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alle moeite vergeefs gedaan. Ze heeft zich waar
schijnlijk laten misleiden door de voor haar waar
neembare rupsengeur, die ze door het blad heen 
moet hebben waargenomen, want deze waarneming 
wijst, dunkt me, toch vrij duidelijk op de waar
schijnlijkheid, dat sluipwespen bij het zoeken van 
een hospita voor hunne kinderen bij een voor hen 
onzichtbare prooi op den reuk afgaan, en kunnen 
we hier wel een redelijke verklaring vinden zonder 
een hypothetisch zesde zintuig te hulp te roepen. 
Dit zal waarschijnlijk ook wel het geval zijn met 
sluipwespen die houtrupsen en boktorlarven infec-
teeren. Vaak toch rieken deze zelfs voor ons waar
neembaar door het hout heen. 

Nu zou men denken, dat de wesp zich heel dom 
had vergist, maar dit is toch niet het geval, ze is 
eenvoudig door den reuk misleid, anders niet. Dat ze 
overigens niet geheel automatisch behoeft te hebben 
gehandeld blijkt verder uit 't volgende: Toen ze 
namelijk na het steken door de tevoren geknaagde 
opening ook nog aan eenandere zijde (door't spinseP 
in het rupsenlogies stak, moet ze toch gemerkt hebben 
de eerste keer de rups niet te hebben geraakt. Dat 
bleek ook uit het duidelijke zoeken. Hieruit zou 
men kunnen afleiden dat ook bij deze dieren wel 
associatie (verbinding) van denkbeelden moet bestaan. 

Als de wesp louter een automaat ware geweest, 
dan had ze haar ei in de rupsencel moeten laten 
vallen en zou ze haar legboor zeker geen tweede 
keer in de cel hebben gestoken om de rups te 
zoeken. Immers zij rook een rups, kon die naeenig 
zoeken niet vinden en legde dus ook geen ei. Dit 
alles is vrij logisch. Nog meer wordt ik in de 
meening van een bepaalde gedachtengang bij deze 
lagere dieren gesterkt, wanneer ik denk aan de 
sluipwesp, waarvan Dr. Oudemans vertelt. Dit dier 
dreef in een spinselrupsennest de rupsen eerst aller. 
in een hoek, en infecteerde ze op 't oogenblik, dfit 
de rupsen, die geen anderen uitweg zagen, één voor 
één weer onder haar doorkropen. Men zou haast 
zeggen dat die sluipwesp in overleg zeker niel 
onderdeed voor den cycloop Polyphemus uit de 
fabelleer. Deze inspecteerde z'n schapen nadat hij 
door Odysseus was blind gemaakt, doordat hij ze 
één voor één tusschen zijn beenen liet passeeren, 
om te voorkomen dat Odysseus en z'n makkers hem 
ontsnapten. Hetgeen hun tusschen twee haakjes toch 
gelukte, namelijk door zich onder de schapen vastte 
houden. Zooiets konden de rupsen hier niet toepassen. 

Wat ik vooral met het vermelden van dezt 
waarneming bedoel, is een klein protest tegen de 
theorie van Bethe, die de lagere dieren vooral, tot 
automaten en niets meer wil stempelen. Zooals 
ook uit deze waarneming blijkt, regelt zulk een dier 
zich wel degelijk naar de omstandigheden en dat doet 
een automaat toch nooit. S. LEEFMANS. 

EEN BLADZIJDE UIT HET LEVEN 
DER IJSVOGELS. 

^ >-oskomenos, de Ijsvogel heeft de gewoonte van 
rV zijn kruipende voorvaderen om de aarde om 

' te woelen, niet opgegeven; daarom wordt hij 
door de andere vogels als een minderwaardige 
beschouwd, en willen deze niets met hem te maken 
hebben. Maar zulk een drukte makend, onbezonnen 
en met zichzelf ingenomen wezen, dat den geheelen 
dag niets anders doet dan visschen, kan dat al 
bitter weinig schelen. Wanneer gij hem echter be
spiedt, ziet ge met verwondering, dat hij sommige 
dingen bijzonder goed doet, beter inderdaad dan 
eenig andere boschbewoner. Hoe moeilijk is het al 
niet, met het oog op de straalbreking, een visch 
in kalm water te vangen; hoe oneindig moeilijker 
dus er een te bemachtigen, als de visch heen en 
weer schiet, terwijl de zon in den vijver schijnt 
en de wind zijn oppervlakte doet lichten en schit
teren in duizenden veranderlijke rimpels. Neen de 
vogel, die zijn snavel zoo kan richten, dat hij de 
visch juist achter de kieuwplaten raakt, moet meer in 
zijn hoofd hebben, dan men, afgaande op het ge
wone schetterende geschreeuw, dat men uit de 
forellenvijvers van hem hoort, zou durven verwachten. 

