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PARIJS TIJDENS DE REVOLUTIE.
DE SLOTENMAKER T'.LV LODEWIJK .VFJ. *)IN den lang vervlogen tijd toen de Parijzenaars nog iets ver

eerden ■— ik spreek van vóór den zond\'loed \'an 1789 —•
gold het jmleis der Tuilerieën als een onscliendbare en ver-
lieven plek. Daarna is het volk er zoo dikwijls in doorge
drongen, liet lieeft er zooveel keizers en koningen uit ver

dreven en er teruggebracht, dat het langzainerliand vertrouwd
is geraakt met de majesteit van dezen tabernakel der monarchie,
zóó zelfs dat het op een goeden dag hem in brand gestoken en
tegen den grond heeft geworpen, met de wrokkige voldoening
van een kind dat een lang ontzien speelgoed kajiot maakt.

Maar in 1792 was dit soort van \-ermaak nog iets geheel nieuws.
Velk een wonderlijk lokaas was dit groote jraleis, waar sinds
twee jaren al de samenzweringen tegen de \-rijheid gesmeed wer
den en waarvan men ternauwernood de lange grijze ger'els en
de.daken met hooge dakvensters bes]ieurde acliter de gebouwen
op de nauwe jilace du Carrousel, die de toegangen tot liet jtaleis
versjierden! Van alle andere kanten was liet gelieimzinnige jialeis
onzichtbaar, verborgen als het was door de onafgebroken reeks
liotels en kloosters van de rue Saint-Honoré, of verdedigd door
gracliten, een draaibrug of ontoegankelijke terrassen in den trant
van bastions.

Toen in den namiddag van 10 Augustus 1792, de koninklijke
familie het paleis verlaten had en het kanon de poorten er \-an
geopend en de verdedigers op de vlucht gedreven had, ging dan
ook geheel Parijs, door een dwaze nieuwsgierigheid gedreven,
zijn verovering bezichtigen. Het was een verschrikkelijk schouw
spel, dat slechts enkele ooggetuigen de moeite hebben geno
men te beschrijven. In de groote vestibule een jilas bloedige
modtler, door het geloop naar alle kanten vers]rreid; op de trap
de lijken van de Zwitsersche soldaten, waar de vrouwen, hare
rokken opbeurende, met een glimlach op de lippen overheen
stappen; op de galerijen van de eerste -verdieping, geschreeuw,
gezang, rondedansen, in het scheri)e stof van de afgerukte ta-
jiijten, onder het gerinkel der vensterruiten die stukgeslagen
worden, der spiegels die in scherven vallen onder de slagen van
])ieken en stokken. In de rustige hoeken staan inenschen zich
te goed te doen aan confituren, naast lijken die in lakens ge
wikkeld zijn, terwijl een elegante vrouw een dans S])eelt op een
jiiano-forte, die geen toetsen meer heeft maar waarvan zij de
snaren tokkelt als een harp. Er wordt gesjioten met lavendel
water, de dooden worden ontkleed en in obscene en dwaze hou-
tlingen gegroepeerd. Veel succes heeft een jonge, deftige gekleede
man, die een nachtspiegel volgiet met wijn en in lange teugen
leegdrinkt. Verderop in den doolhof der jiarticuliere ajiparte-
menten, z\\-erft een menigte, die haastig het eene vertrek na

Naar liet Fransch van G. Lenolre.
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daarheen als naar een kermis, maai toen vexv ^ , ,
naamste aantrekkelijkheden: de dooden ^
branden gingen uit, de sneeuwbui van dons hield o]). en anMaandag af'bekommerde Parijs zich met mcwr om zijne yei ov e-
ring INIen haastte zich. aan elke poort schildwachten te j laat. en
en men begon een inventaris op te maken van de meubelen van
het kasteel en van de papieren, die er gevonden mochten vvorden.

De eerste bewoner die daar oji Lodewijk .W 1 vol,gele, was
een oud-tooneelsjieler, Boursault genaamd; aan zijne kwaliteit
van kiezer van Parijs en aan de vnendschaji. waarmede Collot
d'Herbois hem vereerde, had hij het te danken, dat hij belast
werd met de inventarisatie van de paarden en njtrugwr der ci
viele lijst Dadelijk oj) den loden Augustus had ( ollot gezegd:
Nu de iaiibourg Saint-Germain ontruimd wordt, kunnen vvij

ieder het hotel kiezen dat vvij willen." Zijn vriend Boursault was
van dezelfde leer: hij koos de Tuderieen en mstalleerde zich er
zonder valsche schaamte. Deze toekomstige mi hoiiair was zoo
arm, dat zijn heele verhuisboeltje 111 een draagkorf kon, en in
het quartier du Carrousel was geen enkele bakker, die hem een
brood OJ) krediet wilde geven. De tweede indringer was die arme
drommel Courtois, vroej^er klomi^enniukci te Aicis-^ui-Aune. luj
vroeg bedeesd, dat men hem een jiiano van de koningin zou
leenen ,,om zijn dochter muziek te laten leeien . en daai hij
een vriend van Danton was. kreeg liij vei lof om het veilangde
instrument mede naar huis te nemen; om de ojien luimte van
den vva.gen aan te vullen, voegde hij er eeni.ge kleine meubelen
aan toé — die drieentwintig jaar later teruggevonden werden
in zijn kasteel Rambluzin. dcjiartement der iïlaas.

Oj) ib Augustus besloot Roland, minister van binnenlandsche
zaken, dat de ministerraad in de 1 uilerieén zou vergaderen.
Daartoe werd een der vertrekken van het ajijiartement van Mad.
de Tourzei, oj) de verdicjiing gelijkstraats, uitkomende op de
binnenjilaats, in orde gebracht, en eiken morgen vonden de
ministers Danton, Clavière, Monge en Lebrun hunnen collega
daar en dejeuneerden met hem. Zij dronken den wijn uit cle
enkele kelders die aan de plundering waren ontkomen; daartoe
achtten zij zich gerechtigd door de aloude usantie. die ,,aan de
Parijsche notarissen en aktenbevvaarders veroorloofde, om bij de
inventarisatie zich de kaarsen toe te eigenen, die zij vonden in
de huizen, waar zij hunne functie uitoefenden en den wijn uit
de kelders te drinken, zoolan.g hunne werkzaamheid duurde".

De werkzaamheid bestond hier in het constateeren, dat geen
enkel meubel ongeschonden was en dat het gejiciijiel alles ver
nield had wat voor verniehng vatbaar was. Toch liejien er onder
het jnibliek de meest vreemdsoortige geruchten; de volksfan
tasie stelde zich de Tuilerieën. dat oucle hol van het konings-
schaji, voor als een verschrikkelijke jilaats, met kerkers en str'af-
cellen vol gevangenen, met onderaardsclie gangen naar Vincennes
of \ ersailles. Onder de vloeren, beweerde men. werden lang
aangehouden jammerklachten gehoord; een hondje blafte woe
dend tegen een bejiaalde jilek achter de lambrizeering; men boorde
gaten in de muren, er werden vloeren ojigebroken en men vond
niets dan een kamerdienaar des konings, die zich oji 10 Augustus
in den schoolsteen van het salon der koningin had verborgen
en ei niet mee, uit kon, omdat hij de anildeur, die achter hem
dichtgevallen was, niet meer ojien kon krijgen. De arme man
had gejnobeeid naai bo\-en te klimmen in den schoorsteen om
langs het dak te ontvluchten, maar uitgeput \'an vermoeienis
nas hij \\eei naai beneden gevallen: eindelijk vond een ronde
hem. halfdoücl t'an honger. Hij bood aan. zijn redders den weg

e uijzen 111 het kasteel. waar\-an hij alle geheimen beweerde
te kennen, en Roland stelde hem aan als bureaubewaker caan
de commissie van toezicht, 's Mans onthullingen hadden echter
met veel te beteekenen: hij toonde aan dat de x-ier dikke kolom-

.'^b'iit hol waren en elk een persoon konden
m  aanwijzing kon men zich \-erder overtiugen.dat cd de koisetten van -Mane-Aiitoinette ojiget-uld waren, om

meer ^ koningin, wier eene schouder
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— Geen enkel.

,  1'^ j.^^n toch zeker dat er Iiier moeten zijn. liernam de mi-
rust er. Hij liromde.snuffelde overal, en \'oinvdehetlinneufïoed open;
zelf onderzocht hij de kamer van den dau])hin. In een lade van
een kast, bij een collectie heel p'ewone schel])en, die het kind
netjes geranj^schikt had. ̂■ond hij een kladje\-an een brief, luidende:

.i\Ion cher ]miia.
Je suis trés aise d'être en ctat de vous ccrire pour vous

souhaiter une bonne année et vous dire que je vous aime de
tout mon caur."
Dat rvas het echter niet wat Roland zocht; de weken gingen

voorbij en zijn agitatie bedaarde niet. In de gangen van het
kasteel zag men voortdurend zijn lang. triestig, achterdochtig
gezicht; overal liep men dien snuffelaar tegen het lijf. zooals hij
daar rondsloop, zich verdekt ojistelde achter deuren en het ge
luid van zijn zware schoenen trachtte te smoren. Marat, die
zeer vroolijke buien had, hoorde van de agitatie waaraan Ro
land ten prooi was en s])eelde hem een uitmuntende ]ioets. Aan
het comité hetwelk met de nasjioringen belast was. onthulde
hij als een stellig feit. dat de koningin vóór den aanval van lo
Augustus een aantal brieven en compromitteerende jiajiieren in
een privaat had geworpen, en dadelijk gingen Roland en zijne
collega's al de privaten van het kasteel onderzoeken. Twee
l)utruimei's, den neus bedekt met een band en de wenkbrauwen
met vet ingesmeerd — daartoe bepaalden zich de i)ro])h\'lactische
maatregelen van dien tijd — ploeterden in den drek en zochten
op het gevoel naar pajiieren; zoodra zij er een vonden, hielden
zij het oj) armlengte \'an zich af en reikten het Roland toe. die.
met een tang gewa])end. het kostbare document aan])akte, en
in een bak met azijn domjjelde. Als de beeiqnit geheel doorzocht
was, brachten twee mannen den bak naar de zaal der commissie,
gevolgd door den minister en zijn acolyten, die met een zakdoek
voor den mond, achter de twee mannen aanliei^en. uit vrees
dat men een gewichtig stuk zou verduisteren. In de zaal der
commissie begon dan het verschrikkelijk depouillement. Na zes
dagen bekende Marat. die nooit zoo hartelijk gelachen had, dat
hij zich slechts had willen amuseeren ten koste van zijne collega's.

