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COTTAGE-TUINEN.
At spring (for the Summer) sewc Garden ye shall
At harvcst (for Winter) or som'c not at all
Oft digging and rcmooving and welding (ye .sec)
Makcs herbe the more holcsoine and greatcr to be.BLOEMEN die met liefde zijn saamgevoegd wekken tle

dichters tot dichten o]). v-óoral de Engelsche dichters,
want het Engelsche volk houdt meer van Idoemen dan
eenig volk op de wereld. De hartstocht voor bloemen
en de helde voor kleur ziet men nergens zoo sterk

s]irekcn dan in de kleine cottage-tuinen. Moeder Natuur heeft
haar mooiste liefdeles gegeven in deze aardige tuintjes der ar
men; want het ijverige teedcrc kwcekcn wordt meer beloond oi)
deze kleine plekjes grond, dan in de groote tuinen, die door de
allci bekwaamste betaaUle tuinlieden m orde worden gehouden
en licidant zijn met de allerduurste jilanten.

.Men verbaast zich er Nvel eens over, dat ile bloemen zoo \-oloi)
b oeien m het kleine tuintje van den werkman, terwijl dezelfde
idanten onder de zorgen van een tuinman niets hijzomler weid
derig zijn. Liefde is de tooN-erkraciit, waarvoor de' idoemen met
hun algemeen bekende mildheid, duizendvoudig terugbetalenVemigen beseffen, dat bloemen leven en voelen en dat het iduk

ten luiimtu "i'd (ladelijk aclitijf,,
1  \'an appifCLdie is. en dat juist ,1.

cl het L'u^'ulg van is. die "joein nie

L-n 'i":,:';, 'jb.
wordt weggcK""";' , ^.,^,1 ]groote weelderighc unders.
i„ ( "ttaLA-lu.nc. L ' 1 „ voor z.ch, vvaara,

Ihm Cottage-tuintl „iet ,!(■ lang \ervlopii daf,,„J'.eii VWII..J,- ; . „iiKien ".. . - - - 'p--" uaftc
Ic iierinnenng nai p^,.,i,ic. vroolijk-gtdUeui'de ouderwetsrl '
Ier jeugd un iicen,gewe\-en nu-t hun heerlijken g(.^.dbloemen zijn oor de jai e"

ceii aan li.r klein dorpje als kind gewooml,
Hel pmnot- van lu-cde leven,
liebbeii, IS een l'c/ „„ „„g eens crug te kom,-

Jdcn vriend hart|e van ..()hl Lngland en al ,i,
in dat kleine doipj( . kinderen bedierven en bij
mensclien tei ng f"- vvelkoin waren! Onze bijzoiKkj
we oi) elk uur van m ^an den dorpstimmerma,,
lieveling was YV.ÜxL inval in haar tuintje! Ze had lekkenbWat (lellen we (likwijH p^in van de pastob

c;.n latwerk begroeid met wingerd,-;kruisbessen dan o]' 'y
Ic vinden waren. ^ "u ' ^G-alciide gastvrouw met haa
kampei ioehe zagen ^ ,i(.or de helderwitte muts. waan,;n)()(l(mipiHd\vaiigadp s. (iin,- platten ho.'il droeg. Nooit zap-i
xe een breedgcrandeii . « Icii licin net zoo goed ai -
wij haar zondei dun i ^ tusscheii de goudsbloem,,;
d l' mooi gescholen p.inw
en de Lavendel. piciiie dorp'-wiiikeltje hadden Wi ,

\-<)or de -nicedrinkeii bij Hanna was een zalb
ook een groote \'oorl blo.'inen als kinderen, ze praati-lieid! Hanna besctuuiw(h cr o)). dat wij da
„„k altijd van luun i,„„-gcscliiedenissen. hoe laig

ZZNl^! " d- niU-n,. ... aLch„d v..e,,scl,att..p lu-w J ... - c ,„,„1 k.-uk.-ntje, .vair ,1.
d ,! !! rh.ms F.-anv.-k.- lawndvk <lie

t h. . ii! ■ Icr v-i-i. iK.uqu.-ti.-; .1.- j" ""f"'«l-h f H !, d m-„ n.-t «rik . vtijv.- i.ltaarl...uq,..-t,,;s. rk- achtergron-lX'tijd erder waren het an-. Het waren net zulke stij^
vvT'rd trex'ormd door stijve jialm en t.ixus.è imm en lavendel en een lieeleboel inaandrii.isjes, kamperloelu-,ru kè ule geraniums en nooit ontbrak ..de uitte papieren bloem .
zoÓals weSiaar noemden. Den waren naam hebben we noon

Nog een andere tuin was voor ons kinderen een bron van genot,
al was het een min ot meer angstig genot. \\ i) waren ei nl eci,
beetje bang. De tmn vau Juilrouw H. - de doi psondeiwijzere
— was net zoo stijfjes als zij zeil . De grootste en zeldzaamst
schat van haar plekje was een boogpom l van geschoren taxm
en een haag \"an taxus i'ii palm door elkaar. Haai man. de koster
had ze allebei geidant. Ze waren veel trotscher op die poon
en die heg. dan oji eeiiigi' bloi'iii uit hun tuintje, want aan alleoci
waren gelukkigi' herinneringi'ii \'erbonden ; haar tuin thuis had
ook zoü'n haag gehad en de eersti' woorden van lietde. zooals zr
ons Y'ertelde. had de koster gesproken onder een jioort van ta.xu.-.
Ze is nu ter ruste gegaan en niemand was x'erwonderd geweest,
toen haar man taxus oji haar graf had geplant en die geschoren
had in den vorm \an een kruis.

Zoo diej) geworteld is de belde x'oor bloemen in het Engelsche
volk. dat waar i'en Engidscliman of een Engelsche vrouw ook
heengaat, al is het naar het eindje x'aii de wereld, al is het ondei
de meest ongunstige omstandigheden, een tuin wordt aangelegd-

Het x'olgende staaltje x'an x'ollianliiig x'an iemand, die in .(^Irika
woonde: ..Een man. dii' x'eel \'an tuinieren hield, legde verleden
voorjaar een tuin aan. .\lies ging goed. tot oj' een goeden dae
de sjirinkhanen den heeleii tuin x'erwoestten. De man begon o]'
nieuw en de tuhi zag er best uit en vol trots jdukte hij zijn eerst,
komkommer. 1 oen hagidde het drie kwartier achter elkaar en
de tuin was x'erloren! \\ i'cr ojmieiiw begonnen en weer groeid
alles goed. toen i-r eim geweldige zware ivgen x'iel (werkelijk een
uatcilioos) en er kwam i'cn ox'erstrooming en de heele tuin spoeld'
naai de Delagoa baai! .Alles wat i'i" nu nog over is. bestaat m-

hoort niet eens \-au hem. want ze werd doordien
'••D'i vloed aangesiioehl van een tmn. die hooger op Lbaai nog \oelt hij zich nii-t \erslagen en begint ojinieuw!

nienschen zijn de ..tiiinenmakers" \'an de wereld eii dlzu len overal siiccès hebben. Het mooie x'an te planten nD
stiiade en moeite ten ' ■X'oordeele \'an anderen zie je zoo
Uenl-mt p'i- noomen. Llocmen en groentenS'e z i , 1'^'lbBd.ad door degeen. die nooit het voor-

kii ,ÜS .V., K-k.at aal. «F
t ottaue-tiiineii y 11 > T -VIn UhinUmrsl^ ' ' '•-"kdand anders u>'ticeli elk tuintgaardji je, ho,- klein ook. een hooi'V

jaar en hun\-(KMb.'o'-'''.V*''^ sneeiiwbloesems in het vooi
shire. waar het kb ' " '''.'rist. In LornwalliscnD(,uo>
vn je x-ooral Mirt en Taniar.A

1 ) ' 1
In oen' ('oti-Mrc p!:'"''' ' ^ '''' kleine Kentsehe tuinen.ints levends. 'tiJ i l'lD<p- gn>nd .bedekt worden nD

plant en daartusscl! Ü'i ' "'-''■""'■•iplaiiteii was nog groente^
zich zei 'cz- , ' '^-ee reusachtige sleiitelbl'^'-

C)p ] |- *versje zèlr plek)e^ grond is het volgv"^''
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October

In March aml April trom momini- till nijrht
In sowmg and setting, good lumsowife's (U-linlit

»  <'tlu'r liko plot ^
To turn np tneii lumse, and lurnisli tlu'ir not
mooie bloemen en planten zijn lud oni-^ ■■

e-tuinen. b.v. de buehsia. Dio oiojra

Xo have in a (larden or othor liko plot
Xo turn np their honse, and turnish tluuiVeel mooie bloemen en planten zi.jn lud ourst gegromd
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in U-1 •
\ rrp-tuinen. b.v. de buehsia. Dio kleine'^iieerhangencle bloemen gnun.U- lud èerst" iri'^Fn'"]^

■''' klein huisje m Wapping. b^ngekind m'■"pe volgende geschiedenis vertelt hoe .e ontdekt wenh
peoude heer Lee. de bekende kweekcng kwam eens in \V-n, •

n zae voor een raam van een klein huisje . een eleu-mt, , ijSn m riten ^hangend^ de l<leur ^'an•■lw^njS^l^:!:^,^]!:^i'^-- ■ • l i - 1 1 1 'ijkste karmo/iin

denkt . urannclijk voorwerp voor het eerst ziet,
te hebben lekeurig met een gevaarlijken roofkever te doen
de U-e\-e,- ' 1 ^ rnet zijn geduchte wapenen meer slachtoffers onder
m-htil Pier indertijd
nnm vijanden deed vallendaar het dier zich heel onschuldig en zoet-

-ange Pier indertijd met zijn reus-
Toch meent

M.lX'Sin""" 'l' 'tl-ors der boomen vlo'eien.h id.ï i' weet liij deze op te likken, en
neme , "te 5?^ ».W et^mctkkelijk waar tenemen. Het wezen laat zich zijn m

helst \ei toeven de Vliegende Herten in de nabijheid van
met ny gi„g daddljk ze het sap van deze boomen het

ven ou('
hem. da

l KW 1 T11 -f

lat ze er niet over dacht haar af tv staan.

naar,. binnen en vroeg aan ile vigeuarvs, omi oiuii

iiian

il . 1 1 'ƒ 11 v/Liviv. \

die plant van daan had. Ze \-ertvhle hvin. dat ha;
was en die voor haar meegvhriudit had uit

vrouw, waar

aaltijd er niet door storen,

liefst hebben

lar man zve-
West-Indië en

Na veel o\'erreding

,  maai vooral ook, om aan hun kroost datgene te
.  'ben, \\at \oor hun wording, groei en bloei noodig is. De^ eien woiden gelegd aan clen voet der stammen. Ze zijn ovaal-

oi nng en wit giekleurd. Na korten tijd komen er uit te voorschijn
lai Ijesdaagde Mr. Lee er in het kleine potj;. hichsia voor loo gulden te

poopenen Inj beloofde de orulv vrouw, dat het eerste kleine
Plantje, dat er v;in gekweekt zou vs-orden. c-oor haar zou zijnHijhiekUijn Ixdotte en stuurde haar lu^t eerste goede phint e,
intusschen een klein loxtuin makend met de origineele plant
In een jaar verdiende hij meer (km jfioo gulden. Dit gebeurde
m 1825 en velen beschouwen (lit als de invoering der fuchsia„Engeland. Heel accuraat is dit echter niet, ;il is het ook dat
van 3-f tiju (If tuchsia in Knt2;i'kiiul steeds bleet voorlcomen.
In 1703 ontdekte, of liever schreef een monnik. \';uler Plumier^

over. Hij noemde hcitU 1 luhs. na;ii heonhard Puelis, een van
de stichters der Duitsche botanie.' Hoe klein een tuin ook is, hij vergt heel wat tijd en het oude
eezegde ..one year s seeding. seven yeiir's weeding" is m;Lar al
te waar. Men denkt dikwijls, dat ..cottagers" niet wieden, m;iar
ijin vergist men zich. Onkruid beschouwen ze als hun grootste
vijand. Ze denken er net zoo over ;ils Boccacio, die zich op dat
jijnt heel duidelijk uitdrukt: ,,.\1 hetdt de tuinman nog zooveel
zorgen nog zoo c'eel ijver, toch z;d tusschen de mooiste en meest
irissche bloemen en de kostharirste planten altijd weer het lastig
onkruid komen, dat nergens anders goed voor is dan om in het
vuur gegooid of op de mesthoop gehraclit te worden".

