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maken. Het verzet van de aangevallen partij had niet gebaat: zij bleek de 
zwakkere en moest het veld ruimen. Maar toen de overwinnaars zich wilden 
stellen in het bezit van hun buit, ontglipte deze aan hun begeerige vingeren. 
Zoo eindigde deze oorlog in de insectenwereld. 

Bussum. H. N. DE FBEMEBY. 

ONZE NESTKASTJES. 
ET is hier al meer verkondigd: Als je in de buurt bekend staat als iemand, die 
aan Natuurlijke historie doet, je afgeeft met natuurhistorische objecten oftewel 
onderzoekingen, dan word je wel eens beschouwd als iemand, die alles van 
de natuur afweet en hoe sterker je gaat bekennen, dat je met de allereerste 
beginselen nog maar een heel klein beetje bekend bent, hoe grooter de menschen 
meestal je., bescheidenheid vinden; maar overtuigen, dat je heusch nog maar 

weinig van sommige (de allermeeste) dingen weet, doe je ze heusch niet. En zoo kan het je 
overkomen, dat je wat over vogelbescherming hebt te doceeren, omdat j e . . . nu ja, nogal op 
vogels let, nesten zoekt en over een en ander graag praat. 

Het laatste was met mij het geval, maar aan effectieve vogelbescherming, tenminste wat 
men daar onder verstaat, was door mij niet zooveel gedaan. Ja, ik had wel eens een paar 
bloempotten met groote gaten opgehangen en een primitief nestkastje getimmerd en 's win
ters vogels gevoerd, maar dat was ook alles. 

Daar kwam me (gelukkig zeg ik nog!) de brochure van den Heer Wolda «Cultuur van 
in 't wild levende vogels» in handen, met en benevens een aanprijzing van nestkastjes door 
de firma Imming en Van Tongeren te Zeist gefabriceerd, en in den handel gebracht. Ik 
begon toen met primo een prijscourant aan te vragen en secundo gevolg te geven aan een 
uitnoodiglng der genoemde firma, om eens een kijkje te komen nemen. 

Zeist is maar een kilometer of 12 van m'n huis af en dus was een fietstochtje daarheen 
een klein bezwaar. De fabrikant ontving me allerhartelijkst en na een inleidend gesprek 
over nestkastjes en het zoeken naar een doelmatig systeem vooral, namen we een kijkje in 
de fabriek, waar dikkere en dunnere boomstammen, dennen, linden, berken, elzen, werden 
omgezet in werkelijk zeer doelmatige broedkastjes. Het was een lust te zien, hoe spoedig 
de zeer ingenieus bedachte beitel een gat boorde in het blok, juist zoo diep en wijd als de 
fabrikant wensohte en hoe met ééne beweging een doelmatig uitkllmtrapje voor jonge vogels 
was gevormd. Maar over de fabrikage van nestkastjes wilde ik het niet hebben. Wie daar 
meer over weten wil klampe de firma Imming en van Tongeren te Zeist maar eens aan. Hij 
zal het zich niet beklagen. 

Ik vertel dit een en ander maar om te doen zien: in de eerste plaats, dat ik een leek 
was op 't gebied van nestkastjes en in de tweede plaats, om u van een goed adres om 
kastjes te betrekken, wat te vertellen. Nu genoeg daarover. 

Mijn reisje naar Zeist had 2 resultaten: het eerste was, dat ik zooveel van nestkastjes 
wist, dat ik er een heele causerie over kon houden en het tweede, dat we op de afdeeling 
«Amersfoort en omstreken» van de Nederlandsche natuurhistorische vereeniging een spreker 
kregen, die tal van nestkastjes etaleerde en zoo alweer aanleiding gaf tot meerdere versprei
ding dier aardige en nuttige dingen. Nuttig en aardig. Ik zou zeggen: vooral aardig. Ik 
heb tenminste nog altijd schik van de resultaten, die mijn causerie had; verschillende men
schen bestelden 1 of 2 kastjes en zoo kwamen er niet alleen in Amersfoort maar ook en 
vooral op den Amersfoortschen berg een stuk of wat woningen voor holenbroeders. Daar is 
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weinig gelegenheid, om te nestelen voor de vele meezen etc. die in de grootere en kleinere 
bosschen den kost komen opscharrelen. 

Boven op den Amersfoortschen berg staat het Ryksopvoedingsgesticht. Daarvoor liggen 
eenige ambtenadrswoningen (zie teekening 1) en het is daar, dat we zooveel genoegen van 
die leuke nestkastjes beleefden. Iets daarvan wil ik u vertellen. 

Het was al laat in 't voorjaar, toen we de kastjes ontvingen. Het waren er precies 30, 
maar slechts van de 
helft kon ik het resul
taat nagaan. De 15, 
die ik kon controleeren, 
zijn op de figuur aan
gegeven met de cijfers 
2 tot 16. (No. 1 was 
een eigengetimmerd 
broedhokje. Het kreeg 
een roodstaartjespaar 
te herbergen en er 
werden enkele jongen 
in groot gebracht). 