Deze ervaring maakte diepen indruk op mij, toen ik 
voor 't eerst begon met koskomenos te bestudeeren; 
en het doel van deze kleine schets, die de eerste 
sterke indrukken zal wedergeven, is niet om een 
studie te geven van de kleuren, bijzondere kentee-
kenen of broedwijze van den ijsvogel — die kunt 
ge in alle vogel-boeken vinden — maar om een 
mogelijk antwoord te formuleeren op de vraag, hoe 
hij zooveel geleerd heeft, en op welke wijze hij zijn 
kennis wederom aan de kleine ijsvogels mededeelt. 

Eens op een zomer bevond zich dicht bij mijn 
kampplaats een forellen vijver. Beneden deze forellen-
vijver lag, heerlijk beschaduwd, een kleine kom 
met ebritsen, een soort voorraadschuur van den 
bovenvijver, waar de forellen in den vroegen ochtend, 
en in de schemering 's avonds bijeenkwamen, en 
waar ge kans hadt een groote forel te vangen, als 
ge voorzichtig een voorntje aan den haak sloeg, en 
de lijn van een overhangenden boom in het water 
liet vallen. 

Terwijl ik eens in den vroegen morgen in een 
boom aan de rivier zat, vloog er een ijsvogel over 
het water en verdween onder den tegenoverliggenden 
oever. Daar binnen had hij een nest, zoo kunstig 
verborgen onder overhangende wortels, dat ik het 
tot op dat oogenblik nog niet ontdekt had, hoewel 
ik reeds veel in dien vijver had gevischt en de 
ijsvogels dikwijls had hoeren schetteren. 

Toen ik hen naderde, werden zij onrustig en 
vlogen stroomopwaarts met een lang ratelend ge-
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roep — een list, wellicht om mij te doen gelooven 
dat hun nest hoogerop gelegen was. 

Wanneer ik klaar was met visschen, haastte ik 
mij het nest nauwkeurig gade te slaan en maakte 

kennis met veel dingen^ die 
mij met bewonderingen eerbied 
vervulden voor dit zoo weinig 
bekende verstooten schepsel 
der wildernis-rivieren. De ijs
vogel heeft gehechtheid voor 
zijn wijfje en brengt haar, 
terwijl ze aan •'t broeden is, op 
ridderlijke wijze voedsel. Moed 
bezit hij in hooge mate. Eens 
verdreef hij voor mijn oogen 
een mink-otter en had hembijna 
gedood. Hij houdt er bepaalde 
regels bij 't visschen op na en 
volgt deze stipt, terwijl hij nooit 
zijn grenzen te buiten gaat, 
maar ook nimmer een ander 

toestaat in 

zijn eigen 
visch water 
te komen 
s t roopen . 
Ook is hij 
bizonder er
varen in de 
kunst van 

visschen; of de wind zuid of noord-oost is, of de 
lucht helder of bewolkt is, koskomenos weet precies, 
waar hij de kleine visschen kan vinden en hoe hij 
ze 't best kan vangen. 

Toen de jonge vogels uitkwamen, openbaarde zich 
het belangrijkste gedeelte van koskomenos leven. 
Terwijl ik op een morgen verborgen zat, achter de 
struiken, stak moeder-ijsvogel haar kop buiten haar 
hol en keek heel oplettend om zich heen. Een 
groote waterslang lag uitgestrekt op een zandbank 
aan den oever. Zij schoot oogenblikkelijk op haar 
af, en joeg haar weg. Iets hoogerop kwaakte en 
plaste een broedsel jonge eendvogels in een ondiepe 
plek van den forellen-vijver; hoewel 
zij hoegenaamd geen gevaar oplever
den, vloog de ijsvogel op hen toe, 
scheldend als een vischvrouw, en 
verdreef alle naar een ander rustig 
plekje. 

