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mugjes. Veel'minder vallen de kleine bloempjes 
van Linum catharticum en Sagina nodosa op. 
Veronica soutellata, Sparganium minimum, Pedicu-
laris palustris, Galium palustre, Lythrum salicarla, 
Utricularia's, Genista germanica, Stellaria glauca, 
Lychnis flos-cuculi, Scutilleria minor, telkens weer 
vinden we nieuwe bloemen in en om 't veen. Hoe 
vindt ge dit Hypericum pulchrum, dat stellig zijn 
achternaam dankt aan de bloemknoppen, die aan 
den top zoo mooi rood zijn aangeloopen. Ook 't in 
elk hoogveen aanwezige Hypericum elodes ontbreekt 
niet, evenmin alshumifusura. Op't veenmos, waarin 
we diep wegzakken, teekenen zich de ronde blaadjes 
der waternavel (Hydrocotyle) af. De kleine groene 
bloemtrosjes hooren mede tot de minst opvallende 
en hebben maar heel weinig van de schermen der 
andere umbelliferen, waartoe Hydrocotyle toch be
hoort. Ook Trichlochin palustris mag niet op veel 
uiterlijk schoon bogen, evenmin als Heleocharis, 
hoe welluidend die naam ( = moerasliefje) ook klinken 
moge. 't Zijn dan ook beide windbloemen. Tallooze 
roode sterretjes teekenen zich hier af tegen den 
groenen bodem, 't Is bloeiende Marchantia poly-
morpha, een levermos. 

Als na den regen 't zonnetje doorbreekt en alles 
met zijn warmend licht overgiet, dat je den damp 
ziet opstijgen, dan kun je van 't veenmos duidelijk 
de dekseltjes van de sporendoosjes hooren springen 
met een zacht tikje, en als een fijn wolkje stof zie 
je de sporen wegstuiven. Nergens blijkt zoo goed 
de werking van 't veenmos als hier, aan dezen 
kant, je zakt er gewoon door in 't water, hoe veilig 
die hooge mollige kussens ook schijnen te zijn. 

Riet en biezen nemen nu de overhand: Juncus 
effusus, lamprocarpus, sylvaticus, squarrosus, en 
de steeds half ondergedoken Juncus supinus, wiens 
bloemen slechts drie meeldraden bevatten, Carex 
ampullacea, Eriophorum, ook Typha latifolium, maar 
vreemd genoeg nergens Iris. 

Aan 't einde van het veen staat eenzaam een 
visscher, een arme drommel, zonder tehuis, die nu 
eens hier, dan weer daar in een schuur overnacht. 
Bij de boeren krijgt hij wel te eten en geeft tot 
dank daarvoor 't beetje visch, dat hij vangt. Den 
heelen zomermorgen van 'smorgens vroeg tot 'savonds 
treft ge hem hier aan bij zijn hengels, steeds klagend 
over zijn verminderende vangst. Hoe verwenscht 
hij de reigers, die daarginds voorbij vliegen, en die 
eiken morgen in de vroegte met hem komen concur-
reeren in 't paling vangen. Ook otters komen hier 
voor, gezien heeft hij ze niet, maar wel dikwijls 
hun geplas 's nachts gehoord, als ze voor hem weg
vluchtten. Als 't veen hem behoorde, hij wist wel 
wat hij deed! De heele boel werd dichtgegooid en 

tot vruchtbaar bouwland gemaakt, 't Is zonde, dat 
alles zoo nutteloos te laten liggen, niet waar? 

Wij lachten eens en zeiden maar niets. Wat weet 
zoo'n arme drommel van natuurmonumenten? 

H. C. DELSMAN Jr. 

UIT DE PEEL. 

Om maar met de deur in huis te vallen, wil ik het eerst 
het zwarte roodstaartje maar eens noemen. Het is een 
aardig diertje met dofzwart gevederte, terwijl zijn tame

lijk lange staart, zooals de naam aanduid, roodbruin is. 
Het houdt zich graag in de nabijheid van gebouwen op en 

nestelt zeer dikwijls in steigergaten van huizen en schroomt 
zelfs niet in een schoollokaal zijn intrek te nemen. 

