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I

BRIDGET HARBOTTLE.
(Slot).

K herhaal, dat gij hier blijft, ja, dat gij mijn gevangene
zijt, en ik zal er voor weten te waken, dat gij mij

• • m. onsnajit".
Pr — ,,Uw scherts begint vervelend te worden, heer neef.
't Is te dwaas om er over te spreken, ik zou uw ge\-angene
zijn in mijn eigen huis. Kom, 't is nu mooi, laat mij door, ik
wensch dit onaangename onderhoud niet langer te rekken".
— ,,Als gij denkt, dat ik scherts, vergist gij u", antwoordde

hij, eenigszins kalmer. ,,Mijn lastgeving, mij verstrekt door de
regeering, is onbeperkt....".
— ,,Door de regeering!" viel zij heftig in, ,,door uw uit

muntenden vriend Braodly, bedoelt ge!"
Als versuft zag hij haar aan. Hoe kende zij het geheim van

zijn zending? Met koortsige drift rukte hij zijn rok open en
stak zijn hand in zijn borstzak niets was er in. Zijn han
den beefden, het zweet parelde hem op zijn voorhoofd.
— ,,Zoek maar niet, heer Pitcown, het document van de

regeering", en het was als onderstreepte zij de laatste woorden,
,,is goed bezorgd". Zij kon zich niet weerhouden spottend te
glimlachen. Het gezicht daarvan en den hoonenden klank van
haar stem deden hem opnieuw in woede ontsteken.
— „Ha slang", brieschte hij, ,,niet alleen, dat gij mij mijn

gevangene ontfutselt, ge ontsteelt mij bovendien mijn papieren,
maar zoo gemakkelijk zult gij den dans niet ontspringen. Geef
terug dat geschrift!"
Een trotsche afwijzing was haar antwoord.
— ,,Geef terug", brulde hij en hij sprong oji haar toe, maar

zij snelde achter de tafel en bleef hem vandaar koel verachtelijk
aanzien, hetgeen hem nog meer oiiwond. Lady Harbottle was
verschrikt opgesprongen. Het was, alsof alles aan haar voorbijging.
I-Iaar houding, haar geheele optreden was zuiver passief. Ze
snelde naar een hoek van het vertrek en zette zich ineengedoken
op een bankje.
— ,,Geef op, deern", herhaalde de Jonker.
— „Deern", gilde zij, wat waagt gij te zeggen, gij, die uit

lage winzucht dood en rouw wilt brengen over lieden, die gij
zelfs niet kent, gij, die u bedient van valsche voorwendsels en
vervalschte bevelen, om uw lage oogmerken te bereiken. Ga,
ridder zonder eer, vertrek, voor ik u door mijn bedienden het
bosch in laat ranselen, uw nabijheid is mij een gruwel, uw adem
verjiest de lucht van Poltrick. Al zijt gij mijn neef, ik veracht
en ik verzaak u ellendeling!"

Uitgeput hield zij op. Haar afschuw, den geheelen dag op-

-r kan .ogc„„ve;
flf lESi kijn «41 vonrstel te Handhaven. Ge zijt j„« de
""""'■/oik'êr èen van uw socrt, een deern ■"snerpte zij terug,

~ "\k is 't ccnoeKl" donderde hiJ. „Indien gh met wilt,daririi een ongLk
Nooit'" antwoordde zij enei^iLK.„et-ikord was d'k,

tot haar adem bijna stokte en
haaT'hmt klopte, alsof het moest sjiringen. Zij zag wel in, dat
"  ' H ongelijken wedloo]) niet lamr zou kui

ZIJ in 't eind het ondersjnt zou

haar toe. Maar zij
maal, dan vooruit, dan teiug, 1
baar hart klopte, alsof het moest „zh de ongelijken wedloop niet lang zou kunnen volhouden, dat
z1 in T Sd het onderspit zou moeten delven. Op een gunstigoUnbhk sprong zij naar de deur, rukte die open maarvoS zij hid kunnen ontsnajijien had hij haar ruw bij denIcïoudJr gegrepen en in de kamer teruggetrokken. Zijn schen-nie hand dompelde zich in de plooien van haar gewaad,hetgeen haar een ingstigen gil ontlokte. . . daar voelde h.j zich
in de lendenen grijpen en met een srnak neid liij ovei de tafel
heen 0]i den grond geworjien, waar hij half verdoofd blee liggen.

Uitgeput de eerste oogenblikken met in staat de jdotsehnge
hulp te begrijpen, was Bridget op een bank neergezegen, loen
zij opzag mitwaardde zij de reusachtige gestalte van een Schot
in zijn schilderachtige kleedij. Hoe die daar zoo als uit de lucht
gevallen oii het juiste oogenblik kwam, ze wist het niet, en ze
deed ook geen moeite, het te begrijpen. Een siddering van
gramschap doortrilde haar nog \'an tijd tot tijd._ ,,Gegroet, jonkr-rouw Bridget", klonk plotseling een sonore
stem achter haar. Blij x'crrast keek zij om en een heeilijk gevoel
van rust, van veiligheid verjoeg de vrees waai mede haai hait
nog kampte, toen zij in het innemende gelaat van Inverkeith
blikte. Deze was met zijn mannen na een snellen marsch reeds
vroegtijdig tot aan de bezitting Poltrich genaderd, waar zij
echter den toegang gesloten vonden. Voor de ervaren berg
beklimmers was het een kleinigheid de rotspartij aan de noord
zijde over te trekken. Weldra stonden zij oji het uitgestorven
grasplein en Inverkeith trad de hoofddeur in, nadat hij aan zijn
mannen ojidracht had rnrstrekt, wat zij moesten doen, als hij
te lang wegbleef. Geleid door zijn herinnering \-an den vorigen
avond, zocht Inverkeith, slechts van den ouden Blistoy verge
zeld, zijn weg in de overwelfde, elkaar kruisende gangen, tot
zij bij de eetzaal aankwamen. Onojigemerkt waren zij daar
getuigen \'an den luiden twist en als de strijdenden daarbinnen
minder gepreoccujieerd waren geweest, zouden zij de mannen
reeds hebben bemerkt. Inverkeith wist zelf niet, wat hij eigenlijk
ging doen op Poltrick, maar al de wraakplannen, die ongeordend
in zijn hoofd rondwarrelden, vergat hij, toen hij door de deur,
die open was blijven staan, zag hoe de wouw eindelijk zou
moeten zwichten voor het ruwe geweld van den man. Maar
eer het zoover kwam, was de robuste Blistoy toegeschoten en
had den laaghartigen aanvaller als een hal ojigenomen en van
zich geslingerd.

Bridgets moeder had met evenveel verbazing als vrees den
strijd, die zoo'n ernstig karakter aannam, en de plotselinge
ontknooping aangezien. Maar toen zij Inr'erkeith ontwaarde,
hief zij in radeloosheid hare handen ten hemel en klaagde:

„O, wat een dag, wat een dag! En nu die man, nu gaan
onze rampen eerst beginnen; o, wat een dag, wat een dag!"

,,Stil, moeder ', antwoordde B.iidget, ,,deze man is uw
vijand niet, integendeel. Zaagt ge dan niet, hoe hij mij redde

mijn neef?" Ze rilde weer van afschuw, terwijl ZIJ er aan dacht, tot welke eerloosheden het verfoeielijke
wezen, Pitcown, zich wellicht nog had laten vervoeren zonder
Inverkeith s tijdige tusschenkomst.

— ,AIaar zeg eens, jonkvrouw, wat gebeurt er eigenlijk hier?Ik lees 111 uw bhk verbazing over mijn komst, de oplossing is
Ttlkt Ik heb bijna zekerheid, dat die bruut, dien
flnlnpJ fi°° i^eeft weggeslingerd, een geN-aarlijk boos-
ndfu nnpnhnw ^ ^^Sgen, misdadiger is. Vergeef mij, zoo
neef pelrlt ^ onaangenaam aandoet, wijl het uwneet geldt, maar 't is met anders".

wnrd™eewdsspk3^^^^V^^m®^"^^? voorbij, zonder dat er een woord
kwam fano-zamp'rHa 1 grond ineengedrongen gestaltezièrop ef S ïitn beweging. Eindelijk richtte Pitcown
bleef ziin blil- m tloor het vertrek dwalen. Verbaasd
niet kon beeriiiipn • iw + 1 V t'cheen dat Inj den toestand
dat Britget het onna ^ nnnste zoo'n verdwaasd gezichteen lu'cÊf iach\HSr'"' ^
vreeselijke godsl^kidng^\m'"fm verdooving. Met eenzijn nicht toe met opgeheven vufst op en vloog op
bereiken, trad Inverkeith vnnr L f «er hij haar koniemand te schaden, want het hoofd neer zonder
ving den neergaanden arm on o, machtigen Clan
belager als in een schroef zoiidat'
nauwelijks kon onderdrukken""'

Met la-acht duwde Inr-erkeithop armslengte van zich afhoudend^^'Vuf!''?? en hemjuuinuc, biste hij slechts dit eene
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woord „Ellendeling", maar er sprak zooveel haat uit, zoo'n
intense minachting, dat het Pictown koud over den rug liep.
Nog wilde hij het echter niet gewonnen geven. Hij greep

naar een fluitje, dat aan een zilveren ketting onder zijn buis
hing. Een gillende toon weerklonk en een seconde later stond
zijn knecht in de deuropening.
— ,,Twebb, sluit de deur en verzeker je van dien Schotschen

beer. Ik neem den anderen", waarmee hij Blistoy bedoelde,
,,voor mijn rekening". Deze keek den rooden jonker eens aan
als twijfelde hij aan diens gezond verstand en zijn bediende
scheen aan denzelfden twijfel onderhevig te zijn, en dacht er
blijkbaar niet over de bevelen zijns meesters op te volgen.

Hierdoor steeg Pitcown's woede tot razernij en opnieuw stortte
hij zich op Inverkeith en Britget. Blistoy had hem evenwel
in het oog gehouden en eer hij een schrede had gedaan, was de
getrouwe Schot achter hem en trok zijn armen op zijn rug
samen, hem dwingende te blijven staan.
Thans was het Inverkeith, die op hèm toetrad zijn oogen

fonkelden met onheilspellenden gloed, terwijl hij Pitcown aanzag.
— ,.Gij, schurftige hond!" sprak hij langzaam, maar met

zooveel nadruk, dat de aangesprokene den haat kon afmeten, die
den jonker bezielde, ,,gij schurftige hond!" herhaalde hij, ,,prijs
u gelukkig, dat gij onder het dak verkeert, dat ik gezworen heb
te zidlen ontzien, want ge zoudt een gruwelijken dood sterven.
Pak u weg, schurk, en laat ik u niet meer zien, ik schort mijn
wraak op, zonder dien kwijt te schelden. O, jou fielt!" donderde
hij hem toe, en de gedachte aan de gevangenschap, die hij had
ondergaan, deed zijn woede eerst ontwaken — ,,een edelman te
binden en op te sluiten als een beest! dat eischt wraak,
bloedige wraak!"

