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Nu vlug over de Beersche hei naar den Oirschotschen dijk, die hier door dichte 
dennebosschen gaat; aan 't eind van de laan zag je nethet torentje van Diessen, 
maar ik moest den anderen kant op en heb mij in die laan niet verveeld, want daar 
vlogen de vroege voorjaarsvlinders, zelfs ook al blauwtjes en dambordvlindertjes. 
Tot viermaal toe vloog een groene specht dwars over het pad, dat ten slotte 
leidde naar De Baast, een prachtig landgoed aan de samenvloeiing van Groote 
Beerse en Kleine Stroom. Dat is nu nog weer eens een echt bosch met eeuwen
oud loofhout en naaldhout met alle heesters, die de vogels planten. De grond ging 
er geheel schuil onder de bloeiende anemonen en in een bloeiende sleedoorn zong 
de nachtegaal. Het zou de moeite waard zijn, dit boschgebied eens goed tedoor-
vorschen, altijd langs de kronkelende Beerse tot aan den molen van Spoordonk toe. 
Dat blijft, hopen we voor later. 

De Fransche baan zou mij nu spoedig naar Oirschot brengen; 't werd ook 
tijd. Maar onderweg moest ik nog telkens stilstaan, om de mooie oranjetipvlindertjes 
te bewonderen, die zaten te rusten op de groote pinksterbloemen. Ze waren in 
dat jaar 1914 vroeg in 't veld en zijn er ook lang gebleven. 

JAG. P . T H . 

EEN ZONDERLING VOGELTJE. 
N onze geheele duinenrij, vanaf Walcheren tot op de Waddeneilanden, 
vooral daar, waar een warboel van hoog opgroeiende duindoorn, braam, 
kruipwilg, riet en galigaan den bodem bedekt en den doorgang bijna 
verspert, huist des zomers een zeer zonderling vogeltje, dat ondanks 
zijn tamelijk veelvuldig voorkomen slechts zelden wordt opgemerkt. 

En dat is waarlijk geen wonder; het dier wil zich zoo weinig mogelijk laten 
zien. Daarentegen laat het zich des te meer hoeren en wie het geluid eenmaal 
heeft leeren onderscheiden, moet al spoedig tot de ontdekking komen, dat de 
vogel niet zoo zeldzaam is. Behalve de duinen wordt een groot deel van de 
diluviale gronden, vooral in het zuiden van het land, door den vogel bewoond. 
Luister 's morgens vroeg of tegen den avond maar eens, of ge niet een lang
durig, vlug rollend en daarbij volkomen eentonig geluid hoort, dat ge misschien 
even voor den zang van een sprinkhaan of een krekel zult verslijten. Even ook 
maar, want het geluid houdt veel langer aan en is daarenboven veel meer 
ratelend. Verneemt ge dit geluid, dan kunt ge er bijna vast van op aan, vooral 
op eenigszins hoogen grond, het bewuste zonderlinge vogeltje, den sprinkhaan
rietzanger (Locustella naevia) gehoord te hebben. 

Aan de overeenkomst tusschen zijn zang en het gesjirp van sprinkhanen 
heeft het dier zijn naam te danken, maar toch heb ik eens een betere vergelijking 
gehoord. Een bewoner van de duinstreek, een uitmuntend opmerker, vroeg me 
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eens, wat voor een vogel het toch kon zijn, dien hij avond op avond hoorde en 
waarvan hij den zang vergeleek bij het ratelen van een naaimachine, op eenigen 
afstand gehoord. Die omschrijving, zoo juist, liet geen twijfel over; ik wist, dat 
de man de sprinkhaanrietzanger moest hebben gehoord. Ik heb direct in ver
schillende bronnen gesnuffeld, maar deze vergelijking heb ik niet kunnen vinden, 
en toch . . . . men lette er in den komenden broedtijd maar eens op en oordeel 
dan over het onderscheidingsvermogen van een eenvoudigen werkman. 

Ik herinner me nog heel goed, den sprinkhaanrietzanger voor het eerst 
gehoord en ook gezien te hebben. Het vogeltje huisde in een van de mooiste, 
dichtst begroeide Texelsche duinvalleien, maar de broedtijd, het was einde Juli, 
was verstreken, en de kans de lange lijst van Texelsche broedvogels nog met 

één naam te verrijken, was voor dat jaar 
voorbij. Stellig nam ik me voor, in het 
volgend broedseizoen terdege op den vogel 
te letten en zoo mogelijk zijn nest te 
ontdekken. 

In het laatst van April hoorde ik 
den sprinkhaanrietzanger weer en half Mei 
ongeveer, de meeste rietzangers broeden 
zoo vroeg niet, begon ik mijn onderzoek. 

