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zij af en moeten dus nu en dan worden gescherpt. 
Bij het knaagdier zouden zij natuurlijk ook spoedig 
stomp worden en ongeschikt voor het gebruik, 
maar op een zeer merkwaardige wijze is er bij die 
dieren voor gezorgd dat dit niet geschiedt. In de 
bovenkaak namelijk staan ook twee knaagtanden 
en, bij elke voor- en achterwaartsche beweging van 
de onderkaak, glijden de twee snijtanden van de 
onderkaak langs die der bovenkaak, en slijten dus 
tegen elkaar af. Worden zij daardoor nu juist niet 
minder scherp? Neen, want het email of zeer harde 
glazuur, bij onze tanden aan de kauw- of boven-
vlakte ontwikkeld, komt hier aan de zijkanten voor, 
en nu is er aan de voorzijde van de vier knaag- of 
snijtanden een dikker laagje email dan aan de 
achterzijde, waardoor zij van voren minder afslijten 
dan van achteren, dus worden zij schuin afgeslepen. 
Zij zijn en blijven dus beitelvormig, ondanks het 
voortdurend gebruik zeer scherp en geschikt voor 
het knagen. Maar de sterke afslijting, die een gevolg 
moet zijn van het langs elkaar schuren der tanden, 
zou oorzaak wezen dat zij spoedig versleten waren 
en daarom groeien de tanden steeds door. Hoeveel 
mM. per jaar? Ook op die vraag kan ik geen ant
woord geven. 

Wanneer het nu eens toevallig gebeurt dat een 
snij tand van de onderkaak afbreekt, groeit de 
tegenoverliggende van de bovenkaak, die nu niet 
meer afslijt, steeds door en bereikt een aanzienlijke 
lengte, zich boogvormig omgekruld buiten den bek 
uitstrekkende. Verdwijnt een der twee bovenkaak-
snijtanden, dan groeit een van de onderkaak zeer 
in de lengte, komt tegen het verhemelte aan en 
doorboort dit, of buigt zich terug naar de tong, 
ten slotte een kromming van meer dan een cirkel 
vormende. 

Een enkele maal geschiedt het ook wel dat de 
onderkaak scheef onder de bovenkaak zich ont
wikkelt; dan passen natuurlijk geen der twee paren 
snijtanden op elkaar en alle vier worden overmatig 
lang en tot zich dikwijls zonderling krommende 
zoogenaamde olifantstanden. 

Uit den aard der zaak komen die vreemd ge
vormde snijtanden zelden voor. Zij waren mij bekend 
uit verzamelingen in musea, uit afbeeldingen in 
boeken (o.a. vindt men in den zesden jaargang van 
dit tijdschrift op blz. 209 een afbeelding van een 
hazekop met olifantstanden), maar het was mij 
nog nooit gelukt een schedel met die merkwaardige 
vergroeiing in eigendom te bekomen. Vijfentwintig 
jaar lang heb ik, telkens als wij de knaagdieren 
behandelden, aan mijn leerlingen verzocht op de 
snijtanden te willen acht geven, wanneer zij eens 
haas of konijn aten; meermalen heb ik jager en 
poelier gevraagd naar zoogenaamde olifantstanden, 
maar deze bleken hun onbekend te wezen. Een en 
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ander wijst zeker op het zeldzame voorkomen er 
van. Maar het toeval wil dat een mijner oud-
leerlingen, de heer Dolleman van Heemstede, in 
November jl. op jacht zijnde, een konijn met 
olifantstanden schiet, en zich de afbeelding uit 
zijn leerboek van dierkunde en mijn verzoek 
herinnert. Van hem mocht ik het dier ontvangen 
van welks schedel men hiernevens de afbeelding 
vindt, a is de rechter, b de linker onderkaak-
snijtand, c en d zijn de rechter en linker snijtanden 
von de bovenkaak, e en f zijn de twee kleine 
snijtandjes, die bij de familie der haasachtigen 
(haas en konijn) zich in de bovenkaak bevinden, 
achter de twee snijtanden van gewone grootte. 
Jammer is het dat het schot het dier juist in den 
kop getroffen heeft, waardoor b en d stukgeschoten 
zijn. Zeer eigenaardig is de vergroeiing van c, die 
het verhemelte doorboord heeft, en uit de neus-
opening weer naar buiten groeit, aldus een krom
ming van meer dan 360° makende. 

