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buigingsrichting bepaalt. In de snelheid van buiging en strekking openbaarden 
zich zeer groote verschillen. 

De Groote Twee ging veel langzamer dan de Rijke Pol. Ook die had op 24 Juli 
zijn beide toppen gebogen, maar het duurde tot 28 Augustus eer ze rechtop stonden. 
De Groote Drie maakte het nog erger, die was half Juli gelijk met de beide andere 
groepen, maar was op 4 October, toen allebei die andere al uitgebloeid waren, nog 
niet overeind en had aan een van zijn stengels nog een hangend stuk met twaalf 
ongeopende bloemen. Deze Epipactis stond 
nog te bloeien op 16 November: een 
bloeitijd van eventjes vier maanden. Het 
is een flinke, forsche gezonde plant, een 
halven meter hoog en zijn rijkste tros had 
zestig bloemen. En, merkwaardig genoeg, 
nog den twaalfden November werd hij 
bezocht door een wesp. Hij bloeide dus 
niet vergeefs, maar het benieuwt mij 
wel, of die zaden nog rijpen. 

Tegelijk met het oprichten van de 
bloeistengels gaat ook de wenteling van 
de bloemen. Aanvankelijk staan ze pa
rallel aan den stengel in den oksel van 
hun schutblad, de lipzijde naar den 
stengelkant. Naarmate nu de stengel zich 
s trekt , maken de knoppen eerst een be
weging zijwaarts en dan gaan ze draaien 
om hun steeltje net zoolang totdat de lip 
onderaan is gekomen. De knoppen in de 
binnenbocht doen dat het eerst, die in 
de buitenbocht blijven nog lang omhoog-
gericht. Trouwens aan eiken bloeistengel 
zijn altijd wel tot een half dozijn knoppen 
toe, die er niet in slagen, hun kanteling of 
zooals dat met een geleerd woord heet, 
hun resupinatie te volbrengen. 

De meeste echter nemen den goeden stand aan, den stand, waarin hun honig 
het gemakkelijkst te bereiken is door de wespen. Die waren er niet zoo heel veel 
in 1924, maar ik had toch gelegenheid genoeg, om ze aan het werk te zien en het 
nog eens te bewonderen, hoe ongelooflijk snel de stuifmeelklompjes zich vast
hechten op den wespenkop. ' t Is of zij op de loer liggen en op het gunstig oogen-
blik losspringen op hun prooi. 

Eén wesp was er, die had zijn kop vol met stuifmeelklompjes. Hij was er heele-
maal door verblind en nu dorst hij niet te vliegen en kroop maar van bloem op 

Fig. 4. Ontplooiing van de bloeistengels en 
draaiing van de Woemstelen bij de Breedbladige 

Wespenorchis. 
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bloem, telkens weer even honig likkend en dan kreeg hij weer een dot stuifmeel 
er bij. Hij zag geen gevaar en ik kon hem gemakkelijk grijpen in mijn pincet. Toen 
heb ik hem van dat stuifmeel bevrijd, zijn snoet en oogen wat opgepoetst en weer 
laten vliegen. Ik behoef niet te zeggen, dat hij ondanks alles weer regelrecht vloog 
naar de donkerpaarse epipactis bloemen, waar in de holle onderlip de honig zoo 
verleidelijk glinstert. 

Er kwamen ook wel andere insecten. Een akkerhommel vloog recht op de Rijke 
Pol aan, maar maakte vlakbij weer rechtsomkeer, ik zou wel eens willen weten 
waarom. Ook wemelde het er van groene keizervliegen (Lucilia caesar). Die wisten 
den honig goed te vinden, maar hadden geen systeem van werken. Maar heel 
zelden gingen ze op de onderlip zitten, meest benaderden ze de honig van rechts 
of links en geen enkele zag ik er, die het kleefbolletje of het stuifmeelklompje aan
raakte. Hun bezoek had voor de plant geen waarde. 

Onder al onze orchideeën is er niet een, die zoo druk door insecten bezocht wordt 
als deze Epipactis en als een wesp op een versche bloem komt, dan is het altijd 
raak. Hierom is de wespenorchis de aangewezen orchidee voor schooltuinen, temeer, 
daar hij zijn kunsten ook nog vertoont na de zomervacantie. Hij is nog al gemakke
lijk te verplanten, als je de wortelpol maar groot genoeg neemt. Daarover vertel 
ik misschien later nog wel eens wat. 