Op haar terugweg kwam zij langs 
een groote slaperige kikvorsch, die, 
op een waterlelieblad gezeten, zijn 
zonnebad afwachtte. Chigwooltz mag 
daar jonge forellen vangen, en zelfs 
niet vies zijn van kleine vogeltjes, 
die in zijn nabijheid komen drinken, 

een broedsel jonge ijsvogels zou hij zeker nooit 
aanvallen; toch liet Moeder koskomenos haar rate
lend geschreeuw luide hoeren, wat de slaperige 
kikvorsch zoo hevig deed ontstellen, dat hij zoo 
vlug, alsof Hawahak, de havik, hem op de hielen 
zat, in de modder verdween. Toen nu moeder ijs
vogel, nadat zij, gelijk een bedrijvige huismoeder, 
met haar bezem ieder hoekje van een stoffige kamer 
had schoongeveegd, nog eens een laatste blik om 
zich heen had geworpen en gezien had, dat de 
weg vrij was, liet zij ten overvloede nog eenmaal 
haar waarschuwend geklepper hooren. Dat gold voor 
alle woud-bewoners, die ze over 't hoofd had gezien; 
ze haastte zich vervolgens naar haar nest, haar 
staart op en neer wippende gelijk een tevreden eend, 
terwijl zij in de opening verdween. 

Een oogenblik daarna stak een jonge ijsvogel 
met vurige verschrikte oogen zijn kop uit het 
nesthol om een eerste blik op de groote wereld 

om hem heen te werpen. Een duw van achteren 
maakte spoedig een einde aan zijn overdenking eii 
zonder eenige drukte streek hij neer op een doode 
tak aan de andere zijde van den stroom. De een 
na den ander volgde op de zelfde wijze, precies 
alsof zij gehoorzaamden aan een te voren gegeven 
bevel, totdat de geheele familie op een rijtje zat, 
met den kabbelenden stroom beneden zich en den diep 
blauwen hemel en de ruischende boschwereld boven 
hen. Dit was hun eerste les en de belooning was 
nabij. Vader-ijsvogel was al van het aanbreken 
van den dag bezig geweest met visschen, en 
'nu kwam hij aan met elritsen, die hij in een 
kolk verzameld had en begon de hongerige familie 
te voeden en hun op zijn manier te verzekeren, 
dat deze groote wereld, die zoo geheel verschillend 
was van het nesthol in den vloer, een heerlijk 



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

oord was, om in te leven, en een eindelooze hoeveel
heid opleverde van lekkere beetjes om van te smullen. 

De volgende les was nog veel belangrijker, n.1. 
de les in het visch-vangen. De school bestond uit 
een onrustige ondiepe vijver met modderigen bodem, 
waartegen de visschen helder afstaken en met een 
geschikten, overhangenden boomstronk om er af te 
kunnen vliegen. De oude vogels hadden een aantal 
ebritsen gevangen, gedood en hier en daar onder 
den boom in het water laten vallen. 

Toen geleidden zij de jonge vogels naar den vijver, 
wezen hun de prooi, en trachtten hun aan het 
verstand te brengen te duiken en ze te vangen. 
De kleine dieren waren hongerig en toonden veel 
ijver voor die sport; een van hen echter was 
angstig en pas nadat moeder tweemaal gedoken 
en de visch boven gebracht had, die zij op ware 
Tantalus-manier aan den beschroomden kleine ver
toonde en weer in het water liet vallen, zamelde 
hij al zijn moed bijeen, om naar beneden te duiken. 

Eenige dagen daarna liep ik weer langs den" 
oever en kwam aan een klein vijvertje, geheel af
gesloten van den hoofdstroom, waarin een dozijn 
verschrikte ebritsen heen en weer schoten, alsof 
zij zich op geheel onbekend terrein bevonden. 
Terwijl ik naar hen keek en mij verwonderde, hoe 
zij over de droge zandbank waren gekomen, die 
den vijver van de rivier scheidde, kwam er stroom
opwaarts een ijsvogel aanvliegen met een visch in 
zijn snavel. Toen hij mij ontdekte, draaide hij 
zwijgend om en verdween om een bocht. 