Hij deed een stap voorwaarts en gaf Blistoy een teeken den
gevangene los te laten, waaraan zonder dralen werd voldaan.
Hij kwam nog dichter voor den roodbaard staan en terwijl het
tusschen zijn tanden siste van moeielijk bedwongen drift, hief
hij de hand op en gaf hem een nijdigen, luidklinkenden kaakslag.
— ,,Neem dat op afkorting schurk", snerpte hij, ,,en nu,

voort, zoo snel uw paard uw ellendig lijf kan dragen".
Met gebogen hoofd, zoodat men de wraakzucht niet kon zien,

die in zijn loerende oogen stond te lezen, sloop de geslagene
naar de deur.
Daar gekomen keerde hij zich om en sprong als een tijger-

kat op Inverkeith toe, die hem den rug had toegewend. In zijn
hand schitterde een dolk, die hij den Schot in den rug wilde
planten. Maar zijn nicht had het oog niet van hem afgewend,
en nauwelijks had Pitcown zfch omgewend voor den sprong, of
zij gaf met alle kracht die in haar was, Inverkeith een duw in
den rug, zoodat deze een stap voorwaarts moest doen.

Tezelfdertijd was Blistoy vooruitgesprongen, om den nu weg-
ijlenden sluipmoordenaar te grijpen; een handgebaar van zijn
meester weerhield hem echter en weinige minuten later hoorden
de vier i)ersonen, die in het vertrek waren achtergebleven, de
zware poort dichtslaan achter de twee vluchtelingen. Nog een
oogenblik vernam men het kletteren van de hoe\'en hunner
paarden op den harden grond, tot zij het bosch bereikten.

Het was duister, toen Inverkeith ontwaakte. Hij lag op een
zacht rustbed van dieren\'ellen en voelde zich flauw en ver
moeid. Een lamp van vreemden vorm verlichte slechts den
hoek, waar zijn legerstede was opgemaakt en hij wist zich met
geen mogelijkheid te herinneren, waar hij was.
Daar werd de deur geopend, zachte schreden en ruischende

kleeren kwamen naderbij en liet volgende oogenblik blikte hij in
de zielvolle oogen van de bruid zijner droomen.

„Waarom lig ik hier?" fluisterde hij, de betoovering ver
brekende, ,,en waar zijn Blistoy en de andere mannen?"
— ,,Maak u niet druk, ge zijt gewond, alles is goed".
De herinnering aan de gebeurtenissen van den afgeloopen

middag, kwam geleidelijk terug.
Toen Bridget hem een duw had gegeven, was de jiunt van

den dolk toch nog even in-zijn rug gedrongen. Hij hield zich
echter of er niets gebeurd was, want hij begreep, dat zijn mannen
de wónde aan Pitcown en zijn knecht bloedig zouden wreken.
Dit wenscht hij terwille van de vrouwen te voorkomen en boven
dien zou de schurk dan aan zijn haat ontkomen en dat mocht
niet. Hij had zich dus ferm gehouden, tot hij wist, dat de ruiters
ver 'genoeg verwijderd waren. Toen waren ook zijn krachten
uitgeput en half bezwijmd zakte hij op den vloer ineen.
De wonde was intusschen geheel zonder gevaar, zooals bij

onderzoek bleek en in een paar dagen zou hij zijn leger weer
kunnen verlaten. ,
Toen hij zoover was gekomen m zijn gedachten, greep luj

met een impulsieve beweging de hand van het meisje, dat hem
opnieuw van een wissen dood had geied.

Jonkvrouw Bridget", fluisterde hij, .,weer is mijn rekening
bij u 'grooter geworden, 't Is nu tweemaal, dat gij mijn leven
vered hebt. Dank daarvoor...."

Zij trok haar hand niet terug en zoo zaten zij daar zwij
nend neer, slechts hunne oogen spraken en zij verstonden
elkander, zij hadden elkaar reeds lang verstaan.
Van tijd tot tijd verviel hij weer in een toestand van slaperig

heid die hem alles deed vergeten, behalve het geluk, dat hem
Hngs zulke vreemde wegen was tegemoet getreden. Zacht wilde

zij haar hand losmaken, maar hoe behoedzaam zij dat ook
deed het maakte toch, dat hij wakker werd. Hij trok haar
dichter naar zich toe. Toen, ofschoon zijn wond hem nog veel
deed lijden, richtte hij zich oji; in een spontane ojwvellmg, ver
gaten zij den schroom, die nog tusschen hen was en met een
innigen kus bezegelden zij den bond hunner harten.

Op Inverheith stoeit de oude Blistoy weer met een nieuw
geslacht. De eerste jaren van het huwelijk \'an Baron Inverkeith
met Bridget Harbottle zijn rustig voorbijgegaan.

Oi) Ashkirk, op haar oude bezitting, woont Lady Haibottie
en het is feest op Ini'erkeith als grootmoeder daai een paai
dagen komt doorbrengen. Zij heeft de dagen van Poltiick uit
haar geheugen gewischt en ook Dunfrid schijnt met aan zijn
wraak te denken. De naam Pitcown bestaat niet meer vooi
hen. Alleen Bridget denkt wel eens aan het verhaal, dat l'3-3-i
echtgenoot haar deed in het bosch van Catcleugh. het \erhaal
van zijn vlucht op den rug van den trouwen Blistoy, en zij
volgt met de oogen haar lievelingen, een flinken knaap van \'ijf
en een lief meisje van bijna vier, want de laatste blik \'an haai
neef sprak van niets anders als wraakzucht. Eenmaal heeft ze
Inverkeith deelgenoot gemaakt van haar geheimen angst, maar
hij lachte haar uit met de woorden: ,,Hij zal wel uit de biiuit
blijven, zoolang Blistoy er is, en als we dien moeten missen,
de hemel late dien dag lang wegblijven, dan is onze zoon een
man geworden, die twee en meer Pitcowns staat", en het loflied
op haar eersteling, haren trots, haar hoop, deed alle bedenkingen
zwijgen.

HERFSTKLEUREN.
Op een héél stil plekje in 't diejist van 't bosch
rijzen bruinroode stammen op uit het mos,
dat smaragdgroen en glanzend den grond bedekt,.
of als grijs korstmos op dennenschors jilekt.
Slanke berken met zilveren bast

dragen hun lichte bladerlast:
goudgele blaadjes, zóó licht en fijn
dat ze als vluchtige vlindertjes zijn.
'n Duivelszwam met bloedrooden kop
schoot uit den vochtigen bodem op.

Kopergeel glanzen de beukenblaren
naast de dofbruine hazelaren

en blauwgroene dennen met rechte stammen
staan rustig naast de schitteiudammen
van de roodgouden reuzeneiken
die de bontste van allen lijken.
Lijsterbessen met steenroode trossen
groeien daar in groote bossen
ojr de zachthellende oeverkant
van water stroomende over geel zand.
Zachtpaarse scabiosa's staan
naast hemelsblauwe gentiaan

zóó blauw als ik wel oji een zomerdag
tic lucht in een meertje weersjiiegelen zag.
En boven dit al heeft de hemel zoo wijd
zijn stralend-gouden tent gespreid.

Ad.\ V. D. \'ken.

ZELFKENNIS.
Ik heb gezien, de lariks, de herboorne.

De gelend groene, uit den dorren stam.
Ik hoorde in droom, narcissus d'uitverkoorne.

De goudheraut, die mij vertellen kwam.
Dat 't al zich, als voor feestgang op gaat maken.

De boom, de bloem, de bijtjes, die weer beven,
Ik heb gevoeld, hoe zuidewindjes naken.

Nu 't tijd is, voor de boom een bruidskleed weven.

Ik heb geleerd, hoe in Natuur wil wijken,
Het duister voor het nieuwe, lichte Licht,

Hoe voor het goede, steeds het kwade zwicht.

Dit schenkt me kracht, in 't eigen hart te kijken;
Zich zelf te kennen is des menschen plicht,
Natuur wijst ons den weg, zingt mijn gedicht.

JoHANN.'i Boer.
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NIEUW SYSTEEM VOOR WEGENBOUW.
Nu de Dvei'hcid ons meer cii meer belasling laai

bclalen icn ons automoljilislen vooral , uordi
het waarlijk lijd, dal zii dan ook voor goede
verkeerswegen zorg draagl.

Prins IIrinricm von Prhusskn.Deze zomer, deze o\-erstelpend-mooie zomer, waarin eiken
dag weer-aan het weder bestendiger leek, lokte meer
dan ooit de menschen uit de steden. De benauwende
o))eenstapeling van huizen, waartusschen de warmte
klam-drukkend hangen bleef, is ontvlucht geworden

voor de ruimte van het land, de schaduw der bosschen, de
koelte der zee. 't Mooie weer deed idannen o])komen èn uitvoe
ren; te voet, per fiets, per rijtuig soms zelfs, o, ongekende lu.xe,
jier auto gingen die dagjesmenschen ,,eruit", .üe wegen zijn
aldoor bevolkt geweest, de drukke wegen zelfs overbevolkt met
pleizier- of natuurgenotzoekende menschen.
.üe wegen. ... Ik denk, dat ze het genot van de uitgaande

menschen zeer dikwijls bedorven zullen helriien. Stof, niets dan
stof. Vies, vuil, o]rdwarrelend stof, dat maar niet dalen wilde ;
dat dwarrelen blééf, telkens weer in heftiger wervelingen om
hoog stoof door 'n snorrende auto, zelfs door 'n voortsukkelend
rijtuig. Als een verstikkend-droge, niet te ontwijken wolk, daalde
het weer neer, drong in oogen, neus en keel. 't Bedekte de
gras-bermen, boomen en heesters met een grauwe laag.

't l\Iaakte het A'erkeer, het toerisme, in plaats van een ge
noegen, tot een kwelling. En.... is er iets waaraan in onzen tijd
meer en meer zorg besteed wordt, dat zich sneller en geweldiger
uitbreidt dan toerisme ? Daarin blijven onze wegen achter.