Het terrein, door de vogels betrokken, 
er waren minstens twee of drie paren, 
leende zich niet gemakkelijk voor een 
nauwkeurig onderzoek; elke voet grond 
bood minstens twee maal gelegenheid 
een nest te verbergen. 

Voorloopig besloot ik de vogels goed 
in het oog te houden en door geduld te 
oefenen de ligging van het nest te ont-

Nest met jo^sprinktuwnrieuangertjes. dekken. Maar ik h a d bu i t en den w a a r d 

of eigenlijk buiten de zonderlinge manieren 
van den sprinkhaanrietzanger gerekend, 't Was om zijn geduld te verliezen; 
't mannetje, het wijfje hield zich steeds schuil, was verbazend behendig in het 
misleiden van den loerenden mensch. Soms zong de vogel in onze onmiddellijke 
nabijheid, zoodat we — ik had intusschen hulp en goede hulp gekregen — den zanger 
in het wijd geopende, gele bekje konden zien. Onophoudelijk zong de geen gevaar 
vermoedende vogel door; langer dan een minuut achtereen rolde zijn ^rrrrr" voort 
en soms zoo lang, dat het haast onbegrijpelijk was, dat de kleine vogel het volhield. 

Zittende op een hard, dor galigaanblad liet de zanger zich dan gemakkelijk 
opnemen. Duidelijk zagen we den dof-olijfbruinen rug met de vele donkere 
vlekjes en de zanglijsterachtig gevlekte borst en af en toe vertoonde de vogel 
zijn langen, gestreepten en afgeronden staart. 
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Plotseling verstomde dan het geluid; een kleinen afstand legde de rietzanger 
laag over den grond vliegende af; om dan in de wirwar van bijna manshooge 
planten te verdwijnen en . . . . eenige oogenblikken later weerklonk het geluid 
uit een heel andere richting. Uiterst voorzichtig slopen we dan die kant uit, 
ons richtende naar den rollenden zang. Gewoonlijk hield de vogel zich verborgen, 
maar het gelukte ons niet, onhoorbaar nader bij te komen. Gevolg natuurlijk 
weer een plotseling onderbreken van het eentonige ratelen en een paar seconden 
later hield de vogel zich weer in een heel anderen hoek op. 

Het leek ons onmogelijk toe het nest te vinden door het bespieden van de 
oude vogels, vooral omdat alleen het mannetje van zijn aanwezigheid blijk gat, 
en omdat deze aan geen enkel plekje van de kleine vallei de voorkeur gaf. 
Misschien waren het ook meerdere mannetjes, die te samen dit spel speelden, 
want slechts heel zelden lieten twee vogels zich tegelijk hoeren. 

We dienden wel een ander middel te baat te nemen n. 1. de geheele 
omgeving zoo nauwkeurig mogelijk af te zoeken. Het werk zou enkele middagen 
vorderen, maar die wilden weer volgaarne aangeven. De plaats was rijk aan allerlei 
vogels, en we konden dan meteen een mooi overzicht van den vogelstand bekomen. 

Het moet een aardig gezicht zijn geweest ons drieën te zien snuffelen in 
de ruige duinvallei; geen plekje, of het werd doorzocht en indien we een of ander 
waardevol voorwerp hadden moeten terugvinden, hadden we ons niet beter van 
onze taak kunnen kwijten. Verscheidene vogeltjes werden opgejaagd, en het 
aantal gevonden nesten van grasmusch, kneu en graspieper steeg met het uur, 
maar van een sprinkhaanrietzangersnest geen spoor. 

Bijna de geheele omgeving was doorzocht en we meenden reeds opnieuw te 
moeten beginnen. Er restte nog slechts een klein en laag plekje, van de grootere 
vallei gescheiden door een uiterst nietig duingroepje. Bij het - zoeken op die 
plaats viel mijn oog op lichtgekleurde eitjes, niet eens zoo zorgvuldig verborgen 
Mijn eerste gedachte was, dat daar weer een grasmusch lag, maar bij nadere 
beschouwing bleek ik me vergist te hebben. Het dikwandige, stevig gevlochten 
nestje met zijn zes eieren, licht van ondergrond met zeer veel rood-bruine spikkels, 
aan het dikste gedeelte tot een aardig kransje vereenigd, was geen alledaagsche 
vondst. Dat alles klopte nauwkeurig met de beschrijving van nest en eieren 
van den sprinkhaanrietzanger. 

