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DE SE QVIRINUSKERK TE HALSTEREN (N.-B.)

Het Bureau ier hm'ar'mg van Monumenten van Gesehiedenis en Kunst heeft plannen in liesecrkin<; dit kerkxehoino met
Bijkssuhsidie te restanreeren en alzoo dit ijfe-een-osche monument aan de hand des stoopers te onttrekken.
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VRIENDSCHAP
ONDER DE DIEREN.Aangezien de vriendschap tusschen David en Jonathan

ons voortdurend tot navolging wordt voorgesteld, moet
men wel tot de conclusie Icomen, dat er op de levens-
markt nogal aardig wat wordt aangeboden van min
der kwaliteit. En werkelijk is zulks het geval. Oprechte

vriendschap is al een bijzonder schaarsch artikel, als men het op
den keper beschouwt. Dikwijls is zij niets als schijn en wordt zij
gebruikt als masker om een koud egoïsme aan het oog der wereld
te onttrekken. In dat opzicht staat de mensch al weinig boven
het dier; want ook in de dierenwereld blijkt het, dat de vriend
schap, die men meent te ontdekken tusschen de eene soort en de
andere, louter eigenbelang is. Wij willen dat met een paar .voor
beelden duidelijk maken. Van algemeene bekendheid is het, dat
honden en katten nu eenmaal niet bij elkaar passen, ze kunnen
niet met elkaar overweg. Toch ziet men een enkele maal, dat
ze, in hetzelfde huis wonende, heel familiaar met elkaar omgaan.
Ze spelen met elkaar, eten uit hetzelfde bakje, slapen in hetzelfde
mandje en leven heelemaal niet als hond en kat. Integendeel, ze
schijnen de beste vrienden \'an de wereld te zijn. Waarom? De
ondervinding heeft hun geleerd, dat ze een goed kosthuis hebben,
waar de tafel overvloedig, de slaapplaats ruim is, en waar alles
verkregen kan worden, wat een fatsoenlijk dier toekomt. Doch
komt eens de tijd aan, dat Schraalhans keukenmeester is en de
armoe binnentreedt, o, jéminc, dan worden de bordjes verhangen
en de twee vrienden veranderen in geslagen vijanden, die elkaar
om elk brokje te lijf gaan; want als vriendschap verandert in haat,
wordt zij een groot kwaad.
Daar heb je, om een ander voorbeeld te noemen, nu onzen vroo-

lijken deugniet, den spreeuw. Met de meeste vogels leeft hij op
voet van oorlog en met andere dieren bemoeit hij zich heelemaal
niet. Alleen met koeien en schapen maakt hij een uitzondering,
't Is niet uit haat of uit nijd, zooals 't spreekwoord zegt, maar uit
eigen profijt. Voor zich en zijne gulzige jongen heeft hij nog
al wat insecten noodig. Om die in vollen overvloed te kunnen be
machtigen, huppelt hij op en over den rug dier dieren, die 't hem
in 't minst niet lastig maken, wetende, dat vriend spreeuw hen
van een groot ongemak verlost. Zoo worden beide door de vriend
schap gebaat.

Niet minder verdienstelijk maakt zich zijn broertje de buffelpik
ker in Afrika jegens rundvee, kameelen, paarden, antilopen, neus
hoorns en andere zoogdieren. In gezelschappen van zes a acht
stuks volgen de buffelpikkers de kudden dezer dieren, zetten zich
op hun rug neer en bevrijden hen van de horzellarven, die zich
onder en van de bloedzuigende teeken, die zich in de huid geves
tigd hebben. Vlug en levendig als ze zijn, klauteren ze bij hun
vrienden op als spechten in een boom. Zij houden zich \-ast aan
den buik, marcheeren langs flank en kop, zetten zich op den neus,
pikken vliegen en dazen van het vel en pluizen de maden uit de

anden der iwramiden, daar die in 't hieroglyphenschnft de
r U voorstelt. Het is de krokodillenwachter, in xriendscha])

c,pe„Reprik,p,„.,l «eg. ^
den ijveng door hen bezocht. Nooit zal { . Alleen
handen hebben, zich tegen hen niet'de wel
de dieren, welke nog geen kennis gemaakt liebben ^
daden ^•an de buffeliiikkers. gaan geweldig te ^
met een bezoek van dergelijk gezelschap \eiecic ,
zamerhand echter ondervinden ook f1 • hpc-riend i^
van deze vogels waard is. Terwijl de bufteljnkke dm ' e" "< •
met alle groote zoogdieren, schuwt iij den mensi 1 f - ̂  ^ j
Bij diens nadering klimt het geheele
het dier, om voorzichtig al de bewegingen JJ^Xcht
te gaan en bij het ontstaan van gevaai ijhngs de \lutlit
"irïïrika e„ bijaonder in Egypte leelt de
witte koereiger welke door sommige geleerden vooi den ibis icroude Egvptènai'en wordt gehouden. Hij is voor menschen in het
minst luet^bTw-eesd, en leeft c'rij en frank te midden x'an de sjie-
knde kinderen in de dorpen. Hij heeft innige vriendschap geslo
ten met buffels en olifanten, met wie hij zich allerlei m ijheden vei-
oorlooft Zij laten zich die goedmoedig welgevallen, daar ze bij
ervaring weten, dat hij ze tegen alle kwellende insecten be\ei-
iTgt die hij regelrecht naar zijn maag in gevangenschap zendt.
Eeii alleraardigst gezicht moet 't ojrleveren een buitel met een
aantal dezer vogels o]) den rug te zien rondwandelen
Een levendige slimme vogel, ter grootte van een duit, leeft al

mede in het land der Faracts. Zijn naam wordt c-ereeuwigd op
de w

levende met 'het Nhjlmonster, dat zijn kleinen wachter sjiaart met
uit pure liefde, maar wel, omdat deze hein van nut en ^tl te
vlug af is. Beweeglijk van aard, scheert de \ogel langs het water
vlak van zandbank tot zandbank, waar Inj heel gezellig samen
woont met den krokodil, en zijn nest graait, tot de oiflcomende
wateren hem verjagen. In waarheid is liij de wachtel \ an t \ei-
schrikkelijke reptiel. Zijn steeds gesjiaimen aandacht en groote
ojrlettendheid doen hem de nadering van elk voorwerj) onmiddel
lijk bespeuren, waardoor voortdurend zijn ..tsjiep- tsjiep hoit
langs de wateren weerklinkt, als een waarschuwend teeken voor
zijn gulzigen kameraad, om zich in de diejite te verbci'gen. Niet
te verwonderen, dat ook nog andere dieren luisteren naar zijn
roep en op 't vernemen er van een goed heenkomen zoeken. De
schrandere en behendige krokodillenwachter is een aaDsiieihebber
van zandkevers. vliegen, waterspinnen, wormen, kleine schelpen
en visschen; doch hij versmaadt geenszins stukjes yleesch van
andere, gewervelde dieren. Onbeschroomd klimt hij zijn metgezel
op den gepantserden rug en reinigt het ondier c an insecten en
bloedzuigers, die op 't bloed \'an den krokodil belust zijn. Hij
kruijit zelfs in den geopenclen bek van zijn kameraad, om diens
tanden te reinigen. Hij gebruikt daarbij evenwel geen tandbor-
stel, maar pikt met zijn snavel de overblijlselen \"an het maal
weg, die hij gretig zelf verorbert. Besjieurt het monster het stout
bedrijf van den \'ogel en maakt hij zich gereed hem, als jier abuis,
naar binnen te slikken, dan weet de \'lugge wachter door een
behendige beweging te ontsnajijien, en lacht zijn makker nog op
den koojj toe uit. Het vrouwtje van den krokoclillenwachter heelt
er bijzonder den slag ̂ ■an hare eieren in een kuiltje onder 't zand
te verbergen, wanneer zij meent, dat er onraad nadert. Een na
tuuronderzoeker zegt daaiwan: , ,Sleclits eenmaal is het mij gelukt 't
nest van den krokodillenwachter te \"inden. Alleen door een toeval
ontdekte ik, hoe de sluwe guit zijne eieren weet te verbergen.
Door een verrekijker bespiedde ik geruimen tijd een jiaartje,
waarvan het wijfje op het zand zat. terwijl het mannetje heen en
weer wandelde. Ik vermoedde, dat het vrouwtje bezig was met
broeden, hield de plek in 't oog en liep er omzichtig heen. Tot
mijn verbazing bemerkte ik, dat de vogel, toen ik hem tot oj) 100
schreden genaderd was, ojistond. achteruit krabde, naar het
mannetje liep en zich toen verwijderde, alsof er niemendal te
doen was. Op de jflaats gekomen, onderscheidde ik in het eerst
niets, doch ontdekte eindelijk in het zand een kleine oneffenheid.
Ik groef daar en vond twee eieren, geheel onder het zand bedol-
ven. Had het wijfje nog een oogenblik den tijd gehad, dan zou
zij ze wellicht zóó goed \-erborgen hebben, dat ze niet te xdnden
waren geweest."

De madeneter van 5Iidden- en Zuid-.\merika. een neefje van
onzen koekoek, is een vrij wat gezelliger en \'riendelijker \"()gel
dan deze. Hij schuwt het gezelschaji \mn den mensch in het
minst niet. en leeft in troepen bijeen. Ook heeft hij niet de on
hebbelijke gewoonte zijne eieren en jongen aan de zorg van ande-
l en toe te vei trouwen. Integendeel, de madeneters bouwen van
slingeiplanten een gemeenschajijielijk nest in de boomen, waarin
cleMouwtjes, naast elkaar gezeten, hare moederlijke jilichten
\ en uilen. Het liefst houden zij zich oji in vochtige weiden,
waar zij kameraadschajijielijk omgaan met het vee. dat ze van
minder aangename gasten verlossen, iets, wat hun in dank af
genomen wordt.

Niet mindei merkwaardig, doch ook al weer berustend op
eigenbelang is de vnendschaj) tusschen de kreeftslak. m Hol-
ari ^ "Snijcei , 111 Gioningen ,.soldaat" geheeten, en een fraaie
po}p, ce ..mantel-actinie . De zeeslak behoort tot de kreeften,
iUvpX i ^ F'^Btser tegen vijandelijke aam-allen
het m te vrijwaren, steekt hij
Dmr L ^lakkenhuis, dat hij voortdurend meesleejit.Daai het dier echter wd en zijn huis met grooter wonlt, is
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(Ie zeeslak w-rplulit zih. nu en duii t». v i • /x ,
^elieli) \ uult ineu altiid een iinlvp die er ■/! <-1^^
heeft en dn> ,net haar vriendin uveral lieeir t\el-?'dak genoodzaakt een andere vvoning t^l Un H i "heel voorziehtig de pelvp van de inide . ' 7''7 7'"-
nieuwe en steunt haar zoo hing nnd de l 7' "hvastgezogen heelt. Sterft cle Se ld d 1 7'"'"'zuh'n.et do„d, maar, pn;eS ir dst7^'V .SV'""vn..n.ln,, „un u .. ,„,k „ va l./.r./d,':.' iS hh.'.duO
heule d e,en kunnen eikaars vriendsehai, niet ontberen. Door
l\7lln i hn"'T 'r'i u ' lo-ceftslak tegen harevi a.uUn Oiiigekee.d w. ,rdt /.,, d(., ,r de beweging van de laatste

telkens in een nienw vo,,rraadniagazi)n van voedsel gebracht
en ontkomt ZIJ den hongerdood, waartoe zi, allicht veroordeeld
zou we/.cni , nullen zij zich op een voorwerp vastgezogen had, dat
niet N'an phnits \'eraiulert... — I .raiulert.