JAC. P. THIJSSE . 

HET VOGELSEIZOEN VAN 1923. 

EEN nieuwe lente, een nieuw geluid! Vele, ontelbaar vele, zijn de nieuwe 
geluiden, die een nieuwe lente ons brengt, maar één klank is er, die alle 
andere in zich oplost: de krachtige, vèrklinkende paringsroep van den kievit, 

als hij met daverenden wiekslag, neerstortend in de vermetelste buitelingen, zijn 
mannelijke kracht en majesteit toont aan zijn gaaike, dat haar eerste zwart ge
vlekte eitje koestert onder de soepele, warme huid. 

Geen klank, die daarbij haalt, die levendiger dan deze die wereld van herinne
ringen aan vervlogen zonnige lentes ons voor den geest brengen kan. 

Geen klank, die meer ons doordringt van de kracht en de levensblijheid, die 
elke nieuwe lente uitstort in het bloed van mensch en dier, geen klank, die luider 
en inniger de nieuwe, zonnige schepping tegenjuicht, die sneller den winterslaap 
der eenzame velden beëindigt dan de uitgelaten jubelkreet van mijn lievelings-
vogel. 

Lentemaand mag nog weinig lente doen zien, wintersche somberheid nog over 
de lage weilanden hangen, de kievit cirkelt, sneeuw- en hagelbuien ten spijt, op
waarts, de lucht in en maakt zich in geestdriftige, bezielende zangen tot heraut 
van blijder, zonniger dagen. 
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Hoe vaak heeft het wondere geluid mijn ziel in verrukking gebracht, als ik, 
geboeid aan de plaats, die levenwekkende klanken gretig inzwelgde. En als het 
des nachts klonk in de weiden achter mijn woning en een diepblauwe hemel, met 
tintelende, goudgele sterren bezaaid, de gewijde sfeer gaf, dan gingen tal van her
inneringen aan zonnige lentes met bloemen en vogels, aan mijn geest voorbij. 

Het zal den lezer duidelijk zijn, waarom de kievit mijn lievelingsvogel is. Doch 
' t is niet alleen zijn paringsroep, die zulk een machtigen indruk op mij maakt en 
reeds maakte, toen ik nog een knaap was. Houding, beweging, de heele verschijning 
van Vanellus cristatus spreekt van kracht, vlugheid, energie, moed, onvervaard
heid, tot vermetel toe. Ik ken geen tweeden onder onze vogels, die deze eigen
schappen in zoo hooge mate bezit. 

En als dan in de maand Maart 
zijn roep mij in ' t oor heeft geklon
ken, dan wordt de camera nagezien, 
de sluiter gecontroleerd en moet 
telkens weer de kievit het seizoen 
openen. Naast zijn lentekreet moet 
zijn beeltenis op de gevoelige plaat 
de nieuwe lente inluiden. 

Zoo ging het veertien seizoenen, 
zoo ging het ook het vijftiende, 
April 1923. 

Reeds half Maart waren in het 
lage land van Schouwen kievitseieren 
gevonden, zoodat er in de Paasch- Foto j . VIJVERBERG. 

vacantie •— eerste helft van April •— 
ook in het groene duin, mijn geliefd operatieterrein, zooveel nestjes van vier aï 
waren, dat ik kon fotografeeren, zooveel ik wilde. 

Ik begon dus weer welgemoed mijn kuil te graven en eerst, toen ik op het mat
glas van mijn dubbele camera zat te turen, gevoelde ik me, na maanden wachtens, 
rustig en op mijn gemak, ' t Was me net, als men zich gevoelt, wanneer men na 
een lange afwezigheid, weer in den huiselijken kring terug is: ik zat in mijn zand
kuil, als ware ik niet weg geweest. En 't duurde niet zoo lang, of er kwam leven 
op mijn glas, eerst nauw zichtbaar, wegschuivend links en rechts, tot op eens cris
ta tus in volle majesteit voor mijn verrukte blikken stond. Ik kende dit schilderijtje, 
had het al zoo vaak gezien, maar de drang, om het nog eens, om het wèèr eens 
te zien, blijft immer even sterk. 

