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fraai groene bladeren; de geel en oranjekleurige leeuwenbekjes; schitterend roode klaprozen; 
de paarsachtige smeerworlcl en de zachtrose valeriaan stonden overal verspreid. Op 't water, 
aan de andere zijde van 't golvend riet, ontwaarde ik de waterlelies als glinsterende sterren 
van 't zuiverste wil met goudgeele hartjes. Schuchter blikten de bloemen van de gele water
lelie omhoog als schaamden zij zich tegenover hun voel schoonoro zusters. 

Een eend zwom kwakend rond, gevolgd door haar talrijk kroost. 
Toen T licht plaats maakte voor do duisternis, konden wij niet veel meer onderscheiden, 

maar toch zagen wij telkens ecu kleine gedaante geheimzinnig langs ons zweven; vlindertjes 
die honig gingen snoepen of misschien ook mannetjes die naar een vrouw omzagen of liever 
omroken. 

Mij dunkt, ten onrechte wordt de Muiderstraatweg zoo sterk veroordeeld. 
En dan, ik herhaal het, mijn kennis der natuur was gering; ik oulwaakle pas uit den 

droom der onoplettendheid. 
Amsterdam. • II. M. TOUBER .in. 

FALCO AESALON, BROEDVOGEL IN NEDERLAND. 

ÖRIGE week bracht ik een tezock aan m'n vriend Chris, de jachtopziener van 
de Doesburgerheide bij Ede, in de buurt van Verwey en Lugard's vliegkampen. 
Wanneer ik hij een builenman kom, hetzij hij 't beroep van jager, bosch-
wachter, visscher, kooiker, schaapherder of jachtopziener uitoefent, dan vraag 
ik altijd naar vogels, want ik weet bij ondervinding, dat zulke menseben je vaak 
de mooiste en interessantste dingen kunnen vertellen door hun jarenlange 

omgang met de natuur. 
Nu, zoo ging 't ook bij Chris. Hij had me vroeger al eens allerlei aardige dingen verteld 

en getoond van reeën, fazanten en patrijzen, zelfs in hel jaar lilO'.l een haviksnest gewezen, 
waarover ik destijds iu hel jaarboekje der Ned, Ornithol. Ver.1) berichtte, maar dezen keer 
verraste hij me met een zeer merkwaardige mcdedceling. Uil den aanl der zaak spreek Je 
met een jachtopziener meestal over roofvogels, en juist bad bij me een tafereel opgehangen 
van sperwers, die volwassen fazantenhanen aanvielen, had me ook nog een viertal eieren 
van dezen gevederden struikridder cadeau gemaakt, toen bij me vroeg, of ik wol roofvogels 
kende, die op den grond neslelden. Ik vertelde hem, dal er o. m. iu Engeland eeu soort 
voorkwam (de «Merlin»), die b. v. op de Schotscho heidevelden broedde, maar waarvan in 
ons land nog geen broedende exemplaren waren waargenomen. Op mijn verder vragen 
beschreef hij toen een vogel, die mij dadelijk sterk herinnerde aan riilcoavK(ilon,lict Smellrkvn: 
Nest in de liooge heidestruiken, meestal i eieren. Welke veel op die van de «Hooie Krenn. 
(Torenvalk) geleken; kleur van den vrij kleinen vogel donkergrijs, eenigszius stompe vleugels, 
en met een vlucht, die aan don kievit herinnerde. Verschillende keeren had hij een nest 
ervan met eieren of jongen gevonden, en hoewel de soort niet bepaald talrijk, zelfs niel eens 
«gewoon» voorkomt, heeft zij toch onder boeren en boschwachIers den volksnaam van 
nl'ieperld gekregen. 

