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zoo twijfel ik er niet aan, of deze vogels waren 
dezelfde, wier opvoeding ik had gade geslagen en 
die zich nu op hun manier vermaakten evenals 
alle andere woud-bewoners in de rijke, zorgelooze, 
gelukkige herfstdagen. 

Naar William J. Long's „Kingfisher's Kinder
garten*, uit ,/A little Brother to the Bear*. Met 
goedkeuring van den schrijver. 

SOPHIE C. H. R. 
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STOOTTE. 
r k zou dan wol oppassen, dat ze me niet meer fopten; 
1 do spreeuwen namelijk. Al dikwijls hadden zo mij bij 
s den neus gehad, maar schade en schande — enfin, de 
laatste was genoeg. 

Het was altijd in het voorjaar, dat ik dupe werd van 
hun ongeëvenaarde nabootsingskunst. Of nu de verjonging 
der natuur in dat deel des jaars voor mij beteekende: achter
uitgang in ervaring, en ik er hierdoor telkens weer inliep, 
zal ik wel niet vermogen uit te maken. Ik weet wel, dat ik 
meer dan eens in arren moede een steen heb opgenomen; 
maar de schennendc hand zakte te rechter tijd. 

Als de lente in het land komt. heeft ieder zijn uitverkorenen, 
die hij het eerst wil begroeten. Ik voor mij, ik lig altijd op 
de loer naar grutto's. 

Hè! daar kom ik nooit naar uitgekeken, nooit naar uit-
geluisterd. 

Het is een lekkere voorjaarsdag! Er waait een frisscho 
wind. De ruimte tusschen hemel en aarde is boordevol met 
hel helderste licht, dat je denken kunt; hel blauwe uit
spansel ondenkbaar ver boven je en uit het Z.W. komt 
een enkele massieve, witte wolk aandrijven. Het groene, 
malsche gras biedt de heerlijkste gelegenheid, om je languit 
neer Ie leggen — een dag, een voorjaarsdag in één woord. 

En nu te zien, de ranke, kleine grutto's, die ver, verder 
dan het verste torenhaantje, zeilen langs het vrije, wije 
zwerk. Heel de ruimte vullen zij met hun hoog, tot overal 
doorklinkend »grullo, grutto», nu eens langzaam en bedaard, 
als wilden zij laten hooren, dat zijzelf het wel degelijk zijn; 
dan weer snel en sneller, èl sneller, lol ze er zelf over 
struikelen en — om wat op dreef te komen — maar weer 
het «andante» in acht nemeu. 

Dagen achtereen gun ik mij het genoegen naar deze heerlijke 
vogels te kijken en, vooral, te luisteren, als zij zwerven 
tusschen de grienden aan de Maas en de lage weiden 
achter den dijk. 

En dan de kieviten! 
Dal luimelen en zwenken en zwiepen en roepen, wie zou 

oogen en ooren niet wijd open zetten'? 
Ze gooiden echter roet in mijn eten. 
Wie'? 
De spreeuwen, mijnheer, de spreeuwen! 
Dal ging zóó: 
Hel was dan voorjaars-vacantie! Buiten echt! Ik bleef 

soms binnen, om plichtmatig wal te werken. Je wil dan nog 
wat doen voor 't examen, al is het vrij af. Van harte ging 
het evenwel niet. Het trok al zoo, buiten. Eventjes eruit 
loopen1? Er staat geschreven; «Werken en denken en lee. . .» 
Over de boeken dus! Zouén de kieviten al in koppeltjes 
vliegen? — «Want wie niet denkt, is hel leven « — 

Alzoo: eerst de Pacificatie nog eens in de puntjes bestu
deeren, dan Unie van Brussel. Jongen, Jongen; dat was een 
verward boeltje in die dagen. Wat broeide die kievit ver
leden jaar vlak bij ons huis. Ik mag lijên... «Grutto, grutto!" 
hoor ik opeens. Hoe hoog! hoe ver! Ik hoor ze en in mijn 
verbeelding zie ik ze: slippen, pijlsnel bewegend langs het 
blauw. Dat hou ik niet langer uit, de eerste grutto's! Pen 
weg, stoel omver, builen! Naar alle kanten doorboren mijn 
blikken de ruimte; maar ik ben te laat. Mijn grutto's zijn 
gevlogen, in letterlijken en figuurlijken zin. Weer maar aan 
de geschiedenis! Jammer, dat ik die verrassing misliep. 
Aan 't werk! «Grut!«... Ik bend'ral ,buiten! Leegeruimte, 
enkel licht! Ik zit al weer: bladzijde zooveel. 