Toch werd het proces tegen den koning voorbereid, langzaam,
want ,,het materiaal voor de beschuldiging" ontbrak, toen. op
zekeren morgen — het was zo No\'ember — de geëmployeerden
van de commissie A'an onderzoek bij hunne komst op het bureau
Roland bemerkten, die met vluggen tred de groote traj-) der
Tuilerieën 0])ging. Hij werd gevolgd door een langen, mageren,
armoedigen man, met gele tint en holle oogen, dien niemand
te voren op het kasteel had gezien. Beiden liepen de wacht
kamers en de zaal van den ministerraad door en bega\-en zich
naar de kamer des konings, waar Roland zich met den onbe
kende opsloot.

Een poosje later, kwam de ,,gele man" alleen uit de kamer
des konings; blijkbaar wist hij goed den weg in den doolhof r'an
trappen en gangen, want hij begaf zich rechtstreeks naar den
ins])ecteur der gebouwen, Heurtier, aan wien hij, namens den
minister, ,,een bezem en een kluwen bindgaren" vroeg. Om half
twaalf zag men hem weer verschijnen, met de boodschap dat
Roland twee servetten noodig had. De bediende, die ze hem bracht,
zag den minister op zijne knieën op den grond liggen, bezig om
twee dikke bundels papieren in te pakken. ,,met een voorkomen
van intense vreugde". Een oogenblik later zag men hem naar
buiten komen, nog steeds begeleid door den onbekende, die onder
iederen arm een in een ser\-et geknoojjt jrak droeg. Daar de
schildwacht bij het hek hen niet wilde doorlaten, ontbond Roland
den opzichter Dangleterre, die aan den schildwacht bevel gaf
den minister te laten j^asseeren.

Eerst om kwart or'er twee k\\-am de minister in de ^lanege,
waar de Conventie zitting hield. De vergadering, welke dien
dag gepresideerd werd door Lepeletier, liield zich bezig met de
zaak van een zekeren Gerdret, die beschuldigd werd aan de
troepen ,,schoenen met bordpajueren zolen" te hebben geleverd.
De komst ^•an Roland A-erwekte opschudding; hij ging naar de
tribune en deelde mede dat hij meebracht ,,verscheiden cartons
gevuld met jiapieren, die door hunnen aard en door de plaats waar
zij gevonden ^varen, van groot gewicht schenen".

— Deze stukken, voegde hij er bij, waren o]) zulk een geheime
plaats verborgen, dat indien de eenige persoon in Parijs, die er
kennis van droeg, haar niet had aangewezen, de pa]neren nooit
ontdekt zouden zijn. Een gemompel van nieuwsgierigheid .steeg
op uit de banken. Roland, trotsch op het effect zijner mede-
deeling, voegde er onhandig aan toe:

— Verscheiden onzer collega's die zitting hebben gehad in de
Constitueerende en de Wetgevende Vergadering, zullen er waar
schijnlijk door gecomju'omitteerd zijn. . . .

Een ironisch ha! ha ! deed zich hooren, gevolgd door een
afkeurend gemomj^el: men ^•erwonderde zich o\-er deze zoo haas
tig uitgesproken beschulchging tegen een deel der Com-entie.
Dezelfde verdenking rees bij allen op: Roland had dus den tijd
genomen om de papieren na te zien? Had hij er geen achterge
houden? Goupilleau betoogde, dat hij zijne ontdekking eerst had
moeten mededeelen aan de commissie van onderzoek, die in de
Tuilerieën zeiven zitting hield. Roland, in zijn wiek geschoten,
antwoordde niets, de linkerzijde lachte S])ottend. en toen de
huissiers r'erschenen met de jmpieren, die zij op het bureau ^■an
den voorzitter neerlegden, werd het \-oorstel gedaan om een
speciale commissie voor het onderzoek dezer stukken te benoe

men. Zou men de \-ertegenwoordigers die deel hadden uitge
maakt \-an de vorige \'ergaderingen. uitsluiten? De haat was
zoo levencUg. dat elke discussie onstuimig werd en deze duurde
lang. ("amiile Desmoulins maakte een opmerldng die de gemoe
deren tot kalmte bracht.

— Wij kunnen het niet eens worden, zeide hij, over de lienoe-
ming van twaalf leden om deze jiapieren te onderzoeken, terwijl
wij het niet vreemd gevonden hel)ben, dat één man ze alleen
heeft onderzocht \'óór ons!

Ook ditmaal zweeg Roland. Het liep mis voor hem lüen dag.
Tenvijl hij in de \'ergadering was. hadden de commissarissen in
de Tuilerieën met verbijstering geconstateerd, dat hij zonder
complimenten. op zijn eigen houtje de zegels in de kamer des
konings had verbroken. Deze kamer kreeg licht door een enkel
venster, dat op den tuin uitzag; het bed was gejilaatst in een
alcoof, die aan de eene zijde gevormd werd door een hangkast,
aan de andere zijde door een kleine aigeschoten ,gang die uit
kwam in de kamer van den dauphin. In deze ,gan,g. zes \Tiet
lang en drie voet breed, was de bergplaats \ uor de jiapiereri;
toen er een jianeel van het beschot was weg,genomen, kwam
een ijzeren deur bloot van oiigeveer anderhah'e \a)et in het \ier-
kant. en die deur sloot een onregelmatig ge\'ormd ,gat ai. dat
in de dikte van den muur was uitgehold. De ,.gele man was
de slotenmaker, die de deur pasklaar gemaakt haii: zonder hem
zou de bergplaats nooit ontdekt zijn en zeer waarschijnlijk zou
het proces'des konings, bij gebrek aan bewijsmateriaal, nooit
ondernomen zijn. Men kan dus zeggen dat. door het .geheim te
verkla|)pen aan Roland, deze tra.gische man het hoofd van Eode-
wijk .NVT aan den beul gaf. (Slot volgt).

De geminachte Landschapstijl.IN de eerste jdaats mijn comjiliment aan de geachte verdedig
ster A-an den landscliapstijl. mex rouw Geertruida Carelsen.
Gok ik ben van meening dat de landschapstijl xnor groote
buitenplaatsen de aangewezen stijl zal blijxen. wel-is-waar
hervormd naar de idee's van Willy Lange, den schepper der

physiognomisch-biologische begrippen oji het gebied der tuinkunst.
De minachting van den landschajrstijl is dunkt mij giaioten-

deels ontstaan door werk van onbevoe.gde handen. De kweekers
moeten zich bij het kweeken houden en niet zooals ook de
bloemisten, zich geroepen voelen 'smenschen tuinleven te ver
aangenamen door ongemotiveerde slingerpaadjes en nog onge-
motix'eerdere beplanting arm aan kleur en natuur, terwijl de
tuin juist voor den leek ook de leermeester in de natuirrhistorie
zijn zal. De tuin \nrvreemdt zich van het huis injilaats een
overgang te schepjien zooals de gemoderniseerde oud-hollandsche
stijl, door den leek steeds engelsche stijl genaamd, doet.

Nu schijnt er e\"enwel een tijd aangebroken waarin de eene
richting der tuinkunst zich het hoofd plat loojit in rechtlijni.g-
heid en de andere in heelemaal geen lijn. Waarom altijd die
eenzijdigheid ?

Het gevoel zegt ons dat een staand x'lak een liggend \dak
beheerscht. Het spreekt dus vanzelf dat in de naaste omgeving
van het huis wel degelijk het tuinvlak eene geometrische in
deeling verlangt, waarbij de lijnen van het staand xlak zich
in de lijnen van het liggend voortzetten, indien de bedoeling
is een goed,harmonisch .gelieel van huis en tuin in ontwikkeling
te brengen.

In stadstuintjes waar ten allen tijde de staande vlakken over
de liggende domineeren, zid slechts een geometrische indeelin.g
op zijn jilaats zijn. Dit ze.gt evenwel heelemaal niet dat hier
nu alleen geschoren en geknipte planten thuis behooreii.
De jilanten moeten groeien zooals ze willen, indien de ruimte
het toelaat. De tegenwoordige levensbeschouwing kent elk ler end
wezen zijn recht van ontwikkeling toe. .Maar daarom x'alt het
niet te ontkennen, dat de indeeling van een tuinvlak in de
nabijheid x'an een huis aan regels gebonden is. Eenzijdigheid
in de tuinkunst zoowel als in alle andere kunsten heeft al heel
wat bedorven.

De regelmatige aanleg zal altijd in de nabijheid van het huis
zijn plaats vinden, zelden echter m de vrije wilde natuur passen.
Hier moet nu voorzichtig afgewogen, waar de grens getrokken
zal worden om grove tegenstellingen te verzachten en een goed
harmonisch geheel te doen ontstaan. Dat dit slechts het werk
is van menschen, die er hun levensroeping van maken de tuin
kunst te bestudeeren en te beoefenen, behoef ik verder wel
niet te bepleiten. _ L. J. Yolker.

CORRESPONDENTIE.
Biiliigc koeien. Gaarne za,g ik beantwoord de vraag of zoo

genaamde bulterige koeien gezonder zouden zijn dan de niet bul-
terige, eene bewering van een boer, die ik reeds dorst te,gen5preken.

j. H. T.
Antwoord :

1°. de z.g, bulten op koeien worden veroorzaakt door de
larven der horselvlieg (wel bekend);

2". alhoewel de koe er niet gezonder om is — of liever ge-
zegcl ,.alhoewel de koe die bulten niet noodig heeft om gezond
te zijn", ziet de boer ze gaarne, en zal hij bij voorkeur 'n der
gelijke bulterige koe koopen. althans niet om x'erkoopen :

N- schijnt het een bekend x'erschijnsel te zijn dat die bulten
niet voorkomen op ..zieke" koeien.
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DE AARDAPPELROOIM AC Hl S E IN A'ERNINC.

ZUID-BEVELAND, VOORNAMELIJK ALS LANDBOUWLAND
( Slot).IIs Zuid-Beveland vindt men een bloeienden boerenstand, die

zich steeds ojr de lioogte stelt var. de eischen des tijds, om
daarnaar het Iredrijf in te richten en te wijzigen. Een groe
ten invloed heeft hierop de Wilhelminapolder gehad-, die,

steeds bestuurd door vooruitstrevende, wetenschapjielijk aange
legde mannen, voorging het bedrijf o]) wetenscha]r])elijke wijze
in te richten, een nauwkeurige boekhouding invoerde, enz. Waar
men de resultaten daarvan zoo in de nabijheid kon waarnemen,
moest dat voorbeeld wel werken ojr de boeren van het gelieele
eiland. De landbouw, die voor een halve eeuw nog geheel hand-
bedrijf was, enkel met paarden als huljrarbeidsvermogen, maakt
thans meer en meer van de moderne techniek gebruik. Ook de
stoomkracht en benzine-motoren leveren reeds het arbeidsver
mogen bij menigen tak van arbeid op het land, maar toch blijft
in Zuid-Keveland het paard nog belangrijk voor het le\-eren van
arbeidsvermogen.