In de zeeim rondom Java leeft een vischje, dat uit dergelijke
beweegiedeiu'ii een \'riendschai)S\erborid met een andere JHilyji

n  Dv iK'tt'loi \*:in deze laatste staan in een
kling, i'ii daai binnen is het \ ischje x'eilig tegen de aanslagen zijner
\ijanden. (iaat het nit om \'oedsel te zoeken, dan laat rle jxilv])
het \eihg passeeren. Met buit beladen ternggekeeril stort het
een gedeelte in de mondo]H'ning win de pol\']), en \'ergenoegt
zich zei l met lu't overschot. Zoo krijgt ile een voedsel en de ander
heschernnng.

De ge\ rer'sde, alles \erslindende haai is de \'ijand win iedereen.
Hij wordt door meiisch en dier ge\'reesd. In zijne nabijheiil durft
zich alleen het kleini' looilsmannetje wagen. Zii'li \'an zijne \'lng-
lieid bewust, nadert het on\'erschrokken den geilnchtsten onder
de zeeroo\ers. Daardoor is tnsschen beide een xaaendscliaji ont
staan, die \'oortdnnrt tot den dood. Het kleine \'ischje \'er\ailt
hl] den haai den dienst van loods. ..Ik heb altijd," zegt Commer-
^on. , ,dit \erhaal \'oor een fabel gehondem nn ik dit feit zelf ge
zien heb. kan ik aan de waarheid niet meer twijfelen. Dat deze
loodsen de brokken verslinden, die de haai laat allen, is te be-
grijjien; dat hij hen zelf niet \'ersUndt, hoewel zij altijd om zijn
kop heen zwemmen, begnjjit men niet. Dikwijls heb ik gezien,
dat een loodsmannetje naar het spek zwom, dat aaneen haak
he\estigd, o\'er boord geworjien werd, en daarna terugkeerde
naar zijii luiai, die onx'erwijld kwam. Als men den haai vangt,
wordt hl] geN olgd door zgne loodsen, die eerst \dnchten, als men
hi 'in biimeii booril Injsi ht. Als zi) geen anderen haai echtei \ in-
.h-m houden ZIJ zich aan het scliipzelf en volgen dat, soms verschei-
driie dagen laii.g."

( )\ er de oorzaken viin de \-rieiuiscliap tiissclien deze r-isschen
wordt \'i:'r>i liillt'nd ga'oordeeld. Moge liet ook al waai wezen, dat
het loodsmannetje den haai zijdi prooi wijst, in de hoop er ook
eeii deel \an te krijgen, zeker is het, dat hij zich onder de hoede
\ an zijii gawreesden \'riend veilig acht tegen ieder, die hem te na
mocht willen komen, en gemakkelijk \'luchten indien te
haai zi. h. bij gebrek aan ander voedsel, oj) hem zou willen werpen.

Koning Salomo w'rwijst den luiaard naar de mieien. teneinde
van haar wiisheid te'leereii. Stellig wist hij nog met clat m
liet mierennest twaalf honderd verschillende dieren, meest kevers,
leven, die om de een of andere reden vriendschap met dit nijteie
volkje gesloten hebben. Er zijn er, die het doen om een goedonderkomen te hebben; andere weer vimlen FVTbleine
worden door de mieren beschermd en leven n dé

kevers liezitten op den rug een paar bosjes ''"^^amelt
olieachtige vloeiMof afscheidt, dm zich
Heelt ile mier trek in die mm xvijze zijne tóestemming,
met haar voelers; deze geelt "1.' lekkernij. Een andere
en weldra verkwikt de 7-e,len ó-erziirgt beloont hare vriend
kever, dien de mier om gelijke '''77 n-o-en ooeten.
schap met ondank, daar zijne 7'^ de veeteelt van de men-

W-e dniwen met beweren, dat ^ geval is.
schen geleerd hebben, "In 7hoefenen. Als melkvee gebrui-
Zeker is het, dat zij de intikt J bladeren der loofboo-
ken zij de bladluizen. In den z > - kleverig, zoet vocht,
men, vooral die der Imde. 'r door besproeid. Men noemt
Dok de gronil onder de het bestaat uit de uitwerpselen
• lit vers. hgnsel , , lioning<lauw . .'7;7m,,/^.erlekkerd. Ze klimmen
<ler bladluizen. De mieren zijn daa ,n. umnhiizen. waardoor■n. I/O -p ,.i;;f v-m tle bladluizen, waardoor, ,p, streelen t fi''''t7,''j7'777urpn wordt. De blade-hij den boom o}'. streeien . <•- .laezogen wordt. Ue maue-
fleze 't vo. ht uitsiaiiten. dat gie b • ye meermalen dooi
ren zgn derhalve de winden dei ^ omringen, teneindeeen dijkje van aarde 0^^ Dlad. zij ziien <Kik vooreen dijkje \ an aarde of and ' p),,,.], zij zorgen ook yooihaar k. ieien d ontvhi. liten te , ;7'7pi,.ii„i,enstallen;' m hare
den harren wintertijd. Zt 'o eieren en sluiten ze i
woningen, rooven ile bku (ii'- j.-(,nde seizoen te kunnen
die stallen oj'. teneinde ook m in j en een aantal aiideie
ken". De vnen.lschaj. tnss. hen ^ ' '''7
dieren berust dus geheel .''I' "^dlen de hier aangeliaalde

Het zon ons niet moeilijk ^ Overal echtei zou-heelrlen met nog een '''7!"\^7u''ist\'rm>p een lieginseh
den WIJ de vriemls. Iiaj) zien ' ^ Pkansen' J
niet mag zijn.

D£ St. QUIRINUSKERK
TE HALSTEREN.EEX half uur gaans van Bergen oji Zoom ligt op een heuvel

het dorj) Halsteren, met zijn fraai 14-eeuwsch kerkge
bouw, waaiwan de frontplaat een afbeelding geeft.
Reeds jaren terug heeft dit gebouw, dat door zijn schil
derachtige ligging oji een heuvelrug de gansche omge\'ing

domineert, de bijzondere aandacht getrokken \'an het Bureau
ter bewaring van de monumenten van geschiedenis en kunst.

Soortgelijke kerkgebouwen worden in ons land hoogstzelden
aangetroffen en dan nog slechts in de zuidelijke jirovinciën.

Xu het kerkbestuur van Halsteren een ander terrein heeft
aangekoclit en daarop binnenkort een kerkgebouw wil doen ver
rijzen, niet omdat het oude bouwvallig is, doch omdat het be
staande wegens uitfireiding der gemeente Halsteren, te klein is
be\-onden, worden ernstige pogingen in 't werk gesteld om een
eyentueele sloojhng tegen te gaan en daartoe de Iinlji en finan-
cieelen steun \-an Rijk en Proc'incie in te roepen voor de geheele
restauratie van kerk en toren, ten einde dit sieraad van het dorp
en zijn schilderachtige omgeving te behouden.

W ij moeten door bestudeering en ontleding de geschiedenis
van dit bouwwerk, uit de 14^^ eeuw dagteekenend vinden, omdat
geen archiefstukken bewaard zijn. l3e in het koorcontrefort
ingemetselde steen geeft als datum aan het jaar 1457. De steen
geeft in (lothische letters: ,,desen choer was ghemaect int jaer
,,os herr doen men screef dusent vier hondert en suecm en viftich".

In de tweede helft der 15c' eeuw onderging de kerk een groote
verbouwing zoodat men den oorspronkelijken toren niet op zijne
oude hoogte behouden kon, de oude galmgaten werden dichtge
metseld en de nieuwe daarbo\-en aangebracht met een spits.

Xa de reformatie ging de kerk over in handen der Hervormden
en bleef in ongeschonden toestand tot het jaar 174.7, in welk jaar
zij door krijgsgeweld gedeeltelijk werd vernield. Idefdadige inge
zetenen brachten het noodige bijeen om de kerk te herstellen.

Bij die gelegenheid moeten ook de daken vernieuwd zijn, die
echter niet in den ouden toestand zijn teruggebracht, doch een
zwakkere helling verkregen, waardoor het onmogelijk werd de
zelfde rond- en spitsboogvormige geweh'en aan te brengen.

De algemeene toestanct van cle kerk en toren heden ten dage
is zeer gunstig en verre van bouwc-allig te noemen, alleen is een
degelijke restauratie noodzakelijk. De vraag is echter, zullen Rijk
en Provincie voor een restauratie subsidie geven. In dat geval
zou de gemeente Halsteren jrogingen willen doen het oude
kerkgebouw in lianden te krijgen en het productief te maken
door liet b.v. in te ricliten voor gemeentehuis.

Thans is het nog tijd dat \-ereenigingen op oudheidkundig
gebied werkzaam, krachtig werken om dit oude bedehuis aan
de hand der sloopers te onttrekken omdat het zeer jammer zou
zijn, indien Halsteren zijn kerkgebouw, met zijn talrijke herin
neringen van eeuwen herwaarts moest zien verdwijnen.

WAONER'S HONDEN.WAGXER, de groote componist, hield veel van honden.
Meer dan eens heeft hij zoo'n arme viervoeter, die
van honger dreigde om te komen, geadopteerd en
bij zich gehouden. Zijn lievelingshond was ,,Peps",
en bleef dertien jaren lang zijn metgezel.

Wagner placht te zeggen, dat Peps zijn medevyerker aan
Tannhauser geweest was. Meestal lag de hond aan zijn meesters
voeten, doch als deze voor de piano zat te zingen kon Peps
soms ojD tafel springen en een droef gejank aanheffen. Dan zei
Wagner tegen den hond: ,,Zoo, jongen! bevalt dit je met ?
Peps kreeg dan een poot en de componist beloofde het anders
te zullen doen. , . , , 1 4. -d

Bleef Wagner te lang aan den arbeid, dan \vas het Peps,
die hem aan rust nemen herinnerde en een fnssche wandeling
voorstelde. In een zijner brieven schrijft Wagner; ,,Ik ben moe
en moet de lucht in, Peps laat me met langer met rust

Toen vrijwel heel de muzikale wereld zich tegen hem keei de
en hij eenzaam ronddoolde, soms overluid tegen zijn vijandenurtvarend was het Peps die blaffend en grommend of uitval en
makend met hem mede hielp, alsof de hond zijn meester wilde

me uUgelate.. en blij!" scbiijft bij ergens.
na'de^ terugkee? van een reis, „trouwens ik had ook voor hem
wat gekocht, een mooien halsband met zijn naam erop ge-
^'^Hcï'eehecht Wagner aan dit trouwe dier was, blijkt wel
hieruit dat hij een gewichtige reis eenige dagen uitstelde om-at Peó^zmk was en sterve'n zou. Hij bleef de laatste levens
uren van den hond geregeld in zijn nalujheid en schreef la eruien van u p 7 .? pep^ stierf in mijn armen, zondei
bHcht hed rustig en ?redig. We hebben hem in den tuin naastrms huis begraven. Dit verlies heeft me verscheidene tranen

1 7 pn mi steeds voel ik bitter verdriet en leed over dien
vriJ^d di laatste dertien jaren, mijn metgezel bij den arbeidi op de waileling, .en toch er zijn menschen die sjiotten zullen
met ons gevoel in dit opzicht .
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LVNTKRhlS. VAAR HET SAXATORJEM.

'N MOOI VELUWSCH DORP.