«Grutto, grutto, grutto!» 
Vlegmatisch maak ik mijn pen droog. In kalme waardig

heid, met afgemeten schreden verlaat ik mijn «studeercel». 
Ik ben nu vast besloten, zoolang buiten te blijven, tot ik 
den lokvink gezien heb. Maar die Iaat nu lang op zich 
wachten. Die spreeuw op het dak kijkt me zoo ooiijk aan, 

«Zeg r's, waarde, hou ji; me soms voor't lapje." Ik plaats 
me op een afstand en na een poosje begint mijn grutto, 
alias spreeuw, den roep van den weivogel na te bootsen: 
fijne toontjes, zwak wat, en daardoor net komende van heel 
hoog, van diep uit de lucht. 

Hij had me leelijk beet gekregen. Maar ik had toch schik 
om zijn streken en om zijn luimen. Want het volgend 
oogenblik zat hij weer den schoonen dag te bekwinkeleeren, 
waarbij hij van louter plezier met zijn vleugels maatfladderde. 
Toen eene tel pauze, en hij liet doodleuk — als had hij 
niets op zijn geweten — een gefluit hooren, dat mij levendig 
herinnerde aan den roemrijken tijd, toen ik op de schiet
banen in de Scheveningsche duinen, zittende in den kuil, 
waar de schijven worden rondgedraaid, de kogels uit de 
Mannlichor's, model '95, over mij heen hoorde gaan. 

Langzamerhand leerde ik, met wie ik te doen had. 
Op mijn dak hadden de grutto's hun vertegenwoordigers, 

nestelden de kieviten en vlogen reigers en ooievaars onder 
de pannen vandaan. 

Thijsse heeft in «Het Vogeljaarn terecht opgemerkt, hoe 
typisch het voor ons land is, dat de spreeuwen hel meest 
geluiden van steltloopers imiteeren. 

De spreeuwen zullen de aankomst van een vogelsoort wel 
eer bemerken dan wij. Zoo komt het zeker, dat zij het eerst 
kond doen van de aanwezigheid van teruggekeerde trek
vogels. Ik kan moeilijk aannemen, dat ze de geluiden, die 
ze gewoonlijk nabootsen, van jaar tot jaar onthouden. Later 
in den zomer toch, als geen stoeiende grutto's elkaar door 
hel luchtruim nazetten, hoorde ik nimmer —, op geen enkelen 
helderen morgen, wanneer toch in het vogelhart de oude 
voorjaarslust weer even opwaakte, oen spreeuw, die zich 
stelten fantaseerde. 

Ook in de meening, dat mijn oude zwaluwen weer aan
geland waren, ben ik meermalen vergeefs naar buiten go-
loopen. Ja, je moet met ze oppassen! 

Zoo zoetjes aan echter was uit de schande do wijsheid 
geboren en wist ik door en door, welk spek ik aan de . 
spreeuwen in de kuip had. Maar daarvoor had ik ze dan 
ook van kindsbeen af in mijn onmiddellijke nabijheid gehad. 
Een stadsmensch heeft dat voorrecht niet. 

Toen ik nu later in de stad «resideerde», ging ik wel een 
'enkele maal met een dergelijk mensch naar het ruime, 
vrije veld, en dan gebeurde het telkens, dat mijn mede
wandelaar een vogel meende te hooren, dien hij nog nooit 
te voren opgemerkt had. En, trotsch op mijn kennis, lichtte 
ik in, wie hem parten speelde. Maar ik was wel zoo ooiijk, 
er niel bij te vertellen, hoe dikwijls ikzelferin gevlogen was. 