De eerste opname in het seizoen 1923 was gemaakt; wèèr van den kievit. 
Nog verscheidene malen nadien moest vanellus er aan gelooven, daar ik een 

nieuwe tele-lens, een Telegor F 1 : 6,3 van de Fa. C. P. Goerz moest controleeren 
o p lichtsterkte en geschiktheid in 't algemeen voor dezen specialen tak van foto-
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grafie. Ik stelde me voor, dat deze lens, die op 3 M. afstands van het nest een even 
groot vogelbeeld op de plaat teekent als mijn —- overigens zeer goede — aplanaat 
op 1 M., in het gebruik het groote voordeel zou hebben, dat de vogel, de camera 
ziende op zooveel grooter afstand van zijn nest, dit na korter tijd en minder be
vreesd, zou naderen. 

Nu, afgescheiden van de minder mooie resultaten in 't begin, die te wijten waren 
aan gebrek aan direct zonlicht, een doos oude platen en een te langzamen sluiter, 
dien ik al te overhaast had moeten maken, voldeed de nieuwe Telegor volkomen 
aan de verwachtingen. De lichtsterkte bleek later voldoende, toen ik een mooie 
opname maakte van een scholekster, met zeer snellen sluiter, onder een hevige 
regenbui. 

Om meteen maar alles van mijn nieuwe reuzenlens te zeggen •— ze is 14 c.M. 
lang en weegt wel 1 K.G. — moet ik ook nog een bezwaar vermelden: de uiterst 
geringe dieptescherpte, wat trouwens een eigenschap is van elke tele-lens. Het 
grondidee, het principe van de tele-lens brengt dit bezwaar noodzakelijk mèt zich. 
Dit behoeft echter bij het fotografeeren van vogels op het nest de opname niet 
zoo vaak te doen mislukken, daar men, goed scherp op de eieren instellende, ook 
den vogel scherp krijgen moet, mits hij en profil voor de lens komt te zitten. Zit 
hij met den kop naar de lens gekeerd, dan kan, bij volle lensopening, de snavel 
onscherp, de rug scherp en de staart weer onscherp zijn. Met diaphragmeeren 
kan •— mits sterk licht — dit bezwaar weer tot een minimum teruggebracht 
worden. 

Als men echter de vogels wil kieken, staande bij het nest, dan is er natuurlijk 
allicht een handbreedte of meer speling en is de kans op onscherpe vogelbeelden 
zeer groot. 

Bij het volgen van de automatische methode — langs electrischen weg — waarbij 
de vogel zichzelf fotografeert, is de risico weer niet zoo groot. Men stelt maar scherp 
in op den draad, dien de vogel moet aanraken en praktisch alleen als de vogel „en 
face" voor de camera staat bij het contact maken, zal het beeld op de plaat on
bevredigend door plaatselijke onscherpte zijn. Met dit al, ik heb het heele seizoen 
door met veel genoegen met mijn Telegor gewerkt en ter wille van de lezers, die 
belang stellen in de resultaten, wil ik bij de kieken, die hierbij gaan, stuk voor 
stuk noteeren, of ze met deze lens genomen zijn. 

Deze kievit (Fig. 1) om te beginnen niet. Ik heb hierboven al gezegd, dat ik in 
't eerst, dat ik met de Telegor werkte, sukkelde met andere dingen dan met de 
lens zelf en de mislukte platen betroffen alle opnamen van kieviten, „'t Is, of ik 
dit jaar geen mooie foto van een kievit hebben mag," heb ik vaak bij mezelf gezegd. 
Mooi genoeg, om dit epistel te illustreeren, was er niet één. Maar nog eens — vol
gende opnamen zullen het doen zien — 't lag niet aan de Telegor. 

De eerste goede foto, die ik met deze lens kreeg, was van een tureluurtje. Dcch 
de twee eerste opnamen waren tot mislukking gedoemd, daar ik den vogel niet 
èp, maar naar het nest toegaande, wilde kieken. De speling — wat betreft den af-
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stand — dien ik het vogeltje liet, was grcoter dan mijn Telegor toeliet, een be
zwaar, dat ik hierboven beschreef. Ik was zóó gejaagd, om een absoluut scherpe 
foto met deze nieuwe lens te hebben, dat ik den avond, volgende op dezen pechdag, 
na 5 uur (zomertijd) nog naar Haamstede tufte, om mijn fout goed te maken. Nu, 
ik verkreeg binnen anderhalf uur, bij dalende zon, twee goede opnamen van het 
tureluurtje. 

