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BIJ DE IJSVOGELKIEKEN. 

.00 zie je 'm en zóó zie 'm niet. Snel als de bliksem schiet, laag over 
het water, een schitterend groene weerschijn aan uw oog voorbij. 
't Is de ijsvogel. Als je 't niet weet, zie je niet, dat het een 
vogel is; ge onderscheidt niets: een hel groene schittering, — heel 
even — en weg is 't. Vaak had ik den groenrok als een voorbij-

flitsenden glans gezien, doch nooit nog was het mij mogen gelukken, den vogel 
op mijn gemak, van nabij te bedonderen. Ja, toch wel, maar dat was een dood 
exemplaar, dat de jachtopziener op het ijs gevonden had. Doch zelfs dat doode 
beest boeide me zóó, dat ik spontaan besloot, den vogel op te zetten, ofschoon 
ik me daar nooit op toegelegd had. Evenwel, 't is ook alleen de weergalooze 
kleurenpracht, waarop de ijsvogel bogen kan. Al het overige is log en plomp 
en onevenredig. De groote snavel en kop, het logge lichaam, de korte pooten en 
staart geven het beest eerder iets wanstaltigs. Maar èn om de kleurige teekening 
èn om de schaarsche verschijning zien we de minder bevallige vormen gaarne 
over het hoofd en loopen we gaarne een eindje om of toeven een half uurtje, 
om den groenrok eens rustig te kunnen opnemen. 

In de laatste helft van October dan is me dit voorrecht werkelijk te beurt gevallen. 



530 DE LEVENDE NATUUR. 

Onze //visscher zonder akte", — eigenlijk ons epitheton voor den reiger — 
vereert n.1. al jarenlang den vijver op een buitenplaats in mijn buurt met zijn 
schitterende tegenwoordigheid. Is het eene exemplaar gevangen, dan wel op 
andere wijze verongelukt, dan is er gauw een ander voor in de plaats. 

Gevangen zei ik, ja helaas, men staat hem naar het leven, den mooien vogel. 
Een nijdige klem, op een paaltje aan den waterkant, staat dag en nacht als een 
monster met wijdgeopende kaken klaar, om bij de minste aanraking met ge
weldigen slag dicht te klappen. En dan,... arm pronkertje! En waarom duldt 
men hem niet, de fraaie stoffage bij het lichtende watervlak en de herfsttinten 
van het overhangende loover? We zeiden het reeds, hij vischt. 

Met groote behendigheid grijpt de groote snavel het vischje, dat zich argeloos 
te dicht bij de oppervlakte waagt. ,/Hij vangt al mijn goudvischjes weg," zegt 

Mevrouw en Jan, de tuinknecht krijgt last, de klem 
scherp te zetten, zoodra ze den groenen schelm weer 
langs het watervlak heeft zien scheren. En zoo zijn in 
den loop van enkele maanden reeds een achttal ijsvogel-
tjes tusschen de nijdige kaken de ribbenkast verbrijzeld. 

De laatste weken echter had zich zoo waar geen 
enkele ijsvogel vertoond. Doch op zekeren morgen, daar 
zwierde de kleurige gast weer over den waterplas. „De 
klem zetten, Jan", zei Mevrouw, „ik heb er weer een 
gezien*. Maar nu verstoutte Jan zich, een woordje in 
't midden te brengen ten gunste van den meester van 
het dorp. «.Die zou zoo graag een ijsvogel kieken, ziet 
u, hij is er bepaald ziek naar, om daar een foto van 
te hebben. Nergens vindt hij zoo'n mooie gelegenheid 
als hier, zegt hij. Hij wilde wachten tot mijnheer en 
mevrouw naar de stad zijn, ziet u, maar nu is er één 
en als ik die nu vang, ziet u, dan weet ik niet, ziet u, 
of..." Mevrouw liet hem niet uitpraten. „Mijnheer 
hoefde geen dag te wachten, hij kon komen en net zooveel 

kieken maken als hij wenschte". 
En zoo zat ondergeteekende op den morgen van den 18Jen October maar 

weer geduldig door het kijkgaatje van zijn katoenen tentje te turen, al maar 
naar de vlakke zaagsnee van het iepenpaaltje aan den vijverkant, den gummi-
bal aldoor in de hand. De klem hing allang aan een boomtak te bengelen. Het 
tentje, op 5 M. afstands, stond aardig verborgen achter de neerhangende takken 
van een treurbeuk. „Zien, zonder gezien te worden", is ook hier de taktiek. 
Mijn zelfontworpen „rustieke" camera stond op een kleinen meter afstand van 
het paaltje. Daar zat ik dus weer, voor de zooveelste maal. 't Was mooi weer 
en het houtgewas beschutte mij voldoende tegen den herfstwind. Dien morgen 
bleef ik maar een uurtje, daar de vogel toch bepaald eerst aan dat vreemde 

Ijsvogel. 
Foto J. VUVERBERO. 
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gedoe zou moeten wennen. Wat dit betreft, had ik goeden moed, want Jan had 
hem vaak zien zitten op de leuning van een tuinstoel, toch ook een product 
van rnenschenhanden. Den volgenden dag om tien uur kroop ik maar weer 
in mijn vrijwillige cel. 't Was vrij troosteloos werk. 

