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WAAR DE ZWALUW NESTELT, DAAR 
HUIST HET GELUK. 

ÉL erg is 't, maar een niet to loochenen feit, dat de boerenzwaluw zich aan 
ons, stadbewoners, steeds minder gaat vertoonen. 't Is daarom dat ik het 
onderstaande niet van belang ontbloot acht voor den lezer van J). L. N. 

't Was op het, juist door den Natuurliefhebber maar al te weinig bezochte 
Deensche eiland, »Fuenen«, hel kleine paradijsje, door Groote en Kleine Belt 
bespoeld, dat mij onder het zoo gastvrije dak van een Deensche familie, het 

voorrecht geboden werd, hel intieme huwelijksleven van de intelligente en levendige boeren
zwaluw te mogen gadeslaan. 

Ik moet, ter verduidelijking, beginnen met een vluchtige beschrijving van het terrein, 
door het vooglenpaar als zoo 
bijzonder geschikt teschouwd tot 
wieg van hun toekomstig kroost. 
De eetkamer was 't op »Skövly«,') 
een allerliefst bescheiden landhuis, 
op een klein halfuurtje van het 
havenstadje Nyborg gelegen. Deze 
eetkamer is niet hoog (rfc M. 2.50) 
heeft een breedte van ± M. 5 met 
een deze breedte vergrootenden 
inham, van een l'/j Meter breedte 
bij M. 0.50 diepte, op de helft van 
den wand, terwijl de diepte van het 
vertrek M. 2.75 zal beloopen. De 
kamer heeft twee vensters aan den 
uitersten breedtewand, met tuimel
ramen. Aan den daar tegenover 
gelegen wand bevindt zich een lage 
steeds geopende porte-brisée, die 
toegang geeft tot een vrij korte, 
en evenmin breede voorhal, die 
alweer met een van 's morgens lot 
donker geopende dubbele deur 
naar den straatweg voert, waar
tegenover de groote, boom- en 
heesterrijke tuin, die tot aan hel Fjord gaat. In den inham van genoemde eetkamer zijn 
bordjes opgehangen. Aan den tegenovergestelden wand bevinden zich ruslique driehoekige 
étagéres. (Zie fig: 2 en 3). 

In hel voorjaar van 1909 kwam een zwaluwpaar naar binnen vliegen. Zij gaven duidelijk blijk 
van hun plan, om boven een der gladde lambrequins die de ramen versierden, hun nest te 
touwen. (Zie flg. 1). Wel ontspon zich een gedachtenwisseling omtrent hel al of niet toelaten 
dier gevleugelde gasten, zulks met het oog op de daardoor verwachtte verontreiniging van 
hel vertrek, doch het einde was, dat men de ongenoode gasten hun gang liet gaan. 

Nu eenmaal begonnen was, werd de touw van de echtelijke woning met vollen ijver 
voortgezet. Doch bij den eersten avond rees bij de familie de vraag: «Wat te doen, opdat in 

Vig- 1. 

•) Skövly = door bosseben besebaduwd. 



36 DE LEVENDE NATUUR. 

de vroege ochtendstond de zwaluwen zich van voedsel kunnen voorzien?» De huisdeur kon 
men kwalijk 's nachts openlaten, en toch zouden de diertjes niet lot zeven uur buiten voedsel 
kunnen blijven. Met de jongen zou het bezwaar nog grooter werden. De moeilijkheid, die hel 
menschelijk vernuft niet tot oplossing vermocht te brengen, werd door het zwaluwpaar op 
zeer eigenaardige wijze uil den weg geruimd. 

Aan de rechterzij, schier onmiddelijk bij de steeds geopende kamerdeur, togint in een hoekje 
van den voorhal, 'n smalle, vrij hooge trap, die met zeer scherpen hoek naar een portaal 
voert, waar, op een anderhalven meter alstand van deze trap, een nooit gesloten dakvensler 
licht geeft. 

Nu, voor hel zwaluwpaar werd deze trap hel pad, om lot een dejeuner te komen. Zoodra 
echter werden niet de vleugels van de huisdeur geopend, of bovengenoemde, voor zwaluwen 

«minder gebruikelijken weg« werd 
lol den volgenden morgen versmaad. 

En zoo werden ter gepaster 
ure de eiertjes gelegd, zoo ver
vulden de zwaluwen hun broed-
plicht, zoo verzorgden zij hun 
jongen, zoo werden dezen de eerste 
vlieglessen binnengaats verstrekt. 

Sinds dien hebben op dezelfde 
wijze dezelfde zwaluwen zes maal 
gebroed. 

