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minder gebruikelijke namen, dan wordt het duidelijk, hoe 
het debiet van het werk zich steeds staande hield, zoodat 
bijna regelmatig om de 2 jaar een nieuwe oplaag noodig 
was. Dat dit niet geheel het geval is, komt alleen door de 
concurrentie met do geïllustreerde uitgaaf, die feitelijk 
dezelfde is en alleen door de plaatjes verschilt. Een opgaaf 
der laatste jaren doet dit duidelijk zien. 

Zoo verscheen de 6C druk in 1894, de 7e in 1890, de 8e in 
1898, de 9e in 1901, do 10» in 1904 en de l l e in 1907. 

Dat zóó regelmatig de behoefte bleek is zeker alleen een 
gevolg van het steeds op de hoogte van den tijd blijven 

der flora, van een steeds bijwerken van den auteur. Bijna 
30,000 exemplaren werden in de 25 jaren de wereld inge
zonden! Dat zoovelen van de flora profiteerden is zeker 
grooter lof voor den auteur, beter reclame voorden uitgever 
dan mijn pen zou kunnen geven. 

Beclame maken — ik herhaal het — was mijn doel niet. 
Het was alleen een uiting van dankbaarheid voor het vele 
dat ik persoolijk genoot, dat ik dit zilveren jubileum niet 
onopgemerkt wilde laten voorbijgaan. 

Ambt Doetinchem. A. JOMAN. 

D E E E N D E N K O O L 
-j-^,en prachtige morgen in het begin van Juli. Om zeven 
•y . uur staat de zon natuurlijk al hoog aan den hemel. 

In opgewekte morgenstemming nemen we plaats in 
de bun-schouw, ik achter op een plankje, dat dwars over 
de boorden gelegd is en mijn vriend, de kooiman, voor de 
bun op de roeiplank. Weldra schiet ons vaartuig snel vooruit 
onder de bedaarde riemslagen van den gespierden roeier. 
Onderweg passeeren wc een bord met het opschrilt; »Eenden-
kooi van J. Kloek, met recht van afpaling op 1130 M. 
gerekend uit het 
midden der kooi«. 
Binnen dezen kring 
mag niet geschoten 
worden, zelfs niet 
door den eigenaar. 

Na een half uur 
roeienszijn we waar 
we wezen moeten. 
Voorzichtig uitge
stapt eu we staan 
op do boezemka. 

Vlak voor ons 
ligt daar, te midden 
van uitgestrekte, 
e e n z a m e gras
velden, een bosch 
in miniatuur: de 
e e n d e n k o o i , 't Is 
hier, ver van alle 
g e w o e l , dat de 
levende natuur zich 
manifesteert in haar 
veelvuldige uiteen-
loopende vormen., 
als de bolle lens, 
die de s t r a l e n 
concentreert op één 
punt. 't Bestek van 
dit artikel laat niet 
toe, hier uit te 
weiden over 't speciale kooi-genre van flora en fauna. 
Later hoop ik hiertoe eens in de gelegenheid te zijn. 

Deze prachtige Julimorgen is wel de meest geschikte tijd, 
een kijkje te nemen in de kooi, want nu zal menig vrien
delijk kooiman genegen zijn, een kennis toegang tot zijn 
heiligdom te verleenen; 't geen altijd als een buitenkansje 
is te beschouwen en op een ander tijdstip niet zoo licht 
gebeuren zal, als 't niet iemand betreft, die tot zyn meest 
hitieme vrienden behoort. 

Iti de pijp. 

Om dezen tijd is hier niets te bederven; de kooi is leeg. 
Geen enkele eendvogel glijdt over 't spiegelgladde water
vlak. Voorwaar oen droevig gezicht; een kooi zonder eenden 
geeft een indruk van verlatenheid, zooals de ruïnes van een 
of andere stad uit de oudheid, of de weer blootgelegde 
straten van Pompeji doen, naar ik me voorstel. 

Aan den anderen kant treft 't toch weer goed. De in
richting is nu in haar geheel te bezichtigen. Naar elk punt 
kan men vrij toe loopen, dat men 's winters niet mag, zelfs 

niet de kooiman 
hoogst eigen per
soon. 

