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Maar een kloeke geest, een Boschjesman die zijn 
tijd vooruit was, liet zich uitduiden waar de god lag, 
n\archeerde er heen en bemachtigde den ring, die 
hij aan den dichtstbij zijnden blanke te koop aanbood. 

Tóen was natuurlijk de zaak in orde en den 8sten 
JanuaH 1909 belandde de ring weer veilig en wel 
in Rositten. 

Andere ooievaars zijn nog gevangen aan den 
Blauwen Nijl, in Basuto-land in Rhodesie en ook 
een bij Kariet een 110 K.M. ten N. O. van Damascus 
aan den Karavaanweg naar Palmyra. Toen ik dit 
laatste las moest ik even denken aan den ouden 
rabbi David Sichel uit //l'Ami Fritz* die als de 
ooievaars in zijn Elzassisch stadje komen in extase 
uitriep „Ze komen van Jeruzalem". En nu bewijst 
Dr. Thienemann dat die oude David 't werkelijk 
aan 't rechte eind had. 

Hoogstwaarschijnlijk reizen onze Hollandsche 
ooievaars ook via Jeruzalem. Elders in deze afle
vering vinden de lezers een oproep van den heer 
Delsman, om ook hier voor Dr. Thienemann wat 
ooievaars te ringen. Het bestuur der Vereeniging 
tot Behdud van Natuurmonumenten heeft dezen 
zomer in 't Naardermeer ook al tien lepelaars en 
vijf purpurreigers geringd; een van de purpurreigers 
is gevangen in de buurt van Calais. In den 
komenden zomer zullen wij nog een veel grooter aan
tal vogels ringen; ook andere soorten, zoowel in 't 
Naardermeer als op Texel en andere plaatsen. De 
voorzitter, Dr. Oudemans is al sedeit geruimen tijd 
in correspondentie met Dr. Thienemann over deze 
belangrijke proeven. Ieder, die hieraan wil meewerken 
kan zich aanmelden hetzij bij Dr. Oudemans. Paulus 
Potterstraat 12 te Amsterdam, hetzij (voor ooievaars 
in elk geval) bij den heer H. C. Delsman te Den 
Helder. 

Nog een paar belangrijke zaken hebben de ring
proeven ons geleerd: o. a. dat de jonge ooievaars 
in 't eerste jaar na hun geboorte weer terugkeeren 
naar de streek waar hun nest stond; ofschoon zij 
dan nog lang niet er aan toe zijn, om te gaan 
broeden. Ik ben er zeer benieuwd naar, of dat met 
onze lepelaars ook het geval zal zijn. Wij behoeven 
ze daarvoor niet te schieten, want ze zijn in 't 
Naardermeer met een beetje voorzichtigheid wel 
zoo te benaderen, dat met den verrekijker de ring 
gemakkelijk kan worden waargenomen; misschien 
zelfs kunnen we 't nummer aflezen. 

In het tweede jaar na hun geboorte zwerven de 
jonge ooievaars ver buiten hun vaderland rond. 
No. 3 die 19 Juli 1906 op de Luneburger Heide zijn 
ring ontving (nog al van Prof. Blasius eigenhandig), 
werd 30 Juni 1908 aangetroffen in Oostpruisen, 700 
K.M. van huis. 

Dat zwaluwen hun oude nest weer betrekken is 
door deze ringproeven opnieuw bewezen en ook het 

zeer merkwaardige feit, dat een jonge, eenjarige 
vogel het ouderlijke nest betrok om daar te broeden; 
die had dus het huis geërfd. 

Zwaluw 711 die 15 Juli 1906 te Rossitten ge
merkt was werd daar 19 Juli 1909 weer gevangen 
(en ook weer losgelaten.) Dit diertje had dus zonder 
schade drie jaar lang zijn ring gedragen, wie weet 
waar overal. Drie jaar achtereen broedde deze vogel 
met ring en al daar in Rossitten. Hij werd ge
grepen terwijl hij zat te broeden; 't was een man
netje. 't Zal me een pleizier doen als hij dezen 
zomer weer op de Nehrung verschijnt. 

