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paadjes der veldmuizen duidelijk te zien en menigmaal heb ik deze diertjes betrapt, als ze 
stil voor hun holen zaten. Dit alles en nog veel meer kan men langs de Zuiderzee-kust 
waarnemen; hel hermelijn komt er bijv. ook nog menigvuldig voor; maar de beste raad, die 
ik geven kan is om er zelf op uit te trekken en dun liefst in de morgenuren. 

K. BOEDIJN. 

WREEDHEID OF TOEVAL? 

P een middag in 't laatst van September, juist toen ik voor 't raam stond, om 
te kijken naar hot langzaam neerdwarrelen van gele iepenbladeren, fladderde 
er haastig en onhandig een kleine bruine vogel om den hoek van het huis. 
De pootjes bleven den grond aam-aken; wat moeilijk-druk werkte hij zich 
voort, eerst over den rijweg, loon over de hoog liggende tramrails en daar 
scharrelde hij al verder over een hoek bouwland mei verdroogd aardappelloof. 

't Leek wel een wilde tuimelpartij, een angstig zich voortrappen van een door 'n steen of 'n 
hagelkorrel gelrolTen grasmusch. Er moest iels aan haperen. Was 't diertje niet vleugellam, 
dan zat het mogelijk verstrikt in een warrig 
kluwtje haar of draden. Met groote stappen 
haastte ik me in de richting, waar 't 
verdwenen was. Tusschen wal lage struik-
boontjes huppel-fladderde 't moeilijk voort. 
Maar klein en vlug als 't nog was, kreeg 
ik T niet eer te pakken, dan toen 't in een 
diep greppeltje tusschen de akkers geen 
onverwachte zwenkingen meer kon maken. 

A'oorzichtig nam ik 't modo in huis. 
't Was een teer bruin-grijs vogeltje, 'n Klein, 
achterlijk exemplaar bastaardnachtegaal. 
T Verkeerde in een vreeselijken toestand. 
De bovensnavel was door den ondersnavel 
gedrongen, zoodal deze twee deelen van den 
snavel als 't ware een X vormden. Beweging 
was er bijna niet in te krijgen. Als de snavel 
werd aangeraakt, trok 't dier angstig het 
kopje terug en spartelde onrustig in de holle 
van m'n hand. De bovensnavel was bruin
grijs gekleurd, de ondersnavel zag bleekgeel, 
een ziekelijke tint, misschien als gevolg van 
de doorboring en de voortdurende spanning 
bij 't herhaald pogen tot openen van den bek. 
Uit zichzelf kon het dier niet de minste 
beweging maken met de kaken; geen enkel 
angstig gepiep liet hel hoeren. T Vrije, 
uitstekende einde van den ondersnavel was 
gevuld met fijne zanddeelljes, die, vast- Bastaardnuchte^aai. 
gedroogd als ze waren tegen de binnenzijde 
van den snavel, slechts met moeite konden worden losgemaakt. Als ik 't zoo rustig warm in 
m'n hand hield, dan bleef 't ook kalm op zijn plaats, maar bij de minste aanraking wilde hel 
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direct wBgvluchten. Toen T fototoestel getikt had, hebbon we met ons tweeën voorzichtig 
don bovensnavel opgelicht en een blanke stopnaald tusschen de kaken gelegd. En even later 
hadden we den bovensnavel uit de klemming gelicht, 't Kopje trok angstig terug, maar we 
moesten doorzetten, 't was 't eenige redmiddel. Toen de bewerking was afgeloopen, piekte 
dadelijk 't scherpe tongetje door de wondopening. In een kopje water werd voorzichtig de 
snavel vochtig gemaakt, maar van drinken was geen sprake. Of het in leven is gebleven, 
weel ik niet. De gelegenheid ontbrak om eene nauwkeurige verzorging op me te nemen. 
Ik heb me echter de vraag gesteld, hoe hel mogelijk was, dat de vogel in den toestand 
kon geraken, die noodzakelijk met den hongerdood moest eindigen. 

Een oogenblik heb ik gedacht aan een jongenswreedheid, maar deze gedachte werd 
spoedig op zijde gezel, overtuigd als ik was, dal lol zulk een verregaande barbaarschheid 
geen jongen, bij de tegenwoordige opvoeding in liefde voor de natuur, in staat kon zijn. 

Een tweede mogelijkheid, dat hel dier bij 't verlaten van ,'t ei reeds in den toestand 
was, moest ik eveneens verwerpen. Was dit werkelijk het geval geweest, dan had onge
twijfeld vóór 't uitkomen een geheele vergroeiing van den snavel plaats gevonden en hier 
waren boven- en ondersnavel normaal. Ook had do vogel — de baslaardnachlegaal broedt 
vroeg in 't voorjaar en 't was laai September — onmogelijk zoo lang hel leven kunnen 
rekken, al zou men aannemen, dal de ouden nog langen tijd kans hadden gezien eenig 
voedsel in den snavel te wringen. 

Hel eenige, wal mij aannemelijk voorkomt, is, dal hel dier bij eene vervolging door 
een sperwer of dergelijke tusschen dorens of eon bundel weggeworpen prikkeldraad verward 
is geraakt en dal, bij hel wilde rukken om den kop vrij te krijgen, de bovensnavel den 
ondersnavel heeft doorboord on daarin is blijven vastzitten. Het voorwerp was vreeselijk 
vermagerd, terwijl de grijsachtige veertjes aan den hals en de keel gemakkelijk loslieten. 

Hel geval zal wel eenig zijn, dat zulk een misvorming bekend wordt. Verhongering of het 
ten prooi vallen aan een kal, onttrekt het misvormde dier Ie spoedig aan onze waarneming. 

Dit is de reden, dal ik meende 'l onder de aandacht te mogen brengen. 

P. E. W. K. 

NACHTELIJKE EXCURSIES. 
(Vervolg van hl:. 3SSJ. 

K nevolvlek van Orion, de uitgebreidste aan onzen sterrenhemel, is reeds 
door een telescoop van zeer middelmatig vermogen goed to onderscheiden. 
Maar toch is, wat ons dan getoond wordt, nog slechts een zwakke weerschijn 
van de inajesteilvollo realiteit. 

Want krachtige kijkers en do pbotographie bewijzen ons niet alléén op die 
betrekkelijk kleine, plaats het bestaan van de reusachtige nevelmassa, 

waar bovendien nog de aanwezigheid ran bijna lixxi kleine sterren, varieerende ran de Se 
tot de (4c groollc 

Dooreen zwakken telescoop zien wij de ster () reeds als viervoudig; onder een zwakken 
telescoop versta ik een die ± 100 vergroot; do mijne vergroot helaas niet meer dan 04 maal; 
maar men moet roeien mei de riemen die uien heeft on zooals gezegd, geeft de beschouwing 
van sommige hemelstreken door een eonvoudigen tooneelkijker ons reeds een groot genot, 
ja is in sommige gevallen zelfs te prefereeren boven een sterken telescoop. 

Eigenaardig is de gewaarwording — althans voor mij — die ik ondervind, wanneer ik 
mijn telescoop op de novelvlek richt. Het eerste oogenblik, wanneer het nelvlies nog te 