Met eenige illu
straties zal, hoop 
ik, de beschrijving 
welduidelijkgenoeg 
zijn, om den lezer 
een goede voorstel
ling van de typische 
inrichting te doen 
verkrijgen. Alleen 
dit nog vooraf, dat 
ik een bepaalde kooi 
op 't oog heb, dat 
natuurlijk allerlei 
variaties op 't zelfde 
thema mogelijk zijn 
en dan ook voor
komen. 

De plattegrond 
toont aan, dat het 
buitenste deel be
staat uit «griend», 
d.w.z. struikgewas, 
met hier en daar 
een hooge boom. 
Hoe meer hout, hoe 
beter. In het midden 
bevindt zich een 
vijver, het w e d , 

dat geheel ommuurd is door rieten schuttingen. De hoogte 
van het water kan willekeurig geregeld worden. Door een 
duiker stroomt het water uit den boezem (hoog peil) in hot 
wed (middïn peil), en van hier vloeit 't af in een gewone 
poldersloot (laag peil). 

Elk van de vier hoeken van het wed vormt den ingang 
van een sloot, de pijp. Deze is het meest essentieelc van 
de geheele inrichting. Hij is gebogen en wordt naar het 
einde steeds smaller. Aan de »hoUe« zijde is een eenvoudige 
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lange schutting van riet, aan de bolle zijde is een complex 
van rieten schermen, dat het beste is te vergelijken met 
de coulissen op 't tooneel, of met de jalousieën voor onze 
ramen. Ge begrijpt, dat men «achter de schermen* loopende, 
alleen kan zien naar het achterste deel van de pijp, en dat 
omgekeerd alleen die eenden ons in do gaten hebben, die 
«achtera ons zijn, d.w.z. dichter bij het smalle eind van de 
pijp dan wij. Door kleine kijkgaatjes in de schermen is het 
mogelijk ook naar «voren» in de pijp tot in het wed te 
gluren. Omgekeerd echter kunnen de eenden, die zich daar 
mochten bevinden, nimmer den kijker gewaarworden. Elke 
eend, die den kooiman kan zien, moet dus voorbij, «achtera, 
dezen zijn. Sommige schermen zijn verbonden door lage 
«knieschermen», die den eenden beletten van uit de pijp 

een wandeling te gaan ondernemen over den vasten wal. 
Is de pijp dus aan zijn oevers voorzien van rieten muren, 

de gevangenis wordt nog meer volkomen door 't bezit van 
een dak, wel doorzichtig, maar daardoor des te verrader
lijker; een net, aan den ingang hoog boven 't water (een 
paar meter), verder steeds minder hoog en eindelijk zoer 
laag. Vooraan is 't met rijs bedekt, en 't vormt daar een 
eenigszins donker gewelf; al spoedig is deze bedekking weg. 
gelaten, zoodat verder naar achteren de blauwe hemel zijn 
schitterend licht onbelemmerd door de wijde mazen laat 
stralen, 't Is ddar, waar de eend, door 't noodlot gedreven, 
zich henen spoedt en terecht komt in de fuik. Maar zoo ver 
zijn we nog niet, want ge weet, de kooi is leeg. 

De kooiman grijpt deze gelegenheid aan, om de noodige 

reparaties te verrichten. Sommige schermen hebben door 
weer en wind of door ouderdom zooveel geleden, dat ze door 
nieuwe vervangen moeten worden. De wallen moeten wat 
opgeknapt worden, de netten eens nagezien, en weet ik wat • 
al meer. Straks is de geheele kooi weer in orde, in staat 
om 't een jaar uit te houden, waardig tot het ontvangen en 
herbergen van haar talrijke gasten. 

Eind Juli. Daar komen zo al, de voorloopers, en na eenige 
weken, dus half September, krioelt 't op die groote plas van 
honderden eenden.- Hoor ze kwaken in verschillende tempo's 
en toonaarden; zie ze drijven en draaien en langzaam vooit-
glijden in bonte warreling; en ge gevoelt, dat ze hier thuis 
zün, dat hier hun h o m e is, hier, waar geen jagers komen, 
waar geen valsche menschen hen bespieden en 't op hun 
ondergang aanleggen. Ze weten nie t . . . Als ze konden 
spreken, zouden ze ons vertellen van al 't leed, dat ze 
hebben ondervonden, sedert ze deze plaats voor geruimen 
tijd verlieten; hoe ze zich hebben moeten inspannen om hun 
kroost groot te brengen en hoe ze zich ten slotte zelf moesten 
verschuilen in 't oeverriet, niet in staat als ze waren, zich 
met hun nieuwe korte pennetjes te bewegen in hun tweede 
element: de lucht. 