Het ijverig werken van den man. die n;i een dag van harden
arbeid nog tijd heeft voor zijn tuin. geeft den toeschouwer een
-evoel van grooten eerbied en verbazing, totdat hij zich (Iray's
woorden herinnert: ..Je helit immers een tuintje voor je zelf en
le plant en verplant en je wordt vuil en je amuseert je."

De hartstocht voor tuinieren, die even sterk gezaaid is in cle
harten van armen als rijken is een \-an de voornaamste vreugden
van de wereld, een vreugde geboren uit de liefde voor al wat
mooi is.

„Ik zou de heele wereld wel willen aansteken met mijn pleizier
in kweeken." riep de Prins de Ligne. ..Ik geloof, dat het onmoge
lijk is voor een boosdoener om dat genoegen te deelen. \ aders,
prent uw kinderen de kweek-manie in."

(Uii „Gloag s Bdok oj hiiglish (nirdois"). f-

HET VLIEGEND HERT.
(LUC.ANUS CKR\ US L.J.WANNEER eens de vraag gesteld werd. wat er meer

zijn: sterren of flora- en faunavormen, dan zou daai
stellig niet zon gemakkelijk het antwooid "P ^
geven zijn. Sterren zijn er millioenen en telkens
worden er meer ontdekt. Planten en (heren zijn er

misschien evenveel en toch c'indt men gedurig weer voorwei jien.
van wier bestaan men nimmer hoorde of zag. . „ .

Omvangrijk en niet gemakkelijk, maar j'wei ,. ,1„
is de studie der Levende Natuur, en dikwijls komt miv
ontdekking, dat bij elkander helioort. wat men eeist ■
uiteen rekende. Eens werden mij •^^>-"Kvh()deri due mv'ci J ^
een met bruinzwarten koji. e(.'n met Lruine vle'jt^ oij ^ ^en een met fraai bruin op vleugels en nnmtel Men '™d^cJ^oo. _werpen van drie verschillende vogelsjiecies te hebben c ' ...^oonde
den alle tot dezelfde soort. Lams ruhbum us. Men vc
njeen het zomer-, het winter- en het jeiigdkletd- /cmdmatobiahc. wijli,. v.n .Kn «■"P'jvhmic. J h,; («Lk-
'uuraata). waarvan de eerste een mooi vhndeitjc is■neer een krekel gelijkt, zal het kwalijk gelmiveii, met
schillende sexen eemm soort te doen te lieli leii. nnuinelijk
„Wonder was het dan ook niet. dat anilere
^liegend Hert met zijn Kvweldige bovenkaken frewoiiem^oort rekende dan zijn wijijt', dut in ulU*s uu
kever doet denken. , vjieneiid Hert.

Laat ons even in de V rije Natuur beschouwen „i-Qotc bovcn-
Hoe men aan den naam komt. dat ze'ggen hebben

kaken, welke de mannetjes alleen noodig ^ • j moet
di de gevechten, die om de wijtje-s woi den bc ^ \-()elen,
' uswel het mannetje zien. om den naaiiisex „igszins opdaar het wijfje mets kan laten zien, dat ook maai,  .vijfj,

'

, the het liefst leven in het benedenpprlne' ' "

ct gewei van een hert gelijkt. hcvin strijd gevoerd
Lat er in den tijd van lieven en loven w' . • duidelijk,cuoet Worden tusschen de verschillende man ^

Wanneer men weet. dat er veel mta-r (naar mt ^
^uel) mannelijke dan vrouwelijke \ liegen'c

tu's. ,

wil zesmaal zoo-

,.f \ — i'u het benedengedeelte van vermolmdeveiweeide eikestammen. Ze zijn te kennen aan de geelachtig
witte kleur van de huid en aan het bruin van den kop. Veel
mvveging maken ze niet, wanneer ze eenmaal in hun el dorado
zijn. Daai smullen ze van het droge voedsel en ze liggen er met
let dcrhtcilijl naar den buik gekromd. Zoo leven ze er verschei-

c ene jaien achtereen en groeien ze er op tot lange, dikke dieren.
Dinclelijk IS de tijd gekomen, dat ze in een volgende levensperiode
konnpu, die van pop. De larven vervaardigen dan om zich heen
een langwerpige cocon, waarvoor ze houtvezels gebruiken, die
met een soort speeksel en spinsel aaneengekleefd worden. Nog
bhjit de larftoestand voortduren, doch voedsel is niet meer noo
dig, en niet vele dagen later is er een jiop van geworden. Nu
leeds kan men zien, of er een mannelijke of een vrouwelijke kever
van zal komen, en de mannelijke poji trekt meer de aandacht,
doordat de groote bovenkaken reeds aanwezig zijn, en door bui
ging naar beneden de pcoten en sprieten schijnen te beschermen.
Veel leyen bespeurt men niet in deze poppen, alleen het dunnere
achtereinde wordt bij aanraking een weinig bewogen.

Velen, die voor het eerst een Vliegend Hert zien, bekennen
misschien, nimmer zoo'n grooten kever in natura te hebben ont
moet. Lang niet overal in ons land komt hij voor, maar in de
hosschcn van Noord-Brabant en in die op de Veluwe is hij vol
strekt geene zeldzaamheid.

IMeermalen ook ontmoet men eene kleinere verscheidenheid
van het Vliegend Hert. kenbaar aan de bovenkaken, die iets
minder gebogen en getakt zijn. Deze werd eerst voor eene bijzon
dere soort gehouden en aangeduid als Lucanus capreolus, doch
gebleken is, dat het slechts een variëteit is van Lucanus cervus.

Het Vliegend Hert is familie van cle Kevers of Torren, die zich
kenmerken door bijtende monddeelen, door voorvleugels, die tot
dekschilden ingericht zijn en door een volledige gedaanteverwis
seling. Hiertoe behooren ook cle welbekende Meikever, cle mooie
goudgroene Schallebijter, de eigenaardige spinnende Watertor,
de interessante Doodgraver, en inzonderheid cle Egyptische hei
lige Kever, die langs de Micldellanclsche Zee voorkomt en waar
van men reeds afbeeldingen vindt op overblijfsels van oud-Egyp
tische bouwkunst, 't Is deze kever, die groote mestkogels weet
te maken, waarom hij ook Mestpillenkever wordt geheeten. Kleine
Mestpillenkevers komen ook bij ons voor, n.h de Gewone Mest
kever, cle Neushoornkever, het Rozenkevertje, e.a.

Waar in het bovenstaande het een en ander is medegedeeld
over het Vliegend Hert, daar was niet het oog gevestigd op cle
meerdere of mindere utiliteit, 't Is zoo moeilijk uit te rnaken
dikwijls, of een dier voor de menschen nuttig of schacl(;lijk is.
Ieder' licminnaar van Natuursport beginne met aan elk dier zijn
bescheiden jilaatsje te gunnen in onze schejiping, clan zal hij dik
wijls zijn afkeer van een zoogenaamd ,,ondier" zien verkeeren
in bewóndering. Uit dat oogpunt eindigen wij met clen uitroep;
,,Leve het Vliegend Hert!" J. Daalder Dz.

VARIA.
NOVEMBER. Zoogdieren. Smalvleugclige vleermuizen

beginnen den winterslaap, naarmate de insecten zich minder
vertoonen. i i ^ i nu

V O g e 1 s. Nog enkele trekvogels, die voor de laatste nellt
,lcr vorige maand ojigegeven zijn, gaan naar 't Zuiclen. De dich
ten der rietganzen grijpen in deze maand nog plaats. \Vilcle
eendon trekken van Novemlier tot IMaart in groote scharen langs
de wateren. De bonte kraai komt uit het Noorden, ook het sijsje.
In strenge winters komen somtijds, anders in ons land zeldzame
voeels riit het Noorden tot ons.

\M s s c h e n. Haring verschijnt in cle Zuiderzee.
Insecten. Wintervlindcr 'legt eieren, (zie October), maar

-illé'cn als de grond niet bevroren is; indien wel, clan blijft hij
'lis nop in den grond.' 'Middelen tegen schadelijk gedierte. Lijm-
rinfu-m (zie October). Verwijdering van de winternesten der rupsen
vnn den bastaardsatijnvlincler. Verwijdering van de (sitjes van
den rineelrujisvlindcr. welke in ringvorm om de twijgjes derooftboomen zitten. Zoo noodig, drijve men varkens m de clenne-
hosschen.^ p Eikenbladeren verdorren en vallen ten deele af.
De bladeren der meeste andere boomen zijn reeds voor dien tijd
verdord en afgevallen.
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Fo/,, Aug. F. 11'. Vogt. ZEEUWSCHE KLEEDERDRACHT (ZUID liEV ELA \ üj.

l

J^oio Aug. F, W. Vogt.

ZEEUWSCHE BOER EN BOERIN UIT ZEEUJI'SCH- VLAANDEREN O. D.: AXEL.

20 Octobei'

De af deeling paarden opde
/andbouw-fentoonsfelling

te 's-Gravenhage,
(i-ch,lilden van i6-2_' Sefilemljcrigoj),D]-: liiOTiiationalc landbouw-t,.,^

tooiistc'llinf^'. in i(S84 gehoud,,
W AniMcrdani. heeft duideliii
aangetoond dat het stanclpiin-
(Kt NethTlandsrhe paardenf(i[;

kiM-ij. in \'ei-gelijking met tal van strek,';,
in l'u't huitcnlnnd. veel t>'11 achteren sta,.,
Dl' gi'we.arwor,liiif,' v\as niet aangenaan,
doch' nooclig cn nuttig om verhetering
(li'ii hcsiaanik'ii toestand te brengen. Ij,
tijd. (lat liet b'ricsclic cn het (jeldersd,.
lard i'cn goeden naam onder de paii'.

