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Hoe lang broedt de Kievit? — Als ik ooit een loflied ga schrijven op hel jaar 1910, dan 
zal ik hel mooiste couplet wijden aan de Meimaand. 

'k Geloof niet, dal ik ooit zoo'n Meimaand heb beleefd. Ik weel tenminste zeker dal dit 
niet het geval is, zoolang Ik In bosch en veld omzwerf, om vogels ie besludeeren. Meestal 
beletten regen en Novemberkou me om me daar ongehinderd aan over te geven. Maar nu 
ging hel in de puntjes. Heel wal brokken kon ik aan m'n vroegere waarnemingen toevoegen 
en lal van hiaten vullen. En waarnemen moeten we, steeds meer en steeds nauwkeuriger! 
Onze leerboeken staan nog vol met allerlei nageschreven lectuur, vertaald of niet, maar soms 
in flaganten strijd met de werkelijkheid. Dal moet niet. Dal moet al minder worden en daar 
kunnen lal van lezers van D. L. N. aan meewerken. Als we allen onze waarnemingen publi-
ceeren, vooral die, welke andere resultaten geven dan de boeken ons deden verwachten, dan 
komen we al dichter bij-de waarheid. Gelukkig kunnen we al van heel wat echte op waarneming 
gegronde en heerlijk beschreven lectuur genieten. Denken we maar eens even aan de mooie 
boeken, waarmee de onvermoeide speurder, de onvolprezen vogelkenner der nieuwste lijden, 
onze Bedacteur Thijsse de Nederlandsche faunalectuur heeft verrijkt, 

Wat een heerlijk genot het is, als je een heelen middag een troep jonge winterkoninkjes 
hebt, beloerd, die door hun ouders gevoed werden, terwijl ze hipten van tak op tak of rood-
staartnestjes hebt gezocht, en bespied als een jongen van twaalf jaar of vruchteloos hebt 
gewacht op die eend, die niet terug wou komen, — om dan ' s avonds die leuke beschrijvingen 
van de niet minder leuke ervaringen des Heeren Thijsse te lezen! Wie dat nog niet kent die 
weel nog niet wat echte natuurstudie voor genietingen geeft. Om beurten had ik 's avonds 
«Het Vogeljaar* en hel «Ihtieme leven der Vogels» te pakken. Maar onverschillig welk 
onderwerp ik ook opsloeg altyd schonk me de wetenschap : dit is nu op waarneming gegrond 
en dus vertrouwbaar een groote gerustheid. En waar ik afwijkingen constateerde van m'n 
waarnemingen met m'n lectuur, schreef ik dat toe öf aan het gebrekkige of onvolledige der 
eerste öf aan de omstandigheden, die in het Oosten van Gelderland soms zoo zeer verschillen 
met die in de duinen of hel vlakke Holland. Totdat 

M'nheer Thijsse, m'n excuses, dal ik durfde n dit te schrijven, maar u hebt zoo vaak 
hier en daar neergeschreven, dal u van criliek werkelijk gediend is, dal ik moét gelooven, dal 
dil niet de gewone schrljvers-phrase is, — en dus Ier wille van de waarheid 't volgende: 

«Totdal « zei ik, ik 's Heeren Thijsse's opstel over de kievit had gelezen. Ik bedoel 
nu niet dal in het Vogoljaar, waarin bij de afbeelding der kievilseieren op blz. 72 vergeten 
is te vermelden dal hel abnormale zijn. (En dal was toch wel noodig geweest tenminste 
voor den heusch niet onontwikkelden lezer, die me de opmerking maakte dat die eieren 
daar nu toch niet met de punten naar elkaar loe in hel nest lagen. Hij zag n.b. het schoteltje 
voor een nest aan!) 

Neen, dal bedoel ik niet. Ik bedoel de uitspraak op blz. 68 van «Het intieme leven der 
Vogels»: «Het bebroeden duurt zestien of zeventien dagen.» 

Dat heeft mh. Thijsse niet van observaties, dat staat in vele vogelboeken en voor een 
paar jaar haalde ik er Tepe al over door. Zie m'n stukje In D. L. N. jaargang XII bladz. 196-
199. Die schreef in «De Prinsn van 30 Maart 1907 ook al van 16 of 17 dagen klevilsbroedtijd, 
terwijl ik uit nauwkeurige aanleekeningen had besloten lol den broedtijd van 24 of 25 dagen. 
Dat, was nu toch al te gek, dat mijnheer Thijsse ook alweer van 16 of 17 dagen sprak en 
dus nam ik weer eenige nesten In observatie, waarover ik in een nieuw artikel meer hoop 
te zeggen, maar waarvan ik nu al vast dit zeg: 

I. Een nest dal 9 Mei 4 bebroede eieren bevatte had die eieren nog op 28 Mei. Op 30 Mei 
waren er jongen. 

II. Een nest, waarin hel 4e ei op 10 Mol gelegd werd, bevatte op 2 Juni nog alle eieren. 
Den 4en Juni waren de jongen afgemarcheerd. 

III. Een nest, waarvan het, 4e ei op 14 Mei werd gelegd bevatte den 7en Juni 4 jongen, 
waarvan hel eene nog aun den dop vast zat. Ze waren dus net uil. 

IV. Een waarin het laatste ei (er kwamen er maar 3 in) op 20 Mei gelegd werd, bevatte 
bij m'n komst op 13 Juni 2 jongen en één ei, waarin men hel jong kon hooren piepen. 

Deze observalie's in verband met die In 1908 en 1909 doen me besluiten tot de conclusie: 
De kieviet broedt 24 dagen. 

Bij deze waarnemingen deed ik nog enkele andere, die verschillende uitspraken in onze 
werken over vogels bevestigen, doch daarover spreek in een ander artikel, waarin ik de 
kievit in z'n geheele doen en laten hoop te behandelen. 

Ambt Doetinchem. A. JOMAN. 

ZOO heel eenvoudig is deze zaak niet. Een broedperiode van 17 a 18 dagen is herhaaldelijk 
geconstateerd, doch ook wel van 26 dagen, 't Is zeer wenschelijk dat van velerlei zijden 
waarnemingen hieromtrent worden gedaan. Daarbij zal o. a. blijken, dat hel bebroeden 


