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1 0 ,bis (iicnvn door Inmne bevrediging daarvan
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.fie van hem uitgingen, voortdu,

Uinle gimitmi m nul dmirvoor. nntede van zo..,als bij z^n h
■'

.1. ,..1 toorn te duchten te hehhen.

'"nrdeze ..verwegmgem voornaniehjk gehoren uit waarner.
(Ier natuurlijke \-erschijnselen van leven en dood. ontstonden

tallooze oorsf.ronkelijk naturahstisrhe vormen van eerediensf
voorvaderen en doodeuN-ereermg m he algemeen, welke bij
volkeren voorkwamen en deels tot of» den huldigen dag gebh
zijn onder de mensehen.

, •

,

,

Gaven ze bij de jafianners aanleiding tot een cultus derr

vad(zren in wijdere" beteekenis. waardoor het Shintoisme aai
geheele thans' levende \-olk eene hoogstaande menschelijke
voeding vermocht te bieden. - ook bij de Westelijke volk
namen die gebruiken als begralemsscn. doodenfeesten, hjkeii
brandingen, doodenorakels. doodenoffers en doodenmaaltijden.

belangrijke jilaats in. zoowel geestelijk als maatschappelijk.
De gebruiken onzer Gerinaansehe voorouders kenmerkten.
in ov'ereenstemining met die der (jviekeri uit den tijd van Honii
door lijkenv'erbranding. otters en maaltijden.
H< .e zeer dat alles ook gewijzigd is na de dagen van den eerChristenkoning en onder den invloed der Kerk. tot op onzen
kunnen in de begratenisgebniiken ten onzent duidelijke sf
worden aangewezen, welke tot den oorsi.ronkelijkeu natmirv
\"an (loodemlienst terug\-oeren.
*

Heets \'ertelt in zijn of.stel ..Begrav'eii " hoe vikir een zeve'

tal jaren ten fdatteiande (.'en hegralenis [ilaats vond:
..(leen ander rijtuig dan de wagen, die den overledene ged
heelt om voor zich en de zijnen het eerlijk onderhoud te win
\ oei t hem nu ten graxa'. en deze wordt getrokken doorzijngf
paai cl. den deelgenoot van zijn arbeid. Met het gezidit i
gicMite zwaite huik x'erborgen. zitten de \ rQUwen opdekistzi
. 'J A't gial sfireekt de leeraar. aller x'rieftd. een kort vvoor
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.vhamk', ee.i vluek zelfs voor de ziel, welke dan

'm doodein-ijk
m'- ten Krondslag
^at-raan delag,
oiaiame
■edaihte
welk in
ideehetdeonderaardse!,
begraven,!,.

• n ken eeuwenlang gehuld,g,l hebben, behoeft gee,i betoog
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we,',!
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• e,, h,iup]e
h,>up]e zand,
za,i,l, dat
dat d,i
,l,„.r

het,le,-ijke hand ,,p het lijk gest,-,),.i,l

l, Miid,)ende geacht ,),n de sehi,n,nen t,>t rust te b,-enge,i , e,i

vwrd.
aas

lat
...

,1,1,1, die sehijnliegratenis ree,ls aan ,1e belnieften ,Ier ziel i,,

upzieht v,)ldaan.

1,1 wtzen ,s e, geen onderscheid tiisschen de ,n,)tieve,, \an den

.aastbestaande. ,lie zijn dierbare ten kerkho\-e thans nog de laat

39

dooden naar den eisch, de bevi'edigende gedachte ligt van alles
te hebben gedaan, wat luen voor zijn dic'bai'en nog meende,te
kunnen en ,noeten doen.

Laten we nooit oppervlakkig oiu'deelend den staf breken over
,1e hanclhaving ,ler begrafenisgewoonten, hoe vreemd ze s,)ms
o,>k schijnen. Inderdaad: c'est l'histoire (jui se. r,^pète!
Hoe z,)n,lerling sommige plichtiilegingen ons ook aandoen
mogen, vaak zijn zij vooi' den ingewijde alleszins eerbiedwaardig,

niet ei|kel d,K)r de ouderdomsbrieven, welke opv,)eren tot den
,-,-rsten, natnrahstis,dien ge(-steseigen,l,)m ,ler menschheid.

ste eer bewijst d,),)r zijn graf ,net een schoji v,)l aarde te dekken
de aaiuhitt de,' zusterlijke liefile, welke b.\'. A,itigo,ie er t,)e

(1. IU-: (1k.\.\i-.

l,-eel. ,1,11 ook slechts schijnbaar de begrafenis van haar broedei'.
U'nts t rt'on ^

tt' dom plaats vinden.

PADDEN.

*

*

*

loen zndi bij clen inensch ,1e verplichting deed gevoelen ,i,u den
.lestorvene te dienen door zijne als v,-)lk,),nen natuurlijk veidiider^telde lieh,ieften en begeerten te bevredigen, gold wel allernieest
Ie eisch hem van spijs en rlrank te v,)orzien. Den iloode te geden
ken, ,)ok bij den maaltijd weial jilicht geacht, zij het dan ook door
Ie verwante begripjien van liefde ,if vi'ees daartoe gedreven. De
Iiiilitu's, ,lie water, rijst en vleesch ,1]) de graven hunner dooden
■tteii. - ,1e Egyiitenaren. die k, ieken en geidukt gevogelte oii
a'ten rekken b,iven het gral plaatsten, zelfs bij den maaltrijd de
1 1,
/,

1, 1,„lenmummies mede aan tafel in den kring schaarden, — de

1 H'ieken. die de schimmen hunner doode helden plechtig mede aan
l iet gastmaal ter hunner eei'e n,iodigden, — de Slavische volkeren,
l,e bij het eten stukjes vleesch ,)nder ,len disch wierpen, ten geiHiege van de huiselijke geesten. — ze staan allen feitelijk op de'fltde bladzijde der wereldgeschiedenis geschreve,-,.
De ("jer,nanen ,)fterden hunne d,),)den ,)ok spijzen, en naast ,1e

'ue[)assi,',g van het ,),)k elders versjireide de,ikbeeld, dat juist de
lamp \'an het ve,'goten tlierenbloed en de reuk \'a,i het gebraden
■ Itervleesch d,,,),' (Ie zielen genuttigd k,)nden worden, vcsterkten
Ie levenden zich ter hunner ee,"e met de s])ijze,r zelve.

Hier,n ligt de beteekenis van de doodenmalen, welke ten platten-

ia,ide, o,)k n,)g hier bij ons, in allerlei v,)r,Tie,i gebruikelijk zijn.

\iet alleen in de ,)udste jmivinciën, d,)ch ,,ok bij (hist- en WestI."i',ezen hebben ze zich gehandhaafd tot ,>p onzen tijcl.
K, i,u'.

Hoe is 't? h,)orden we n,)g ,)nlangs een N',),)rd-Hol-

anilschen b,ier zeggen, die ,ia zijn vrouw begraven te hebben ten
-lerfhuize teruggekeerd, het sein gat t,>t bijschikke,r aan de met

-pijzen rijkbeladen tatel, — Hoe is 't? Zouden we de o\'erlcde,ie:
I, . laatste eer niet d'r 's pan bewaizen.^
In het Zuid,)osten van Imiesland was de ,lo,-p.s]),'edikant _steeds

i i 'i' begraienis gen,),)digd e,i dan belast met het ..bollensnijdcn ,
II .1. het vo,)rsnijden van de wittebrooden. die steeds in groote,",

LO'tale werden genuttigd aan het doodenmaal.
Ken der , oorzaken, w'elke de instandhouding dezei begrafenis-

eebru,ken in de hand werkten, was ook hier weer de plicht der
Imkbaarheid, zich uitend in het aanbieden van sjnjs en drank

■ ia,", de geburen, die o]") allerlei wijzen hulp \'erleenden in deze oit,-t.mdigheden.

\',),)ral in D,-enthe en Twenthe zo,-gen de naaste buren ol

..I,,labe,'s' z,)o ,)ngeveer v,r,)r alles wat met het ste,fge\al in \e,
' ia„,l staat. Het bez,),"gen van den doode in zijn laatste of ,,henne-

k!ee,l" en in zijn laatste waming, ,,doü,h'at geheeten, het luidci

[.■r kh.kken, waarmede ,)verlij,len en begrafenis worden bekend

z,'maakt, het aanzeggen ,m n,)odigen ter begi'ateni,^ (grocwe-

EKKR zijn er niet veel dieren, die zoo onverdiend ineen

slechten reuk staan en d,)or gro,)t en klein vervolgd wor
den, dan de Padden. Bijna ieder, die een Pad ziet, acht
het zich een plicht haar te d,)oden, en er worden dan ook
jaarlijks heel wat van die nuttige dieren d,),)r ,nid en
j,mgmit onwetendheid vermo,)rd.

Z

Het is waar, dat een Pad een zeer onoogelijk dier is en dat zij
,1e vergelijking met een Kikv,)rsch al heel slecht kan d,)orstaan.
Maar ,)m(lat zij leelijk is, ,laar,)m d,)et zij n,)g geen kwaad. Bij
\"elen bestaat ,),)k nog het v,)lstrekt verkeerde ,lcnkbeeld, dat
een Pad giftig is. Hiervan nu is v,)lstrekt geen sjirake. Wel spuwt
zij, bij na,leren,! gevaar v,)cht uit, d,)ch ,lat is geheel ,)nschadelijk.
In ons land k,)men twee s,)orten \-an Padden v,),)r. De meest

bekende is de Cïewone Pad [Bujo vidgaris ,)f Ridiu Bufo). die zich
kenmerkt d,),)r,lat zij tusschen haar achter]io,)ten zwemvliezen
heeft, grauw van kleur is en wier huid een eenigszins scherp
v,)cht afscheidt. Zij w,)rdt gev,)n,len in b,)sschen en velden, ,),)k
wel in kelders: zij lunveegt zich slechts langzaam.
De tweede. s,),)rt is ,1e ("ir,)ene Pad {Bufo Calamita of Bujo

viridis). Deze is goenachtig van kleur, kleiner dan de v,)rige en

heeft geen zwemvliezen. Zij kan uitl haar wratten een scherj,
stinkend v,)cht persen. 0,)k beweegt deze Pa,l zich tamelijk vlug
en klimt zelfs tegen b,),)men en muren ,)ii.

De Pa,lden, wier v,)ortteling geheel dezelfde is als die van de
Kikv,)rschen. zijn echte nachtdieren, waanmr men ze ,)ver,lag
slechts zelden ziet; ,),ik hebben zij een winterslaap.
De Padden v,)eden zich met allerhan,le insecten en juist daar,)m

zijn zij in tuinen en kassen zo,) nuttig. Het is \-erbazingwekkend
,)m eens na te gaan li,)e\-cel insecten z,),)'n dier in Imrtcn tijd wel
veroi'beren kan. Dezen zomer was ik in de gelegenheid in
een der kassen er een gade te slaan, terwdjl het ,)p de mieren

vangst was. Ieder keer, wanneer zo,)'n insect voorbij kwam, sloeg
de lange tong naar buiten en verdwenen was het. Ik heb ze niet
geteld, maar in de tien minuten, dat ik het beestje gade sloeg, zijn
er heel wat mieren door haar verslonden.