De gedachte aan een interessante kleine fröbel-
school in 't wild maakte zich plotseling van mij 
meester, toen ik mij wederom naar de ebritsen 
wendde; ik doorwaadde de rivier en verborg mij 
tusschen de struiken. Na verloop van een uur 
kwam koskomenos voorzichtig terug, keek behoed
zaam over den vijver en de rivier en vloog stroom
opwaarts met ratelend geroep. Weldra kwam hij 
met zijn vrouw en de geheele kinderschaar terug 
en reeds spoedig begonnen de kleinen voor zichzelf 
te werken, nadat zij hun ouders hadden zien neer
schieten en de visschen, die zij vingen, proefden. 
De eerste onderduikingen waren gewoonlijk zonder 
resultaat, en wanneer er een vischje gevangen 
werd, was het zonder twijfel een van de gewonde 
exemplaren, die koskomenos tusschen de anderen 
had gegooid, om zijn kinderen bij hun moeilijke 
les aan te moedigen. Na eenige pogingen echter 
schenen zij er den slag van beet te krijgen, en 
lieten zij zich met den snavel vooruit als een diep
lood naar beneden vallen, of schoten plotseling 
neer, en troffen den visch juist in zijn vlucht naar 
dieper water. De rivier was te woest en alleen 
geschikt voor bekwame visschers. In de stille vijvers 

waren geen visschen, en daar waar de ebritsen 
gevonden werden, waren de oevers niet geschikt 
voor jonge ijsvogels, die nog niet geleerd hadden 
boven het water te zweven en hun visch al vlie
gende te vangen. Nu had koskomenos een ge-
schikten vyver gevonden en van visch voorzien, 
om de taak van onderwijzer voor zich en zijn wijfje 
gemakkelijker te maken en de kleinen meer te 
laten profiteeren van het onderwijs. Het belangrijkste 
punt van zijn methode was in dit geval, dat hij 
er in geslaagd was de ^ innows" levend in zijn 
fröbelschool over te brengen, in plaats van hen te 
dooden of te verwonden, zooals in de eerste les. 
Hij wist, dat de visschen niet uit den vijver konden 
ontsnappen, en dat zijn kinderen zooveel tijd er 
aan konden besteden, als noodig was, om hen te 
vangen. Toen ik de familie na eenige weken terug 
zag, bemerkte ik al spoedig, dat zij hun lessen goed 
kenden; zij hadden geen gevangen of gewonde 
visch meer noodig om hun honger te stillen. Zij 
straalden van levensvreugde, en vertoonden mij 
eens een aardig spel — het eenige spel, dat ik ijs
vogels ooit heb zien spelen, 

Toen ik hen vond, waren ze met hun drieën 
gezeten op overhangende takken boven de dansende 
golfjes, die overvloeiden van bliek en elrits, jonge 
forellen en levendige ruischvoorns. 

Plotseling, als op commando, lieten zij zich allen 
met den snavel vooruit in de rivier vallen. In een 
oogenblik waren zij er weer uit en streken neer 
op hun respectievelijke takken, hierna wierpen zij 
de koppen achterover en wrongen hun vischjes 
met een vervaarlijke haast door de keel. Nadat 
dit afgeloopen was, stonden ze te dansen op hun 
takken onder hevig geklepper en gesnater. Eerst 
begreep ik er niets van, totdat het spel twee- of 
driemaal herhaald was; steeds begonnen ze tegelijk 
met een onderdompeling in de rivier en keerden 
daarna zoo snel mogelijk tot hun uitgangspunt 
terug. Toen werd mij hun doel even helder als de 
stroom beneden hen. Zonder wereldsche zorgen en 
met overvloed van voedsel speelden zij een spel, 
wie het eerst terug was op zijn boomtak en zijn 
visch verzwolgen had. Soms slaagde één er niet in 
een visch te bemachtigen en keerde hij zeer terneer-
ges'agen terug; soms waren ze allen drie zoo dicht 
bij elkaar, dat er veel gesnater noodig was, om 
weer vrede te sluiten en altijd eindigden zij op de 
zelfde wijze, met weer op nieuw te beginnen. 

Koskomenos houdt van de eenzaamheid, heeft 
weinig pretjes en nog minder makkers, om ze met 
hem te deelen. Dit is ongetwijfeld te danken aan 
zijn gestienge vischwetten, die lederen ijsvogel het 
recht geven op een zeker deel van een rivier of 
meer voor zich alleen. Slechts de jonge ijsvogels 
van dezelfde familie gaan samen uit visschen, en 
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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! 