H
OEW'EL

op het

.  . . .Geen licide meer, villa's zie 'k, gelnnuven
Vierkant en geel,

Ons overal Irelemni'reml ia >( beschouwen
Van '[ lancllafreel , . , .

vaN LHNNKI'.
\-an Lennep geenszins-het dorin ik bedoel,

fvrvrr li'izl +^^1. •,
.. t, ) * 'J-tLL. -i -"wva.11-^3-d, Viel mij tocli onwillekeurig^ in, hoe

oe])assehjk bovenstaande regels ook o]) punteren zijn,
loen ik, na langen tijd, mijn geboortedÓri) weer eens
bezocht, trof liet mij hoev-ele \-ilIa's en irpbouwen liet

Ï)T dorjije langzamerhand gaat tellenDe gitote bloei \ an Lunteren, gelegen tusschen Fde'en Barne
lei iSlv "b'df" I"" Si„atm-ium vanden Bond \an Eedei landsche onderwijzers werd gesticht. Toen
vas de \ e uwe ontdekt, en de geminachte heide begon bij hetgioote pubhek meer en meer in trek te komen, W as het vroegereen gewoon boerendorp, zooals er zooveel zijn, na d?en tijd bemSde villa-bouw, wordt de lijn van den Xederl, Centraalïloonvèn
ovi^tSk mee!-?S^^ vacantiekolonie, zijn Clubhuis (waar-dère ziTi V leetei-ïè , V verbinding met Ede, zijn belve-
belang. Als er één dnnhp rs,s .L i i . b van zoo grootvacantie dool te X,n '? 1 'f™?' ''ij"
Lunteren. Gelegen in de onmi'rlrlpii i ! "vxle komendebosschea e„ he&x.'Llf F,".V eld 111 weinige uren naar de \'erschillende strel i f'
brengt, bijzonder gezonde ziiiverp 7iT ^"eken des kinds
dennenlucht, goedkoop wonen, matige pensionorr
volking, die m het doen en Inten s-o., i' " 'L-en. een ...
ziedaar eenige factoren, welke voor stndsnvp belang stelt
weken i-an hun vacantie buiten willen i 'ke een jiaarzullen medewerken, om Lunteren h<i vr?""i ^'^k<er
als tijdelijke woonjrlaats te kiezen '^"veijke Veluwe-dorji.
bedd" itrïS TcÈi^^XJ^sSd T -o-l-i
moerassen en heuvelruggen Vanaf "rle i enkele meertjestot bij Lunteren en E fstrektM ethi bosschen bij Amersfoorta.ch >..t, on „Og ia delea , n, iLrSreeX'
penzee en Renswoude tot Lunteie het \V i ^eher-van he dorp is nog een heruin^^ ̂  de naam
den bekenden oudheidkundige ds"'O z- u ?/°®^bind. Volgensafgeleid zijn van Lunae alt'ie'; ll j' meent dtt i"'^''
memen hier een altaar gestaan hppft i fijde der RoDiana of Luna gewijd 4 Aan ïit tl' ''f^'^ii van de iachtde aitfiestrekteb-oS ktïoV ïaX™" Voa.j l.SX
staau te daakea. Ook vaa de aaderc bnosHill^*^'^- 'bia out-het dorji gelegen, wordt al in zeer \-roe"p til i buurt \-anZooiabssb.v, Groot- ca Ideiii Dabbeiüo, Burlrd "1 "f| f-'^pwlit.

be-

i'aard-
den Heil

en gele_t;oii. 'kWii be ••g.

lo, en Otterkiun, Deze namen bestaan nog, hoewel in eeiiigs
N'eranderden \-orni. Een stuk henle bi] Harskamp heet tl!
nog Dabbenlo; het boseh Langlo lag tiisselien Lunteren en li
nei'eld, W'aardlo onder .Sanderen. en het bosch Otterlaun. ■
ahn nog de naam van het dorj) (Itterhi herinnert, wasis;
het gi'oote aVanstooter Woml, In de naliijheid van het
vindt men een lage heuvelrij, ilie onder den algemeenen s;
\'an Luntersehen berg bekend i>, .VL onderdeelen daarvanko;:
de i'olgende namen voor: (loudberg, Langenlierg, Koepol.b
\eld, de Drie Bergjes, t Zand, \'h)oienpol, Steenenberg, dei
de Hooge Berg, t Zandbergje, Seiieeleniierg, Plattenberg, '
.genberg, den Driest, het S])aan>ciie zand, 'de Paasdiberg,
Spaanselie kerkhoi, de \\ ildgraeht, de Kenenklep en lietSi
Dj) den (lalgeniierg werd vroeger liet gericlit gehouden; de
.genjiaal of wel een overblijfsel daarx'an was nog voor ee
jaren aanwezig. In de , ,Sententiën \ an liet Hof van Gelderla
azen we van een knaap. \-an omstreeks twaalf jaar, dief'
uaiid had gesticht. De jongen werd aan den galg gebonden

oj) kleinen aistaml van hem eenige bossen stroo gelegd, dn
bi-and werden gestoken. De jeugdige, oniiezonnen boosdoener
een vervaarlijk geschreeuw aan, daar hij niet anders meende.
.*^.1 ^-u- ^5'! te zullen worden, (lelukkig kwam hij metSI 111 V mij, maai een sciirik, dien hij nooit zal vergeten he

1  . '7 riaschberg werden \ roeger tle z,g. PaasdivurM
lol T c'" bnnteren zeer noodhittige gevolg®'
Ivltm 7 bestoml i„,g ,ie aloude gewoonte, oma®
i el tp'T'Vl"c baasch.lag een gr'oot vuur op bedo
ionrmn- '" i" v'ekeii \-an te x'oren waren de grootstesc
I ot(M- ^ ^''Ver om \-oldoende brandstof bijeen te ?
in Imt 1 w bet vuur was uitgebrand, vierde •WIS do b ^^ aar iiet xuiak vroolijk toeging.
S axd Is 1 \ Ajinl 1S50 (h is geen ApnlmoP- ,selim^ d )or r lu vollen gang, toen iie feestxTeugdeJ
iievi-en D f ^01" brandklok xx-erd gestoord. D®'< s enxxind xvaren de vlammen niet te stuiten.
ren x\- is üill minuut een dreigender x'oorkoinen aan
huizen in 1 D' reilden, binnen eenige uren lage"zmnetr tdz- i" ^^''bswoige waarvan vter en dertig
xvaren, Sinil personen liestaanile, dak-en bn
<h' Paasrlivin- i '.big krijgt men in Lunteren xveimgm

ttj) den SciwAï " "o "' 'b' schrik zat er voorgoed imblok van iiard l-l" b ^•oor eenige jaren een ifi"
boog, 12 ^<^nu■l, t . .keiicndier" genaamd. HeD
zxvaar. Dev(> --t '.'"'^'"ing cn naar sciiatting 7000 ha
braciit xvcn- / ' " naar het park te Sonsbeek, hij '
'J» «"IcuLik.wl, """ ."Hlcrc, .ets kl««p

zien IS,
iet grai^ ■

voor '''.ken,uil,li,;
\'ooi

lezmi \.cr,i,
"  de t'ilri 1

x an xxijlen Hr,
leidkiindige. Zulk een steen, i" 1

en zeer toepasselijk gede"'en zeei loepi

ehl, een beio.'ili" bet gral xan xvijlen Hr. XaiiaeJ>ari.'" -- '^'f iiudliciill,.,,.,.!;. . ., 7.,n'. .+pon inliet

.*^ archaeoluog,-Dl' ki intx\-egcn xain het dorp. IS de Berg
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<le I7(U-

zullen weinif^ N'cnnoe-

t.eii welkome vonrraadst lnmr.
meeste heeft men Iner -^edart
eeuw het grint gehaald. IK-t .-Tm-,.., t '
van .s, hehaK-e een tanmhik mue Hn:"
ook een gevaarhik werk; met de
.ste emziehtigheid dient men te werk't .
gaan, wil men voorkomen, oin "ehefU
gedeeltelijk onder het gnntzand te
hen bedolven. J)it had meermalen i>l r-u
Oudheden zijn hier hetrckkeliik wèinm-
gevonden, hoewel de heer Xdm'-,,- 1„ ■
Oud Hoekje dcy 1 -chncc zegt'; ,.het Spaan-
sclie Zand ludoott goede Noiidsten Het
wemelt er yan nrnen. . Wijlen de heer
A. \ un Seliothorst. wethouder der ■■emeente Ede. hezo. ht ook heriiaaldehjk
den Berg, doeli vond Heehts weiimn In
het \alksehe Veld bemerkte hij eens on
een zandweg een aantal seherven van
urnen, en bij onderzoek lileek. dat overal
op den los.gewoelden grond stukjes van
urnen versj.reid lagen. Op een jdaats
waar liij een urn gedeeltelijk zag uitste
ken. begon hij te .graven. 'en vond een
tweetal, geheel gaaf. Deze wethouder,
die (lestijils zeer wad \a)or lamteren en
Ede tot stand heeft .gebraidit, le.gde o.a.
ook den grintweg Lunteren — de Kloinj)
aan. Deze weg xmert ons langs de onde heerlijkheid .,de Hruyn
Horst", oj) drie kwartier afstands van ke't dorj) gelegen. De
vreemdelingen, die deze streek bezoeken
den. dat hier z.nlk een fraai landhuis
wordt aangetroifen. Het jilantsoen, ter
grootte \ an versi heidene hectaren, werd
door den xaiorlaatsten eigenaar belangrijk
uitgebreid, en de mooie lanen door het
praiditige belommerde park. trekken \'ele
bezoekers. Helialw- deze heerlijkheid vin
den we onder hnnteren nog een andere
huiteii]ilaat> , .de Biezen". Deze li.gt aan
den .grintweg naar l-farnewdd. eenige
minuien x-oorbij den tol. lu ouden tijd,
was liet een kasteel ex'enals de Hruvn
Horst . In de nabijheid \'an het kasteel
spookte het. de .geest win een Schot, die
daar begraven lag. waarde 's nachts rond.
De heer van Xehesteyu. die in 1S55 eige
naar der Vniftenjdaats was, het een ruim
/leereiiluus Viouwen, dat nog lang het
kasteel OJ) den Biezen genoemd werd.
\ lakl iii ligt . .Dennenbroek", en een weinig
xan den grintxx'e.g af , ,(leuselaar", dat
ex'eneeiis reeds xu'oeg genoemd werd. Een
ander landgoed, dat onder Eunteren een
historische xermaardheid heelt, is het
huis . .den Ham" in de \ alk. Hij het
uitbreken x an dmi tachtigjari.gen oorlog
diende het als schniljdaats xmor x'erschil-
lende edelen, zooals Ernst Witte, schoon
zoon x an .\rend win Harslo. (lerrit x"an
Domjielear tot Dnikborn, gewezen jmige van
bisscliop, (ieorge. "van E.gmond van Ommeren, van Delen, Vei
schuijr. Schonauwen, enz. Toen eens een
troej) Sjiaansidie soldaten in die hum t
aan 't plunderen en moorden xx as, ox'ei-
vielen deze edelen plotseling de niets
vermoedende plunderaars, en sabelden
ze allen neer.