Al \Toeg begon men met de invoering van allerlei nieuwe
werktuigen bij den landbouw; een\-oudige zaaimachines, stroo
en wortelsnijders werden ingevoerd, en het jraard leverde daarbij
het arbeidsvermogen. In 1S54 werd in den Wilhelminapolder de
eerste stoomdorschmachine in gebruik genomen. Het dorschen
geschiedde \'roeger nog meest met de dorschvlegels. door de
hand gedre\'en. Langzamerhand begon men ook 0]r andere lioe-
c-en dorschmachines in te voeren, eerst aan een rosmolen \-er-
Ironden, door jraarden getrokken. De karn werd op Zuid-
Ke\eland toen nog veelal gedreven door een hond, die in een
tredmolen liep.

Hoe anders is dit thans geworden. De afbeeldingen geven
voorstellingen van den akkerbouw met de nieuwste hul])-
werktuigen, waardoor niet alleen jrersoonlijke arbeidskracht wordt
uitgewonnen, doch het werk beter wordt verricht. De stoom]rloeg
wordt sedert 1S7J reeds gebruikt om den zwaren kleibodem
om te woelen, waartoe anders op zijn minst drie ])aarden noodig
zijn, die daarbij een moeilijke taak hebben, ('ultivatoren worden
gebruikt om het land van onkruid te zui\'eren. De dorsch-
machine, door stoom of een motor gedreven, vervult op ge
makkelijke wijze en in korteren tijd de taak, die \Toeger door

k'e-
on

tal \'an arbeiders moest \"erricht winden. Zij kan betei \an
schikt weer jiartij doen trekken dooi de boeien. .De boei .
zijn maaimachine gezeten, door twee juiaiden getiokken. maait
zonder moeite koren en griis, waartoe \ 1 oegei \ eel zwaie aibeid
van tal van jiersonen noodig was.

Zoo verkrijgt alles oji het land een geheel ander aanzien. En
toch, bij de boerenarbeiders is daardoor geen werkeloosheid
ontstaan; hun toestand is niet slechter geworden. Zelfs is het
invoeren der machines een noodzakelijkheid geworden, dewijl
er minder jiersoonlijke arbeidskrachten bescliikbaar zijn dan
vroeger. Het aantal inwonende c'rouwelijke dienstboden is ver
minderd, dewijl het dikwijls moeilijk is rlie te bekomen, voor
namelijk wanneer er \'eel gemolken moet worden. .De dienstbo
den geven meer en meer de \-oorkeur aan het dienen in de stad.

En ook A'aste arbeiders zijn er minder te x'erkrijgen dan \'roe-
ger; het aantal losse arbeiders echter isgrooter oi)Zuid-Be\'eland. .De
arbeiders toch hebben thans meer dan v roeger zelf land in eigen
cultuur, dat zij bewerken, en zij willen daarom wel in enkele
tijden iets er bij verdienen, maar niet als \-ast a.rbeider altijd
verbonden zijn. 0\'er 't gelieel kan men wel zeggen, dat, trots
genoemde verandering in het boerenbedrijf, de economische
toestand van de boerenariieiders op Zuid-Be\'eland er niet oji
achteruit is gegaan, doch door hooger loon en het jiachten \'an
land voor eigen cnltuur eer is \-erbeterd. Ec'enwel, de toestan
den in dezen c'erschilleu A'an jilaats tot jilaats, zoodat men ook
andere oordeeh'ellingen kan \'ernemen.

Van beteekenis is nog de \dasteelt oji Zuid-Be\eland. hoewel
die geen groote opjiervlakte meer in beslag neemt. Zuid-Hol-
landeis jiachten hier land om vlas te verbonwen, maar zij ^■er-
lichten een deel \-an het werk met eigen werk\"olk. zoodat men
OJI Zuid-Be\-eland x'rij geregeld arbeiders ziet \erscliijnen uit
Zuid-Holland, om in het vlas te werken, het te wieden en voor
al te plukken, als het rijp is.
V  f'j "'!•" .k'ewezen (>]) de kla\-erteelt en lucerneteelt.Zuid-Be\eland heelt zoo weinig grasland, dat het zelfs niet ^■ol-
doende is voor het rundvee en de j.aarden. Daarom werd
de klaverteelt en lucerneteelt ingevoerd, om zoo door groen-

x'oeder het gemis \-an grasland eeniger-
mate aan te vullen.

Daan wij thans o\-er tot de veehouderij.
Zeeland is \-an de jirovinciën van Neder

land lietrekkelijk het rijkst aan jiaarden,
hoewel het in absoluut aantal door Zuid-
Holland. (lelderland, Noord-Brabant en
noningen, alle grootere jirovinciën. wordt
o'ertroïten.

Het aantal jiaarden in Zeeland bedroeg
Kjio '. stuks, en van deze

bbcSo stuks 011 Zuid-Beveland

(i

in jum
kwamen

Folo y, PAARDENKEVRING TE GOES.

voor. Zeeland heeft jier 100 H.A. cultuur-gi ond gemiddeld 22 jiaarden ; daaroji vol-
,gen (,i oningen met 20 jiaarden, Zuid-Hol-

Jiaarden, (lelderland met ib
paaiden, enz. , en beneden aan staat
lyiesland met i.j jiaarden per 100 H.A.

i  gemiddelde \-an Nederland is 15
paarden jier 100 H..A.

Naai de talrijkheid der
lekend heeft Zeeland
1000 bewoners, en daan
gen met 117, terwijl
derland het aantal
Kwoneis bedraagt. Deze cijfers toonen
oplv'i ^voorden aan. dat Zeeland hetPaaidenland ^■an Nederland is.

bevolking ge-
140 [laarden per

i'oji ^"ol,gt (ii'onin-
,gemiddeld Amor Ne-

jiaarden 5(1 jier 1000
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Bc.stond vroeger de paavdenstapel van Zeeland voor \-erre\veic
het grootste gedeelte uit \verk]raarden l)()\-en de drie jaren, in
den laatsten tijd is het aantal jonge paarden beneden drie jaar
sterk toegenomen, evenals het aantal dekhengsten, iets wat wijst
op de toeneming der ])aardenfokkerij voor den handel. Aan die
beweging heeft ook Zuid-Beveland deel. Het vervan.gen van
paarden als arbeidskracht door motoren of stoom heeft hierop
eenigen invloed geoefend.
De Zeeuwsche ])aarden, door de behoefte des lands bestemd tot

•zwaren trekarbeid, vormen dientengevolge een sterk ras, uit
stekend geschikt voor trekpaarden, minder voor rijpaarden. Het
zijn dieren groot van gestalte, zwaar en sterk gebouwd, met
irreeden doch fraaien kop, korten, vleezigen hals, zware manen,
breede borst, dikke, vleezige schouders, kort ineengedrongen van
romp, met breeden, dikwijls ingebogen zadelrug, zware, laag
aangezette staart, en zwart of bruin van kleur, terwijl er ook
\-ossen onder gevonden worden.
De runderhouderij in Zeeland is niet belangrijk. Naar het

V(jlstrekt aantal runderen staat Zeeland beneden aan de rij der
provinciën; het had in Juni igio in totaal 83800 runderen. Zuid-
Beveland telde 16070 runderen, waarvan 4596 melkkoeien en
S74 stuks mestvee. Zeeland telt slechts 56 runderen per 100 H.A.
cultuurgrond, alleen Groningen met 55 per 100 H.A. staat in
Nederland daar beneden, terwijl voor Nederland het gemiddelde
94 per 100 H.A. is.
De runderhouderij heeft op Zuid-Beveland. wegens het over-

heerschen der economische waarde van het bouwland, niet de
groote belangstelling gevonden als elders. De o]rbrengst \-an het
nmdvee aan zui\'el was er op vele dorpen dan ook enkel bestemd
voor de benoodigdheden van moeder de vrouw in de huishouding;
zij kon daarover be.schikken, terwijl de man. als heer des gezins,
de o])brengst van den akkerbouw beheerde. Een meisje, dat
huwde, lette er niet zelden mede op, hoeveel koeien de toekom
stige echtgenoot had, en om den welstand van de toekomstige
vróuw bij" het huwelijk uit te drukken, werd wel gezegd; ,,zij
krijgt zooveel .... koeien". Oj) een boerderij \-an 5 a (> koeien
ziet men dikwijls 6 a 10 werkpaarden;
eveitwel vindt men er ook verscheidene
boeren met dat getal jraarden, die slechts
een tweetal melkkoeien hebben, enkel
voor eigen behoefte.
De schai)en]umderij is in Zeeland niet

aanzienlijk. Terwijl gemiddeld in Neder
land op 100 H.A. bouw-, gras- en tuin
grond 41 schapen voorkomen, is dit be
drag voor Zeeland slechts 21. Zuid-Beve
land telt totaal 11679 schapen. De scha-
iren zijn van groot ras en worden hoofd
zakelijk gehouden om de mest en de wol,
gemolken worden zij niet. De dieren w or
den in kudden gehoed, en vinden voedsel
O]) de uitgestrekte schonen en uiteiwaai
den, langs dijken en wegen, en in den
herfst ook o]) de stopjielvelden.
In het betrekkelijk aantal vaikens staat

Zeeland dat .gemiddeld slechts 30 varkens
per 100 H.A. bouw-, gras- en tuinland
heeft, het laagst in de '"'j
sclie provinciën; gemiddeld heeft Nedei-
land 50 varkens jier 100 H.A. In totaal
telt Zuid-Beveland 8727 varkens.

De boerenhuizen op Zuid-Beveland zijn,
evenals elders in Zeeland, ingericht naai
de i)edrij\'cn en hebben daardoor een ge
heel ander karakter dan in streken, waar
rundveehouderij de hoofdzaak is. Daai-
door heeft zich ook het eigenaardige ^■an
het Zeeuwsche huistype ontwikkeld. Keeds
on het eerste gezicht is kenmerkend, datbijna overal huis en schuur gescheiden

ojr Zuid-Be\-eland den ingan.g in den ^■lakkcn zij,gevel.
.De scliuren liezitten meestal een langwerpig \-ierkante ge

daante. zij zijn. om veel veldjiroducten te her,gen. zeer groot,
bij oen middelmati.ge boerderij wel 34 M. lang. 14 .M. breed en
II i\I. hoo.g, en worden van hout gebouwd. Door de c'erminde-
rin.g der graanteelt kunnen zij tlians wel kleiner toe. In den
voorsten wand of de zijde, welke .gewoonlijk naar den weg is
gekeerd, bevinden zich twee of drie paar breede deuren, z.g.
,,mendeuren", waardoor men de dorschvloeren inrijdt, welker
aantal hiermede overeenkomt. Hier worden graan en hooi, hoog
O]) de wa.gens geladen, in den oo.gsttijd binnengereden. De dorsch
vloeren loopen dwars door de schuur en bepalen het aantal vak
ken, waarin het hooi en de veldgewassen worden geborgen.