In Engeland wordt ook aan „ringen" gedaan, onaf
hankelijk van Rossitten. In den afgeloopen zomer 
zijn op groote schaal ringproeven begonnen door 
het Natural History Departement of the University 
of Aberdeen met twee typen van ringen: groote, 
gemerkt „Aberdeen University" en kleine gemerkt 
Abdn. Univ. Ongeveer tegelijkertijd zijn de uitgevers 
van het aardige maandblad //British Birds" ringen 
gaan uitgeven in drie grootten (type kievit, type 
spreeuw, type mees) gemerkt Witherby High Holborn 
London op de grootste, terwijl op de kleinste 
behalve het nummer toch ook nog het woord 
London voorkomt. 

Dit laatste is een voordeel; de kleine ringen van 
Rossitten hebben alleen een nummer. Toch hebben 
wij gemeend, ons bij Rossitten te moeten aansluiten, 
omdat van daar uit nu al sedert jaren door Dr. 
Thienemann op voortreffelijke wijze is gewerkt en 
omdat, vooral door de avonturen der ooievaars, de 
wereldpers nu al wel algemeen de aandacht heeft 
gevestigd op deze uiterst belangrijke, sympathieke 
en interessante onderneming. 

JAC. P. TH. 

HET MERKEN VAN OOIEVAARS. 
inde November kwam mij een aluminium-
ringetje in handen, voorzien van het opschrift 
„Vogelwarte Rositten" en afkomstig van een 

bij Den Helder geschoten meeuw. Door den jager', 
die, daar het schieten van meeuwen strafbaar is, 
onbekend wilde blijven, werd het dier „kokmeeuw" 
genoemd. Zelf heb ik het niet gezien. Van Dr. 
J. Thienemann, directeur der Vogelwacht, aan wien 
ik den ring opzond, ontving ik spoedig de mede-
deeling, dat de bewuste vogel geen kokmeeuw, 
doch een zilvermeeuw geweest was en op 13 Juli 
1909 op den Memmert bij Juist gemerkt en los
gelaten werd. 

Tevens schreef genoemde heer mij echter o. m. 
het volgende: 

(Vertaald). „Zoudt u niet kunnen bewerkstelligen, 
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dat in Nederland jonge ooievaars op de nesten in 
het volgende jaar gemerkt werden? Ik stel u ringen 
kosteloos ter beschikking en ook middelen tot het 
betalen van helpers.... Het merken van ooievaars 
in Nederland zou groote waarde hebben." 

Het zou m. i. inderdaad zeer toe te juichen zijn, 
als een voorstel als het bovengenoemde uitgevoerd kon 
worden, wat mij heel niet moeielijk lijkt. Dit is toch 
de eenige weg, die ons kan leiden tot meer exacte 
kennis van den levensloop dezer ons Nederlanders zoo 
gemeenzame vogels, die een zoo groote rol spelen 
in het landelijk leven, ja, bijna huisdieren zijn te 

noemen, en daarom ook zoo bij uitstek geschikt om 
het trekken der vogels te bestudeeren. Ik zal dan ook 
gaarne naar mijn beste krachten dit doel bevorderen, 
waartoe echter veler medewerking vereischt wordt. 

De Vogelwacht te Rossitten zal velen lezers van 
dit tijdschrift althans bij name bekend zijn. Zij is 
gelegen op de Kurische Nehrung bij Königsberg en 
stelt zich tot doel het trekken der vogels te be
studeeren. Evenals door de landen, die deelnemen 
aan het internationale zee-onderzoek (waaronder 
ook ons land), met veel succes schollen op groote 
schaal gemerkt en losgelaten zijn, teneinde inzicht 
te verkrijgen in den levensloop dezer zoo belangrijke 

vischsoort, zoo worden te Rossitten op ruime schaal 
vogels tot het bovengemelde doel gemerkt, waartoe 
zij van een ringetje om den poot voorzien worden. 