't Is waar, deze zomer was e.xceptioneel. Maar er waren tal
\-an andere zomers, er zijn talrijke periodes waarin de wegen
evenmin aan billijke eischen \'oldoen. In den herfst, wanneer
het dagen achtereen regent, liggen de straatwegen vol jdassen,
en zijn ze bedekt met een vuil-bruine, glibberige modder, die
naar alle kanten uitspat als een fiets of \-oertuig passeert. De
nog veelvuldiger voorkomende grintwegen zijn dan doorploegd
met sporen; de ,,weg" is een zuigerige massa weeke grond, die
het voortgaan sterk bemoeilijkt. En als de winter maar even
\a)rst brengt, worden die sjmren gevaarlijk harde groe\-en die
dien weg meermalen onbegaanbaar maken.
Het verkeer van tegenwoordig stelt andere eischen. Om \'er-

schillende redenen. Voor de gebruikers van den weg is een
slechte weg een hinderpaal, die snelheid van \-er])laatsing belet;
die het genieten ^■an een (unge\'ing met natuurschoon belem
mert, door de zorg, dien men aan den weg zelf besteden moet.
Doch niet alleen het aangename speelt hierbij een rol ; ook uit
een oogpunt van volksgezondheid is een goede weg een ])unt
van belang in onze samenlex'ing. vooral in en om groote steden,
waar duizenden en duizenden dagelijks ..langs den weg" zijn.

Een ..goede' weg. schreef ik; de \-raag zal rijzen wat onder
een goede weg te \'erstaan is. Hollanders zijn niet o\'erdre\'en
in hun eischen daaromtrent : zij Ireschouwen nog te \'eél den
weg als een dankbaar te aaiu'aarden middel oin \'an de ecne
])laats naai de andere te kunnen komen. Den vuilen modder
en t veistikkendo stof aan\'aarden zi) daarbij, niet dankbaar,
doch als noodzakelijk kwaad ; een enkele keer. dat hun woede
daalo\ ei ojilaait. tieft lu't de fi etsers, tle automobilisten en niet
den weg; zoozeer is men gewoon aan tle misère \ an den weg
111 velschillende jaargetijden, dat men een goeden, d. w. z.
altijd bruikbaren weg, die met tot een muilen zandweg vervidl,
met <.p een nuKhlerp.iel gelijkt of kuilen met slijkwater ver-
LDDllt, illS ICtS DllDCl Cllvl^JKirs l)CS('ll()U\\*t

yunr";'' " 'iVchnisch èii zondei' linantiëele be-
n et ;.e? a . svstemeii O,,geleverd, die
schillende ' van gehjkmatigen toestand onder ver-
eewon W sten^'V" voldoen, doch die zonder buiten-
Si ë m a ë""i"" ^umgelegd en o,, den duur door
zelfs voordoelivei'm I d^ niwideie kosten van aanleg ojiheffen,
diende men na i 'l"'^vre w egen. Om dat te bereiken,
kon worden 'hoe ^toipJaug met succes bestredenkon woidcn, hoe men het best het iudrmgen van het water
voorlcompn i-on n . V, HKiringcn van het water
wenden. DieWri'e hwëV^ "'V 'uiddelen men legen slijta,ge kan aan-harde! doelmatig-harde" mlpend-lï-i"'",. \-erheljien: een

--------
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(Ie s tiravendijkwal te Rotterdam, de mooie
singels te. Arnhem enz. de overtnigende bewij
zen zijn. Dat de aanleg niet o\'ermatig duur
is Ijcwijst de kleine gemeente Bloemendaal,
welke in haar mooie omgeving dit soort wegen
doet aanleggen.
De aanleg van zoo'n weg eischt groote zorg

vuldigheid van bewerking om zooveel mogelijk
het ideale te naderen. Onderlaag, vulstof, wal
sen, i)rofiel enz., alles wordt nauwkeurig uitge
voerd.
Na de uitzetting van den weg wordt op den

ondergrond een z.g. ,,vlijlaag" aangebracht van
halve klinkers of grof ])uin. Dat geeft vastheid,
voorkomt doorzakken. Daarop wordt kleiner
stortpuin aangebracht, dat door den zwaren
druk van een stoomwals met het grove puin
tot een vaste, gelijke laag wordt samengeperst.
De ondervinding heeft geleerd, dat een goede
weg vooral stevige onderlagen behoeft, welke
door den verkeerslast geen indringen in den
ondergrond ondergaan. Die onderlaag dient reeds
behoorlijk ,,onder profiel" gebracht te worden;
m. a. w. de vorm van den weg, de ronding
moet reeds hier duidelijk worden aangebracht.
Dat irrofiel toch is van groote beteekenis, om
dat het de water-afvloehng bevordert. Het
\'erkeer eischt, uit veiligheidsoogpimt, dat die
ronding niet al te groot zij, zoodat er geen
gevaar voor afglijden Irestaat. Over 't algemeen
wordt de ton-vorm (parabolische lijn) als meest
verkieselijke beschouwd.
Op de onderlagen wordt een lo a 13 cM.

dikke laag van de gepraepareerde steenslag
aangebraclit. Als steensoort gedraagt basalt zich
voortreffelijk. En daar van dit materieel voor
een zeer groot deel de doelmatige hardheid van
den weg afhangt wordt aan het jjraepareeren
met teer-oplossing de grootste zorg besteed. Die
oplossing — ze is een geheim. Ze vertoont zich
als glanzend-zwarte, dik vloeibare massa. Na
dat de basalt-scherven op een heet-gestookte,
ijzeren plaat gedroogd zijn en een felle hitte
rondom zich spreiden, worden ze in die gloeien
de, zwarte teer-emulsie ondergedompeld, zóó
lang tot een voldoende hoeveellrdd daarvan
hen omgeeft. Dan worden de scherven, die van
grijs, glanzend zwart geworden zijn op een hoop
uitgestort en nu en dan omgewerkt.
Een laag van 10 a 13 clM. van deze kleve

rige basalt vormt de deklaag van den weg;
de stoomwals is ook hier meedoogenloos; per
send aan 't werk en drukt de laag samen tot
een gelijke oppervlakte, waarin heel weinig
gaten of holten overblijven.

Wanneer tenslotte een dun laagje fijne teer-
steenlaag wordt ingewalst, teekent de weg zich
zacht-welvend, donker-glanzend tegen de om
geving af. Door bezanding van den nog kleve-
rigen weg verdwijnt de zwarte kleur; maar
nogeens keert die terug door ,,ovcrtcren" met
(varme teer-emulsie waarop nogmaals scherp
zand wordt uitgestrooid.
Een paar weken daarna is de weg geschikt

voor het gebruik.
Een zoodanig aangelegde weg nadert het

ideale op verkeersgebied. Geweldig hard is de
oppervlakte en daardoor weinig aan slijtage
onderhevig. De ondervinding heeft geleerd dat
het onderhoud zich beperkt tot het jaarlijks
leeren \'an den weg. Met die geringe zorg van
onderhoud behandeld verkeerde een weg van
dit systeem in Engeland na ze\'en jaar nog m
intmuntcnden toestand. En omdat die slijtage
zoo gering is, is de ^veg \'anzelf stofviij, want
de mecste'stof ontstaat door afname van den weg.
Een andere vijand van den weg: het water,

ondervindt evenmin gelegenheid door te sijpe
len ; en z'n ondermijnend werk wordt daardoor
\'oorkomen. Ondanks zijn hardheid is cle weg
zeer elastisch en daardoor bijna geruisch cros.

Vergelijk dit. in zijn geheel, bij de yeibhn-
dend-stuivende grintwegen, bi] de hobbelige,
stootende straatwegen, bij de (lure asfaltwegen.
Want ook wat kosten betreft (die uiteihjk heel
hoog schijnen) is de basaltslag-weg een uitste
kend uit te voeren weg. Wc vinden over den
aanleg het \'olgend staatje gcpub meerd.
De aanlegkosten van een basaltslag-weg be

dragen per lil- /' 2.46.
De aanlegkosten van andere wegen per ÜI-

berekend : ƒ t 3t
Grintwegen

r  - • *'/ 4 -• 4^* -J J ▼ -V

,—.'v.- , . 'V > - ! .. c'''* Jvbw' '

/■„lo C Vrmlctd'iirglt. DJT TEERKOKERIJ.
RECHTS BASALT-STEENSLAG 01' DEN 0\'EN. LINKS DE RESERi'OIRS MET

GLOEIENDE TEER WAARIN DE BASALT ONDER GEDOMPELD WORDT.

/■■Jo c. Vrcdcoburgh. het UITSTORTEN EN AANPLOEGEN

lk4N DEN GEPREPAREERDEN STEENSLAG.

/■■oio c. Vree,L;,h„ygh. ƒ)£ p45 AANGEBRACHTE LAAG
BA S.-l LT-STEENSLA G WORDT .-1.1 A'GEIï'.4 LST.
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-u htidieid. Verbeeld u een man van linnge ge-
i,norte en bjnen levensstijl, maar op eens tus-
srhen pnmmels en pbilisters ver,,laatst, gansdi
■illeen onder mensclien die liem met kunnen
iiegriiiien. Wat hem eenmaal tot eer strekte,
u-at liii nog voelt als eene ono,)lioudelijke uit
yiin wezen voortkomende lieve herinnering aan
zi n vroegere hoogheid, zijn manieren, dat maakt

l i l iMIMtll IIIIIH hem onder het gesjmis helarhelijk. Zoo moestkoning iMidas zich \ oeleii.
J63U. ..JÊ^ma^^MsSS9mmÊIÊ^SÊB9^SSi^^ÊÊÊK^ I,^ beweer niet dat ezelsooren een sieraad

>v. ziii/ of een teeken van voornaamheid. Maar
alles is betrekkelijk. Zulke dingen vooral zijn
naar de conventie te heoordeelen. en koning
Midas had zijn redenen om inneilijk trotsrh
te zijn Oj) zijn ezelsooren, die hem in den tijd

»  \vaarin het verhaal sjieelt, toen men reeds over
dien oor\'orm was gaan denken zooals uij nu,
zoo\'eel last veroorzaakt hebben. Hoe verlan
gend moet hij al die eeuv\ en lang hebben uit
gezien naar een reddei , die hem m zijn cei
zou herstellen, tot er eindelijk, eindelijk in 1911
in eens twee tegelijk kwamen: de hoeren
Crooke en Cook. J)och laat mij u even aan

.: . V het c-erhaal herinneren.
'Vf Phrvgië is een land in Klein-Azië. m de buurt

'T\ van den Hagdadsjmorweg, en met ver van
'H' ■ - 'ë ■ Constantino])ei. Thans is het niet \-eel meer,

foto c. Vreedenhurgh. iiiaar 0011 duizeiul jaar i'óór Christus was het
HET OVERTEEREN EN RONDEN T'.-l.V DEN WEG. <>nder zijns .gelijken een nKU'htig rijk (Jipgeveer

toen David. de Israëlitische \-olksheld, door de
Klinkerwegen / 1.81 gebergte \'an Juda rondzwiert, en later zetelde oj, den konings-
Keiwegen ,, 5.20—6.35 troon, heerschten de koningen win I'hrygië o\'er de naburige
Asfaltwegen 5.50—7.— gewesten.