Maar het bange, het droeve, is nu voorbij en vergeten, 
want ze zijn weer thuis, in 't oord van volkomen rust. Ze 
weten n ie t . . . 

De. kooiman gluurt eens door een kijkgaatje on is zeer 
voldaan over de volkrijkheid van zjjn stal. 't Is oen voor-
deelige zomer geweest voor 't »goed«; de meeste eenden 
hebben veel kuikens mee gebracht. Daar is warempel de 
witte weer present, al voor het vierde jaar. En veel meer 
oude kennissen. Voor verreweg het grootste gedeelte zijn 
't onze gewone inlandsche wilde. De meeste lezers zullen 
zeker niet geweten hebben, dat die er vaste verblijfplaatsen 
op na houden. 

's Avonds, zoo tegen't schemeruur, komt er meer beweging 
in de stal. Die op de z e e t i n g een dutje hebben gedaan, 
laten zich te water. Het gegons en gesnater wint merkbaar 
in kracht en zwelt van lieverlee aan tot een grool rumoer. 
Eindelijk geven een paar haantje-de-voorste het voorbeeld, 
slaan de vlerken uit en vliegen met haast weg, van tijd tot 
tijd gevolgd door al meer en meer soortgenooten. Geheele 
troepen heffen zich uit 't water op; 't geraas van vleugel-
geklapper en watergeplas is als doffe donderslagen in de 
vorto. De lucht, nu al duister, ziet weldra grauw van de 
eenden. Na een kwartier is geen enkele meer in de kooi 
aanwezig. 

Dit schouwspel, do avondvlucht, kan niet nalaten, op ieder 
waarnemer een machtigen indruk te maken. 

Na eenige minuten heeft de schaar zich verspreid over 
de geheele Alblasser- en Krimpenerwaard, en wie weet over 
welke streken nog meer. Metechte eendon-gulzigheid slobberen 
ze den ganschen nacht de slooten ,èn greppels af. Boven
dien hebben ze daar nog een voor de kooi belangrijke 
missie te vervullen. Ze vinden nl. soortgenooten, die geen 
thuis hebben en steeds een zwervend leven leiden. Welnu, 
in de vroege morgenschemering, wanneer de stamgasten 
hun woning weer komen betrekken, brengen ze allicht 
eenige van deze zwervers mee, en deze zijn 't die een 
weikomen buit zullen vormen van den kooier. De staleenden 
zelf, ofschoon alle wilde, worden niet gevangen, ten eerste, 
omdat 't niet wenschelijk is. Immers hoe volkrijker de stal, 
hoe meer kans, dat er 's morgens vreemde reizigers worden 
meegebracht. Zonder 't te willen, spelen de wilde dus de 
rol van lokeenden. Ten tweede, omdat 't vrij wel onmogelijk 
is. Zorgvuldig waken ze er voor, in 't wed te blijven, al 
zien ze in de pijp nog zulke wondere Verschijningen. Alleen 
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in den vroegen herfst, als 't kooien pas begint, slaat de 
kooiman ook onder hen zijn slag. Nu nog niet, ze loopen 
niet weg en de »bout« is nog te goedkoop. Half October 
worden veel nieuwelingen verschalkt, en zelfs eenige ouderen, 

Pijp, van achter naar voren gezien. Achter de schuine schermen 
het windscherm. 

die waarlijk de herinnering van hel gevaar in de pijp ver
loren hebben. Na een paar weken is 't geheugen van de 
staleenden voldoende opgefrischt; ze komen niet meer in 
de pijp. De kooiman moot 't nu van de vreemde hebben. 

's Morgens bijtijds is hij present. Ik ben weer van de 
parlij. In 't kooihuisje onze boterhammen gobracliLen «we 
zullen vast eens gaan kijken». Boos begrijpt 
ook al, waar 't heen moet en maakt zich 
reisvaardig. Zou hij zijn kunststuk na een 
half jaar rusten nog kunnen volbrengen? 

