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venc, die tevens ook soepeler is. Immers hierbij is niet terstond sprake van onteige
ning maar allereerst van overleg, hetwelk onder leiding van Gedeputeerde Staten 
een voor alle partijen bevredigende oplossing kan brengen. De Boschwet geeft op 
onvoldoende wijze een belemmering van —, de bovenaangeduide aanvulling der 
hinderwet leiding aan de neiging tot buitenleven. 

Ook beschermt de Boschwet, anders dan het bovenontwikkelde plan, niet de 
duinen, meren, veenplassen e.d. 

Hoewel ook bij dezen uiteengezetten maatregel verkeerde beslissingen mogelijk 
blijven, geloof ik toch, dat hierdoor een zeer krachtige rem zal worden verkregen. 
Voor ambtenarij behoeft geen vrees te bestaan. Daar de grootste gemeenten uitge
schakeld zijn, zal hierin voor de elf provinciale griffies geen groote vermeerdering 
van werk zijn gelegen. Wel zal dit het geval zijn voor de Vereeniging tot behoud 
van Natuurmonumenten, die voor het geheele land op de bres moet staan. Een 
subsidie van de Regeering, in verband met de uitbreiding harer werkzaamheid, is 
dan ook billijk. 

Het aangegeven middel zal wel voor verbetering vatbaar zijn. De hoofdzaak is 
echter, dat er iets gebeurt, om de zeer snelle afbraak van ons mooie land tegen te 
gaan, om aan het nageslacht vrijwel eenzelfde natuur na te laten, als waaruit wij 
thans zooveel levensgeluk en levensverdieping putten. 

Amsterdam. Mr. J. REITSMA. 

DE KWARTELKONING. 
In Mei leggen alle vogels een ei 
Behalve de kxvartel en de spriet, 
Die leggen in de Meimaand niet. 

HET was eind Juli geworden. Ik dacht, dat in ieder geval de camera-jacht op 
vogels-bij-'t nest wel afgeloopen zou zijn. 't Hoefde wel niet, want kwik
staartjes, braamsluipertjes, lijsters e.m.a. hebben dan nog zelfs wel eieren. 

Nog sterker: toen ik in September (28) 1901 in de duinen achter Overveen rond
dwaalde, vloog nog een woudduif van haar nest met twee eieren, terwijl dit jaar, 
begin October, een buurjongen me vertelde, dat hij nog pas het nest van een woud
duif had gevonden, waar de duif af vloog. 

Maar goed; ik rekende het broedseizoen voor afgesloten en had er al moed op, 
de trekvogeltjes te gaan fotografeeren, die in Augustus bedrijvig de waterlijn van 
de plassen in Schouwen — met name de Inlagen, loopen af te azen. Na den kwartel
koning wil ik daarvan mijn resultaten meededen. 

Den 28sten Juli maakte ik met onze schooljeugd een uitstapje naar het strand te 
Westenschouwen. Toen ik ongeveer 7 uur thuiskwam, vertelde een buurvrouw, 
dat dien namiddag een landbouwer uit een naburige gemeente aan mijn deur was 
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geweest, die in zijn klaverveld een nest had gevonden van een kwartel, of van een 
spriet, dat wist hij niet goed. Of ik den vogel wou fotografeeren. 

Onmiddellijk kwam ik in volle actie. Van een kwartel had ik een mooie serie foto's, 
van een spriet niet. Die is in onze velden niet zoo zeldzaam, maar vind het nest 
maar eens, als je een man bent. Als 't gevonden wordt, is 't meest vernield ook, 
door zeis of maaimachine. 

Nauwelijks had de vrouw me dan ook de boodschap overgebracht, of ik zat op 
de tuf en reed naar de bewuste boerderij, waar ik al gauw arriveerde. De boer moest 
me even laten wachten, want hij had een klamp slecht vlas in brand gestoken en 
aanzegging gekregen, dat vóór den nacht de vlam gebluscht moest zijn. Knechts 
en meiden zeulden dus emmers water aan, welke de boer over den verkoolden, nog 
smeulenden hoop uitstortte. „Nou moet 't maar uit zijn", zei hij, „rooken doet het 
nog een heelen nacht. Ga maar mee, meneer! Ik moet zeggen, dat je er gauw bij bent ." 