F(7/o Aug. F. //'. l'<gf. UTRECHTSCHE B OEREN KLEED!/.

] 'cLtLl t l V e f-N 1 • I I 1 ^

denrassen hadden. Ideek inderdaad voorh,,
te zijn. Dringend werd de noodzakelijk,
heid'aan het licht gelira'dit. dat er ernstg
naar e'erbetenng moest worden gestred,,.
wilde ons landje op paardeiigebied wede
ei-n behoorlijke idaats in de wereld in.
nemen.

Dat streN'cn naar \'erbetenng is oul
gekomen. Dc atdeeling jiaarden oji ,1,
Internatioiude S)lorttentoonsteUing
SclieN'oningen in W'iJ heelt opnieuw een
gunstige jirikkel uitgeoefend en op d,
'internationale paarden tentoonstelling i,
N'inceiines bij Parijs in Kioo is Xedeiiaiid
met een kleine inzending koetspaardu.
van behoorlijke qualiteit voor den dr^
gekomen.
De deelneming in \ inc(.'nnes heeft d,

kiem gelegd tot de stiriitng der Vereeni
ging tot be\'ordering der jiaardenlokkerij
in Nederland en deze op haar beurt nair
het iniliatiel \'ooi' de welgeslaagde natin-
nale paardententoonstelling en het grootsd
internationa;ii coneotirs liipjuque te s(jra
\-euhage in i'ioj.

\"ier jaren zijn sedert dien \"erlooiien u
thans is door de Hollandsche Maatschappii
\'an Landbouw. in samenweiking niv
andere Maatschappijeu en \ ereenigingci.
een uitneurend geslaagde nationale er
internationale tentoonstelling oj) het üh'
lie\'eld gehouden. De regeling der aldeeliiii.
paarden was grooteiideels in handen van
bo\-engenoem<k' \'erei.'niging tot hevonli
ring der )>aardenfokkerij in Nederland.

Hier te lande wordt met onderscheiden
rassi'U gekruist of zuic'er doorgetokt. hi
verband met hun dienst-geschiktheid W(,' ■
den drie groote rubrii'ken paarden onder
scheiden; rijiiaarden. koets- of tuigpaarden
im wi'ikpaarden. De ei'rste grocji heeli
v"<)or ons land weinig beteekenis en d'
hnancii'ele resultaten dezer fok-inrichtinc
zijn in wrhouding tot die der beide andii -
groe))en ongunstig, zoodat het ook geen
aanbewling c'erdient \'oor de fokkers (V'
naar de lev'ering win rijitaarden te streven
'  legerpaarden. benoodigd \'oor de ( avn
rie en e'oor de rijdende .Artillerie, worde''

alle inge\-oerd uit Ierland, terwijl allee'
de paarden \-oor ,1c \'cld-.\rtilierie i"
N(.'di'rland zeil wordi'U aangekocht. L'
beseliikbaar gesti-lde gemiddelde (U'ijs vne,
ivniontepaarden is met inhegrip van d'1'
onkosten / voor welken prijs de aif"'

,'-vommissie m leiiand gemakkelijkd
in slagen dan die voor het hinnenkn"'

(tnze iKiarden die \'oldoende degelijkhel"
en vlotheid bezitten voor artilleriediensi-
heiiben in den regel op de markt al-
tuigpiiard een hoogere waarde dan ,/,ï7"
De tokrichtmg laat in onderscheidt'

stieken van ons lauil nog al wat te wi'ir
s( hen over, namelijk wat het juist e'"'
schreven /ijn ,ler tokrichtmg betmft. tb't

geheel worden in de Noordelijke pm
tuigqiaarden. in de Zuidelijk'•^ OOI al in Zeeland en Limburg, zwar

^verkpaanlen aangetrolten. De ' laatstgv-
noenule toknchting beteekende wVw 10'»
'n ons land zeer weinig, doch de enorni'
'>"twikkehng van de ' Dmtsclie inditsm'
Vj . ̂ 'i''" handel in de havens varAntwerpen. Rotterdam.

De

Ie

koop

het

^■ineien

en Hainbiitg
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■ hpn aldaar sedert dien tijd itii to^-
de behoefte aan wcTki)aarilcn doon

'"'"'fan. wereld-kam piofnsehaii
\et zware paard in Kjoo ti- Parijs-

*•"" nnes. door de Belgen wrwotwen,^'"ffeen'gi'ooten stoot goKevon tot de
'  'van het Belgischo paard, tor-
' n ie krachtige bevordvring dor paardon-
"if in BelÊjië het ras als zoodanig' in
■  iteifheeft doen stijsvn Do oonnuial
ó''ir.eaen eerste plaats. z<j()_ zoi Draaf

Mérode. voorzitter der \'ereeirif.<in^'h igj-tóscheTrekpaarcr'. brengt groote

ilichtin^^d metle en wircltTt dp uitpr-
'  krachtsinspanning om die plaats te
'touden. daar ook de concurrenten op

wereldmarkt hun best zullen doen
■'utertijd die eerejilaats te bereiken.
®Geen wonder dat rle inzendingen der
nvwe werkpaarden, naar Duitsch emor-
heeld koudbloeds genaamd, op de nu-ehouden tentoonstelling in Don Haag.
«lowel in aantal als in procentsgewijze
verhouding tot de koetspaarden, de z.g.n.
«arnibloeds. veel sterker vertegenwoor-
ijffd waren dan op de e.xixrsitie in i()op,.i)e landbouwers-fokkers onzer Zuidelijke
provinciën hebben voloji gelegenheid ge
had de groote vrattg naar Belgische
paarden van nabij waar te nenum en
hebben zich derhalve tereeht meer em
iiieer bij de Belgische fokrichting aange
sloten. Het gehalte der zware paardim
bleek in verhouding tot ipoj. alzoo in
een tijdsbestek van slechts vier jaar. zeer
belangrijk te zijn vooruitgegaan. Het
model, de stap en de draf zijn alle drie
/;eer bevredigend; — het beenwerk over
het geheel is nog te licht. Bij een werk-
■paard dient in de eerste jilaats o)) breialte.
jespierdheid. solied en zwaar beenwerk
met beste, sterke hoeven en ram x'ier-
kanten. vlotten, krachtigen stap te wor-
ilen gelet. Het dient heelemaal het beeld
ii-zijn van den stoeien, kraehtigon werkiT.
iviens zware lichaam door sterke onder
danen wordt gedragen en welke zuilen
op goed gevormde, voor hun taak xolko-
inen berekende voeten iru't krachtige
verzenen rusten. Een xdotte. gemakkelijke
draf en een sierlijke bovenbouw komen
pas in de tweede plaats in aanmerking.

De koets- of tuigiiaarden. de rufirieken
v"a\TnbIoecl. gaven ook een zeer goeden
indruk, waarbij (lelderland im (ironingen
nevens Utreclrt. Noord-Brabant. Zuid-
Holland, Noord-Holland. Drente en Over
ijssel mededingers inzonden, waarvan
helderland 80 en Overijssid 2. hxamals
in 1903 heeft (Ironingen teitelijk liet
meeste succes behaald, betgeen grooten-
'leels daaraan te danken is, dat de lok
kers in deze provincie nog wel niet alge-
ineen, maar dan toch meer dan in iedei e
andere provincie van ons land. waai
koetspaarden worden gefokt, weten wat
zij willen, m.a.w. waar liet tokdoel vi ij
nauwkeurig is vastgesteld, luidimde ; een
degant, solied gebouwd koetspaard met
nooge, vierkante, krachtige im \-oonnt-
?hjpende gangen. Tevens bestaat bt t
streven om de massa der tokpaaiden
«bdanig te doen zijn dat zij voldoende
Maarte bezitten oni bet beiiooiligdi

ed
■■■iiaiLc neziiien oni hcl -

landbouwwprk Oü dt' kk'iboenlerijeii goec
,f vfCll

ook bij
k'oel wat

n
I

Ept/' A/ti,''. F. II'. zu/d-hollandsch paar.

Foto An(^. F. H'. l'o^^t. FRIESCHE BOER EN BOERIN.

vmcntpi,.
de beoordeeling der tokfiaai di n

it meer waarde toegekend aan
™^sa, aan soliditeit van beenwerk en

de wijze van stapjieii. dan znlbs.
tv. in den iiaarclenhandel te doen g<--
kruikelijk is.

Het Geldersche paard, en wij iiedoi'ltii
1'ormede natuurlijk alleen bet type dei
'd"^n Gelderland ingezonden koetspaai dt n,
«mmerkt zich in verhoiuling tot net
Doningsche door vlotter draf. .m'"'/'''."tassa, fijner beenwerk. ii'ts simdijkei

oorhand en een minder mooi kinis.
Hot is nog moeilijker beste hengsten

J; lokken dan beste merriën, nia;'.r bet
^ttne-materiaal was toch in Den Haagb
^"^velbij koudbloed als bij warmbloed. Foto Au^. F. IV. vogt. OUDERIVETSCNE GRONINGSCHE KLEED IJ.
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•ili October
lïlir

nog van betere qua-
liteit dan de liengs-
ten. Het zou voor
de ruimte van „Bui
ten" te ver voeren,
indien wij tot af
zonderlijke besjn'e-
king (ier voorge
brachte paarden
ova-rgingcn, maar
toch zij even aan-
gestijU, dat cr wel
licht in de wereld
geen betere merrie,
wat vereeniging van
adel, massa en gang
aangaat, is te vin
den dan de 6-jarige
kampioens-merrie
Noria, toebehoo-
rende aan den heer
P. M. Bos te Zijl-
dijk (Gr.). De jmar-
denfokkerij in Ne
derland is nog niet
waar ze wezen moet,

maar belangrijk
vooruitgegaan is zij
wel! A. W. H.

Niet alleen ter v
^>'•^ng^•anclent,;;;
1" nid, dat
1'loernen „o»
met direct scl,, ;
'"aar toch mini
^'^uiden. komtzii
aan rnerkinj, ,'i ''

"p <* ■■'«Pï:;^ter heelt zjj
groote
en voldoet zii 1

OUDERWETSCIIE DRENTSCJIE KEEE/JERDRACJIT.

HET OPNEMEN VAN BOL-
EN KNOLGEWASSEN.

enOctober is in het land en met hem zijn de regen
stormvlagen gekomen ; de herfst heeft zijn intrede ge
daan. Niettegenstaande de beste zorg, begint de tuin
gaandeweg te vervallen en dat is niet te verwonderen,
daar tal van zomerplanten langzamerhand beginnen

af te sterven; de een na de ander verliest haar fraai voorkomen
en het wordt tijd de bol- en knolgewassen op te nemen om ze
voor den winter op te bergen, het is beter dit te doen, voordat
zij bevriezen.

Dit opnemen moet met de noodige voorzichtigheid geschieden
wil men niet, dat de planten er door lijden.

De Knolbegoma's worden ruim 5 c.M. boven den grond afge
sneden, en daarna opgeroeid; de overtollige aarde wordt er af
geschud, waarna men ze laat drogen en vorstvrij opbergt.

