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der vele rupsensoorten. Toch zal het noch jaren duren voor de boomen hier „zingen" dit 
kan zoo prachtig zijn in een oud bosch, hier kennen wij dit geluid nog niet. 

Middenmeer, 10 Oct. '37, H. J. GEURKINK. 

Appelvink. Voor het raam van mijn kamer, dat uitziet op den tuin, staat een fijnspar, waarin 
bij koud weer en oostenwind vogels dikwijls een beschut plekje zoeken. Vanmorgen zag ik 
meezen, vinken, groenvinken en een paar houtduiven. De laatsten strijken af en toe neer in 
de in de buurt staande hulst om zich aan de bessen te goed te doen. De groenlingen hebben 
voorkeur voor een andere besdragende heester en zij doen van tijd tot tijd een aanval op de 
zaden welke verborgen zijn in de witte bolletjes waarmede de Sneeuwbes zich in den herfst tooit. 

Daar opeens hoor ik een vogelgeluid, dat doet denken aan jonge nestvogels die om voedsel 
vragen. Het is de lokroep van een zeldzame Nederlandsche vogel. Snel zoek ik den kop van 
de fijnspar af en even later ontdek ik op een afstand van hoogstens twee meter een Appelvink. 
Het is de tweede maal dat ik deze zeldzame gast met zijn plompe lichaam en abnormale groote 
snavel in ons land aantref. De lichaamsbouw is zoo specifiek dat verwarring met andere vogels 
voor een eenigszins ervaren waarnemer uitgesloten geacht moet worden. De hoofdkleur 
van het veerenpak doet denken aan het warme bruin van pestvogel of het wijfje van den goud-
vink. Scherp afgeteekend is de zwarte veerenrand onder de snavel (keel), de grijze nekband 
en de witte streep over den vleugel. De vogel heeft ongeveer de grootte van een spreeuw. 

Kenmerkend is dat de vogel tijdens het oppoetsen van zijn veeren van tijd tot tijd zijn lok
roep laat hooren. 

Meppel, 22 November 1937. Ir. H. ADAMS. 
Uit de Hoeksche Waard. Wat ik U nu ga schrijven, hebt U misschien al lang gezien of 

gehoord, maar men kan nooit weten. 
Allereerst dat er deze zomer en de voorafgaande lente veel futen voorkwamen in de Waal 

(van Heerjansdam—H. I. Ambacht). Ik zag daar in de maand Mei een eigenaardig geval. 
Een strijd om den broode, die al een poosje naar het scheen had geduurd. 

Met een visje in de bek kwam er een fuut boven water uit. Voor hij echter gelegenheid had, 
dat naar veiliger plaats te brengen, vloog een zilvermeeuw op de fuut af met groot gekrijs. De 
fuut naar beneden. Ondertussen bleef de meeuw wat rondvliegen, maar niet zodra kwam de 
fuut op een geheel onverwachte plaats weer boven, of de meeuw er op los. Dit herhaalde zich 
minstens 25 maal. De laatste maal echter kwam de fuut weer boven, maar zonder vis. Hij was 
zeker uitgeput, maar wilde z'n vis toch niet aan zijn belager gunnen. 

Een tweede voorval was ook deze zomer, 't Was 's avonds half twaalf. Ik was toen bij m'n 
broer in Greup in de Hoekse Waard. We hadden geen buren, althans niet in de nabijheid. 
Ik zat boven voor de Hoofdacte te studeren, m'n raam stond hoog op. Daar hoorde ik het 
schelle geroep van het steenuiltje. Na enkele ogenblikken herhaalde het zich. Ik draaide het 
licht uit en begaf me voor 't raam. Even zoeken en daar zag ik een koddig geval. Op een paaltje 
t 1 meter hoog zat een steenuiltje; aan de voet van het paaltje zat een haas, die voor het uiltje 

allerlei kunsten vertoonde. Hij haalde het o.a. telkens uit om rechtop met de voorpoten in de 
lucht voor het uiltje te poseren, het uiltje richtte zich dan op uit zijn in elkaar gezakte houding 
en liet zijn kwiet, kwiet weerklinken. 

Het haasje vond het zeker wel leuk, want na korte tijd ging hij in een kring om het paaltje 
heenlopen, waarop het uiltje een tevreden poe, poe deed horen. 

't Is jammer, dat de mensen, als je zulke dingen vertelt, dat maar zo slecht willen geloven. 
Misschien interesseert het U ook, als ik U meld, dat ik in de Hoekse Waard steeds meer 

gele dan witte kwikstaarten heb waargenomen. 
Hendrik Ido Ambacht, 9 Nov. '37. J. STEHOUWER. 
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