Aan den achter lengtewand der schuur zijn tle stallen voor
het rundvee gejilaatst, en daarachter ligt de mestvaalt. Het vee
staat op een rij, met de koppen naar het ruim der schuur ge
keerd. Een zoo.genaamde , ,\'oer.gang" loopt in de lengte door de
schuur, alleen door de dorsclnioeren af.gebroken, en dient om
het vee te kunnen voeren.

Bij iedere boerderij heeft men een zoogenaamd wagenhuis,
tot bergin.g der landbouwgereedschajijien.

*
*  *Op Zuid-Be\'eland heeft, zooals wij reeds ojimerkten en in

cijfers aantoonden, een belangrijke uitbreiding der ooft- en fruit
teelt jilaats gegrepen. De boomgaarden vond men er reeds lang
vele. De schrijver van den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde
Nederlanden, deel: Zeeland, 17,58, noenule Zuid-Beveland reeds :
,,beroemd voor een der lugti.gste en \-rugtbaarste" eilanden \-an
geheel Zeeland, ,.zoo we.gens zijne menigvuldige Bosscha.giën.
Boomgaarden, beplante Dijken en Wegen, als we.gens de Bouw
landen, die daar in overvloed zijn en een groote hoex'eelheid \'an
Tanve en andere Granen, niet alleen tot verzorging des Eilands,
maar ook ter \'erzending naar andere ])laatsen" lec'ercn. Van der Aa
in zijn groot woordenboek van 1840 beschrijft het land nog in
dezelfde, blijkbaar overgenomen woorden. De .graanteelt en
uitvoer \'an graan is sedert al.gonomen, maar naast bieten zijn

staan. De w.•oonhuizen hebben meest alle Poh j. ifagids,-. TYPE r.4fV EEN ZEEVWSCH-BELC.ISCH WERKPAARD.
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ooft en fruit er mede voor in de plaats gekomen. De zaclite,
doorlatende, zavelachtige kleibodem is er zeer geschikt voor
ooftteelt. Vooral de polders langs de Wester-Schelde hebben
uitmuntende boomgaarden. De weg van Goes voorbij Kloetinge
en Kapelle naar Biezelingen is met talrijke schoone boomgaarden
omringd; I'fapelle is de gemeente met de meeste boomgaarden,
meer dan 190 H.A. V'emeldinge heeft de oudste boomgaarden,
waar oude hoornen geen zeldzaamheid zijn. Goes heeft zelfs nog
een moerbezieboom in leven gehouden, ■]•) die, naar de overleve
ring wil, door Jacoba van Beijeren geplant is; wij hebben
indertijd nog ^■an de vrucht van dezen boom genoten.

Vele boomgaarden hebben als onder])lanting bessen, imode en
zwarte besseir en kruisbessen; bij andere boomgaarden heeft men
nog gras onder de boomen. De hooldcultuur zijn appelen;
peren treft men niet zooveel aan. Ook kersen treft men er aan,
doch aan de kersenteelt is in de laaatste jaren weinig uitbreiding-
gegeven, De variëteiten van appelen zijn in de oude boomgaar
den zeer groot, In de laatste jaren ziet men het verkeerde hiervan
in, worden de vele variëteiten beperkt, doch men overdrijft thans
wel in tegengestelde richting. De Goud Reinette en Brabantsche
Bellefleur worden tegenwoordig veel aangeplant, en daarbij komt
de Court Pendu. Naast deze vindt men nog verschillende ^•arië-
teiten van appels. De peren komen in verschillende soorten voor.

De boomgaarden zijn op Zuid-Beveland bijna uitsluitend aan
gelegd door^particulieren bij wijze van geldbelegging. De grootste
'onderneming op dit gebied is de , ,Zeeuwsche fruitteeltmaat-
schapjuj", welke een groot aantal boomgaarden heeft weten te
^•erkrijgen, en de producten uitvoert.

Dr. H. Blink.

t) Zie „Huilen'' IQII, No. 14, blz. 164.

DE PARADIJSVISCH.
(MA CROPOD US VIRIDI-A URA TUS).ZOO langzamerhand, nu allerwegen vereenigingen voor

aquanumliefhebbers worden opgericht, nu er zelfs in
ons landje een tijdschrift voor aquarium- en terrarium-
kunde wordt uitgegeven, nu door het houden van voor
drachten en tentoonstellingen vele zieltjes worden ge

nomen voor de, è! zoo mooie aquarium-studie, zoo langzamer
hand ziet men in huiskamers, serre's en tuinen aquaria en visch-
kommen verschijnen, die, al zijn ze door beginnelingen dikwijls
ondoelmatig ingericht, zoodat ze nogal eens ververscht of schoon
gemaakt moeten worden, meestal aanleiding geven tot een ernstige
en genotvolle studie. En heusch, als ge u eenmaal een aquarium
heht aangeschaft, zult ge 't nooit meer willen missen! Wat al
waarnemingen en ontdekkingen kunnen gedaan, wat al interes
sante gebeurtenissen uit het leven der zoo talrijke en belang
wekkende slootbewoners kunnen in zoo'n kamervijvertje bespied
worden. Wacht! hoor ik een moeder uitroepen, laat ik oppassen
dat m'n zoontje dit niet te lezen krijgt, anders komt hij morgen
weer thuis met van die vieze beesten uit de sloot, net als ver
leden jaar, toen hij van die griezelige bloedzuigers had meege
bracht. Brrr I En toen had hij een stuk of wat van die kleine
vischjes — hoe noemen ze die beesten ook weer ? — O ja,
stekelbaarsjes, in zoo'n goudvisschenkom gedaan en na een paar

die lucht denk'dagen — liah ! ik ril er nog van. als ik aan aie
Juist, mec'rouw, en dat komt omdat uw zoontje, zooals celc
kinlle'ren, alles aanpakt en niels tot een goed eind brengt, door
dat de ouders hem niet hel];en. Kijk, dacht hij, ik zie daar die
stekeltjes in de sloot bij heele scholen zwemmen: in zoo'n fl esch
kunnen er dus ook wel een stuk cd dertig. De dieren moeten
eten, dus worden er een jiaar koude aardajqiels bijgegooid, dan
zullen ze c'ooreerst niet verhongeren. Maar. och arme, den
c-olgenden dag komt onze jongen naar z'n diertjes kijken, en
dan ziet hij het grootste gedeelte dood op Imn rug drijven,
terwijl een heel enkele nog aan de ojipei-vlakte ameclitig naar
lucht ha])t. Nu wordt de kom zoo gauw mogelijk leeg gegooid
en in een hoek van den zolder gezet, (d' tot een \'erhlijf voor
witte muizen ingericht. En dat is )ammer, want 'n ieder kan
met ó zoo weinig moeite een prachtig stukje sloot inrichten, dat,
mits 't doelmatig in,gericht zij, nooit la>t \-an vervcrschen of
schoonmaken behoeft te veroorzaken : een stukje natuur, dat
een heerlijk, steeds wisselend en friscli sieraad \-()or de huis
kamer is : altijd belangwekkend en IcN'rzaam \-oor jong en oud,
stelt het de ouders in staat hun kinderen menig heilzaam lesje
t e gec'en, Hoe dikwijls roeren kinderen met h.. -- -- het pijnlijke onderwei]) aan \-an het geheim imnner gebodite? Hoe dikwijls hebt
gij uaai een geschikte gelegenheid gezocht om uw kind in te
lichten omti ent den oorsjirong \'an zijn bestaan? Zoo heel jong
mag het hieiyoor niet zijn: en toch, wacht ge te lang, danloopt
ge gecaai, dat anderen u vóór zullcm zijn. Er kan een tijd
komen waaroj) het kind 11 niet meer vraagt, niet meer diiift
ciagen misschien: dan zal het uOr,, : anderen, ziin schoolmak-
hehhcn i ':l>C'nstboden wellicht, zullen het o,, cerkeerde wijzee^^^ CM moet ge c-oorkomen En zie, waii-
din 1""' l'lanten en «lieren bestudeert,
inerht'oen en V over coordoen om hun on.ge-
mensdi L hun' ' ^'^Cnilen omtrent het ontstaan van denanderen misschien''véi^em-lLT];3n l7"" verklaring
ono-pwel-t ----- - ,)q uw kind zouden hebben
en veredeienden invKed ''n-achr"l beschavendenaan te kweeken mt de mit u - ' '''7 ónderen helde,  , , de natuurc Limogen doet ontwaken. loiitr
te worden aaneemopdiir,] r
studeeren, zii m<wU,.., -.T, , ^dieien. vogels en planten te he-
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bieden, \yaarvan ge nooit genoeg kunt krijgen. Ik wil u daar
om liier iets vertellen van den voor beginners in de liefhebberij
het meest aan te bevelen Paradijsvisch.

*  *
De Paradijsvisch is een door fraaie kleur, eigenaardigen A-orm

en merkwaardige levenswijze uitmuntende soort der Doolhuf-
visschen, welke door de Chineezen sinds lang gefokt wordt en die
men in Frankrijk voor 't eerst heeft leeren kennen door de
exemplaren, welke de Fransche consul Simon in 1869 uit Ningpo
naar Parijs verzond, waar de bekende vischkweeker Carbonnier
ze verder kweekte. In het begin werden ze voor ongelooflijk
hoogen prijs verkocht, daar ze echter verbazend snel voorttelen
zijn ze tegenwoordig reeds voor enkele kwartjes per teelbaar
paartje verkrijgbaar.
In het voorjaar beginnen hun vinnen grooter te worden, hun

kleur wordt levendiger, tot de ^■isschen in het begin van den
paartijd in hun mooiste kleuren prijken. En zoo beginnen de vis-
schen hun bekoorlijk minnespel. Het mannetje sjjieidtden staart
en de vinnen uit, kleurt zienderoogen donkerder en begint lang
zamerhand afgemeten om het wijfje heen te draaien, ffet wijfje
gaat dan min of meer loodrecht in het water staan, legt alle
vinnen vlak tegen het lichaam aan en begint ook harerzijds in 't
rond te draaien. Is het mannetje erg ojigewonden, dan begint
het te beven, wat dikwijls door het wijfje wordt nagevolgd. Heeft
het wijfje geen zin om te spelen, dan neemt het, zoodra het man
netje aankomt, een bijna loodrechte houding aan, draait eenige
malen om haar as, terwijl het mannetje om haar heen zwemt, en
gaat daarbij geheel op de zijde liggen. Deze minnespelen zijn zoo
bekoorlijk, dat men er niet genoeg naar kan kijken.