De Dahlia's worden ruim 10 a 15 c.M. boven den grond afge
sneden, na opgerooid te zijn met de aanhangende aarde gedroogd
en zoo weggezet. Veel wortels maken deze knollen niet, zoodat
er weinig aarde aan hen blijft hangen, dat echter voldoende is
om het uitdrogen te beletten.

Canna's moeten weder worden anders behandeld. Gewoonlijk
staan die nog in volle blad, wanneer de tijd van ojibergen daar
is en het zou de knollen zeer verzwakken, indien men dit afsneed
Het best is dan ook de ])lanten met stengel en al oj) te rooien en
zoo in een koude kas of oranjerie, op een lichte plaats neer te
zetten. In den beginne worden zij nu en dan nog een weinig
begoten. De stengels zullen nu langzaam afsterven en gewoonliik
tegen Kerstmis eerst geheel en al dood zijn. Is dit het ge\'al dan
kunnen zij afgesneden worden. Men bergt dan de knollen" met
de aanhangende aarde ü]i om ze tegen het voorjaar ])as geheel
schoon te maken. Op deze wijze zal men het minst aantal knollen
verliezen.

Gladiolus worden nu ook ojjgerooid. Gewoonlijk zal men zien
dat zich boven oj) den ouden knol twee of meer jonge hebben
ontwikkeld. Deze moet men er men na het oprooien niet dadeliü-
afbreken, maar ze er op laten zitten tot kort voor den tijd vin
het oiqdanten. Dit afbreken toch veroorzaakt wondjes, die d'es
winters gemakkelijk gaan schimmelen en rotten. Ook onttrekken
de jonge knollen nog wat voedsel aan den oiulen. Gladiolus moeten
goed droog ojrgeborgen en vorstvrij overwinterd worden

Geheel oji dezelfde wijze handelt men met de O.salis
Van Gallouia caudicans worden de bollen, wier bhuleren

zeker reeds afgestorven zijn o]igenomen, schoon gemaakt go
gedroogd en op een droge, vorstvrije plaats overwinterd

Hetzellde doet men met Richardia's, Shrekelia's en ('<dnr, •
Het IS met geraden het opnemen ,  ■ f olocasia'sder genoemde nlanten te

lang uit te stellen, eerstens wijl zij door het afvriezen altiid
of meer lijden en ook omdat het wenschelijk is niet te iaat met
het bejdanten der voorjaarsvakken te beginnen.

E. Th. W.

DE HERFSTTYLOOS.
r  is een alleraardigste plant de Herfsttyloos of tv,/
cJncum autumnalc. een plant, die heel wat N'oldoenine k
schenken en die op een leuke wijze een geheel gezin meerH'
of minder in spanning houdt. ,^Ien ziet ze wel hi ^ •
daar, maar algemeen zij toch lang niet en HmTi

21J zijn, want duur is ze niet ™ konen daafbij gemakkefyk hrde culti

familie behoort tot de z.c
'1 \ loos het

.11.

,

■ ^''"'«-knollen ni
Gaar in bt V,,,)
jaai- voor veiV;

len, hoewel ,,,;
dez.;n lang niet , ,,'
aanlig zijn.

De ( oichicuinir
luuuudc behoort-,
de natuurlijke i'
milie der Lelieae
tige gewassen.
lamilie bijzondi.
I ijk aan sierplanti-i
waarvan wij erree!;,
enkele besprak^
Een groot deel (b

\'ertegenwoordi;;.
t'ol- of knolgew;,,.sters van deze

sen en dit is ook met de '1 yloos het ge\'al. Zij heelt tir
eigenaaidig ge\'ormde knol. die ei-nigszins afgeiilat is en eeii
verlengstuk heelt, zooals op bijgaande aflieelding duidelijk is war

nemen. Deze knol ' ■ . .te,  , . ''Vat men noemt, genikt, d.vv.z. dat zij medroge, bruine, lederaditigi- schubben is bedekt, die haar een da
^<>01 komen ^L'\-on. Haar bla'lrron zijn lan^^. lanffwerpi".

ante coimig en lichtgroen. De bloemen zijn in het bezit van ee
knam , u? b l" kvi-n alzonderlijke kelk en hloem-
helXn VM- -r . '""tT' 1 "■T"nen dezelfde kleur en von,
I cM Ibr Ec bloemdekbladeren. -.lie ruim j c.M. lang 0
tot , 'k'vl' uan denot een luim c.M. lange buis. du
De klem der blm-men is fraai zacht
goudgele meeldraden
de bloemen vei "

Herfsttv^oos kcnoenui. De lu ide Nederlandsche naniHi
aantrekkelijke eigenschappen '
zestal bladeren, die reeds
Cl daaina \'an de planten
van September echter l ""i''"' de eerste iidi'
^^ '^Gdiicums •sXiv.iu de hl ' " plotseling op de [ilaats. waar óin dezen tijd \-an "het i voor den dag komen en deze makeii.
duurt vrij hing zek,., "1 '^^'c-rkelijk \ errassend eftect. De blue
«K.n.. 1,1.. . . s>-p-<-iM I Wel I-en wci .l- ,.i . 1..: e. .. • 1 1

utn den voet vergroeii
in den knol staat ingeplam

paars, tegen welke kleur u-
oen aardig effect maken. In vorm koniei

met ( locussen (Weieen. \'andaar zij ook wr
woidt genoemd. De iieide ■ *

.  en Herfstcrocus
den herfst liloeit en

zieli uit de knollen gewoonlijk m:
''■ 'oeg in den zomer afsteiwen. zooikr

111 niets meer te zien is. In de eerste

eene bloem dan is gaandeweg >na de
te overwinteren,
de bladeri'ii.
dan ziet men. ,
kokervruchteei
zullen
al

de knollen gereed om
zich dan weik:

voorzomer echter goul.
bruin wordemli

,  , .een week 01 ,irie,. mier atgestorven en zijn
Bekiiku voorjaar ontwikkelenk'jk ,m.„ deze in "

ziSi'd"""^ 'lo'EVelen die vruclit'-ii' be\-inden. Met bevreeradim.
tussehen de bhuh-r^,, 5d""erk.-n en zicli afvragen: hoe die minn-iaar lihu.it . In dit on/iebV"^'

Imilten toch zijn gedur 1 "V ' vh'os zeer interessant. Du
'Iv'i keheelen wintiM 1 '''

voorjaar u , ' j!  "'"nvii:: 'Cp.m,doch schiinlv, '^"1
1  . -'"'^"-nr. onX^:'.'' '.''Ebieekt
kmi''m is. daar nu,",'''''"!'"''" "P te merken, enwaa'Imir het\;m.^.'V'" P.as vin.h-ü w",n;''''^ vruchtbegunsel zijn. I"aniuci nu-n dc knol

Ken.

'11 vori.geii herfst ge\"ormd. zij ziju
''Vare >lailende gehieven en groei"

nu-n toch
nu-n er al de
'"■t vruchtheginsel. Wij zegg"

een liloem van dt
organen in ontdek

luart

aanwi'zig
men eeht

'Èm Eladm-en de oksels der dmimtwakkc"-'"
«Sm" nj,t ^n.chti.eg.nseisderbioe.iie
is dit het ^'""1. eerst in lu-, '"''"Ist iievrucht. dod
zijn ,1;,,) I d'ioiid "den . l,,,, i,,,., de liue.d'
|"-t i-iiT. ™ s..-md d'i j*-»1  Mrn i tni k;Ee'Herfstr 'i stè iv / 'miiu-nwaarts open. :^ooals wi in\'\7 '''■"'eren al .^an af b'è,ri,Ve'' "P'm'rkten een interessante pk"planten. Z\\ st-mn t"i n-.i . . tamelijk eenyoiidi

.  plillll
tilt 1^ mdtnur tamelijk eenvoudp«'■"'idnia.E'iii;:;"^ '>'•) voorkeur lu 'l'' 'ï'f llhoed voedz-, . E' licht. d,,ch ' viH-hti.ge plek. ''

v Verder ^vezen. Heelt ""'1 leeniaelitig zijn. hl) ni"hhier te l-,,"i'""^ meer naar om '' '' '"'""den geplant, dan behohj
ko,;"'' 1'^ l'et voo-i ,;'''"'''" voorkomt en dns volkoiimu"c'k aan im„ i''!,"'"' --.'d '"en de l.laderen voor den dim

/oo-,r'" lang CU st ' doen. Zij' "'dsw,, reeds zéi.lcn 'r "'" ''T''" ''et begin van .Migud'"
dan m de eerste heilt van ^e^■

""g:e^•eer
al
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hPi- de bloemen te ^•()o^sehijr..",li^.
Soien zonnig een prachtig .fteet inakèn.

de Tyloos m den tinn IicIiIh'
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najaar
»•". a.„ nN :ïi" ..De

iiiren

;;;;; staan; >.i teelt dan vrij snd Voo?t "^vormt"een vrj K""'!™ K";--'!.. .li,. ;ue„ edn v™dkU''t ï™
men, ze in het gras

n inoni tegen nit konien
legen opsi)attende aarde'

er mooi gozicht oplevert.
, planten, waar de hloem.m niet allee

Het best (loet ine
. .planten, «aai (u- uuiem.-ii niet
\ir niet te lijden hebben van dc lor in een vak. (km worden zii da

proefsprong van

staan ziJi nog al ('(.'iis door bezoe-

oge knol de bloenic n ont

Akela is niislukt," zei de panter. ..zij
itinaar je gezocht."

.  IK oen Klaar. Kni ^
rpot omhoog.

eei"wlroi(- w"i gezien, dat de menschen er
e mP ,?5 en dan begon de Roocle Bloemeimk er van te bloeien. Ben je niet bang?"

er ook\!i^ w dooden, maar zij wachtten tot ji'j
k  1 " heuvel naar je gezocht "

aan het

..Neen. Waarom?

„tkelen. ™ ze zal .laar Kerui,,,,.,, ,|j,|
»» Wm™ een «kbnl.  1 l i l iHI,. !! lllljnepleizier van kun^^ zonder dat het noodig is iets aan

haar te dot • '1- ■ ^ , '""t haar geen dru[)pel water te geven,
pe luerbij algebeelde knollen
hebben, na gefotografeerd tezijn.
nog vier weken lang in een serre
iraai gebloeid, zonder dat zij édn
Jruppei water gekregen hebben,
staan de knollen goed iiciit, dan
zullen de bloemen niets kleiner
,it minder fraai zijn dan die
buiten tot ontwikkeling kwamen.
Vooral voor kinderen is het aller
aardigst om het ontluiken der
bloemen gade te slaan, maar er
nioet voor gezorgd wonkm, dat
zij ze niet afplukken en in den
mond steken, daar de Tyloos \-rij
vergiftig is, waar menige b()ei\
die ze in zijn land lieeft staan,
staaltjes van zou kunnen \'ertel-
len. Zijn de droge knollen begin
October uitgebloeid, dan kunnen
zij weder opgeplant worden en
na ze een jaar vast te hebben
laten staan, om ze weder v-ob
(loendeop kracht te laten komen,
kan men het zelfde spelletje her
halen. Heeft men een grot'p
i'olchicmn. in zijn tuin, dan kan
men er geregeld ieder jaar enkele
van opnemen en in de kamer of
de seire zetten. Zij zullen datir
niets minder door worden.