Alleen grint- en klinkerwegen zijn du.s in aanleg aanmerkelijk Sommigen hunner i'oerden den naam (iordias, waarnaar de
goedkoojier, doch in onderhoud eischen ze veel meer zorg en (lordiaansche knooj, genoemd is, anderen heetten Midas. Maar
kosten, terwijl de hoedanigheid aan deze'wegen \"erre bij de aan die \-orsten en hun grootheid uas nog slechts een va-
steenslagwegen achterstaat. ge herinnering o\-er, toen het bekende \erhaal ontstond.

In Holland zijn wij nog zoo gewoon aan — en zoo tevreden En zooals de mensclien gewoonlijk wat zij niet goed weten
met eene klinker- of grintweg, 't Lijkt gewoonweg lii.xe dat een ten nadeele \-an den betrokkene uitleggen, zoo ging het
weg tussclien Haarlem en den Haag, tusschen Ltrecht en Arnhem ook hier.
een jirachtig-gelijke, zacht-rijdende weg zou zijn; dat er na een I-foning Midas dan, zoo lezen wij bij den sierlijke anekdoten
paar heete dagen geen stofwolken omhoog-wervelen, na ( en ]iaar vertellenden Komeinschen dichter'Ovidius, was ondanks zijn
regendagen geen spattende modder, geen kuilen met slijk zouden waardigheid een ruw man met gro\-en smaak. Zijn muzikaal
zijn 't Wekt een glimlach dat het drukke verkeer zonder begri,) ging niet uit boven ceiwoudi.ge kunstjes en "wijsjes van
ratelend lawaai geregeld z'n gang zou gaan. boeren en herders. De in zijn tijd meer en meer bekend en ge-

't Lijkt een luxe, maa.r geen onbereikbare. Integendeel. Het waardeerd wordende edele toonschejijiingen \-an den god Ajmllo
lijkt óns niet onmogelijk dat er over een heele eeuw, hoofd- waren hem vreemd en onverstaanbaar. Hij hield zich hij den
schuddend gesjiroken wordt ,,over den ge\'aarlijkcn toestand o], ogden stijl, waarin de boschgod Pan de leidende figuur was.
\ cle diukke ^ eikeeiswogen in het begin dei 20*^ eeuw . Ku was die Pan ook al een .grootheid, die met begreej, dat zijn

C. Vkeedenburgii Jr. tijd voorbij was; hij aarzelde niet, in ojienbaren wedstrijd met
Ajiollo Oj) te treden. Een talrijk en aanzienlijk ])ubliek was

r rjT'T^ T~\ rp CD T^T T I~\ ƒ"* /A fy A 7\ JT I~\ aanwezig, men meikte ondei de toehoorders, liehah'e den Phry-UIT DE STUDEERKAMER. nte StTsei^i'TÏ^^ achtbaren berg Jmolos o,)
7  11 n scin tot het levendip: ai)])laiis, dat den edelen godDE DOREN T .LV KON IN G I\IID.l.S. *) Ajrollo de o\ei winning toekende. De weinige andersdenkenden

,  hielden zich stil. behalve Midas Xiidic o\-er het échec van deWAT IS er ^•an de ooren van koning Midas? Een ieder door hem nog steeds c-ereerden Pan vcÏL -7 dcte h 'en lehetï
kent zijne geschiedenis; de arme koning, die zoo met o,,houdend zijn held luide als oxerwinna-ir u t te iwLn'
gaarne zijn smadelijk geheim verborgen had. ziet Waaro,) Aiiollo door de -iI-T,.n-„.pnc < , , ■
het daardoor juist over de ganschc beschaafde moedigd, den óngehikkiuei7un-/io1-H ^"8^wereld tot in de verste tijden hekend. Waarom hij zijner domheid hmge e^re^^r^a^^^^^ tot schandteekende zaak zoo onhandig heeft aangqiakt ? Wel, ik denk uit zenuw- Nu moge men het zoo vreemd vind7 !ilf men wil, wij

hebben te aan\-aarden wat ()\idius ons mede-
c ee d, en dat is, dat de njunerkelijke veran-

^  i i"?^- hooid de konin,gs onbekend
'Ai "lyun. rijk. Niemand wist er van. Een«roote 1 hrygische muts onttrok het wanstaltig

"'■^1^ ynder aan nieuwsgierige „ogen. Echter — de^onmg moest nu en dan zijn haar laten knip-
(V nioest de muts natuurlijk af. Midas" ■ " nV 'f anders o,,. dan zijn barbier in den

^  en diens stilzwijgen met eoud
i,j "".""Pcn. De noodige betlreigingen werden hij
)7-iu ffevoegd, voor het .geval dat debaibier zipi ludofte mocht vergeten.

.n-inv ^-yijgen \-oor vc-d mensclien moeilijk,
■"■inrr 1 ^ barbier. De arme man
m7iP-- «eheim. Om het ten-hardo,) te kunnen ze.ggen ging hij

■  one77" ^^^"^-ame ,.laats, zocht een kuil o,,.J  lichmn7lcm' ''•'!» hoofd, stak dat
,  V?»- eu'on^ t f""' v(>''telde. vertelde, luid

'Ten DER PAS A.ANGELEGEN WEGEN TE BLOEMENDAAI telkenr^ls^'^Jie",,,';? ciüor"'dat "riet ^sneeldV
VE ZIJKAN-lEN MnETEN NOG lUJGEirERKT EN REEDS IS DE }VEG BERnjm 1 in

'  W. < rouUe: .\. I! e„,,k.
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Zoo

nu beteekenen?
Ook elders verteld wordt,
in Griekenland in omloop,
is de sage van den koning

Zoo luidt het verhaal. Wat moet dat
Merken wij eerst op, dat het

legenwoordig nog is het verhaal
Uoch ook in ver verwijderde landen

geweest^ ezelooren, onder een anderen naam natuurlijk, bekend
60 Bretagne verhaalde men elkaar in

i r 1 die paardenooren had. In Marokko,
Algiers, in Vcor-Indië en in andere landen is

spiake van een koning of prins, die met hoorns op het hoofd
geroien is. Met merkwaardigen regelmaat keeren overal de
lekken weinig of niet gewijzigd terug. Legt men die verhalen
naast elkaar, dan blijkt de ons door Grieken en Romeinen over
geleverde Midas-legende een der minst oorspronkelijke te zijn,
wat niet te verwonderen is, daar er door die schrijvers reeds
opzettelijk een aardig verhaaltje van gemaakt is. Echter is de
afwijking van het gewone type ten deele ook daardoor te
verklaren, dat het oude Phrygie een land met geheel andere
kultuurvorm was dan de gewesten, waar wij overigens de sage
vinden. Zoo komt bijvoorbeeld het verhaal van den musikalen
weclstrijcl nergens anders voor, en is 't ook een bij maaksel van
lateren tijd, zooals wij straks zien zullen. In de andere verhalen
wordt het feit, dat de koning ezelsooren, paardenooren of hoorns
heeft, gewoonlijk niet verklaard. Ze beginnen met mede te deelen
dat het zoo was, en vertellen dan verder, hoe het geheim
openbaar werd.

Altijd is het de barbier, of iemand die daarvoor dienst doet,
die de oorzaak wordt van de onthulling. Gemakkelijk kan men
een schema opstellen, van de overal, of haast overal voor
komende trekken:
Een koning heeft hoorns of dierenooren. Om dat te verbergen

laat hij zijn barbier telkens ter dood brengen. Doch eens heeft
de koning medelijden en laat den man leven. Die gaat echter
zoozeer onder het geheim gebukt, dat zijn gezondheid er onder
lijdt. Eindelijk zoekt hij in zijn radeloosheid een eenzaam oord
waar hij het geheim in een bron of in een hollen boom uit
schreeuwt. Uit het riet dat bij de bron groeit, of het het hout
van den boom, snijdt iemand een fluit, die geen ander geluid
geeft dan: ,,de koning heeft hoorns (beestenooren)" waardoor
het geheim wereldkundig wordt De vorst wil eerst den schuldige
straffen, doch begenadigt hem als hij de toedracht der zaak
\'erneemt. Even verbreid is de lezing, dat het riet aan de bron,
of het riet dat op de plaats groeit, waar de vermoorde barbiers
begraven liggen, door den
wind bewogen het geheim
verklapt.

Begrijpelijkerwijze vinden
wij soms motieven door de
sage heengeweven, die elders
thuis behooren. Zoo leert de

rol van den laatsten bege
nadigden barbier, die bijna
ter dood gebracht wordt, als
het blijkt dat het geheim
door zijn toedoen verklapt
is, zich uitstekend tot ver
smelting met dien van een
gelukzoeker, die aan het hof
eens konings alle gevaar te
boven komt en eindelijk de
prinses en den troon ver
werft. In dien vorm leeft de
sage bijvoorbeeld in Marokko
waar ook het musikale mo
tief, dat wij uit het Midas-
verhaal kennen, weer voor

den dag schijnt te komen.
Een jong vreemdeling wordt
door den koning als herder
o\-er zijn kudde aangesteld.
Doch de nieuwe herder blaast
zoo betooverend schoon op
de fluit, dat de kamelen door
't luisteren het eten vergeten
en geheel vermageren. Men
moet zich dan waarschijnlijk
\'oorstellen, dat de koning
deswegen den sympathieken
jongeling het leven zuur
maakt. Uitdrukkelijk gezegd
wordt echter alleen, dat hij
van het ambt van herder
ontheven, en met dat van
barbier bekleed wordt. In
die. hoedanigbeid ontdekt hij
dat de koning hoorns heeft.
Hij moet beloven te zwijgen,
en doet dat ook; doch als
hij zich een fluit snijdt uit
riet kan hij er geen andete
tonen uit halen, dan die

TjSnjiM ïl lïUt ilMtlHtff
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het geheim verraden. Hij doodt
prinses en bestijgt den troon.

dan den koning, trouwt de

Aardiger is heï'motief in de overlecxring der Berbers gebruikt.
Degene die daar toevallig het riet snijdt bij de bron, waaraan
de barbier het hem drukkende geheim heeft toevertrouwd, vindt
tevens een huid aan een boom hangen, en maakt zich daar\aii
een trom. De huid is afkomstig van een piins, die door zijn
broeder laaghartig vermoord is, omdat hij hem in een vvedstiijd
overwonnen had. De trom verraadt nu in tegenu oorchgheid des
konings evenzeer den moord, als de fluit liet geheim van de
hoorns. En daar de koning weet dat het laatste de vaalheid is,
gelooft hij ook wat de trom zegt en straft den mooidenaai.
Ten slotte zij nog medegedeeld, dat de benauwdheid van den

barbier, die het geheim bewaren moet, in sommige veihalen
zeer plastisch geschilderd wordt. De barbier zwelt ei namelijk
lichamelijk heelemaal van oji. Als hij dan het geheim herhaal
delijk in de kuil schreeuwt, keert zijn buik weer geleidelijk tot
de normale afmetingen terug.

