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het terugtrekken van zelf in de ruimte tusschen twee helmknoppen geraakt. 
Verder omhoog wordt die doorgang nauwer en sluiten de harde meeldraden 
stevig aaneen, zoodat de tong in 't nauw komt. Een sterk insect, een flinke 
zweef vlieg bijv., trekt dan z'n tong met kracht tusschen de beknellende meel
draden door omhoog, sleurt zoodoende langs de kleverige sterapelplek, waardoor 
de tong zelf kleverig wordt en daarna door het stuifmeelreservoir er boven, 
waaruit hij de heele stuifmeelvoorraad mee naar buiten sleurt, om die bij een 
volgende bloera, bij het weer losrukken van z'n tong op de sterapelplek af te 
strijken. 

Maar de arme zwakke bloemen vlieg, die niet de kracht heeft, om de harde 
randen van de meeldraden uiteen te doen wijken, blijft met z'n tong gevangen 
en komt na een martelende doodstrijd ellendig aan z'n eind. 

J. HEIMANS. 

POKEN. 
The diving Dabohlok *) here among Ihe rest you see, 

Now up, now down again, till hard it is to prove, 
Whether below the water most it liveth or above 

MAODALEN F. P. TUCK. 

OU het gewaagd zijn een weddenschap met mijn lezers aan te gaan 
over het al dan niet kennen der beteekenis van den titel dezer 
bijdrage? Ik geloof het niet, want in geen onzer woordenboeken of 
encyclopaedieën komt deze vogelnaam voor, en in geen enkel orni-
thologisch werk mocht ik hem nog ontmoeten, zoodat ik reden heb 

te veronderstellen, dat de #poken* bij het ontwikkelde Nederlandsche publiek 
nog niet hun intrede hebben gedaan. Ik zeg expres bij 't o n t w i k k e l d e ge
deelte, want enkelen van het m i n d e r i n t e l l e c t u e e l e en geletterde publiek, 
met name de Brabantsche visschers, jagers en polderwerkers, kennen den kleinen 
duikvogel, die er mede bedoeld wordt, heel goed, en tijdens mijn Pinkstervacantie, 
die ik in de eenvoudige visschershut aan den rand van de groote moerassen 
mocht doorbrengen, heb ik van hen dezen naam en den gevederden drager ervan 
loeren kennen. 

Voor ik u van mijn ontmoeting en ondervindingen vertel, zij eerst' meege
deeld, dat Pook, Pookaars of Pookske de lokale Brabantsche naam is van den 
Dodaars, de kleine neef van den veel forscheren Loem, Keizer, Fuut, Satijndui-
ker, Zandreiger of hoe je hem noemen wilt. En juist omdat dit leuke duikertje 
gansch niet zeldzaam is in ons waterrijk land, doch door zijn verborgen levens-

*) DABCHICK: Eugelsche volksnaam voor den Dodaars, wiens eigenlijke Britsche naam 
is Little Grebe. 
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wijze het groott publiek niet opvalt, in tegenstelling b. v. met ooievaars, reigers, 
waterhoentjes en meerkoeten, welke de meesten wel is waar niet bij hun ware 
namen, maar toch van aanzien kennen, daarom wensch ik den lezers van dit 
mooie tijdschrift door woord en beeld nader met hem in kennis te brengen. 

Het zal misschien 'n jaar of drie geleden zijn, dat ik op een mooien Mei
morgen dwars door de weilanden naar „Het Meer" wandelde. 

De oude visscher moest naar de markt, en zijn zoon Adriaan was bezig de 
netten te boeten, zoodat ik bij uitzondering dit keer alleen mijn weg over den 
zomerdijk nam. Van tijd tot tijd is dat ook wel eens aan te bevelen. Zeker, 
men kan van deze buitenmenschen die Land und Leute op 'n prik kennen, ver
bazend veel leeren, maar er een enkelen keer alléén op uit te gaan, heeft ook 
zijn voordeel. Men is dan aan niets en niemand gebonden, kan stil blijven 
staan, zoo vaak men wil, eiken vogel, plant of insect naar eigen believen lang 
of kort observeeren, terwijl ten slotte 't gedierte des velds minder vrees koestert 
voor een dan voor twee of meerdere personen, die uit den aard der zaak luid
ruchtiger zijn en meer ongewenschte bewegingen maken. 

Wel, zooals ik zei, was 't een prachtige lente-ochtend. Allerwege jubelden 
de leeuwerikken in den blauwen hemel, het tapuitenpaar, dat in de graniet-
blokken der oude wering nestelde, liep wipstaartend voor me uit, hoog in de 
lucht roeiden drie reigers langzaam en bezonnen naar hun kolonie op de 
buitenplaats, de vele paapjes kwetterden vol levenslust, luid schalde de koekoek 
zijn éénzang over het veld, krek krek krek riep de kwartelkoning in zijn ver
borgen grastunnel, de waterhoentjes kraaiden van vreugde, op iedere bloem 
haast zat een hommel of bij en overal waar ik ging zoemde en bromde het 
boven de halmen. . . . Een dag uit duizenden. 

