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blauwe schittervogeltjes en bij 't zwenken kwam 
ook vaak de roode onderkant te zien. 

Achter mij, in een zwaren hollen beuk, woonde 
een oude boschuil. Op den grond eronder lagen 
overal uilenballen in 't rond, waarin ontelbare schedel-
tjes en beentjes van muizen en jonge vogeltjes zaten. 
Ritselde je een beetje, dan kwam vaak moeder uil 
met een diep bezorgd gezicht om 't hoekje kijken, 
maar trok zich dan weer gauw terug in de duisternis 
van haar hol. 

Torenhoog rezen aan de overzij van den vijver 
een paar sparren ten hemel. In de bovenste tak
ken, boven de andere boomen er omheen, huppelde 

ieuw, ieuw, ieuw, i euw. . . . , steeds hooger, wat 
op dezelfde wijze door de ouders beantwoord werd. 
Dan vloog 't jong op van zijn hooge zitplaats, de 
ouders te gemoet, en midden boven den vijver in 
de lucht klapwiekend nam het 't voedsel over. 
Eiken dag weer herhaalde zich dat. 

Maar 't liefst nog zat ik er 's avonds. 
Dan lag de vijver in roerlooze rust en roerloos 

stonden de oude boomen erom en zagen zwijgend 
in den stillen spiegel. Dat hadden ze al vele jaren 
gedaan. De boomen en de vijver, ze kenden elkaar 
al eeuwen lang. De vijver had die sombere reuzen 
zien opgroeien uit tengere stammetjes en de boomen 

B ij h e t H u i s. 

soms onbezorgd een eekhorentje rond, zoodat je wel 
eens bang werd, dat 't duizelig zou worden en naar 
beneden vallen. Maar op den allerhoogsten top, 
daar zat de jonge torenvalk en zag neer op de 
oude bosschen in 't rond. Daar zat hij alle dagen 
en zag stil om zich heen, als genoot hij van het 
wijde vergezicht, en keek naar zijn ouders, die in 
buurt rondvlogen. Behendig zwierden zij daar rond, 
de slanke spitsvleugelige valkjes, als vlugge zwa
luwen hoog tegen de blinkende bolle wolken aan 
den blauwen hemel. In vlugge wendingen joegen 
zij naar 't voedsel voor hun jong, dat wachtte op 
hun komst en bij hun nadering begon te roepen: 

hadden nooit iets anders gezien van de wijde wereld 
dan den besloten boschvijver, waarover ze zich bogen 
van alle zijden, en samen waren ze oud geworden. 
Als 't gerucht van den zomerdag was voorbijgegaan 
en een ademloos zwijgen hing boven den stillen 
kom, dan dachten ze terug aan lang vervlogen 
dagen, verzonken in 't grondeloos verleden, waar
van geen mensch meer heugenis heeft. De stomme 
vijver en de sprakelooze boomen, ze begrepen elkaar 
en kenden eikaars gedachten. Hoeveel jaren had 
de vijver reeds de donkere omtrekken der machtige 
reuzen in zijn diepte weerspiegeld, zou hij dan ook 
hun gedachten niet kennen? En de boomen, die 
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zoo lang gestaard hadden naar 't peilloos diepe 
beeld van den klaren hemel, zouden zij niet weten 
al wat er in den vijver omging? En tusschen al 
die eerwaardige oude bekenden, vertrouwd met elkaar 
door de eeuwen, voelde je je zoo vreemd en zoo 
klein en onbeduidend, dat je heimelijk wegkroop 
naar een donker onder 't loof verscholen plekje en 
daar roerloos zitten bleef, bang het plechtige zwijgen 
te verbreken door geritsel van blaren of takken-
geknap. Dan keerde de oude vertrouwelijkheid, die 
verstoord was door den indringeling, weldra terug 
in de kleine besloten wereld. Geen zuchtje bewoog 
de bewegingloos neerhangende bladeren, aan den 
rand van het donkere water droomden spiraea's, 
omwolkt door zoet en zwaar aroom. Niets bewoog. 

Zoo, in gepeins verloren, wachtte alles op de 
duisternis, die onmerkbaar daalde. Donkerder en 
donkerder werden de omtrekken der boomen tegen 
den hemel. Boven den vijver toefde nog wat laat 
en schemerig licht, maar achter mij in 't wilde 
bosch was 't duister en de nacht was tusschen 
de zware stammen, die spookachtig daaruit naar 
voren kwamen. 

H. C. DELSMAN Jr. 

ZONDER TITEL. 
~|-Ar zijn pakken boeken geschreven waarvan de. 