Van een pechdag gesproken — dat was Zondag 8 April. Ik tufte om half negen 
's morgens naar het duin. ' t Was mooi, zonnig weer, ik had den wind achter. Op 
mijn bagagedrager stonden twee camera's — groen geverfde kistjes — vastgesjord. 
Alles ging goed, ik dacht aan niets kwaads, toen opeens, . . . . pats . . . . de riem, 
die mijn toestellen vasthield, stuk barstte, de camera's met een smak op den weg 
neerkwamen en met een paar buitelingen en luchtsprongen de tuf trachtten te 
volgen, bij welke vruchtelooze 
pogingen de 13 X 18 in de sloot 
verzeilde. Onmiddellijk stopte ik, 
zette de tuf tegen een hek en liep 
terug, om te redden, wat nog te 
redden viel. Mijn eene been bleek 
net lang genoeg, om — onder aan 
den slootkant staande — de 13 X 18 
te bereiken en naar me toe te doen 
varen. Ik trok ze er uit, maar het 
ongewone gewicht deed me ze bijna 
weer laten vallen. Ik deed gauw 
het deurtje open, haalde mijn met 
versche platen gevulde chassis er ^ _ , c j . -r, 

r 0 Fig. 2. Tureluur, gefotografeerd met Telegor i : 0,3. 

uit, daarna mijn boterhammen, — Foto j . VIJVERBERG. 

broodsoppen — wil ik zeggen, en 
liet er toen het water uit loopen. Inderdaad, ik goot mijn camera leeg, als ware 
het een emmer geweest. 

Lang genoeg vogelfotograaf zijnde, om ervaren te hebben, dat diens weg met 
doornen en distels bezaaid is, nam ik de zaak zeer gemoedereerd op. Sluiter en lens 
waren niet onder water geweest, alleen bespat. Bij mijn aankomst in Burgh zou 
ik deze camera, het achterste deurtje open, in zon en wind te drogen zetten, dan 
was die na een uur te gebruiken. De metalen chassis zijn lichtdicht; als er geen 
licht in kan, redeneerde ik met opgeheven vinger, dan kan water er zeker niet in. 
Wrat dit toestel betreft, was er dus geen reden, nu ik het derde deel van den weg 
had afgelegd, om op mijn schreden terug te keeren. 

Nu ging ik zien, hoe mijn stereo den schok doorstaan had. Die was in ieder geval 
droog gebleven. Daar lag ze, midden op den weg, het voorste deurtje open, de 
sluiter en de twee lenzen er naast. De korte houtschroefjes waren uit het front 
weggerukt. Ik paste de lenzen in de openingen, losweg, zette er den sluiter voor, 

9* 
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die openingen had, waarin het voorste deel der lensen diep verborgen zat en daar 
de sluiter precies de opening van het kistje — de camera — afsloot, zat het heele 
zaakje, bij gesloten deurtje, precies als te voren, . . . . alleen de schroefjes van 
de lensringen niet; die zaten in mijn portemonnaie . . . . De toestellen werden stevig 
op den bagagedrager bevestigd en vooruit ging het weer. Zonder ongelukken verder 
kwam ik op Burgh. In dien zoeten waan verkeerde ik tenminste tot ik naast 's 
jachtopzieners woning afgestapt was. Doch een blik achter me gaf nieuwe ellende 
te zien: het deurtje van de stereo open, de sluiter er uit èn de twee lenzen. Dat 
was leelijker. Ik onderzocht dadelijk, hoe het deurtje opengegaan kon zijn. Ik had 
het toch goed nagezien. Eindelijk ontdekte ik een barst in het dunne hout, die in 
gewonen toestand gesloten bleef, doch die den druk van de voorwaarts bewegende 
lenzen en sluiter niet had kunnen weerstaan, uitgeweken was, waardoor de sluiting 
losgelaten had. Dit was werkelijk meer een ongelukkig toeval dan onachtzaamheid. 
Hoe dan ook: ik was mijn sluiter èn lenzen kwijt. Waar lagen ze? De weg vanaf 
de plaats, waar de camera's over den weg gekeild waren, was twee uur gaans ver. 
Wat te doen! Ik was besluiteloos. De omstanders stonden veel erger te lamenteeren 
dan ik zelf. Van het eerste oogenblik af had ik het rustige gevoel, dat ik alles wel 
weer terugkrijgen zou. Indien niet, ja, dan was mijn stereo, die me tachtig gulden 
gekost had, waardeloos. Doch daarmee brak ik me het hoofd nog niet. Ik zette 
de 13 X 18 in de zon te drogen, keerde de tuf, om op zoek te gaan, . . . . toen 
opeens een drietal opgeschoten jongens om den hoek van het huis verscheen, van 
welke een den verloren sluiter in de hand hield. Hij had hem gevonden in de dorps
straat van Burgh. 