Uit de schande klare wijsheid! 
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Mel de spreeuwen had ik afgerekend. Maar probeer eens 
een paar wilde eenden te besluipen! Dat is wat anders. Ik 
heb het bij de hand gehad. 

In mijn jongensjaren zwierf ik elk voorjaar door den 
polder, uit op eendeneieren. Ontelbaar er gevonden! Je kon 
in de verte al uitrekenen, waar het nest lag. Dat deden 
wij zoo. Als de eend gelegd had, vloog zij met haar weder
helft, hoog in de lucht, tal van malen in het rond, cirkels 
beschrijvend, waarvan het nest het middelpunt was. Je had 
dus eenvoudig dat punt van dien cirkel te vinden en je 
werd beloond met wat je zocht. Dat kwam altijd uit. Want 
hel cirkelvlak was gewoonlijk zoo groot als de heele polder 
en in dien polder lag licht een nest! 

U ziet dus, dat ik toentertijd al volkomen op de hoogte 
was met de zeden en gewoonten in de wilde-eendenmaat-
sohappij. Vloog een koppel door de lucht, dan kon ik precies 
zeggen, wat de woerd en wat de eend was. Maar die 
schuwe dieren tot vlakbij besluipen, dat was me nog nooit 
gelukt. Daartoe zou ik dit voorjaar nog eens een poging doen. 

Op mijn omzwervingen door de lage weilanden hoorde ik 
een woerd kwaken. Goed geluisterd, lengte en breedte 
nauwkeurig bepaald, en ik zou u precies zeggen, waar ie 
zat. Daar in dien sloot met een enkelen wilg erlangs, dreef 
hij, wachtend op zijn eega. Mevrouw zat zeker in het koren
veld daar op haar nest. Nu enkel de voorzichtigheid be
tracht! Als een kat vooruitgeslopen! Wat nu'? Ik moest 
hem nu toch zien"? Houdt hij zich verscholen onder de 
verdroogde bladen van de lischdodden'? Van jonge eenden, 
die nog slecht ter vleugel zijn, heb ik dat honderdmaal 
gezien. Hij zwijgt ook. Geduld! Daar laat hij zich weer 
hooren, een eind verder. Breedte: bij den overhangenden wilg; 
lengte: vlak aan den kant. Ook maar verhuizen! Zachtjes! 
Nu ben ik zoowaar al, waar de onzichtbare toch moet zijn. 
Mis! Die is je voor. Bij den laatsten boom heeft hij nu zijn 
domicilie. Luister slechts! 

Aangezien ik veel te ernstig mensch ben, om mot mij te 
laten spotten, besluit ik hier te blijven en goed uit te kijken. 
Weer laat de woerd zijn binuenbeksch gesnater hooren. Ik 
begrijp maar niet, dat ik hom niet zie. Nieuw licht! Hij zit 
in den boom. O, dat komt vaak voor. Ik heb menigmaal 
een eendennest in den kop van een wilg gevonden. Maar 
ik had hem toch moeten zien of hooren vliegen. Hij vliegt 
toch heusch niet zoo geruischloos als een uil. Een kluit 
aarde moet den geheimzinnige uit zijn sehuilhoek verdrijven. 
Daar vliegt — hoe is liet mogelijk; hoe kan het mij over
komen, — daar vliegt een spreeuw! Met rassche 
vleugelslagen kiest hij — 't is wel wat paradoxaal — hel 
hazenpad. Hoe kwam hij zoo van alle broeders afgezonderd 
in deze eenzaamheid'? Vertoefde hij hier voor eendensludiën'? 
Dan mag hij zich wonderwel geslaagd achten in zijn ernstig 
pogen. Voor mijn part cum lande! 

Mijn ornilhologische ijver was voor dien morgen wel wat 
bekoeld. Elke medalje heeft echter haar zijde en keerzijde: 
door schande tot nog klaarder wijsheid! 

Toch is het werkelijk jammer, dat die spreeuwen je genot 
soms zoo vergallen. Ze zouden je bewegen, alle vogelkundige 
studie op te geven En daardoor zou je heel wat innig ge
noegen missen. Het schenkt blijdschap, die verjongt, als 
het je mag gelukken een vogel te ontdekken, waarvan je 
wel las, maar dien je nóg nergens zag of hoorde. Het was 
mij vergund, dat nog dit voorjaar te ondervinden. Laat mij 
u dat dan nog even vertellen. 