^ï\, titel het beste was, er zijn eveneens veel 
goede boeken geschreven die niet gelezen 

werden, omdat de titel niet pakte en er zijn ook 
boeken de levenszee of de lezerszee ingedreven 
onder valsche vlag. Welnu, daar ik mijn opstel 
onder geen dier hoofden wilde gerangschikt hebben, 
doe ik 't maar zonder titel. Als ik nu schreef over, 
ja ik weet niet wat, behalve waarover ik nu schrijven 
ga, dan zou ik wel een titel gebruiken, maar ik 
durf het nu niet, want ik wilde schrijven over. . . 
wantsen! Gaat u niet een rilling door de leden, 
schurkt ge niet de schouders, ja, begint door de 
sterke suggestie van dat woordje „Wantsen" uw 
huid niet te krieuwelen ? Wee den wolf die in een 
kwaad gerucht staat, wee die arme insecten, die 
door een vuig familielid, waarmede zij hunnen 
naam gemeen hebben zoo verafschuwd worden dat 
men hun naam, zonder de voornoemde symptomen 
te voelen, niet hooren, uitspreken of lezen kan. 
Zijn alle advokaten dan rechtverdraaiers, alle pa
troons uitzuigers, alle arbeiders stoere werkers en 
alle vredesapostelen dan volksverdrukkers? Neen 
immers! Welnu alle wantsen zijn ook geen onge
dierte en de wantsen waarvan ik wil vertellen, 

worden niet door „zuiveraars" „volkomen" uitgeroeid. 
Maar ter zake. 
In het „Ravijn" waardoor de spoorlijn Bussum — 

Hilversum loopt, is aan de linkerzijde achter den 
stoeren Bussummer watertoren een langzaam afloopend 

Berkenblad want s op haar eieren (Elasmostethns interstinctus L). 

terrein gelegen. Op 't droogste gedeelte staan 
sombere lage dennen en waar dit droge gedeelte 
in het vochtiger lager gelegen terrein overgaat staan 
eenige rijen mooie berken. In een regelmatige rij 
staan ze geschaard, van de sloot, met z'n typische 
zandbodemflora, tot den stoffigen kolen weg, als een wel 
wat dichte tirailleurslinie, die ook nog heel wat losse 
mannetjes vooruit stuurt, want verder in het ter
rein staan, maar meer verspreid, ook vele zilver
stammen. Die berken houden menigen commen
saal en één er van is een niet zeer groote, maar 
heel aardig gekleurde bladwants, met een eeuwig-
langen naam. Het fraaie diertje is zelf zeer gewoon, 
maar zijn gewoonten zijn minder gewoon. Het 
beest bebroedt, hola, beschermt haar eieren en blijft 
er op zitten als een broedsche hen. 

Twee van die „broedsche" wantsjes nam ik mede 
naar huis, benieuwd hoever hunne moederliefde wel 
zou gaan, en toen ze daar veilig waren gearriveerd, 
bevond ik dat beide behoorlijk waren blijven 
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zitten. Onder elke „hen" telde ik ongeveer 45 
eieren (een puik ras!) 45 dooiergele ovale eitjes 
met twee stompe punten, die allen vrij stevig op 
een taaie onderlaag zaten. Zoo bleven de diertjes 
ongeveer anderhalven dag zitten, toen gaf één der 
beide de brui er van en ging wat wandelen, de 

snoode, zij heeft zich in 't geheel niet meer om 
haar „kiekens" bekommerd. De andere bleef nog 
één dag zitten, toen kwamen de jongen uit. Na
tuurlijk wilde ik dat gaarne zien, en trachtte dus 
Mama een weinig op zijde te zetten, maar ho maar! 
Ze weigerde beslist voor de dreigende potlootpunt 
te wijken en dekte de kleinen met haar lichaam. 
Viel ik rechts aan, ze dekte rechts, viel ik links 
aan, ze pareerde links en ten slotte breidde ze de 
„halve" vleugels uit en klapwiekte snel, daardoor 
een snorrend geluid voortbrengend. Vanzelf sloeg 
mij de schrik om 't hart en ik liet haar, na haar 
nog een keer of zes op dezelfde wijze geplaagd te 
hebben, verder met rust. Het trof me werkelijk bij 
een wezen met een bijna algemeen verachten naam 
iets aan te treffen dat zoo sterk op Moederliefde 
gelijkt, wat zeg ik, gelijkt, neen is. Ik wensch niet 
dat dit tot een misschien vruchteloozen woorden
strijd zal voeren, maar ik kan tusschen menschelijke 
en deze (vergeef me 't woord) „wantselijke" Moeder
liefde geen verschil bespeuren. Ge ziet, nietsceptische 
lezer, de poëzie schuilt overal, ook in 't verachte 
wantsje. 