Op m'n dooie gemak vervolg ik mijn weg over het dijkje. Links de groote, 
onafzienbare polder, wegblauwend onder den einder, rechts, vlakbij een breede 
sloot, bijna een kanaal, waar over 't rimpellooze water bootsmannetjes bliksem
snel draaien, watertorren op buit loeren, vlugge, schitterend gekleurde libellen 
gelijk miniatuur-vliegmachines heen en weer schieten op de strakke glazen vleu
gels, en vele stekelbaarsjes rondzwemmen, recht voor me uit de eendenkooi, het 
vogel-eldorado dezer streek, zelden door een onbevoegde betreden, doch waar
voor ik vrijgeleide wist te verkrijgen. 

Toen ik de eendenkooi begon te naderen, wist ik meteen, dat ik al in de 
buurt van het meer was, waar in de dichte rietkraag Adriaan's boot lag, welke 
ik voor dien ochtend de mijne mocht noemen. 

Uit 't kooistruweel schaterde het vroolijke, ongebonden vogelleven me luide 
tegemoet. Daar schoten de zwaluwen heen en weer, schetterde Klein Jantje, de 
winterkoning zijn ratellied in de struiken, spiraalde ' t boomkruipertje langs 
de staramen, duikelden twee pimpeltjes om de takken, riep de tortel en sloeg 
de vink in de sleedoorns, tripte de kwikstaart koket over 't dak van het 
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kooikershuisje, en spektakelden karekieten met rietzangers als dol in het riet-
bosch. En midden in den vijver, dien ik ongezien kon naderen, lagen eenige 
wilde eenden zich te zonnen, en scharrelde een koetenpaar tusschen de egels
koppen. In den voet van een ouden hollen wilg broedde, verscholen achter 
brandnetels en kleefkruid, een taling op de roorawitte eitjes. 

Graag zou ik langer op deze rijke vogelplek getoefd hebben, om de huis-
houdinkjes van al deze bewoners op te zoeken, maar ik wist, dat me ook ginds 
op de waterplassen allerlei moois wachtte, en daarom verschoof ik 't eendenkooi-
bezoek tot later, en sjorde de boot uit 't kreekje. 

Van roeien is geen sprake, daarvoor is de sloot te smal en te dicht begroeid, 
maar Leon heeft me den vaarboom leeren hanteeren, en daarmee gaat 't best. 
Als ik achter op de plecht sta, schiet de platte schuit, die alle vereischte 
hoedanigheden voor dit ondiepe water in zich vereenigt, n.1. een geringe zwaarte 
en weinig diepgang, vrij vlug voort, en ik kan net over de riettoppen heenkijken. 

Langs de boorden ontmoet ik telkens weer mijn gevleugelde vrienden. De 
zwartgekopte, witgebefte rietgors stamelt zijn hakkelende strophe, de karekieten 
steken hem glad de loef af, de sterntjes omvliegen mij dichter, naarmate ik de 
broedplaats nader, en al nijdiger en opgewondener wordt hun gekrijsch. Daar 
is het eerste nest: weinig meer dan wat saamgeflanste rietbladen met drie 
donkere eitjes. Verderop noteer ik er nog meer. 

Nu boom ik een zijsloot in, en dadelijk kalmeeren de zwarte sterns. Hier 
ligt een meerkoetennest, 'n hoog riet- en biezengevaarte met 'n stuk ot acht 
groote bruin- met zwartgevlekte eieren. Bij het waterhoentje zijn de stippen 
grooter en meer roodachtig. Ik kijk bij zulke nesten altijd uit, of er niet eens 
eentje bij is van koet en waterhoen samen. Dat is hier één keer voorgekomen, 
en ik leef altijd in goede hoop er nog eens een aan te treffen. 

Nog steeds heb ik geen open water, en moet ik noodgedwongen van den 
vaarstok gebruik maken. Toch wordt het riet al minder hoog en dicht, de 
karekieten verminderen in aantal, en nu zie ik tusschen de ijle stengels door 
reeds hier en daar de plassen opblinken. 