Jan had den vogel de laatste dagen niet gezien, ik zelf nog nooit. Maar ik 
waagde het er op. Mijnheer kwam eens kijken en.vroeg meer deelnemend dan 
belangstellend, geloof ik, of ik daar nu maar moest zitten wachten, tot het den 
vogel believen zou op het paaltje te komen zitten. Ik antwoordde, dat er wel 
niets anders op zou zitten, waarop mijn gastheer weer vroeg, of ik dan niets 
kon bedenken, dat de vogel zichzelf kiekte, met electriciteit b.v., door zelfcon-
tact te maken. Ik kon hem antwoorden dat ik thuis een toestelletje had, als hij 
bedoelde, doch dat de sluiter niet vlug genoeg was 
en daar de vogel bij het neerkomen contact moet 
maken, is hij dus op dat oogenblik nog in beweging, 
wat op de plaat, gelijktijdig belicht, te zien is. Mijnheer 
opperde het denkbeeld, om mijn sluiter zoodanig te 
wijzigen, dat tusschen contact maken en belichten een 
tel of drie verliepen. Ik beloofde hem, in den a. s. 
winter mijn gedachten daarover eens te laten gaan. 
Evenwel vergat ik hem te zeggen, dat het grootste 
bezwaar toch niet te ondervangen is, n.1. dit, dat de 
houding, die de zelf-gekiekte vogel aanneemt, steeds zoo 
willekeurig mogelijk kan zijn en de kiek soms zelfs 
waardeloos, al mag ze technisch zonder fouten zijn. 

Na weer al een half uur alleen te zijn geweest, 
liet zich nog niets zien. Een viertal witte eendjes ploeterde 
naar hartelust in het ondiepe water. De grootste, zeker 
de woerd, stak opeens den kop op, kwaakte nijdig en 
scheen naar een bepaald punt koers te zetten. Terwijl 
ik me afvroeg, of hij soms met den ijsvogel op voet 
van oorlog stond, „vanwege de concurrentie" wellicht, hoor ik op eens een paar 
flappende wiekslagen en daar , . . . . het voorwerp van mijn verlangen zat op 
het paaltje. Op mijn woord, lezer, ik beefde. Wat een fraaie vogel, ik //verslond" 
hem met de oogen, Gauw geknepen,.... maar neen, ik zou wachten, hij zat 
precies met zijn rug naar de lens. Daar had je ' t al; met mijn „autoknips" 
had ik een ijsvogelrug op de kiek gehad. Eindelijk kwam er beweging 
i n , . . . . doch hij was meteen ook verdwenen. Ik had n ie ts , . . . . dan de zeker
heid, dat hij er was en geen vrees had voor de camera; dat was me voorloopig 
werkelijk genoeg. Een half uur later viel hij weer op het paaltje neer, weer in 
dezelfde houding. Een paar minuten gewacht. . . . daar draaide hij zich en — 
flap — ging de sluiter. Ik had er echter niet veel vertrouwen in en zou dus 
nog eens probeeren. Gauw schoof ik een nieuwe plaat voor en wachtte! . . . . 
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Een heele poos later zag ik hem opeens tegenover me op een overhangenden 
tak van een treuresch zitten, op zijn dooie gemak, zoo onbeweeglijk, alsof hij 
besloten was, daar te sterven. Eerst nu kon ik hem eens goed opnemen. Vooral 
de mooie, roestroode onderkant kan ik nu goed waarnemen. De breede, witte 
streep over den rug is in werkelijkheid lichtblauw. — Maar goed, revenons 
a nos moutons, zegt de Franschman. De mooie vogel bleef een poos op zijn 
tak zitten. Ik verwachtte dan ook niet anders, dan dat hij vandaar op het 
paaltje zou neerstrijken. Ik liet die illusie varen, toen een paar Vlaamsche 
gaaien in de buurt een krijschend geschreeuw aanhieven. Jan zegt, dat die in 't 
bosch de taak van den kievit in 't vlakke weiland vervullen, t.w. die van waar-
schuwers. Bij 't minste verdachts schreeuwen ze, dat het 't geheele bosch door
klinkt en maken zoo de andere vogels attent. Ook op mijn ijsvogel oefende het 
alarmsein zijn invloed uit. Onmiddellijk verdween hij tusschen het hout. Na een 
kwartier echter zat hij opeens weer voor mijn neus op den paal, zóó kort echter, 
dat ik geen tijd kreeg, hem te kieken. Daar het mijn tijd was, moest ik naar 
huis en daarmee was 't voor de heele week klaar. Ik moest weer wachten tot 
Zaterdag en wie weet, w&s hij er dan wel. Ik had van Jan gehoord, dat mijn 
uitrusting mevrouw geenszins in den weg stond. Toen ze camera met tent er 
bij zag, had ze gezegd: „Ik hoef niet ongerust te zijn voor mijn vischjes; zoo
lang dat ding er staat, komt hij er nooit". Ik leerde daaruit voldoende, dat ze 
mijn pogingen totaal hopeloos oordeelde. 