In een stemming als op dien gedenkwaardigen 31sten Mei zijn we, geloof 
ik, nooit tevoren naar huis teruggekeerd. De eieren 'waren bij het vinden nog 
warm; ze waren dus pas door den vogel verlaten, zonder dat zes jonge oogen 
hem evenwel hadden opgemerkt. Een reden te meer, om aan te nemen werke
lijk met den gezochten vogel te doen te hebben. Kearton spreekt immers ook 
over de i,mouse-like habits" van dit dier. Den volgenden dag, toen reeds een 
der eieren was uitgekomen, werd de laatste twijfel weggenomen; toen werd de 
vogel zelf op het nest aangetroffen. Officiëeel was toen het broeden van den 
sprinkhaanrietzanger op Texel vastgesteld. 
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Het volgende jaar trachtte ik opnieuw een nest te vinden, en weer diende 
me het geluk. Werkelijk, het vinden van een sprinkhaanrietzangersnest blijft 
steeds een gelukje. Nu diende een gedeelte van de schaal van een uitgebroeid 
ei me tot wegwijzer. De roodbruine vlekjes, en het kransje gaven duidelijk de 

Sprinkhaanrietzanger zijn nest reinigend. 
Foto A. BURDET. 

herkomst van de schaal aan, en klaarblijkelijk was de jonge vogel kort te voren 
uitgekomen. Op het vermoeden, dat het nest in de nabijheid zou zijn, begon ik 
weer met de heele omgeving aan een zorgvuldig onderzoek te onderwerpen. 
Toch kostte het me nog bijna een half uur, eer ik het nest ontdekte. Het lag 
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ditmaal al uitmuntend verborgen, en bevatte vijf nog heel jeugdige jongen, 
donkergekleurd, bijna nog kaal en met breede gele randen aan de korte snaveltjes 
Onbewegelijk lag het jonge goed in het diepe nest; heel even meende er een, 
misleid door het geritsel in de dichte planten, dat de oude vogel bij het nest 
was; voor een seconde misschien werd een vogelnekje uitgerekt tot aan den 
rand van het nest en een geel bekje werd gulzig opengesperd. 

Heel zelden heb ik den vogel op het nest aangetroffen en dan nog slechts 
voor enkele oogenblikken, maar toch lang genoeg, om de angstig glanzende, 
donkere oogen en de aardig gevlekte borst op te merken. Het volgend oogenblik 
gleed het schuwe dier over den rand van het nest en was meteen in de dichte 
plantenmassa verdwenen. Juist deze gewoonte maakt het vinden van het nest 
zoo moeielijk, men hoort noch ziet den vluchtenden vogel. 

Hot doet me genoegen, beide nesten te kunnen toonen; het eerste met 
jongen, het tweede met den voerenden ouden vogel. 

Wil men van meer bevoegde zijde vernemen, welke moeielijkheden er ver
bonden zijn aan het vinden van een sprinkhaanrietzangersnest, dan sla men er 
de aardige beschrijving maar op na, die Lord Lilford geeft van zijn vruchtelooze 
pogingen. 

In September, uiterlijk in October verhuist dit zonderlinge vogeltje naar 
zijn wintergebied aan de overzijde van de Middellandsche Zee en keert in de 
tweede helft van April naar zijn broedplaatsen terug. Onmiddellijk na zijn 
terugkomst hoort men weer dat vreemde, ratelende geluid als een uitdaging 
aan lederen vogelvriend. Nu, veel gevaar van nestroovers heeft de sprinkhaan
rietzanger, dunkt me, niet te duchten; zelfs Artis heeft, naar ik meen, voor de 
eierverzameling nog geen inlandsch exemplaar kunnen bemachtigen. 

J. DRIJVER. 

STEENKOOL VARENS EN ZAADVARENS. 
OOIERE steenkoolfossielen dan die, welke op gasfabrieken en stort

plaatsen en langs spoordijken voor het oprapen liggen, zijn niet 
moeilijk te krijgen uit onze eigen Limburgsche of uit buitenlandsche 
mijnen. Althans niet moeilijk, voor wie in die mijnstreken komt 
of kennis heeft aan ingenieurs of opzichters. 

Het meest in trek zijn de stukken met duidelijke varenblaadjes en die met 
de sterretjes van Annularia. Van die varenblaadjes krijgt men er spoedig ver
schillende soorten te zien, met smalle en breede veertjes, met gaafrandige en 
met getande slippen, maar alle op het eerste gezicht te herkennen als varenblaadjes. 

En toch, wie voorzichtig wil zijn, kan niet meer zeggen, dan dat die blad
afdrukken lijken op tegenwoordige varenblaadjes, zonder dat er verder iets te 


