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enkele probeerde te zingen. Duidelijk was de gebogen snavel te zien. Een leeuwerik steeg 
jubelend de lucht in en troepen zwarte en bonte kraaien, spreeuwen, kauwtjes en kieviten 
bevolkten de lage landen. De merel fluit weer sedert geruimen tijd. 

Den volgenden dag stortregende het; alleen legen den avond klaarde het weer op; in 
de stad waren pinipelmeezen, spreeuwen, kauwtjes, kraaien en musschen genoeg, mits nog 
eksters. Den daaropvolgenden dag was er aardig wat wind, maar later brak de zon weer 
door de wolken; in de weilanden waren weer kraaien, spreeuwen enz.; de eksters vlogen 
rond in de eiken en de kokmeeuwen, sommige mei een nog grijzen kop, andere, de 
meeste, met zwarte vlekken op den kop, terwijl nog andere een geheel zwarten kop hadden, 
waren weer present. 

Ook zijn de reigers er al lang weer. Een leeuwerik begon weer te Huilen, anderen waren 
aan 't, voedsel zoeken in de weilanden. In de boschjes wemelt het van geelgorzen, van den 
zomer wil ik eens naar hun nesten zoeken; vinken en wulpen waren aan 't zingen, terwijl 
pimpeltjes in de struiken aan 't schetteren waren. 

Op eens zag ik tusschen de meeuwen en slerntjes drie donkere gedaanten, wal, toen ze 
op het gekrijsch der meeuwen opvlogen, wilde eenden bleken te zijn. De bastaardnachlegaal 
zingt alweer. Hiermee eindig ik mijn opstel. 

B. TER BRUGGE. 

WINTER. 
ET was om lureluursch te worden! December was voorbij, Januari verstreek 
lol bijna op de helft, en nog rustten schaats en slede; van winter viel niets te 
bespeuren, uitgezonderd een paar sneeuwbuitjes, waarvan elk spoor evenwel 
heel spoedig verdween. Alle voorspellingen ten spijt, bleef vorst uit, en ouden 
van dagen hadden me toch zoo vaak gezegd, dal er een strenge winter moest 
volgen: het trekken der vogels, de inwintering der bijen, de heete zomer, alles 

wees er immers op. Maar in plaats daarvan, alle dagen zomersche berichten in de nieuws
bladen, bloeiende rozen en broedende musschen. Zelf vond ik met Kerstmis tal van madelieljes 
en dotterbloemen en in den tuin droeg een bessenstruik toen enkele bloemetjes, terwijl er in 
het begin van Januari reeds een paar met zand toegeworpen konijnenholen gevonden werden; 
die dus heel goed jongen komlen bevallen. Zulke zachte winters vallen gewoonlijk niet zoo 
erg in den smaak, al te dikwijls volgt er immers een koud en winterachtig voorjaar op. 

Het volk beweert dan ook. dal het zooveel weken na Vrouwendag ('2 Febr.) winter zal 
zijn, als de leeuwerik dagen vóór dien datum zingt. En al is de uitkomst dikwijls anders, 
zoo'n bewering is niet van allen grond ontbloot. Denk maar aan hel voorjaar van 1911; even 
20 Januari zong de leeuwerik, en half April liepen de jongens nog op het ijs. Maar nu hebben 
we voor Vrouwendag wel degelijk winter gehad en hel waren echt ouderwetsche winterdagen 
ook, die gelukkig spoedig door milder vorstweer gevolgd werden, afgewisseld door eenige 
dooi, maar de leeuwerik bleef de heele maand zwijgen. 

Die drie dagen, 16, 17 en 18 Januari, zullen nog menigmaal in herinnering gebracht worden ; 
in het Noorden van ons land heerschte er ontzetlende koude ; in hel Zuiden was de temperatuur 
hooger. De stormbal verkondigde, dal een Noord-Ooster-slorm verwacht werd, en hoewel 
het woord storm misschien wat overdreven was, ruw, heel ruw was hel zeker. Men had 
moeite de woonkamers warm te houden, en de ruiten eenigszins ontdooid te krijgen; en 
buiten sneed de ijzige noordooster door je kleeren, kleurde je neus en ooreu donker rood, 
en maakte je duimtoppen voor dagen ongevoelig. Eigenlijk was hel te koud, om naar builen 
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te gaan, maar zulk weer brengt zooveel geveerde bezoekers aan, die er bij zachter weer niet 
aan gedacht zouden hebben naar Holland af te zakken. Hel zijn grootendeels schuwe gasten, 
die den mensch zooveel mogelijk op behoorlijken afstand houden, en terecht; zo hebben wel 
geleerd, dal ze van den heer der Schepping niel veel goeds te verwachten hebben. Vooral 
wilde eenden zijn er veel geweest; veel zijn er verder getrokken; maar een niet onbelangrijk 
deel heeft hier den dood moeten vinden. Ze kwamen ook onder zulke ongunstige omstandig
heden aan; de reis en niet minder de koude had ze hongerig gemaakt, en bijna elke plaats, 
waar ze dien honger konden stillen, was met een dikke ijskorst bedekt. 