In de onmiddellijke nabijiieid xan liet
dorp strekt het plantsoen of Fislerwotid
€n de (jali;enl)er.i^ zirli uit. beide ]if)oid-
zakelijk met dennen bejilant. Deze ly^-
sclien x'ormen de x'oornaamste wandelin
gen der jiensiongasteii, en vooral het
oudere, schadnwrij ke h islerwoud vei heu.gt
zich steeds in een druk bezoek. Trouwens,
waarheen ge u "ok wendt, Lunteien is
overal mooi , 't zi j ,ge naar het Westen
'Ie Bnujnhorst. naar het Oosten de onal-
zienbare bossclien en heiden der \eluwe,
naar het Noorden de Valk, 'len '
lierg. cn x-erderoj) (lardereii, 'd naai le
Zuiden het koide Edes.die bosiT en de
Zandx-erstnix'ingen xain W ekm 'un bezoe % ,
•"'veral zal de natuurvriend .genieten van
liet schoone der schrale .gronden, van
heule en denimn. W" dit" s j)a(kt, < a
ist 's interessant '■ ■ ■ ■ ■

Een zeer aanI lex'elingswaai 01
deling IS die n.iar den koejiel
'lère. Voor eemge jaren was
zichtstoren iio.g
bomvtje. maar door ile .goede zoi .gen

■  . ** vT

'  ' V, . WW.-',

LUN

den l'trechtschen
x'an

M-c wan-

of Ixelx-e-
ileze uit-

:[,ts ("cn klem ,ge- TENTER

-• s

TEREN. ING.-iNG E.EV HET FISLERWOUD.

x-an den heer x'. d. Ham, die ook zijn uitgestrekte bossclien wel
willend ojienstelt x'oor het jnibliek, waarx-oor men hem niet genoeg
dankbaar kan zijn, is het verbouwd, en vormt thans een der aan-

LUNTEREN. IN HET DORP.

trekkelijkste jiunten van de streek. Men volgt de beschaduwde
Sanatoriumlaan tot bij den ingang van het Fislerwotid, waar

EN. EEN TYPLSni-GELDER.SCHE BOERDERIJ.
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.ich rechts een -«5^-flnugt die licM
steenen aan den ]n!-,an^, • .n^i-ifiiTiren l:)etrrens(l dooivoerl .. door vnj 30.1fie ,iic <5 volc plaat-
eiken, beuken, platanen en anc i-,„ „„j-cte wen dien ne passeert,sen een heerlijke meT d£x waKensporen doorploegdeis de ^lolejrweg, een ^dla Dennenhorst naar
zandweg, die u, hnks verdere wandeling naariiet Sanatorium brengt. wen dwars oversteken, en

W.mt, die b.icr ,r. .lie

DE STEINHAAG BIJ SEVENUM(^^  ,,.-Ls oiidtiids zoowel l.ekend uit hetSI-'A'IeNh . 1 ' .j, .,.,.1 ,,,, Seeeii . als om.yyyisVM
woortl , .van
kast celen ol
lUiain dan
zingt

was oudtijds zoowt
Mevel O]) Se ven
landliuizeii. Het

kt aan zijn zeven ka
dan ook:

enif^yi'5'
volk zegt nog datÏT■teelen, en het volks]- J

/a" Dw toren eeitijch
Ori der Seiieiieken oud
Hief ter Imitenzijde weder
t Slot de Donek zijn lorseh kanteel,

» ^-'1" m

neder
kasteel;

Ia kon bet <)]) xcrcn bogen
'  _ . . ^ l I < .« »f 1- \ "1

de omgeving.
Aussiclit frei. . De

LUe " V, ---on . ■ , , ,

berg zelf, waaroj) de uitzichttoiener _. , 1 ,11/^1,1"

ge-
bebouwd is benevens de omliggende gronden, zijn

nroeid met donkere dennen, en duidelijk kunt ge aan cgorne stfepen zien, waar de talrijke wegen en y-'^tpaden zi 1
slineeren Rechts is het uitzicht schier onbeperkt daai stickde eindelooze heide zich in breede golvingen ^Vt.ysatge])lekt do ngSntkuilen en -hoojien, en heel in de verte schitteren deLndduinen van Wekerom en Otterloo in de y«n Het t langilatiesein van den koeiiel steekt als een zwait si" a jegen
den helderen zomerhemel. Achter u de toren van Lde,uit het donkere Edesche bosch, waar ge nog reeen "y fy»
kunt aantreffen, en dan volgen die v^n Henswoude Schui
zeel de Lange Jan van Amersfoort, de Barner-eldsthc i3.n-^ ^nSchaffelaarstoren, de Utrechtsche dom, de Pyramide ^ y" ;
terlitz, de toren en de vele fabrieksschoorsteenen yan 1
vere Veenendaal, de witte tenten van de legerjilaats Haiskam]
en de loodsen van het nieuwe vliegterrein oj) cle Doesbui gcr-
heide. Wie met een goeden kijker den horizon afzoekt ontdekt
telkens weer nieuwe punten. Bij helder weer zijn zelfs Aijmegen
en Arnhem te zien. Vóór u blinkt de spits van den Lunteisc len
kerktoren, omgeven door een dichten krans van gioen, en yP
lijk kleuren de roode daken van sanatorium, station, clubhuis
en particuliere villa's bij het groen der boomen, het lila der heuje,
het fel-gele der lupinevelden en het wit der boekweit-
akkers. ■ , , 1

Yan den koepel kunt ge de wandeling uitstrekken naai de
zandverstuivingen, en over de Iruurtschaji de \ alk naai het
dorp terugkeeren, of, en dat is ook een zeer aanbevelensw aauli.g
uitstajije, een bezoek brengen aan den koejiel, 's Rijks drie
hoeksmeting, om oc'er ,,de Konijn" en door het koele Oude
Plantsoen Lunteren weer te bereiken. Een wandeling (loor de
lagere streken, de z.g. ,,Venen", loont ook zeer de moeite.

Tegenover de villa van den dokter voert een zandweg u
over'de spoorlijn, die ge eenigen tijd volgt, om over vrij goede
wandelwegen langs veel echt-Geldersche boerderijen weer lang-
zamerhancl de heide en de bosschen te bereiken, \'an hier uit
is gemakkelijk het nieuwe vliegterrein in de Doesburger Iniurt
te vinden. De andere lage veenstreek ligt ten Westen van het
dorp, in de Geldersche Vallei. Tegeno\'er het hotel Floor, \-oert
de grintweg naar Renswoude, de z.g. I..ange Steeg, u in weinige
minuten over de Hul naar het veengebiecl, een welkome afwis
seling met de droge gronden van straks. Witgejiluimd wollegras,
riet, biezen en moerasplanten groeien hier welig in tien \-een-
achtigen bodem, en c-ormen een
grillig contrast met de brem
struiken, de dennen en het heide
kruid van het hooge gedeelte. Hier
is kievit, grutto en wilde eend te
huis, ginds is het dorado \-oor
korhoen, patrijs en fazant.

Behalve gewone pensionmenschen
herbergt Lunteren gedurende een
groot gedeelte van tien zomer de
jeugdige bewoners en bewoonsters
van de Vacantiekolonie ,,Naar Bui-

gelegen aan het Valksche pad.ten'
Bl

Slaan wij tU
op, dan ziet
families, die zieli
Egeren, a Rouw et
treft men th

Sterk van muur en lioog \-an bouw,
'\1 die grootheid is vervlo,gen
l"it liet Seveniiinsch landouw,

oiule doo)!-. trouw- en stei fie.gistei s van Sevenn.,
,nen afstaimnelm.gen van verschillende beke,,;.

■" -'L van Girrit
V.;

tiaar OirdtgcwestigdLlft,  van
Sclienekeii t'an

^ yan Heyster,
Nijdeggeii aan. De bchenckfa

<lc alleroiulste tijden uit Niylegyen. maar reedszi] de heerlijkheid .\iterden en het slr
■eles "

maary«)rn^^i;;:
lamil!..

bezaten
stamtle in

Bliienbeek oi» eeni.geii afstaml gelegen.
Maar de mgeboiulenlieid bracht twist mt verarmingJoKl SH.enrk lov.rl. 15.7) lm\ " onechte Èi;en de achtbare vader trok zich veinig \ an hunne yuedingaa,.

5?Aer leerde het malen, Jtduui het bierbrouwmt en hield herben,
Heiitlrik legde zi.'li o|. het onimiieiitsmjden toe, tenv,jl
1515 in dienst trail bij tle freule \ an E\natten en later met ev
Imouwer huw.le te St, Pieter bij Maastriclit. DiiL tmuvvde em-
^•an Galen en zijn kleinzoon \\a> tle beiuchte krijgso^-g,.,.
Maarten Scbem k. een roekelooze durlal, met ontembarenmi), ,
L^n vasthouclfiullicid toegerust. Miuli iii volberoeriir

T  I ' ^ .1. .1 . . \ A'-jn A ■nraivl 0T1 r*
■eniiii.

gevestigtl en
Steinliaag, De

daar tien Si henêkenburg gebouwd
Schenekeiiburg is een

■  ■'^sgenoverc,liontlerd jaar geleden ah-
bimetbroken en alleen een lage |ilt

de jilaats aan, waar hij storul
sief, vierkant, met leien tlak, de oude raamjijes
als herinnering aan tle Sclienekeii,

ezen

i r» 1 iG 1111 » i 1 VI .

■■
1  . o /y-ucii1  'sgioeid wijsj pi,.

De Stemhaag staat -,  nog, nc-
ohchtgemetaéi;

Er woonden tlestijtls twee afstammehn.gen Hcmdrik enUartiii
•aarst-lnjnhik zonen van Jan Sehenek, Antines Hendrikszoir
rholtis'van het land van Kessel Imwtle Elisabeth Romerui:

,, , ,

en bomt'tle
waaroj) de

tle Stemhaag, Ik leid dit ai uit den Minr-
eeuw der Seheneken naast het steigerend)"-

Romers uit,gesneden is en uit hetanlcerij-

\\

Si
Venlt)
wijzer
tier \'enlosc]ie
schrift ibit).

Veel is er aan het
en gekajit in tle tlikkt
maken, maar twenals
met

vp
ktmrt. De stal, waarvan hier oo
is er een, zooals men tlie i
om mest te maken, met lage zoldering, waarbij het licht di
tle sehnurtleiir inkomt en \-olstrekt geen Hollandsclie stal h
een schilder een fraai geval. Hij tlaleert nog uit

oude gebouw moeten gebroken woiut

do dagen.

v
ontle muren om er een boerderij van i'

bij M'estring (.Matmbree) kan men fe
één ot)go]islag tle oude re,ge]matige iudeeling zien,zelfsni .

de afbceltling, waarop ook de ouderwetsehe put i^g yf,,,, ,
'  ' ■ ■ ook vene afbeelding getoond woiv

n tle oude tijden aanlegde, een

eeke, aan bloedarmoede lijdende
kinderen uit de minder bedeelde
volksklassen, vinden hier de ver
loren gezondheid terug.

Bij tle beschrijving der wandelin
gen en uitstapjes kou ik niet, al
had ik het zoo gaarne gedaan, alles
aanwijzen, alles behandelen wat
Lunteren en de naaste omgeving
aan moois en merkwaardigs bezit
ten, De ruimte laat zulks niet toe.
Slechts een greep hier, een greeji
daar. russchen de aangestipte'jrlek-
ken en de vluchtige streepjes, die
er heen leiden, liggen oji de kaart
nog groote vlakken, en daar is het
niet ininder goed te wezen, dan
waar ik u voerde.

Wie de Veluwe, en vooral wie
haar schoon pensiondorjr Lunteren
eens bezocht, keert er zeker met
voorliefde weder.

A. B. Wigman. Ang-. F, JV, Vogt. orni-: stai. wix
b"/7:7.V//.LH; (I..).
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Foto Aut;. F. W. Vogi. HET VOORMALIG SEOT DE STEINHAAG BIJ SE]TlNVM (L.).

de adel door de Fransche revolutie veel van zijn macht en aan
zien verloren had en jonker Frits Schenck, anders gezegd
Frederik Johan Arnold, met hoed, degen en korte broek liep
en zich op zijn ouden dag slecht aan de gemoderniseerde om
geving kon wennen.

Hij maakte het niet zoo erg, als een Brabantsche jonker,
die zich met vastenavond rond liet rijden als een antikiteit,
maar jonker Frits zocht zijn troost bij een slechten vriend, den
drank. Als hij zijn reis door het dorp tegen den avond geëin
digd had en beneveld naar zijn voorvaderlijken burcht terug
keerde, moest hij steeds voorbij het kapelletje van den H. Anto-
nius. Spottend ging hij voorbij en riep, dat hij alleen zou komen,
als Sint Antonius wat te drinken gaf. Weinig tijds daarna vond
men jonker Frits dood in het kapelletje. In een jeneverbenauwd
heid had hij het slechts tot daar kunnen brengen. Hier geldt
zeer zeker het ,,sic transit gloria mundi". Van de Schencken
behoort slechts eene enkele afstammelinge nog tot het rijk
der levenden en de groote familie is, trots hare uitgebreidheid,
verdwenen.

Alleen de herinneringen aan den Schenkenburg, aan jonker
Frits en zijn bedrijf leven nog steeds voort.