De voerzak wordt met gerst gevuld, 
om den schouder gehangen en behoedzaam 
voortsltiipende, naderen we den achtersten 
scherm. We spreken geen woord, trappen 
niet op afgevallen takjes en zorgen, dat 
onze voetstappen hoe- genaamd geen geluid 
veroorzaken. Piel gluurt door het gaatje. 
Er liggen wel eenden in de pijp, doch dat 
zijn tamme. Hij kent zijn volkje opeen prik. 
Waarlijk, er zit een vreemde tusschen. 
Langs een omweg snelt Piet geluidloos naai
de b o r s t (de ingang). Zijn verschijning 
verwekt een onbeschrijflijken schrik en op 
't zelfde moment vliegt de eend op en spoedt 
zich voort, niet naar 't wed terug: staat 
daar niet om een hoekje dat verschrikkelijke 
wezen met zijn zwaaiende armen? Dus 
natuurlijk naar 't andere einde, naar het 
licht. Immers waar licht is, is uitkomst.'' 

Gauw wat, want do booze demon komt op een draf na, al 
maar jagende. Van angst en verwarring vliegt ze boven tegen 
't not, dat ze neerkwakt in 't water. Eindelijk... maar ach, 
de uitgang met zijn bedriegelijk licht is afgesloten. De kooi
man licht den voorsten hoepel van de fuik uit zijn stellingen 
legt dien dadelijk op den grond, 't Eind van de geschiedenis is 
tragisch: de eend wordt onbarmhartig den nek omgedraaid. 

Ge begrijpt, dat de kooiman bij 't achtervolgen steeds in 
het gezicht van zijn prooi blijft. Dit bewerkt juist de eigen
aardige plaatsing der schermen. De kromming van de pijp 
geeft nog 't voordeel, dat altijd het geheele watervlak zich 
bijna recht voor den kooiman bevindt. 

Onderwijl zwemmen de tamme eenden gewoon heen en 
weer, alsof er niets gebeurt. Alleen beginnen ze luid te 
kwaken; zo hebben honger en ze weten, dat ze dadelijk 
voer krijgen. Eventjes geduld! Piet gluurt eens naar ' t wed. 

De stal heeft niets gehoord of gezien, want geen woord 
is gesproken en ze weten niet, wat «achter de schermen* 
gebeurt. De een zit op de zeeting te slapen, met den kop 
op den rug onder de veeren weggestopt. Geen wonder, ze 
is den heelen nacht in de weer geweest. Een ander ligt in 
't water te zonnen. Een derde ploetert en plast eu plonst, 
dat do waterdroppels naar omhoog spatten on als zilveren 
balletjes weer van den rug rollen; zij maakt toilet; ze strijkt, 
haar veeren in orde, besmeert ze met vel en de damo 
glanst en schittert in de zon, dat 't liefhebberij is om te zien. 

De kooiman tuurt en tuurt. Ik zie wel eenden genoeg, 
maar de een is als de ander. Nu ja, daar ligt een bonte 
eu gindsch een witte tusschen al die grauwe. En de waarden 
zijn al gauw te herkennen aan hun mooien groenglanzenden 
kop, lichtgrijzen rug on bruine borst meteen wit halsbandje. 
Maar dat is 't niet, wat het verschil maakt tusschen stam
gasten en nieuwelingen. De vakman bestudeert de «flzolomie*; 
de houding en manieren wijzen 't uit. Haast ongelooflijk-, 
maar zeker waar. Daar liggen een paar, dio «'t wel zullen 
doen*. Ze liggen natuurlijk nog in 't wed en daar kan niets 
gevangen worden. 

Op 't sein van den meester maakt Boos zijn tournee, door 
een gat om de borst en al weer terug. Do stal heeft hom 
eventjes gezien. Nu voor 't eerst in dit seizoen is 't wel 
interessant voor de meeste. Ze herinneren zich zoo'n geval 
nog wel van vroeger, ten minste de oudere, maar dat is al 
zoo lang geleden. Zoo eens kijken enfin, zelfs iets naderbij 

Pijp, van voor naar achter, met het hondepad, bij het scherpe eind. 
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komen, de koppen omhoog, doch niet te ver. Daar ginds is 
't niet pluis. 

Een geheel andere uitwerking heeft de verschijning echter 
teweeggebracht op de vreemdelingen. Zoo iets hebben ze 
nog nooit van hun leven gezien! Wat zou 't geweest zijn? 
't Naderbij komen gebeurt onwillekeurig, is als een reflex
beweging. Jammer, dat de verschijning niet langer en daar
door duidelijker te zien was. Dat staat vast, ' t was lichtrood. 
Wel drommels, daar was 't weer, iets verder, om den 
scherm heen. Nog wat naderbij gekomen; niets meer te 
zien. Daar voor de derde maal. Met schokkende beweging 
zijn ze tot aan den ingang gekomen? Hier draaien ze, 
trillend van emotie, zenuwachtig heen en weer, en loeren 
naar boven: een donker dak; niet verder. 