In de drie laatste jaren, dat ik in Deurne (N.-B.) naar 
school heb gegaan, heeft or tenminste telkens een zijn nestje 
gemaakt op het hooge schoolbord, terwijl in het lokaal 
dagelijks een dertigtal jongens les kregen. 

In den beginne trachtte men de beestjes te weren door 
't nestje te verwijderen, evenwel begonnen ze voortdurend 
weer opnieuw, totdat men ze ten laatste maar hun gang 
liet gaan. Spoedig was nu het nestje, bestaande uil strootjes 
en veertjes, draadjes sajet enz., gereed en werden er 5 witte 
eitjes in gelegd, waarop het wijfje, te midden van 't rumoer 
der gonzende stemmen en klotsende klompen, rustig ging 
zitten broeden. 

't Was ons streng verboden, bij het nestje te klauteren, 
wat echter nog al eens gebeurde. In 't eerst vloog het 
vogeltje dan van de eitjes, doch later bleef het rustig zitten 
en kon men zelfs met den vinger over zijn kopje streelen. 
Na eenigen tijd waren de jongen uit en nu vlogen de ouden 
weer voortdurend af en aan om voedsel, als vlindertjes, 
wormen en allerlei insecten aan te voeren. 

Eindelijk waren ze sterk genoeg en vlogen door het, al 
dien tijd geopende raam naar buiten, tot groot genoegen 
van onzon meester, die op 't laatst niet veilig meer voor 
het bord kon staan. 

De jongen en de ouden zaten nu op het dak; alwaar ze 
de eerste les in liet vliegen kregen, terwijl ze daar ook 
kennis maakten met een kat, die één hunner te pakken kreeg. 

Spoedig echter waren ze met allerlei gevaren bekend en 
vlogen ze even goed als de oude vogeltjes, waarop ze elk 
hun eigen weg gingen. 

Een vogeltje dat voorzeker in geen enkele boschrijke 
streek ontbreekt, is de kwikstaart. Men onderscheidt hier 
twee soorten: de bonte en de gele kwikstaart, die in leef
wijze echter bijna niet van elkaar verschillen. 

De bonte is echter de meest algemeene en men ziet hem 
dan ook op eiken akker, vooral daar, waar versch geploegd 
is om blootgelegde larven en wormen te verzamelen, waar
door hij bij de landbouwers in hooge gunst staat. 

Men ziet hem ook dikwijls op de openbare wegen, waar 
hij, lustig kwikkend met, zijn staart, voor den wandelaar 
uithuppelt. 

Komt men te dicht bij, dan vliegt hij eenige passen verder 
neer en laat u weer naderen. Zoo blijft hij een heel eind 
voor iemand uithuppelen en vliegen, totdat hij plotseling 
zijwaarts het veld ingaat. 

Zijn nestje bouwt hij liefst in een stapel hout of takke-
bosschen en ook heb ik het vrij dikwijls gevonden in een 
spleet van een slootkant. 
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Hij brengt nogal veel bouwmaterieel bij elkaar on legt zes 
grijsgespikkelde eitjes. 

Het nestje van den kwikstaart is vrij gemakkelijk te vinden 
en wordt daarom, zoowel door eieren verzamelaars als door 
roofdieren zeer dikwijls verstoord. 

Een andere vogel, die met een langen staart bedeeld is, 
editor in de verste verte niet op den kwikstaart gelijkt is 
de koekoek, die hier aan den Peelkant volstrekt niet zeld
zaam is. 

Ofschoon hij groote verwoesting onder de rupsen aanricht 
slaat hij bij onze landbouwers in geen goed blaadje. 

Eerstens zeggen ze maakt hij geen nest en ten tweede 
verandert hij na oen jaar koekoek te zijn geweest in een 
sperwer. 