Dat konijn of haas met zoogenaamde olifants
tanden niet kunnen knagen, spreekt van zelf; zij 
voeden zich dus met zachte plantendeelen, die 
zij tusschen de kiezen fijn maken. 

Ik eindig met een vraag, waarop wellicht een 
der lezers mij kan antwoorden: er zijn zooveel 
soorten van knaagdieren, b.v.: Guineesch biggetje, 
muis, rat, eekhoorn enz.; zijn bij die dieren ook 
wel eens zulke eigenaardige tanden gevonden? 

Haarlem. Dr. CALKOEN. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

NOOD. 
v'an guit rijde de beukenlaan, met aan weerszijden 

zwaar, oud hout. De gladde, eenvormige stam-
' men, hier en daar bedekt met gekroesde, droge 

korstmossen, schakelden zich tot een langen muur 
van aaneengeschoven pilaren, die het uitzicht over 
de wijde, nevelende hei belemmerden. De ijle takken 
staken elkander hunne langgerekte knoppen toe, 
alsof zij wedijverden, wie 't eerst de beschuttende, 
bruine schubjes zou wegduwen. 

Eén brutale, jonge boom had zijne voortvarende 
knopjes reeds losgewonden, en fijn en teer van een 
intensief groen, kartelden waaiervormige propjes uit 
de zich terugtrekkende bruine windsels. Wuivend 
ontplooiden zich dedonsomrandewaaiertjes, juichend: 
«De lente is daar, o komt toch gij tragen, gij aarzelen-
den, komt en geniet.* 

Tusschen de beschroomde knoppen, sprong de 
witwangige koolmees, met brutale sisgeluiden en 
tevreden pinkjes; de korte fltisstrophe werd met 
kleine rustpoozen telkens heller en vroolijker weer-

* 



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

haald, hier en daar schoot een korte aanslag van 
den nachtegaal omhoog. 

Met langzame stappen wandelde ik tusschen de 
hooge, massieve beuken, heerlijk genietend van al 
die jonge lentegeluiden. Bij mijn kleinen, grijzen vogel 
bleef ik wachtend staan, 'tscheenof hij zijn twinke
lende strophe telkens weer met grooter toewijding 
aanving; wandelend ging ik mee met de onrustige, 
bedrijvige koolmeezen en pimpels, die uit louter 
balddadigheid aan de zwiepende takjes schommelden. 

Dicht bij de boerenhoeve waar de jonge roggen-
akker plaats maakte voor het opschietende eiken
hakhout trof een eigenaardig geluid mijn oor. Het 
was net een vogelroep, maar zoo onregelmatig en 
onsamenhangend, dat het onmogelijk van één dier 
kon zijn. Nauwlettend luisterde ik, waar het geluid 
vandaan kwam en toen ik in die richting voortging 

ijke onderneming. Het jonge broed moet naar 't 
water, en dat is, vooral voor eenden, die op de 
Velu we broeden, dikwijls uren en uren ver. De 
oude gaat haar jongen voor, en dan trekt de stoet 
steeds zoekend verder, door dichte bosschen, waar 
sperwers, uilen en gaaien hen bedreigen, over open 
landwegen, waarlangs de klotsende boerenjeugd, 
tuk op jonge vogels, school- en huiswaarts trekt, 
langs boerenhoeven, waar kattenen bunzings loeren. 
Is het water te ver, dan komt het broed om. 