De laatste meters leg ik zoo voorzichtig mogelijk af, want er is licht wat 
te zien op het meer. Als de voorsteven haast aan 't open water toe is, steek 
ik den stok in den slijkerigen bodem en bind de schuit vast. Nu, plat op de 
banken en de voorplecht liggend, den kijker gereed, speur ik 't water af. Zie 
je wel, daar zit alvast wat! Op een dikken paal in 't water slaat een aalscholver, 
'n vogel zoo groot als een reiger, raaar groenzwart van kleur, zijn natte wieken 
uit, zoodat de zilveren droppels naar alle kanten heenvliegen en glinsteren in 
de zon. Dan blijft hij met half-open vleugels zitten, om ze te laten drogen. 

Verderop zwemt een fuut. Hij doet erg onrustig; ik geloof, dat hij me in 
de gaten heeft, want vrij snel zwemt hij voort, telkens schuw in mijn richting 
kijkend. Het water krult op voor zyn satijnen borst. Met den kijker kan ik 
hem prachtig waarnemen, De kastanjebruine bakkebaarden, de dubbele kuif, de 
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scherpe snavel, alles heb ik vlak bij me, als 't ware voor 't grijpen. Nu heeft 
de vogel 't beschermingbiedend rietbosch bereikt, en met een heesch-klinkend 
kör kör verdwijnt hij in een van de waterlanen. Voor de rest is ' t watervlak 
zonder leven. Alleen bemerk ik met den kijker bij de bocht nog een klein 
eendje met een onbenullig kuifje, de kuifeend, een van onze allerzeldzaamste 
broedvogels, doch die hier geregeld, zij 't dan ook in kleinen getale, broedt, en 
een ornithologische attractie van 't meer is. 

Thans zal ik de andere helft van den plas aan een nader onderzoek onder
werpen. Hier is het water veel dichter begroeid met allerlei lage planten; men 

Broedend Dodaarsje. Foto J. VIJVEUUERO. 

heeft hier nog laat in den tijd riet gesneden. Scheren, biezen, waterrozen en 
egelskoppen voeren den boventoon. 

Eerst bemerk ik er geen leven tusschen, maar weldra wordt mijn opmerk
zaamheid getrokken door een klein zwemvogeltje, kastanjebruin van kleur, onder 
wat lichter, op 't eerste gezicht zou je zeggen een eendje. Hij is zoo dichtbij en 
zoo druk aan 't werk, dat hij me niet ziet en ik niet eens den kijker noodig 
heb: de dodaars, de pook, in levenden lijve! Ik ken hem van vroeger, maar toen 
observeerde ik ze in den winter, en zag ze in een wak, toen ik van 't ganzen-
vangen terugkwam. Ik heb dat destijds in Eigen Haard verhaald, 
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De vogel voor me was druk aan 't fourageeren, en scharrelde onderwijl al 
verder naar 't open water. Toen hij daar was aangekomen, zwom hij rustig 
door, tot hij volkomen onbeschut zat, en ik hem prachtig kon waarnemen. 

Daarmede was mijn tijd gekomen. Langzaam richtte ik me op, legde den 
kijker in 't hokje van de boot, maakte het touw los, duwde mijn vaartuig uit 
de sloot, en zette me aan de riemen. Onmiddellijk zag de dodaars, dat ik het op 
hera gemunt had, en dook onder. Maar Adriaan had me geleerd, wat der poken 
manieren zijn, en daarnaar gedroeg ik me. Een halve seconde of nog minder 
voor hij onder de oppervlakte verdwijnt —zoo had de visscherszoon me gezegd — 
steekt hij zijn snavel even in de richting, die hij wenscht in te slaan, en door 
er nauwkeurig acht op te geven waar hij heen kijkt, en dan de boot full speed 
in die richting te roeien, zult ge zien, dat wanneer de vogel weer verschijnt, hij 
aanmerkelijk dichterbij is. De dodaars zélf heeft dit echter even goed gezien, en 
duikt snel weer onder. Neem dan uw kans waar, kijk waarheen zijn snavel 
wijst, en roei of boom al wat ge kunt in die richting; vaak genoeg kom je dan 
vlak bij den duiker uit. 

Zöö ongeveer was 't me verteld, en dien ochtend mocht het me gelukken, 
den vogel geen meter van me af te zien, terwijl ik me er ook later nog vaak 
mee geamuseerd heb. Doe 't ook eens! 

Verrast ge den pook al te zeer, dan duikt hij plots onder, en komt niet 
weer naar boven, voor hij 't riet of de waterplanten heeft bereikt. Dat is te 
zeggen, hij verrijst wel weer, doch houdt alleen 't snavelpuntje boven de opper
vlakte, om even lucht te happen. Dit kleine puntje is natuurlijk tusschen den 
plantenwirwar heel moeilijk te vinden. 