A. F. VAN Beurden.

VAN DE ZWITSERSCHE MEREN.
II.TWKE meren noemden wij als meren, die elk op zichzelf

beschouwd dienden te worden als meren met een ka
rakter dat geheel de omgeving beheerscht en aan de
omgeving de charme van haar kleur geeft. Twee meren
ook zijn het, die voor het bereisde Zwitserland als het

ware twee afgemerkte gedeelten b^eeken^. ïï"
waldstattersee het meer van het Berner-Oberland, het Lac-L -
man is in alle opzichten de verwezenlijking van het Fiansche
Zwitserland. ., ■■ -n i Uo

Meren met een eigen karakter zeiden wij. En '
ste plaats mag dit gelden van de Vi®nvaldstatteisee, die som
gen in heel leelijk Nederlandsch \yel eens ^
woudsteden-meer. Dit eigen karakter van he m , , P. ^
uit zijn naam, die zeker wel bijzonder is
eerste plaats voor lederen Zwitser, en . '
dit heerlijke hoekje van den aardbodem |
verwondering kan wekken, erkend wordt a J

waaronder dit meer van lieverlede bekend diende te worden. Het

spreekt uit den zeer tyjrischen en eenigen vorm van dit meer, waar
van men een tweede specimen wel zoeken, maar niet zoo liclit
vinden kan, noch in Europa noch daarbuiten; een vorm, die
den naam op zichzelf typeert en die doet begidjpen, waarom juist
de ligging aan de uiteinden van deze vier steden den Zwitser zoo
merkwaardig is moeten voorkomen. Het spreekt uit zijne betee-
kenis voor geheel het land, die er een is van overheerschend cen
trum van samengenomen natuurschoon niet alleen, maar meer nog
een van uitgangspunt voor de ontdekkingstochten, die men vanaf
zijne boorden in de steeds wisselende en steeds verrassende oji-
pervlakten van het Zwitsersche bergschoon doen kan. Het spreekt
uit z'n zijn van middelpunt voor de telken jare in duizendtallen
wederkeerende toeristen, die vanuit de Vierwaldstattersee hunne
tochten beginnen, en die aan de Vierwaldstattersee bij voorkeur
uitrusten van de vermoeienissen dier tochten; die in dit blauwe
meer met zijne grillige vormen ten volle en gaarne erkennen het
beste, wat het Berner-Oberland geven kan, de beste indrukken
ook, die van het Berner-Oberlancl kunnen uitgaan. Het spreekt
ten slotte uit zijne geschiedenis, die niet is eene geschiedenis van
lang en nutteloos toerisme alleen, maar die tegelijkertijd is een
geschiedenis van het land, van het volk in zijne beste uitingen,
welke beide in de wateren en in de omgeving van dit meer hunne
legenden hebben, de verhalen, die den trots en de glorie van
de verborgen historie van Zwitserland uitmaken. Dit alles weet
de vreemdeling en alleen daarom ziet hij de Vierwaldstattersee
aan met een ander oog, dan hij andere meren doet. Dit alles be
denkt de Zwitser, en daarom is voor hem dit meer ook een ander
meer dan de vele, die daar buiten aan de schoonheid van zijn land
zulk een grootsch effect geven.
De vorm van de Vierwaldstattersee is inderdaad zeer eigen

aardig. In het algemeen stelt men zich een meer als een min of
meer groote watervlakte voor, waarvan de om\-ang medebrengt,
dat men al of niet de overliggende oevers ziet, maar in elk geval
denkt men aan een afgerond geheel, en van alle Zwitsersch.e
meren valt dan ook te zeggen, dat zij zoodanig zijn. De Vierwald
stattersee echter geheel en al niet; ze is een opeenvolging zou men
zeggen van kleinere meertjes, die door hooge rotsachtige wan
den worden afgesloten, en die zoodoende immer geheel en al be
grensd schijnen te zijn, totdat men bij het naderen van den rots-
achtigen wand den doorgang bemerkt, welke daarin is, en welke
toegang geeft tot een tweede, een derde en een vierde kleiner
meertje, dat tot het groote geheel behoort. Bovendien hggen
deze kleine meren niet in rechte opeenvolging achter elkander.
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docli staan ze somwijlen loodrecht, somwijlen met slechts een
schuinen hoek op elkander. Het spreekt wel vanzelf, dat met
deze wendingen, welke de natuur er zoo kwistig heeft rondge
strooid, de Vierwaldstlittersee den bezoeker een opeenvolgende
rij van verrassingen voor het oog moet bieden. Steeds rijker van
kleur, steeds fijner van stemming zijn de natuurtafereelen, welke er
zicli ontwikkelen; vanaf het oogenblik, dat men met de boot
Luzern heeft verlaten en de witte paleisjes zijner kade langzaam
aan ziet verdwijnen, totdat men in den uitersten hoek aan den
anderen kant is aangeland, en er Fluelen aanschouwt met zijn
achtergrond van steeds hooger gaande witte sneeuwbergen, is
het een vaart vol verrassingen, die men zich niet schooner en
niet afwisselender kan voorstellen. Daarbij komt, dat ook de
boorden van dit meer in alle opzichten aan die afwisseling en die
\'errassingen meedoen, en in het eene gedeelte ^'an zoo geheel
andeie samenstelling zijn dan in het andere. Voor hem, die de
\'ierwaldstattersee voor den eersten keer ziet is liet bijna, alsof
hij voor de bioscope gezeten is, en eene aaneenschakeling van
landschappen aan zijn oog ziet voorbijrollen; doch ieder van
die landschappen geeft hem een sensatie van iets schoons en iets
moois en ieder van die landschappen moet hem er van overtui
gen, dat daar achter die rotswanden en daar in de hoogte van
die bergen nog veel meer schoons te zien is, zoo hij het maar
te vatten weet. Dat de Vierwaldstattersee eenigermate den
\"orm heeft van een kruis, de reiziger op het meer zelf kan het
anders dan op de landkaart niet zien ; maar wanneer men van
boven den Pilatus of den Rigi af nederblikt op het donkerblauwe
watervlak, dan ziet men ook, dat de lengte van Luzern tot Flue
len toe een 37 K.M. is, en dat het schoonste meer van Europa,
gelijk het meermalen en zeker niet ten onrechte wordt geheeten,
een oppervlakte heeft van niet minder dan 113 K.M., met eene
diepte, van soms 214 M.
Wanneer de salonboot, zooals er, sierlijk ingericht, dagelijks

vele varen op dit meer, Luzern heeft verlaten, en men van deze stad
een hoogst schilderachtigen indruk heeft medegenomen, dan vaart
men recht op den Rigi aan en rechts naast zich den Pilatus. Heel
in de verte kunnen de Biirgenstock en de Stanserhorn zich reeds
laten zien. Links van den Pilatus worden achtereenvolgens de
\\'etterhorn en de Mönch, Eiger en Jungfrau zichtbaar, om het
indrukwekkend panorama te voltooien. De boot vaart op het
kleine voorgebergte van den Meggenhorn aan, waaraan de villa
van Wagner een nimmer falende poëzie geeft. Is ze deze voorbij,
dan komt ze in de zoogenaamde Kussnachtersee, van waaruit
gezien de Pilatus met zijne onbegroeide en grijze wanden grim
mig afsteekt tegen het lachende landschap daar beneden. Langs
Hertenstein, een verrukkelijk rustoord en langs Weggis, dat de
groententuin van Luzern heet, nadert men dan Vitznau. het
uitgangspunt voor de Rigi-baan, waartegenover zich tot bijna in
het water nog twee voorgebergten dreigend uitstrekken. Dan
komt de boot in de Buochsersee, zoo genoemd naar 't dorp Buochs,
dat in 1798 door de Franschen werd verbrand; nadert Bechen-
ried, waar men meer dan eens een der gemoedelijke openlucht
vergaderingen van de Zwitsers kan bijwonen, gaat naar Ger-
sau. dat met zijn heerlijk groen als het ware uitnoodigt tot een
langer verblijf, en komt o\-er Seelisberg, een bekend kurort, bij

FLUELEN. HET EINDE DER VIERWALDST.ATTERSEE, 11
EEN .-1.4AfTVlA'G NEEMT.

Brunnen, de haven van het Kanton Sihwyz, maar tevens het
laatste groote station van dp St. Gothardbaan, en een rniddel-
TUint voor de tallooze toeristen, die 's zomers in deze streken
rondwandelen. Brunnen geeft van af de boot, waarop men rond
vaart wel het schoonst denkbaar gezicht; met zijn witte iiotels
tegen'den stellen achtergrond maakt het een schilderachtigen in
druk- en \-anuit die hotels hééft men een gezicht op de l rnersee.die zich als een nieuw deel van liet groote meer nu voor de vaart
opent dat onvergelijkelijk sclioon is. Zoodra men dit deel in
vaart.' valt het oog ü[) den grooten steen, welke ter hoogte van 25
M is nedergezet bij den loo-jarigen geboortedag van Schiller, die
in zijn Wilhelm Teil", dit deel van Zwitserland zoo aangnjjiend
mooi beschreef; en het is alsof men met dien steen tegelijk komt
midden in de herinnering aan het le\-en en aan den strijd van
Wilhelm Teil. Aan den oever ziet men de drie bronnen \-an de
Rütli ; aan den overkant verheft zich met groote rotsbogai de
Achsenstrasse en weldra legt de boot aan \'ooi het station Tells-
platte. vanwaar een kort wandelingetje \-oert naar de '1 ellska-
pelle, in 1588 door het kanton L'ri ojigebouwd oj) de plaats waar
Teil, naar de sa^e luidt, tijdens den storm \*an het scliij) \ an den
Landvoogd Gess'ler zou zijn gesprongen, en in i8()0 ojmieuv\- oji,ge
bouwd en met muurschilderingen door den I8azelschen schilder
Stückelberg versierd. En terwijl de Achsenstrasse steeds den weg
van het meer volgt, nadert de boot Fluelen. het uiteinde der reis,
het lief gelegen dorp, dat de ingang als het ware is van het Reuss-
tal, waarbij jiyramidevormig zich de Bristenstock als hoogste
jmnt daarboven slingert.

Fluelen is in meer dan een ojizicht een merkwaardige jilaats.
Vandaar maakt men een klein uitstajije naar het zfio tyjiisch Zwit-
sersche dorpje Altorf, dat mede aan de 'lellsage een groote poiizie
ontleent. l\Iaar Fluelen is ook het laatste station op Zwitserschen
bodem, voordat de trein, die ̂ •anaf Luzern zich steeds heeft ge
slingerd langs het meer en door de lange tunnels heen, den
reizigers menig indrukwekkend kijkje heeft gegund o]i het meer,
zijn w'eg neemt te midden van de donkere rotsmassa \-an den St.
Gothard, welke nu reeds meer dan vijftig jaren, dankzij de energie
en de technische bekwaamheid van clen grooten Franschen
ingenieur, die aan dit werk zijn leven gaf. Italië toestaat dagelijks
de treinen uit Europa te ontvangen. De St. Gothardbaan is de
eerste van dezen aard. die de wereld heeft mogen kennen; sedert
zijn er meerdere ge\'olgd, niet alleen in dit rotsachtige deel van
Europa, maar ook daarbuiten, in Zuid-Amerika. Doch de St.
Gothardbaan is haar roem \-an eersteling blijven behouden en een
reis door de twintig minuten lange donkerte van zoo'n reuzenwerk
blijft altijd nog een emotioneel moment in het reisjdan. Fluelen
is dientengevolge ook oji het jirogramma der doorreizenden een
naam, die meeteelt en een naam die wat zeggen wil. Nog meer
dan dat, het dorpje is zoo anmutig mogelijk gelegen en er straalt
reeds vanaf het eerste oogenblik. dat men liet ziet, een charme
en een jwëtische kracht van uit, welke men zich moeilijk grooter
zou kunnen denken, en welke zeer zeker nog \-erhoogd wordt dooi
de sobere grootheid, welke er sjrreekt uit rle ojieengehoopte ber-
genmassa op zijn direkten achtergrond; een bergenmassa, waar
van men niettegenstaande den tegenwoordigen omvang, toch
weet, dat het menschelijk vernuft er een doorgang in lieeft weten

te boren \-oor het dage-
'  lijksch verkeer. En naar de

andere zijde ojrent zich van
uit Fluelen de bekende Ach
senstrasse. die met hare in
den rotswand gehouwen bo
gen telkenmale uitzichten op
het meer veroorlooft, welke
onwillekeurig doen stilstaan
en welke dikwerf de wande
ling langer maken dan een
ongeoefend toerist zich kan
\-oorstellen.
Wie aan de Vierwaldstat-

tersee denkt, denkt ook on
middellijk aan den Rigi.
W ant in de laatste

jaren zijn naar \-ele hooge
bergen, men kan bijna zeg
gen, sedert men ook den
Jungfrau oji dusdanige wijze
trachtte te beklimmen, naar
alle hooge bergen zahnrad-
bahnen gelegd, en toch, hoe
wel daartoe ongetwijfeld voor
den toerist schoonere en wij
dere uitzichten zijn \-erkre-
gen. dan dat hetwelk de Rigi
ge\cn kan, is de opgang
naai den Rigi gebkwen wat
deze altijd geweest is. en is
een bezoek aan zijn top blij-
\en behooren tot het beste
]M og'Kinmia der reizigers.
Eci>t in de achttiende eeinv
wordt melding gemaakt van
zijnc bestijging, doch 't was
pas na het \'redescongres van