We volgden de dreef achter de schuur en kwamen op een groot veld met luzern-
klaver, grootendeels gemaaid. We gingen nog een vijftigtal passen over den gemaal
den akker voort en hielden stil op 3 meters afstands van een armvol klaver, eenigs-
zins als een kluwen in elkaar gedraaid. 

„Daar zit hij in", zei de boer, met den vinger wijzend. 
Ik moet eerlijk zeggen, dat niets er op wees, dat daar een vogel op zijn nest zou zitten. 
„Hij zit er in", zei de man nog eens, die twijfel op mijn gezicht las. 
We stapten op het kluwen toe en jawel, diep er in, door een kleine opening zag 

ik een kopje. Dadelijk daarop zag ik een bruin vogeltje de nog vaststaande klaver 
er naast inglippen. Het was door een holletje, een tunneltje, zal ik maar zeggen, in 
den zijwand, van 't nest geslopen. Ik keek in de diepe nestholte en zag zes eieren, 
die ik met den eersten oogopslag als die van den kwartelkoning herkende: lichtge
kleurde eieren met bleekroode vlekjes en stippels, „'t Is dè spriet" zei ik, „geen 
twijfel aan! Morgenochtend om 9 uur ben ik hier met de camera!" 

We gingen weer terug. Onderweg vertelde de man me de bijzonderheden. Bij 
' t maaien met de machine zag de knecht, die er op zat, plotseling bij de buitenste 
messen een bruinen vogel snel de klaver inloopen. Hij hield de paarden in en vond 
het nest; een ondiepen kuil in den grond, met 9 eieren. Drie er van waren verbrijzeld, 
zes dus nog ongeschonden. Beseffende, dat hij hier een vrij zeldzame vondst deed, 
riep hij den baas en de makkers. Ze stonden voor een raadsel, wat den naam van 
den vogel betrof. Allen waren het er over eens, dat ze daar iets hadden, dat niet 
alledaagsch was. Kwarte l . . ., spriet, de namen werden wel genoemd, doch ze wisten 
het niet. En nu het sympathieke in deze boerenmenschen: Het nest moest gespaard 
blijven; de eieren moesten uitkomen, daar zouden ze nu eens de uiterste zorg voor 
dragen. 

Een armvol klaver werd eenigszins tot een kluwen gerold, een diepe holte er in 
gemaakt, en daarin de eieren gelegd, die het noodlot ontkomen waren. 

„Vooruit'', zei de boer „wat nog vast staat, blijrft vast. Binnen enkele dagen zijn 
d e eieren uit en maaien we de rest. We zullen doen, wat we kunnen". 

• 9* 
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Zoo bleef het zwad klaver, dat de schat van den bruinen vogel bevatte, rustig 
liggen, wachtende op het ruw verjaagde dier, dat intusschen wel een goede dosis 
ware doodsverachting moest bezitten, om zoo'n levensgevaarlijke plaats nog te 
durven naderen. Evenwel, toen de boer na een half uur voorzichtig ging kijken, zag 
hij in den diepen nestkuil een vogelkopje onrustig heen en weer draaien, waarna 
hij zich gauw terugtrok. De man was gerust, dat zijn beschermeling het broedings-
werk nu wel volbrengen zou. 

Tamelijk laat reed ik dien Vrijdagavond naar huis terug. Den volgenden morgen 
negen uur was ik weer op de boerderij met de beproefde camera. Ik wilde bij dezen 

vogel me niet aan de 
risico's wagen, die aan 
de automatische kie-
kerij verbonden zijn; 
Wel zou ik den elec-
trischen sluiter gebrui
ken, doch zelf, gezeten 
achter eenige dekking, 
contact maken. 