Het schijnt hun er opperbest 
te bevallen, want reeds meermalen 
is 't voorgekomen, dat een vreemde 
zwaluw — doch vermoedelijk een 
van vorig broedsel, wijl hij direct 
den weg vond — zich toegang tol 
de kamer verschafte, doch dau 
door het oude zwaluwpaar met 
schreeuwen, hakken en stooten 
werd verjaagd. Den laatsten keer 
heb ik zoo goed als het heele proces 
mogen bijwonen. De eieren waren 
gelegd, en trouw werd den broedtijd 
vervuld. Wel ontstond af en toe 
een klein verschil van opinie; maar 
dit werd spoedig bijgelegd. We 

konden eiken dag zeker zijn, door man of vrouw van af den rand van een der in den reeds 
vermelden inham opgehangen borden, tijdens de maaltijden met bijzondere belangstelling te 
worden gadegeslagen. 

Nu meene men niet, dat het. ten huize Skövly zoo bijster rustig toeging. Hel vaste aantal 
dischgenooten was elf, de kamer is er laag, en de Denen staan zéér terecht, in doorslag, als 
een levendig volkje bekend, zoodat het tafelgesprek steeds algemeen was en niet zelden door 
gelach in koor werd afgewisseld. 

Alles echter scheen ons zwaluwenpaar ten zeerste te inleresseeren. Middag- en avondmaal
tijden werden echter bij vollen dag genuttigd. Merkwaardiger was, dal ook zéér late maaltijden, 
waarbij verscheidene gasten aanzaten en de eetkamer sterk electrisch verlicht was, het 
gevederde echtpaar, noch later hun jongen, hel minst gehinderd heeft. 

Laat ik nu levens aanstippen, dat van eenige bevuiling in het vertrek niet de minste 
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sprake was; óók niet, toen de jongen waren uitgekomen. Alleen de allerlaatste week, toen 
de vlieglessen gegeven werden, lieten de vogels hier, daar, op de meubels en op den vloer 
onder, en in de nabijheid van het nest. zichtbare sporen van hun aanwezigheid achter. 

Precies vast te stellen, wanneer de vogels uil hel ei te voorschijn gekomen zijn, is mij 
niet mogelijk geweest. Toch werd door mij op een dag een zeker «ick en weet niet wat« 
opgemerkt in het doen en laten der zwaluwen, dat mij te denken gaf, en met eiken dag, 
óók door 't veel drukker heen en weer vliegen, werd mij de aanwezigheid van de jongen 
duidelijker. Geluid echter, werd uit 't nest niet vernomen; maar wel werd door de ouders 
met de kleintjes in een toon gesproken, zooals menschenmoeders zich met pas geboren 
menschenkinderen onderhouden. 

Acht dagen, na de door mij waargenomen verandering, kwam een zwak geluid uit 't 
zwaluwnest, kregen de ouders zwaarder voedingstaak. Luider en luider werd hel gevraag 
der zwaluwkinderen, maar van 
een plebeïschen eischloon. 
zooals waarop b.v. het spreeu-
wenjong zijn ouders onthaalt, 
is bij de zooveel nobeler zwaluw 
geen sprake. 

En langzamerhand kon je 
van de donkerte van 'l nest
hoekje uit een kopje onder
scheiden Dan kwam je tot de 
zekerheid, dat er vier jongen 
in hel nest waren. Zoo ging 
het ongeveer drie weken en 
steeds crescendo in de voedings
zorgen. 

Toen, - - ' t was Zondag
morgen, juist drie weken, 
nadat ik de aanwezigheid van 
jongen vermoed had — kwam, 
terwijl de ouders afwezig waren 
en ik alleen in de eet
kamer was, een der jongen 
uit 't nest naar beneden op 
de tafel vallen, want 
van vliegen was werkelijk 
geen sprake. Daar zat 't als 
»een hoopje ongeluk» en je kon op je vingers natellen, dal het kleine ding 't niet tot een 
vlucht van de tafel naar boven, naar het nest zou brengen. Dus . . . hij moest in hel nest 
worden teruggebracht. Door zachte hand werd 't aangepakt en in het nest teruggelegd. 
Maar daarbij had men buiten den waard, in casu: builen de schrik voor de vreemde hand, 
van de drie overige jongen gerekend! Op hel zelfde oogenblik dal de eene vogel weer in 't 
nest gelegd werd, vloog hel andere drietal er uit. Eén zagen we via recta naar buiten vliegen, 
van één wisten we, dal 't zich in de kamer bevond, en na lang zoeken, werd het van achter 
het buflet weg gehaald en in 't nest teruggebracht. Van de derde hadden we niets bespeurd. 
De ouders, teruggekeerd — 't geheele voorval nam geen twee minuten tijds in beslag — 
gaven blijken van hevige ontsteltenis. Zelfs bemoeiden zij zich in de eerste oogenblikken in 
't geheel niet met de twee jongen, die in 't nest waren. Nummer drie werd na een tien 
minuten door een onzer, dicht bij het huis in den doornhaag gevonden en met de grootste 
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omzichtigheid in de ouderlijke woning necrgevleid. De vierde werd, zonder dal iemand het 
«hoe» ooit bemerkt heeft, door de ouders in het nest gebracht. 