Vooraf tot toelich
ting van de teekening 
het v o l g e n d e : Het 
grootste gearceerde 
vak is een gedeelte 
van het Rijksopvoe-
dingsgesticht, de klei
nere (met I lot VI 
g e n u m m e r d ) zijn 
ambtenaarswoningen. 
Bij het gesticht zijn 
speelterrcintjes voor 
de verpleegden; op de 
teekening zijn er 3 met 
A, B en G aangeduid. 
Op deze terreintjes 
spelen dagelijks een 
16 tal jongens, die 
heusch niet tot de 
minst luidruchtige be
hooren. Niettegen
staande dat werd het 
kastje No. 16 betrok
ken door een kool-

meezenpaar, dat er 7 jongen in groot bracht. In No. 11, dat evenals de andere (behalve No 9) 
in een tuin bij een ambtenaarswoning hing, zijn ook meesjes aan het nestelen geweest.. 
Zelfs kwamen er eitjes, maar of het nest verstoord is of wel, dat de jongen ongemerkt groot 
zijn geworden en uitgevlogen, weten we niet. — No. 9 hing aan een beuk aan den straatweg 
van Amersfoort naar Utrecht, waarlangs dagelijks soldaten trekken, veel auto's en motor
fietsen jagen, en veel werkvolk gaat naar een groot bouwwerk in den omtrek. Dit alles 
belette een pimpelmeezenpaar niet, het kastje te betrekken. Den 13den Mei lagen er 13 eitjes 
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in en den 4deii Juni gaapten 12 jongen hongerig naar voedsel. No. 8 hing in een accacia 
boven een kippenron. Natuurlijk werd de ren verscheiden koeren per dag bezocht door de 
eigenares der kippen, die voedsel bracht aan haar hennetjes of keek of er al weer eieren 
waren. In den tuin spoelden geregeld kinderen. Toch voedde in het kastje een zwartkopmees 
8 jongen op, die alle uitvlogon. No. 7 herbergde een draaihals. Den 4eii Juni lagen er 7 
helderwitte eitjes in en de ïschreeuwleelijkerds», zooals we de onmuzikale grauwe vogels 
noemden, zaten geregeld op het hokje. Dit duurde tot op een dag een mijner kennissen met 
een gewonde draaihals kwam aandragen. Het dier was op den weg gevonden. Overreden 
misschien ? We weten het niet. Den volgenden dag was hij dood. Wel verscheen nog een 
enkele maal een draaihals in de buurt om ons met zijn pè-pè-pè-pè te vervelen, maar van 
broeden kwam niets. Er lagen toon 9 eieren in het kastje. 

No. 5 had op 4 Juni 3 volwassen jonge koohneezen en nog 4 eieren. Ook in No. 3 broedde 
op 13 Mei een koolmees; 't resultaat heb ik nooit gehoord. De kastjes door een kringetje op 
de teekening aangeduid, bleven alle onbezet. Echter: we meenden, in aanmerking genomen 
dat we eigenlijk de hokjes te laat hadden opgehangen, met hel resultaat tevreden te mogen 
zijn. Nietwaar, hoeveel jonge, nuttige vogels hadden we niet zien groot worden! Wat al 
Insecten zullen die verorberd hebben, want het voeren van zoo'n jong meezenhuishoudinkje 
is geen kleinigheid. We deden daarbij leuke waarnemingen. Ziehier een paar er van. 

De zwartkopmees in kastje No. 8 verscheen op de volgende tijdstippen met voer: 
12 uur 32—12.35—12.41—12.48—12.58—1 uur—1.01—1.011/2—1.04—1.07—1.12—1.15—1.19— 

1.21—1.25—1.30—1.34—1.34}2. dus in een uur 17 maal. 
De pimpelmees aan den weg (No. 9) kwam In 11 minuten 12 keer, nl, om 8.22 (voormid-

dags) 8.23 — 8.24 (mannetje en wijfje beide) 8.25 (nog eens beide) 8.26^ — 8.27 — 8.29 -
8.30 — 8.31 en 8.33. Na een halve minuut soms alweer terug! 

Kastje No. 16 liet ik eens op een Zondag door alle jongens observeeren. Dat is een leuk 
werkje voor ze en ook een aardig stukje natuurbeschouwing waarin ze dan ook braaf schik 
hadden. Ze begonnen om 11.14 en gaven me na een uur dit lijstje: 11.14 — 11.18 — 11.22 
11.20 — 11.27 - 11.32 - 11.35 - 11.38 — 11.40 — 11.43 — 11.45 — 11.46 — 11.49 — 11.53 — 
11.55 — 12.02 — 12.05 — 12.10 en 12.13; dus in één uur was 20 keer een insect gebracht. 
Ge hadt die ruwe Amster- en Botterdamsche, Haagsche en andere straattypen eens moeten 
zien. Hoe glunderden hun gezichten en hoe zag je onder de ruwe. korst soms een vonkje 
zachter gevoel gloren, dat maar wat aangeblazen behoefde te worden om zijn warmen gloed 
dienstbaar te maken aan de verhooging in temperatuur van misschien een heel menschenleven. 
Maar van de natuur en »mijn jongens» vertel ik misschien later eens wat, als de redactie 't 
goed vindt. 

Ten slotte zou ik een langen tijd kunnen praten over al de lieve tafereeltjes van vogel
leven, die vooral dat leuke meezengoedje ons te aanschouwen gaven. Een dame van m'n kennis 
vergat er vaak haar werk door en ruwe straatjongens uitten allerlei kreten van bewondering 
over de mooie vogelacrobaatjes. Nu wil Ik eindigen. Alleen hoop Ik, dat dit stukje er toe moge 
bijdragen, dat weer meer menschen eens een nestkastje ophangen. Begin alvast maar met 
eentje, lezer. Ze zijn goedkoop. Voor een stuiver of negen hebt ge al een heel aardig mee-
zenkastje. Er zijn er ook speciaal voor andere soorten en daarvan bestel Ik ook gauw eens 
een paar. Vraag voorloopig al vast maar eens een prijscourant. 

Ame/ntowU ' A. JOMAN. 