Is het dan wonder, dal deze vogels bij massa's neervielen iu de bijten der eendenkooien, 
dat ze door den nood gedwongen hun schuwheid min of meer allegden, en dat het voer, door den 
kooiker met milde baud uitgestrooid, voor vele dier vogels hel galgemaal werd? Bij honderden 
heb ik ze zien liggen bij de wildhandelaars, schitterende woerden en eenvoudig gekleurde 
eenden met hare staalblauwe vleugelpennen, alle met gebroken nek. In de kooien werden er 
hier tol tweehonderd per dag buil gemaakt, en in een kooi in Friesland moeten er op één 
dag meer dan duizend zijn gevangen. Maar niel alleen in kooikcrshanden lieten vele hel 
leven; de jagers lieten de gelegenheid ook niet ongebruikt passeeren; ze loerden bij elke wak, bij 
elke sloot of plas, die nog open water bevatte, en menigmaal wisten ze ongemerkt nader te 
sluipen, (ielukkig voor de gejaagde vogels was het donkere maan, anders was het aantal 
slachlolïers veel grooler geworden; nu deden de meeste jagers niel eens tie moeite, er des 
nachts op uit te gaan; sterrenlicht alleen is voor een jachtpartij onvoldoende. 

Toch waren de jagers, die reeds lang op de komst der trekeenden, hier door alle vaklui 
«Oostenrijkers» geheelen, gevlast hadden, over de quanliteil zeer goed tevreden; de ijualiteit 
voldeed minder; de vogels waren ontzettend afgenomen; de beenderen staken zoo scherp uit 
onder het donzen kleed, eu het gewicht, viel zoo tegen. De jagers en de kooikers, die hun 
wild vooruil tegen een vasten prijs verkocht hadden, maakten ook de beste zaken! De 
enkele kooieenden, d. z. de eenden, die hier uitgebroed zijn, overwinteren en zich dagelijks 
laten voeren, en die een gelijk lol hadden moeien ondergaan, waren gemakkelijk te herkcnneib 
al valt er in de kleur geen verschil op te merken; ze zijn iels grooler, en veel dikker. 

Op een van die koude morgens heb ik achter den zeedijk een kijkje genomen. Langs den 
dijk strekte zich een onafzienbare ijsstrook uil, vlakke velden, afgewisseld door woest, 
dooreengesmelen schotsen, die in alle standen gewrongen, zich op ondiepe plaatsen tol 
heuvels hadden opgestapeld. Ken smalle zoom zal aan den tlijkvoet vast, terwijl de opkomentle 
vloed het overige ijs langzaam voortstuwde. Zacht schuifelden de zware ijsschollen legen 
elkaar, bij liisschenpoozen krakend en rommelend en slennend. Enkele plekken open water, 
grijsblauw tusschen het eindelooze wil, onophoudelijk van vorm veranderende, waren de 
rustplaatsen voor de zeevogels. In tal van soorten zwommen ze daar dooreen, azende op wat 
de stroom van onder het ijs mocht toevoeren. Wilde eenden, smienten en rotganzen waren 
wel het sterkst vertegenwoordigd, en telkens voegden zich nieuwelingen, door het kruiende ijs 
uil hun plassen vertier zeewaarls verdreven, daaraan toe. Heel, heel ver zag ik er als een 
donkere streep, laag over het ijs vliegen. 

Vlak onder den dijk draafden strandloopertjes en even verder, tusschen de ijsschotsen, 
stond eenzaam peinzend een boidb'kplnvier, vooral kenbaar aan tie helderroode poolen en 
den breeden halsband. Veel verder, daar waar dijk en duinen elkaar bereiken, bij den ingang 
van de Mok, stonden drio seholeksiers te kleumen; ze vlogen bij mün nadering wild krijtend 
vertier. Al zijn tie kleuren in den winter niel zoo scherp als in tien broedtijd, het blijven 
toch mooie en gezellige vogels. 