Maar de eerste proef — zij deze dan ook niet schitterend afgeloopen —• was geleverd. 
Nog één dag nam men rust en toen begonnen de werkelijke lessen. Eerst met de heide 
sterksten, die blijkbaar hel aanschouwelijk onderricht voor de minder intelligente of zwakkeren 
moesten leveren. Den volgenden ochtend was hel nest leeg en vonden wc twee der jongen 
op deurranden, terwijl de beide anderen blijkbaar zich in de vrije natuur oefenden. Een der 
beide ouders was steeds met de nog in het vertrek toevenden bezig. 

Een typisch geval bood die eerste los aan een der toide zwaksten. 
Zooals ik reeds heb aangegeven, waren aan den wand, tegenover die, waar hel buffet 

stond, driehoekige étagéres opgehangen met daarop kleine vaasjes enz. (Zie fig. 3) Op een 
gegeven oogenblik hoorden we een druk geredeneer van een der beide oude vogels. Deze 
tovond zich op de punt van de zich het dichtst hij liet raam bevindende étagére. Telkens 
keek hij naar beneden in de richting van het uiterste einde dec dwarsplank, waarop een 
vaasje. Toen ontdekten we een der jongen, dat vin duizend vreezen» acttlep een pulletje zat 
en, door dat ding in zijn bewegingen belemmerd, niet inzag, hoe hij ooit uit dat hoekje en 
weer veilig in hel nest zou komen. Telkens vloog de oude even, héél even van zijn stand
plaats, om, druk pratend, dan weer op dat puntje van den driehoek neer te strijken. Telkens 
óók, zag je het jong even de vleugels uitbreiden. Of nu het vaasje daardoor langzamerhand 
iels geschikter is komen te staan, dan wel, of het jong het eindelijk zóó maar gewaagd heeft, 
ik kan 't niet zeggen; maar zeker is 't, dat hot plotseling met 'n zet tot in het nest gevlogen is 

Wat zoo 'n zwaluwpaar aan werkkracht verbruikt bij de voeding der jongen, men kan 
dal slechts leeren inzien bij een observatiegelegenheid, zooals daar geboden werd. Je snapt 
eenvoudig niet, van waar ze de kracht krijgen lot zulk een schier geheel rusteloos arbeiden 
van 's ochtends af, bij het dagkrieken tot 's avonds bij reeds zeer sterke schemering. En 
d a n . . . Nauw hebben de jongen de vliegkunst beet, nauw is der ouderen taak ten einde, — de 
dag van uil vliegen was de 4e September — of daar vangt de groote reis aan, die ze tol het 
voorjaar moet vrijwaren voor de winterellende van de Noordelijke streken. 

Dat bij die eerste lessen — dus zeker zoo lang ik ze heb kunnen gadeslaan: 6 Sept.: — 
de vleugels der jongen, naar de achterzij, nog verre van «af» waren, dal wil dus zeggen, dal 
de door de vleugelpunten gevormde sierlijkheid der buitenlijn nog ontbrak, ik zou zulks, 
als wél bekend, allicht niet behoeven te vermelden; doch doe dit ter wille van hen, die nóg 
minder dan anderen van onze boerenzwaluw af welen. 

VROUWKE. 

EEN TOCHT NAAR DE BETUWE. 

ANNEEB men over Arnhem hoort spreken, is hel onderwerp van gesprek 
bijna altijd de schoone natuur. Men verstaat daar dan onder de prachtige 
bosschen, heiden en heuvels van de Veluwe. 

Het valt echter te betreuren dat er zoo weinig belangstelling gevonden 
wordt voor de kleigronden van de Betuwe. Vraag iemand: «Ga eens mee 

eene wandeling doen naar de Betuwe?» en het antwoord is meestal: «Och, 
wat zal ik er doen, ik ga liever de bosschen in». Men kan het niet kwalijk nemen, dat hij 
hieraan de voorkeur geeft, maar dal hij onverschillig is voor de andere hem omringende 
natuur is een misslag, die een waar natuurliefhebber hem niet vergeven kan. Elk jaar 
heerscht er wel een plotseling animo voor de Betuwe, wanneer n.1. de vruchlboomen bloeien, 
maar de belangstelling verdwijnt, wanneer de bloesem verdwijnt. Weliswaar vormen de twee 