Mijn om hulp smeekend tiental vond ik in eene 
greppel even ten noorden van Putten, tusschen den 
Harderwijkerstraatweg en de Zuiderzee. Nog een 
kwartier en zij hadden de Spreng bereikt, die haar 
water naar de zeekust stuurt. Uit het hakhout 
komende, waren zij onvoorzichtig tegen de smalle, 
pasgegraven dam opgeklauterd en eenmaal op de 

De tocht naar 't water. Teekening van B. W. WIEBINK. 

stond ik voor eene pas gegraven greppel, waaruit 
de jonge grond tot een sraallen dam op den linker
oever was opgeworpen. En daar in 't midden, dicht 
tegen elkaar gedrukt, de langgerekte halzen met de 
wijdgeopende snavels omhoog, lagen tien jonge 
vogels, een donzen pakje van zwart en geel. Bij 't 
minste gerucht schoten zij voorwaarts, allen gelijk, 
als een samengegroeid hoopje leven, een drijvend 
eilandje in de greppel. 

Ik zag al gauw, dat 't jonge eenden waren; jonge 
eenden, die daar dreigden te verongelukken op 
hunnen eersten groeten onderzoekingstocht. 

De wilde eend broedt op een verborgen plaatsje 
tusschen het hakhout, of de hoogopschietende lente-
bloemen; niet in 't water maar op den grond. 
Wanneer nu alle eieren zijn opengebroken en 'de 
jongen, meestal tien in getal, zoover zijn, dat ze 
zelf voort kunnen komen, begint de levensgevaar-

zandige, schuine helling, konden zij zich niet meer 
houden en duikelden beurt voor beurt hals over-kop 
in den pasgediepten kuil. 

En daar lag het kleine vogelpakje, hijgend, dood
stil tegen elkaar, met nu en dan een trillend ver
schikken van de weggeduwde rleugelstompjes. 
Eensklaps richtte één zich op en allen volgden, als 
in groote angst om alleen achter te blijven. Ver 
in de struiken tokte de roep van de moedereend, 
die haar jongen scheen te zoeken. 

Wilde ik de waaghalzen redden, dan moest ik 
ze uit de sloot tillen, want zoo waren ze onherroepelijk 
verloren. Maar dat was nog niet zoo eenvoudig. 
Telkens als ik naderde, joeg het troepje met veel 
misbaar pijlsnel voorwaarts. Gelukkig kwam er een 
wandelaar voorbij, die mij vriendelijk hulp bracht. 
Wij besloten ieder aan eene zijde van de dieren 
in de sloot te springen, langzaam naar elkaar toe 
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te loopen en zoo, ze voorzichtig opjagend, te pakken. 
Dicht bij elkaar gekomen, bukten wij ons en grepen 
de jonge vogels, die geen uitweg meer zagen, beet. 
Ik legde ze in den slappen hoed en zacht piepend 
schikten ze zich in hun nieuwe nestje. Ze waren 
nog geheel met zacht dons bedekt, alleen de losse, 
bewegelijke vleugelstompjes begonnen reeds zwarte 
strepen te vertoonen, een zwak begin van de later 
zoo breede vlucht. De donkere donskleur diende 
als beschuttingsmiddel. 

Ik sprong over den berm en hield mijne handen 
uitgespreid, terwijl' de heer in de sloot de dieren 
beurt voor beurt op den rand zou zetten. Een voor 
een rolde, tuimelde, dartelde een klein donsballetje 

met spartelende gele pootjes over de zandige klonten. 
De eersten kwamen goed over, maar toen rolden 
zij bij twee te gelijk den dijk af, zoodat ik ze niet 
meer allen houden kon en er vier in de struiken 
verdwenen. Gelukkig vonden wij ze weer gauw 
terug en waren allen op behouden grond. De voor
man gaf den weg aan en allen volgden. De moeder
eend was wat dichterbij gekomen en lokkend klonk 
haar geroep om de kindertjes tot zich te krijgen. 
Ik luisterde nog een poosje tusschen de struiken, 
het lokkend geroep en angstig gepiep hield op, alles 
was weer rustig en ,/the happy family* vereenigd. 

Jo KOK. 

