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Wat hel lichtlal kleine zangers betreft, die komen allen in de Boschjes voor; dezwarlkop-
grasmusch heb ik echter slechts eenmaal waargenomen aan hel Lange pad. Fitis, tjifljaf en 
fluiter heb ik reeds vermeld; de spotvogel komt slechts zelden: in de eigenlijke Boschjes, maar 
men hoort hem den lieelen voorzomer in 't Van Stolkpark. Tuinfluiters zijn er genoeg, vooral 
in de Eikenstrook. Grasmusschen en braamsluipers ziet en hoort men telkens om de Belvedère, 
ook wel om de Waterpartij en achter den Belvedère-weg. 

Boeren-, huis- en gierzwaluwen kan men geregeld waarnemen; op donkere dagen mooi 
bij de Waterpartij; oen enkele maal een onverzwaluw. 

Dit is het gewone vogelpnbliek; behalve deze soorten komen er nog een tiental zeldzame 
voor. Kneutje, lapuit en ringmnsch komen wel eens van de duinen overvliegen, bergleeuwerik 
en ijsvogel worden slechts een enkele keer waargenomen. De sage verhaalt van den groenen 
specht: bij het Oalgeveld wordt nog een hollen boom aangewezen, waar hij in gebroed moet 
hebben; nu huist er geregeld een spreeuwenfamilie. Daarentegen ziet men tegenwoordig nog 
wel den kleinen bonten specht. In de Waterpartij komt wel eens een strandloopertje en 
soms wordt in 't voorjaar den keep gehoord. Eenige jaren geleden werden de Boschjes 
geregeld bezocht door troepen kruisbekken, waarvan indertijd in D.L.N, melding is gemaakt. 

Denkt men dan nog aan de meeuwen en roofvogels en do vele trekvogels, die in 
lente en herfst Over de Boschjes heenvtiegen, dan komt men inderdaad tot een schitterend 
resultaat wat den vogelrijkdom betreft. 

Over den nestbouw heb ik lot nog toe gezwegen; hoewel mij hel broeden van verschillende 
soorten bekend is. Het eenige juiste standpunt, dat m. i. de Hagenaars hier tegenover in 
kunnen nemen, is dit, om in een zoo druk bezocht bosch, waar Scheveningers en straatjongens 
al genoeg huishouden, nooit naar nesten of eieren te zoeken, en, als zij ze toevallig ont-
dekken, er nooit naar om te zien. Dan komt er allicht iets van het aantal broedsels terecht 
en is er kans op behoud van hel groote aantal vogels. 

Februari 1913. ,1. J. POORTMAN. 

VAN 'N AORIGE VEUGEL. 0 

ET was half Maart. Ik moest bij een boer in den omtrek zijn en »de stoc« 
opstappend, richtte ik me rechtstreeks naar tie achterdeur, de hier gebruike
lijke toegang tot het boerenhuis. 

Ik was nog maar goed en wel het damhek door, toen ik al aan een boom, 
vlak bij die deur, een grooten vogel zag bengelen. Het deed denken aan een 
opgehangen doode kraai, zooals men die soms voor vogelverschrikker ziet 

bezigen. Maar de kleur was toch heel anders. Toen ik er bij kwam, zag ik dat het een roof
vogel was, met geelbruin gespikkelde veeren, van een soort, die ik bij mijn weten nooit 
eerder zag en waarvan ik dan ook den naam niet kende. Het beest hing met saamgeboudeu 
poolen aan een tak, de vleugels wijd uitgespreid. Als ik hel betastte, voelde ik dat het al 
stijf was. Ik stond nog zoo te gissen wat voor vogel hel kon zijn, toen de boerin kwam aangeslapt. 

Waf, heb je daar nu hangen'? riep ik haar al tegemoet. 
Ja, zei ze, nader komend, dat is nou zooveel »'n aorige veugek, we welen het niet. Daar 

hebhen er al verscheiden naar gekeken; daar was er een, die zegt dat het een kremsveugel is. 
En hoe kom je daar dan aan'? ondervroeg ik verder. 
Mijn man heeft hem een paar dagen geleden geschoten. Hij zwierf misschien al een week 

lang rond de stee en als we met het voorjaar kuikens hebben, dan zou dat ptaar slecht alloopen. 

') Aorig = (eigeri)aurdig, in Zeeland en Vlaamleren steeds gebruikt voor het Holt. raar. 
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Het is antlers jammer, zeg ik, hel is zoo'n echt mooi dier! 
Mijn man kon hem niel anders pakken; toen heeft hij hem maar geschoten. Hel was al 

gauw raak en zachtjes aan kwam hij naar beneden. Hij had een schot bij zijn oog, maar het 
was nog niet makkelijk hem te krijgen. Ken kwaad beest dat hel was, je hebt het nog nooil 
zoo gezien! Hij heeft me nog leelijk in mijn hand gebeten. Kijk maar eens! 