Op een van de warme dagen, waarmee Natuur dit jaar 
onzer zoo armelijk gedacht, was ik naar de Ilockanjesche 
duinen gefiets. Daar hoopte ik met eenige echte duinzangers 
kennis te maken. 

Het begin was al goed. Ik trof een eenig plekje aan. Een 
allerprachtigste meidoorn in vollen bloei, zooals ik er nog 
nooit een gezien had, welfde voor mij, natuurvorscher in 
spé, een koelen koepel aan de helling van den landkant der 
duinen. Vóór mij boomen; een poover akkertje tusschen 
lieggen; een paar huizen, uit groen roode daken stekend. 
Achter mij de duinen, waartusschen op eenigen afstafid in 
een kom een heldere plas. Mij dacht, een uitgezocht plaatsje 
voor vogels. 

Hel was ook zoo! 

Nog niet lang had ik gezeten, of mijn oor Werd geboeid 
door heerlijke tonen. Murmelende muziek, die bedwelmend 
je ziel invloot. Hel was, ot' deze goddelijke vogel zuinig 
wilde zijn met eigene schepping: telkens slechts een korte 
strofe en dan nog zacht, bedeesd, of hij het zoo voor zich 
heen neuriede. Hij zweeg een wijl. Wilde hij zelf het 
indrinken, het zacht gezing van zijn koeltje'? Verstomde 
hij van eigen kunnen'? 

Dien zanger te zien! 
Rammelende plantenbus, voor alle eventualiteiten mee

genomen, behoedzaam afgedaan. Nu op handen en knieën 
de helling afnaai- den voel van de iepen, waarin de hemelsche 
kunstenaar troonde. Hij zweeg; was ook, hoe ik loerde, niet 
te zien. Wilde de verhevene zich niet door de profane oogen 
eens menschen laten begluren'? Daar zag ik, hoog, bij den 
top, achter den stam een onzekere schaduw wegfladderen. 
Wat voor wonder zou ik ontdekken'? Wie weet! Een vogel 
misschien, elders nooit aangetroffen. Een roemruchtig droom
beeld schemerde mij voor: Ik ontdekker vreemden vogel; 
naam in alle kranten, enz. enz. 

Zoover was het intusschen nog niet De beer moest nog 
geschoten. Het schijnt, dat, hetzij mijn uiterlijk wat ver
dacht was ; hetzij mijn handen-en-knieën-kruiphouding schrik 
aanjoeg, dat ik, in elk geval, den geheimzinnige in het 
hladerdonker weinig vertrouwen inboezemde. Ik kon ten
minste constateeren, dat hij zich elders vestigde. Ik hoorde 
bladergeritsel, vleugolgeklapper en een boom of wat verder 
streek het obscure wezen neer. Voorzichtig en aldoor op 
handen en voeten erheen! Een venijnige doorn drong mij 
in de hand. Op zulk een kleinigheid let echter iemand niet, 
die zich als grootsch doel stelde mee te helpen opheffen'den 
sluier, waarachter schuchter zich Natuur verborgen houdt. 

Wat een spanning! Hoor het geritsel midden in het loover. 
Hij komt lager, je vogel. Hóór; hij tript van tak op tak. 
Dadelijk ziet ge hem. Dan zit hij voor je, vlak bij je, en 
ge aanschouwt hem van aangezicht tot aangezicht. Een 
seconde nog! Daar, daar is hij! (iroote goden! Een glas 
water asjeblieft! 