De ontrouwe moeder had zich intusschen in 't 
geheel niet meer om haar eieren bekommerd en ik 
was wel benieuwd of die nu toch zouden uitkomen. 
Was dit het geval, dan zou ik het nu uitmuntend 
kunnen zien. Toen ik de eitjes bekeek, zag ik niet veel 
bijzonders, slechts 2 lichtroode puntjes waren door de 
blijkbaar zeer dunne eischaal zichtbaar, de oogen, ook 
meende ik dat sommige eieren iets donkerder waren 
getint dan te voren. Merkwaardig was het sterke 
kleurverschil tusschen de trouwe en ontrouwe 
moeder. Was de eerste fraai ledergeel met carmijn 
getint, bij de andere waren de kleuren veel fletser 
en zelfs nu nog is bij de doode dieren het kleur
verschil duidelijk te bespeuren. Nu is 't een feit, 
dat b.v.b. bij de goudhanen en ik meen ook bij 
gouden torren de kleuren met den leeftijd steeds 

in helderheid toenemen en daar de trouwe moeder 
de andere lang heeft overleefd, is dit verschijnsel 
wellicht daaraan toe te schrijven. 

De volgende dag was gelukkig een Zondag en 
kon ik dus op het uitkomen letten. En jawel, toen 
ik van m'n raorgenwandeling terugkwam waren 
de jonge wantsjes bezig ter wereld te komen. 

Zoo'n eitje scheurde haast onmerkbaar aan 't 
topeind en dan werd de glimmend gele huid van 
de larve zichtbaar. Steeds wordt 't scheurtje breeder 
en breeder, steeds wordt er meer van 't larfje 
zichtbaar tot de oogen, de roode puntjes, bloot 
komen. De larve is voortdurend langzaam, heel 
langzaam in wringende beweging. Nu wordt de 
inplanting van den zuiger zichtbaar, de dunne 
ei-„schaal" splijt aan de buikzijde 't diepst; de 
pooten komen vrij. Eén oogenblikje zit de larve 
stil, op van inspanning, dan strekt ze de doorschij
nende pootjes uit en grijpt een buurman of de naast-

' bijliggende eieren en ze staat er, het eischaaltje 
als een teer doorschijnend, paarlemoerachtig glim
mend urntje achterlatend. De nieuwe wereldburger 
is in een heel licht geel kleedje gestoken alleen de 
oogen zijn lakrood. Hoewel deze larfjes hun moeder 
moeten missen, kruipen ze toch door een soort 
gezelligheidsinstinkt aUe bij elkaar, de andere larven 
zitten nog steeds onder hun moeder. 

Na eenige uren begonnen de larfjes te verkleuren. 
De kop werd donkergrijs met gele lijntjes en vlekken, 
ook de eerste segmenten (ringen) pooten en sprieten 
kleurden zich grauw, tegelijkertijd verschenen op 
de twee voorlaatste segmenten 2 paar bruine vlekjes. 

Helaas kwamen er ook „miskuikens" voor; ten
minste een larfje had 't eerste de pooten uit de 
schaal gestoken; de stumper heeft 't onverzwakte 
daglicht niet mogen aanschouwen 

Bleven de larven der nonchalante mama nog een 
poosje bij elkaar, de andere werden hbg drie 
dagen door hunne moeder bewaakt, toen ging ook 
deze uit wandelen en nam evenals wijlen de andere 
geen nota meer van de kleinen, hoewel ze in 't 

^fT-C 



112 D E L E V E N D E N A T U U R . 

zelfde glazen kamertje zat en vaak over 't jonge 
gebroed heenliep. Later verspreidden zich de larfjes 
alle. Mijn pogingen om ze door middel van suiker
water verder op te fokken faalden en na nog eenige 

dagen waren ze, helaas, den 
weg van alle stof gegaan evenals 
hun bedaagde moeder. Ze heb
ben echter niet tevergeefs ge
leefd en ik vertrouw, lezer, dat 
ge bij den naam „wants" geen 
„symptomen" van wantsen
griezel meer zult vertoonen en 
zult bedenken dat er ook 
„beminnelijke" en merkwaar
dige diertjes bestaan die tot 
de orde der halfvleugeligen 

behooren. Niet alleen zijn ze vaak merkwaardig 
om hunne levenswijze, maar ook mooie kleurtjes 
en vormen zijn in deze orde lang geen zeldzaamheid. 

't Ware te wenschen dat ze een anderen naam 
droegen dan „halfvleugeligen" (een zeer oneigenlijken 
naam) en „Wantsen"; wie weet er een beteren? 
Hoe het verder met de larfjes had gegaan indien 
ze in leven waren gebleven? 

