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naam snip. Onze jager scheen dat wel degelijk te weten, en om te voorkomen 
van bluf beschuldigd te worden, had hij alle vogels met den kop naar omlaag 
in de weitasch geborgen; alleen de pooten en de lichte buikzijden waren 
zichtbaar. Zijn Hollandsche vriend, wien het aantal buitgemaakte snippen wel 
wat hoog voorkwam, vroeg heel beleefd „Laat me de bekken zien". De vreemdeling 
begreep deze woorden niet, maar geen wantrouwen vermoedende, meende hij dat 
de Hollandsche naam genoemd werd. En bij zijn thuiskomst vertelde hij met 
veel ophef van zijn gelukkige jacht op de „bécassines" (bekken zien). Al heel 
spoedig verkreeg dit woord burgerrecht, en verdrong den ouden naam, dien ik 
helaas niet te weten heb kunnen komen. 

Voor de waarheid van dit verhaal zou ik niet graag instaan, maar aardig 
gevonden is het zeker. 

Texel. J. DRIJVER. 

HET BLAUWBORSTJE. 
U en dan duiken er in D. L. N. raededeelingen op, dat er ergens 
een blauwborstje is waargenomen. Wat woon ik dan toch in een 
gezegende streek, want ik behoef slechts twintig minuten van huis 
te gaan, om ze te zien. 't Is nu zes jaar, dat ik in Tilburg woon, 
en elk jaar tref ik ze aan, en hoe beter ik ze begin te kennen, 

des te meer vind ik er. Ze zijn hier bijna zoo talrijk als roodborstjes, ook bij 
Breda, Dorst Reijen, Helvoirt, Udenhout en Oisterwijk trof ik ze aan. Hier 
werden ze voor het eerst, volgens een oude vogelaar, ongeveer dertig jaar geleden 
waargenomen. Ze verblijven op dezelfde plaatsen als de nachtegaal, maar kan 
men deze in den regel slechts met veel moeite te zien krijgen, het blauwborstje 
doet zijn beat gezien te worden, 't Liefst zit het op het hoogste topje van 
struikhout, en laat dan, om nog beter de aandacht te trekken zijn heldere 
flnittoon „oe-wiet" hooren. Dan is ook het witte vlekje op de blauwe borst 
het best te zien, want dit vlekje komt met het fluiten juist naar voren; zijn 
uitgespreide staart steekt dan schuin naar boven. Misschien is het om te 
balanceeren, misschien om te pronken, want dan vallen de chocoladekleurige 
gedeelten der staartveeren direct op. Het einde van den staart is evenals de 
veeren van rug, kop en vleugels muis- tot molkleurig. De blauwe borstveeren, 
die elk in een uiterst klein wit puntje eindigen, zijn omzoomd door een rand 
van bruine veeren, welk bruin steeds minder wordt en ten laatste in vuil 
wit overgaat. De pooten zijn even slank, als die van het roodborstje, het voert 
er ook dezelfde dansen mee uit; zijn bekje is heel fijn en spits. Zijn nest is op 
den grond, op dezelfde wijze als dat van den nachtegaal en even moeilijk te 
vinden. Eens zette ik mijn voet er vlak naast, het bruine wijfje vloog niet Weg, 
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maar keek me met haar groot oog angstig aan. De jongen hebben aanvankelijk 
hetzelfde pakje als hun moeder, doch ze verliezen dat heel spoedig. 

Verleden jaar, begin Juli, was ik naar een leemkuil gekuierd, omdat daar 
bij droogte altijd nog water is, dus komen de vogels van heinde en verre 
daarheen. Of het nu al de trek was, of wel dat de vogels in de omringende 
boschjes waren uitgebroed, is moeilijk na te gaan, maar in één uur heb ik toen 
meer dan vijftig blauwborstjes gezien, misschien wel eenige malen dezelfde, 
doch eens waren er negentien tegelijk. Merkwaardig was het dat reeds allen 
door den rui heen waren, en hoe ze evenals volwassen vogels met elkander 
vochten, als het er een waagde, te dicht in de nabijheid van een ander te komen. 

Nu zullen we nog eens naar zijn zingen luisteren. Er is geen vogeltje, dat 
meer tevreden en blij zingt dan hij. Het geluid komt zoo gemakkelijk en rustig 
zijn koeltje uit, dat het onwillekeurig aan het kabbelen van een beekje doet denken. 
Behalve zijn helderen nachtegaal-roep »oewiet" kan het soms heel mooi zijn 
koninklijken neef imiteeren, wat mij vroeger wel eens in den waan bracht een 
vroegen nachtegaal te hooren. Ook bootst hij heel verdienstelijk den lijster- en 
meezenroep, /zie-de-twee" na. 

Zelf heeft het ook nog composities, waaronder een, dat nog al veel lijkt 
op krekelgesjirp, maar dan welluidender en in een veel vlugger tempo. Eigen
aardig is het wel, dat hij midden op den dag en ook 's nachts zingt; het vorig 
jaar Mei 's nachts om één uur, bij heel koud en mistig weer, hoorde ik hem nog. 

Tilburg. • B. 

TENTOONSTELLING VAN NATUURPHOTOGRAPHIE. 
22 Februari — 5 Maart Ï 9 Ï 3 . 

EZE tentoonstolling, georganiseerd door de Afd. Leiden der Nederlandsoh 
Natuurhistorische Vereeniging in oen der zalen van s-Rijks Herbarium, is in 
alle opzichten een succes geweest. Meer dan 700 bezoekers hebben gedurende 
langer of korter tijd oog on gemoed verlustigd met do, over het, algemeen uit
muntende proeven van natuurphotographie. 

Zaterdag 22 Februari werd zij in tegenwoordigheid van enkele genoodigdeu 
geopend met toepasselijke toespraken van den heer Van der Lek, voorzitter der Afdeeling, en 
den heer Luyten, vertegenwoordiger van het Hoofdbestuur. 

Ik zon haast durven beweren, dat geen zaak zóó moeilijk is als het goed weergeven van 
eene tentoonstelling als deze. Iloevele bezwaren toch brengt het met, zich, kort en duidelijk te 
zijn bij eene beschrijving van photo's, welke door details in lichlschakeeringen, door natuur-
historische of wetenschappelijke waarde of door een of andere bijzonderheid uitmunten. 

Getrouw aan mijn voornemen om een eenigszins uitvoerig verslag dezer tentoonstelling te 
geven, wil ik echter trachten deze moeilijkheid te ontgaan, of althans zooveel mogelijk te 
verkleinen en verzoek u daarom met mij, in den geest, de thans reeds tot hel verleden 
behoorende tentoonstelling te bezoeken. — Om met de bnitenlandsche inzenders te beginnen, 
wil ik u dan wijzen op karakteristieke photo's, ingezonden door «Kosmos», Gosellschaft der 