Vóór mij zit, op den ondersten tak van den boom, be
duusd een beetje, daar hij tuimelde van het donker in het 
licht; toch doodkalm, wetend, dal hij niet zoo gauw door 
vallen den nek zou breken; voor mij zit, mij aankijkend, 
alsof hij wilde zeggen: «Hoe'? een mensch hier'? En wat 
vreemd gebruik maakt die van zijn voorste ledematen!« z i t . . . 
een donkere vogel; een — ijskoud water asjeblieft — een . . . 
spreeuw!! Weer beet, ik schaam mij dood voor me zelf. 
Weg van dit bedrieglijk oord! Ik snel den heuvel op, de 
duinen in, hellingen af. In wilde vlucht ren ik door 
bosschages, waar onbekende stemmen mij vleiend lokken. 
Maar ik heb er geen ooren naar. Ze zijn mij te zuur, de 
druiven! In een duinpan verwar ik mij in doornstruiken. 
Ik kan niet her of der. Maar, koppig, scheur ik me erdoor. 
Ik snak naar de wijdheid van de zee. Hal de zee, de zee, 
de eeuwige! Wat frissche wind om de slapen! Hier word 
ik mensch. Die spreeuwen! Voor de puntjes zei ik 
een woord, 

Ik liep deerlijk in de val. 
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Het was eigenlijk eenvoudig: 
Bij mij thuis zaten de spreeuwen te midden van grutto's, 

tureluurs, kieviten, reigers, ooievaars, zwaluwen. Die gaven 
daar den toon aan. Kom je nu in een nieuwe omgeving 
met andere vogels, dan fluiten ook de spreeuwen op andere 
voois. Aan mijn onbekendheid met de duinzangers was het 
dus te wijten, dat ik niet spoediger bemerkte, wie mij een 
poets bakte. Dan zijn die scholeksters daar andere. Zie ze 
staan. In volslagen wanhoop! Deden ze ook aan vogel-
waarneniingon'? 

De berberis in de luwte met miniatuur-berkje tot naasten 
buur is gemakkelijker object! 

Eergisteren liep de maat over, 
Aan de glooiing van een dijk grasduinde een troepje 

spreeuwen. Ik zat hoog en droog op mijn stalen klepper on 
keek er zoo vlak op. Dan kun je ze tenminste dadelijk als 
spreeuwen determineeren. Het volkje weidde er rustig, 
parmantig, driftig stappend. Net zouden de lui uit mijn 
gezichtsveld verdwijnen, toen ik een meende op te merken, 
vreemd in Jeruzalem. Zag ik geen helder wit schemeren'? 
Remmen, full speed! Terug! 

Daar loopt warempel, als was het iets gewoon alledaagsch, 
een spreeuw met een spierwitte staart gemoedereerd te 
midden der andere. Als ik wat al te dicht bij kom, vliegt 
de heele bende weg. Maar rlie zwarte spreeuw met zijn 
witten staart is, dunkt mij, waard, dat ik hem signaleer 
in «D. L. N.« 

Rotterdam.. A. POLDKRVAART. 

NAAR FRENSDORF EN NORDHORN. 

Y an alle wandelingen, die we hier in tie omstreken 
deden, was die van Woensdag 2 Augustus de mooiste, 
zonder afbreuk te doen aan do tochtjes naar Singraven 

en Borchtbosch, Austiberg en Lmterzand. 
We zijn hier eiken morgen vroeg op 't pad, zoo ook 

Woensdag. Met z'n vieren, mevrouw en mijnheer A., 
uit Rotterdam, onze gids mijnheer Bornink en onderge-
teekende, respectievelijk gewapend met kijker, vlindernet 
en plantenbus — zijn we om zes uur op den rechten, langen 
weg naar Nordhorn. Do zon jaagt de nevelen weg en een 
dier prachtige boschgezichten, waaraan Denekamp zoo rijk 
is, doemt op uit den morgenmist. De specht, even matineus 
als wij, schatert van plezier; het zal dan ook een mooie 
dag worden. Langzamerhand worden de omtrekken van 
het bosch scherper omlijnd en hel groen helderder. 

Over het kanaal Almelo—Nordhorn voert de weg steeds 
noordwaarts. Bij de brug is 't hier een echte wilde hoek, 
vol welig onkruid: hoornbloemen, muur, leeuwetand. enz., 

maar ook St. Teunisbloemen (O. biennis), gekrulde distel, 
gekransd hardkelk (Scleranthus perennis). Behalve een 
mooie tapuit; die zich zit te zonnen onder 't kijken naar de 
schittergolfjes van 't kanaal, krijgen we hier ook onze rood-
staartjes weer te zien. Tak, tak-tak, tak klinkt het en de 
trilslaartjes schieten heen en weer. Schuw zijn de vogels 
hier in 't geheel niet, dat ondervinden we alle dagen. Com
pliment aan de schooljongens! 