Bij de wantsen (ik weet helaas nog geen beteren 
naam) vindt men niet de gewone gedaanteverwis
seling van ei, larve, pop en volkomen insect, maar 
de larven worden allengs volwassen en krijgen pas 
na herhaaldelijke vervellingen vleugels, zoodoende 
lijken de larven veel op de volwassen insecten, 
behalve dat ze geen vleugels bezitten. 

Nog één eigenaardigheid of onhebbelijkheid be
zitten sommige leden der Hemiptera, ze maken 
zich namelijk aan „onwelriekende uitlatingen" 
schuldig, ook mijn logees. Maar slechts als men ze 
aanraakt, die stank is vermoedelijk een bescher
mingsmiddel en dus voor hen nuttig. Bovendien, 
er zijn wei meer dingen, die 
slechts te genieten zijn met 
den neus dicht, toch worden 
ze genoten, ja gegeten! En 
die //delicatessen* stinken, 
ook al worden ze niet aan
geroerd. De voornoemde 
eigenaardigheid kan dus geen 
reden zijn, om van waar
nemingen bij de wantsen 
af te zien, waarnemingen 
die stellig aardige dingen aan't licht zullen brengen, 
want deze orde is een waar stiefkind der Natuur
liefhebbers. 

En dat slechts door een naam! 
S. LEEFMANS. 

IETS OVER FOTOGRAFEEREN. 
ffnerinnert ge u nog de eerste keer, dat ge een 
4 ^ vogelnest vondt? Ik zal 't nooit vergeten. 
' 't Was een zanglijster, natuurlijk had ik haast 
gezegd, want dat is wel ' t meest voorkomende en 
in 't oogloopendste nest, dat ik ken. En toch altijd 
even mooi. Die vijf prachtig blauwe eitjes met 
zwarte stippen in 't mooi glad gepleisterde, van 
buiten vaak met mos bezette nest geven je altijd 
weer zoo'n heerlijk lente-idee, al slaat de sneeuw 
je nog in 't gezicht en zit je met plezier 's avonds 
achter de kachel te lezen. En als je dan een poosje 
later terug komt en je ziet die arme vogel, die in 
zijn hartje toch zoo rijk aan vreugd is, daar zoo 
getrouw op de eieren zitten, dan kan je ' t niet over 
je verkrijgen, 't arme dier er af te jagen om eens 
te zien, hoe 't er mee staat. Als de jongen uitge
komen zijn, gaat het beter. Dan is 't nest af en 
toe verlaten en is 't een verbazend leuk gezicht 
bij elk geritsel, die bekjes te zien opengaan. Nog, 
aardiger als de half-vlugge jongen voor ' t eerst met 
moeder uitgaan. Maar daar kan de heer Thijsse u 
beter van vertellen. 

Toen ik dan mijn eerste nest gevonden had, kwam 
de liefhebberij er al spoedig in. Geholpen door 
een paar vrienden vonden we aardig wat nesten 
en spoedig leerden we de vogels meteen ook 
kennen. Een paar lentes met genotvolle vogel-
excursies gingen voorbij en al gauw kwam 't ver
langen, er iets van te bewaren. Teekenen ging niet. 
Eieren uithalen mag niet, en een collectie gedroogde 
nesten is de grootst mogelijke bezoeking voor iemand, 
die gewoon is zijn kamer stofvrij te houden. 

Ik toog dus op een morgen naar de buitenplaats 
van een mijner vrienden, gewapend met camera, 
statief, enz. Toen aan 't zoeken, 't Zonnetje scheen 
helder; 't was in den goeden tijd, 14 Mei 1Ö05, en 
weldra kondigde een juichkreet van mijn vriend 
aan, dat er wat moois gevonden was. Een schol-
eksternest met twee eieren. Dadelijk werd natuurlijk 
een kiek genomen, terwijl de ouders met vreeselijk 
lawaai over ons hoofd en om ons heen vlogen. 

Toen vlug verder. Er moest een zanglijster met 
jongen zitten in een hulstboschje. Reeds van verre 
zagen we, dat de oude vogel op zijn plaats was. 
Dadelijk zagen we ook dat de jongen al vrij groot 
moesten zijn. Vindt ge een zanglijster op eieren 
zitten, dan komen enkel de snavel en de staart 
boven 't nest uit, zoo diep is het. Deze echter zat 
er bijna bovenop. Langzaam en doodstil kwamen 
we nader. Hij of zij bleef zitten, 't groote oog 
voortdurend op ons gericht. Voorzichtig zette ik 
mijn camera op 't statief, want de donkere bladen 
van 't hulstboschje maakten een tijdopname nood
zakelijk. Ze bleef zitten. Juist op een meter afstand 