Doch niet alleen mie

ren, maar allerhande schadelijke insecten vallen haar ten })ro,)i
en in een groenten- ,)f bl,)ementuin doen zij dan ,),)k ,)nbereke.nbaar veel nut.

Om deze reden wil ik er bij de Lezers \'an ,,Buiten" met ernst

,ip aandringen : Ziet gij ,lit vo,)rjaar in uw tuin één of meer
Padden, z,)rgt er dan voor. dat zij niet verv,)lgd en ged,)od worden.
,l,)ch neemt ze in bescherming: zij venlienen het ten volle.
E. Tii. W.

ni.|,gen) — 't wordt alles d,),)," de noaberschaji verr,cht.
^
(>,)k ,1e z,)rgen v,»),' de gr,)e'vemalen beho,),en t,)t de ..olde g,■luuksrechten" der geburinnen, ,he begr,),)ting(jn ,naken en m-iagen ,l,>en int ,!e stee,ls rijk beschouw,le beu,-s der nabestaanden.

, .ro, ,te h,ieveelhe,len eetwau'en, bier en sterken drpk worden aan^, .k,.,-ht, terwijl kooksters worden aangesteld. Slechts de melk vooi
l i ,-! k,,ke,n van den rijstebrijv,),)rraad w,)rdt ,l,)or de noaberschap
K' istehios gele\'erd.
i ■ i. ^
,
In D,-enthe geeft een b,)e,-enbegrafen,s vaak aanlcdmg t,)t di,e
f lodennialen.

Daaus v,V>,

,

„ ..

te,'aa,-del)estelhng w,.,-,lt e.ene .,v,)o, gi ,)e\ (

p(-

. |ui„l,.n. De buu,-v,-,,uwen en nieisjes beshuten dan ,1e
'j'"
, iden,le werkzaamheden inet ,'en stev,g r,,]steb|-,j,naal. De ,lag
bem-aieni^-plechtighei,! zelf zit het !,u,s v,,l tanuhe en gen,),)-

im, !..,,: terwijl ,1e noabcschap op de ileH en „i de ^j-'huur a;m
ouute ,,i) schragen aangebrachte, gedekte tafels vceenigd ,. .

L S.
Dooi" het ongunstige weder vnn de laatste

dagen, de dikke mist, die goede fotografi.sche op
namen binnenshuis (tumogelijk maakte, is het

onzen fotogi"aaf niet gelukt voor „Buiten" ge
schikte foto's te vervaardigen op de Automo-

bielen-tentoon.stelling in het Paleis voor Volks

e!,''" Als
\Ts nageTecht
. \'w
luten.
nageiec^m

volgK dan. rijsteb,-ij,
en de v,-eemdehng,
d,e
^ j vc'baasd
„ver de enor,ne

vlijt. Daar het er ons alléén om te doen is onzen
lezers voorti-effelijke illu.straties aan te bieden,

hopen wij dat het licht ons in de volgende
..Mf n'iH allr .laK.n
fc. V.
.a.h,.'
\ aak bl ijv,.,, ,., l,ter nog vohl-.eml,
t e. h,)udi'n,
waaraan ,lan de familieig ee,is
• ■
.
.
i ...
. .igen nog
eens een
een ..nagr,)e\,
' den in V,-nieren graa,l

De zo,-g,-n der

ih'

j;;! f ^nVls elders, een sterfgeval letterlijk

, .. ,|„ hten maken, dat
^ A
onmiddellijk moet worden
.duur" komt te staan, waar cc
, jp P(.t begraven hunner
".-(regev.-n, ,lat voor zoo onnoem.-hjk v. Kn n,u k

dagen gunstiger gezind mag zijn.
RKDACTIE.

buiten.

MERONGEN.
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HET HUIS TE A

. .igciiaai
''"-'"lijkhei,;
nieestt ten voeten uji
I
.
vei
-^'
iniivn'li
„,t
en
de
voorstelleinlv d.
p.veimgi'" ,,atniirlijl< zeer groot. Rn da;,,
.

(SloL).

Tiel, waar

^anienzwcnng

l>>'l

i. rmdcn der Spanjaanlcn over t<'

I ^'"'Ten'^NlÏincLlde hij naar Sonheiu'el (het Huis te Ameronleveien, wut

ontkome

ijjOp nabiiheid der samenzweerdei ^ tr

bij een /eci aan ^ ,.,,„terleitM , ^-on stadhouders en koniap

k.mieii '>"-\''\,,.,.„aai-. 'i"; -na,,verden111
wel ke

hij het

b". 'l

■

hoogeii gunst ston,

geselionkell.

x-er/ainelmg van kosR
x-oorwerpeii \'an kunst be

aart
p....

znn iie j"""-—

,•11 .Ml iertiis en Isahdia

liel to

Ic I-I htgenooten der pi
■
,,
,
- s'»

\tl ilone. \> aii
■■■■

di'n vijlden graal ' '' 'pveilenk Willem. Mam de groote za,
(

i! schetsmatig en slechts met aanstijijnng van enkele u -

..fhèt i-omantisch
van x-an hennep
weergegcwen
behondensN-erhaal
de genealogische
gegex'ens
en data --u aai kn

Slende onjuistheden voorkomen, ook nu nog zeer dicht de

En
En wie
wie heelt, ondanks d.
t^ocW' ...erkebikheid
werkelijkheid nadert.
nadert, atuur.
niet van Lennej) —
van nieuwere en jongste hten

■

VPP
'""■a. .li.-

i! )Ii< I

i^ngs den gebaandeii, aan weerszijden nu

aggd door baron van Pallandt.

\ an

stroom

althans

ïn zijn „vlegeljaren- - gelezeiH

af 1'cn waj thans echter nader kennis met de kunstschatti'ii en
''^vvendige jiracht van het Huis zeil.
dn 1' plafond van de groote vestibule is door Willem \'an Xij>1 beschilderd met de wapens van (lodard .Adriaan van Reede

"n^^hcn^ gemalin Alargaretha Turnor. Het aantal portretten,

Fi-edm-ik dhnstiaan m.
,.,.11 waar museiini

k, ,mbaarheden van verse
,,ialond. de beide schoorsteenen,

lenden aard.

'kcpereii ha.irdeii trekken niet min

marmeren koloinnu n

„„.ubilair. de antieke kastellen

,1e
aandacht dan m
tahdjkeschddeistuKK

aangelegdj „.^v,
dooinu leren
.Annaeenvanmerkwaar
den Bi
z.g.n. Album Anm
Ke,-de gehuwd, de moederselaar. in i''it,, ,,,.iiu- lordige kasteel . Men staat verba
den
I )\'er

stii'hter van n<

p ,

g,,,,..! \aardigheid. waarmede in ;

?'p%oo'n'anwkeur.g en tot m bijzonderheden uitvoe,

klein In
ininiatiireii

'

uit de hand natnurlijk
zijn aangebracht. [
is ,-en xTr/ameiing \ an handteekeiiingen. spreuj
,.nz van beroemde bmtoi is, lie personen, als Pbj],
de Nassau, jiriiiee l i'Oraiige.
heonora de Bourl
'j-dnaiinel < le i'ortugal
Maurice. — Marif
Nassau, de gemalin xmn graal Hohenlohe, — Fi,
van ' ■uleinborg eii zijn gemalin en tal van ander
' jhix-en de sel ioorsteeiien hangen de ruiten
tretti ii van den gro, )ten keiirx'orst en van Lo:
Heiiriette. venlei" zljii el' de seliilderijen vanFred.
I. Koning x'.in Pruisen en diens geniialin. vanKti
Karei \'I. twee zoons xmn den eersten graaf .\thlone. Het is een portretten-galerij, waarh
men

wandelt,

mooi

la-waard

gebleven en w,

, en deltigeii en rijken iiiilruk maakt. Verderei
terii -itsels mannen wij die xam Willem van .Mhli

die in 170J siieuxclde. \ an den eersten graaf '
.Athloiie. \ ;m drie kinderen x'an den tweedengi
en \;m Heiiriette \ an Nassau Ziiilesteiii; vaii Didi
.\dol l. zoon \an (lodard \'an Ri-ede en .Anna'

den Hianselaar. een geer^Ielijke van groeten invli
tot de Hervornidmi o\-i ■! g,.gaan. maar later tot
Roi iiiisihe kerk teniggekeei il. die Voor de lezcfS'
/h' /V,',-g".,am al (Weiinnn een 011 bekende is. Vet

jiortreiteii v.m K.irel \" , n |aeobiis 11 \"an EngeLi
Wilh '111 m. Wiii em I. ( harlotte van Boui'l'
.Manrits. bre<lerik Hendrik. Kasten met verschillt'
x'iinrwapens.
waaronder gewi-ren x'an zeldza

maaks,.]. traaie drinkglazen en bokalen — dit

nog \-erdere stukken uit IdIe kevirx'erzameling, ik
xan eini eatalogus als x'an een museum zou "
aan

te

leggmi.

Merkxvaaialig is op , lcze hoogte de achterb'"
and,'re zijde, behangen niet kostbare h

mm

de

ten.

ex'e

mis het imuirxx'erk xam dit gedeelte bij-

r, ), it ,.n

nog

braml

mditer ,1

t

x aa Pijj g,'S|)aard geblex'cn en

'et 011,1,. huis alkomstig. In de ruii
e,.tzaal. naast ile diensttrap, is eendi'

\-an

u-nietsehl

'•^'"liertje, waar ,1e Heer van .Ameroi'-

f'.in kosibaarh,.,l..n ha,l x'erborgeii. toen hij het-f
tt

' ie komst ,1,-r I-r.msehen had verlatet

wam
t

'".I -je. bij /ij,, p-nigkonmt. ,,ngesch()ndcn«

' iigx'oinl.

lmng,.n nog ,1,. (Hirtretten
van ( ;,-,.ririiid van Nijeni',

kni,.len,l ■

■Anna x--iti
,l,.,i

''' '
kleinzoon (iodaf'l
Hoeis,.|aar. x'an Prins Willem^

M-ln v" ^T".'

portrètt, .,,"".'.'
x-an

derik
nk

liet h ''"'

Ie

W,ii
-

, , "

en

Athlnne.