Een schel gefluit weerklinkt en wordt door de voereenden 
beantwoord met een uitbundig gekwaak. Daar vliegt een 
handvol gerst over de schermen en — rep je niet, zoo heb 
je niet — 't voer is in een oogwenk door een groot aanta' 
gulzige bekken verzwolgen. Nog een handvol. Weer 't ge
fluit, 't sein voor de gedekte tafel en daar komen ze aan, 
de tamme, die verspreid lagen tusschen de wilde; uit alle 
richtingen, haastig zwemmend, sommige zelfs vliegend. Ze 
vallen mee aan op het voer, dat neer blijft regenen over 
de scherm. Ze zijn volstrekt niet onrustig. Dan zal daar ook 
geen gevaar te duchten zijn. En al vele malen heeft het 
hondje zijn kringloop om den kooischerm. gemaakt. Onze 
bedremmelde nieuwsgierigen kunnen eindelijk aan de ver
leiding geen weerstand bieden en met een paar tamme 
nakomers wagen ze de kans met een snelle roeibeweging, 
't lichaam zijwaarts geleund, als vreesden ze toch 't vreemde 
gedoe van schermen. 

Op het zelfde oogenblik een vreeselijke gedaante met 
zwaaiende armen, en als een wervelwind stuiven ze op uit 
het water en snellen voort naar het licht, dat uitkomst be
looft en ten verderve voert. 

. . . "De tamme eten, en als er geen voer meer neerdaalt, 
plonsen en dompelen ze om de gezonken korrels van den 
bodem te pikken. 

Wij gaan met den buit naar het huisje. We praten over 
alles en nog wat. Een groote waterketel wordt over 't bran
dende hout gehangen en even later drinken we een heerlijke 
kom koffie, door den kooiman zelf gezet. Die breit verder 
wat aan een fuik; als de meeste kooilieden is hij ook vis-

scher, in don zomer. En ik lees een krant. Eindelijk gaan 
we weer eens kijken, nu naar de tweede pijp. 

De wind is zóó, dat onze aanwezigheid daar achter de 
schermen niet onopgemerkt zou blijven voor de buitenge-
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Voor 't kooihuisje. 

In da pijp van voor naar achter, halverweg. 

woon gevoelige reukorganen van onze vreesachtige zwem-
vogels. Om nu den reuk van onzen adem te neutraliseeren, 
houden we elk een rockende turf voor den mond; de kooi
man zelfs in den mond ! Hij moet zijn handen vrijhouden 
voor andere doeleinden. 

De tamme eenden hebben zich in het afgeloopen uur 
flink verspreid en bij 't fluiten komen ze 
uit alle hoeken opdagen. Boosje doet zijn 
plicht, zoo stom als een visch. 't Komt hem 
nooit in zijn verstandig kopje op, ook maar 
voor een seconde om te kijken, zoodat hij 
door de toeschouwers altijd oen derrière» 
gezien wordt. 

Daar komt er een over de g rens . . . , 
de kooiman is al aan de borst en zwaait, 
zwaait nog eens, en nog eens, maar jawel, 
onze waaghals vliegt wel op, doch maakt 
rechts omkeert naar het wed. Daar is niets 
aan te doen! En ginds ligt een vreemde 
waard, die weerstand weet te bieden aan 
de verleiding en niet binnentreedt. Hij 
heeft zeker op een andere kooi al eens uit 
de verte een hondje gezien, zoodat de aller
grootste bekoring voor hem er af i s : hij 
is «verkoold*. Van middag mag de andere 
hond eens aan het werk, Kooi, een prachtig 
beest, tamelijk groot, met lange, zijden 
haren, zacht crème. Hij heeft er van zijn 
leven in de «val* gelokt, die op Boosje niet, 
wilden afkomen. En als zelfs Kooi niet 
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genoeg imponeert, speelt de kooiman zijn laatsten troef uit 
en bindt zijn roodo zakdoek aan den dikken langharigen staart. 

's Avonds wordt de «hout* in de kooizak geborgen en 
we gaan naar huis. 