Wanneer het zwellen van het lichaam het rijji worden der
eieren aankondigt, begint het mannetje met den bouw van het
nest. Eene dikwijls nauw-waarneembare zwelling achter de borst
vinnen verraadt de vruchtbaarheid van het wijfje.

Ku begint het eieren leggen. Deze vallen slechts bij uit
zondering o]i den bodem, maar stijgen in den regel naar den
waterspiegel en blijven hangen of zwe\^en aan de ondeizijde \an
het nest. dat door het mannetje wordt vervaardigd, van uitge
spuwde luchtbellen en kleine blaasjes van kleveiig speeksel, die
onder een blad van een waterplant of in een hoek van het
aquarium worden vastgehecht. Het bezit niettegenstaande de
lichte bouwstoffen, eene groote stevigheid, stiekt i c.M.
Om het te vervaardigen komt het mannetje aan de oppervlakte,
neemt den bek vol lucht en spuwt deze dan in kleine, dooreenspeekselhuidje omgeven blaasjes uit; hierdoor ontstaat een tamelijk
stevig samenhangende laag van luchtbellen, die ddcwijls door
nieuw vervangen worden. Het mannetje bevindt zich gewoonlijk onder deze laag, terwijl het wijfje zich m een hoek oji-

rvangen — , . . . , - ,
iijK onuer deze laag, terwijl het wijfje zich m een hoek
houdt- intusschen komen beiden dikwijls om te spelen naai hetonbeplante deel van het aquarium.^Bij dit mninekoo^z^e^wm^^^^

water, deels door den bek, deels door de kieuwendriftig rond en spreidt bij 't stilstaan de ^
Het wijfie gedraagt zich op dezelfde wijze Heeft het spel een
poosje geduurd, dan zwemt het
af, beiden openen den liek en pakken '^d^aa J ' '„ariiim
deze houding zwemmen dedieienio 40 s lipfdesnel dat derond. Zij geven zich zoo geheel over aan dit liefdespel, dat de

lappen opperhuid hun dikwijls aan den bek hangen. Na een
dergelijk \-oorspel dwingt het mannetje, niet zelden met geweld,
het wijfje tot paring. \Vanneer meerdere jiaartjes het aquarium
bewonen heeft het echter van te voren met andere mannetjes
nog een hevigen strijd te voeren. Eindelijk heeft er werkelijk
jiaring plaats, waarbij de eerste eieren worden gelegd. Deze
komen bij het naar buiten treden in onmiddellijke aan
raking met het mannelijke geslachtsorgaan en worden meu-en
bevrucht. De bevruchting zelf is uiterst moeilijk waar te nemen.
Na deze handeling blijven beide dieren zichtbaar uitgejnit eenige
seconden liggen, waaroji zij dan van elkaar gaan. Het wijfje
bekommert zich in 't geheel niet om de eieren, maar eet ze
integendeel dikwijls op. Na verlooji \ an een kwartier \-olgt,
meestal door toenadering van het wijfje, een nieuwe jiaring,
die met telkens gntotere tusschenjioozen door andere ge\-olgd
wordt, tot het geheele aantal eieren, 300^—500, is gelegd. Hi-t
wijfje is nu meestal geheel kleurloos geworden en rust onbe
weeglijk in een hoek van het aquarium uit, het mannetje neemt
alleen de zorg \ oor het broed ojt zich. De eieren beginnen zich,
terwijl ze herhaalde malen in nieuwe luchtbellen worden gew ik
keld. reeds te ontwillelen na verloop van 30— uur bij een
watertemperatuur \-an 20—2(1° Celsius. De donkere kiemvlek
wordt op den lichtgelen dooier zichtbaar; één dag later kan men
het hart zien klojipen; 12 a 18 uren daarna wordt het ei \ er-
laten door het jonge vischje, dat nog geen mondojmeming heeft
en op een zeer kleine kikkerlarve gelijkt; o]i den \-ijfden id"
zesden dag heeft het den vorm zijner ouders verkregen : in de
achtste levensmaand is het volwassen. Zoolang het nog de ludp
\-an de ouders behoeft, is het mannetje \-ol zell\erloochenende
zorg. Op gelijke wijze als de mannelijke stekelbaars houdt onk
de Paradijs\-isch het jonge, onrijjie kroost bijeen en handhaaft
streng de orde onder zijn kinderen. Zoodra een van de jonge
vischjes zich te ver uit de buurt begeeft, grijjit liij het met den
muil en spuwt het weder uit in het tot beschutting dienende
schuimnest. Op een even zonderlinge als doeltreffende wijze
toont hij, naar men zegt, zijn zorgvuldigheid voor zieke of
achterlijke jongen; zulk een schejiseltje wordt met een vooraf
gemaakte luchtbel omhuld en op deze wijze als 't ware tot een
nieuw leven ojtgewekt. Zoodra de jongen de hulp van den vader
niet meer noodig hebben, Iaat deze hen aan hun lot over, en
ziet er zelfs, evenals het wijfje, geen bezwaar in, ze te verslinden.
De jongen voeden zich aanvankelijk met het schuim van het
nest, later met uiterst kleine Infusiediertjes, \"ervolgens met
verschillende voor het ongewajiende oog zichtbare lagere dieren
en ten slotte ojr dezelfde wijze als hunne ouders.

Na deze uitvoerige besj)reking van het kweeken laat ik eeni,ge
wenken over de behandeling der dieren volgen. De liefhebber,
die misschien te bijterige mannetjes bezit, jflaatse deze bij oude
krachtige wijfjes. Het ir voorgekomen, dat één mannelijke
Paradijsvisch zes wijfjes doodde en eerst met het zevende jiaarde.

Na het vierde levensjaar is deze viscli in den regel niet meer
teelbaar, toch is het bekend, dat zelfs in het aquarium gekweekte
macro])oden dikwijls een ouderdom van zeven jaar bereiken.
Hoe ouder het water is, hoe behaaglijker de macrojDoden zich
er in ge\-oelen; fonteintjes en lucht\-erverschers zijn voor hem
ovei'bodig. Het water in de c'oor de Paradijsvisschen bestemde
aquaria moet liefst geen lagere temperatuur liebben dan I2' C..
hoogere temperatuur si-haadt den visschen nooit.
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Siervissclien, vooral weerlooze, moet
men niet samenbrengen met macro-
jioden, daar de laatste onverdraagza
me en \-echtliistige makkers zijn. Nog
rest te vermelden dat sommige liet-
]iebi)ers in den laatsten tijd .Macra-
]ioden met gesjrleten staartvin hebben
gekweekt, zoodat de dieren den indruk
maken, een dubbele staartvin te be
zitten.

Zoowel door de luerlro\'en beschre
ven handelingen en gewoonten, als
door hun verrassende vruclitbaarheid,
verdienen de Paradijsvisschen ten
zeerste de belangstelling van alle lief
hebbers van dieren. Men bericht, dat
een enkel ])aar van deze vissciien ge
durende dén zomer zes maal kuit ge
schoten, telkens 400 a 600 jongen groot
gebracht en dus aau niet minder dan
-^,000 nakomelingen het leven geschon
ken heeft. Waarschijnlijk zal daarom,
dit dier hoe langer hoe meer voor
aquaria gebruikt worden en misscluen
den Goudvisch zoo niet geheel, dan
tiich ten deele verdringen.

L. F. Hoogsteden.

DE MACHT VAN

DEN REGENWORM.Door een Engelsche firma
wordt een middel in den
handel gebracht om regen
wormen in den grond te
dooden. iMen behoeft de vloei

stof slechts met water te verdunnen,
den grond er mede te begieten en
l iinnen enkele minuten komen de wor

men bij honderdtallen boven den grond,
waar zij na korten tijd sterven. Her
haalt men deze bewerking enkele ma
terrein van regenwormen gezuiverd te hebben. M'aarom ?
hebben wij ons afgevraagd en een afdoend antwoord gaven zelfs
de blufferige advertentie's ons niet.
Toen deze firma haar middel ook in een Belgisch tuinbouw

blad adverteerde, schreef de redactie er een aanbeveling bij, het
middel hielp uitstekend om de wormen te verdrijven, doch ook
zij kon niet zeggen, welk doel men daarmede bereikte. De
redacteur verzuimde te zeggen, dat men er aanmerkelijke schade
mede aanricht. Met een adc'ertentie bereikt men somtijds veel.
De regenwormen zijn toch bepaald veel nuttiger dan meenig-

een wel denkt, zij bewerken een langzame, doch zekere om
werking \'an den grond.
A. Millson, die deze dieren nauwkeurig hestudeerde, heeft toch

berekend, dat de grond tot op een diepte van
door de aardwormen in + 100 jaar aan
de oppervlakte wordt gebracht en zij deze
aardlaag dus geheel loswerken. Dezelfde
geleerde berekende, dat de aardachtige uit
werpselen van deze dieren per vierkante
Engelsche mijl of 4300 M-. niet minder
becEagen dan (>2,233 fon.
Ook het getal aardwormen is veel groo-

ter, dan in den regel r'erondersteld wordt.
Op een oppervlakte van i M-. en een die]>te
\'an 25 cAI. woixlen gemiddeld niet minder
dan 150 a 200 wonnen aangetroffen. Bijna
in ieder klimaat vindt men ze, zelfs in droge,
dorre streken, v\'am" men ze het minst ver
wachten zou. Zoo heeft men o.m. waarge
nomen, dat in de Fransche departementen
Hcrault en Gard, waar de bodem zeer droog
is de wormen toch in groote getalen aan
wezig zijn. Zoodra het er geregend heeft,
ziet men hun eigenaardige aardafscheidingen
overal bo\-en den grontl. Enorm is dan ook
de arbeid, die door deze onaanzienelijke
beestjes wordt verricht en een nauwkeu
rig cijferaar heeft berekend, dat zij per
seconde een arbeid verrichten, die gelijk
staat aan die van 34.600 ])aardekrachten.
Nagerekend hebben wij dit cijfer niet,
<loch dat zij onbewust een nuttig werk
\-errichten, dat den menschen ten goede
komt en de vruchtbaarheid van den bodem
aanmerkelijk verhoogt, staat vast. Waar
zij zoo goed als geen kwaad doen, daar
is het dus uitermate
diertjes te verdelgen.