Rrooi,. b,.v,-nzaal xx'ijst eent'

''' '-''"e zij,le de hoogeHu

'""'""M. i'r,., l,:nk Christiaaan. ''
H>..,l,.nk (dinstiaan. iste-, '

grani x- mi .Atllhiiie en lord .Agl'l
\'ooi X'ai ler,'!! l-"rederik. h"";

--i'le

'(1 I, ), i;i r. I "let hun

Hangen

,

"elia xan
j'eilia
H enrii't t,

( )

van R,.e.l,., Daartegen';
hunner gtniialinnen
.- tl
'st I inn. .Ann.i
ni , i,.n Ihietselaai. ■
bi-eit,. "msen

■ 'iriii ir. 1 ']
xan

\,

a

1

pota X'an Raa^^'

"" ^AMss,.,!.',",'Ziul,.sT, .,n. I.ouisa Iss'
"^■' 1 van S,'.,'j'' '"'""' ' 'e- Anna Elis.
m
kr, min 111
1 ,,.j.,, '"'^•^eik, .. Heiirn-tte Hope als kot"
c.oert
x'an Y'
-^'.jne 1 ,1,
'oiixx ( i!.,.rtnn,n,l .gxan
Xijenrode
"b
en

I'flfo Ah(;. F. IE. Uo(^t.
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X-;..,";'"
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"iidei^ .\,ln,ian xmn Re^*'
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"stehjk,. personen. welk'
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È
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N
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buiten.
h-1

, „1 „vcrrcn^t.'niminii met de inderdaad
,;,,„ de ,1c
iiiNvendige
stoH.-enng
van hg.
aaide,^ t'an
het Ktoote

,,
bracht.

i'UlS"

ko

S

«W

iBS P»= - •

.''^treu .m.urte. «aa.Tan n„«.

(IC ttll'l'" ■ |,,;lC

van1

E3 5 ö

oianjeu'. "iKiihnn nei, lucRang hetfj

tunen

tn

ddlii- CTH

prachtib'v mn^cviiib'. nud ver va„

,^,n keungn "1 ' b;l^

,e;\vater een dijk nof,' l>''Veiligingbiedt

i.-n dit
<lit toovei jK'
^,1 ,,elks uai
cm.
„lek,..
]-:n
tcf-n-o
vcn-akkelijkc
plekjes, waaj,,..n Kijn gcle.yeii 'ïoItVnie- e.cn -loorkijk .minnen o,i een der
ZZ ..ok boften ot> oe
^
beuken .^;_,;;-rrcht,gsb.

scdioonste

sc

/,,() ergens, mt

^

elkaai aain
I 'urbeterinop

strt*ki*n N'Hii ons mooie land: d(.

"u"-,rende .lorj.en. i.ekiensd do,,r de rivier.
welwillend lezer was zoo voorkomend ons te wijzen

_ ICen
i'.e-

.
een
en ver^-tciJLxiiF,
verklaring

-aaf
üai Donc
ai.a= lleyniic en Diederic
aaf I'loris \\',, dat
Borre ahas
7-iiii Pev^-orden ..van den huvse. dat <;■
wnn
^
het
erve. waarop sij het doen tim
^rve

,ran ^
•

-\™®''°gr|n"tt'^A"''®''en^op ee^ vmklaruu? van eenige Sti'chtsche edelen'
Juli 12.S0 - ^r.mis iratres dirti Burnkm de .\merunghen'

?f Heiiricus et ■ ^y^erongen. die zi,i van de kerk aldaar in cijns be
Jjunders land le •'''an Holland kunnen oj.dragrn. 22 Juli 1286.
Jen aan den graal v
van Hemert me het ge.slacht lurk
herziening behoeft, 'if'..-as. Hijshr.-clU lieette eigenlijk van Hemerten.
1 Torck vermaagscinb' .Jochteii „p de hekken van het terras bij het
?

letters, welke i«' verbeehlen den naam C.oJard .\driaan van Reedt

Huis z.ijn aangebrach

vn z'j" '-bh (... A.

HFT 0EGRA
V^EN GELD.
.„H-r van spokerij vvuet^ 'k Denk 't ok

O
hoor; ]e

maar '

^-,,^.01- 1den nic lijt vol van dat siiookbed bij

'k Had

(If wereld zou ik't die han-

ons en

nekemaa
jtraat
jmaat tr

wel;

'k zelf niet bij 'cwt-vst. Wat gelukkig!

K b'ig

. peeëclecn licwwc. Want spoke. zebenne'r

poojt
uit
nooit

'iüiior?
- :>

me b'o-^,.s
harsesl"

'1 oe. vertel o])l

Wat was dat?"

Een hannekeiTi'^'^^^. jp,,^.jj-e onzen sirookverteller ..an de gang"

't Kostte al

te krijgen.

zijn griezelige ge-

digde hem aan oin '

en gezien had. nw"

Het woord is aiW
..Ja. zie ]v. vro h

Ft>to Aui^. l'\ //'.

BUFFET IN DE EETZAAL.

aandaclit trekken, maar ook van oude genre-scliilders zijn fraaie
stukken te bewonderen. Zoo een bijzonder bloemstuk van Jan
van Htiysum. den bekwaamsten bloem- en fruitscliilder \'an zijn

tijd (geiiorcn te Amsterdam 1682, overleden 1749): een land

schap met waterval \'an den grooten Jnkoh Kuysdaal. een stuk
met jiaarden. dat aan Philips ^^'ouwerman wordt toegeschreven ;
twee stukken: zwanen, en een herte,gezicht van Hondckoeter.
\'an liet kasteel \-ennelden wij nog de zoogenaamde Koningskamer. welke aan den Koning-Stadlionder Willem III tot slaanverti'ek diende tijdens een bezoek, dal hij aan zijn \'riend op diens

wel eenigszins door gestreeld, dat we

Hij .^piedenissen interessant vonden.
den \'ertcller:

(ie mensclieii Wel 's terug, as ziof zoo. dat met an'ezui\'erd was.

,l,H)d ware. Den nn'!je (l'r niet zoo meer \an.
'Pc-ugewoordig hooi' jilaas wel \'an Teun *). hè?
Te ken <le ouwe

'r den ok 's ieii

j;

den de skuld.

1

te-minste ze woué
Maar 'seumers 'h'"
t.

t .Spookte

Nou, deer kwam

Kerst morrcke ze 't niet zoo erg;
hewwe. De ki ieit' m 't Stal krege

^
1 ■

1'Jn ikn zeg■ maar.
den konm
c
i-te alhcnig

was

Dat moe-

j]^.^ wat hij op sixiok- en kol,gebied gehoord

1

.

,

,

^koeiè
"k ''Ve
goed. soms nacht an nacht.
't tocdi niet doen. En kaseweel

, s in

t stal. in 't are deel van de boer-

moireke ze gk'n mieter. \\ u- op de koes — het bed in de
moest slc'cl""- kad 'l beroerd \-an twaalf tot iene. De
kiiechl Iraaide 'r iia'nurlijk \dor op. Maai' ie X'ergloeide 't lek-

'lerij
slal

'«■r.

a--

le alle mudite 't geweld

hooide. I)e eerste naehte hield zoo'it
iiuwe kueeht

't

w(-l uit; 't zou wel

11 starreke \-erbeeldin,g vveze van
z 11 ei.tte. Maar al .noiiw nam ie de

spat O), en iiedankte 'r ieestelijk
^'oor om bij z'ri baas te hlijvt'. as
"• in t stal zou moete sleejie.
^^at ( ij

\\as.-'

r den 's naelis an de liaiid

|e kon 'r \'ast op an. datje

11 le\'e hoorde. o| ze Zoo maai' 'n

l'lank \-aii de

zolder nee beiieje

dikkerde. Dat beurde hij 't klokkie

\'an twaalvc. T mudis. zie je. E'i
' km %\ a> je wakker, klinkklaar wak-

kia . Maar je za,u 'r gienien in de
koev. ( )]) ,1,. j,f;ing kon je 'r den ie"

zien

luesjeere.

zi lo

/wart as de

iiaelit.

.Vs^ je dan niet zoo grtiwelijkbang

f\as eu eest. zou Je 't met die vent.

"I ' lat spook eigenlijk, te doen 'eliad
liewwe,

D,,|

--teunde maat", dat

llftf

i' V;
I leil

leim

nng

t

zi II I maar voor de

k( »e-- zit t
grieui ■ , W le 'r den te
bed la.g. h.id
t gm kleine beetje

z 11

zuur:

ken

bloed

wiel

karnemelk'

!'■ 'k-nke. Jon,ges. mensclie. 'b

'k ni •bil an ons kamerbed denk. hè?
11011.

'km wul ]e 't \\-el bestede. En

ik ge 'd

ie j-

/'*. II'. l'ofLi.

DE GROOTE ZAAL.

die kiieeht .groot
ro(h ,geliik. dnt

h■ 1 nu't'] (lp

\\'( Hl.

■ ' 'Td,„.|,p, daat^' slaat eeiie'l"T
^'i"i den , 1 • ""beu j iissiheii Hevenvijl'

^'1' Alkmaar.

ir> .Januari 190S.
BUITEN.

la. nvciala^, rn

|,. n,.,ut to

V-had hewwr, ja. den

terug van de trouwiilechtigheid. gevolgd door een langen stoet
\an bloedverwanten en vrienden, allemaal op de fiets. De tan
dem en de fietsen waren geheel bedekt met oranjebloesem.
Wanneer President Félix Eaure gasten ontving, was de tatel
altijd met iirachtexemidaren van orchideeën versierd. Hij een
haiujuet te \\ ashington werd in het midden der tafel een klein
meert je gemaakt en in dat meertje schommelde zachtjes een boot

H l ]«■ Knc'l in-atr. dan durl ,a alias; maar 't moat eerst maar
ii 1 1> nai it wnna. twaalt imr. en dan moet zo'n narigheid ht--mma. non. aan knul han )a!

l 'sh i> d mt 'akonmu'. wat 't ■aweest is. .\1 jara lang wier

MK s met maai he^laapa; en jara lang had 't sjiook \'ast mit
■:i/u hthar.- [tlanke 'agomd en over de gang loope steene.
I

UI /emnei . t wier hooitijd. Zoo as 't toe \'eul erger was

N'ersierd met rozen
"
•
■
izeii. Maar
dat
is
de weelde van
.1... hloemep, agu het

■ ' 11 iiou. hij oiis had ji' gian goeie maaiers; dat konne /x hij ons
' 'ia>maaieiw moeste \'an 't are end van de wereld komme.

Ih' motte

Zoo wiere ze ok wel 'enoemd - ot di' hamu'ke-

In de leege hooiharg wier 'r nessie van

' looi en koedekke klaar 'emaakt.
■nol hij.
n uge

Nou was 'r dat jaar 'n nuwe

n starreke ktavl; hij kon wel twee stikke laiul maaie

n aar leii.

Loot ha'k ie wel niet te kenne.

■k \an. \'.m dat spook, zh' je.

Dii- hoorde 'r

Krek wat \'oor hum.