De kooiker met zijn hondjes. 

Eind December. De vorst is plotseling ingevallen, 't weer
kaartje van de N. R. Ct. had al eenige dagen strenge kou 
genoteerd in de noordelijke landen. De eenden van Siberië, 
Noord-Rusland en Groenland vonden, dat 't toch al te bar 
werd en in groote scharen, millioenen en nog eens millioenen, 
vingen ze hun jaarlijkschen uittocht aan langs de kusten van 
de lage landen. Ze loefden een poosje in do 
Noord-Duitsche merenvlakten, doch de vorst 
joeg hen van daar over onze vlakke water
rijke velden. 

De kooiman is nu recht in zijn element. 
Al een paar dagen heeft hij eenige «Ooster
sche bouten* met open water gevangen. 
Ze waren dol naar den hond. 

Op dezen kouden avond ziet hij naar de 
lucht; hij vermoedt dat 't wed dicht zal 
vriezen. Als hij maar een open gat voor 
één pijp kan houden, is 't zoo erg niet. De 
wel is niet altijd voldoende voor dit doel. 
Als de tamme eenden druk in de weer 
gehouden worden, zal 't misschien nog 
gelukken. Daartoe worden ze in den laten 
avond nog eens flink gevoerd en morgen
ochtend vroeg — 4 uur in 't hartje van 
den winter, is vroeg — voert Piet ze weer 
en maakt een open plek in een andere pijp, 
vóór de stal komt. Nu in 't huisje flink 
gestookt en den dag afgewacht. Hij hoort 
den stal bij gedeelten neerstrijken. 

Voor dezen keer leg ik alleen den langen 

eenzamen weg naar de kooi af, om redenen, die verband 
houden met de klok, de temperatuur en het warme bed. 
Tegen negenen open ik behoedzaam de deur van 't kooi
huisje en treedt binnen. 

De hondjes blaffen volstrekt niet tegen zoo'n goed be
kende, dat spreekt van zelf. Mijn neus wat gewarmd en dan 
naar buiten, nu extra voorzichtig. Onze verwachting is 
hoog gespannen vanwege de vorst en 't weerkaartje. Piet 
loert eens door het gaatje van den achtersten scherm: hij 
ziet al, dat 't een goede dag zal worden. Eenige Oostersche 
liggen al onder de pijp, in 't vakje open water, net bij den 
ingang. Piet loopt er voor — er achter, zeggen andere 
vaklui — on ze zijn dér bij. Nu aan 't kooien: zonder hond. 
Fluiten en voeren is nu de hoofdbezigheid. De stal zit op 't 
ijs en is bijzonder stil; last van kouwe voeten. Op 't eerste 
sein werken de tamme zich uit de dicht opoengedrongen 
massa, en ook eenige Oostersche treden naar voren. Zo 
durven bijna even goed in de pijp als in het wed, als er 
maar soortgenooten zijn. Langzaam loopen ze verder, glijden 
uit, gaan eens zitten, om eventjes hun koude voeten in de 
veeren te trekken, scharrelen weer voort en naderen zoo
doende al meer en meer. Een leek kan nu zien, welke 
Oostersche zijn, aan 't onbeholpen loopen en herhaaldelijk 
uitglijden op hun stompe, korte nageltjes. Zouden ze in 
Siberië alleen zwemmen en vliegen, en nooit ijsje-loopen? 
Me dunkt, gebrek aan ijs zal daar wel niet wezen. 

Geduld overwint alles, is vandaag het parool vap den 
kooiboer. De eerste Oostersche glijdt daar net in de bijt, en 
als de laatste van de komende gasten daar ook is aange
land, vindt Piet, dat 't hoog tijd wordt, om handelend op 
te treden. Hij jaagt ze en — ze mogen al eens tegen het 
net vliegen en neerbonzen op 't ijs, met hun kop soms toe
vallig naar 't wed gericht, geen nood: een Oostersche keert 
nimmer terug. Die wellicht nog nooit een mensch gezien 
heeft, zal 't niet wagen, willens en wetens langs hem heen 
te scheren. De vrees zit dezen dieren, die in volkomen 
natuurstaat leven, te sterk in 't bloed. En daarom dubbel 
voorzichtig; geen takje mag onder onze voetstappen knappen. 
Wie in dezen tijd vraagt, de kooi te mogen bezichtigen, 
krijgt wis een weigerend antwoord. 