Dat gaf moed. Van lenzen hadden ze niets gezien; die waren ook veel kleiner 
en niet zoo opzichtig als de groote sluiter. Ik reed weg, zocht de dorpsstraat af, 
geen lenzen. Deze laatste, ofschoon achter den sluiter zittend, konden wel eer 
gevallen zijn bij een schuinen stand van de sluiterplank, oordeelde ik. In een sukkel-
gangetje tufte ik dus verder terug, links en rechts kijkende. Na vijf minuten had 
ik de eene lens. Ik zette de tuf neer en ging ijverig naar de tweede zoeken. Na 
twintig minuten gaf ik het op en reed naar den jachtopziener terug. Als ik 's avonds 
naar huis reed, zou ik nog wel eens kijken. 

We gingen het duin in, met de 13 x 18 camera, die al gauw voor een kievits
nest stond. Toen ik de schuif van de chassis uittrok, was de binnenkant na t ! Dat 
was een veeg teeken. Er was ethter geen keus en dan, je kon nooit weten. Om 
vier uur had het kievit je contact gemaakt, waarna we opbraken. Onderweg zochten 
mijn oogen voortdurend de tweede stereolens, maar ik vond ze niet. De volgende 
Maandag was de laatste vacantiedag; dan ging ik weer en zou nog eens goed uit
kijken. 't Was een weg, waar weinig voetgangers langs kwamen. De kans, dat een 
ander ze vinden zou, was dus gering. 

In mijn donkere kamer werd dien avond een wonder gewrocht. Op mijn belichte 
plaat verscheen trouw mijn kievitje, maar geprojecteerd tegen een achtergrond 
van sterren, en strepen, „stars en stripes", op en top Amerikaansch. Evenwel, 



H E T VOGELSEIZOEN VAN 1923. 267 

fotografisch mocht het een mirakel zijn, als vogelkiek deugde er dan toch niets 
van. Wat 'n wonder! 

Den volgenden morgen bij ' t wegrijden zeg ik nog tegen mijn vrouw met rustige 
zelfbewustheid: „Nou, ik vind ze wel hoor, ik geloof het vast ." 

Zonder avonturen kwam ik op de plaats, waar ik de eene lens gevonden had. 
Ik zet de tuf neer, loop den berm van den weg langs en na honderd passen geloopen 
te hebben sta ik voor No. 2. Ik raap ze op met een gezicht, alsof ik altijd wel ge
weten had, dat ze daar lag, s tap weer op de tuf en rijd door naar Burgh, naar 
' t postkantoor. Een briefkaart geschreven naar huis, — die zou daar enkele uren 
eer arriveeren dan ik zelf — en de zaak was weer in ' t reine. 

Ik heb dit avontuur hier maar eens willen vertellen, om te doen zien, wat een 
vogelfotograaf al kan overkomen ook, nog vóór hij een vogel gezien heeft, doch 
daarbij, hoe door alles heen, toch ook een goede genius zijn pad kruisen kan, die 
alles weer op z'n pootjes terechtkomen doet. 

[Wordt vervolgd). J . VIJVERBERG. 

DE PLANTENGROEI VAN AMELAND. 

—= Xachteweq. 

Fig. 1. Ameland. 

EILANDEN zijn voor den natuuronderzoeker steeds belangrijke gebieden ge
weest, omdat de verschillen in plantengroei en dierenwereld met het vaste
land een verklaring vragen, waarnaar hij zoeken kan en die hij somtijds 

vermag te vinden. 
Zoo ligt het dan ook wel voor de hand, dat de Noordzee-eilanden, niettegen

staande hunne geïsoleerde ligging door tal van floristen van naam zijn bezocht. 