I 'p l hooi .-leeiH'. as r n hed leeg stong? ()t ie o)) de kot's moehtl
1 'le plankegooier zou u' wel klein krijgi'. hij was ok niet \'an
„u-ter. Zo 11 spook, wat zou 't.^ Je pakte 'm ethes in z'n mieter;
' u a- |e moeder niet. Nou. om kort te gaan. de stoere hanneke■ i ia.i iei zou t dan < preheere mit 'm. Di- koes wier in orde
I ii'i lehl.

Moe'leiziel allieiiig Zei le 'r sleepe. hhi wete zel-ie. wat 't is.
lli| ken eerst hest n tokkie doen. 't is nog lang. gien twaalf uur
' tl voor ie tijd hegmt 't spul toch niiU. Den zei ie ok van zelf
wi l wakker worre. Kn ie is wakker, hoor! De leste kla)i van
Twa.ih e IS nog niet 'edaan of jiatsl deer valt weer 'n idank. waar
" morrege-o( hend toch weer niks \'an zien kim.

Onze hanneke-

■ i i.iaier gluurt 'r 's door 'n kiertje. Het is 'r. dat sjiookl
Met -pnngt le mt de koes op de gang. .Vl had ik de lialw
'M-reld kenne krijge. 'k had 't \'ast niet kenne doen. hè. \'ast
■MMiit

ok nieti

't Spook drentel t weer steunend o\'er de gang.
1

alles nog niets. \'ergeleken hij
Russische hof.

Bij groote teestmaaltijden worden de bloemen hij ieder gerecht
\-erwisseld. Het diner begint met \'iooltjes. wordt \"oortgezet met
lelietjes x'an dalen, vervolgens maken deze jdaats voor seringen

ul * ieldeihmd i it ()\'eri)si'l. aars (Umgdi' ze met.
i ia.ueiw kwamme iKai.
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D'r is 't hij

en hyacinthen. en aan het dessert is de heele tafel hedekf met
..la Erance"-rozen. de lievelingsbloemen \-an de czaritsa.
Iren

aardig gebruik bestaat er sinds kort' in aristocratische

families. X'oordat de gasten de eetzaal binnen gaan, biedt de
gastN'rouw aan ieder jiaar een \-erschilIende bloem aan, dif;, in
het corsage of in het knoojisgat gestoken wordt. Iedere tafelheer
herkent zijne buurvrouw aan de bloem en leidt haar naar hun
jilaats aan tafel, die aangegeven is door een foefje van dezelfde

idloemen. die zij gekregen hebben.
Onlangs werden bij een groot banquet de gasten in groejien
\-an bloemen \-erdeeld. Iedere tafel, \'oor twaalf gedekt, werd

gepresideerd door een dame, die de plaatsen aanwees volgens de
bloemen, die de gasten in het knoopsgat hadden.
In iS()() werd in Londen een diner gegeven den tijd van Nero
waardig. Een Engelsche lord noodigde veertig vrienden bij zich
aan tafel en behing de heele eetzaal \"an den \'loer tot aan het

plafond met rozen, waarvoor hij de kleinigheid van 75.000 Ir.
uitgaf!

Toen Theo. de beroemde opera-zangeres, terugkeerde van een
tournee in .-\merika. bedekte zij de vier enorme tafels van de
eefzaal aan boord van het schij) met bloemen, die zij bij de at-

scheidsNoorstelling gekregen had.

Een harer bewonderaars had

haar een klein fregat van bloemen cadeau gedaan.

korte -tal.

.. je lijk 't wel heiiouwd te hewwe. ouwe", zeit de hannekeaiaaier. ..wat hej je toch?"

Deer hlijft 't spook staan.

En mit zo'n holle stem. zoo as 'n

-pook den altijd heh. kermt ie; ..toe. help me. ik ken gien rust
\ inde." En mit z'n iene magere veugelcschrikarm wijst ie nee

Zelfs in de politiek brengen de bloemen wat jioëzie.
In een van haar brie^'en geelt Xladame de Sévigne haar ver

wondering te kennen over de 5000 francs, die uitgegeven werden
aan narcissen bij een feest aan het hof van Lodewijk XH ■ Maar

wat beteekenen die 5000 fr. vergeleken bij wat Frankrijk in i8(j()

I dor-chdeurt)e en mit z'n aar grij])t ie de hannekemaaier hij

aan bloemen besteedde om het Russische Keizeijiaai

' M -ki lel" (schouder).

vang! 11?

..Kijk. deer hij die deur ondiU" de stieiie. zitte twee potte mit
„l id. Dat hei) 'k l)egra\'e. toe 'k nog leetde. Maar an de arreme
l i .id 'k geld helootd en nooit 'egeve. Toe. neem dat geld. geel

■ i ii pot er \'an an de arreme en 't aiire geld mag jij houwc.
En mit z'n gloeierige spokeooge keek ie de hannekemaaier
-meekend an.

Nou. of le 't doen zou'. Zo'n spook, d'r had je nog r s wat an.
l-.n 't leste hrok van de nacht droomde de mof van z'n geld.

- ( tches direkt an 't zoeke. (X ja. 't was 'r. hoor! 't Kwam prele- Uit.

En ie gat 't gelil uit de iene pot an de arreme en t aar

• iii ' ld le lekker zelf.

Zo'n maaitijd had ie nooit 'ehad.

't S[)ook is 'r toe nooit meer 'eweest. De tobber kon nou zeker

■ i i-t \inde. 't Flaassie. waar de maaier 't geld 'evonde moet
ui scwe. heh 'k meer dan ieiis 'ezieii. 't Is an te end \'an t korte

-ml hij ile di'empel \an 't dorschdeiirtje.

M. Kk.\mi-.k.

nii eten v. ij Ze niet te allen tijde m ons le\en. in lieui ige
en \roolijke om>landigheden? .Xllereei'st kunnen \\ij de
ITiemeii ' lie-j irekeii. die wij oiitwareii hij verloN-ings- ol
l lUWiiijk-lee-tell.

1„ het met de ;iangeiiaam-te hezigheid \'oor een jongen ui'Ui
,. ..l, -i en O, htelld de hloelllell llit te kiezell. die hij zijll meisje
1 . .

I-

Eei-t zal hij rozen geveii. lehes en tuharozeii. later tiet tiai li-

■ ■aieele lioUijUetje iifalljehloe-ein ell witte orcllideei-Il.

lu 1004 gal de zoon van een rijk Engelsch tinaiu ier een prach■ ... , ,r.ii :dèe aan zijn mei-je. die K.Soo francs kostte. Het wa,m ( )doiiteglo-um i-ri-pum Cooksoii. omringd door nog vier orchi-

r ail 'dezel lde ^oort. maar een heetjc minder zeldzaam, die
. . liter leder ii iet minder dan liooo Ir. waard waieii!

Kort geleden kreeg eeii jonge Hongaar zeer zeldzanu' Alpenl adeau voor een waarde van zo.ooo Irancs. \ 001 ledei
.1,.. hloemeii waren vij l weken van moeizaam zoeken noo-

.e geuee-t. llong 111 de .Mjiell.

h, -ommige Zwit-ei-elie caiitoii- is hel met geoorlootd dat tuy
zich vereemgeii. al- de jonge iiiaii
j deluei-z aan zijiie hrii id heelt aa 1 igehodei 1. dal liij eigenhandi..„
,

■

' |\!'!m \-Mw-^Kiiig-laiid
trouwde wa- de Sintjicr/ikcnlakkj
Ifartholomeiisdmrk
1 r i. 1 vfi-sH-nl ilU't 1
'n. l-n

" 'r'

mf

M

iV

lat m de zelt.le kerk voltrokken

'^im ^k g ' kv^^^

In X'ersailles waren alleen in de spiegelzaal 5000 bloemstukken.
De Herculeszaal was verandenl in een heel groote serre van

lirimiila's en hvacintheii. De groote Loilewijk .X\-zaal, ingericht

\-oor de Keizerin, was geheel behangen met orchideeën; het kleine

kleedkamertje was heelemaal versierd met violettes de Panne en
Marcchal-rozen. De groote zaal, voor den Keizer ingericht, was
ook geheel bedolven onder bloemen.

Een bekende Parijsche dame gaf niet minder dan Ir. 25.000
uit. in do drie maanden dat zij jaarlijks ontving, om haai salons
en tafel te versieren.

nog enorm

leveiD

.

Waarom brengen wij ze te ]nis bij alle gebeurtenissen.

.Mlei'ii 0111 hun kleur en geur? Neen.

Di' reden van onze sym-

patliii' zit \eel dieper.

,

.

lederi' bloem svmbohsi'ert iets voor ons. vreugde, sinait.

-

dl' weeld'rige pioenen lai de onbuigzame tiiliieii niet liet DeeKl
van den trots;-" En symbolisci-reii di' bleeke hyacinten, de si'inigeii en de geurig!' jasmijn iiii-t zaï'litlieiil en tia-deiiuud.
.\lli' nu-n'si-hi-lijki' gi-voeh-ns. van di' i-i-nvoiidigsti' tot di'

ingi-wikkelde. drukt gij uit. bloemi-n. in uw stomme taa . \Utte
bloemen zooals liTes !'n oranjebloesem ilrukkeii oiis! huid i n ]
n-clitheid uit: roodi-. \'urigi' liefd!-. blauwe, lu-rmni'ring en

Ih-t viooltje geelt door zijii kleur, ''y" .
j '
y Daarom zijn ook de lilla si-ringi-n de blo.-nieii der ^ve.hiw n yan
hen ili!' hebbi-n liefgehad en in hun hart lu-t beelil \an hit
n,od en blauw, t.-gelijki-rtijd held.' eii herinnering te

''''iT zijn bnüqu.-tti-n die bnevi-n zijn. l'''''

of vijandig!-. Men zou 't niet gi-looveii. maar di- bloemen hebb n
::ok iiiüi tmil m .le politiek. Cediir.-n.le dl- b.-kend!- twisten tus-

..-hen .le laniili.- XTrk i-ii Laii.-astr.- kw.-ekt.-n de partijgenoot, u
van

('L*nv witU' vn van de anileir inot t lo/tiK.

Een Elzasser boer. .lie van al zijne goeileren was

-

"h, Makeinèr^Tü/u'rrSu, twee jonggehuwden per tandem

-, ,

d-icht een ge.-stige wraakneming. \ oor hij zijn hu s

vedüV D-zaauU- luj het vehl. ,lat verbeur.1 vcrkhiard wais m^^

pajiavers. ma.l.-lietj.-s i-n klein.- blauw./ju tvel.1
jaar zag men .le <iri.- kl.-iireii mt <len groii.l koni.-n . 11 lu t mKI
was als e.-n groote U-v.-iid!- vlag!
,
i 1 .
Wij k.-nn.-n .1.- blo.-nu-n „iet all.-.-n een svmbolische b.-t. . k..nis
ook een zi.-l. di.- met d.' oUZ.- oV.-re.-llstel 111.