Nu, wat het eerste betreft, daar hebben ze gelijk in. maar 
het tweede punt heb ik altijd zeer sterk in twijfel getrokken, 
al heb ik me, tegenover de beweerders, om den vrede te 
bewaren, altijd gehouden, alsof ik hel zeer natuurlijk vond. 

De eitjes worden altijd gelogd in een nest van een kleiner 
vogeltje. Ik heb er wel eens een gevonden in het nest van 
den kwikstaart, maar het meest vindt men ze in de nestjes 
van zekere vogeltjes, waarvan ik den Hollandschen naam 
niet weet, doch ze zijn grijsbruin van kleur en ze hebben 
een wit veertje in den staart (graspiepers"?). 

In deze streken noemt men ze naar hun geroep vent- of 
witspies. 

Als de eitjes uitgekomen zijn, onderscheidt de koekoek 
zicli al gauw door zijne buitengewone vraatzucht, zoodat 
hem de grootste portie van het aangebrachte voedsel ten 
deel valt. 

Hij groeit dan ook veel sneller dan de andere vogeltjes 
en meermalen vond ik een nest, waarin zich slechts de 
koekoek bevond, terwijl de andere diertjes onder het nest 
op den grond lagen. Deze waren klaarblijkelijk door hem 
uit het nest verwijderd. 

Meer zorg voor zijne eieren dan de koekoek heeft de gele 
wielewaal, ten minste wanneer men afgaat op de wijze, 
waarop hij zijn nest bouwt, 't Eerste nest van een wielewaal 
dat ik gezien heb, hing aan de twijgjes van twee hooge 
boomen, die aan weerszijden van een beek tegenover elkaar 
Stonden en met de takken elkaar aanraakten. 

Eenigen lijd later ontmoette ik een paar jongens, die een 
nest van dien vogel droegen. Dit had aan vijf dunne twijgjes 
gehangen, die zij afgesneden hadden. Deze twijgjes waren 
kunstig en zeer stevig in liet nest vaslgcvlochtcn en waren 
or niet uil te krijgen zonder het te vernielen. Gaarne had 
ik het nest gehad, maar zij wilden hel liever houden om 
hun kanariovogel in te laten ,,bruje". De wielewaal zelf is 
een zeer mooie vogel, met zwarte vleugels en gele borst en 
onderlijf, terwijl hij ook op de vleugels een gele slip heeft. 

Wandelen we nu de donnenbosschen in, dan bemerken we 
spoedig, in vele boomen, nesten, die wel wal van dat eener 
kraai hebben. 

Een geoefend oog bemerkt echter spoedig aan de naalden, 
verdord gras en vlas, waaruit ze zijn samengesteld, dat ze 
aan eekhorentjes toebehooren. 

Aan allen twijfel wordt een eind gemaakt, als men den 
grond wal nader bekijkt, die overdekt is met schubben van 
denappcls, waaruil ze het zaad halen. 

't Zijn vlugge en aardige diertjes die eekhorenlje :. Meestal 
zijn ze roodbruin van kleur maar ook heb ik eenige malen 
oen zwarte opgemerkt, die hier in de bosschen zeer zeld
zaam zijn. Wij hebben dan ook getracht hem te vangen. 
Hij bleef evenwel in de dikke, hooge boomen, waar we hem 
niet uil konden krijgen. De eekhorentjes zijn doordat hunne 

voorpootjes veel korter zijn dan do achterpooten uitstekend 
tot springen ingericht, waarbij de dicht met lange haren 
bezette staart bun uitstekende diensten bewijst. 

Doordat hij behendig van tak tot tak en van boom tot 
boom springt krijgt men hem niet gemakkelijk in handen. 