Nu, om de waarheid te zeggen, vond ik dit best. Onze belangen gingen 
parallel. Ik hoopte dat de camera de bewoonster niet hinderen zou en deze zelf 
was gerust, als het ding er stond. De genomen kiek leverde een wazig ding 
met uitgespreide vleugels op, onbruikbaar. In den loop der week zei Jan, dat 
de vogel steeds met zijn kop naar den plas gekeerd zit. Ik maakte mij die 
wetenschap ten nutte, door de camera schuin achter het paaltje te zetten. 
't Werd Zaterdag en om 10 uur zat ik er weer. Toen 't één uur was en ik 
naar huis moest, had ik hem één keer, heel even, op het paaltje gezien, te kort 
voor een opname. Hij wüs er nog , . . . . die troost had ik tenminste. Den dag 
daarop probeerde ik het nog eens. De gelegenheid was prachtig, midden op den 
dag, helder weer en het paaltje in het zonnetje. Doch weer moest ik een uurtje 
wachten, vóór ik hem te zien kreeg. Toen ik eens door een ander kijkgat loerde 
zag ik hem warempel op een overhangenden tak dicht bij me zitten. Mijn eerste 
beweging was, mezelf overtuigen, of ik den bal goed vast had. Want ik rekende 
er op, dat hij van dien tak af koers zou zetten naar mijn paaltje. Op eens was 
hij weg en bleef weg, al te lang naar mijn zin. Onverwachts echter zag ik hem 
weer op denzelfden tak. Na een paar minuten, opgeschrikt door rinkelende fiets
bellen op den straatweg, was hij weer verdwenen. Doch niet lang daarna, daar 
zat hij op mijn paaltje, in geschikte houding. Gauw geknepen — flap — wèg 
was hij. Ik was er vrij gerust op, dat ik hem had. Doch ik kon nog een half 
uur toeven. Gauw een nieuwe chassis voorgeschoven en maar weer op den uitkijk. 
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Ik zat al weer zóó lang en zóó strak naar het doel te kijken, dat het begon 
te springen voor mijn oogen, toen plotseling een luid geplons me opschrikken 
deed, gevolgd door een korten, helderen fluittoon. Ik keek, en daar vloog de 
roover al boven den plas met een witten visch, wel zoo lang als mijn vinger 
in den snavel, koers zettende naa r . . . . het paaltje. Ik moet bekennen, dat ik 
beefde. Stel je ook voor, een kiek van een ijsvogel, zoo in actie. Maar hij vloog 
voorbij. Ik liet nu de hoop varen, hem dien dag nog te zullen kieken, want 
die visch leek me voldoende, om voor een etmaal zijn honger te stillen, 't Werd 
ook zoetjesaan mijn tijd en juist zat ik gereed om op te breken, toen, plots, 
als uit de lucht gevallen, het heerschap op het paaltje neerplofte. Hij zat prachtig 
vooral de groote snavel kwam zoo mooi uit. — Vlug drukte ik af, de sluiter 
ging, — wèg was de vogel. Maar ik had zijn beeld op de plaat. 

Noordgouioe. J. VIJVERBERG. 

EENE WOEKERWESP 
OP NEBRIA BREVICOLLIS F. i). 

I. 

EN 2n Februari! Aangename verrassing: een parasiet, de parasiet 
der nebria-larf! Het is in een inmaakfleschje, waar ik den 7en 

Januari 2 levende nebria-larven in ter ontwikkeling zette: onder 
tegen het glas, een nebria-hokje dubbel zoo groot als een gewoon. 
Wat ligt daar nu in? Eene aaneenschakeling van kleine eivormige 

witte vochtige tonnekens, eens zoo lang ais nebria-eitjes en eens zoo dik; en op 
't fleschje staat: 7n Januari 1918, 2 nebria-larven. 

Eieren van larven, dat is nu toch niet mogelijk! Het vergrootglas er tegen: 
hemeltje lief! Doorschijnende pootjes... raadselachtige lijfjes.. . voor de onder
helft gitzwart, een twaalftal opeengestapeld!... Heb ik van mijn leven!... 

In het midden is de groep wat dikker opeengehoopt; daar steekt er eem 
dunkt mij, boven de anderen uit. Ik beproef alle slag van belichting, maar niets 
duidelijk te onderscheiden. Weeral een nieuw raadsel dus! Wat zal daar van 
voortkomen: eene vlieg? eene wesp? Voorzichtigheidshalve een fijn gaasnetje er 
boven gespannen: dat zouden vlugge gasten kunnen zijn. Hoe wonder is de 
natuur, hoe vol verrassing! En nu, naar buiten: meer larven moet ik hebben 
ter vergelijking! 

Wat zitten er nu veel jonge pieren tegen de oppervlakte, van die dunne 
draadfijne witte; de grond is er als van aaneengeweven. Een net met mazen van 

*) Dit mijn dagboek, als vervolg der bladzijden over Nebria brevicollis F. — De Levende 
Natuur, Aprilnuinmer 1013. 