■ zij hun gedaaiit!-v.-rwisM-l iiig voltooid hi-bb.-ii zijn zij mi1„.|,1,.,1 eii' km.l.-r.-n g.-w,-est . De an.-moon is

die W-iiiis li.-tha.l .-11 V!-rslon.l.-ii w.-r.l door een wil.l zwijn. Da 1
dii- . loor .-Xixillo b.-mind w-.-rd, \-eranderde in .-en laiii i.-i )oo
aan licin t<' ontkomen.
. ,
Versch.-i.len.- blo.-nu-n danken hun naam aan roniantis. lu
tragisch.- avoiitur.-n, waarbij zij

.i.-

,

Waarom nemen de bloemen zoo'n belangrijke plaats m m ons

langen, rmiw en ei'ii ii-di-r \-an ons lu-ett zijn lii-viTiigsbloem. /iju

La 1 ENOVE/^
wi j I 'ens een BLOEMEN.
praatje o\er hloeniei houden. OntI ,ml.leden uil .-'

ti' ont

Ov.-r dl- blauw.- blaadjes van h.-t vergeel-mij-nu J.

.
i-

p

r.iiiiiiii van oiiKcInkkii;.: livldv vvi tcl.1; lw,;v K'-l" ''''' V '

,i;.l,|,.„ ll.ngs .Iv, ovvN van >1.- D.man. Hal niaiaja mal o|, da lial-

buiten.
iH-roeind

44

(Ie
1

U'S'" ■

1 cl' Ik'CH

twee

\'evt''1 bstei ^ \ an het Wer]^

■ n lieflieblien. diedoQ^j'^

.t(

bloemen

(tim '!'•

likwi.jl- t io'isteii en /;onv(-el heri^l'
jiwekkeii 1

1 .,, ^(011

\k k

,tl ln'"b ■ ■ ■
";,n zooveel

met do bloempjes m haa, hand .ocit J

'™In de imd<leleeuwen lieelt

^^

p';;/kbmsieVam

ciers iii>"-

i.,.„nc die in het koor

keer, heV
dat stervensuur,
een der V'roc^le'^
vooV
een

ke,m d"iea,,'
ten doode op-

king en Pl^^^tste zich Imven het d ^
geschreven stond,

Volgens oude legenden zucht de

, i^^^.^^vortcl zoo harte ei-

j

scheumnd als . afgeplukt evi). dt^^^ d^
hetzellde oogenblik steift. Maai

c

„ pie het doet op

de bloen.

diiis evaai zij

liefderijk verzorgd wordt.
oj) alle eTageii en
gekweekt
wordt.
Zij
sjneekt
e
.
de
eelieiineii
dei'toekomst.
imtdekt aan degenen, die haar bezoeke . ^^k^^
jicsteed
bij beEn wat voor fabuleuse sommen

,,,.,.,.,,nen' Laten wij maar

grafenis-plechtigheden van belangi y e 1^^^
, dagen
eens denken aan de begiafems \an ' , |
, j ] En 500 kransen
werd de imijs der bloemen viji maal Neiduhbcim
kostten een millioen francs!

Het graf van de familie onns de
Pè're-Lachaise is altijd versierd

VUUJ< ^

p,„iiillv'^on het kerklml

door de
^v,,nlt uitgegeven,

familie niet minder dan .50.000 fi. 1

verloren

Toen de Amerikaansche milhardair
V-enhrvan 7(1 .na' Ir.
had, betaalde hij aan den bloemist een
' dJ weduwe
Was het niet een lieve gedachte van

,ij„

en zyii t.me.l ver\iihl met hetgr,),,'.
•nuiei -^■ bekeinh
te- kiiimeii
effendj,,
• koi deiikeii;
ipinaii uitDjaler
Stamboul
is

nog ledig "1'
nieuws. 0111 a.
gi ()(iti'

liaiidelaai.

x\o()iiphiat

^vegl^e.ais jaii
''.'!']"i.nig
n ki g kent i.'dei
jp i,pt veralgelegm

wachtmg: de

hein. groot en kk'in. arni en rji
,,T panning.
^
vol hoopenv',
|„.^,„.ken. de
de jonge
jonge meisie^
meisjes,
hun zal bezoeken,

' appvalhm 00 haar zal laten rusten. Djafer

hij zi.jn oog met

PPn via.oni niosM 1 .
allen, die deze
moeilijk m

h

^

karavaan is het best uitgerust g.

hi] met. maaruite,
,1,, grootste pach;,
hm nu is hij weder,,

jniniie harems,

sieraden ^e le^
voorwaar e.m groote gebeurtenis!
weg naai hi
1^^^^^ aN'ondland. dat die odalisken uit (jeovg;
Ven meel

„jvehts noode en gedw■nngeii den i

Minglcrie en
"hamleiaai
\'i

;

;,'V' ii.'p1
isiiu.sta
verki-zmi

waren

dorpje heers, ht een ongewon, drup

„mi. '1;'^", , , ,mi behoeve van de huishouding hu„^
, I. O. M uiKen s(;,.
. im- haasten
de met
kruiken
st,,
ouders, -rl i'-'
,,
dnz.|tezich
%-eel met.
vervuld
heter,,„

„m zich

had ile

tot den dood voor te beieiden.
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"'Tn, Va' om Iml beno.nhg. . drink- en wal

gegroeid

,^dure nuii dien. de meesten. zoo nr
[j,,,, iweii m de hutten hunner oude

tnmng
en een
toekomst
in den
i)o\'en
een onzekere
bestaan aan
de zijde
van vreem
een ri;

\'.Tre

■htdeiioot ol in de woning \'an een kar

twistzieke, hebzuditk

ad.'i' en

Ho\.-ndie
. . .ieii.

zoo geheel onzeli
die toekomst iii ilat vreemde land („
leis

H l K'1

•1 : zij weten zeer goed dat eigenbek
1 koopman noopt haai' N'riendelijk

beliamU'km. de iiaclui. haar toekomstig
(heer) zal haar ook wel ni,
mishandelen en wat zijn zwarte mensclii
betridt

nu. dat moet de tijd 4

maai' leei'eiil

Maai', eii dat is het w

naainste. Djaler brengt hun naar Stai:

ii inl. het para.lijs op aarde; dat te aa^
seliouu'en

is

de wenseli van litin leve:

te mogen

wonen de vervullir

ininn.T droomeii .

Hoe diep diii xcrlangeii hij somniigi
woi icld
V t )t 1

1-. onderx'on.l eens een Duits

l>iuan.

die

lel'

\'an

deii

('atieasiis bereis,

een

heg wachtte ree

liji l o)i eene gebogen beid de r.

bing.'ii

Turksehe hoofdstad te aanvaa

zag nu de kans schoon. Ha
zoc ials

>1'. 1. ■! lei
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hooiden van bei

teeils in geldzorgen, vondh
iiitneimmd
dwong den Duitscli'
koopeii im liet hem, zr

t amuieii.

st ond

e\'en

.'(' i'.'W, )(ir< 1

STRAAT IX EEN TVRKSCHE WIJK TE SIAMIWL L.

het spid. beloven opzi'
naar

Istamboul ^

br.mgen.
zijn woorden hield het trou'
nl zeer \'eel moi'ilijkheden teovi

maai

n'iinieii. \'oi iral op Russisch grnndgebii

tvaar d.- o\'erliei(l met argtisoogen waategen (hm handel in slavinnen. Oink
bcanihtcn
nu'1

t'ersehalken, besloot

j.'Ug(lig(' ^ehoone een tij»
.'lijk te sluit.m e.m doo.larmedU'
pope h'emle zi.di hiertoe gaarne

^■erl)o^d .hm pr.
.lv
..w. (lernva--protestant
schen
(
Moliammeilaaiisehe Minglerisdif

Cll

J

'ht en Zoo bei'iukti'n zij zondei ''

en (Ie boorden \'an den Bospi"'"

zijne tijdelijke echtgeiioote z"

■^'indt. liij wt'et het niet: Dj^'

betaalde liem gaarne de sf'
heg \'oor zijne znster ontving'

'•Item

N'oor ile reis was besteed. Den"

lu'eit echter zijne reizen in ^

nieasus niet hei'\'at.'
oi'an staat den moslim viel"wetl'.\ ri iiiw.

■n toe en meestal mnnen desla^
aren dan ook niet meer dan

Icgndijk ineile uit de hin"'

"i'un

.-\zie naar .stamboul- '

niet liein als zijne echtgenon

koineti /(■ ,lan in de dnrk^
Dl- aanzienlijke soiu,
.
(/ io.,So). aanzu-nlijk in de npP

II ih kip'd.

JiUÏNJE VAN DR VESTINGWERKEN VAN BV/.ANTIL'M

d'iiie liindlu'iien, die

•laii iiari 1!)0X.
BUITEN.
Nvarrn

■ mk

nu

\(

>nrbij van hrt ^Mnschr i^r/an ; l.at afsclu-icl was dun

\tM"r(

it'lij
\ iTkctTcn
\iThliil a

I

I

.n.sl!nnl''v.
^ an
111

.naken
een
de .ijioote ellende waaidn \-eU'
fainiliën

de linnit \an Dam;ase.is wei'den. tijdens mijn

aai-, een

tweet.d

- --■ meisjes \'an i ine^'W;'." \*eei"tien laai"

/if)

baar gesehieddi'. nu in het verborgene plaats heeft en wel zoo
dat wij luiropeanen. ook zij die hier ;d lang vertoeven, er niefs
v;m bemerken.

M'el weten wij allen dat Toidiane de wijk is der haremleveran

\ei kocht \doi- \-uM' medsjidie's (/ N.No) te

ciers: ik kom er bijna thigelijks en heb nog nooit een spoor, het
geringste zei Is niet gevonden. \'an wat o], hnn hedrijf wijst.
In het naehtelijk donker wordt de le\"ende lading ontschee|)f.

■ aMii IMI wair maitehn^ms. Als men echte,• ftj.-oote zandvlak-

in een owrdekte c;iïk ;ian l:uid geroeid en in gesloten araha's
naar de bestemde plaats gereden en van daar oji dezelfde wijze
weder weggebracht als er een koo], gesloten is. Zoo handelde
Djafer ook nu met Zoheida en zij. noch een der andere meisjes

s;iinen.
De lei-- naai' de knst .ejnseliiedt sn.nslijds
.n.iha (voe,-tmtt). meestid echte,een kameel,inwatmim ii\ei"dekte
de ee.-ste

len i loo,- moet tiekken. k;m het wel niet hesst ande.'s; mnildii'.'en
/ijn m de Woestijn \',-ij wel onhi-nikhaa," en het A,-ahisehe iiaa.'d
een te ko^th;u,,■
)e meest.
^ (l,e,-.
n,e, 1i;e
meeste ,-e,/,tte,-s woi'den on den run van

hun kameel door het onophondelijk heen en weer sehudden

onitesteld. als t wa.'e /ee/iek en lijden onduldhaiv pijnen in de
lem enen. hcst langzamerlniml ve,-dwijnen die kwa'len en ge\-oelt men ziel, jirettig, zoo liooj^ gezeten o), den rng van Inh
dier. te,-,'eht het selnp de,' woestijn genaamd.