Toch wordt er door de jeugd ijverig jacht op gemaakt. 
Met heele scharen trekken de jongens, met do zakken vol 

steenen, de bosschen in en zoodra zij er een bemerken, 
tracht men hem door schreeuwen en er met de steenen naar 
te werpen, Ie verjagen on te vermoeien. Zelden gelukt hel 
hun echter er een in handen te krijgen, daar het beestje 
altijd een hoogen, dikken boom uitzoekt, waarin hij zich 
boven tusschen de takken verschuilt, zoodat men genood
zaakt is hem achterna te klauteren, maar dan is hij weer 
voldoende uitgerust en zoekt weer een anderen boom op. 
Gelukt het echter boven alle verwachting, hem te vangen, 
dan ontstaat er dikwijls geschil, wie hem zal dragen, want, 
daar hel eekhorentje hier bekend staal voor zijn talrijke 
vlooien, wil niemand dat graag doen. Ook heeft men hierbij 
altijd het gevaar, door de scherpe klauwtjes gekrabd te 
worden, wal tot ernstige verzwering aanleiding kan geven. 

Daar de diertjes voor de jacht- en boschleell schadelijk 
zijn, hebben de jagers hier een premie uitgeloofd aan de 
jachtopzieners om ze te dooden of te vangen, zoodal ze den 
laalsten lijd sterk afgenomen zijn. 

Evenals de eekhoorn staal de bunzing door zijne rool'zucbt 
veel aan vervolging bloot. Allerlei vallen en klemmen worden 
door de boeren uitgedacht om dezen roever van kippen, 
konijnen en eieren te vangen. Gemakkelijk laat hij zich 
echter niet beetnemen, want hij is bijzonder sluw en vlug 
als een aal. Hij is zeer lang en dun mei, korte pootjes en 
een mooien platten kop, waarin een paar vurige oogen 
schitteren. Ofschoon veel kleiner dan een middelmatige hond, 
heeft deze er toch een zware parlij aan, hem te overwinnen 
en altijd maakt hij een paar keeren kennis met de scherpe 
tanden en klauwen van hel lenige dier. 

De fikshond staal hier bekend als de lieste voor de jacht 
op de bunzing, die hier „fisch", genoemd wordt. 

De huid van hel dier, die 's winters bezet is met dicht, 
glanzend bruinachtig haar is zeer in trek bij de bonthan-
delaars. 

Hij komt zoowel op de heide als bij de boeren op de schuur 
voor en maakt zijn nest in een bol of in een hoop takke-
bossen. 

Bij opruiming van een houtmijl heb ik eens een bunzing-
nrsl aangetrollen, waarin zich 4 jongen lievonden, die al 
vrij „vlug" waren, maar tocli nog in 't geheel niel in slaat 
om het nest te verlaten. 

De eigenaar stapelde er weer wat hout op, want hij wilde 
ze in leven laten om ze 's winters te vangen. 

Den volgenden dag gingen we nog eens kijken, doch toen 
was liet nest leeg. Toen onderzochten we den grond nauw
keurig en bemerkten spoedig een streep in het mulle zand 
alsof er iels was voortgesleept. De streep wees ons den weg 
naar een hol in een nabijzijndon slootkant. Toen we dit hol 
uitgroeven vonden we de vier bunziugs, die zonder twijfel 
door de ouden hierin waren overgebracht. Wij plaatsten ze 
toen weer in de bontmijt, doch den volgenden morgen waren 
ze weer verdwenen en nu ontdekten wij ze in oen turfschuur 
wel 2 meter boven den grond. Den volgenden winter gelukte 
het den boer drie der beestjes te vangen. De schade, die ze 
hem onder zijne eieren en konijnen hadden aangebracht 
werd hem dus eeniger mate vergoed door de drie rijks
daalders, die ze hem bij den poelier opbrachten. 