AAR DE SF CrOTHARDBAHN
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1815, dat werkelijk de groote
stroom zich naar den Rigi '
keerde.
In 1816 werd op den

to]3 liet eerste, zeer beschei
den ingerichte logement ge
zet, dat in 1818 voor een
veel heter en veel ruimer in
gericht moest plaats maken;
en dat nu sedert lang \'er-
drongen is door de rijk inge
richte hotels, welke men op
verscheidene hoogten van den
berg vindt. De Rigi is een
samenvoeging r'an drie ber
gen, die een ruimte van acht
tot tien uur in den omtrek

beslaan, die naar het Noor
den steil afloopen, docli naar
het Zuiden integendeel met
langzame overgangen en met
weideachtige terrassen tot
op den grond neerkomen.
Vanuit Vitznau voert de on-
ge\-eer veertien K.M. lange
baan, welker stijging nimmer
meer is dan 25°, regelma
tig naar boven; komt eerst
in Kaldbad, daarna o]r Rigi-
staffel, waar de weg zich ver-
eenigt met dien welke r'an
den kant van Zurich van Arth-Goldau naar boven stijgt, en
bereikt ten slotte in niet veel meer dan vijf kwartier tijds het
hoogste punt \'an Rigi Kulm, waar naast elkander een drietal
groote hotels zich verheffen. Geheel den dag is Kulm in het
seizoen bezocht door vreemdelingen, maar wel het meest des
ochtends bij zonsopgang en des avonds bij zonsondergang.
Inderdaad behooren deze beide tot het schoonste, wat men op
Zwitserschen bodem kan genieten. De zonsopgang, die plotse
ling den rooden bal, welken men reeds lang in de verte bespeurd
heeft, met schitterenden glans doet doorbreken èn zijn licht
spreiden over al de meren, die men in den omtrek ziet; de zons
ondergang misschien nog meer, wanneer daar beneden geheel de
wereld langzamerhand in de schemering wordt gehuld, de om
trekken r'an alles onklaar worden en alleen nog maar de licht
sterretjes van de steden aan de uiteinden van het meer duidelijk
te zien zijn — dan is het alsof men niet alleen in werkelijken zin
op een hoogen berg staat, maar ook in figuurlijken zin, en zich
los voelt van het vele nietige, dat er op aarde is en er zoo
dagelijks terug te vinden is. En wanneer men met de zahn-
raclbahn naar boven stijgt en met een zekerheid, die geen oogen-
blik plaats laat voor angst, ook niet bij de meest vreesach-
tigen, tegen deze ijsrotsen opklautert, dan gaat men zich vrijer en
vrijer gevoelen met het schoonste wat de natuur gegeven heeft.
Een avond en een ochtend op den Rigi geeft indrukken, welke
men niet licht zal vergeten.
Indrukken, die aanvangen
wanneer men opeens de Zu-
gersee aan zijne voeten wijd
ziet uitgestrekt; die niet
eindigen voordat men weer
langzaam aan de sneeuw-
regionen heeft \-erlaten en in
Vitznau is teruggekeerd.
Geheel aan den ingang van

het meer, vanaf den Rigi ge
zien niet meer dan een sa
menvoeging van enkele stra
ten, ligt Luzern. Een eigen
lijke stad kan men Luzern
niet noemen; aan de buiten
kanten is het een samen

voeging van ook hier paleis-
jes schijnende hotels, die zich
langs de driehoekvormige
cjuai uitstrekken; en van bin
nen is het een verzameling
van wel schilderachtige, maar
overigens weinig interessante
straatjes. Alleen het middel
deel van Luzern, de vaart,
waaro\-er die eigenaardige
oude Kapellbriicke loojit, en
die de beide kanten van deze
vaart verbindt, heeft iets
meer buitengewoons. En
schitterend is zeker wel de
landingsplaats, die geheel
aan den uitersten uithoek en
onmiddellijk bij den uitgang
van het station gelegen, het
Vredesmuseum bevat, de
stichting van den nobelen

O
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Von Bloch. Luzern is een heerlijk uitgangsimnt \-oor de r'ele en
mooie uitstajijes, welke men in de omgeving kan maken. In Lu
zern dagen achtereen te verblijven en eiken dag diejier door te
dringen in het wezen der Zwitsersche natuur, eiken dag een
stukje meer te leeren kennen van het soms zoo wildwoeste. dat
deze natuur geeft, soms ook zoo rustig-stille, dat zij aanbiedt;
en er dan eiken avond opnieuw te genieten van het heerlijke uit
zicht, dat in maneschijn gehuld, het meer onmiddellijk vóór de
haven van Luzern aanbiedt: het lijkt een ideaal voor ieder, die
voor natuurschoon niet ongevoelig is. En Luzern is ook de
plaats, die op een afgelegen plek, in massieve steen gehouwen,
den Leeuw van Thorwaldsen bezit, die rustig en fier herinnert
aan Zwitsersche trouw en aan Zwitserschen heldenmoed.

Luzern is als de hoofdplaats van de Vierwaldstattersee; van
daar naar Bern, dat met zijn schitterend gebouwd Bondsparlement
en met zijne niet minder schitterende uitzichten vanaf de hooge
bruggen, die de beide deelen der bovenstad r'erbinden, wel af
steekt tegen het tyjjiscli oude gedeelte, dat men in de kleurrijke
en schilderachtige Gassen der midilenstad ziet. en dan via Xeu-
chatel, zoo mooi gelegen aan het wijduitgestrekte meer, waaraan
het zijn naam gaf, of via Freiburg met zijne karakteristieke
ligging en zijne mooie dalgezichten, \-oert ons de weg recht
streeks naar Genève, dat niet minder terecht de hoofdstad mag
heeten \an het Lac-Leman. H. v. n. M.JiNdere.

U AAN DEN VOET 1'.4A' DEN RIGI.
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LANGS DIJKEN EN WEGEN.
DE VOGELS SCHOVWEN. (Vervolg).
De Kluit (Recurvirosta avocetta L.)Hoe uitheeiiisch de kluit er ook mag uitzien door zijn

vreemden snavel en onevenredig lange pooten, is hij
toch een vogel, die zeer algemeen voorkomt O]! de
Waddeneilanden en aan de monden van onze groote
rivieren. We kunnen in dit r'erband Schouven er wel

in 't bijzonder bij noemen. Ik wil er echter dadelijk bijvoegen,
dat al sinds enkele jaren het aantal dezer vogels hier merkbaar
afneemt. Een enkel staaltje als bewijs. Een jaar of wat ge
leden broedden in de naaste omgeving van de eendenkooi bij
Ellemeet meer dan honderd paar kluiten, en nu de kooiker van
genoemde kooi in 't voorjaar van igio last kreeg, om zoo mogelijk
in heel Schouwen alle kluitennesten op te koopen, kreeg hij er
op het heele eiland slechts een kleine zeventig bij elkaar.

Dit wijst dus op een zeer merkbare afneming en rechtgeaarde
vogelvrienden constateeren die met spijt. Doch ze zinnen ook
op middelen, om de kolonie weer op haar oude sterkte te bren
gen. En daarover kan ik juist iets heel sympathieks mededeelen.
Waar we al eens hoorden en lazen, hoe Engelschen met een

pleizierjacbt, waarop een klein kanon, langs onze kusten zwalkten
en dood en verderf braakten over de scharen vogels, die er
aasden, daar doet het mij genoegen, daartegenover een zeer
sympathieke daad van een hunner landgenooten te kunnen
])laatsen. Bedoelde Engelschman — een lord — die om
de 2 of 3 jaar in 't broedseizoen in Schouwen naar de vogels
komt kijken, en voor wien dus ook het afnemen van het aantal
kluiten niet onopgemerkt kon blijven, gaf den kooiker — bij
wien hij dan vertoeft — last, alle kluitennesten, door heel
Schouwen heen, op te koopen, tegen 30 cent per nest van vier,
of 7I cent per ei. Daarbij nam de kooibaas dan ook op zich
de opgekochte nesten na te gaan, tot de eieren waren uitge
broed en de jongen zich over het land hadden verspreid.
De man heeft het gebracht, zooals ik reeds zeide, tot een

kleine 70 nesten. De Engelsche vogelvriend betuigde zijn spijt,
toen hij hoorde, dat in die buurt een ondiepe plas van ± 11
bunders groot (waarin — op eilandjes — en omheen vele moe
rasvogels nestelden) verkocht was om herschapen te worden in
weiland. Had hij het geweten, hij had het gekocht, zei hij, om
het te laten zooals het was, voor de vogels en hij verzocht den
kooiker, hem bericht te doen zoo gauw weer een stuk grond in
die buurt gevaar liep, evenzoo geëxploiteerd te worden.
Een andere Engelschman, die daar terzelfdertijd vertoefde, was

expres uit Engeland naar Schouwen gekomen, om een nest met
(9) eieren van de krakeend voor zijn verzameling machtig te
worden. Hij kreeg het ook werkelijk in zijn bezit en de man
was den koning te rijk, ook al liep hij er een bekeuring voor op.
Over dat genre van liefde voor de vogels was onze lord

natuurlijk al zeer slecht te spreken.
Ik vraag nu de aandacht voor den vogel zelf en zijn levens

wijze. De hoofdkleur is wit, kruin, achterhoofd en nek zijn zwart,
de vleugel heeft drie breede, zwarte strooken; de groote slag
pennen zijn zwart. De lange snavel is vrij sterk opwaarts gebogen.
De pooten zijn zeer lang. Op de afbeelding komt de vogel niet
op zijn voordeeligst uit, daar de opname (moment) werd gedaan,
terwijl het hard regende.

Niet heel vroeg in het voorjaar komen de kluiten uit het
Zuiden terug, omstreeks de tweede helft van Maart. Ze arri-
veeren in onze lage weiden het laatst.
Den langen snavel vinden we door de opwaartsche buiging nog

vreemder dan de lange stelten van pooten. De heer Thijsse
zegt in een opstel omtrent het gebruik van dien snavel bij de
voeding o.a. het volgende: ,,Niet alleen is de snavel omhoog
gebogen, wat op zichzelf al onpraktisch genoeg lijkt, maar de
punten zijn zwak en teer en sluiten niet eens behoorlijk op
elkaar, zoodat het dier er on
mogelijk mee grijpen of boren
kan. Hij doet dan ook heel anders.
Hij rekt den langen nek, totdat
de kop bijna gelijk met het
water of met de modder komt

en slaat dan den snavel heen
en weer. Daarbij blijft de snavel-
punt zelf ongebruikt, alleen het
middengedeelte scheert door het
water heen en grijpt het goede,
dat daar te krijgen is". Daar
door is het ook te verklaren, dat
we de kluit geen voedsel zullen
zien zoeken op droge weiden of
zandig strand. Hij moet kunnen
ploeteren. Zijn geluid is een hel
der klinkend kluut-kluut.