Het is ilaar in
d,e -t.eken een nuttig, eigenlijk onmistxiar schepsel. uite,-st soher
en geduldig. ,u;un is i'i'ns zijn toorn opgewi-kt. dan is de kameel
zeel geraailijk en uiterst kojijiig; \-oor ii^us sehrikkende ueemt hij
de \ lucht en dagen lang kan het duren x'oor de eigenaar het dier
lernggevonden heelt.

Het k.ist de grootste moeite een kameel

\ oor de ,'erste iiuial door een Knropeaan te laten hestijgen. \'oor;d
als deze W estersehe kleeding draagt en een hoed.

Het verhaal

dat het water in zijn maag den Hedouinin x'oor \'erilorsten behoedt.

!>- louter een x'erzinseh r,'eds kortim tijd nadat het dier gedronken

iieelt IS het \'oeht in de maag in een vuile. dr;ihhige groene
m;iss;i x'eranderd. totaal onhruikh;uir x'oor een meiiseh. In ge\';il
\an zeer hoog^'U nood doodt de .\r;d)ier zijn di'hil om met

kri
kreeg
toen iets te zien van hare nieuw,' w,ionplaats.
De terngkcr \'an
gr,)othan,l,'laar is spoclig b,'ken,l en
lang duurt het dan ,)ok niet oi ,'r wor,lt nax'raag ge,laan en een

omlerzoek ingesteld naar de j,'ng,lig,' schiHinen.
Men ,lenke
niet ,lat e,'n groot heer ,lit zeK'e k,)nit ,l,K'n, een zijner zwart,'

nieiischen wor,lt ,laarmede belast, dikwijls ,H)k gaat zijne mocler
,li,' gclurende haar geheel,' lewii het hoof,l blijft van de haremlik. ,1,' \"raagbaak \'an alU'ii ,'n ,1,' raa,lg,','lst,'r x'an haar zoon.

z,'lv,' O]) omlerzoek nit. of laat zich raa,l gex'eii door bejaarde
vrouwen. ,lie als b,'mi,ldelaarst,'rs ojitrcl,',!.
Het meerendeel iler nu'isjes komt in het huis \'an hun nieuwen

h,','r in een ze,'r oiulergeschikt,' h,'trekking. Iedere w,'ttig,' x'r,niw
heeft haar eigen huishoiuling en heeft ,laarop recht, zoodat ,1,'
echtgenoot owr aanzi,'nlijk,' g,'l,lnii,hielen moet kunnen be
schikken om alles te bekostigen. Dit is ,lan ook een ,1,'r oorzaken
,lat ,1,' meeste Turken slechts ,','n of tw,"' \'rouw,'n lu'hlH'ii. zehlen

meer. en omler ,1e lagere staiuU'ii zelfs en tweetal hijna nooit
x'oorkoint. Zwarte o,lalisk,'n blijx'en hun l,'\",'n lang di,'nsthod,'.

het hloed zijnen dorst te lessehen en met het vleeseh. dat zeer
goed smaakt, zijn honger te stillen.

blanken kunnen wettige eclitgeiiooteii worden, maar ook ,lat
g,'schie,lt meestal niet.

()m vrouwen. \"ooral kinderen, het rijden oji een kameel zoo

Door het tiatriarchale dat in alh' Mohanime,laansch,' gezimu'ii
heerscht is het leven van de vrouw,',, oneiiulig veel beter dan

dragelijk mogelijk te maken, wordt aan heide zijden een dr;iagstoel he\-estigd met een kleed bedekt. \'oor de echtgenoote \"an
een stamhoofd, e-n sjeik, een emir. wordt boven oj) den rug
een soort xan tuit aangebracht, door gordijnen omgeven en met
kussens ,'11 andere geriefelijkheden gevuld: een kleine negerslaaf
houdt met een fraai.' waaier de insecten verre, die het zijne lueesI 'les lastig zouden knniu-n maken.

Het x'iertal meisjes, door Djafer medegex'oerd. zaten ieder in
een eenx'oudige draagstoel: weldra was het dorpje, waar ze ge
boren w;iren. nit het gezicht verdwenen, nooit zagen ze het weder,
noch de bron. waar ze zoo dikwijls water hadden geput, noch de
kleine moskee. \'an welks slanke minareth de imam fiaar opriep
lot het g-ehed.
De reis had x'oor deze kinderen, die niets \'an de wereld wisten

en er nog nooit iets \'an hadden gezien, oneindig \'eel bekoorlijks:
goeil

verzorgd,

gekleed,

geene

arbeid,

geene

zorgen,

wat

deerde hen het feit verkocht te zijn aan den vreemden Turk te
behooren? I ronwens. de tschelebe (heer) was steeds xadentlelijk
en x'oorkomend. een karaktertrek \'an bijna alle Osmanen: de

verschrikkelijke verhalen x'an moord en doodslag op weerlooze
\-ronwen en kleine onnoozele kinderen, waarop de Duropeesche

pers zoo 1111 en dan hare lezers meent te moeten onthalen, zijn

\-oor het meerendeel o\'erdre\en en zoo het werkelijk feiten zijn.

bijna altijd hedrex'en door Knrden. Icherkessen. 1 ziganen. Lui

den eii dergelijk gespuis. \'an wie de Muzelmannen, hunne ge-

toolsgenooten. e\-en\-eel te vreezen liebbeii als andersdenkenden.

De s))annmg steeg ten top toen de kleine karavan,' den oexei

men in Westersche landen veelal denkt.

Zelmr. enkelen vluch

ten naar Europa en meenen ,laar een paradijs te \'in,l,'n. zooals

voor eenigen tij,l ,1e twee dochters van Nhmrri bey. Zij gaan hun
ondergang te gemoet. weten niet wat zij tloen en zijn veelal het
slachtoffer van geweteiilooze gouvernantes en onderwijzeressen,
die azen o]i ,1e byouterieën en kostbaarheik'ii der verdool,len. lu't
loon x'oor wrstrekte hul],.
H,'t leven in den haremlik is vol afwisseling, het liezorgeii
der huishouding vor,lert veel tijd. niet minder het weven ih'r
kleederen ,'n lu't verwen xain d,' daar\"oor benoo,lig,h' zijd,', ih'
dagelijksclie gebeden worden nooit verzuimd en het aantal be
zoeken. dat d,' vrouwen elkamler brengen, is legio. De tijd,',,

\-an opsluiting zijn al lang voorbij en het In'zoeken van hhiro,])eeschc winkels en magazijnen behoort nied,- tot de geliefd,'
Ix'zigheilen. Het grootst,' genot \'ind,'n de haneim's ,'chter in lu't

te zamen gaan naar de kerkhown. vooral ,h's \'rijdags: o]) di,'
bekoorlijke, veelal iloor cyjiressenboom,',, beselia,luwde dooch'iiakkers. zitten zij dan te samen. bloe,l\'erwanten. \'rien,linn,'n.
bekenden, met hunne kintleren. rooken litiniu' sigaretten, eten
lacoum. theurék en ander gebak, konten en \','rt,'llen elkaar d,'

gebeurtenissen \"an den ,lag. Met welgex-allen zi,' ik steeds die
groepen aan: zij keniu'n geen zorgen en geen strij,l om het !),•staan: zelfs op gevorderden Icftijd zijn het nog kinderen in ileii
volsten zin des woords ,'n op haar is z,'k,'r x'an toepassing wat
,','ns ,h' Latijnsche ,lichter zeiile': ..))neri sunt jnieri et jnieri

imerilia tractant".

\an de zee bereikte en men de eindelooze waterx'lakte te aan-

De leveiisojix'atting \'an ,1e Oostersclu' x'ronw wrschilt zoo enorm
van die. welke de XVestersche zich heeft gevormd, dat een verge

lag. goed geborgen in een 'kreek, de slanke bark die Ujaft'r effendi

lijking tot ni,'ts leidt: vlnchten nit den Oriënt naar het avondland

-.<'honwen kreeg, die eertijds de Pontins Luxinns heette.
toebelioorde. bemand door zijne negers,
aan hun meester x'erknocht met hart en
ziel. zooals slechts een zoon uit het donkor.' werelddeel dit kan.

Het insche])en der goederen ihnirde
slechts kort. de gehuurde kameeleii keer

den terug, de zeilen werden gehescheii
, 11 weldra kliefde het slanke vaartuig de

gi ilx'eii \ an de Zw;irte Z,'e. in den zomei
heerlijk te be\-aren. in den winter een
der gexaarlijkste van allen.

l-ien \-ijftal dagen later was de Hospi -

rus bereikt en aanschouwden de slax'innen
voor het eerst den Istaniboul Peghasi.
/eeboezem die twee werelddeeleii

.... . ...•V.Cj.''"' -.-,.:

lieidt. het grootste wonderwerk en de

heerlijkste scheiiimig van Moeder Natuur.

Weldra kwamen de oude muren m zu lit.
de x'estingwerkeii die eeiisnv-

resten x'aii u

de
zaïitium t,'g,'n ,1

aanx'alleii der luiken.
daarna Istamboul t,'gen die
d der Fraiilmn
be\-eihgilen. ,'11 ank,'rde d,' bark. t,'i\\i)l

de zon hare laatst,' stralen uitgooit over
, |(' heiixeleii. waarop f ihliz Kiosk m
eel II IllWl 1.

Dol ir ih' groote mogend hi'ih'ii daartoe
.'\hdnl
tr, .dwongen x'aardigde de Sultan
_
M,'d>chid 111 id37

veiihaiidel 111 zijn rijk werd vei Ix'd, n.

Ih' ■ lax'i

Het ,','nige
was

(

wat liii'riiiede werdd

lat wat tof dusx'err,'

111

beri'ikt.

■t

o])('n-

raïk (ROEI roe UT) met turkscjie harem dam es.
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^,j toen ter ti,i<l
.

1 -1

is een groote dvvaasneici.

^jj v<V,r den ti.jd van Linn.tug

i„,i ik toch vennel.I.

moi
van de ii7ot;t/:>rc;TrHiiticii
westerstranden naar het
nu™

\^andcns ra»wsu>, plenmque

hegeven met een Moham
genland gaan en zich in het huwelijk
onbezonnenheid. En als dan

medaan een met mmdei gioo e van de onvoorzichtige, is geen
de wanhoop zich meester maakt
halen uit het vertrek met de getra-

niemand mag de haremhk betreden dan <!(

«d
«a,,,
heer des huizes en

zijne zwarte dienaren.