IETS UIT HET LEVEN DER EKSTERS. 
^-T^oolang de kinderen bij school nog spelen, is 
X^. er geen der bonte gasten te zien, — nergens, 

ook niet in de boomen, die op zulk een 
afstand verwijderd staan, dat ze zich daar volkomen 
veilig achten konden. Nauwelijks evenwel zitten 
de kleinen in hun banken of — schetteretet — ze 
zijn present. In den regel met z'n tweetjes, — soms 
met z'n drieën, vieren, vijven, zetten ze zich in de 
takken der linde, vlak bij het raam. Toen ze deze 
gewoonte begonnen te krijgen, leidden ze in het 
eerst menigen dreumes van zijn sommetjes en lees
lesje^ af; tegenwoordig zijn de leerlingen er zóó 
aan gewend, de eksters te zien, dat ze alleen maar 
opzien, als er eentje zeer dicht, al te dicht bij de 
ruiten komt en haar geschetter buitengewoon luid 
laat klinken. 

Eksters hebben iets van een niet onaardig slag 
van menschen, die, zoo in d'r eentje, zonder opzien 
te baren, overal met den neus bij zijn, die overal 
wat zien en wat bijzonders opmerken, in alles 
belang stellen, met alles hun voordeel weten te 
doen, en zoo echt gemoedelijk van alles en nog 
wat praten kunnen. 

De eksters, ze snuffelen de geheele streek door, 
en merken de geringste verandering, die er in haar 
gebied plaats vindt, oogenblikkelijk op. Men kan 
aan ze zien, dat ze — op haar eigen wijze — een 
zeer duidelijke voorstelling der omgeving bezitten 
en wel zoo'n beetje in den waan verkeeren, dat 
eigenlijk alles om haar draaien moet, dat ze hoofd
personen, zoo niet de hoofdpersonen zijn. 

Al lang hebben de „schooleksters" in de gaten 
gekregen, dat de school/cmderera des middags met 
hun boterhammetjes wel eens minder netjes en 
zuinig omspringen, dan ze te huis zouden moeten 
doen. Er valt nog al dikwijls een kruimel — ook 

vaak een brokje — bezijden het mondje. En pas 
is dan de middagschooltijd aangevangen, of de 
schetteraars zijn aanwezig, in de eerste plaats 
om te zorgen, dat er geen greintje voedsel ver
loren gaat. 

Er is nog iemand, die ook op het weder beginnen 
der lessen gevlast heeft; dat is onze hond. Nu 
ontstaan er natuurlijk van die kleine onaangenaam
heden, als b.v. vriendin Pica juist het brokje weg
pikt, hetwelk ook vriend Canis op het oog had, of 
omgekeerd, als de eerste net van het takje wippen 
wilde, maar de laatste haar voor was geweest. 
Evenwel de concurrenten kennen elkaar en ze weten 
elkander op de juiste waarde te schatten. De hond 
haat de vogels, omdat ze zoo vlug zijn en hij met 
al zijn kracht, herculeskracht bij die der tegenpartij 
vergeleken, machteloos is. Telkens loert hij om ze, 
zonder dat ze er erg in hebben, te snappen. Maar 
de domste der eksters weet best, dat Azor zich 
niet in de lucht verheffen kan, — en blijft zitten, 
dood bedaard; de hond nadert in schuinsche rich
ting, voor de leus snuffelend, als had hij niets in 
den zin — dan ineens een paar sprongetjes — en 
juist op het laatste nippertje wipt de vogel de 
hoogte in en zet zich een eindje verder weer heel 
gewoon neder. Blijkbaar neemt de hond een en 
ander ernstiger op dan de vogels, die alles meer 
als spel, als niet onaardige tijdspasseeringbeschouwen-

Het zijn me dames, die eksters! 
Wat maken ze een koddigen indruk, wanneer ze 

zich op den grond voortbewegen! Een enkele maal 
stappen ze — deftig en wel — doch in den regel 
huppelen ze met veerkrachtige sprongetjes. Voor 
een klein vogeltje lijkt dat niet gek, maar die groote 
eksters te zien hippen, met de beenen schuin naar 
voren gestrekt, dat staat minstens een weinig komiek. 