DE OMGEVING DER

ongeveer 60 ciM.

onverstandig deze

DE NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL.

D

 OUDE H.\.\RI.EMMER-

SLITS IN 1344.
Frciiinicnt van kaart van Amstirdam 7<in Cor/n'iii Anton/.^z.

. dan is men zeker het

E reizi.ger uit den vreenule.
die in c'roe.geie eeuwen het
,,\'enetië \'an het Noorden"
bezocht, naderde onze stad
meesttijds van de waterzijde.

Onmiddellijk verrukte hem daar dat
ontzaglijke mastboom-gezicht, waar-
\ an Nooins, van der \ elde. Ruysdael,
X'rooin en \ooral Ludolf Bakliuysen
on> zoovele trotsch-stemmende herin-
nerin,gen heiïben na,gelaten. (^nze
plattegronden waren dan ook tot on
geveer de helft der vori.ge eeuw juist
andersom geteekend dan thans; den
I j-kant zag men boven, tenvijl de
,,sikkel \-an de halve maan" zicii be
nedenwaarts kromde. .De onvermijde
lijke windroos wees dan de i'ichtin.g
der hoofdstreken aan.

Bij die inrichting zullen tve daarom
de wandeling lan.gs den Nieuwezijds
X'oorburgwal — na den ..Fluweelen"
eenmaal de deftigste en t'oornaamste
der stad — t'an don IJ -kant aanvangen. .

*
*  ̂

De \'oorburgwal van de Nieuwe
Zijde, eenmaal liet westelijk deel uit-
nvaVonOv wwv ,,iR" Gvujt. 'wv \\nV
begin der \-eertiende eeuw heel het
stadje omsloot, en waarvan de Oude-
zijds \'oorburgwal de andere helft
vormde, strekte zich in dien tijd nog
niet verder uit dan tot omstreeks de
Sint-Imciënsteeg. Waar hij als een
kdm, welbeteugeld stadsgrachtje aan-
kaiibelde oj) het woelig IJ en zijn
grenzen gesteld zag door het Sjiaarn-
liammerhoolii, was het volgens de be
kende kaart t'an Cornelis Anthonisz in

1544 nog een recht primitieve toestand. Tusschen de beide
deelen Nieuwendijk zien we een merkwaardig stukje sluis. Door
vier groote raderen, die in de \-erte denken doen aan onze platte
lands" ,,overtoomen", worden de deuren der sluis ojigewonden
om de schejien iloor te laten. In elk rail loopt een man, en als
het rad wat zwaar gaat komt er de zeejikuij) aan te juis. Ter
Gouw \'ermeldt een rekening in 153^ \'an 4J, pond zeeji a 5 duiten
't ])ond om de raderen \"an de sluis te smeren. Weldra — m
of kort na 151)4 — zou de raderbeweging echter jdaats maken
\'oor een sluis \'an moderner constructie: o]) een plattegrond
door Balthazar Florisz in i()25 zien wij de oude Haarlemmer
sluis na,genoeg in denzelfden \-orm, waarin zij zich no,g i)ij de
demiiing van den Nieuwezijds \'oorburgwal, toen zij gesloopt
werd, vertoonde.
De omgec'ing \an de Spaarndammerbrug. zoo genoemd naar

E. Th. W.
DE MARTELA.IRSGRACHT IN lySo.

Kaar eeae O.-I. inktteikaiins ran H. Srhonten. (Kan. Ou,/hei,ik
i.'Cnootscka/').
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(Ie veersc]ie])en oji Sjuiarmlam, die Iiier
min aanlegplaats hadden, moet een tee-
kenachtig stukje stad geweest zijn. Te
Water uitgebouwd stond te,geno\xi" de
plek, waar later de Stads-Herhei",g zou
Aciiijzen, een van die kleine torens, zoo
als de stad ze van afstand tot afstand
te,gen oin'ei hoedsclie aanvallen had laten
bouwen en waarvan de Heilige Kruis
(later Haringpakkers-) toren de naastbij-
gelegene was. In tijden van gevaar of
ooi\ bij Vorstelijke bezoeken (zooals b.^•.
bij de komst \'an Filijis \'an Sjianje te
Amsterdam, in 1547) werd er geschut
heengesleept of werden er de bestaande
verweermiddelen c-ersterkt. .De S])aarn-
dannnerbrug was het nhddel]nint \ain
dagelijksche, groote bedrijvigheid ; links
brai hten de Houttuinen,rechtsde Haring-
])akkerij, elk met een gestadig komen en
gaan van schuiten en sche])cn, een groot
aantal menschen o]) de been en een
levendig handelsgewoel.

•Dit eenmaal zoo teekenachti,ge deel
onzer oude stad ,,beroemt in oorelogen",
was in I577 tooneel van een ver
woeden strijd. Bij den bekenden aanval
<41 Amsterdam door de Staatschen of
Geuzen onder cornel Harman Helling
hadden de Amsterdammers zoo geducht
van zich af geslagen, dat de mannen van
Helling lan,gs den Nieuwendijk terugge
trokken en eerst bij de oude Haarlem
mersluis tot staan gekomen waren. De
\'i"ees, dat zij ook in den rug mochten
worden aangevallen, en anderdeels de hoop op zes vendelen
\-olks die hun te hul]i zouden komen — maar die, gelijk men
weet. door onduidelijke afspraak bij de ])oort te Haarlem ach
terbleven — had hen de omgeving van de Haarlemmerpoort als
een laatste veilige ]dek doen kiezen. Hier kwam het tot een
bloedige klo])])artij. .De toegangen bezijden de sluis werden be
zet, en toegestopt met balken, bedden, kisten en wat men maar
te irakken kon krijgen. Van den anderen kant sleejrten de Am
sterdammers een tweetal stukken geschut aan, uit é(5n waarvan
Helling kort daarop door een kogel doodelijk getroffen werd;
in deze omgeving werd ook de schrandere Xicolaas Ruyckhaver,
,,geweken in zeker huys", overhoojr gestoken. De heele buurt
liej) gevaar bij dit gevecht, want bij de Magistraat moet het
])lan bestaan hebben, indien de Staatschen stand bleven houden,
,,dien heelen hoek, tusschen sluys en poort, aan brand te steken".
En dat was bij de houten huisjes van dien tijd maar kinderwerk.
In later en in onzen tijd heet dit bijna onherkenbaar geworden

stads,gedeelte ,,Martelaarsgracht" ; een naam, waarbij men vroe
ger dacht aan de martelaars, die langs dezen weg hun laatsten
tocht naar den Haringpakkerstoren zouden heblren .genomen,
waar hun de dood door verdrinking wachtte. i\Ir. de Koec-er
heeft evenwel aangetoond, dat in het zuid-oostelijk hoekhuis
van Nieuwezijds Voorburgwal en Nieuwendijk een hedigbeeld
gestaan moet hebben, ,,de Martelaar" (denkelijk een Sint Sebas-
tiaan), naar welk beeld volgens het gewone \-erschijnsel de gracht
haar naam gekregen zal hebben. Ojr de \'eelbesproken en be
twiste, veelvuldig gereproduceerde schilderij van Jan van der
Heijden in het Rijksmuseum (Cat. 1101171)
is dit beeld inderdaad te vinden; op de
teekening van Brondgeest in 1810 is er ,
niets meer van te zien,

\lakbij had men een plek met een niet
minder lugubren naam; het Hekelveld,
dat men zelfs met heksen en duivel in
\"erband gebracht heeft; maar dat ons
wel zal moeten doen denken aan een
hekel als werktuig om vlas en henneji
te zuiveren; althans de wallen dei stad
zijn steeds de aangewezen plekken ge
weest voor de werkzaamheden die met
de lijnslagerij in verband stonden. Maai
de eerste etymologische uitlegging heelt
veel verleidelijks, vooral wanneei men
bedenkt dat vlakbij, bij wijze van tegen-
stelling, zich liet Hemelrijk bevond en
dat er zelfs meer dan één ,,Iu t Va,ge-
vier" blijkt te hebben uitgehangen.
.De in 't laatst van de veertiende eeuw

ge.graven Nieuwezijds Achterburgwal
(Spuistraat) vormde in zijn samen\'l(jei-
in,g met den Voorburgwal een bieeden
waterplas, welks oppervlakte wij vooral
op de kaart van 1625 goed kunnen
waarnemen. Op Huygens vraag van
bewondering:

BE .MARTELAARSCRACHT IN 1810.

A'aar iv/ie ge/;leuri/e /cekening von Bromigcest. {Stedelijk Archief).

had deze ])lek met een ])assend ..Hier!" kunnen antwoorden,
want de land])unt, die er bij de samenkomende huizen ontstond
en die bij keur van 1023 was aangewezen voor de steenhouwe
rijen, heette van ouds ,,'t End van de Wereld", een naam, dien
Ter Gouw oji vermakelijke wijze vergeleken heeft met de kapen
Finisterre en Landsend. En het kan den Amsterdammer, die
van zijn oude stad houdt, goed doen o]) te merken, dat die naam
door de firma Mathieu Damen behouden is o]) den gevel van
haar magazijn, op de plek waar vroeger dat ,,binnenzeetje" spo
ken kon. Hier is een mooi voorbeeld van ])it'teit voor geschie
denis en oude namen, dat door tal van ei.genaars en kooplieden
wat meer, bij sloo])ing van oude stadsgedeelten, moest worden
nagevol,gd.

*  *

De Nieuwezijds \'oorl)ur,gwal, welk een voorname jJaats ook
eenmaal bcklcedende, was wè] allereerst een aaneenschakelin.g
van marklcn. In ouden tijd is de markt niet. gelijk tlians, enkel
de verzamelplaats cain den ,gemeenen man: de welgestelde bur
ger en zelfs de aanzienlijkste huisc'rouw gaat — de laatste meest
tijds c'ergezeld van haar dienstmaa.gd — naar de markt voor de
chigelijksche inkoopen. Vóór den gezeten winkelier is de markt.
Grootheid, roem en rijkdom heeft onze stad dan ook meeren-
deels te clanken aan haren handel in den uitgebreidsten zin;
en vinden de rijkste kooidieden o]i Oost en West hun voorgan
ger in den idebeïschen winkelier, deze ontwikkelt zich van liever
lede uit den negociant op markt en brug.
De eerste markt die we ontmoeten is tlie op de Nieuwezijds

Driemaal Venetiën, waar
van uw wallen ?