Als ze zich hebben gewend aan liet eeast v\at

/GO verschillend' van dat in de armzalige hul^

vreemde leven,
hunner ouders.

dan heeft het nieuwe bestaan voor odelisken als Zobeida, zeen \ eel
bekoorlijks. Slechts enkele tooneelcn in de straten houden bij

SfXC

'"/5"uit
te spreken.
(hik
aan haar
sehooniiei.l

/li
iiaai betiekkelijke
iiopularitei)
;■ ,„,h.,,iaad
zeer ieelijke
plant,

oni

,„,t te danken, vvant bnt s

, meenen dat

Velen /uilen hij het le/<^
,k
tegenspraak
met
ditinartikel
verklaar,
dat"El
h. t l. n

wanneer ik in den aanbel van
planten
is. .heikken,
i ,,,.],
zijn beid,.

en nu zeggen, dat zij torn E

^p.ciits op nevensgaande al-

verklaringen waar, en men '

overtuigd te worden. De

haar de herinnering gaande aan het dorpje verre, verre weg in

beelding te zien, oni van deze
plant op zich ^edt toch

de honden, die kwelgeesten van heel den Oriënt.

kwam om zon'n Ieelijke plant zulk. nio

de bergen, zeker wel het meest nog het nachtelijk gehuilAe.
van
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,,Queen o£ the dark, whose tender glories fade
In the gay radiancc of the noon-tide hours".

Het moet wel een zeer mooie plant zijn, dat zij zoo'n bij

loie bloemen te doen voort

brengen.

ml ,li.

adltlg an \ al w.iul. bij zi)i

de
stengels
lang.
slang.
.CrnB
haart,
dia acht?,

c

...idara ("aatiissan. maar daar.
..

en alleen de jongere scheuten liclitgroen. Zij zyn i ^ en regel
met door elkander groeiende luchtwortels lezi . < i e op wij
zen. dat deze jilant in het wild öt klimt ol athang . De plant
op

zich zelf heeft dan ook inderdaad mets aantiekkelijks en

bracht zjj niet zulke hij uitstek

_

fraaie hlomiien voort, dan zonzij
zeker reeds lang uit de verzame
lingen \'erdwenen zijn.
Beziet

wel ik reeds heel wat planten
lilik haar een der mooisten te

noemen, die ik ken. Steeds weer
sta ik als het ware in verrukking,
deze

men

in het Noorjaar

een kraehtig. bloeibaar exemplaar
nauwkeurig, dan zal men op
twee of meer jilaatsen der oudere
stengels diebt met witte haartjes
bezette wratten te voorschijn

gezien heb, aarzel ik geen oogen-

ik

ro.

..ïn juist te verradelijker. De stengels zijn gew..onli]k aschgramv

ook inderdaad en hoe

wanneer

bloem fraai is, en
de natuur er toch toe

hiHÊf niet zoo f^root ziin als oij

,,That fiower, supreme in loveliness, and pure
As the pale Cynthia's beams, through which unveiled
ft blooms, as if unwilling to endure
The gaze, by which such beauties are assailed".

zondere, ja, eenigszins
geheimzinnige naam
draagt. Dat is zij dan

<'

schitterencle

bloem, flauw verlicht door een
lantaarn, in het nachtelijk duis

zien komen mi hij. die het niet

ter aanschouw, en wanneer ik

dat ilit het begin der bloemknoji-

reeds op een afstand haar zachte
geur ruik, dan versnel ik onwil
lekeurig mijn gang om des te
siioccliger van haar te genieten.

lieltjes doorgroeien en worden
het vrij groote. met witte borstels

weet. zal zeker niet vermoeden,

jieii is. Sjioedig gaan deze knolibedekte

Züoals het mij gaat, gaat het
velen ; er zijn mij toch tuinbou

bolvormige

lichamen.

Deze \-orm behouden zij vrij lang,
totdat eindelijk in het begin van
Juli de knojipeii een sjfltser voor
komen \-erkrijigen en de lange

wers bekend, die haar jaarlijks
zien en die toch ieder jaar een
eind loopen om haar weder te

kelkbladeren

tnsselien de steke

bewonderen. Ook bij het groote
publiek is zij bekend, en er gaat
geen jaar voorbij of talrijke aan
vragen komen bij mij in, om,

lige harmi te voorsehijn treden.
Zijn zij eenmaal zoo ver en blijft

wanneer zij bloeit, haar te mo

de bloei \-erwaeht worden. Met

het weder warm en zonnig, dan
kan. na betrekkelijk korten tijd.

gen zien; aanvragen, die steeds

den dag zirU men de knoppen

met genoegen worden ingewilligd.

grooter en cU' kelkbladeren een

De rereiis graiidil/orus behoort
tot de groote jilantcnfamilie dei-

meer goudgele kleur verkrijgen,
en i'indelijk \ermoedt men. dat

Cactussen, een groep van plan

dr- dag daar is. dat zij zich des
a\-onds zullen ontjilooien. Invi-

ten, die eertijds veel meer in

trek was dan tegenwoordig. In
derdaad werden er vroeger tlan

ti'ert men <lan zijn \ rienden en
kennissmr

ook veel grootere jilanten van

om

mmk' \-an het

traair' schouwspel te komen ge-

haar aangetroffen, dan dit nu

nietr'ii. dan heett men \'eel kans,

het geval is, wat niet vvegneeint
dat zij nog in heel wat planten

dat die een e'ergeefsche visite
niaken. De knojijir'ii blijven ge

^'erzame]ingen wordt gevonden
en dat er zelfs hier en daar exem-

sloten, soms nog wel een paar
dagen lang. Zekr'rheid omtrent
het ontluiken \-an de bloemen
lier ( crcus heelt men nooit en

jilaren van voorkomen, waar
_men haar niet verwachten zon

Toch verdient zij nog heel wat
meer verspreid te zijn. dan zij dit

^'oordat de eerste kelkbladeren
tussehen zi-s en zee'en uur des
a\-onds beginnen los te laten,

tegenwoordig is. waartoe dés te
gtu-eoder aanleiding bestaat, daar

kan men niet zeggen, dat zij in

zij zeer gemakkelijk in de cultuur

derdaad bloeir'ii zulU-n. Is het
'•eliter ei-nnraal zoo\'er. dan kan
men gerust zijn vrienden uitnoorligen ; zij zullen iets zien, dat

IS en ieder, in het bezit van een
seiie, ei een bloeibare plant van

kweeken kan. Heeft zoo'n zelf
opgekweekte iilant slechts één
maal gebloeid, dan ben ik zeker
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dat zij zich voor vast ceii

plimts en een goede ook, in dc
„iJe Koningin van den Nacht is

' ■'.1 Jiiet licht \-ergeten.

nat.

1 ('gen tien uur des avondskan

I\nnstlichtopNa?fii'.

huishouding veroverd heeft,

nien

der ( i'i'i'iis gelieel geojiend is.

aannemen,

dat

de bloem

van West-Indische afkomst.

bij hei'it dan een doorsnede van
' jo c.M. fe midden van emi goudgeii'ii st rillen krans, door de
talrijke lijnvormige kelkhladeren

Nog kort gele(len\vercrnbj'"'\''i''^' tropische streken versiircid is.

iihideren recht \-ooruit. ei'ii
tiilrijke meeldraden i-n di-n ^•'oit beker X'oriiu'nde x'oor de ovei'snemrwwit en kristallijn, wat stainper.
haar'p-:». De biot'inbladeren zij"

Z
j'aliT's"'Dtmi,S;r v'' '"uz
Wesl-I.«lisclu.
.iland..,,. v„„n,l
neemt dal Ai tb-,.,. h-- ^
en andere, wat met weggezien was cn vreemd

•}.

Semakkelijk
goed groeit.

.aï'J

aangenomen worden dat Ai 1

dat zij op Java in bloei

'

«W.
ieder warm klimaat zeer

-'I- ""k......

liekend is en gerust mag

zamelingen voorkomt. Dat zii"lirt/^""
Euroiieesche verliaven, is zeker niet te dank..'^.
hand
en aan den gemakk elijkweten
uit tetespreker

Kev oriiiil.

Yihrjogt. Hiertussehen liggi-n en
< >-aadh„H. helmdrarlen. iiHhu

■

gekn

helmknojije. In hiet

'

de

hloeiii-

u vo, irkomi'ii niet weinig

" eilei'lteljjk opgericht, dt'

miihlen ligi',!,;'
becEkten stervorniigen
rniip-.m stenijrel7 ■ tamjiei
Het contrast, dat dr

staan

zuiver wit

met den als met sneeiiv

den
is nrVebl''''^
vvitle ifloernkroon
anille-geur, die maakt,
bloeni
vct-q,
""S kmnt tegen
de zachte
'"'rsp n.iVg
vm di e in de kelkhladeren

"11 1 "1,1

moet

gex'oegr

v\'orden de

'in Januari 4908.
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.lu'i.tc \an ik' liloeni. die gewoonlijk riuin 25 e.M. he
ilaagt. Wil men wt'ikt'lijk van deze liloem gimieten, dan moet
men de |.lant des avonds, tegen dat zij ontluiken zal. niet in een
\ el lu hte si'iie zi'tten, lU'en, in ilonktT moet zij staan en dan lüj
het getem]H'ide liilit \aii een lantaarn ol lamp kan men haar
i ei>t U'i lit hewondeu'ii. Alleen de bloemen iiundeii dan \'erlielit

norden en de omgeving 111 het duister blij ven. Zoo bezien maakt
ZIJ een l >etoo\ el enden indruk en zelts zeer lakonieke menschen
lu'b ik bi) lu't aanschouwen \'an deze bloem \'erbaasd zien staan;

slechts moeilijk konden zij zich van haar wrwijdeiam. Hoe moet
lan de indruk wr'zen. die deze ( tTcics-bloemen in de natuur
maken, wanne(.'r de schitterende bloemen door het zachte maan

lm W-V

l icht oxa'i'goti'U worden. Is het te \'erwonderen, ilat zij. dii' ze
Zoo zagen, steeds met \'errukking o\'er haar sjireken?
1 )es a\'onds laat heelt men de bloemen nog bewonderd en reeds
vroegtijdig den volgenden morgen gaat men weder naar de plant
om te zien hoe zij er bij daglicht uitziet. Teleurgesteld blijft men
-t.iaii ; de schoone bloemen hangen verwelkt aan haar steel.
..Koningin van den nacht" heet zij. slechts één nacht bloeit zij.
de- avonds ontloken, is zij reeds den volgenden morgen ver
welkt : zij draagt haar naam met recht en met eere.

juist dit korte bloeien komt haar ten goede; wat men weet
kunnen genieten. geniet men dtibbel. Heeft men
. eiimaal dezi' ('crciis zien bloeien, dan verlangt men reeds weder
met lang te

11,1,1! het oogeiiblik. hoe kort ook. om haar weer te zien.