Den daarop volgenden zomer in de maand Juli bad ik bel 
geluk kennis te maken met den beruchlen vos, die hier vrij 
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zeldzaam is. Wij ontdekten zijn spoor in het mulle, roode 
zand, dat hier op vele plaatsen de heide bedekt. Dit is te 
gemakkelijker te herkennen doordat hij altijd zijn achtersten 
klauw in het spoor van den voorsten zet en het, dus schijnt 
alsof hij slechts op twee pooten loopt. Wij volgden het naar 
een tamelijk dicht denneboschje. Hier aangekomen verloren 
we de indrukken der pooten uit het oog, doch de hond, dien 
we bij ons hadden, was zeer onrustig en liep keffend over 
den grond te snuffelen. Plotseling snelde hij vooruit en was 
spoedig uit het gezicht. Toen we hem naliepen vonden we 
hem bij een hol, dat hij bezig was uil te krabben. Een 
oogopslag was voldoende om te zien, dat we hier met een 
vossenhol te doen hadden, en de stank, die er ons uit 
tegemoet kwam, toonde aan dat er zich ook jongen in be
vonden. Het bevond zich nog geen 5 minuten afstand van 
den drukheganen Helmondschen weg, terwijl de spoorbaan,' 
waarover dagelijks wel 40 a 50 treinen loopen er nog geen 
honderd schreden van verwijderd was. 

Terwijl één van ons de wacht bleef houden ging oen ander 
op een dichtbij zijnde boerderij een schop halen om hot hol 
uit te graven. Daar het zich aan den voet van een boom 
bevond, waarvan de wortels den arbeid zeer bemoeilijkten, 
vorderden we slechts langzaam. Plotseling echter rukte de 
hond zich los eu wierp zich met woedend gekef in het gat. 
Dit was een teeken, dat we niet ver meer van ons doel af 
waren en nu groeven we voorzichtig verder, totdal eindelijk, 
te midden van allerlei afval van konijnen en andere dieren, 
i jonge vosjes te voorschijn kwamen, 't Waren afschuwelijke 
diertjes, nog bijna geheel naakt. Toch zijn ze in leven ge
bleven en door een jachtopzichter groot gebracht. 

Den gehoelen nacht bleef een van de jagers in een boom, 
met geladen geweer de wacht houden, doch hij kréég geen 
kans op de oude vos. Wel hoorde hij hem op een afstand 
huilen, doch hij kwam niet onder schot. 

Het volgend jaar werd in dezelfde bosschen weer een nest 
uitgegraven, maar toen werd slechts één jong buitgemaakt. 
Beide jaren zijn er, toen de jacht open was, formeele klop
jachten gehouden op de oude vossen, doch zonder resultaat. 
Slechts een keer kreeg een jager er een te zien, maar het 
schot, dat hij loste, miste zijn doel. Evenmin als de koekoek 
een vriend is van nestenmaken is hel de vos van holen 
graven. 

In streken,waar men dassen aantreft,verjaagthij, zoo beweert 
men, een das uit zijn hol door zijne behoeften vóór den ingang 
daarvan te doen. De das, die niet tegen de lucht, die hier
door wordt verspreid, schijnt te kunnen, verlaat dan zijn 
verblijfplaats, die dan dooi' Reintje in bezit wordt genomen. 

Zijn er echter, zooals bij ons, geen dassen, dan getroost 
hij zich de moeite om een konijnenhol te verwijden. 

Onder de konijnen richt hij groote verwoesting aan. Deze 
dieren zijn echter nogal talrijk vertegenwoordigd, al hebben 
ze nog veel geduchter vijanden dan dien enkelen vos, die 
hier ronddoolt. Want al wordt het Deurnesche jachtveld 
door 16 veldwachters bewaakt, toch valt menig konijntje en 
haasje aan de jachllustige boeren en burgers ten deel. Op 
allerlei manieren trachten ze eenige van die beestjes te 
snappen. Eén van de eigenaardigste middelen is welde jacht 
met den lichtbak. Dit is een houten toestel in den vorm van 
eene lantaarn. Hierin bevindt zich een helderlichtende lamp, 
wier stralen door de blikken achterwand, eenige meters 
vooruit geworpen worden. Dit toestel wordt door een der 
jagers, die geëscorteerd wordt door twee andere, met ge
weren gewapend, gedragen. 

In den donkeren nacht, die voor zulk een jacht wordt 
uitgekozen, 'geeft de brandende lamp een verblindend licht 
af, waardoor hazen en konijnen, als het ware gehypnotiseerd 
worden en op het licht afkomen, zoodat de jager slechts 

behoeft te vuren, om ze buit te maken. Bespeurt men onraad 
dan draait de drager van don bak de lamp uit en alles is in 
volslagen duisternis gehuld, waarin het niet moeilijk valt te 
ontsnappen. 