Van 909 aldus gemerkte bonte kraaien werden 
tot nu 111 stuks weer ingeleverd, een zeer hoog 
percentage dus (12,20/o)- Bijgaand kaartje geeft een 
overzicht overzicht over de plaatsen, waar zij aan
getroffen werden. Die uit Rusland kwamen, werden 
meerendeels in den broedtijd geschoten, die uit 
Pruisen in de wintetmaanden. 

Evenzoo werden in vier opeenvolgende jaren 
(1905—1908) in 't geheel 616 kokmeeuwen gemerkt, 

waarvan er tot nu 40 weer ingeleverd werden. Het 
bleek, dat de Rossittener kokmeeuwen de barre 
wintermaanden bij voorkeur aan de monden van 
de Po, in Zuid-Frankrijk en in Tunis doorbrengen. 

Op dezelfde wijze nu werden ook in Duitschland 
in 't geheel een paar honderd ooievaars van een 
ring om den poot voorzien, toen zij nog als niet 
vlugge jongen op het nest zaten. Reeds werden 
er uit Afrika zes dezer ringen weer ingeleverd, 
afkomstig van aldaar geschoten vogels. Deze 
ooievaars worden opde volgende plaatsen geschoten: 
een aam het Fittri-meer, oostelijk van het Tsadmeer; 
een bij Roseires aan den Blauwen Nijl in Soedan; 

DB trek der Bonte Kraaien. (Uit hot Journal, für Urnitlwloiiie). 
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een bij Fort Jameson in N. O.-Rhodesie; een in de 
Kalahari woestijn, waar hij door Boschjesmannen 
buitgemaakt werd; en twee in Basoetoland. Deze 
beide laatste, ongeveer 9 maanden oude ooievaars, 
hadden een weg van 9600 K. M. afgelegd, voorwaar 
geen kleinigheid! Ook werd er in April 1909 een 
geringde ooievaar bij Karietein, op 110 K.M. ten 
N. O. van Damascus buitgemaakt. Deze was blijk
baar op den terugweg naar het vaderland en had 
zijn weg door Syrië en Klein-Azië genomen. 

In groote omtrekken is nu de weg bekend, die 
de Duitsche, speciaal de Oost-Pruisische ooievaars 
volgen naar de winterkwartieren in Zuid-Afrika, 
en zeer belangwekkend zou het zijn, indien dit 
ter vergelijking ook voor de Hollandsche ooievaars 
kon vastgesteld worden. En verder zouden de 
merkproeven ons kunnen leeren of Hollandsche 
jongen in de volgende jaren ook weer naar Holland 
terugkeeren en daar nestelen, of zich verspreiden 
ook over vreemde landen. 

Een verstoring van het broedsel vindt, zooals 
Dr. Thienemann nog met nadruk opmerkt, door het 
teekenen niet plaats, en evenmin dreigt dengeen, 
die de jongen merkt, eenig gevaar van de zijde der 
oude ooievaars. Het is niet de bedoeling een jacht 
op geringde ooievaars uit te lokken. Het terug
vinden van geteekende vogels late men rustig aan 
het toeval over. De grootst mogelijke opmerkzaam
heid is echter aan het verschijnen van oude, geringde 
ooievaars op het nest te wijden. Men wordt ver
zocht zulke gevallen onverwijld, zoo mogelijk 
telegraphisch, aan de Vogelwarte te melden. Aan 
belangstellenden wordt door de Vogelwarte een 
bijzondere instructie toegezonden. 

Licht zullen er onder de lezers van D. L. N. zijn, 
die, of zelf op hun grond, een ooievaarsnest hebben, 
of wel er in den omtrek van hun woonplaats een 
weten, waarvan de eigenaar voor ons plan te 
winnen zou zijn. Beiden kunnen zich verdienstelijk 
maken; de eersten, door dit voorjaar eens een proef 
te nemen, de laatsten, door eens met den eigenaar 
van het nest te gaan praten. Ringen zijn op verzoek 
gratis te verkrijgen, hetzij rechtstreeks vanDr.Thiene-
man, hetzij door mijn bemiddeling. Ik heb nl. om toe
zending van een voorraad ringen verzocht en hoop, 
dat zich hiervoor vele liefhebbers zullen aanmelden! 