Mr. Herman Alberda dacht al, dat hel smelleken wel eens op de Veluwe zou broeden. 
. . . .«Daar soms enkele voorwerpen in den zomer werden waargenomen, vermoedde Sclilegcl, 
dat enkele paren op de heidevelden van Gelderland zoudon broeden; lol dusverre is dit niel 
gebleken «, schrift hij op blz. 59 van zijn Aves Ncerlandicae, en hij vervolgt: » dat 
deze soort, haar nest op den grond maakt, zooals die schrijver vermeldt, schijnt alleen te 

') Zio jaarboekje N0 . Vil, bl?.. 5'2. 
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gelden voor die streken, waar geen boomen zijn, zooals do heido- en veengronden van 
Schotland. Iu andere streken maakt zij het nest in hooge boomen, niet zelden een oud 
kraaiennest tot onderlaag gebruikende « De bekende Brilsche ornilholoog Diehard Kearton, 
die tie soort zeer van nabij kent, beweert in British Binh' vests, how, where and when to find 
and identify them, dat aesalon «breeds on the ground, amongst deep heather and ling or 
scattered rocks; on open moors, heaths and rough sheep-pastures. It is said to be occasionally 
found in t rees . . . .» De foto's in dit werk en in zijne andere boeken vertoonen ook zonder 
uitzondering nesten tn /leidrstruikcn. 

In het voor een paar jaar ongeveer uitgekomen werkje van J. C. V. van Balen, Be eieren 
run onze vogels, vind ik (blz. 87) de definitieve opgave, dal «deze vogel voor het eerst in 
Juli 1907 broedende in ons land is aangetroffen, nl. bij Winterswijk. Het nest ligt op don 
grond in de heide « Ik weet niet, waar dit legscl is gebleven, want nergens vind ik 
inodedeeling van deze vondst, en eerlijk gezegd komt zij me wel wat apocrief voor. Ook in 
Snoiickaert's Avifauna Neerlandica staal niets van hel broeden dor soort. Hij vermeldt alleen, 
dat Schlegel's vermoeden daaromtrent door geen latere bewijzen is gestaafd. 

Summum summarum dunkt mij, dat nader onderzoek in deze zaak zeer gewensclit is. 
Wat mij betreft, ik ben er haast zoo goed als zeker van, dat, Falco aesalon op de Veluwsche 
heidevelden broedvogol is, echter bevinden zich, zoover bekend, in geen enkele collectie 
inlandsche eieren. Maar ik heli mi mijn consignes gegeven, en zoodra een nest met eieren 
of jongen wordt gevonden, hetzij dit jaar of een volgend, stuurt Chris me direct een brief-
kaartjo en als dau blijkt, dat we werkelijk met het Smelleken te doen hebten gehad, is 
deze vogel langer dan een decennium aan het oog der Geldersche oruithologen ontsnapt. 

Wageningen. A. B. WKIMAN. 

N. B. Nog even heb ik gedacht aan Circus cyanem, de Blauwe Kiekeudief, maar mijn 
zegsman, een uitstekend practisch ornilboloog, vooral waar hot roofvogels betreft, kende deze 
soort zeer goed. 
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E klachten, in Duilschland roods zoo dikwijls geuit, over de roekelooze, hier 
en daar tot algeheole verdelging voerende verzamelwoede van beroepsvangers, 
hebben tol nu toe bij ons weinig weerklank gevonden. Toch mag hierop de 
aandacht wel eens gevestigd worden. Wij hebben het immers al beleefd, dat 
de ontwakende liefde voor de natuur voor zeldzame wildgroeiende planten 
verderfelijk is geworden, en dienzelfdcn weg kon het ook wel eens met de 

waterplanten gaan, vooral als de handelaar er zich mee gaat bemoeien. Zoolang de liefhebber 
zich tevreden stelt met waterpest, sterrekroos enz. tehoeft men zich nog niet ongerust te 
maken, al liggen er ook honderden bosjes bij den naturalist in voorraad, maar zoodra de 
liefhebberij naar tetrekkelijk zeldzamer planten gaal vragen, naar walerdrieblad, watergentiaan 
on drijvende walerwoegbree, om maar eens een paar planten te noemen, die tenminste nabij 
Rotterdam niet «voor het opscheppen» zijn, dau dreigt er voor deze waterminnende kinderen 
van Flora groot gevaar.. Tenzij men er toe besluiten kan, zijn vindplaatsen geheim te houden 