Nu, dat wil ik best gelooven, als ze je daar in den kop schieten, dan ben je niet zoo 
vroolijk gestemd. En het dier zal wel kwaadaardig zijn geweest van pijn en angst voor 
verdere kennismaking. 

We hebben hem dan ten laatste toch in een kot (hok) kimnen steken, achter de ganzen, 
vertelde ze verder. Daar hebben we toen terf (tarwe) in gestrooid, maar hij wou niet eten. 

Nu moest ik toch lachen. Zijn jullie nou builenmenschen, zeg ik, en moei je nu van 
iemand uit stad leeren, dat een roofvogel geen graan eet? Zie je niet, dat die kromme snavol 
dat niet eens goed zou kunnen oppikken'? Had hem maar een paar muizen gegeven of anders 
had je het wel eens met een stuk vleesch of spek kunnen probceren. Dal dier is mi misschien 
nog van honger omgekomen. 

Vanmorgen, lichtte ze toe, toen we het kol open maakten, lag ie dood. 
Zoo pratend was me van lieverlee te binnen geschoten, dat, als ik het wél had, in hel 

laatste jaarboekje van de Ver. tot Bescherming van Vogels een afbeelding voorkwam van een 
roofvogel, waarop tieze hier wonderwel geleek. Wat was dat ook voor een vogel geweest'? 
Ik scherpte mijn geheugen eens goed op; o, ja! daar had ik het! Hel was, geloof ik, een toren valk. 

Nu, zeg ik tegen tie boerin, als ik me niet vergis, is hel een torenvalk. Als ik llmis 
kom, zal ik het eens nazien. 

Ik deed mijn zaken af, en dubbel geïnteresseerd door de vraag of ik hel werkelijk bij hel 
rechte eind had, haastte ik mij huiswaarts. Daar was mijn eerste werk het genoemde jaar
boekje op te slaan. En jawel, tic afbeelding kwam nauwkeurig overeen met het dier dat ik 
had gezien en de naam er onder was werkelijk «Torenvalku. Ik las den bijbehoorenden teksl 
nog eens na; bet was een verdediging van die vogelsoort tegen de oude, voornamelijk onder 
de landlieden vrij algcmeene zienswijze, dal het dier het vooral op de kuikens zou voorzien 
hebben. Ook van jacht op kleinere vogels werd hij daarin zoo goed als vrijgepleit. Daarentegen 
beloogde het artikeltje op verschillende gronden, dat wc hier veeleer met een Bvriend van 
den landmami hadtien Ie doen. Zoo werd o.m. een uitspraak aangehaald van Schlegel: )>Hij 
voedt zich voornamelijk met veld- en andere muizen en is derhalve als een voor tien landbouw 
nuttige vogel te besohouwent. 

Met dit jaarboekje gewapend, tie afbeelding en het pleidooi er in, kwam ik eenige dagen 
later weer Op de hofstee. Ik liet tie boerin het plaatje zien en ook zij erkende tie gelijkenis 
met hel gedoode dier. Zij wilde dal stukje, dat er bij hoorde, wel eens lezen. 

Toen ik later inijn boekje lernghaalde, trof ik tien boor thuis; bij hail hot ook gelezen. 
• Ken mensch is nooit te oud om te léerenu, zei hij pbilosofisch en als er weer eens zoon 

veugel bij tie slee kwam, zou hij hem maar stilletjes laten betieën. ') 
Waartoe hij waarschijnlijk wel niet zoo spoedig weer de kans zal krijgen. Zeker is dit 

deel van Zeeland niet de meest geschikte woonplaats voor zulke dieren en hel bovenliedoelde 
exemplaar zal op tien trek wel wal zijn afgedwaald, naar ik gis. liovendien, het zijn, zegt 
mijn boekje: «dieren tlie langzamerhand verdwijnen uit onze cnltnui'staat-natuiir.n Maar, hel 
laat hierop bemoedigend volgen dan: »die, met wat overleg en verstand door ons behandeld, 
toch zeer goed daarin zouden kunnen leventt. «Laten wij hopen», gaal het voort, idat de 
nieuwe vogelwel daarin Ie hulp komeet. 

En dat nog velen, niet. het minst tie buitenlui, wal meer kennis mogen verkrijgen van 
het natuurleven, in casn van morige« on zelfs van meer alledaagsche »veugels«, zou men 
er aan kunnen toevoegen. I. H. WiSKEBKE. 

') Z'n gang loted gaan. 