Zoo.ils ik reeds ojimerkte. is de cultuur win deze plant zeer
geiii.ikkelijk en men behoeft waarlijk geen kostbare iilanteiikas
tv liezitteii om haar tot een bloeibare [ilant o)) te kweeken. Slechts
.1.111 twee dingen heeft zij behoefte, n.k; aan zon en licht. Zij moet

dan ook zoo mogelijk gejilaatst worden vlak voor de vensters van
ven O)) het Zuiden gelegen serre, en al schijnt de zon des zomers
nog zoo fel. men laat er haar maar door beschijnen. De grond,
waarin zij ge|)lant wordt, mag vooral niet te licht zijn. hij moet
goed water doorlatend en kalkrijk wezen, (iraszodengrond
\ ermengd met wat boschgrond, goed wat schei')) zand en kalk-

Speelplaats var. jnngc mieren-kcnins^inncn. Chkclannnig plein haven ./■
niierenhoap van de landlumtvende iniei van Teias. cl/ voe! in diainetei ,
en waaruit tveven gaan. dienende ain hm'. 0/ oogst geinaltlteliiker
hinnen te slepen.

beide geslachten, zij wieden ze evenals zij dat de jeugdige mieren
of larven doen. De maagde-koninginneii blijven in het nest. tot
dat de natuur, zorgzaam wakend \'oor de instandhouding van het

geslacht, ze ilrijft tot het zwermen ol de ..huwelijksvlucht".
Meestal staan de arbeiders de natuur bij.

Soms ziet men man

))uin IS uitstekend voor haar geschikt. Mest. en vooral versche
mest. mag men haar nOoit geven. Hoewel het een Cactus is. be

netjes en wijfjes, die uit het nest en de omringende grassen ver

hoeft men des zomers met het begieten niet spaarzaam te zijn;
zelts N'erlangt zij dan vrij ^•eel water, doch gedurenile den winter
mag zij niet begoten worden. Het is een veelheerscheml dwaal-

knijpen of hun oj) andere wijze te kennen geven, dat zij ..thuis"
wei gemist kunnen worden.

dreven worden door drommen arbeiders, ilie ze met hun kaken

begri)). dat de Cactussen steeds droog gehouden moeten worden,

(iedurende hun minderjarigheid leiden deze gevleugelde leden
van de mierenmaatschaiijiij een lui en vroolijk leventje. Schrijver

.illeen m haar rusttijd is dit het geval, in vollen groei mag vol

dezes zag, terwijl hij de gewoonten iler landbouwende mier van

doende water haar niet onthouden worden.

Texas bestudeerde, hoe er zich een jiaar vermaakten met hicht-

Heeft men een flink exem|)laar. dan is het 't best het tegen

baden oj) het brecde cirkelvormige jilein. dat de niiildelste jioorten

veil achtergrond \'an kurkschors te laten opgroeien. De lange,
-l.inke stengels hechten zich daar van zelf aan vast en het

\'an een reusachtig mierennest omringde. Hun bezoeken aan ile
buitenlucht waren niet talrijk en werden eenvoudig om de beweging
en de weldaden van den zonneschijn gebracht. Een wijfje zat

-taat mooier, dan wanneer men die tegen stokken aan bindt.

De voort kweeking geschiedt zeer gemakkelijk door stekken,
die. nadat zij afgesneden zijn. eerst eehige dagen moeten blijven

liggen. o])dat de wonden goed o))drogen.

Verzuimt men dit.

.lan bestaat er gevaar, dat de stekken aan den voet gaan rotten.
Zet men de stekken in niet te groote potjes met zand voor het
i'eiister van een serre, en houdt men dit zand matig vochtig, dan

met zichtbaar genoegen te schommelen oj) een grassjiriet en deed

daarbij aan een gymnast aan den rekstok denken.

0|) een andere jilaats was een groeji jonge koninginnen bezig

een soort ))icnic te houden, waarbij zij zich bijzonder amuseerden.

Een groote kiezelsteen bij het jioortje was het voornaamste sjiort-

zullen zij binnen een jiaar maanden flink beworteld zijn en kunnen
dan opgejiot worden, (iroeien zij goed. dan zullen de jonge jilan-

terrein. Deze hestegen zij en, de wind trotseerend, zaten zij in
een klimmende houding, recht oj) hare achterste jiooten, zoo
schoon als een heraldicus maar had kunnen wenschen. Verschei

tvn binnen enkele jaren bloeibaar zijn.

dene der adspirant-koninginnen bekrojien tegelijk den steen en

Ken bijzondere eigenscha]) van de Cereiis graiidilhrus is. dat
gewoonlijk aan een krachtig exem))laar meerdere bloemen te

dan volgde er een kluchtig si)iegelgevecht. Zij knejien elkander
met hare kaken en verjoegen elkander van geliefkoosde j)lekjes.

gelijk bloeien.

Zij deden daarbij sterk aan een troe|)je kwajongens denken, die

Nevensgaande albeelding toont duidelijk, welk een jiiachtig
effect zij. met meerdere bloemen ))rijkend. maakt. Heeft men ze

meisjes bij het stuivertje-verwisselen. Zóó algemeen en natuurlijk

eens zoo gezien, dan c'ergeet men haar nimmer moei.
E. Th. W.

kibbelden om een jilaatsje oj) een groot rotsblok of aan een troejrje

is de neiging tot s])elen bij de kinderen van alle levende sche))-

sels, van mier tot mensch.

De kortstondige jeugd van de gevleugelde leden der mieren

BIJ DE MIEREN.
Hoofdstuk 1.

maatschappij wordt aldus in ledigheid en vermaak doorgebracht.
Maar eindelijk breekt de tijd aan. dat zij hun geboortestad moeten
verlaten om nimmer terug te keeren. Zoo oogenschijnlijk lijkt
die verandering een te groote of in elk geval al zeer radikale, maar

ZIJ die meenen dat er een bejia lde soort gevleugelde mieien
DE VORSTELIJKE MLERENMOEDER.

bestaat, vragen meermalen; ..Wat voor soort mieren zijn
toch de vliegende?" De meeste bekende zijn, in hun
oorsjironkelijken vorm „vliegende mieren". De manne

tjes en wijfjes worden met vleugels geboren, de man

'- 'Sn

netjes behouden die tot aan hun dood, de wijfjes verhezen ze

^''dÓz?'laatste ontdoen zich zelfs vastberaden van hare vleugels
door allerlei lichaamswringingen en treden met de pooten, ook
door de vleugels 111 een te knoo[)en of ze tegen iets aan te wiijven.

Het instinct dat wesiicn en bijen leert hare vleugels te bewa ^ daar zij ze noodig zullen hebben voor haar levensiimle houd.
.Iwmgt de mierenmoeder er toe ze af te leggen als hinderlijke
lanhangsels bij haren ondergrondschen aibeid ).

Ken volledig' mierenhoo)) bezit een ot eenige vruchtbare konm-

.onneii twee of meerdere soorten arbeidsters en jonge mannelijke
b V,

-ff

„i,

f,::',";;",;

vcrpIcK..,. .„.paan.

c/phecl vleuKclloos,
zooafs Ecünn, Dory♦) Sommige mierenrassen ,lin
zijn „eneti
k

as. Leptngenys en 1 omo^fiathus.

Een mierenkoningin in haar kring van hovelingen. Gcleekend naar de
srh'h vav een tafereel in een kunstmatig mierenncsl.
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Daarom x'crlossen zij zich van deze

yazige .ont\-leiigeling
overtolligheden. \-(dhraclit zijnde, bouwt de koningin ^
allioeu-el zonder een ger'olg. beschouwd
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heid onontwikkelde wijfjes zijn en die altijd manlijke mieren
doen

ontstatm.
Terwijl het eerste iuoedstd rijj wordt, is de koningin bij alle

huiselijke bezigheden tegenwoordig. Zij is een beitalbg voorbeeld
\'an \rotiwidijke zorgzatiniheid. .^ij,, reinigt het huis. graaft een

kinderkaincr dienen k;in. mocht die

nieuwe ruimte uit. die x'ooi

noodig zijn. zij waselit en reinigt niet haar tong haar jeugdig

op de wijze, die bij de mieren in zwang

broed en brengt ze groo

is, dat wil zeggen door bet uitslootcn \'aii in reserve gehouden
r'oedsel.

Een afgedwaalde koningin door hare hovelingen naar huis gedreven.
Hovelingen trekken een micrenkoningin naar haar woonplaats terup.

de natuur heeft deze avonturiers er oj) ingericht, (fewoonlijk
lieeft de huwelijksvlucht jdaats gedurende den zomer of lu-t \-roege
voorjaar. O]) een warmen Sei)tember-a\'ond ziet men soms groote
zwermen kortelings verlrannen mannelijke en \-rouwelijke miei-en.
die boven liet aard-oppervlak lieen en weer flachieren! de zwerm

Zijn de mieren \'ohvassen. dtin worden zij zeltstandig aan het
werk gezet. Haar eerste jilicbt is bij de ecrzorging \an haarjongere broeders en zusters hebuliiziiain te zijn.
Dit doen zij zonder
eenig onderriclit.
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bouw. Zij beginnen dan nieuwe g.ingeii en kaiiiei> uit te graven.

rijst en daalt, terwijl de mieren lieen en weer wiegen als in dans-

hguren. Of ook wel verheffen er zich een paar geedeugelde wijfjes

()|) deze wijze wordt bet werk xoortgc/ct en uitgebreid, naarmate

van uit het groen, dat een open mierenlioo]) omringt of van nabijstaande planten en vliegen weg. totdat zij uit het gezicht zijn óf

de kolonie in grootte toeneemt.

totdat zij oj) den grond vallen, waar zij een nieuwe stad stichten

t ii'dtirenile al dien tijd gtiat di' koningin x cK.rt met eieren leggen,
h-i zijn ei een mtissa noodig. want er gaan xcle lex'ens in de gewone mieienliooj) x'erloreii. De bediening stelt hare dagelijksdic

\'reemde verhalen zijn geschreven en'verteld \-an rle reusachtige

menigten, de in den zwermtijd uit duizenden mierenhoopen los
breken, de lucht verduisteren en met een laag \-an eenige centi

eischen en die zijn bij deze kleine schepselen uiterst streng, .^ilie

meters het oppervlak van rivieren en meeren en zelfs \-an de zee

liedekken. Sommige berichten zijn wel o\'ertlre\-en. maar er z'ün
genoeg feiten bekend, waarbij geen twijfel bestaat en waar wii
geloof aan mogen hechten. Schrijver dezes heeft een zwerm ee

zien zoo groot dat zij als een kleine wolk de aarde verduisterde

en beschrijvingen van nog veel grooter zwermen zullen in het
wilgende hoofdstuk worden gegeven, \\-anneer men in aanmertot op deze hoogte
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