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Wilma van der Vliet (te6o)
Is het nou een distelvink of een puttertje? 'Distelvink' is de officiele naam. Maar het vogeltje is
bekender onder de naam 'puttertje'. Distelvinken werden vroeger in een kooitje gehouden en ze
moesten leren om met een emmertje aan een kettinkje water op te halen. Carel Fabritius heeft zo'n
'puttertje' schitterend verbeeld. Omdat zo'n wild vogeltje niet in een kooitje thuishoort, laat staan
dat het een kunstj e zou moet leren, houd ik het liever bij de naam 'distelvink'. Dat doet recht aan
deze vogel, die je in de winter in de tuin kunt aantreffen om de zaadles te eten van de grote kaar-
debol of de grote teunisbloem. In de natuur kun je ze in grote groepen zien foerageren op distels.

Het nestje van het roodborstj e zat goed verstopt in de stekelige takken van de vuurdoorn. Veilig uit
het zicht. Eerder had een roodborstje wel eens een nestje gemaakt in een halfopen nestkast, maar
helaas zijn er ook rovers in de buurt. Dit was dus een goed uitpakkend alternatief.

Distelvinh,2019, olieverf op paneel, l6x28cm
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Wilma van der Vliet (1960)
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De jonge roodborstjes kunnen naar her zuiden trekken, maar er zrjn ook roodborstjes die hier

blgven. een lastige keuze voor een insecteneter: vertrekken voor een lange en gevaarlijke reis of er

*uu, op gokken Jat het hier niet zo koud wordt. Komend voorjaar zalrkin ieder geval weer genieten
uur d" piuchtige zangvanhet roodborstje. Man 6f vrouw, want zingen doen ze alleber.
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Ro o db or stne stj e, 2018, gouache, 26x26 cm