Over hel ijs, achter in de Mok, gingen twee menschelijke gestallen In lange witte 
jassen, geweer onder den arm, verbrekend tie reinheid tier ijswereld. Lang duurde het niet, 
of ze doken neer achter do ijsschotsen en wazig-blauwe wolkjes en korte knallen wezen er 
op, dal ze hun handwerk begonnen waren, Ik zag een arme rotgans vleugelklapperend naar 
omlaag duikelen, om hel blanke ijs met bloed te bespatten. 
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Overal vlogen de verschrikte vogels op, smolten tezamen lol dichte massa's, waarin 
slechts na lang rondvliegen de rust weerkeerde; de dichte wolk loste zich langzamerhand 
op; in kleine troepjes vielen de vogels, ver in zee neer. De meeste waren door den 
afstand en door de hoeveelheid niet te herkennen, maar uil een bezoek aan een wildwinkel 
is spoedig te zien, wat zich zooal langs de kusten en in de wakken der binnenwateren 
ophoudt, In drie of vier lagen waren ze daar opgestapeld: smienten, met bruin en geel 
gekleurde koppen, sommige met helderwille vleugelvlekken, kleine wintertalingen, de woordjes 
met hun aardig geteekend kopje en slanke pijlstaarten. Maar ook andere, om hun vleesch 
minder gezochte wintervogels waren er bij, zwarte zeeëenden, helderrood voor den kop, rood-
poolige zaagbekkeu, bonte nonnetjes, kleurige bergeenden eu een enkele toppereend. Rotganzen 
waren er veel; grauwe ganzen maar weinig, en twee keer vond ik er een zwaan, den eersten 
maal een jong exemplaar; een vuilgrijze tint lag over den heelen vogel, de nek en vooral de 
kop waren nog grauw. Een voorbijgaande jongen sprak met verwondering over zoo'n »groote 
grauwe gans«! De tweede zwaan was beter als zoodanig te herkennen door de helderwille 
veeren, en den rooden, bij den kop in diepzwart overgaanden bek. Betrekkelijk kleine 
vleugels hebben deze diereu, ze moeten wel krachtig gespierd zijn om zoo'n groot en zwaar 
lichaam /.wevende te houden, en zoo gemakkelijk voort te bewegen, l'oolen en zwemvliezen 
zijn uitstekend voor hun taak berekend om den vogel te dragen en voort te roeien, A'cel 
van deze vogels werden er niel geschoten; hun buitengewone schuwheid is hun beste 
redmiddel, en waarlijk niet overbodig. Al is zwanenvleesch niel zoo gewild, zwanenbont 
wordt des lo meer begeerd. Gemakkelijk en zonder gevaar is de jacht op deze en op andere 
vogels, die zich bij ijsgang aan de kusten ophouden, niet; zeeijs, vooral op de wadden is 
slecht te vertrouwen; een jager hier liep bij de rotganzenjaeht een flink modderbad op, 
bij een vorst van 13 a 14 graden minder aangenaam. Maar er dient wel wat gewaagd, vorst 
maakt velen werkeloos, en daardoor veel gelegenheidsjagers, die, willen ze op vrije voeten 
blijven, hun geluk buitendijks moeten beproeven. Het is licht Ie begrijpen dat er dan 
dikwijls vogels geschoten worden, die men gewoonlijk niel onder het wild rangschikt. 
Alken, zeekoeteu, meerkoeten, alles wordt aangebracht en gedeeltelijk ook verzonden. In hel 
buitenland moet men ze heel goed in eendvogels kunnen veranderen. 

Niet alleen door menschenhanden vielen de vogels; koude en ontbering maakten ook 
veel slachtoffers. Wulpen werden soms totaal uitgeput aangetroffen, blauwe reigers werden 
met stokken doodgeslagen en do scholeksters waren broodmager. Zelden trekken de schol
eksters in dezen tijd het land in, tenminste overdag niet, 's avonds hoor ik ze soms heel hoog 
voorbijvliegen van Noord- naar Zuiderzee of omgekeerd. Maar op de wadden en aan hel 
strand vind ik ze geregeld, aan vertrekken denken ze zelfs bij de hevigste koude niet. Toch 
brengt zulk weer ze wel van streek, den 18eu Januari zag ik er, door de sneeuw, wel een 
twintigtal laag over hel dorp trekken. Ze schenen den koers geheel kwijt te zijn, wat het weer 
in aanmerking nemende, geen verwondering behoeft Ie haren. 

Veel vogels trekken voor den winter uil, den I4den Januari, toen de vorst inviel, waren 
goudpluvieren, kieviten en kramsvogels in grooten getale aanwezig, terwijl ik stellig in een 
maand geen enkele kievit gezien had. Den volgenden dag waren de. kieviten weer verdwenen, 
en ook de vangst op goudpluvieren was geëindigd. Enkele kramsvogels bleven hier acfiter, 
hot waren trouwens niet tie eenige lijsters, zwarte- en zanglijsters overwinterden ook, evenals 
verschillende kleinere vogels. Koolmeezen kwamen dagelijks van hel voor hen opgehangen 
voer snoepen; het was evenwel niet gemakkelijk alles voor hen te reserveeren; dikwijls zag 
ik musschen op meezenmanier aan spek of kaas slingeren. Roodborstjes waren moeilijker 
te voldoen; een gastmaal bereidde ik de/.en vogeltjes door oude vermolmde boomstronken 
stuk te hakken. 