's 't einde DE N.Z. VOORBVRGWAI. MET NIEVWEZIJDSKOLK.
A'aar cene geklairde teekening van Rieke. {Stedelijk Archief ).
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Kolk. Die naam „kolk" moet ons iiiet van de vijs brengen;
sinds het begin der zestiende eeuw is zij reeds gedempt, want
toen was er een veemarkt. Volgens oud-Amsterdamsche ge
woonte evenwel is de naam geb]e^'en. Sedert is zij, \'an het koren
metershuisje tot den wal, tot Hoiunarkt \-erheven en is er de
bierkaai gevestigd, want in het Damrak werd het ten laatste zoo
vol met bierschepen, dat de binnenlandsche ,,er uit" moesten,
en thans krioelt het op de Kolk alweer zoo van Weesper ,,bier-
beschooiers", dat er de bijnaam Weesperbierkolk o]igekomen is.
's Maandags moet er bovendien een groote ruimte voor andere
marktlui af, want de Kolk is ook de plaats, ,,waar klompen en
niet als oude gelapte schoenen en muylen mogen ter markt ge
bracht worden"; dat dit een rommeltje geeft voor de omwoners,
is te begrijpen en dat de schoenenkooplui in hun bedrijf niet
afkeerig waren r'an een zware jiijji, kan blijken uit een afkon
diging, waarbij verboden was ,,der Buren stoepen te belem
meren met Toebak daarin te drinken". Geen ]rrettige gasten
voor de bewoners van de Kolk, onder wie we in vroeger en later
tijd ^•erschillende flinke ingezetenen treffen, als Dirk Cornelisz
Houthaeck in 't Bourgouns Kruis, de bekende uitgever ^•an
verschillende van Vondel's werken (Pascha, Hierusalem verwoest.
Gysbreght) en Tijmen Houthaeck, in de Vo.gelstruis daar vlakbij,
de drukker van Abraham de Wees, En ook het huis, waarvoor
tot in de ige eeuw liet beeld ^•an den befaamden Steenen Roe
land stond — een marktbeeldje dat wellicht nog naar de tijden
der heidensche Mercuriusbeelden venvijst — is niet i'an de min
ste van Amstel's burgerwoonhuizen. Maar vroeger had men
hier tot geburen nog een heel ander volkje: het was hier de eenige
plaats, waar uitdraagsters mochten wonen. Die dames stonden
in niet al te goeden reuk, want al deden de vroede vaderen in
hun tijd nog niet bijster veel aan hygiëne, ze wisten toch zeer
goed, dat die uitdraagsters doorgaans goederen uit sterfhuizen
opkochten en zich niet altijd afvroegen of het gekochte soms
uit een ,,huys van pestilentie" afkomstig was; ze dienden dus
in den kijker en bijeen gehouden te worden!
(Wordt vervolgd). Cor.x, J, Gimpel,

IJSVOGELTJES.Ook bij den \djr-er aan den boschrand heeft de Lente
haar intocht gehouden. Kleur en zang bracht zij
mede; de sleedoorns tooide zij met bloesems wit als
sneeuw, de kastanjeboomen kleurden zich met rose
toortsen, en nu staat boom en struik in 't blad, de

boschrand ziet wit van de anemoontjes en geel is de berghelling
getint door duizenden gouden sjieenkruidbloemen.
De lijsters en de vinken, die met meezen en spreeuwen langen

tijd alleen het woord voerden, liebben gezelschap gekregen sinds
de tortelduiven arriveerden, en den ganschen dag uit de hooge
kronen der pijnen kirden, want nu roept de koekoek luid over
de weilanden aan den voet van den berg, en nog honderd andere
geluidjes van grasmusch en braamsluiper, tjiftjaf en fitis, draai-
hals en oeverzaluw, fluiter en nachtegaal mengen zich wonder
mooi in het woudorkest. De zware stammen van eiken, beuken
en acacia's spiegelen zich stil in het heldere water, waarbo\-en
de bijna tropisch gekleurde blauwe en gele en witte libellen den

Sdmtèis
Foto F. AAN DEN IJSVOGELTJES-VIJVER

F.-I. A. IJSVOGEL. GEZIEN IM.V VOREN.

HIJ HEEFT EE.X JO.XGEX VISCH I.X DEN BEK.

geheelen langen Junidag zwe\-en, BeliaK'e deze, en de geel-zu art-
roode wielewaal, wiejis kunstig ge\-lorhten nest in den kastanje
boom bij de brug hangt, huist er nog een troj)isrhe gestalte hier
aan den boschvij\-er. Onder een schrilklinkend tie, , , , iet, tie, , , ,
iet, tie,,.,iet, schiet een glinsterende blauwpaarse lichtstraal
dicht over den waterspiegel, om ]ilotseling op een tak van den
ouden acacia, die al jarenlang scheef ovci' den plas gi'oeit, tot
rust te komen. Nu ziet ge pas dat het een \-ogel is. Het heldere
zonnelicht speelt oj) zijn c'eeren, en doet alle kleuren nog meer
uitkomen, nog intensiever schijnen. Met zijn groenblauwen rug,
waarbij de kobaltldauwe groenige middelstreep en het korte
donkere staartje kleurig afsteken, de eveneens groene kuif. met-
kleine witte vlekjes bezaaid, de lichte keeb'lek, de roestroode
onderzijde, de rozige pootjes en den langen bek, eigenlijk veel

te groot voor zoo'n nietig vogeltje,
schijnt hij ons een verdwaalde uit
het verre morgenland te zijn, <lie
zich hier, in c\eerwil van alle zo-
merpracht, niet o]-i zijn gemak voelt.
Daar zit nn de zonderlinge, naar

onze begri])t)en slecht ge])roportion-
neerde vogel o]> zijn tak dicht bov(Mt
het water, en spietlt rond. Nuts
ontgaat hem, de geringste beue-
,ging merkt hij o]). Met scliuinge-
bogen ko]) loert hij langen tiid (jp-
merkzaam naar de onder hem op
stijgende geelgerande watertorren,
sclienkt een paar minuten onver
deelde aandacht aan een luid zoo
menden hommel, die in de witte
waterlelies scharrelt, en besjiiedt
rustig het ges])artel der waterspits-
muisjes onder de wortels der over
hangende beuken. Plotseling duikt
hij in elkaar, schiet van zpn zit-
jdaats, en verdwijnt als eeir glin-
iderende streeji goud in het bi'isch
Heelt hij ons m de gaten gekregen
of deden de twee torenvalkjes' die
boven op den berg bij het landhuis
nestelen hem zoo schrikken door
hun luid kb kb kli kh klii'
Een kwartiertje later verschijnt

hij opnieuw, en weer betrekt lui
zijn post O]) den acaciatak. Iedere
Ijsvogel heeft zoo zijn geliefkoosde
I ustplaats.
Nu kunnen we hem eenige minu

ten op ons gemak bewonderen, In
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<;1 kaar gedoken zit liij daar, niet den snaind wat naar beneden:
Jnj scliijnt te droonien of te slajien. Maar zijn scliitterende, leven-
<lige oogjes liewijzen liet tegendeel. Kringetjes in het water
trekken plotseling zijn opmerkzaamheid, en als een steen laat hij
zich onverwachts vallen, grijpt een klein vischje, nauwelijks een
vinger lang, uit het water, en vliegt er mee naar zijn uitverkoren
])lekje terug. Eenige malen slaat hij het tegen den tak, en dan
verdwijnt het in den langen rooden snavel. Zijn keel zet zich
duidelijk zichtbaar uit, doch met eenige moeite weet hij het
lekkere hapje toch door te slikken, en weldra zit hij weer rustig
en wel op zijn uitkijkjiost. Een tweede visch vangt hij voor zijn
wijfje, dat de ronde, glanzend witte eieren bebroedt in een holte
van den oever. Dat gat, 't lijkt meer op een rattenhol dan op
een vogelnest, bevindt zich aan den steden rand, en heeft een
Jangen tunnel, aan welks einde zich het nest be\andt. Die tunnel
is wel een meter lang, en jaren geleden hebben andere ijsvogels
hem .gegraven. Uren-, ja, dagenlang duurde de moeilijke arbeid;
met den flink en sna\'el en de zwakke jiootjes werkten toen man
netje en wijfje het taaie, leemachtige zand uit de helling en sinds
zijn vele Alcedo ispida-geslachten in deze nestholte grootgebracht.

Meen niet, dat het nest prachtig mooi van uiterlijk en sierlijk
van vorm is, zooals men al gauw geneigd is te denken van zoo'n
kleurigen vogel.
O, neen, de eieren liggen zoo maar op vischgraten, die als on

verteerbare overblijfselen door de vogels worden uitgebraakt, en
op deze harde onderlaag komen ook de opvallende leelijke jongen
te liggen. Als die eenmaal zijn uitgebroed, komt er werk aan
den winkel voor de oudelui. Nu hebben ze geen tijd meer om
rustig af te wachten of er ook geschikt voedsel in de nabijheid
komt, maar met z'n beiden jagen ze den geheelen vijver af. Snel
fladderend staan ze stil boven het water, om hier een watertor,
daar een kikvorschje, ginds een stekelbaarsje, elders weer een
bootsmannetje te Ijemachtigen; niets ontgaat aan hun scherpen
blik. Ook libellen vangen ze gaarne voor de jongen, en het is
waarlijk ,,a sight worth seeing", de prachtige vogeltjes als vlie
gende edelsteenen te zien schermen en dansen boven het water,
om de vlug,ge insecten te achtervolgen. Met groote zekerheid
weten zij ze ook van liet riet af te vangen, en meestal trekken ze
er vleugels en pooten af, om de prooi zoo aan hun kroost te bren
gen. Dit heeft langzamerhand de kleuren der ouden aangenomen,
en op een goeden morgen zitten ze met hun vijven o\) den gelief-
koosden tak, dicht tegen elkaar aangedrukt. Iets matter \-an
kleur en een beetje kleiner, zijn het al echte ijsvogelkindertjes.
Nog verscheidene dagen blijven ze bijeen, om eindelijk zelfstandig
de wijde wereld in te trekken.

Als de herfst in het land komt, als vrouw en kinderen reeds
lang weg zijn, en met lien vele andere gevleugelde vrienden,
dan r'erveelt zich onze bonte \'isscher ook weldra aan den een
zamen boschvijver. De Rijn is dicht in de buurt, en deze rivier
trekt hij op, vandaag hier, morgen daar langs zijn oevers zwerr-end.
Kleine zijriviertjes en beken bezoekt hij. en volgt de laatste zelfs
tot aan den oors])rong. Ook bij de Zuiderzee treft men hem aan,
waar hij in de galen, die de visschers voor hun bedrijf in het ijs
hakken, nog wel een en ander \'an zijn gading vindt, echter ook,
om niet zelden door verdrinking om het leven te komen.