*  *

Wij komen nu tot de verklaring der eigenaardige legende.
Het gemakkelijkst valt ons die. als wij weder den blik wenden
naar Klein-Azië, waar onze Midas te huis is. Immers van die
gewesten hebben wij meer uitvoerige en vooral meer samen
hangende gegevens dan van de lersche of Berbersche oudheid.
Men zal zich herinneren, dat daar gelijk elders eenmaal de goden

in diervorm vereerd werden. Juister gezegd :s ommige dieren wer
den voor goden gehouden. Volgens de voor ons minder gemakkelijk
te begrijpen voorstelling der primitieve volken kan de godheid in
dier, voorwerp of mensch belichaamd zijn, en tegelijk toch weer
buiten dat wezen voortbestaan. Men zou zulk eene godheid
psychologisch kunnen vergelijken met ons begriji ..regeering'j.
Onder ,,de regeering" verstaan wij een aantal jiersonen, die wij
als zoodanig erkennen en eerbiedigen, en in wier handen wij
de regeermacht weten. Dat ,,de regeering", die iets doet of be
veelt, nooit iets anders is dan eenige menschen, die altijd c'oor
slechts een beperkt aantal jaren hun functie uitoelenen, belet
ons niet ,,de regeering" voor veel meer te houden dan gewone
menschen. Wij hebben daarbij het juiste besef, dat ,.de regee
ring" toch ook weer gelijktijdig iets anders is. namelijk een
zedelijke macht, eene maatschapjielijke orde, die zou blijven
bestaan, al werden alle regeeringspersonen op eens omgebracht;
deze zedelijke macht zou dan gemakkelijk weder de menschen
vinden, waarin zij zich kan belichamen. Zoo heel vreemd is dat
oude geloof dus niet.
Door Egyptische monumenten, die ieder wel eens afgebeeld
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MASHID OF GROOTE MOSKEE TEIDELHI.

DE belangrijkste VAN AZIË. WERD GEBOVWD DOOR SHAH JEHAN, KLEINZOON AKBAR.
begonnen in 1644. VOLTOOID IN /ósS. ZIJN STEREJAAR. 'T GEBOUW IS OPGETROKKEN IN ROOD
Z4NDSTEEN MET WIT MARMEREN BANDEN, IIEEET j KOEPELS T.^.V II7T MARMER EN 4 MINA-
RETS OP 'T IMMENSE TERRAS HEEET MEN EEN BASSIN, WAAR DE MOHA.MEDA XEN — AIA O-
RENS DE OVERDEKTE GALERIJ BINNEN TE GAAN — VOETEN EN HANDEN REINIGEN, DAARNA
KNIELEN ZIJ ACHTER HUN VOORGANGER, MET 'T GEZICHT NAAR MEKKA, OM HUN GODSDIENST
W4AR TE NEMEN. DE MOSKEE IS 61 M. LANG, S7 M. DIEP, DE MINARETS 40 M. HOOG. HET IS
IN DEZE MOSKEE DAT IN SEPT. jSjj VOOR DE LAATSTE MA AL GEBEDEN WERD, VOOR DEN LAAT-

^ 's ten VERTEGENWOORDIGER VAN DE MOGOL MACHT IN INDIË, SULTAN AKBAR II.
J. TEN C.\TE HUENPER.
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GRAFMONUMENT VAN SHAH JEHAN EN ZIJNE VROUW MUNTAZ MMAHAL.
DE TOMBES ZIJN VAN WIT MARMER INGELEGD MET KOSTBARE STEENES. DEZIC DRAAI.GRA] ES ZIJN OMSLOTEN DOOR
EEN SIERLIJK HEKWERK. DE BINNENSTE DUISTERNIS DOEN DE GRAVEN NIET GEHEEL TOT HUN RECHT KOMI-N. DIT
GEHEEL STAAT MIDDEN IN "F BEROEMDE MAUSOLEUM DE „TAY MAHAIN. DAT TERECHT ALS EEN DER SCHOONSTE

KUNSTWERKEN TER WERELD BEKEND STAAT.
J. TEN CaTE HUENUEK.

gezien lieeft, en ook door vele vondsten elders, met name in
liet land der Grieken, in de streken van het volk der schoone
godenbeelden, kent men tallooze dierfiguren, die een dierlijke
godheid voorstellen. Daarnaast vinht men menschelijke gedaanten,
met dierenko]i])en of met klauwen en vleugels. Heel natuurlijk
trokken de geleerden daaruit de conclusie, dat die menschfiguren
met dierlijke lichaamsdeelen den overgang vormden tot het
zuiver menschelijke godenbeeld der Grieken, tot de verecring der
godheid in menschelijke gedaante. Doch in de laatste jaren is
het gelukt, iets meer te weten te komen van den aard der reli
gieuze voorstellingen van den vóórtijd, en toen bleek het. dat
de zaak minder eenvoudig was dan men aanvankelijk dacht.
De lezer zal begrijpen, dat de korte uiteenzetting, die voor ons
doel noodig is, noodzakelijk eene generalisatie moet zijn ; doch
daardoor worden alleen kwesties verwaarloosd, waar de leek
toch waarschijnlijk niet mede bekend is.

De groote goden, wier dierlijke afbeeldsels wij kennen, werden
in den regel vereerd door wat men zou kunnen noemen religieuze
genootschappen. Zij die deel weuschten te hebben in de bescher
ming van bijvoorbeeld de groote godheid, die in Vóór-Azië in
de gedaante van een juiard \-ereerd werd, kwamen bijeen bij
feestelijke gelegenheden. Daar volbrachten zij onder leicling der
])riesters gewijde ceremoniën, waarbij zang. dans en heilige
maaltijd de altijd wederkeerende bestanddeelen vormden, want
die drie verrichtingen golden voor bijzonder heilig. Nu schijnt
het een vereischte geweest te zijn. dat de geloovigen zich daarbij
gedroegen als waren zij lijdelijk zelf de incarnatie der godheid,
als waren zij met haar een, d. w. z. zij poogden ..jraarden" te
zijn. ()]■) opschriften enz. noemen zij hunne verceniging wer
kelijk: genootschaj) van ,,paarden." Om dat ideaal zoo veel
mogelijk nabij te komen, moesten zij in de eerste plaats uiterlijk
op ,.])aarden" gelijken, hetgeen geschiedde door een paardenhuid
om te werjren en dus als 't ware een paardenmasker te dragen.

Deze religieuze gebruiken maakten, dat menschenmet. zij het
ook uitwendig aangebrachte, dierlijke attributen, voor de ouclheid
iets zeer gewoons waren. Geen wonder dat men ook de goden
zelf zoo afbeeldde, behalve dan dat dan de dierlijke lichaams
deelen echt waren. Naarmate men andere eigenschajipen hooger

ging schatten, dan lichamelijke kracht en c'lugheid. is men ook
het dierlijke lager gaan achten dan het menschelijke en werden
ook de dierlijke trekken der godheden weggewisclit. Doch het
is niet de inwerking dezer gelouterde denkwijze ilirect op de
beeldhouwkunst, die deze beïnvloed heeft ; de gewijzigde

dmoedsstemming
tusschentrajr.

.ite-
er religieuze genootsclia])pen vormde \le

*  *

De herinnering aan twee heldenfiguren der oudheid leeft noch
heden in Vóór-Azië voort: .Vlexander de Groote en de Ihuzische
koning Sha])ur (derde eeuw na Christus). Het zou in 't eerste
oogenhlik kunnen bevreemden, dat juist \ an deze beide vereerde
mannen de sage van de hoorn die zij te vergeefs jioogden te
verbergen, in omloo]) is. Doch duidelijk wordt dat. als men
liedenkt, dat in de oudheid in die streken de koningen "-eacht
werden de incarnatie der godheid te zijn. Hetzelfde \ inift men
nu nog bij de natuurvolken, van wier opiierhoofden men ver
wacht. dat zij voor regen zullen zorgen en aiïfcre goddelijke
functies verrichten. Het is dus heel begrijpelijk dal 'Midas de
liersonificatie der oude Phrygische koningen, waaraan men later
nog slechts eene flauwe herinnering bewaarde, met de attributen
zijner godheid, het ezelsmasker, werd afgebeeld Vant het xa.ll'
dier oude heerschers. die door hetzelfde daglicht beschenen zijn
als David en Siiul. vereerde een god. die de gedaante xain ee
ezel had. en die als veroorzaker tier vruchtbaarheid <le heer
schappij voerde over ..de wateren der oiiderxvereld " \\-i, b.
gnjpen nu ook. waarom het net. dat bij een bron groeit zulk

als verkondiger van zijn ge-een rol sjicelt in de MidasU-gende
heini. d. w. z. als zijn orakel . Wij begrijjieii t'e\-ens'.hem. den vruchtbaarheidsbrenger "\n' ceiV"'mul,.r''^'''T'>vor<ll, dat l,ij alba „-at hij aah-aaS/;:, maalTeDe Ezcl-Rhd ,,-erd tegelijk - a-aar„m a-eten tA th., ,
verpersoonlijking der muziek vereerd Wat de \ii ~

■, en wellicht ook die in Marobl-M + ^lulassage in
muzikalen wedstrijd of iet< dergeiid- i"eenige waarheid. Later, toen men het verbancf tu s f" i

vorsten en den ezelsdienst niet meer n,. \"^i^ihen die oudetrekken op liefelijke wijze tot een fabel vtïwerkr"'^

Klein-Azië
van een
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'T PAUWSTAARTJE.
...icli liallc CS fiir ilcn iiuclliycnlcslen

ullci' lOrtlsiiiii^or... .
Ki'Ui' Fi.iir.KiCKK.ZOO noemen de Hrabanlsclie l)oerenjoiigens een \'an de

beminnelijkste \'ogeltjes, die ik ooit hel) ontmoet: liet
liiauvvborstje. ,.Net 'n roodijorstje in 't blauw", zei
me eens iemand, wien ik er een wees, in de vitrines
van l-aima Neerlandica in Artis, en heel terecht, zoowel

van lichamelijk als van geestelijk standpunt beschouwd, vertoont
het blauwborstje groote overeenkomst met zijn roodborstigen
soortgenoot.