Toen ik zoo de hof
stede overreed, viel 
mijn oog op een ver
warden hoop populie
ren takken met de 
bladeren — wel ver
dord— er nog aan. Ik 
zocht enkele flinke, 
rijk bebladerde takken 

De Kwartelkoning bij zijn nest. u i t ) bond ze op den 

Foto j . VIJVERBERG. bagagedrager van het 
geduldige tuf je en reed, 

zoo merkwaardig beladen en behangen, de dreef over naar het klaverveld. Ik zag 
eerst om naar een geschikte gelegenheid om mij te verbergen en vond dien, naar 
ik meende, in een greppel, een meter of zes, zeven van het nest gelegen. Ik kon 
die zoo doelmatig over een lengte van een meter met de bebladerde takken over
kappen. Aldus geschiedde. Toen ik er echter onderkroop en controleerde, of ik de 
omgeving van het „nest" voldoende duidelijk kon onderscheiden, bleek me, dat 
ik daar beslist niet blijven kon. Ik zat te laag. Toen sleepte ik de takken tot midden 
op het land en stak ze op een vijftal meters van het nest in den grond, naast elkaar, 
terwijl ik er aan den kant naar het doel toegekeerd, weer armen vol afgemaaide 
luzern tegenaan wierp. Aldus ki;eeg ik een prachtige schutting. Door de bladeren 
been kon ik den vogel bij zijn nest zien, terwijl ik voor hem onzichtbaar was. En 
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ik begreep wel, dat hij op zijn omzwervingen in zijn kronkelbaantje naar 't nest, 
niet mijn kant zou uitkomen, zoodat een beschutting aan één zijde voldoende 
zou zijn. 

Toen moest de camera gesteld en het vogeltje noodgedwongen verdreven worden. 
Ja , eerst toen ik er vlak bij was, gleed het weer door zijn holletje de klaver in. De 
camera was nu gauw voor de opname gereed. Daar ik echter van de spriet niet wist, 
of ze zich gauw door veranderingen aan het nest, als blootleggen, — een heel teer 
punt — of aanwezigheid van cameragedoe zou laten intimideeren, terwijl het mij 
èn voor de betrekkelijke zeldzaamheid van den vogel èn voor de sympathieke zorgen 
van den boer zeer zou spijten, als door mijn toedoen het broedsel toch nog mislukken 
zou, besloot ik, voorzichtigheidshalve, de eieren niet open en bloot te leggen, doch 
het holletje aan den zijkant op te stoppen, zoodat de vogel alleen op zijn nest 
zou kunnen komen door boven over het klaverkluwen heen te stappen. Ik stelde 
dus in op den achterkant van de nestópening, zonder op het matglas iets van de 
eieren te zien. Ik ontrolde den geleiddraad, bracht het contact achter mijn schutting, 
spande den sluiter, plaat voor, klaar. In 't zonnetje en uit den wind wachtte ik de 
dingen, die komen zouden. Ik had 3 platen bij me. Dat was genoeg; want daar ik 
in den namiddag nog les had in Zierikzee, moest ik om 12 uur toch opbreken. 

Toen ik een kwartiertje gelegen had, begon ik uit te zien, of ik mijn bruinen gast 
nog niet zag komen. Kijk, dacht ik, vanachter dien hoek zal hij verschijnen. En 
nóg was de gedachte geen tien seconden oud, of daar draaide de bruine vogel den 
hoek om en stapte, af en toe half verdwijnend tusschen de klaver, op het nest toe. 
Of ik genoot! Het diertje liet niet de minste onrust blijken. Zijn bouw en houding 
deden me aan een hoentje denken. Wat de kleur betreft, viel me het mooie bruin 
het meest op, doch het fraaie roestrood van de slagpennen deed het weinig minder. 
De onderzijde was lichter en fijn gevlekt. 