Zooals wij reeds oi)merkten.
breidt een groepje Tylozim. in
een tuin geplant, zich \'rij snel
uit en dit wijst er op, dat zij be
trekkelijk gemakkelijk voort-
kweeken. Zij doen dit door jonge
knollen, die ter zijde \'an de
ouden ontstaan. Wil men die er
ut nemen, dan geschiedt dit het
best in Augustus, wanneer de
bladeren afgestorven zijn. De
longe knollen zullen, gunstig ge
plaatst, het eerste jaar al aardig
bloeien. Ook door mi(l(l(d \-an
aden kan men ze voortkweekeii.
Deze worden (krartoe. zoodra zij
".lp zijn ól buiten '.M in |)ann(.'n
gezaaid, welke laatsteii in een
kouden bak worden gezet om te HERFSTTYLOOS; ALS
overwinteren. Het tweede jaar
kunnen dan de jong(,' plantjes buiten worden uitg(.'plant. (ledu-
'ende haar rusttijd mogen de zaadpannen natuurlijk niet be
goten worden. De gewone ('olcliicmn uuiiDHiuilc kan men echter
gerust buiten uitzaaien. ()ok van dit geslacht zijn er talrijke soor-
bnen verscheiden he(len bekend. Wij raden den gewonen lielhebber
''chter niet dezen te kooixm, daar zij niet gemakkcdijk te verkrijgen,
dus tamelijk kostbaar en daarbij vrij lastig in de cultuur zijn. De
gewone ("o/rA/r;n7! autumnale verdient het meeste aanbe\'(-ding. WilJïjon zich echter eenige anderen aanschaffen, dan raden vvij aan:
"Mtiaim varicgütuni. een soort die iets lager blijtt en wier rose
jkemen met pvirpeiaaolette vdekken geteekend zijn: ( olcliicmn

■'^pcciomm met groote rose Ivloemen en ('olcliicmn spcciosmn alhmn
zeer mooie, witte bloemen. E. Tn. W.

MOWGLl'S BROEDERS.

I
(Slot). .. . .. . , f

'Eï gelijkt op mij," zei .Mowgli, terwijl hij ,8"
blies, zooals hij de vrouw had zien doen. t '1 np
gaat dood, als'ik het niet te eten
takken en droge schors o)) dt' ' j-^t-ndauw
wege ontmoette hij Baghcera nwA den m g
"■"A'S op zijne liuid.

1 . , hei inner mij nu, als het tenminste geendl oom was, dat ik, voordat ik een W olf was, naast de Roode Bloem
lag en het was warm en aangenaam."

Dien geheelen dag zat Mowgli in het hol bezig met den vuurpot
en stak er takken m om te zien wat er gebeurde. Hij vond (ixm
ninken tak naai zijn zin en s avonds, toen Tabacqui in het hol
kwam om op hrutalen toon te vertellen, dat men in de Raads
vergadering op hem wachtte, lachte hij hem uit, totdat Tabacqui
weg hep. Toen ging Mowgli nog steeds lachende naar de Rots.

Akela, de Vrijgezel, lag aan den kant van de Rots, een teeken,
dat de Aanvoerder was afgetreden. Shere Khan met zijn gevolg

van klajrloopende wolven achter
hem aan. liep heen en weer in
ojigewekte stemming. Bagheera,
en ]\Iowgli zaten vlak naast
elkaar; de laatste met den vuur
pot tusschen de knieën. Toen zij
allen vergaderd waren, begon
Shere Khan te spreken, iets wat
hij nooit zou hebben durven
doen, wanneer Akela nog in zijn
volle kracht ware geweest.

,,Hij heeft geen recht daar
toe," fluisterde Bagheera.,, Hij is
eigenlijk een soort hond. Je zult
hem wel aan je onderwerpen !"

Mowgli sprong op. „Vrij Volk,"
riep hij. ,,Moet Shere Khan hier
de baas zijn? Wat heeft een
tijger ons de wet te stellen?"

,,Daar ik gezien heb, dat de
plaats vacant is en men mij ge
vraagd heeft te spreken" —
begon Shere Khan.

,,Door wie is dat gevraagd?"
zei Mowgli. ,,Zijn wij allen jak-
balzen om te kruipen voor dien
veeslachter? Het Aanvoerder
schap van den Troep behoort
alleen toe aan een der onzen!"

Er werden kreten gehoord als :
„Stil jij, menschenkind!" ,,Laat
hem spreken!" „Hij heeft zich
aan onze Wet gehouden!" en
eindelijk riepen cle ouderen van
den Troep: „Laat de Doode
Wolf spreken!" Wanneer een
Aanvoerder zijn proefsprong ge
mist heeft, wordt hij Doode Wolf
genoemd zoolang hij nog in leven
is en dat duurt niet lang.

Akela hief zijn ouden kop met
moeite op.

„Vrij Volk en jelui ook, jakhal
zen van Shere Khan, gedurende
twaalf jaren heb ik je allen aan
gevoerd bij de jacht en in al dien
tijd is er niemand in een klem
geraakt of gevangen. Nu heb ik
den ))roefsprong op mijn jrrooi
gemist. Cle weet hoe het plan
was voorbereid; hoe ge mij bij den

bok bracht om mijne zwakheid aan het licht te brengen; het
was knap gedaan. Daarom vraag ik: Wie uwer komt den Vrij
gezel aan zijn einde brengen? Want dat is mijn recht volgens
(ie Wet, dat ge een voor één komt!"

Er ontstond een algemeen gefluister, want een wolf alleen
durfde met Akela niet op leven en dood vechten. Toen schreeuwde
Slierc Khan: ,,Ba, wat hebben wij met dien tandeloozen dwaas
uit te staan? Hij is veroordeeld om te sterven! Maar het is dat
menschenkind, hetwelk te lang geleefd heeft. Sta het aan mij af.
Ik hen dien mensch-wolf reeds lang moede. Hij beeft nu al tien
jaar de Wildernis in onrust gebracht. Geef mij dat menschenkind,
of ik blijf hier jagen en zal jelui geen beentje afstaan. Hij is een
mensch, een mensch, en tot in het merg mijner heenderen haat
ik hem!" Toen kefte meer dan de helft van den Troep: „Een
mensch, een mensch! Wat liccft een mensch met ons te maken.
Laat hij heengaan waar hij thuis hoort!"

,,En het geheele volk uit het dorp tegen ons keeren," schreeuwde
Sh't're Khan. ,,Neen, geef hem aan mij, niemand van ons kan hem
in de oogen zien!"

Akela lichtte weder den kop o]) en zeide: „Hij heeft ons yoedseJ
gegeten. Hij heeft met ons geslapen. Hij heeft wild v()or ons
ojrgejaagd. Hij heeft nooit het woord van de Wet der Wildernis,
geschonden!"

DROOG BI. O EIS TER.



buiten.
■2') 0(_'tober I9fj-

„En ik heb voor iiem betaald met een ; toe J
.men werd. De waarde van een stier is wel "'''•^^,-1 len."

-aeheera is iets, waarvoor h misschien wel /on stiijacn.

xvat is dat." A-i hij. ..Ik heb nooit gewenschtd,•;i^.;^ir;I Vei'aum cm .k weet niet wat dit is. Ga ik do^
nomen

van Baglr
zei Bagheera met vriendelijke stem. 'rroei). gemmr.^ , scbreide < l zijn iiari zou oieiven, en hij t. •

„Een stier, tien jaar geleden u ' l..ven •mschreid.
„Wat hebben wij aan beenderen, die tien jaai „ nog nooit menschen gaan. Maar eer •„Was het dan geen jiand? zei Bagbeeia. zijn vitt hij,^ .. ^^eggen," en hij ging naar het t '
vende onder zijn lijipen. „Noemen jelui je .'"J „^^iLdooiien." nioet ik . \\d)l| woonde en hij schreide tegen h"

r,epn menschenkind kan met het wildernisvolk mccloojKii. zi met \ adc i 'V , ^^gen 1^;,

er. Dut zijn tranen die door
Laat ze \'allen. Mowgli. het zijn maar tranen

r  ■ ." liVteii cm' scdn-eide < I zijn hart zou breken, en hij i;,Mowgli ging '1^ c n^__^ Geschreid. ^

vende onder zijn lijijien. „Noemen jelui je Vrij ^ , inowaarin zij nier xTeeseljjk huilden

^ViI
Ba'dieera? ,, ,

Ki.'in.'
gebruikt worden
Mowgli ging zitf
nog nooit in zijn

I

„Geen menschenkind kan met het wildernisvolk mcdoojici .
huilde Shere Khan. „Geef hem aan mij! Akela

„Hij is geheel onze broeder behalve door gebooite, gi g
voort „en zou je dien willen dooden? Waarlijk, ik heb te ë ^
leefd. Sommigen van jelui zijn vee-eters geworden c^n van ^
heb ik gehoord dat ze van Shere Khan geleerd heblren m

.  ° ■ , • , i_ . i_ Al» «itopoell (lel

heeft geen waarde meer, anders zou ik het wilhm ge\en
dat van het kind. Maar voor de eer van clen Troep, die jce i
verzaakt, nu je zonder Leider zijt, beloof ik, dat, als jelui ic
menschenkind'zijn weg laat gaan. ik mij, wanneer mjjn t^d om
gedood te worden gekomen is, niet zal verdedigen. Dat zal den
Troep minstens drie levens besparen. Meer kan ik met doen.
maar als jelui wilt, kan ik je de schande besjiaren van een bloe
der gedood te hebben, die niets misdeed, een Broeder waar vooi
gesproken is en die in den Troej) gekocht is volgens de regelen
der Wet!" ,

,,Hij is een mensch — een mensch," schreeuwde cie Iroeji en
de meeste wolven gingen om Shere Khan heen staan, wiens staai t
oj) en neer ging.

„Nu moet je zelf de zaak verder aanjrakken!" zei Bagheera
tot Mowgli. „Wij kunnen nu niets meer voor je doen dan vechten!

Mowgli stond oji met den vuurjrot in zijne handen, doen strekte
hij zijn arm uit en keek de Vergaderden in het gezicht; hij was
woedend van boosheid en verdriet, want na.ar wolvenaard hadden
zij hem nooit gezegd, dat zij hem haatten. ,,Luister," riej) hij.
,,bat hondengejank kunnen jelui wel laten. Het is mij dezen
avond zoo vaak gezegd, dat ik een mensch ben, (en waarlijk, ik
zou tot het einde \'an mijn leven een wolf hebben willen blijven)
dat ik voel, dat jelui woorden waar zijn. Dus noem ik je niet langer
Broeders maar Honden, zooals het een mensch betaamt. Wat
jelui van jdan zijt of niet, daar hebben jelui niets over te zeggen.
Dat is iets waar ik over te beslissen heb, en opdat je mij duide
lijk zoudt begrijpen, heb ik hier een stukje van den Rooden Bloem
meegebracht, honden, vrees!"