In de land- en tuinbouwstreken van Brabant, vooral ten Zui
den en ten Westen van 's Hertogenbosch, waar uitgestrekte,
nogal lage, eenigszins vochtige, vrij sterk begroeide akkers zijn,
heb ik hem voor 'n jjaar jaar voor het eerst ontmoet, en
sinds dien tijd kijk ik in Brabant altijd naar lilauwborsten uit.
Langzamerhand zijn ze, verblijdend verschijnsel, meer jiaar het
Noorden getrokken, eerst signaleerden ervaren en betrouwbare
vogelkenners hen in Tiel, toen observeerde mijn vriend van
Lienden een ])aartje in het rijswaarden hout aan den overkant
van den Rijn bij Wageningen, en sinds werd hij nog gevonden
bij Groenloo, Lochem, Borne, in het Naardermeer, en zelfs
heelemaal in het Noorden van Groningen, bij Grij])skerk, waar
bijgaande afb. van den heer Burdet werd gemaakt. Vroeger
heb ik ook al eens verteld van deze toename van cyanecula
(zie ,,Bloeimaand", Buiten iqii. jrag. -ziij). In de bedoelde
Brabant.sche streken komt de blauwborst nog bij tientallen voor,
en de meeste keeren, dat ik hem waarnam, zat hij met han
genden staart, den ko]) wat vooruit en ojjgeheven, echt nach
tegaal- of roodborstachtig, boveno]) een der staken, die daar
gebruikt worden voor hop- en boonenbouw, en murmelde eenige
ongearticuleerde klanken zoo voor zich uit. Van tijd tot tijd
verheft hij zich op boompiepersmanier, om zich dan onder
welluidende, langgerekte tonen langzaam weer o]) zijn vroegere
stand])laats neer te laten. Die gewoonte van op staken te gaan
zitten, bezorgde hem den Brabantschen volksnaam van Staak-
musch, en nu ik toch met volksnamen bezig ben, wil ik u met
een maar vertellen, dat hij ook nog heet Maanvogeltjc en
Waternachtegaal, en dat hij om de volgende reden Pauwstaartje
gedoopt is. Wanneer een blauwborstje een ])oosjc voedsel ge
zocht heeft op den grond, en hij heeft genoeg of het verveelt
hem, dan staat hij vaak plotseling stil, buigt het ko])je tot op
den grond, spreidt den fraaien, roodgebanden sta^iU wijd uit,
en loopt zoo snel hij maar kan, een eind door, om dan ineens
stil te staan, en als een pauw te blijven staan kijken. Vooral
op den grond pronkt hij veel met borst en staart, en zijn zelf
bewuste, deftige houding erbij verschafte hem den naam, dien
ik als titel boven dit oirstelletje plaatste.

Voor ik u verder van nest, eieren
C3'anecula vertel, wil ik toch eerst even zeggen, hoe hij er uitziet,
opdat ge hem zult herkennen, wanneer ge er een ontmoet. Het
oude mannetje is een der iirachtigste zangvogeltjes door zijn
heerlijke azuurblauwe borst en keel, waarin een helderwitte,
hoefijzervormige vlek prijkt. Een roodbruine rossige band sluit
dit blauw aan den onderkant af, en is er gewoonlijk nog door
een wit, smal bandje van gescheiden. De verdere onderzijde is
van een geelwitte kleur, kop en vleugels zijn olijfbruin, e\'enais
de zielvolle, groote oogen, die nog het meest van alles aan het
roodborstje doen denken. De wijfjes zijn volgens geirruik in de
vogelwereld, heel wat matter gekleurd dan hunne ega's. Veel
meer dan het roodborstje is dit vogeltje aan het water gebonden;
nooit trof ik het aan op plaatsen, die meer dan 'n minuut of

en levensgewoonten van

'ê

ml
BL4UIVB0RST/E BI] HET NhSI.

HET BLAUWBORSTJE.

A'ijf \'au water verwijderd waren. Het behoeven volstrekt niet
altijd rivieren of meren te zijn, o neen, met een Iliuken greigiel.
een ;.cheidingssloot je of een ])las stelt hij zit h al tevreden, mits
er maar water in staat. Op deze en iler'gelijke jdaatsen nestelt
de iilauwborst in de dichtc.te planteuwildernis. en liet nest is
zelfs wior den meest geroutineerden eierenzoeker zeer moeilijk
te vinden, ik geloof zelfs wel het moeilijkste van alle Xeder-
landsche vogels. In Brabant hebben we er vaak uren. ja dagen
lang naar gezocht, allerlei trucs en listen te baat genomen, maar
,,moed, kracht en overleg, 't bleef alles zonder baat" zou Tollens
zeggen, en ik heb nog niet het genoegen gesmaakt ooit een nest
van ons pauwstaartje te hebben gevonden. Het eerste legsel (de
soort broedt tweemaal 's jaars) vindt men meestal tegen liegin
Hei, het bestaat uit 5 a 7 kort-ovale, glanzende eieren van
grauwgroene kleur, met slechts weinige bruine jiuntjes en ineen-
Ioo]iende roestgele vlekken. Het mannetje hel]it ijverig mee met
het broeden. De jongen e-erliften hun home zeer \-roeg. en schar
relen dan nog langen tijd tusschen gras, waterplanten en bosch-
jes rond, steeds geleid, gevoerd en beschermd door de zorgende
ouden. Hun lokroeji is een zacht sied sie... .ied, op de manier
\'an litisjes, en van tijd tot tijd laten ze ook een \uij luid tai k tai k
tack hooreii, zoaals b.\-. ook roodiK)rstjes. Niet zelden treft men
met spottcrstalent begaafde blauwborstjcs aan. en die kunnen je
soir.s leelijk voor den gek houden. In het dichte houtgewas is
het i)auwstaartje bijzondei' ^'lug en behendig, en het behoeft
ons niet te verwonderen, dat zoo'n uiterst beweeglijk diertje
steeds een goeden eetlust heeft, 't Is een geduchte insecteu-
verdelger, die zijn c'oetis.el meestal o]i den grond bemachtigt ,
niet zelden echter ook x'lii'gen. kec ertjcs en aiuler gedierte in de
vluclit achterhaalt. Roodborstjes doen dat ook wel. maar dien
gelukt het toch zelden; het is eigenlijk vliegeiu angeaswerk. Regen
wormen .schijnen ze ook gaarne te lusten, de jongen worden
hoofdzakelijk met kleine wormpjes geeaierd, en wanneer het einde
\'an den zomer nadert, kunt ge ze o]) den trek zien smullen
aan allei'lei l)essen.

regeno\'er den mensch is de blauwborst \'rij en vertrouwelijk,
tenmiiiste wanneer er geen acht o|) hem geslagen wordt. Hij
komt tot vlak bij den liarkenden Iroer of iiij diens schoffelemleu
knecht, zingt in liet schaJtuur zijn liedje, zittende op deii steel
van de spade, of snuffelt in de uitges|)annen kar naar een en
ander van zijn gading, idaar zoodra hij lieinerkt dat ge hem
nazit, dat ge uw liinocle oji hem richt, of pogingen in het werk
stelt zijn nest]daats te ontdekken, dan is alle vertrouwelijkheid
sjioedig geweken, en oji alle mogelijke manieren tracht hij u te
misleiden en weg te lokken.
De hierbij gereproduceerde foto van Richard Kearton is ge

nomen in den zomer van 1911 te Doorefeld in Scandina\'ië. Zij
stelt den Zwcedschen vorm voor, C\-anecula suevica. die in
ons land niet dan zeer zelden op den trek c'oorkomt. Zij is
een weinig kleiner dan de Nederlandsche blauwborst. en de witte
,,ster" wordt bij haar vervangen iloor een roodachtige \'lek.
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HONDJEH [EI.LETTARIA P.4LLIDA).

SIRI-KAJA {ANONA SQUAMOSA).

Z U URZA K [A NO NA JIURICA TA).

ZUURZAK, GEOPEND.

Wie verlangend is meer te weten over het intieme leven van
dit interessante vogeltje, verwijs ik naar de V erslagen en
ülededeelingen der Nederlandsche Ornithologische Vereeniging
No. VII, waarin een geïllustreerd artikel voorkomt van de liand
van den'uitstekenden kenner van Brabant's avifauna, den lieer
L. van Giersbergen, bij welke bijdrage o.m. ook 's heeren Bur-
det's foto voorkwam. A. B. Wigman.

BA TA VIASChFvRUCHTEN.
HONDJEH.IN de eerste maanden van elk jaar wordt de stad Batavia als

het ware overstroomd met ,,iiondjeh , een vrucht, die in
de hooger gelegen deelen der residentie rijpt. Desniettegen-

*■ staande wordt zij door de Europeesche bewoners wemig op-
gemerkt, waarschijnlijk omdat haar gelijkenis met anannas,

haar door den oppervlakkigen waarnemer meestal daarvoor
doet aanzien. En toch hebben beide vruchten overigens bijna
niets met elkaar gemeen.

,,Hondjeh" (Elettaria pallida) behoort tot de gemberachtige
gewassen, die alle onderaardsche stengels, veelal tot knollen uit
gegroeid, bezitten en \'an welke de gember zelf wel de meest be
kende is. Zoodra de regens hebben opgehouderi, sterven de bla
deren af en is bovengrondsch van de planten niets meer waar te
nemen. Eerst met het invallen van de West-moesson komen de
bloemkolven te voorschijn, die meestal niet vóór zij vrucht gezet
hebben, omringd worden door opstijgende bladeren. De bloemen
der ,,hondjeh" groeien, zooals gezegd, kolfsgevvijze, vandaar, dat
de volgroeide besvruchten nauw aan elkaar gedrukt liggen, slechts
aan de, van den centralen as afgekeerde zijde, aan het licht bloot
gesteld zijn en gekleurd worden. Zij wordt aldus tot een verzamel
vrucht, zonder echter ook met den steel, zooals de anannas doet,
te vergroeien. De talrijke zaden in elk der samenstellende bes
sen, zijn donkerbruin van kleur, het vruchtvleesch is wit met bleek-
rose schil. De bladeren zijn lancetvormig, gegolfd en dikwijls
meer dan een Meter lang; op de afbeelding is een daarvan, onder
het bord liggend, op te merken. Ook deze vrucht, in stukken ge
sneden en dan met suiker gekookt, is een gezochte lekkernij door
de pur-sang Batavianen, die ook de bladeren, op inlandsche wijze
als groente toebereid, op prijs stellen.

Van de gemberachtige gewassen, die in het Maleisch meestal
met het woord ,,temoe" worden aangeduid, zijn, buiten ,,hond-
jeh" vooral bekend, gemberwortel, arrowroot, de gele verfstof
leverende curcuma, het gezochte medicijn temoe lawaQ, de wel
riekende zaden van cardamum en de specerijen ^'oor de inland
sche keuken, bekend als: ,,kentjoer", ,,langkwas", ,,temoe koentji"
en ,,koenjit".

SIRI-KAJA, ZUURZAK EN BOEA NONNA
zijn di"ie bijzonder hoog geschatte tafelvruchten, l^ehoorende tot
de familie der anonacaeën, die uit Zuid-Amerika naar Java zijn
overgebracht. Ook werd in het laatst der vorige eeuw de Anona
Cherimolia, uit Peru afkomstig, op dit eiland aangeplant, doch
dat zij daar goede eetbare vruchten heeft voortgebracht, zooals
zij dit thans in Zuid-Spanje, in Malaga, doet, hoorde ik niet.

