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verkiezeld steellje bevindt zich in mijn verzameling en enkele afdrukken, die ik meen te 
moeten toeschrijven aan oen deel van een »kelk«. Hoe gezellig het er in zoo'n oer-zee uitzag, 
bewijst ons no. 1, waar de zeelelie-slengels elkaar in letterlijken zin verdringen. 

Nog heel veel zou er te vertellen zijn van de verschillende fossielen, die sinds onnoemelijke 
lijden in de rolsteonen in en op onze hooge gronden verborgen zijn, doch — dit artikeltje, 
dal slechts bedoeld is als een opwekking, als een wenk, om in dezen .kalen» wintered ook 
eens naar iets anders uit te zien, zou te lang worden en daarom voor ditmaal genoeg. 

Pu. A. M. 

IETS OVER DE VOGEL WERELD VAN MEPPEL 

EN OMSTREKEN. 

ET loopt tegen de lente, we hebben een middag vrijaf en nu besloot ik eens 
te gaan peddelen. Er is nog vrij wat wind, veel vogels zijn er nog niet, later 
breekt de zon door de wolken en nu komen er meer. De eerste vogels, die ik 
zag, waren meest musschen, zwarte en bonte kraaien en kauwtjes. Op eens 
breekt de zon door de wolken en de leeuwerik stijgt zingend in de lucht; mèl 
dat de zon weer verdwijnt, verstomt ook het mooie gezang van den leeuwerik. 

Nu klinkt het geroep van een troep wilde ganzen, die in een V-vorm hun tocht over mij 
heen voortzetten. Nu maar weer voorlgepeddeld; ik zie spoedig een paar mooie vogels met 
willen halskraag en zwarten kop, wat rietvinken bleken te zijn. Ik kon hen van vrij dicht 
bij beschouwen. Duidelijk zag ik ook hunnen donkerbruinen rug en lichte onderzijde. 
Visehdieljes en zilvermeeuwen, die het overstroomde land bevolkten, vervulden de lucht met 
hun allerakeligst gekrijsch. Tusschen die slerntjes en meeuwen vlogen kraaien en eksters. 
Op en bij de boerenhoeven aan den weg naar de Lankhorsl, dicht bij Staphorst, zalen 
vinken, musschen, ringmusschen enz. in overvloeit. Duidelijk kon ik de ringmusschen van de 
gewone musschen onderscheiden, voornamelijk aan hunne witte vlek, maar ook aan hun 
kastanjebruin kapje. 

Iels verder op den weg zalen enkele geelgorzen van de onverteerde havertjes te pikken, 
terwijl een roodborstje in de doornheggen wegvloog. Plotseling, terwijl ik de geelgorsjes 
bekeek, vloog een mij onbekende vogel weg, nogal donker, ter grootte van een kauwtje. 
Zou het een houtsnip geweest zijn? Verdere gelegenheid om hem nauwkeurig op te nemen 
bestond er niel; met forschen slag was hij in hel kreupelhout verdwenen. Ik zal er nog 
eens weer naar kijken. 

Nu kwam ik op Staphorst, waar enkele roodliorstjes, eksters en musschen waren. Een 
vink sloeg heerlijk op den weg van Staphorst naar Meppel, terwijl verscheidene koolmeesjes 
en een winterkoninkje in tie struiken en boomen aan 't zingen waren, 't Waren aardige 
beestjes, die koolmeezen met hun, 't waren allen mannetjes, breede, zwarte streep aan de 
onderzijde van 't lichaam, en het winterkoninkje met z'n bruine kleur, dat een mooie schutkleur 
tusschen de dorre bladeren was. Een paar prachtige groote houtduiven, met hun mooie 
rozeroode borst, zalen in de struiken. Toen ze op de nadering van een boerenkat' weg
vlogen, zag ik duidelijk den met zwart afgezetten staart. In de stad zijn er ook een paar op 
de R. K. kerk, maar die zijn op verre na zoo mooi niet. Een paar vlugge boomkruipertjes 
kropen tegen de boomstammen op, terwijl verscheidene slaartmeezen in de boomen aan hel 
schetteren waren. 

In de weilanden waren wulpen aan 't roepen met hun gewonen lokroep koe-wiet; een 
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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 