Toen hij het nest naderde, werd hij toch wat meer gereserveerd. Hij wachtte even, 
keerde zich om en stapte toen in een richting, rechthoekig op die naar 't nest, zonder 
aarzelen op den greppel toe, vanwaar hij de dreef langs kon kijken tot aan de hoeve 
toe. In mijn populierenhaag scheen hij niets verontrustends te zien. Ik maakte me 
wijs, dat hij stond uit te kijken, of het menschelijk gevaar weg was. En ik werd in 
die meening versterkt, toen hij zich omkeerde en in een rechte lijn koers zette naar 
het nest. Ik zag hem zoeken naar het holletje aan den zijkant en toen hij dit niet 
vond, het kluwen klaver bestijgen. Daar stond hij aan de overzijde van de nest
holte, keek naar binnen, waar in de diepte de eieren lagen . . . . Klap! . . . . de eerste 
opname was gemaakt. Bedaard ging hij weg, ofschoon niet ver. De klap van den 
sluiter verdreef hem toch even. Toen hij zoo met den rug naar me toestond, viel 
me op het sterke zijdelings samengedrukte van den vogel, de a. h. w. scherpe rug. 
Toen ik later Brehm opsloeg, zag ik ook, dat deze bouw een van de kenmerkende 
eigenschappen dezer vogels is. 

Ik kwam voor den dag, toen de vogel even in de klaver verdween, wisselde de 
plaat tegen een versche in en kroop weer achter de schutting. Een half uur later 
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had ik de tweede opname. Weer was de vogel, alvorens op het nest toe te stappen, 
eerst naar den greppel gegaan, om de dreef langs te kijken. 

Toen ik voor de derde maal achter mijn bladeren wegdook, kwam de burgemeester 
van de plaats naast me liggen. Hij wou het wel eens meemaken. Nu, Z.E.A. had 
er pleizier van. Het vogeltje verscheen gauw weer en was zoo vriendelijk, precies 
den weg te volgen, dien ik mijn gezelschap voorspelde, dat hij nemen zou, waaronder 
ook weer de wandeling naar den greppel en zijn vorschenden blik de dreef langs. 

Half twaalf stond hij voor de derde maal op de plaat en ik brak op. 't Was mijn tijd! 
Den volgenden morgen was ik er weer, nu met twee camera's, waaronder een 

stereo 9 X 18. Nu de vogel zich zoo weinig schuw had getoond, moesten ook 
de eieren maar blootgelegd worden. Eerst kwam de boer een poos naast me liggen, 
toen zijn zwager; de menschen waren vol belangstelling en bewonderden de trouw 
van het bevallige vogeltje. Ze waren er getuige van, dat hij zich liet kieken en 
vonden het interessant, dit eens meegemaakt te hebben. Hoeveel opnamen ik dien 
Zondag deed, weet ik niet meer, maar de mooiste van alle, vorige en volgende, 
waren ze zeker. 

Ook 's Maandags ging ik er nog heen, een uurtje slechts en Dinsdagsnamiddags 
nog eens voor 't laatst, omdat mijn vrouw het ook eens meemaken wou. 

Ze zag het met bewondering aan, maar het vrouwelijk gemoed werd zoo met mede
lijden bewogen, als het trouwe vogeltje, telkens na een opname, weer door mijn ver
schijning verjaagd werd, dat ze het begon te beklagen: „'t Is zonde, . . . stom d ie r . . . 
lief beestje . . . schei nou maar u i t . . . ga nou maar mee . . . je hebt 'm al zoo mooi." 

Nu, 't was waar ook. Ik had in een' uurtje tijds nog gauw 4 opnamen Verkregen. 
We braken dus op, maakten den nestkuil goed diep, gingen een meter of tien met 

de spullen achteruit om ze in te pakken, maakten nog een praatje met de knechts, 
die met de hooihark waren gekomen, spraken onze waardeering uit over hun goede 
zorgen voor het dier, stopten ze een drinkgeld in de hand en gingen heen, voor 
' t laatst van een eindje ver een blik werpend naar het kluwen klaver, waar midden 
in een klein bruin kopje zich heen en weer bewoog. 

J. VIJVERBERG. 

BIJ DE MIERENLEEUWEN. 
I. ONDER H E T PAASCHVERLOF. 

Mierenleeuw-larven en de rolkrobben Glomeris. 

IN het tertiaire ijzersteenzand (Plioceen-Diestiaansch), in de diepstraat, die de 
larven, de nimfen en heel de ontwikkelingsreeks van de Langpootmug Tipula 
heeft opgeleverd. 

Mieren zitten er op die zonnige diepstraat-helling hoegenaamd niet; en toch zijn 