Even moeilijk bijna is het vinden van een dodaarsnest, want er zijn absoluut 
geen eieren te zien, die u op den goeden weg helpen. De vogel heeft n. 1. de 
gewoonte als hij zijn schatten verlaat, deze eerst te bedekken met wat planten
resten en modder, zoodat ze vrijwel onzichtbaar zijn. Zelfs wanneer men den 
broedenden vogel onverwachts van het nest jaagt, gooit hij met enkele bliksem
snelle bewegingen wat ingrediënten over het legsel. De fuut doet dat ook. 

Als de jacht lang genoeg geduurd heeft en 't duikertje tusschen de flora is 
verdwenen, ga ik nog een uurtje moeite doen voor nest en eieren. Kris en kras 
roei en boom ik het terrein door, en lang duurt het ditmaal niet, of ik vind een 
modderhoopje, dat een nader onderzoek eischt. 't Is echter wel wat groot voor 
den dodaars, en als ik de halfvergane plantenresten verwijder, en de vier witte 
eieren bloot komen, is duidelijk te zien, dat ze voor dit vogeltje te groot van 
stuk zijn. Ze behooren dan ook aan zijn grooter familielid, de fuut, wiens 
manieren, nestbouw en legsel net zoo zijn als van onzen pook. Ik zei daareven 
„witte* eieren, maar dat is eigenlijk niet juist, want ze zijn door de bijtende 
zuren geelachtig bruin en stroperig geworden, en van de oorspronkelijke witte 
kalkachtige schalen is heel weinig meer te zien. 

Nog ontdek ik een of twee meerkoeten-homes, 'n kievitenest op den oever, 
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zoek een half uur vergeefs naar 'n kwartelnest en vind diverse karekieten-
bouwsels, maar nergens is 'n slijkheuveltje van ' t pookske te zien. 

't Wordt langzamerhand tijd naar huis terug te koeren. Ik roei de boot 
nu wat sneller voort over 't water, maar als ik op de plaats ben aangekomen, 
waar ik 't eerst den pook zag fourageeren, ontdek ik hem plotseling weer 
tusschen de scheren. Dat geeft me moed om nog even deze paar aren af te 
boomen. Opeens meen ik 'n nest te zien, maar 't blijkt een verweerd koeten
nest van verleden jaar te wezen. Eerst als ik met mijn roeispaan de stengels 
der waterplanten wat opzij buig, bemerk ik mijn vergissing. Sliep uit, sliep uit 
hoonen de karekieten. 

Nu nog even dien vooruitstekenden landtong inspecteeren, en dan huis-toe. 
Een graspieper jaag ik hier van zijn donkerbruin legsel, een gele koehujer (zoo 
noemen de melkmeiden hier den gelen kwikstaart) huist in den hoogen kant, 
maar geen dodaars is te zien. 

Aan den ingang van de kreek, waar ik straks met de boot lag en den loem 
met den aalscholver observeerde, ligt een klein hoopje modder. Dat zal toch 
niet.. . . Nou ja, eenmaal is geenraaal! Laat ik ook dit nog maar onderzoeken. 
Bewaar me, daar ligt waarachtig 't pokennest, drie eitjes nog maar erin, nog 
vrijwel wit, zoodat ik meen, dat de vogel nog maar kort broedt, of misschien 
zijn legsel nog niet eens vol heeft. 

Nu heb ik hier straks wel 'n minuut of tien geen meter van 't nest gelegen, 
en geen spoor ervan ontdekt. Dat leert je nederigheid! 

Zou die vogel rae nu straks ook nog voor den gek gehouden hebben met 
zijn gefingeerde onbewustheid-van-dreigend-gevaar, en kalrapjes doorging met 
zijn werk? Ik geloof het zeker. Vooral dat lokken van het nest naar 't open 
water lijkt me, achteraf bezien, zeer verdacht. 

Waar zou sinjeur nu zitten? Zie je wel, daar is hij weer bezig tusschen 
de plantenrommel, maar als ik hem goed in den kijker neem, zie ik duidelijk, 
dat hij mij en zijn heiligdom wel in de gaten houdt. 

De slimheid van dien dodaars heb ik later nooit meer bij een zijner soort-
genooten aangetroffen. Wel vond ik hem 't vorig jaar op 'n plaats, waar ik niet 
gedacht had hera te zullen aantreffen, nl. in 'n oude eendenkooi vijver middenin 
de woeste Haamsteedsche duinen. Niet lang geleden heeft de heer Vijverberg 
dat al in D. L. N. verteld, en daarom zal ik er hier niet langer bij stilstaan. 

Daar blinken de witte stuifkoppen, en men zou zeker niet verwachten in 
zoo'n streek een dodaars, de vogel van 't moeras, te vinden. Toch vonden we 
er met den Texelschen boschwachter dezen zomer ook een benoorden de Muy 
in 'n duinplasje. 

Wageningen, Winter 1913. A. B. WIGMAN. 