Alle drie de genoemde Javaansche anona's, groeien aan flinke
heesters, die bij de zuurzak wel tot kleine boomen worden. De
alleenstaande bloemen zijn op een verheven bed ingeplant, dat
zich onder het rijpen, tot een vleezigen vruchtbodem uitzet en
waaro]) de vruchtbladen tot een enkele veelhokkige vrucht ver
groeien.

Op de afb. van de ..sirikaja" midden, op den voorgrond, ligt
een ojien gevallen vrucht, waartusschen de verschillende zaad-
hokken, de kegelvormige en groot geworden vruchtbodem, op te
merken valt.

De \'an buiten zeegroene, als uit facetten gevormde sirikaja,
die, zooals behoort, rijp aan den boom geworden, als een overrijpe
framboos zoo week wordt, dat zij uit elkaar valt, houdt tal van
de pitten met zwarten rok binnen witte zaadmantels in. Deze
laatsten zijn het eetbare deel der vrucht en worden gewoonlijk
met behulp van een theelepeltje uit de harde schil gehaald.
Slechts liefhebbers van sterk geurig smakende vruchten eten siri
kaja gaarne; haar gebruik wekte bij mij immer de herinnering
aan sterk geparfumeerde goedkoojie pomade.

Op Batavia betaalt men sirikaja met vier a vijf cent per stuk
een jirijs zoo betrekkelijk hoog, omdat op West-Ja\-a de regen
val grooter en de bodem leemachtiger is clan noodig voor haar
goede ontwikkeling. In Java's Oosthoek, vooral in de residentie
Soerabaja, waar de grond zandiger is en de droogten langer ach
tereen aanhouden ziet men de sirikaja struiken dan ook, hoewel bijna geheel bladerloos, overdekt met tal \-an grciote gezonde
vruchten, die zoci goed als alle tot oogsten geschikt worden' ter-
vijl op Batavia de ineesten, tusschen overvloedig groen verscho
len, in de groeiperiode tot verrotting overgaan

Dezelfde invloeden, die op West-Java nadeelig ^•oor de ontwik
keling der ..sirikaja zijn,_ begunstigen den groei van haar zuster-
viucht de. , ,boea nonna ' (Anona reticulata), die dan ook on
Soerabaja minder goed dan daar gedijt. ^

De vorm van ,,boea nonna" is die van een aartlhpi Uoo

sd,.n. omlijnde taeet.en, d.e Inj liaaï'fwwj'ïflUll
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Zij is meer droog clan de sa})pige sirikaja en om haar meligheid
en wrangheid minder gezocht dan deze.
„Boewa nonna", letterlijk vertaald: juffer- of damesvrucht,

noemen haar de Bataviasche inlanders, terwijl de Javanen haar
als ,,manoa" kennen. Is nu de naam ,,boewa nonna", verbaste
ring van boewa manoa, of noemden Europeanen de eerste vruch
ten ,,anona", zoodat de inlander sprak van ,,boewa (vrucht)
anona", dat, samengetrokken tot boewa nona, later het voor
hem beteekenis hebbende ,,boea nonna" werd?
Voor ,,nangka belanda", de bekende ,,zuurzak" (Anona muri-

cata) gelden de algemeenheden, bereids over de beide reeds ge
noemde anonna's gezegd. Rijp is haar kleur zwart-groen; hare
eetbare zuiver witte zaadmantels, houden elk een glinsterend
zwarte pit in. In grootte verschilt zij aanmerkelijk van sirikaja
en boewa nonna, somwijlen is zij zeven a acht kilo's zwaar. Eigen
aardig voor haar is, clat de stijlen der bloemen verharden en
zich bij de volgroeide vrucht als zachte dorens voordoen, waar
mede de leerachtige schil bezet is.
Op de afbeelding is uit de dikte doorsneden van de geopende

zuurzak duidelijk te zien, dat haar eetbaar deel van draderige
samenstelling is. Europeanen zijn daarom gewoon de in stukken
gesneden vrucht, door een zeef te persen, zoodat het lijmerige
sap, van het weefsel wordt afgescheiden. Dit sap, een brehge,
water-en-melk-kleurige massa, wordt daarna met suiker en port,
madera of cognac vermengd en dan als een soort vlade gegeten.

KOU VATTEN.De bladen vallen weder van de boomen, de tempe
ratuur wordt merkbaar lager, najaarsstormen begin
nen op te treden, de herfst is begonnen. Ook de ge
neesheer heeft rekening te houden met de verandering
van jaargetijde. Immers het staat vast, dat de ver

schillende jaargetijden verschillende ziekten medebrengen. Zoo
nemen de ziekten, die met kou vatten in verband staan, toe
in het koudere jaargetij, om weer in aantal af te nemen wan
neer het warmer wordt. Het tegenovergestelde nemen we eveneens
waar; in het warme jaargetijde komen de maag-darmaan
doeningen het meeste voor. In de afgeloopen heete maanden
en vooral in Augustus konden we ons van deze waarheid op
nieuw en meer dan ons lief was, overtuigen. Evenals elk jaar
getij zijn eigen groenten en vruchten medebrengt, brengen be
paalde maanden van het jaar een sterke toename van bepaalde
ziekten. De echte verkoudheid (katarrh van het slijmvlies van
neus, keel en luchtpijpen) komt het meest voor in het najaar
en het begin van den winter, longontstekingen zien we het meest
tegen het voorjaar, acuut gewrichtsrheumatisme tegen denzelfden
tijd of iets vroeger, maag-darmkatarrhen in Augustus, typhus
van Augustus tot November. We zouden dit lijstje kunnen uit
breiden, maar om niet te ver van ons eigenlijke onderwerp af te
dwalen, zullen we het bij de genoemde voorbeelden laten. De vraag
toch of deze geregelde toe- en afname van verschillende ziekten
ook werkelijk door temperatuurs-, vochtigheids- en andere
metereologische invloeden veroorzaakt wordt, is nog volstrekt
niet zeker uitgemaakt. De zaak is zeer gecompliceerd; er komen
zooveel factoren aan te pas, dat we ons thans nog niet aan een
volledige en nauwkeurige verklaring van het oorzakelijk \'erband
tusschen ziekten en weersgesteldheid kunnen wagen.
Dat er een verband bestaat, wordt door ons niet geloochend

en het oude begrip ,,kou vatten" is hiervoor bij uitstek tot
bewijs geschikt.
Er zijn doktoren, en zelfs van grootebekendheid, die zeggen:

,,Kou vatten bestaat niet." Die zoo spreken staan niet op den
stevigen bodem der feiten. Laten we toch van feiten uitgaan.
Het staat vast, dat het slijmvlies van neus en luchtpijpen bij
vele menschen zeer gevoelig is en dat deze gemakkelijk ontstoken
raken, wanneer de eigenaar dier slijmvliezen zich, ondei bepaalde
omstandigheden, aan min of meer sterke en plotselinge afkoeling
heeft blootgesteld. Men kan bedoelde omstandigheden onder drie
groepen brengen: i®. meer dan gewone warmte van de huid,
waardoor deze bloedrijk is geworden; 2®. zweetvorming op de
huid; 3®. afkoeling door eenigermate sterk m beweging ver-
keerende lucht (tocht). i. 1 • ■
De beide eerste factoren treden vooral na sterke spieiinspan

ning op We zien dan ook, dat wanneer iemand 's winters zwaren
spierarbeid verricht heeft en hij rood en verhit is, liij geinak-
kelijk verkouden wordt, indien hij zich aan tocht blootstelt of
op een winderige plaats gaat zitten om uit te rusten.

Iedereen weet, dat na veel gedanst te hebben men zich met
te plotseling naar buiten in de koude avond- of nachtlucht
moet begeven, daar vooral bij een mm of meer luditige kleedmg
ernstige ongesteldheden het gevolg kunnen zijn Het komt met
b 1 iedereen tot kou vatten, omdat de mdividueele verschillen
So groot zijn; deze berusten niet alleen op verschil m constitutie
maar ook en vooral ^op verschil m, wat we gewend zijn
"XmrbSidct!'Mdat hij een tijd met natte en koude voeten
hedt róndgeloopen, niet veel meer dan een licht gevoel vanSehagelijkheid verder heeft hij geen last van onaangename
gëvoS Een ander, die tot „verkoudheden" neigt, krijgt eenSverkoudheid, wanneer het neusslijmvhes zijn plaats van
mindere weerstand vormt, of wel, hij wordt heesch w anneei de

keel zijn zwakke jilek is of hij krijgt een bronchitis, wanneer
zijn luchtpijpen zijn, wat voor Achilles de hakkejiees was. Het
onaangename voor de niet-geharde is de neiging om steeds
opnieuw zijn neusverkoudheid, zijn heeschheid of zijn bronchitis
terug te krijgen.
En bleef het maar bij gewone verkoudheden als gec'olg van

kouvatten. \\& leven wel is waar niet meer in den tijd van
Schoenlein, die 80 verschillende ziekten beschreef als gevolgen
van kouvatten. Van af Hipjiokrates, de vader der geneeskunde,
tot nu een vijftig jaar terug, behoorde het kouvatten onder de
voornaamste ziekteoorzaken, die de geneeskundigen kenden.
Met Virchow, die het nauwkeurig anatomisch onderzoek der
ziekelijke organen op den voorgrond bracht, brak een nieuwe
periode aan met andere inzichten, die in onzen bacteriën-lieven-
den tijd haar hoogtepunt bereikte.
De bacteriën werden in de laatste decennieën voor menigeen

oorzaak van alles, andere ziekteoorzaken v\'aren niet meer in tel.
Zooals in den aanvang reeds werd vermeld; medische autoritei
ten spraken uit — en nog kort geleden — dat het be.grijj kou
vatten dwaasheid was. En toch zagen we reeds boven eenige
onwederlegbare feiten onder de oogen: maar het blijft daarbij
niet. We kennen aangezichts-verlammingen, die ojhreden na
het zitten voor een ojien raam b.v. in een sjioorwegcoupé, we
kennen acute nierziekten die ojhreden na sterke en langdurige
afkoelingen der voeten, we kennen longontstekingen, die even
eens ojj een sterke afkoeling b.v. in het water vallen, terug te
voeren zijn, we kennen tal van rheumatische aandoeningen, die
eveneens aan dezelfde oorzaak geweten moeten worden. Hoe
precies de gang van zaken is, in al deze en andere ge\-allen,
weten we niet, er zijn verschillende theorieën waaroj) ik hier niet
nader zal ingaan. Zeker is, dat het kouvatten de gelegenheid
geeft aan de bacteriën om voort te woekeren, in.a.w, er treden
ontstekingen op in inwendige organen (longontsteking, nieront
steking) of van de slijmvliezen der luchtwegen (bronchitis, enz,).
Ik merkte reeds op, dat er groote individueele verv.chillen

tegenover kouvatten bestaan en wie niet voldoende gehard is,
kan het door systematische oefening, ook oj) fmderen leeftijd,
nog een heel eind brengen. Wat daarvoor gedaan moet worden
behandelen we een volgende keer.