Hij nam den jiot van den grond en eenige gloeiende kolen
kwamen in aanraking met het droge mos, dat begon te bloeien
en al de leden van de Raad gingen in vreeze achteruit, buiten
het bereik van de aanwakkerende vlammen. Mowgli hield den
drogen tak in het vuur, totdat de jmnt ging vlammen en knet
teren en zwaaide hem onder de verschrikte wolven.

,,Gij zijt onze Meester," zei Bagheera half luid, ,,red Akela \-an
den dood; hij is altijd je vriend geweest."

Akela, de grimmige oude wolf, die nooit om een gunst ge
vraagd had, keek Mowgli, het naakte kind. dat met zijne lange
zwarte haren over zijn schouders, in het licht van de brandende
takken de schaduwen op en neer deed bewegen, smeekend aan.

,,Ja, dat zal ik," zei Mowgli, en langzaam om zich heen kij
kende; „Ik zeg, dat jelui honden zijt. Ik ga heen naar mijn
eigen volk, volgens jelui naar mijn eigen volk. De wildernis is
voor mij gesloten en ik moet jelui stemmen en gezelschap ver
geten; maar ik zal dankbaarder zijn dan gij. Omdat ik jelui
broeder was behalve door geboorte, beloof ik, dat, wanneer ik
mensch onder de menschen zal zijn. ik je niet verraden zal, zooals
je mij gedaan hebt!" Hij trapte met zijn voet in het vuur en het
glom OJ). „Er zal geen strijd om mij in den Troej) komen, maar
voor dat ik weg ga.Greb ik een schuld af te doen". Hij lieji vooruit
OJ) Shere Khan toe, die met dommen blik in het vuur'zat te staren
en pakte hem bij den kop. Bagheera volgde hem om er bij te
zijn als hem iets mocht gebeuren. ,,Sta ojr, hond!" schreeuwde
Mowgli. „Sta OJ), als een mensch sj)reekt, of ik zal je huid in
brand steken!" Shere Khan's ooren gingen vlak tegen zijn koj)
aan en hij sloot de oogen voor het vlammende hout vlak b'ij hem
„Deze veedooder heeft gezegd dat hij mij zou dooden, omdat hij
zulks niet gedaan had toen ik klein was. Kijk, zoo doen wij men'-
schen. Zoo en zoo en zoo slaan wij honden! Als je je diirft te
bewegen, Lungri, duw ik deze Roode Bloem in je keel!" Hij
sloeg Shere Khan met het brandende hout over den kon' en de
tijger huilde van angst.

„Ba, Aai)achtige katten uit de Wildernis, maak nu dat jelui
wegkomt, en de eerste keer, dat ik hier weer oj) de Rots ver
schijn, zal het zijn met Shere Khan's huid oi) mijn hoofd Eii
Akela, gij kunt gaan waar ge wilt. Niemand zal u kwaad doen
omdat %k dat met verkies. En ik denk wel niet, dat jelui hier nov
langer wilt blijven zitten met je tongen uit den bek alsof ie
nog icU anders waart dan honden, die ik wegjaa-' — diïs \-oorti"
Het vuur vlamde aan den stok en Mowgli zwaaide er mede recht •
en hnks den kring rond en de wolven liejien huilend wee
de vonken oj) hunne huid. Eindelijk waren alleen Akela Badieei-
en misschien tien wolven, die Mowgh's jiartij hadden gekozen over
Toen begon hij binnen m zich iets te voelen, wat hij noe' nor. t
ondervonden had, en zijn ademhaling werd belemmerd en J^ii
snikte en tranen vielen over zijn gezicht. ^

.
'^"/uiienlelui mij niet verg.Te.D" zei Mowgli.

••Nm'it zoolang wij je sj.oor kunnen vinden, zeulen de jon^>,,
T'" tTi-ir den voet \'an dim heuvel en dan zullen we met i,

piaten cm'wij zulhm in bet buuwhind komen als het donker ).
""hklmi^si.oe(lïi''tenig. 'u kleine wyze kikvorsch! want MoeT,

"  ■1 "n -i l oud " zei Vader Wolt.
\Vkom sjKiedig weer." zei Moeder Wolf. ..mijn kleine naakt-

zoon. "want luister, mensclumkind. ik bemin je meer dan niiji,
eitren kinderen. „ .

Zeker zal ik terugkomen, zei Mowgli. ..en dan zal het zij,,
oni" Shere Khan's huid oj) de Rots te brengen. Vergeet mij nie
en zeg de anderen m de Wildernis, dat zij mij met moeten v„.

De morgen brak aan. toen Mowgli den heuvel afging, de wonder
lijke wezens tegemoet, die Meiiselieii lieeten.

HOFJES.De groot ,• jiarkeii van Londen zijn de longen van di
groote stad. zoo \'erliaalt men in de talrijke, handg.
boekjes die men zich in de metropolis aanschaft oni

daar. zoo handig en afdoend als maar mogelijk, alk
bezienswaardigheden gezwind te bezoeken; de holji->

zijn de longen \'an. . .. onze steden ?. . . . Neen ! Laten wij bui-
ténlui er den sj)ot niet mee drijc'en. vooral ook de meer schoon-
heid-minnendeii ondc^r onze lezers, d.' kunstenaars, en zij dt-
door alle tijden heen ze zoo jirachtig in kleuren en in etsm
hebben gegeven : de schilders en ook de bouwmeesters zoudtn
er maar aanstoot aan kunnen mmien. zouden ons terecht gaan
vragen, maar kent gij dan bet Bavijnhof niet en de Beguinag.
te Brugge, en tal v;in sidiilderacbtige jilekjes in Haarlem, den
Haag, l'trecht en andere jilaatsen ? Ne.m, de hofjes, die kleiin
rustige hoekjes ..buiten" midden tusscb.m de muren der steden
in. hebben uit den aard d.'r zaak wel iets aantrekkelijks, ook
zelfs voor ons lieden \'an Imt frissclie buitenstadsleven. Daar u
zeker ook iets zc'ér s\'mi)athieks in, om bedaagde menschen di
misschien hun geheele leven van hard-n arbeid er naar uitge
zien hebben, om later. . . . later, eens rustig, héél rustig te zijn
in een klein huisje, met een klein stukje grond, om die „alge-
sloofden". ..uitgeleefden". of boe de moderne Nederlandsdie
..woordkunstenaars" die oudjes c'erder mogen noemen, in de ge
legenheid te stellen, hun ouden dag kalmjijcs en onbezorgd te
komen slijten oj) een afgesloten jilekje. dat hoewel midden in
de stad toch de rust ademt \an een \-redig dorj).

Daar zijn er onder die oudjes die de zidfde liefde voor bloemen en
j)lanten en eaigels hebben als wij. die hun nietig stukje grond tee-
derlijk verzorgen, die de Oost-Indische kers laten groeien totinde
kozijnen hunner raamj)jes. langs de lage muurtjes, die zich ver
lustigen in de \dijtige bijen als die des zomers ook vlak aan
hun \-cnster den honing uit de kelken nemen, die er ook de
zonnebloemen zaaien en de muurbloemen en andere ouder-
wetsche soorten. Ja onzentwege mogen de hofjes blijven enno£
lang ook. en als men nieuwe m;iken wil in onzen tijd. welnu,
waarom niet. des te beter zelfs, zoo'n hofje kan een sieraad
\ an een stad zijn. zooals wij dikwijls zagen. Maar dan geen
..1 evolutie-hofjes", dan moeten ze ook gebouwd worden in deu
(Hiden trant, liefst zeer streng in den stijl uit de eerste helt'
dei zeventiende eeuw, een mooi jioort je de ingang, een gesmeed
ijzeien hek. zandsteenen kolommen. Renaissance reliefs. wal
veiguhlsel waar 't noodig is, een opschrift in fraaie letters
unnen in de rust \-an den gemeenschapjielijke tuin. de bloemen-
le oude menschen. en het welonderhouden. vlakke m'as.

H. V. B.

het microscoop
EN DE KAASMAKER!}W--VS het m het \-orig artikel „het microscoop en (d'

otcrbcTi-uling" in hoofdzaak te doen. om oW'
'Uindaclit te \-estigen oji de \-etbolletjes in de meboii (le Wijze hoe ze tot boter vereenigd worden

de concurrent.-l!' we \-oornamehjk kennis maken nu''die van huis tiwens helpers van den menscj-
heliben: ih- bact.-rl ; ' 11 aansjn aak op de koemd
dig van het tèrn-i,-,'''!!' "idringers maken zich al zeer spiu"
koe nooit treliei-l i ^""(dat zelfs de melk inde uier de'
de gezonckte l-<„ ' v' te noemen is; ook niet w^r

het gelukkig geen
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.1- 1meel

(Vervolg).JEAX clu Taillis, da .Alatin"-man, hail intusschen aan tala-
grammetje opgestald om aan zijn blad te zanc ui.
tcdagralist verstond achter gaan Fransch, docli c ooi
dalijk ta schrijven bagraa]) hij tenminste de etters '

wilde er ook een seinen aan „Monsieur Spykei (lees •
ker), zooals hij zeidc. Doch toen hem het woord op 'D
kwam te staan, sloeg hem de schrik om het hart en \ti •-< ■
hij het geld in zijn zak te houden „om er liever benzine vo
te koopen" Du Taillis' telegram is nimmer m Parijs aan
gekomen. Mogelijk komt het er nog één dezer dagen! ^
Nadat geruimen tijd bij dezen eenigsten Europeaan in dt ni

woestijn was vertoefd, werd verder gegaan. Intusschen
het snikheet geworden, en ondanks de snelheitl waaimee gtiecti
werd, kregen de deelnemers het te kwaad met de zon.

Ik ben in de gelegenheid geweest hetgeen nu gaat volgen,
delijk uit (lodard's dagboek, dat hij van dag tot dag
gehouden, te noteeren. Ik verkies zulks boven een jiersoo"
beschrijving van al hetgeen zij geleden hebben.

een jiersoonliJKe
oindat een derde

liter in
dat wij
kunnen

„Du

toon.

lu'N'ige

'  te ontdekken .
Doch \i'rre
\-oorraa(l

de Dioiis
beri'ikeii.

Taillis nio|)j)erd(
lèn zoo gebeurde
woordenwisseling

Kortom, ik had geen dro]ipel 1,,,,^^.
te wanhopen ik l'ud immers noi/ l'"

'vulde ik weldra mijn reservoir, overtu,;!'
luct <le;u- hoee-eelheid nog gemakkelijk

Tegen

OJ'ONTFIOUD IX

niet in'staat is weer te 'geven wat die menschen daür in de woes
tijn hebben ondervonden, (lodard's notitiën luidden aldus.
' „Wij hebben den telegrafist tegen negenen verlaten, nadat
hartelijk afscheid van hem was
genomen, en de immer vroolijke
Bizac hem een; ,,Au revoir, mon
colon" had toegeroepen.