Het nest wordt gewoonlijk zeer
dicht bij het water gemaakt.
Soms zelfs zóó dicht, clat bij de
minste rijzing van het water,
het nest er als een eilandje mid
denin ligt. Vaak is er eigenlijk
van een nest hoegenaamd geen V'jverierg. BROEDENDE KLITT.
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sprake; de kluit is in deze nog minder veeleischend dan de
overige weidevogels. Ik heb de eieren meermalen gevonden in
een eenvoudig kuiltje in den grond, zonder meer.

Daartegeno\-er heb ik ook mooie, afgeronde, van riet en
vezels ü]5gebouwde nesten gevonden, die tenminste voor dat
soort vogels \-oor een kunstwerk konden doorgaan. Als het
water hun nest dreigt te or-erstroomen, gaan ze ijverig aan het
verhoogeji. We vonden eens vlak langs den waterkant een nest
van vier. Het water steeg, omsloot het ,nest" geheel en toch
bleven de eieren droog; het water steeg nog al door, doch ile
eieren stegen even veel mee; de \-ogels bouwden zooveel bij,
dat ze het water \-óór bleven. Toen de oude toestand weerge
keerd was, bleek het nest meer dan een dM. hoog te zijn.

E\'enals haast alle weidevogels legt de kluit in het nest 4
eieren, die door leeken wel met kievitseieren verward zouden
kunnen worden. Dit maakt r-ertlere beschrij\'ing hier vrij o\er-
bodig. Minder geregeld dan bij den kievit liggen ze met de punten
precies naar elkaar toe, een kruis vormend.
De jonge kluiten zijn zeer mooi geteekende diertjes en \'oor

fotogr. opname zeker dankbaarder materiaal dan jonge kieviten,
meeuwen, scholeksters e. m. a., bij welke, olschoon ze toch be
paald mooi geteekend zijn, het gewone grauw te o\'erheerschend
is. De jonge kluiten zijn grijs getint met donkerder strepen;
het kleine snaveltje staat ook al eigenwijs naar boven gewijit.
Toen ik dit voorjaar bij een nest kwam, waarin jonge kluiten
pas uit het ei waren, vlogen de ouden mij om de beenen, zetten
zich op een pas afstands voor me neer, om luid schreeuwend,
met neerhangende pooten weer op te vliegen.
Dan kwam er weer een aanloopen met uitgespreide vlerken,

den hals omlaag gebogen, den kop toch opgericht, plassend door
het ondiepe water. Toen de camera er voor stond en ik me r-er-
borgen had, dacht ik de ouden gauw op of bij het nest te zien,
doch ze bleven er verder vandaan, dan toen ik er bij stond.
Ik denk, dat ze meer vrees koesterden voor een gevaar, dat ze
niet bevroedden — de camera — dan voor een, dat ze wel
zagen — den mensch. Een opkomende onweersbui kwam me
helpen. Groote druppels begonnen te vallen, de moederliefde
deed de vrees wijken.... een paar groote stappen.... en het
beest zat, nog wel luid schreeuwend van onrust, doch het bleef
zitten. Toen zat het ook voor mij, althans op de plaat.

De jongen loopen gauw uit
het nest. De ouden gaan echter
met ze op stap en verzorgen ze
nog lang.

't Is zeer goed aan een klui
ten-ouderpaar te merken, of m
de nabijheid zich de jongen be
vinden. De oude vogels vliegen
dan onrustig rond, met neer
hangende pooten en veel schrik
bewegingen en plotselinge zwen
kingen. Onophoudelijk klinkt hun
wprschuwingsgeluid. De jongen
zijn niet gemakkelijk te vinden.
Ze blij\-en roerloos zitten, druk
ken zich tegen een aardkluit aan.
tegen den rand van een koe-
spoor, of hurken gewoon op het
zand neer, en je bent een knap
man, als je ze vindt. Je trapt
ze eerder dood. Dat is mij zelfs
dit voorjaar nog overkomen. Ik
schaam me niet het te bekennen,
t pleit immers voor den doel-
ti effenden invloed der mimiciu'.
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Als men de jonge kluitjes te zien wil
krijgen, doet men het best, langs een
sloot of vaart te foopen en \angs de
waterlijn van den overkant te kijken.
■O)) het smalle slibkantje daarlangs, over
welfd door den begroeiden slootkant,
heeft men dan alle kans, een of meer
kleine kluitjes roerloos stil te zien zit
ten. Begrijpen ze echter, dat onze belang-
■stelling hen geldt en naderen we, dan
loopen ze, lijf om leven.

Ik wilde tot slot even wijzen op een
«igenaardige wijze van doen, die de oude
kluiten soms te zien geven, ook als ze
zich niet door menschenoogen bespied
wanen, en waarom we als jongens, vaak
hebben staan lachen. Ze liepen dan in
rien kringetje rond. de vleugels uitge
spreid, den hals naar omlaag gebogen,
•den kop — toch weer opgericht — dicht
langs den grond, tien keeren achtereen,
om dan opeens in die houding recht
door te komen aanzetten, zóó snel, dat
■de lange pooten moeite schenen te heb
ben, het voorovergebogen lichaam bij te
houden. Elk oogenblik verwachtten we,
dat de vogel over den kop duiken zou,
doch zoover liet hij de dwaze vertooning
toch niet komen.

J. Vijverberg.

0 r,d/ >; '
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DE EGEL. ZICH OPROLLEND TEGEN NADEREND GE]'AAR.

DE EGELDe meesten onzer lezers zullen wel in hun leven al eens
een egel hebben gezien, zij het niet in werkelijkheid
dan toch zeker in beeld. IMaar de bijzonderheden
uit het leven van dezen merkwaardigen kostganger
op aarde zullen voor velen misschien nieuw zijn, in

alle geval interessant genoeg om er even kennis mee te maken.
Het is een lieve, reeds warme Aprilavond. De maan schijnt

Iielder op ons pad, dat langs den boschrand voert, waar hazel
notenstruiken en braambezieranken den overgang \-ormen tus-
schen de hooge boomstammen en den plantengroei van het
weiland. Een enkele donkere beuk rijst uit het struikgewas om
hoog, en hier en daar glimt de slanke bast van een berk in het
schijnsel der maan, alsof vloeiend zilver er langs nedervliet,
terwijl het tengere rijswerk \'an zijn kruin als loshangend haar
fladdert op het avondkoeltje en zich scherp afteekent tegen
•den lichtenden sterrenhemel. Uit het woud schallen de smel
tende tonen van den koninklijken zanger, die al de registers
van zijn liefdesorgel heeft opengezet, om het lied der lente
te doen klinken door de geheimzinnige looverzalen van
ruischend groen. iMet een stem als een klok roept de grijze steen-
nil van uit zijn schuilplaats onder de rotsblokken en uit de ^-erre
sloot in het akkerland klinkt ons het duizendstemmig voor
jaarsconcert der kikvorschen tegen. Nachtvlinders omzweven
■op donkere vleugeltjes geruischloos de geurige bloesems van den
sleedoorn en de goudgele puntige bloempjes der kornoelje.

Stil! . . . . Uit het dorre loover, dat langs den boschrand ligt
uitgespreid nog van den vorigen herfst, treft een eigenaardig
•en vreemd geritsel ons oor. Onbeweeglijk blijven wij toekijken
en weldra sluipt van onder de braamstruiken een kleine, zwarte
gestalte te voorschijn. Voorzichtig spiedend steekt zich een
kopje in de hoogte, en daar alles doodstil is en geen verdacht
geluid zich doet hooren. trippelt ze behoedzaam met waggelenden
gang op ons toe, en wij krijgen de gelegenheid den nachtelijken
n-andelaar nauwkeuriger op te nemen.

Het is een kleine, kogelronde vriend, geheel met donkere ste
kels bepantserd, en alleen een kegelvormig kopje met een snuitje
van een miniatuur-varkentje, vier korte jjootjes en een onnoozel
staartje, komen uit het harnas te voorschijn. Onvoorzichtig genoeg
maken wij een kleine beweging, en oogenblikkelijk zijn koj),
jiootjes en staartje wrdwenen en voor ons ligt een bal bezet
met \-erward door elkander gewrongen stekels.

Dat is de vriend onzer tuinen, onze kleine stekelheld. de egel,
dien wij hier oji onze nachtelijke wandeling ontmoeten. De
lentewarmte heeft hem uit zijn wintei slaap gewekt, waai in
hij het strenge jaargetijde doorbracht. Toen de heifst kwam
met zijn ruwe en kille nachten, en de stormen het bruine loof
wrstrooiden, begon hij zijn winterbedje te spreiden. Met zijn
stekelkleed rolde hij zich door de droge bladeren en pikte een
fl inke lading om zijn lichaam vast. Daarna sjouwde hij naar
een wilige schuiliilaats in een steenrotskloof of onder de ondooi-
dringbare braambezieranken en bereidde zich daai een Ie,gei
onder een hoop bladeren, mos en ,gras, waar hij rustig en on
gedeerd storm en sneeuwjachten over zich heen kon laten gaan.

Tegen het einde van Maart wordt hij wakker. Zijn stiaks zoo
welgedaan vetbuikje is gedurende den lan.gen wintertijd gewel
dig Verschromjield, en vol honger trekt hp op voedsel .Zoiidra

zoo onbeholj

buit te bemachti,gen. Vant, ondanks zijn sukkelgangetje, sjireidt
hij oj) jacht een behendigheid ten toon, die ons met verbazing
verwilt. Niet alleen weet hij met een zeldzaam vernuft krekels
en kikvorschen, mei- en loojikevers te verrassen en te verslinden,
maar ook verstaat hij meesterlijk de kunst om het vlugge muisje
te verschalken. Als hij oji zijn pad een muizegat ontmoet, stelt
hij een nauwkeurig onderzoek in, om zich te r-ergewissen of de
kleine knager inderdaad thuis is. Nu hier, dan daar wroet hij
met zijn neusje in den grond en snuffelt en ruikt te allen kant.
Heeft hij het juist verblijf der muis ontdekt, dan .graaft hij met
verbazingwekkende snelheid het hol oji, en weldra verkondigt
een smartelijk gejiiep, dat hij zijn slachtoffer reeds doodt.

Daar de egel dus onder de kleinere, voor den landbouw schade
lijke dieren groote verwoestingen aanricht, is hij den landman
in hooge mate nuttig.

Men weet echter van den anderen kant, dat men oji zijn
hoede moet zijn en waken, dat vriend egel \'ooraI niet in gezel
schap komt van kuikens, want ook daarop is hij dani.g .gesteld.
De meest frajijiante en o\'ertuigeiide staaltjes worden ons daar
over verteld door menschen, die van ondervindin.g weten te
spreken en menige veelbelovende jon.ge kiji of haan bij de
bezoeken van den stekelheld aan zijn smulzucht hebben
moeten ten ofler brengen.

Allermerkwaardigst is het, hoe de e.gel bestand is tegen ver
gift. Men beweert, dat hij een behoorlijke dosis opium, arseni
cum en andere vergiften kan wrorberen, zontler er het geriipgste
nadeel van te ondervinden.