Langzamerhand wordt de weg aan beide zijden open, en 
de heide golft, bleekrood, afgewisseld door donkergroene 
mosplekken, tot aan den horizon. Hè, wat heerlijke specerij
geur van de gagel! In de duinen moesten we enkele van 
die boschjes hebben. Dat hoogveentje daar dient, even 
geïnspecteerd. Het levert natuurlijk altijd wat op. Vrij 
drassig hier! De geelgroene sterren van pinguicula schitteren 
naast de roode parelknopjes van Drosera rotundifolia en 
intermedia, de laatste komt, hier nog meer voor dan de 
eerste en ik zou niet durven beweren, dat D. longifolia er 
ontbreekt. 

Het geroep van Lobelia Dorlmanna doet ons naar mijn
heer Bernink vliegen, die ze ontdekt heeft,, de nietige maar 
zeldzame plantjes. Blaadjes ziet men op 't eerste gezicht 
niet eens, heel onderaan enkele, lijnvormige stompe en dan 
nog half onder water. Op dunne stoeltjes knikken de witte, 
met. iels bleekblauwe bloempjes. Zij hebben wel iets van 
viooltjes, maar dan van de kleine akkervioolljes b.v. Als 
men goed toekijkt, ziet men, dat de bloemkroon onregel
matig is; het bleekblauwe is eene korte buis, de rost een 
eenigszins tweelippige kroon. 

Vlak er naast verscheidene vruchtjes, waarop nog duide
lijk te zien zijn de 5 vergroeide helmknopjes, rondom den 
stijl. Nog meer rozetjes zitten in het moskussen; een aardig 
weegbrcotjo bloeit ook — bungelende hoopjes van drie 
bloemen, één langgcsteelde mannelijke en twee zijdelings 
zittende vrouwelijke. Littorèlla laciistris is 't. 

Aan de overzijde boven de heide schiet een vrij groote 
vogel neer op echte roofvogelmanier — dan weer in groote 
kringzwaaien de lucht in. 

Met krakend geknars over het kiezel nadert een met ossen 
bespannen hooiwagen. Zoo iets ziet men bij ons ook niet. 
Een prachtige laan van eiken en peppels voert naar de 
grens. De groote groene trommel, hot eenige, wat wan
trouwen opwekt, blijkt voor planten te zijn en dus kunnen 
we doorgaan. Appel- en pereboomen staan hier langs den 
weg, waardoor de gebaarde man uit het grenskantoor het 
noodig acht, ons na te kijken, evenals een paar schapen en 
een kakelbontgekleede boerenvrouw. 

Wat mooie heide rechts! Groote juniperusstruiken slaan 
hier, vol witte bessen, die eerst in 't 2e jaar rijp zijn. Op 
bun mimicry vertrouwend dartelen heivlinders in de zon. 
Enkele worden gevangen, ze zijn vrij veel verschillend in 
kleur, van heel donker tot heel lichtbruin. Ook de zand
oogjes komen los met zulk warm weer. We zouden er dien 
dag verscheidene vangen; bruine en bonte (Pararge Aegeria) 
argnsvlinders en hooibeestjes. Bruin wordt geaccompagneerd 
in 't fladderen door blauw en geel, want ook blauwtjes en 
citroentjes laten zich niet onbetuigd. Langzaam kronkelt 
de rook uil de fabrieksschoorsteenen van Nordhorn lood
recht op. Kijk die schapen vormen aardige witte vlekken 
in het egale heikleed; dommelig droomt een ruigharige hond 
naast den onverschilligen scheper, die zelfs niet terug groet; 
't is zoo warm! 

Langs den heirand loopt een mooie holle weg, aan één 
kant met zware dennen bezet, aan den rand bleekrood 
van dophei, doortint met grijsblauwe pulletjes van buntgras 
en diepblauwe klokjes. 

Hier is een stuk bosch uitgebrand: kale, halfverkoolde 