Februari. De lieve zon schijnt al zoo vriendelijk, alsof 't 
voorjaar, is in plaats van winter. Haar eerste stralen brengen 

Kieren garen. 
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al dadelijk verandering in veel wat leeft, ook in 't gemoed 
van onze zwemvogels. Die krijgen al een gevoel van 
lente-dartelheid; om kort te gaan: de waarden poetsen hun 
plunje zoo mooi als 't kan en gaan een vrouw zoeken. Het 
spreekt van zelf, dat er vaak oneenigheid heerscht, die nu 
en dan zéér hoog loopt, vooral als 't aantal mannelijke exempl. 
grooter is dan 't aantal vrouwelijke. In de verhouding van 
deze hoeveelheden heeft onlangs de kooiman sterk inge
grepen : in 't laatst van Januari, toen 't wel voor goed zou 
gaan dooien, heeft hij een ware razzia gehouden op zijn 
«eigen* waarden. De heele tamme troep heeft hij in de fuik 
gedreven, hij zelf over' t dooiende ijs ze achterna. De waarden 
heeft hij gedood en de eenden weer vrijgelaten, eenige 
eerst na ze van de meeste slagpennen beroofd te hebben, 
zoodat ze in geen zes weken konden vliegen en dus de 
kamer moesten houden. Daar vinden ze wel een nieuwen 
vrijer, óf een uit de stal, 6f een van elders; in dezen tijd 
zit er nog al wat ondernemingsgeest en reisvaardigheid in 
het sterke geslacht. 

In Maart is 't kooien gedaan, le . omdat de wet het jagen 
alsdan verbiedt en 2e omdat er dan niet veel te vangen is. 
En nu ondergaat de kooi een geheele metamorphose; wed, 
pijpen, slooten, struiken, ja wat niet al, wordt bezet met 
nesten, door den kooiman eigenhandig gebreid. Hierin 
worden 's morgens vroeg de eieren gelegd en diep onder 
't hooi gewerkt, 's Avonds, als de eenden over de polders 
azen, worden de eieren gegaard, d.w.z. uit de nesten ge
haald en houten ballen er voor in de plaats gelegd tot een 
maximum van drie. «Een eend kan niet verder tellen dan 
tol drie* beweert men. Bij dat garen kan men vreemde 
dingen opmerken. Ten eerste trekt 't de aandacht, dal de 
eieren sterk in kleur varieeren, van koffiebruin tot zee
groen, met alle denkbare nuances en combinaties. Ik heb 
een tweetal bewaard, dat twee groene banen op bruin ver
toont. Hoe wilder de eend, hoe bruiner de eieren. Tamme 
eenden leggen hagelwitte. 

Dan gebeurt het niet zelden, dat blijkens aantal en kleur 
twee, soms die eenden op eenzelfde nest haar eieren depo-
neeren. Zulke legsels worden uitgehaald, om den lieven 
vrede te bewaren. Andere nesten zijn ïvcrgeven*. De 
eigenaars, zeker snuggerder dan de rest, konden blijkbaar 
verder tellen dan tot drie en hebben de rooverij in de gaten, 
reden om elders een nieuw huishoiulentje op te zetten. 
Eindelijk moet ik nog spreken van eigenzinnige exemplaren, 
die maling hebben aan de zoo bereidwillig aangeboden 
mooie nesten en in de groote dichte griend een heerlijk 
donker plekje opzoeken, om daar een echt eendenasyl te 
maken. Of op de tronk van een afgeknottcn esch. Ja, twee 
(•enden hebben gebroed in de dikke laag klimop, die het 
huisje van onder tot boven bedekt. 

Luie eenden leggen hier en daar een ei op den kalen 
grond. Wezels, ratten en kraaien vinden dat een nobele 
daad. 

Begin April is 't uit met het verzamelen. De houten 
ballen worden weggenomen en voor een jaar opgeborgen. 
Is 't getal eieren voor de een of andere eend te klein, 
dan wordt dat door den kooiman vergroot. De kooi is nu 
één groot broedterrein. Na vier weken komen de eerste 
kuikens voor den dag. Leuk is 't, ze 's avonds uit de nesten 
le zien rollen. De moeders gaan met hen op reis, verlaten 
voor geruimen tijd de kooi. Na legio wederwaardigheden 
komen ze in Augustus hun tehuis weer opzoeken en 
hier begint de geschiedenis weer van voren aan. 