Over zijn gevechten met den \'ergiftigen kruisotter wrhaalt
Lenz O. a. het vol.gende:

,,lk bracht een grooten kruisotter in de kist, waarin ik een
egel had zitten met zes jon.gen, terwijl de egel bezig was de kleintjes
rustig te zoogen. Ik had mij overtuigd, dat de otter geen gebrek
had aan vergift, want twee dagen te voren had hij nog een muis
zeer snel door zijn beet .gedood. De e.gel rook den otter onmid
dellijk — hij gaat nooit oji het gezicht, maar op den reuk af —
stond oj), wandelde om den otter heen en berook hem van kop
tot staart, vooral nauwkeurig den snuit besnuffelend. De otter
begon te sissen en beet den bezoeker herhaaldelijk in snuit en
lippen. Blijkbaar tevreden met deze ontvangst en als sjiottend
met dien otter, die daar lag uitgestrekt, lekte hij, zonder te wijken,
behaaglijk zijn wonden en kreeg daarbij een leelijken beet m
zijn tong. Zonder zich uit het veld te laten slaan, ging hij voort,
het woedende en telkens weer bijtende beest te besnuffelen,
raakte het ook herhaaldelijk met de tong aan. zonder nochtans
zijn tanden er in te zetten. Eindelijk .greep hij den otter onver
wachts bij den koji, verpletterde dien, ondanks zijn tegenweer,
met gifttanden en al tusschen zijn kaken en verslond hem tot
halverwe.ge zijn lichaam. Daar hield hij bij op en ging weer bij
zijn jongen li.ggen, die hij \-erder zoogde. Des avonds \-erslond
hij de rest met nog een jongen kruisotter er liij. Den volgenden
dag peuzelde hij weer drie kruisotters oji en maakte het met
zijn jongen ojijierbest.

Ook was aan zijn wonden gezwel noch wat ook te besjieuren.
Sinds heeft de egel vaak .gekamjit met hetzelfde .gevolg, en tel

kens verpletterde hij den kop het eerst, terwijl hij bij vergifti.ge
slangen daar heelemaal zelfs .geen acht oji sloe.g. \\'at hij van zijn
maal overhield, \'oerde hij bij x'oorkeur naar zijn nest en nutti.gile
het te gelegener tijd".

De egel laat zich zeer .gemakkelijk temmen; men hoeft hem
slechts een .geschikt verblijf te ge\-en en met eeni.ge oplettendheid
te behandelen, om hem reeds den eersten dag' zijn schuwheid
voor den niensch te doen \-crhezen.
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Op veel plaatsen bezifjt men hein ter r-ervan^ing \-an de kat
voor de muizenvangst. De getemde egel verschaft zijn meester
])ret door zijn drollige verschijning en zijn o])geruiraden zin. Hij
gewent aan het meest verscheiden voedsel. Bijzonder \-eel houdt
hij van melk en versmaadt ook geestrijke dranken niet. Vaak
gebeurt het zelfs, als hij de kans krijgt, clat hij zich een flink stuk
in den kraag drinkt.
Dr Ball \^ertelt r-an zijn obserr-aties bij gevangen egels, die

liij sterken wijn met zoeten brandewijn \-oorzette. Na den eersten
roes waren de ]msgevangenen onmiddellijk tam en op hun gemak
en beschouwden clen meester als frère et compagnon.

Minder prettig is het gezelschap van den egel in huis om zijn
rondscharrelen des nachts. Het exemplaar, waarvan ik den lezer
bij dit artikel een tweetal afbeeldingen aanbied, heb ik een
paar dagen en nachten gastvrijheid gegeven in een vertrek, dat
voor hem werd ingeruimd in een uithoek onzer woning. 0\-er-
dag was sinjeur steeds rustig en lag in een hoekje te dutten,
met zijn snuit, die eventjes van onder zijn pantser te voorschijn
kwam, afgewend van het daglicht. Maar zoodra was de avond
gevallen, of hij begon zijn excursies, daarbij een leven makend
alsof er luidruchtige inbrekers aan den gang waren. Dan
richtte hij een ware moordpartij aan onder de le\'ende kik-
vorschen, die zijn gezelschap en zijn voedsel vormden. Met een
wreedaardigen wellust toog hij er op los en moordde links en
rechts om zich heen totdat er niet één meer overbleef. Het
eerste boutje verorberde hij o]) zijn gemak. Voordat hij toe
hapte besnuffelde hij zijn prooi, die absoluut geen vermoeden
scheen te hebben van het tragisch lot, dat haar te wachten
stond, en zich zelfs tegen hem aandrong, als ware de egel een
beschermend vriend. Maar zoodra hij tot de zekerheid was
gekomen, met wien hij te doen had — en dat duurde slechts
zeer kort — greep hij den kikvorsch aan en begon te schransen.
Met een korten, kordaten ruk van zijn spitsen snuit, verdween
een stuk van zijn prooi tusschen zijn tanden, en weldra lekte
hij zich, als een echte smuller, met zijn malsche, frischroode
tong den donkerbehaarden bek. En dan scheen er aan zijn
vraatzucht en moordlust geen einde te komen. Eer de
morgen kriekte was heel de collectie kikvorschen gedood en
voor het grootste deel ook verslonden. En wanneer daarbuiten,
in de heerlijke weelde der lentenatuur, duizenden en millioenen
wezens blijmoedig hun bedrijvige dagtaak hervatten bij den op
bloei van de rozen des dageraads aan de kimmen en het ge-
tintel van het goddelijke licht in het Oosten, dan dook onze
egel in zijn eenzaam hoekje weer weg onder zijn pantser, om
heel den dag Gods lieve zon te laten schijnen over anderen.
Men heeft wel eens beweerd, dat de egel een vuil en onrein

dier zou zijn. Wie hem echter kent en uit ervaring spreekt,
zal u verzekeren, dat dit een kwade noot is, die absoluut ten
onrechte op zijn zondenregister is opgeteekend.
Wel mag de boer, die hem op zijn graanzolder of in zijn

korenbergen heeft als verdelger van ratten en muizen, zooals
ik reeds zeide een waakzaam oog houden op zijn eieren en zijn
kuikens, en zorgen, dat deze 's nachts veilig zijn beschut door
gaas, maar nergens zal hij ook maar het geringste spoor vinden
als bewijs voor bovengemelde aantijging. In dit opzicht is de
egel op graanzolders, in pakhuizen en magazijnen, die last heb
ben van muizen, verre te verkiezen boven de kat, die de lessen
van welvoeglijkheid, haar op allerlei kunstmatige manieren
door den mensch ingeprent, maar al te vaak om een haverklap
uit het oog verliest. De egel heeft deze lessen niet noodig,
daar\mor heeft bij hem de natuur gezorgd. Wil hij echter goed
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zijn, dan moet hij zijn eigen gang gaan. en de mensch moet
hem niet voederen, waar hij hem houdt te.geii on.gew tmscht ge
dierte, noch temmen. M'ant geschiedt dit, dan woult de e,gel
een onnut en zelfs gevaarlijk roofdier, dat geen ratten oi muizen
meer vangt, overdag gaat rondloopen en 's nachts slajien, dwais
tegen zijn oorspronkelijke natuur in.

Voor de vrijlieid is de egel geboren en in c'rijheid moet hij
leven.

In de vrijheid schenkt het wijfje in het \'oorjaar. ze\'en weken
na haar huwelijk, aan zes tot acht blinde jcnrgen het le\-en in een
siieciaal daartoe ingerichte kraamkamer in dicht struikgewas,
in een steenhooj), in hoeken of ,graanvelden. De jonge egeltjes
komen reeds getooid met een stekelkleedje ter wereld. De stekel
tjes zijn echter nog heel klein en staan op een zachte, weeke huid.
Drukt men er op, dan steken ze niet, doch drin.gen terug in de
weeke huid van den rug. Pas als men ze c'an ter zijde (d met een
tangetje vastpakt, voelt men dat ze toch heel hard zijn.
Tegen den herfst zijn de jongen zoover, dat ze zich zelf door

het leven kunnen slaan. Ieder gaat zijn eigen we,g, want onze
stekelheid houdt er geen gezelligheid op na. Daarom treft men hem
ook altijd alleen of hoogstens een enkele maal in gezelschap \'an
zijn wederhelft.

Vijanden heeft hij bij de vleet. Alle honden dragen hem een
doodelijken haat toe en slaan een woedend geblaf aan, zoodra
ze er een van het gild ontdekken ergens. Maar het kan hem niet
schelen; hij rolt zich tot een bal en laat zijn vijand blaffen, die
hoogstens een bloedneus bij hem kan o])loopen.

l\laar Heintje de Vos, onze onverbeterlijke schelm, weet er wel
raad op. Hij rolt namelijk den bal in het water, waar de egel zich
ont]dooit, om door zwemmen zijn bedreigd leven te redden. Maar
juist dit oogenblik heeft de vos afgewacht. Hij grijpt hem bij den
neus en maakt hem \-an kant, waarna het voor Heintje maar een
klein kunstje meer is om het j)antser leeg te snoepen.
Een nog gevaarlijker cfjand schijnt de egel te hebben in den

uil. Men lieeft meermalen behalve den mest en de \-eeren van den
uil, bij zijn verblijfplaatsen ook egelhuiden gevonden. En niet
alleen dit, maar zelfs in de bekende projjjes, die de uilen uitspu
wen, kwamen stekels van den egel voor.
Aan het verhaal van een jacht op egels ontleenen rvij de volgende

bijzonderheden. Een troep Zigeuners had jijn tenten opgeslagen
in de nabijheid van een bosch, en mannen, vrouwen en kinderen
togen waarzeggend, bedelend en stelend, al naar gelang het in
hun kraam te pas kwam, dorpen en boerenhofsteden af. In den
laten namiddag echter namen eenige mannen der bende een
grooten, bruingevlekten hond mee, en begonnen het l^osch
af te jagen, dat dicht begroeid was met .sleedoorns en ander
kreupelgewas. .

Plotseling gaf een der mannen den hond een teeken. Deze
rende in de aangewezen richting, zocht een poos, en keerde na
enkele oogenblikken terug met een opgerolden egel tusschen
zijn tanden. Hij legde den bal voor zijn meester neer, die door
middel van tabaksrook den gevangene zich weldra deed ont
rollen. Een slag op zijn snuit hielp hem naar de andere wereld
en het cadaver werd in een leeren zak ,gebor,gen. Spoedig
bracht de hond een tweeden, een derden egel, en in tijd van
een jiaar uur waren er niet minder dan dertien opgedrecen
en gedood.
Des avonds was in het Zigeunerkamp groot feestmaal. De

egels werden met een flinker, klont natte leem ompleisterd en
in het vuur gelegd. Met zorg werden ze nu en dan gekeerd en
gedraaid. Toen de leemkorst liard en droog geworden v\-as, werd

ze uit het vuur genomen en langzaam
een weinig afgekoeld. \'er\-olgens braken
de Zigeuners het omhulsel open, en ver
wijderden daarmee stekels en huid, die
in de leem waren vastgebakken, zoo
dat ze het gebraden vleesch alleen over
hielden, dat hun uitstekend scheen te
smaken.

.Men moet echter niet meenen. dat
\'an deze manier c'an wild braden de
Zigeuners het monopolie hebben. M'ie
O]) onze echte natuurdorpjes b.v. in
Zuid-Limburg geen onbekende is, is er
evengoed mee op de hoogte. Daar pas
sen de jongens deze zelfde methode toe
op \mgels, die ze van,gen. De ingewanden
worden er alleen uitgehaald, en verder
wordt de c'ogel met veeren en al in een
klont natte leem gewikkeld en in het
c uur gebraden op dezelfde wijze als de
Zigeuners handelden met de egels. De
veeren vallen met de dro,ge leem netjes
van het vleesch weg en men houdt de
.gebraden vink over.

Ik heb zelf in mijn jonge jeugd — als
men jong is, denkt men niet verder —
wel eens vinken oji deze wijze mee .ge
prepareerd, en ze smaakten uitstekend.

\'oor egels echter zou ik hartelijk
hebben bedankt en de lezer welliclit
met mij.
'  P. N. Broi ns.