Wegens de schade, die hij aan den vischstand doet, heeft de
ijsvogel van oudsher \-eel van de menschen te duchten gehad.

zoo zelfs, dat ])reniies op zijn iioofd werden gezet. Mij le\'en nu
in zoo'n goeden tijd voor natuur-, landschap- en r-ogeiiiescher-
ming, dat er gelukkig ook wel wat betere dagen \'oor onzen sidioon-
sten Nederlandschen \ ogcl ije.ginnen aan te breken, en ik geloof
dat de bekende ornitholoog ])rof. Liebe wel wat al te ])essimis-
tisch was, toen hij zeide: ,,Seht ilin euch noch einmal recht genau
an. bald werdet ihr keinen mehr halren".

A. B. M'igm.w.

T

M

Füto F. Dineer, AAN DEN IJSVOGELTJES-VIJVER.

HOLTBLERIK.
LIGT maar 3 K.M. van Venloo en de wandeling erheen
is niet zoo^ heel ]n-ettig, ze biedt tenminste niets
bijzonders, 't Resultaat is natuurlijk, dat er niemand
komt; de wandelaars kiezen liever een anderen weg
en de fietsers weten alleen, dat Holtblerik zoo'n

negorijtje is, waarnam je de huizen vanaf den Baarloo'schen weg
kunt zien liggen.
Wie er, bij toeval of met opzet, toch komt, \'indt 't jammer

om weer weg te gaan. 't Dorpje zelf is heelemaal niets bijzon
ders, maar 't ligt in een streek, zóó afwisselend en schilderachtig,
dat 't een aaneenschakeling is \'an mooie puntjes en de wande
laar geen oogen genoeg heeft, om al dat moois te bekijken.

M'e hebben er een zonnig halfuurtje voor over en gaan, \'an
Blerik, den weg naar Maasbree op, die, in den zomer, een stoffige
witte streep trekt tusschen roggevelden, waar de hitte aanliangt
als dauw aan 't gras. In dit seizoen gaat 't beter, doch nu ver
raden de diepe karsporen, waar hier en daar nog water in staat,
dat de weg 's winters e\'en modderig is als 's zomers droog.
Halfweg tusschen kilometerpaal 2 en 3 gaat eebrul zandwegje

linksaf. \'roeger lieji 't bijna geheel door dennenbosch, maar dat
is nu grootendeels gekapt. Ja, als ik naga, hoeveel boomen ik
in de iI jaar, welke ik in Venlo woon, heb zien vallen onder den
houthakkersbijl, dan \'raag ik me af, of er in dit gedeelte \'an
Limburg over 25 jaar nog één behoorlijk bosch o\'er zal zijn.
Ons zandwegje brengt ons spoedig op ander terrein. De dennen

en het zand blijven achter, c'oor ons ligt een heel merkwaardig
gebied, waar vooral ])0]mlieren, elzen en wilgen groeien, maa''
waar toch ook ander hout niet ontbreekt.
Nu hoop ik, dat ge waterdichte schoenen aanhebt, want 'tis

hier een moerassige bodem, zelfs de wegen zijn in 't voorjaar
op sommige plaatsen in modderpoelen herschapen, maar er is
toch licht een plekje te vinden waar men veilig loojren kan.
Het beekje, dat een diepen geul geschuurd heeft in den leemigen

grond, is de Molenbeek of Springbeek, die naar de Maas stroomt.
Door een dui'ner krijgt 't water uit den i)las rechts en deze dankt
zijn water aan de nabijlieid der zandige heuvelrij aan den
Noordrand. Dat kan ik u liier op papier wel even mededeelen:
in werkelijkheid zou zoo'n discours niet passen bij 't prachtige
landschap. Langs de moerassige oer'ers groeien mooi ge\'ormde
struiken, heesters en boomen in groote verscheidenheid. Zware
populieren zijn het talrijkst en 't op\-allendst, hun stam gaat
verscholen tusschen elzen en wilgen, esschen, sneeuwballen, lange
braamslingers en een overvloed van kamperfoelie.
Op den dag, waarop ik de wandeling maakte (14 April), veel

was er nog niet in bloei. De gouden dotterbloem kleurde hiel
en daar een plek en de madeliefjes
liadden 't gras wit besprenkeld,
maar overigens was 't meeste nog
in knop. De sluier van komende
bloesems en groen lag doorzichtig
oi-er het^ geheele landschap. Aan
den oe\-erjvan 't meert je,.waar lange,
dorre rietjiluimen uitstaken tusschen
gi-oene moskussens, glommen de bla-
(leren \'an 't slangekruid, terwijl in
't water 't fijngedeelde blad van de
water\-enkel en de groene lepels van
de waterweegbree den modderigen
bodem aan 't oog onttrokken. M'aar
ik stond werd de lucht \-er\mld met
den sterken geur der watermunt,
wier bladeren ik met den voet ge
kneusd had.

In den zomer is de o\-er\-loecI
\-an groen en wilde bloemen zóó
groot, dat het nu nog doorzichtige
landschap voor 't oog ondoordring-
liaar wordt. M'at de plantenlieflieb-
ber er door wint, gaat \erloren
aan den totaalindruk.

Dat we werkelijk zeldzame \-er-
schijningen in deze omgeving zijn,
bewijzen de vogels, die zich kl heel
weinig schuw lietoonen. Terwijl ik
fotografeerde zat een geelgors op
een takkenbos me vol belangstelling
af te loeren. Al de manipulaties
met den driejioot en 't heen en
weer loepen, om een geschikt stand
punt te vinden, konden hem niet
afschrikken en eerst toen ik klaar



300 BUITEN. 2ï Juni 1911.

Fo/. E. ni/ri„Khojr een ]'R00LIJK GEZICHT OP HET RR.A.ASSEMERMEER. TIJDENS DE

INTERNATIONALE, NATION.-iLE EN ONDERLINGE ZEIIAVEDSTRIJDEN DER ZEIL- EN ROEIVEREENIGING
„HOLL.-iNDIA", OP ZON D.AG ii JUNI L.L.

was, en met mijn fiets, die in gras gelegen had, langs hem heen
defileerde, vond hij dat glimmende ding toch niet te vertrouwen
en hij zocht zijn zitje éenige meters verder.
Een groene specht (anders héél schuw) zat me met scheef

gehouden kop te bekijken. Hij interesseerde zich bijzonder voor
't zachte ,,rik-tik-tik-tik-tik" \"an 't freewheel, want als ik e\'en
stilstond, hief hij den ko^i wat rechter, om weer héél scheef te
kijken, als hij 't getik opnieuw vernam.
Toch zijn hier dagelijks menschen bezig, dat blijkt uit de

stukken bouwland, die nu in orde gebracht zijn. iMaar dat zijn
altijd dezelfde menschen, die bij hun bezigheden zich niet om
de vogels bekommeren. En wie weet, kennen de \'ogels die v\'einige
veldarbeiders wel persoonlijk.
De pasbewerkte grond is roodachtig, soms bijna steenrood en

steekt zóó kleurig af tegen 't groen van de vochtige graslanden,
dat men haast den indruk krijgt van groote bollenvelden, met
rood of geelrood bloeiende bolgewassen begroeid. Tusschen nog
onontgonnen gedeelten komen tel
kens groote stukken bfjuwland;
dikke worteleinden van boomen,
soms op hoopen langs den weg ge
stapeld, wijzen er op, dat er steeds
meer in cultuur genomen wordt. ' -
Maar op 't oogenblik schaden de " ' :
bouwlanden den indruk van 't ge
heel nog niet, want tusschen die
landerijen liggen strookjes woeste
grond, met hooge peppels begroeid
of, in den zomer, met ongelooflijken
bloemenrijkdom prijkend. Zie eens,
al die hooge, witte stengels! Ze zijn
nu niet sierlijk, die doode bloeisten-
gels van verleden jaar. 't Zijn deels
bereklauwen, deels engelwortels,
soms manshoog en ze veranderen
in den zomer deze strookjes gras
grond in een bloementuin.
Even voorbij dit gebied van

schermblocmen bloeit nu de hoog-
stengelige sleutelbloem tusschen het
gras. De plant is in Limburg vrij
gewoon, maar toch is 't altijd eené
mooie, elegante voorjaarsbloeister,
veel aristrocratischer dan de jxiar-
debloemen, die er dichtbij staan en
die, ondanks den overvloed van gele
lintbloemen, toch altijd een boer-
schen indruk maken.

We naderen weer de dennenbos-

schen, nu aan den zuidrand van
't moerasgebied gelegen. Tegelij
kertijd zijn we nu meer in de na-

Fr-fo E. v F.Ï/rhikhofT
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bijlieid van 't dorpje gekomen, waarvan de versjireide boerderijen
^■oor ons liggen, 't Torensjntsje dat z(.)o aardig bü\'en de gi'nef)
huizen en boomen uitsteekt, hoort er niet bij ; 't is de toj-en
\'an Tegelen aan den anderen kant van de .Maas.

Hoe ook hier de hakbijl heeft huisgehouden, blijkt uit de
stompen, die men maar in den grond heelt laten zitten. Er zijn
er bij van niet minder dan driekwart meter middellijn. Uok lie
weg, dien we thans V)ewandelen, was vroeger door zware eiken
beschaduwd. Maar eikenhout is duur en de eikenboomen zijn
dan ook verdwenen.

We staan ojmieuw liij de Dlolenbeek. die hier langs de lioer-
derijen loo])t en de schilderachtigheid \'an 't landschaji zeer \ er-
hoogt. \'an hier af maakt de rulle weg jilaats \-oor een kolenasrh-
weg. die ons oji den BaaiToo'schen grintweg brengt. Van 't
vereenigings])unt dezer wegen naar Blerik is 2 K.M , naar Veuloo
3 K M., zoodat de geheele wandeling niet meer dan <) K.M.
lang is. Dr. A. J. M. (T.vrje.'IXNE.

EN
Link';: DE . .MERCUW,

(Deze tciatsh: won d' u pi'ij^ in

OP HIJ BRAASSh.MER.MEER. OP ZONDAG 11 JUNI L.L
hUi. }i. H. Ch*()^h; Wcch!-;: J)l: ,STEJ^LA'\ J-A(t. JHR II* S/V

de ((jdeclius. htcl- cii MiddcnziL'aüidiai'hteu jachten h-ivcn j So
of) d' waf-ytijii).