,,Tegen half één stopten wij.
om in de brandende zon ons de

jeuner te nuttigen. Wij hadden
voldoende lU'oviand bij ons. Aan
gezien wij — Du Taillis en ik —
met den Spijkerwagen weder
om een grooten voorsprong had
den, besloten wij alles netjes in
gereedheid te brengen, ojidat de
anderen bij hun komst dadelijk
konden aanvallen. Zóó werd dus
geen tijd verloren! Ons dejeuner
bestond dien dag uit twee koude
kippen, een potje rijst, brood,
bier en wijn, speciaal voor du
Taillis. Wij vielen allen als hon
gerige wolven op deze lekker
nijen aan, en weldra was alles ver
orberd. Cormier en Collignon behoefden hun proviand niet te
voorschijn te halen. Immers waar wij als ..frères et compagnons"
bij elkander bleven, zouden wij 's avonds van het hunne genieten.
Cormier had bovendien reserve-voedingsmiddelen bij zich in den
vorm van een groot aantal conserven in bussen.
,,Binnen een half uur waren wij weer weg. Tijdens onzen maal

tijd had ik nog gevraagd hoeveel kilometers wij nog te rijden
hadden, vóór wij aan een benzine-station zouden komen.
Cormier meende van 350, wist dat echter niet zeker, aangezien
niemand precies de uitgestrektheid der woestijn had kunnen
ojrgeven. Wel wis
ten we dat onge
veer O]) de helft, bij
een tweede tele-

graaf-station, een
karavaan Mongolen
met benzine ons
zou afwachten.

,, I egcn zessen be
gon mijn motor
,,raar" te doen. Ik
zette er twee nieuwe
bougies O]), wenkte
de anderen om door
te rijden, leende
voor alle zekerheid
van Collignon zes
liter benzine, doch
een kwartier latei-
ging het alweer niet.
Ik achtte het heter
even een onderzoek
in te stellen vóór
dat we verder gin
gen. Cormier en
Collignon waren ons
intusschen op mijn
verzoek vooruit ge-
reilen. Hoe ik ook zocht, -
was niets te vinden, totdat eindelijk du Taillis mij acK-iseerde
om te kijken ol er voldoende benzine was. lot mijn grooten
schrik waren beide reservoirs ,,a sec", (finmitldellijk begrce)^ ik
dat Pons vóór onze scheiding niet aan mijn verzoek had %•,,]"
daan, om het linker-rescrvoir mijner wagen — bij wijze \-an
reserve — ook te vullen. Ik had hem dat gevraagd, terwijl 'ik
bezig was met zijn Tri-Contal na te kijken, om te trachten de

EEN

HEI LAA7BIE DOR}' VO

intusschen \ei(lei.
kwart over zevenen
de Dions ingehaah:
,,Met du Taillis had

ken'. Kn nu moest
de benzine!" Ketst
blageiir. va!" Docli na'
mijner woorden o\ertuig'
vloeki'ii en te tit-reii.
ver|)]icht te bekennen
..En 'Iv toutt

hoopte nog op Pons.
niet. legen tieiuai

bleef

kw'cim ^ liv mv..

Ik. nijdig,
liet. dat we
kregen.

ze\'enen haperdi

antwoordde op vrij
midden in de woestijn

Met groote snelheid reden
H,

er weer iets
.

niijn wagen stil staan, zonder dat u
hadden. Onze iHmzine vvas nu geheel

jk hi't laatste uur niet meer ges|„.,''
jk hem zeggen: ..Nous iTavons
;^eide hij mets. toen op eens: „Sacr,
lat ik hem \-an den vollen ern'
1  had. Werd hij \-uurrood. begon i,
schold mij uit en ik arme. w,

bat ik te o\-ermoedig was geweest.
nazieU'lv- die wij reeds algelegd haddo.

Die hoop was echter ij<lel..,. p,
begon het te donkeren, en al

en 01,

iin~

,

. . . • , ".i

hadden ̂ ve op dmi wagen /'tten turen, l.opeml op hulp. uitkijken,naar een inensehelijk wezen, .lie oim benzine k,_m verschalte,,
En dat in de woestijn. ^

die oiis benzine kon

erlateii van een ieder! Du Taillis w,

kalnu-r geworden, em, na

 Herberg te kalgan.
\'ol

met algesproken, dat in gnwal \ an
uur gewacht zou worden !> ()
zouden laten zitten. Dat
die den Heer Spijkei-
wagen, ol anders liever te zulhm sterven
lichte sluimering, waarin ik
en met het zeke .

.
ttegeiistaande ik hem beduidde, da:

ik zei l den anderen het teekm
had gegnweii. dat zij door kondei,
rijden, omdat ik overtuigd \va.
dat er niets aan de motor hapenk
en mijn'ireserve-reservoir vol \\>
noeande hij Cormier en ("olliti,
non: ..di's sak-s kicheurs!"..,,

..Eindelijk dan besloten wij
maar te gaan rusten. Wellicht
zou de nacht uitkomst bren
gen. Du Taillis stemde toe, knidi,
met zijn berenhuid onder den
wagen, en \-ermoeid van dezen
heeten dag sliep hij in. Ik \va>
ook nuH', doodmoe zelfs. Kun
echter den slaaji niet vatten van
ptire ongerustheid.

el hoopte ik dat Cormier be-
grijpr-n zou. dat ik benzine nnndie
zou hebben. Had ik echter zeil
niet gezegd nog een heel reservoii

te hebben ? Waren wij ook
..panne" slechts vierentwintig

luijii (lod. gesteld, dat zij ons hiei
was een coiu-urrent minder. En ik.

gi'zwoien had in Pariis te komen met zijn
ont\\-aakte uit eeii

arijs

.  ik

uur,

 "p het stuur
'i'e i(k'(-

..ons ju-oviand.
''ViJ den \-oi-igen

h uttig

steunend was geval-
nioeten ster\-en. Het over-

stuk brood en een blikje sardines.
en toch ijna reeds Vope ' d'itond gen d.

ar Du

I  ,- - -

o

een kwartier, ja, zells een half uur lang. er

Het was pas drie
aillis sliep non.

H oewel ik goed in
de kk-eren zat. w:b

het alsof de koort-.

mijn geheele li
chaam \-o(irtdureini
dr'ed sidderen. Men
Die'u. wat moesten
We' beginnen ?.. ■ ■
I k wekte du Taillis.
W ij heblH'ii toen
heel lang gesproken,
nu als \-rie'nden.

zijn tor-n (U-ereeiv
.gekomen, dat hij bji
ilen wagen zou blij-
e-ell. e'll dat ik 1'
\oet verder zou

loopen. als be'
moest loo kilonie-
Ier. om iiiaar luill
te krijgen. Ik b'd''
bem gi'zworen u
zullen terugkonieii
en ik ben oji wen
gegaan . ...

..Heellaiighf^'';
gcloopen. hoe ktns
weet ik niet nteei-

maar uren aeliteri'eii totdat ik om twee uur door vermoeidheid nid
meer kon en op een lieiiveltie lu-n neergex ailen, Daar heeft dc slaaj
.W) meimaiid. Hoe lang ik geslapen heb weet ik met. mijn bo''-

\en staan. Ik ben verder geloopen cn tegen dei'
I  een mensehelijk wezen, één Mongool o|'

'"""'Ion uaar het Zuiden reed en mij"
duurde het lang. \-oordat die iH'"'

oen ben ik gaan sehreetnwn

^ de ..groote MGUR".

loge was stil blij
"vond ontdekte
oen kameel, die van het
Weg moest kruisen. („hI
mij bereikt had

X.

wat

"I' I"" pas afstand.
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BUITEN
U,metmijn;^akdock«cu Ut, Dat lunMt hij
'L stil blijven staan un l)li|kl,aar NTrsrhrik

d"-; terwijl hij al maar naar injj k^vk. Ik 1,..,.jWenvijl hij al maar naar nnj knnk.

287

eiIK

1' , heb "hem iiifteliaahl. Inj is hljjxaai
ffijsprnken. In hut IvraiiM h; „1 iiia" gesproken

dat hij niij met
'  te luchten.
ufL

wrstiind. maar

'!u
^l''^taan k'aan'\"lu l,,n,, '^l;vl> nu-t

ik liad I , Ik
'elln

h.vzion,
VN'otr-

ir,l

ho
1); Ki'enpatt,

I  ilan ho,n-dn ik
"in mijn-j"zeide bijna niets, iain nu on

••%,h, aoh". dat Nvim alDs. Tnen l>en'ik'mm Kdnid
,1 , ■ 'u t tnti

dat was all,

'lirmèt gebaren, dat ik hulp mmdij,- had

.. «■',,

.:ghjke, kunnen ne,ee,vn. I>„el, da, was ' e."'.'"O .de
■  actie was hier imodig Ik wilde pn-red w„r,len ,,'"V"- nhj:,n mijn horloge. mi|n kettmp. mijn zilverpmhl „ .7 "\boh denJlenoegd heeft hij toen 4 1 haler mt mijn hand pvrninü.';,^ ^ver

■^Vaai op^S^^degaan. -'nomen
41 "wenkende heb ik hmn eehter meegetroond ,.,1
nacht begon hij mi) te begrijpen, heeft mij toe> '^vgen

'n kameel gehescheii^en daaimp gmg lu4 m vlrnnr '1 op
„iijnautü. Wij hadden als gi.ls .Ie e.mwige telegn-aatmi"S bemerkte ik. dat ik .hen .lag minstens Ho . Toen
iiloopeii. Het weer werkte mee. wel was Imt den badarm geweest, maar het bleet dro,,g en tegen .len^^-mMta?^
,4 lekker irisrh. ' "d werd" Toen we bij den wagsUite rug kwamen, hig du d"-ull ' '''b
llit uitpuilende .logen vroeg hij om water en' ik ha.1 .r Ülen.'
IPmaii. dien ik met gebaren en bewegingen de zaak'l'!.j,lijk gemaakt, ook niet. zoodat ik ten sl.itte er toe 1
igaan om een beetje vrater uit .Ie radiateur te haDn^'i

iieen kroes te doen. Z.tó hehlnm we dat vuile water .r. j
iVat was dat heerlijkl Welk 'n gr.i.it genotl ■'^'■monk

..Honger hadden we niet. wel dorst. Du Taillis vr.ie
Ik'moest hem weigeren, had bijna geen water nie
etrestantje er niet aan te wagen. Met touwen hehhe
ie kameel aan de auto geh.in.len en liet lukte ons

Ken.

g om

'' vn durfde
.h.iiulen en liet lukte ons ao Meter^*^i

ykomen. Meer niet. Die last was te zwaar voor Imt heeX^' u
,iob toen uit den wagen alle bagage van P.)ns gesmeten ^ n
iiijn hulp werd ik nu het slaehtofter van ' •L'""u
li'tegroote menschlievendhei.h Nog ging
iotniet. Eén kameel was niet voldoende.
Dï Mongool — 'n intelligente man in
lijn soort — begreep mij t.ien ik hem
leduidde. dat minstens vier kameelen ons
:aet een zekere snelheid \'o.iruit zou.len
runnen trekken. T.ien wil.h- hij weg-
raaii. Ten einde hem \'ertrouwen in te
"lezemen, heb ik hem mijn gouden hor-
.ge-ketting voorgehouden en hem be-
"dd, dat indien hij terugkwam, die ket-
ing hem zou toeheho.ireii. Des nachts

hij toen heengegaan.
..Tusschen Pons' bagag.- in lieh ik toen

teblapen. Du Taillis kro. ip weer onder
b wagen en voeldezich nu heter. Ik
' ist hem te overtuigen .lat wij geh.ilpen
a.uden worden. Wij sliepen .loor atmat-
iing en vermoeidheid. Ik lierinner mij
'iat ik verschrikkelijk dro.unde van die-
en, die op mij afkwamen, mij liespmn-
ten en die mij vvalcker maakten. In
"■erkelijkheid had een zwerm groote
'®ggen ons verrast. Dn Taillis zag er
'■diarmelijk uit. zijn neus en o.iren waren
Wrschrikkelijk opgezw.>llen. loen fret
ndder dag werd. verdwenen deze mus-
beten gelukkig even vlug als zij gekomen vvaien. In afwachting"nn den terugkeer van onzen .Mongool kekim we Pons Iragage
l'n, of er soms iets te eten was. \N e von.len diie leepen choco-
iade en verslonden die als het ware. \^T-er wend het sniklieet
'■n weer begon de dorst ons te kwellen; mij nog niet zoo erg als
'b Taillis.