Opmerkelijk is het, dat een wild konijn zoo'n verbazenden 
angst heeft voor een wit dier. Dit ondervond ik den laatsten 
winter nog, toen ik, op de sneeuw een konijn naspeurende, 
tot de ontdekking kwam, dat het onder enkele takkebossen 
gekropen was. Daar het onmogelijk was, het alleen te vangen, 
ging ik naar een huisje in de nabijheid en vertelde het daar. 

Daarop ging een der jongens met mij mee, terwijl hij ook 
een net en een tam, wit konijn mee nam. Na ons vergewist 
te hebben dat het beestje er nog altijd onder zat, spanden 
we het net, los om do takkebossen heen en zetten er het 
wit konijn ook onder. Spoedig stortte het wilde konijn als 
razend in het net en raakte er zoo in verward, dat we 
moeite hadden het los te maken. Het tamme konijn zat nog 
geen armslengte onder hot, hout, zoodat we in 't geheel 
geen moeite haddon het te vangen. Denkelijk was dit door 
het wilde voor een fret aangezien. 

Als er geen sneeuw ligt, laat het konijn zich al even 
moeilijk als de vos verschalken door onze jagers op schade. 
lijk wild, die geen hond mogen meenomen. Bij mooi weer 
echter, vooral na regen, kunnen ze het in 't dichte hout 
niet lang volhouden en komen ze reeds vroeg het veld in. 
Het beste wal de jager doen kan, als hij er van ver een 
bemerkt is, met twee man druk pratende of luidkeels 
zingende hem onder schot, trachten te krijgen. Want gaat 
hij stilletjes op hem af, al neemt hij de grootste stilte in acht, 
dan laat het konijn evenmin als de haas zich nog op geen 
honderd pas naderen. 

Het dichtst kan men ze wel naderen, gezeten op een kar 
of op een ander voertuig. Dan kan men ze tot. op een meter 
of vijf voorbijrijden, en menig boertje, die een haas op zijn 
akkers weet liggen, maakt, hiervan gebruik, om hem het 
levenslicht uit, te blazen. 

J. LESIRE. 

^c ML 2É£. ̂ C A. A. ^C jÉtAjÉf-

HUISGENOOTEN. 
< zijn kindsheid sleet ik.in een ondcrwelsche boerenwoning, 
i j l gelegen in den Achterhoek van Gelderland. 

/ Waar maakt men moor ongedwongen kennis met de 
planten- en vooral met de dierenwereld, waar merkt men 
spoediger op, hoe er overal in de schepping loven is en dat 
de natuur geen leeglen kont, — dan in zoo'n oud, hier en 
daar bouwvallig, huis, waar de brandnetels opschieten uit 
de verweerde fundamenten en het gras groeit en de veld
bloemen bloeien tot, vlak bij den drempel der voordeur? 

Zoo'n huis heeft veel woningen. 
En, al mogen er veel „huisgenooten" zijn, welke de mensch 

in zijn nabijheid ongaarne duldt, doch tegen welker listen 
en brutaliteit hij, zoo niet geheel en al, dan toch voor een 
groot deel, machteloos is, — veel zijn er ook, op wier nabuur-
schap hij zeer is gesteld en die hij tot zich lokt en met leed
wezen ziet heengaan. 

Ieder jaar, als de boeren weer druk werden met hun 
akkers, als ik vader moest helpen bij het aardappelpoten, 
zagen we weer de kwikstaartjes, welke geregeld onder de 
vorstpannen hun nest bouwden. In mijn jongenswijsheid 
vond ik het ongerijmd, dal deze alleraardigste vogeltjes 
niet „kleine ekster" of „ekstertje" waren genoemd. Ze waren 
immers ook zoo mooi bont gekleurd en hadden ook zoo'n 