Ik heb me zeer moeten beperken. De redacteur had me 
voor dit opstel een maximum van plaatsruimte gesteld, 
'twelk ik toch al ver heb overschreden. Veel interessants, 
op deze zaak betrekkelijk, heb ik moeten verzwijgen. 

Vooral had ik u graag kennis laten maken met nog 
andere zwemvogels dan de wilde eend, die ook in de handen 
van den kooiman terecht komen: zomer- en wintertaling, 
pijlstaart, slob en smient. Maar daar bob ik nu geen 
ruimte voor. 

Streefkerk. J. KORTLAND. 

MISSTANDEN IN ONZE VOGEL
BESCHERMING. 

V ele lezers zullen ons toegeven, dat de Nederlandsche 
vogelbescherming niet is zooals ze zijn moet, en ook, 
dat er wat gedaan moet worden om deze te verbeteren. 

Nu zijn de toestanden hier in ons land nog wel niet zoo 
als in Engeland, waar b.v. de kraanvogel, trapgans, ooievaar, 
kwak, woudaapje, roerdomp, kluit, kemphaan, grutto, wiele
waal, spotvogel, snor, wouw, buizerd, havik, bruine kieken
dief, geoorde fuut en zwarte stern niet meer voorkomen, — 
en dan kunnen nog wel een tiental soorten genoemd worden, 
die er zoo goed als niet meer broeien (zie: Het intieme leven 
der vogels door Jac. P. Thijsse en R. Tepe blz. 90) doch 
misstanden zijn er ook in Nederland. 

Wanneer niet de vereeniging tot behoud van natuur
monumenten het Naardermeer aangekocht had, zouden er 
weldra geen lepelaars in Nederland meer zijn. Vóór 
dien lijd zag hel er voor die vogels slecht uit, want terwijl 
in 1877 volgens Sclater en Farbos, duizenden, in 1880 volgens 
Seebohm, 300 stuks in het Horstermeer nestelden, is daarvan 
na drooglegging van genoemd meer de rest (200) naar hel 
Naardermeer getrokken. In drie jaar tijds een teruggang 
van duizenden tot eenige honderden beteekent natuurlijk 
een volledige ondergang. 

Dank zij de noodige bescherming konden de lepelaars 
zich in 't Zwanewater bij Callantsoog ongestoord ontwikke
len; dat deze bescherming goed werkt, blijkt uit het feit, 
dat in 't voorjaar 1907 een nest is gevonden bij een der 
Friesche meren; ze gaan zich dus verspreiden vanuil do 
plaatsen waar ze beschermd worden. Omtrent de bescher
ming van zwarte lijster (Turdus meruia), zanglijster (Turdus 
musicus), veldleeuwerik (Alauda arvensis) is in art. 3 van 
het Kon. Besluit van 24 Oct. 1892 bepaald, dat ze de eerste 
negen maanden van het jaar geacht worden nuttig te zijn 
voor landbouw en houtteelt. Dus drie maanden niet nuttig 
en dan mogen ze geschoten worden. De mogelijkheid beslaat 
dat ze dan bedenkelijk verminderen in dien tijd en daar
door het nuttig effect van genoemde soorten daalt in de 
negen maanden dat ze wel nuttig zijn. Wat betreft het 
voorkomen van een besliste plaag, daar zorgen katten, 
vlaamsche gaaien en andere wel voor. Zoo hebben we b.v. 
van de vele merel- en zanglijsterneston, in twee jaar 
gevonden, slechts één gezien, dat door vlugge jongen werd 
verlaten. 

Verder zou de lijst van beschermde vogels nog een 
belangrijke uitbreiding moeten ondergaan; zoo is er van 
baardmees, sterntjes en groote lijsters o.a. in 't geheel niet 
gerept in de wet op de bescherming van vogels. Maar al 
was de wet goed opgesteld, dan zou ze om een goed succes 
te verzekeren ook streng gehandhaafd moeten worden. Dat 
dit te wenschen overlaat, blijkt uit het volgende: Tweemaal 
hebben we gezien, dat een agent iemand betrapte op vogel-
vangen met een lijmstok; de eerste keer liep de man op 
en neer, met zijn lijmstok op vogels loerende, de tweede 
maal zat juist een pimpelmees (oen floor de wet beschermde 