Spreeuwen waren er vrij goed aan toe ; bij tientallen schoolden ze samen bij de huizen, 
en vochten met de musschen om de laatste kruimels, of propten zich vol aan een varkensbak, 
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Buiten zochten ze de zonnige, luwe plaatsen op aan sloolkanlen en tegen tuinwalleljes, 
druk k\jvende en vechtende om het weinige voedsel. De Texelsche spreeuw heeft allang 
haar trekvogelaard afgelegd; eiken winter blijven ze in massa's over, en al is schraalhans 
dan vaak keukenmeesler, hel leven brengen ze er wel af. In alle streken van ons land 
gedragen de spreeuwen zich niet, gelijk; in Drente b.v. zag ik eenige jaren geleden in den 
winter geen enkele van deze vogels, half Februari pas kwamen ze hun broedplaatsen opzoeken 
En hier kwinkeleeren ze al druk in het begin van Januari, en op elke nestplaats is dan al 
beslag gelegd! 

Een bijzonder moedig vogeltje vind ik hel graspioperlje. Al vriest hel, dat het kraakt, 
zoo'n pieper blijft even monter, dribbelt met kleine pasjes over het ijs, of vliegt met korte 
vleugelslagen van sloot naar sloot, waar hij aan de ruige kanten steeds voldoende voedsel 
schijnt te kunnen vinden. 

Over het algemeen wordt er met zulke vriesdagen veel geleden in de vogelwereld, maar 
als het weer zachter wordt, is alle leed spoedig vergeten. En toen ik eenige dagen na de 
strenge kou van de ijsbaan af achter den dijk liet vroolijke, welluidende «pieuw, pieuw» van 
de smienten en het Uuitend «oewuut, wunt» van de wulpen hoorde, toen was de verleiding 
te sterk; ik gooide de schaatsen aan kant en wandelde weer naar de Mok; waar nu zoo'n 
gezellige tirukle heerschte. Zeevogels doken zoo lustig tusschen het ijs, en op het wad 
draafden tal van sleltloopers, zich haastende de verloren krachten door stevig voedsel 
te herwinnen. 

Lang duurde de vreugde niet; Februari zette in met een koude, welke die van Januari 
nog overtrof. Bovendien kregen we een paar maal een sneeuwjacht, waarbij de fijne vlokken 
als scherpe steentjes elk levend wezen geeselden. Eu verschillende vogels hadden al op het 
zachtere weer gebouwd; leeuweriken waren al teruggekeerd, en enkele ooievaars moeten 
het oude nest al opgezocht hebben. Die lenteboden zijn wel wal voorbarig geweest. 

In de koude Februaridagen is er nog veel meer geleden dan in de voorgaande maand. 
Vooral de zeevogels moesten het ontgelden; verblind door de sneeuw werden smienten en 
rotganzen bij tien stuks in één schot neergelegd. Maar ook de kleine vogels hadden hel 
kwaad te verantwoorden. In kleine troepjes trokken sneouwgorzen en leeuweriken rond door 
de duinen; tie hardgevroren met sneeuw bedekte grontl maakte het vinden van voedsel zoo 
goed als onmogelijk. Met klokheldere stemmetjes riepen ze elkaar moed in, en waarschuwden 
ze elkaar als ze een beschut plaatsje vonden, waar ze dan onbeholpen fladderende neervielen. 

Gelukkig duurde de slechte tijd weer niet lang; maar toch zullen verscheidene zangers 
hun tlood in de kille sneeuw hebben gevonden. 

In de vogelwereld is honger en ellende weer zoo spoedig vergelen; enkele dagen later 
vloog de leeuwerik jubelend omhoog, hoven de nog, gedeeltelijk mei sneeuw bedekte velden. 

Texel. .1. DRIJVER. 

EEN VERGROENDE KOEKOEKSBLOEM. 
NDEB de wilde planten, die in mijn tuin groeien, behoorl ook de gewone tlag-

koekoeksbloem (Melandryum rubruin (Ircke.) Van Mei lol in het late najaar 
vertoont zij er op verschillende plaatsen haar mooie, purper-rose slerretji-., 
die zoo sterk uitkomen legen hel donkere groen der bladeren. Verleden jaar 
had ik o.a. eene forscho vrouwelijke plant (zooals men weet is deze koekoeks
bloem tweehnizig) achter in den tuin staan, die talrijke bloemen voortbracht, 

en later uit de aardige getande zaaddoosjes de zaden bij honderden om zich heen strooide. 
De plant werd in het tegin van dit jaar verzet en kwam nu naast een mannelijk exemplaar 
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