Is. Zeeh.vndela.vr Jbz,

T'ot9 C. S*eeti/yergh.

PERIPOCLA GRECA (TOUWTJESPL.iNT).
VIJF PLANTFS IX jgoo IX EF.X AMSTF.RDA:\ISCHF.X TUJX
GEPI.AXr PX PAXCS FFX SFPPi: GELFII). DE VERSTE HOOGER
OP GELEID TOT ± 11 METER HOOG, DE OXDERSTE OVER HET
HEK OP DE SERRE HAXGEXD, WAAR ZIJ DES ZOMERS RIJ

KELIJK DLOEIEX MET KLEIXE BRUINE BLOEMPJES.
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Gevleugelde
Wintergasten.

IN DE NOORDZEE
LANGS DE KUST.WANNEER \ve

des winters
op eenige ki
lometers van
het Noord

zeestrand ronddobberen o])
bet zilte nat, mogen we
daar een, geheel andere
vogelwereld \'erwacbten,
als in den zomer. Nn toch
zijn aanwezig verschillen
de vogelsoorten, die bare
broedplaatsen binnen den
poolcirkel hebben of zich
vermenigviddigen op de
rotsen, die we in ons land
tevergeefs zoeken. En dan
zullen we rijker vogelleven
vinden bij de Wadden
eilanden, dan meer naar
bet Zuiden, omdat er in
de zeegaten overal bij ebbe
droogvallende zandjjlaten
zijn. ^^bj zijn er. Over
de ondiejrten en de gedeel
telijke droge gronden vlie
gen hoofdzakelijk Kleine
Zee- of Stormmeeuwen
(Larus canus), die bij
booge vloeden bij duizen
den O]) de weiden verblijf
kunnen houden. Ook
mooie Mantelmeeuwen
(Larus marinus) met lei-
zwarte mantel- en vleu
geldekvederen en Zilver
meeuwen (I.arus ridibun-
dus), wier bovenvederen
zacbtblauw zijn, en van
wie bet wit der onderdee-
ien in reinheid wedijvert
met dat van de maagde
lijke sneeuw, kan men bier
thans in grootere hoeveel
heid aantreben, dan is bet
zomergetijde. Misschien
bevindt zich onder die
alle ook een Kleine Jlan-
tebneeuw (Larus fuscus),
doch om de identiteit vast
te stellen, zouden we er heel dicht bij moeten zijn, want deze
soort is slechts weinig kleiner dan Larus marinus, draagt vol
komen eenzelfde vederkleed en is hoofdzakelijk te kennen aan de
kleur der ])ooten, die geelachtig is, terwijl die bij de gewone
Mantebneeuw bleek vleescbkleurig is, Tusscben de Meeuwen,
die we steeds gaarne zien, ontwaren we er een van bijzondere
grootte. Oelukkig komt zij kort bij ons langs, zoodat we dui
delijk kunnen waarnemen, dat ze geheel witte slagpennen beeft.
De snavel is okergeel met rood aan den boek ram de onderkaak,
de jiooten zijn blauwachtig. Alle vederen zijn zuiver wit, irebalve
de mantel- en de vleugelvederen, die eenc licht blauwgrijze tint
hebben. We beblren bier te doen met de grootste onzer meeu
wen, lEirgemeester of f^arus glaucus gebeeten. 't Is wel een
tamelijke zeldzaamheid, een voorwerji dezer soort in dit c'ol-
maakte kleed aan te treffen, want gewoonlijk zijn bet jongen,
die bier vertoeven, en die kenbaar zijn aan hunne bruinachtig
witte vederen, voorzien van vlekken. De Kleine Burgemeester
of Larus leucopterus, die slechts 1, van de grootte der vorige
soort beeft, vertoont zich nog zeldzamer bij ons.

Wanneer we wat verder c'an de kust in de Noordzee komen,
mindert bet aantal meeuwen langzamerhand. .Daar vliegen nog
enkele voorwerpen, die aanmerkelijk kleiner zijn, dan de zooeven
bezichtigde Burgemeester. 't Zijn meeuwtjes met een weinig
uitgesneden staart, een zwarten kraag aan den grond van den
acbterbals. Hadden we zoo'n meeuw in banden, dan zouden
we kunnen zien, dat aan de pooten geen acbterteen aanwezig
is, doch wel een klein stom])je. Hiernaar beet de soort Kissa
tridactylus of .Drieteenige i\Ieeuw. iMen zou dan ook kunnen zien,
dat de snavel citroengeel en de mondbf)lte fraai rood is.

We moeten bekennen, dat zoo ver van de kust niet heel veel
vogels \'oorkomen, waarom we bet strand weer meer naderen, en
nu meer acht gevende 0[) vogels, die zwemmen en duiken, dan
op \-liegende meeuwen, We zien bier alleen eenige Aalscbol\-ers
(Pbalacrocorax carbo). kenbaar aan bet zwart van bet \'eder-
kleed, en in vlucht vooral daaraan, dat ze met regelmatige
vleugelslagen laag over bet water vliegen. Ze trekken aan ons
vaartuigje voorbij, om misschien een ])oosje rust te gaan zoeken

/■'(fle) C, SieenriEfih.

CLEM.ATIS YlTAl.BA (ROSCHR.ANK)
IN jgoo IN EEN .1 MSTEED.AMSCHEN TUIN GEPI..INT, MET ]'IER h'.I NKEX.
TWEE s -EN rir£E ,r cM. DIK, L.-iNG.S IJZEUC.I.IS OPGEGROEID TOT O.M
DEN GE]-ELTOP (± M.) IN HET MIDDEN, TERWIJL LINKS DE SCHOOR
STEENPIJP IS BEREIKT EN VIT HET MIDDI-N EEN R.-iNK IS GE.LF.ID IN
DEN PEERENBOOM RECHTS. DE WITTE BLOEMTROSSEN HEBBEN THANS

HET EIGENAARDIG VRUCHTPI.UIS VOORTGEBRACHT.

O]) bet strand. Vliegen
doen deze groote vogels
uitstekend, maar ook dui
ken en zwemmen doen ze
als de beste. De \'oeten
zien er eigenaardig uit.
daar tusscben al de \'ier
teenen zwemvliezen zijn.
Zulke pooten beeten roei-
])ooten, ter onderscheiding
van zwempooten, waarvan
twee zwemvliezen tusscben
de drie voorteenen aan
wezig zijn, zooals bij alle
eenden bet geval is. In
bet bezit van roeipooten
is ook de Jan van Gent
(Sula bassana), van welke
vogelsoort daar een jong
voorwer]5 rondzwemt. Dat
bet dier nog jeugdig is.
kunnen v\e zien aan de
zwartbruine kleur der l)o-
vendeelen, welke donkere
kleur met tal van witte
vlekjes als bezaaid is. Bij
de uitgekleurde dieren zijn
alle \-ederen wit, behalve
de groote slag])ennen en
de \'ederen aan den vleu-
gelduim, die zwart zijn.

Nu we aandachtig rond
zien, besjieuren we toch
ook nog een \-ogel o]) bet
water, die telkens naar
beneden dnikt en eenige
meters verder weder te
voorschijn komt. Met onze
kijkers kunnen we goed
zien, dat bet een \-oorwerp
is van l'rinator sejiten-
tri(malis of Koodkeligen
Zeeduiker. Dit dier ont
leent zijn naam aan eene
ruit\'ormige roodc \'lek aan
den onderlials. Men \'indt
e\'enwel in de nabijheid
\ an ons land en somtijds
ook in de binnenwateren
aan de kust.meestal alleen
jongen van deze \-ogelsoort
Zij missen nog de roode
\'lek en kenmerken zich
door een groot aantal
kleine witte \'lekken 0]i
rug en vleugels. Duiken

doen deze vogels uitstekend, c'liegen evenwel heel slecht. Ze broeden
in Noordelijker streken en \'ertoonen zich bier alleen des winters.
.De tocht van de broed]daatsen naar bier en omgekeerd, geschiedt
grootendcels zwemmende. .De ])ooten c'an deze c'ogels zijn sterk
samengedrukt en met zeshoekige schildjes bekleed. .De drie c'oor-
tcenen zijn door groote zwem\"liezen vereenigd, terwijl de acbter
teen van een vliezigen zoom \-oorzien is. In deze wateren komen
ook voor exenrplaren \'an den IJsduiker (l'rinator glacialis) en \'an
den Parelduiker (Urinator arcticus). \'an beide soorten treft men
bijna nimmer voorwerpen in bet \'olmaakte kleed aan.

Zwemmen daar niet eenige Alken (Alca torda) langs ons scbee])jc?
Aan bet vederkleed zou men bet wel zeggen, doch we zien al
dadelijk aan de veel langere snavels, dat we met eene andere
\'ogelsoort te doen hebben, 't Zijn c'oorwer])en van de Zeekoet
l'ria lomvia), die overigens in c'orm, vederkleed en le\'enswijze
bijna geheel met den Alk overeenstemt, en zich dan ook nauw
bij deze soort aansluit. \'an September tot Ajiril woont de Zee
koet aan en nabij onze stranden, en meermalen beeft men er
eene verscheidenheid onder aangetrolfen, die zich kenmerkt door
een wit ooglid, en wit langs den bo\'enzoom \an de oorstreek.
Deze soort wordt genaamd Bastaard-Zeekoet (l'ria lom\'ia var-
Ring\'ia). Van nog eene andere Zeekoetensoort, de Groote Zee
koet (l'ria brunniclii), wordt af en toe \-erbaald, doch deze soort
is bij ons zoo zeldzaam, dat we baar bijna niet onder de Neder-
landscbe vogels dur\-en rekenen, en bet dus wel een bijzonder
fortuintje zou zijn. wanneer we bier een exemjilaar op onzen
tocht aantrob'en.

Nu wc bet strand weder genaderd zijn, zien we nog uit bet water
op bet droge stapjien een soort alkje met \-erbazend breeden,
roodgeklenrden bek. 't Is een Papegaaiduiker (Fralercula artica).
Langs de kust zwemt een IJseeml, die er in bet bruidskleed met
bare ^•erlengde middelste staartjiennen zoo keurig kan uitzien.

Op bet strand trijrpelen eenige strandloopers, stellig drieteenige
(Calidris arenaria). die minstens 20 jiasjes in de seconde maken.

En biermede is onze tocht voor beden ten einde.
Tot later, wanneer we de duinen ingaan!

J. D.\.\LnF.R Dz.