Naschrift. — ^Zooeven ontving ik van Dr. Thiene
mann een vijftigtal ooievaarsringen, met het verzoek 
alles te doen om deze geplaatst te krijgen en de 
mededeeling, dat ik gerust aan te maken onkosten 
tegemoet kan komen. Juist had Dr. Th. weer een 
Oost-Pruisischon ooievaar van het Viktoria Nyanza 
in Afrika ontvangen. Ik hoop dat vele lezers van 
D. L. N. zich voor ringen zullen aanmelden!« 

Den Helder, Zoölogisch Station. H. C. DELSMAN. 

MEESTERS DROOMBEELD. 
Is jongen woonde ik in Rotterdam. — Ons 
huis stond vlak bij de rivier, tegenover het 
Yachtclub-gebouw, waar de Maas de oude 

kaden der stad in broeden zwaai omvat. — Als de 
winter heonvlood en het rijk der beruchte Rotter-
damsche modder-chocolade ten einde spoedde, als 
't voorjaar gekomen was en de hooge iepen op de 
dijken van IJselmonde hun groen lentekleed hadden 
aangetrokken en op het eiland van verre de velden 
geel koolzaad als goud schitterden; en zomers, als 
door de open ramen een heerlijke hooilucht over 
de rivier kwam binnenwaaien en de golfjes van den 
stroom op 't plafond der voorkamer weerkaatsen 
(o, Paul Dombey) en er hun spel van licht speelden 
— dan vond ik Rotterdam wel mooi en dan had 
ik de Maas wel lief. — Maar toch was het steeds 
een heerlijk iets, als de vacantie kwam, de koffers 
werden gepakt, het huis gesloten, en we. naar ' t 
Rijnspoor-station reden, de Schielandsche-polders 
voor een tijdje den rug toekeerende. 

Hoe mooi we de Maas ook vonden - Twenthe's dreven 
vonden we nog veel mooier en daar als jongen een deel 
van den zomer door te brengen wasM ideaal en de droom 
van menig langen, donkeren, Rotterdamschen winter. 

En dan was van Overijssel's Oosthoek voor ons 
//de Lutte" altijd het aantrekkelijkst. — O, zeker 
Twickel was grootscher, nobeler, vorstelijker en er 
zijn in Twenthe nog zulk een groot aantal andere 
lieflijke en schilderachtige plekken, maar de heuvel
reeks ter zijde van Oldenzaal, had een bijzondere 
bekoring voor ons kinderen uit het lage polder
land en ik herinner me nog altijd de zaligheid van 
die uitgestrekte wandelingen over de „Lutterbergen." 
Welke mooie uitzichten had men er op Gildehaus 
en op Bentheim met het hooge slot, ver, verweg 
aan de horizont, en hoe heerlijk dat gezicht van 
de Belvédère: oostwaarts 't blauwwazige Pruisen-
land; Nordhorn aan den verren gezichteinder noord
waarts ; meer westwaarts de bergen van Ootmarsum 
wit van de graanvelden, en iets meer nabij, maar 
toch ver achter donkere bosschen, de toren van 
een dorpje, dat Denekamp moest zijn. — Hoe 
gaarne was ik daar eens heen gewandeld, dwars 
over de heuvelen en door de bosschen, maar 't bleef bij 
plannen en Denekamp bleef onbezocht. Tot ik er, 30 
jaar later — in den zomer van 1909 — eenigen tijd 
mocht vertoeven. Nu wil ik U daar iets van vertellen, 
niet van de omstreken echter, of van de fraaie wande
lingen, van ' t Borchtbosch of 'tSingrave, 'tLutterzand, 
of van 't Horn ven, maar . . . van meester Bernink. 

Denekamp, nabij de Dinkel, het stroompje dat 
zoo lustig door het heerlijkste landschap slingert, 
en dat men op zoo menige wandeling telkens op 
zijn kronkelweg ontmoet, bezit behalve een paar 