"Het liep tegen twaalven en nog was
'^ng, doch durfde niets te zeggen. Du

flauwte, kwam weer liij. rie]!: ..noris
viinnies perclus", wrloor .lan weer het

n, om even later pl.itseling ovei -
te springen, te divigen en te

■diieeiiwen van: ..Nons monrr.ms, je Ie
U'S, c'est certain" . . . . Bange oogenldik-
'j" heb ik toen meegemaakt. IMi.ju

^Bnen kon ik nauwelijks meer inhouden-
•Ij.Delde mij die]) ongelukkig, moest (Uj
j'fllis toch nog moed in spreken, tem ijl

dacht aan mijne vrmiw en vier kin-
flie ik daar ginds in Neuilly-sm-

had achtergelaten. Kin. lel ijk dom-
f bde du Taillis weer in. W.dheht was
■n Weer een ttauwte. Toen heb ik mijn
^^^fjboek genomen en deze regelen ojrite-

'reven. Eu \7,wii- i-t-iiii-, \'riinw een t. s

O

er geen huiji. Ik werd
1 aillis kreeg even later

bi
'iind

u
mijn

A/ET GROOTE MOEITE KONDEN IDE WAGENS
TUEN-DA'LI (EEN A/OERASS/G GEDEELTE

IN MONGOLIË) RASSE EREN.

ik iets bewegen. Ik sjirong oji, riep du Taillis, die al zijn
moed verzamelde en oji den wagen ging zitten schreeuwen.
Dat was onnoodig, want onze Mongool vergezeld van drie an
deren naderden ons allengs. Met zich voerden zij een vrouw,
die ons een soort kokosmelk te drinken gaf, waarvoor du Taillis
haar met een kus op haar hand dankte. Mijn Mongool wees het
eerst op mijn ketting, die ik hem overhandigde, terwijl ik een
veter uit mijn schoen nam en aldus mijn horloge aan mijn vest

P DEN WEG NA DE „GROOTE MUUR".

vastmaakte. Weldra werden wij nu voortgetrokken, de Mon-
goolsche zat naast mij, ik stuurde en Du Taillis zat op de
treeplank. Zoo zijn wij onafgebroken zeven uur vooruitgekomen,
met een matig gangetje van hoogstens 10 K.M. in het uur. Toen
moesten de beesten even rusten. Geen half uur later kwamen wij
hij een klein meertje.

.,M'ater," riejr du Taillis, „je suis sauvé!" En met zijn handen
bracht hij het water, dat meer op melk geleek, aan zijn mond en

mentrni;„ S^niaakt. in .1.
"'JV'Jkzou vinden.

V Juist "p dat m. ime

hn. ij )  dat men

d.>iit bleek nnj ^
g nabij, want heel m de verte zng

U  (It'cliu'iiH rs. iii iiu ii

IN DE GO RL-WOESTIJN.
uil cfu f/iin/thtil voor hameden versch water in.



2S8 BUlTP-'^-
■1%;

licusrli
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\'liT
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cfliTt
l,'!i war
niet
( iii^

(Ic/t

met uit
'Inr nachten eTl

*  <■" ellende
'lemoralisi

""1 bevr/a^an 'T
\ ()()r tc

(laf^'cM N'aii i iniaist
niis zulk i'cn
liad. dat. indien
II diHii

(■.•iis iii --taat
naar lielinniell te
liaii.ue uren vras te veel

nieiisehen of d iere,,
zouden

e,.

U'

■eer,-.,

'■f
en.

^11" geWté

lieliaaiii j^ex'er.r,. 1.
..Ik vreet niet Iloe het kvrarn, maar■■

sli 'pen dieti nacht uitstekend. il„.|
waren wij nu zieker v;ui de reddinf;,"';

'  \'roek in den ocditend nadeivk, '
kaïawian \'au wel vijftig kamede

' iilleuik' mannen en vr.j
■r hei'kenden we ook, '

■Oni:

l)''C

0 m

waan lp verst
wcii. Daarom

gvii.
Van.
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■"ir' - V y*

IN DE GO BI- WOESTIJN.
OntmoeUug van imcc vvrsc/iiltnule hnravancn, de eerste, de <iiitn-h(irtiv<uiu,

de luvede die der katneelen e/i wei^ iinar /dnt^aii.

dronk ervan alsof het het reinste water der wereld was. Ook de
kameelen deden zich daar te goed. Ik wilde verder, de .Mongolen
echter niet. Hun heesten waren dan ook over\-ermoeid. Hetgeen
nu volgde danken wij aan het initiatief van mijn .Mongool. Deze
beduidde ons dat zijn vrouw bij ons zou blijven en zij weg zouden
gaan. Waarheen en waarom werd ons niet duidelijk. Du Taillis
kon het echter niet schelen, hij had water en dat was hem voor-

!'/> ïi'ii.' iiatir I'iiriJ
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IN DE GOBI-WOESTIJN
De eerste dei; xverd ^ckampci rd nahij een .Moxxnn,dselir

loopig voldoende. Aan eten werd niet gedacht, trouwens de
Mongolen aten ook niets.

„Zoo passeerden wij den derden en laatsten nacht van onze
,,benzine-panne" in het gezelschap van deze Mongoolsche vrouw,
die evenals haar echtgenoot, meester of ander soort familielid zeer
genoegelijk bij ons zat, zoo nu en dan eenige „aoch's" ten beste
gaf, doch heelemaal niet bevreesd scheen. Trouwens wij, armen.

\' 11 'i' .Mongolen.
..()p eens zag ik oen groot;

vcoord ..St.'llin" er op. en nu eerst v...
i l.' redding \-oor ons volmaakt. \\:
Padden iKUiziiie. Ik ^•oelde plots al mij;
1 loop 1 lerle\'en. al h 't geledeuewas\"()()riyj|
%-ergeten. Ni"t minder ilan i5oliterbmzin.

werd mij gezonden en daai liij een lii ivdje eau ( oiiniei. die begrep.-;
had. dat ik mogelijk gebrek aan b.'uzine had en de bewuste k;,
ra\"aan die ons hah'erveege de woesti.jn zon atvvachten, ons h,,,
tegemoet gezonden. Hij was daarbij geholpen door den beambt
\ain het tweede telegraal-station. die. alhoewel hij slechts Ru.,
sisch en (diineeseh sfirak. zijne bedoel ingen begreep. Boveiidie
werd ons ])ro\'iand gezonden. Icerst wrzadigiien wij onze hnni;-.rige magen en liet du 1 aillis daarbij zjr}

(! ■ tlesidi wijn smaken. De MongmTrli,
\ rou\ven sidiaardeii zich allen om oiizi-i,
wagen, terwijl zij die met ons den nach'
gejiassei'rd had. het woord voerde ii,
schijnbaai" ineemle te kunnen uitlepg:!
hoe zulk een wagmi zonder kameeit-i,.
paarden of muilezels kon vooruit konitt

..Na Ldleiwriendelijkst afscheid te hei-
ben gumoimm van onzen .Mongoulschei;
reddei' en vi'iend. wien wij al ons (li:-
neescli geld nog biwendien gaven, wet
de motor aangezet en alles liep uitmun
tend. Weldra hadden wij een snelhen.
win 50 a fioK..M. en nadat wij w-rdc
den gelu'clen dag hadden doorgereden.
biTfiktcn wc dcnzcHdcn avond hi-'
Dion-H( iiitoii-kainp. alwaar wij mri
o]i(.-n armen cn gclukwi-nschen ontvung-n
Werden. (loed wrzorgil en \"ertroeteb
door onze \'i'ienden. genoten wij een vee

karaeaan. kwikkenden slaaji \ an wel \-eertien uu; .
en ontwaakten den N'ojgenden dag -

zij het dan ook wel wat latw' dan het ..heure militaire", zimab
Bizac placht te zeggen — hersteld \'an di'doorgestane ellendeneii
wederom in staat alle mogelijke gwwaivn tm moeilijkheden
trotseeren. Als wij maar Parijs bLUviken. Dat was mijn deviesl

*

Hier sluiten wij voorl,„ipjg (hxlard's dagboek en zetten wij d.
reisbesclirijving v(><irt

f/'

F: -^.e "

niet de gegewns. die ons de anderen ver
strekten. idegrijpelijkerwijze vroegen \w
Hu 1 rullis oorderd o\-er (jodard. Ovt"
diims volharding, diens taaie constitutii.
diens o|)gc'wcktiieid gedurenile dat lijden
in de (iol)i-wocstijn van bijna 4 z. p
uur. raakte du 'faillis niet uitgepraat
•A est u n h o ni ni e e x c e s s i v i"
ni e n t h e r O ï p u e. d o u é d' u n e
'  ' I r e e de o I 1 > n t é e c e p t i"""
"vi l e. .?zjct hier de getuigenis v;ii
ilen man. die met (iodard dit alles niv-
maakte. En dan liet hij er onmirldellijli
op \"(dgen; ..Zonder hem zou ik nnni-
k'ered zijn gew-orden. Ik had den ineeii
leeds lang opgc.gvwen. Alleen aan heit;
lts het te danken, d.at ik heden in staal
'ivip u hcp ander te vertelleii-

l iouwvns al de andere deelnernersb'g-
den tr'gennwi' mij gelijkluidende verkla-
i iiig 'n af. .Allengs kwam ik tot de c"ii-

'lie m;m. die in Nederlandsidi-
'in.ghlaih'n ten onreclite of terecht —'1:C
laat '

hisie. dat
lagblaih'ii ten onreclite of

ik hier nog ia pet niidden — ''p
s< huldigd was \'an allerli'i kwaadduencni-

'lezen raid gv-dragen heelt alsci 'inzudi
held !

Eerst den \'(4gcn(U-n dag kwam ;l'
sai.icaan aan het einde der (iohi-wnestijr
"m Weldra te belanden in het (Hirsa

MONGOOLSCHE VBO UWEN BEJIDNIJEEEN DE WAGENS.

■bied.
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