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DE STERRENHEMEL

IN NOVEMBER.Het volgende overzicht geeft den stand der sterrenbeelden
in den vóóravond (te ongeveer 8 uur): '
Zbnitli: Andromeda, Cassiopeia, Ce]iheus, Hagedis;
Noorden: Grooteen kleine Beer, Draak;
Noordoosten : Giraffe, Lynx, Tweelingen ;

Oosten: Eridanus, Orion, Perseus, Stier, Wagenman;
Zuidoosten : Driehoek, Ram, Walvisch ;
Zuiden: Kleine Paard, Pegasus, Zuider Visch, Visschen, Waterman;
Zuidwesten : Dolfijn, Steenbok ;
Westen : Arend, Hercules, Lier, Ophiuchus, Pijl, Vos, Zwaan.
De Melkiveg loopt te 8 uur door het Zenith, nagenoeg van

Oost naar West, maar trekt ondanks dezen gunstigen stand deze
maand niet bijzonder de aandacht.
Het Zodiakaallicht is in de eerste dagen van November, en

daarna weer in de tweede helft der maand, na middernacht
boven den Oostelijken horizon goed te zien. Van 4 tot 17
November hindert de maan.
Den Gegenschein zal men deze maand door de nabijheid der

jdaneten Mars en Saturnus wel niet kunnen vinden, ofschoon het
zwakke schijnsel overigens niet ongunstig voor de waarneming
staat, nl. in den Stier.

Algolminirna vallen er deze maand verscheidene op geschikte
uren : den te middernacht, den 4*^" te 9 uur, den 7"" te 6
uur; vervolgens den 2i<^" twee uur na den 24"" even vóór mid
dernacht en den 27^" te 7 uur.
Van 13 tot 18 November vertoonen zich gewoonlijk in den

nanacht veel vallende sterren, die naar hun straalpunt in den
Leeuw (tusschen de sterren i' en f) Leoniden heeten en die afkom
stig zijn van de door Tempel ontdekte komeet 1866 1. Ook in het
laatst der maand (17—23 November) zijn er vallende sterren,
en wel voornamelijk in den vóóravond; naar hun straaljmnt bij
7 Andromedae heeten zij Androinediden, naar hun afkomst van
de komeet van Biela Bieliden. De Bieliden bewegen zich gewoonlijk
langzaam, de Leoniden daarentegen snel. Zoowel deze langzame
beweging als het optreden in den vóóravond brengt men in
verband met het feit, dat de komeet van Biela ,,rechtloopend"
was, dus een beweging had gelijk gericht met die van de aarde,
maar sneller. Hetzelfde geldt \-oor de ,,Bieliden", van deze komeet
afkomstig; zij treffen dus de aarde aan den achterkant, de
Leoniden echter, afkomstig van de terugloopende komeet 1866 I,
aan de voorzijde (Buiten III No. 45),
De lijdsvcreljcning bereikt den November een minimum.

De zon is dan meer dan 16 minuten bij de klok vóór, in het
eind der maand nog maar 11 minuten.
De Volle maan van den 6®" November zal gedeeltelijk ver

duisterd worden, maar ons land zal A'an het verschijnsel maar
heel weinig, zien. De maan komt omstreeks kwart over 4 op,
gedeeltelijk iets of wat door de halfschaduw der aarde ge-

reeds \ ()orl)ij en is de maan
sluierd; vóór zes uur is de ekhps iceus j
weer \ ül te zien. „ni-neembaar. is een

Merkuriiis en JtiM^cr zijn " NoAember hare
luisterrijke morgenster; c \ert0(mt dus in een
grootste westelijke elongatie 47 heelen nacht aan
kijker een Laatste Kwaï ' 1 ronden tint gemakkelijk
den hemel. De ^an haai d ^
herkenliare heldme jdanee ] . j p,- i,eeft de ojijiosifie
het sterrenbeeld Stier; den 23'^" AoAemnci j i
met de zon plaats^ ^ gunstigste plegen-

buiteniilaneet te bestudeeren. De afstand tot de
.s aan San mogelijk, de
Bovendien is de jilaneet vol \-erlicht. Eindelijk gaat zi]

heid om een

door"bf7;m'endiaa„ f
zichtbaar. Niet alle opjiosities zijn even gunstig (zm Buiten ill
N° 32 en 3b)- Die van dit jaar heeft \ om dal de planpt
hoog aan den hemel staat, echter tegen, dat haar afstand tot
de fardé lietrekkelijk groot is, hoewel dan een minimum, de
schijnbare afmeting dus betrekkelijk Ideur, nl. 18 • De oji-
positie-afstand kan A-an 38 tot 68 honderdsten A'an den afstand
Aarde-Zon varieeren, de middellijn der schijf van bijna 25 (als
Mars bij de oiuiositie in het sterrenbeeld \\ atei man staat), tot
14" (oppositie in den Leeuw). Dit jaar bereikt de midde lijn
zooals men ziet geen zeer groote waarde. loch zal er dooi
Mars-waarnemers ijverig werk gemaakt vNoiden, met behulp \a.n
kijker en fotografische plaat, van de studie dei belangwekkende
ojipervlakte dezer planeet. Het heeft er \'eel \'an alsof ( eiulli gelijk
krijgt (Buiten III, NL J2), die de beroemde strakgetrokken ,.Mars
kanalen" aan on\-olkömen visie toesclirijft: zij zouden zich bij
het gebruik van krachtiger instrumenten in alleilei \'Iekken en
lijnen, rivieren en bergruggen misschien, ojilossen. Intusschen
zal Lowell, de bekwame en zeer \uirige strijder voor het denk
beeld, dat de kanalen werkelijkheid zijn, en het \verk \'an intel
ligente Marsbewoners, den moed niet zoo sjmedig laten zakken.

Saturnus is den No\-ember in ojijiositie met de zon,
loopt langzaam ,,terug" in het sterrenbeeld Visschen, en is
evenals Mars den geheelen nacht zichtbaar. Men lette op den
ouderlingen afstand der beide jilaneten, welke in het begin van
November 23°, in het eind der maand nog maar 12° zal be
dragen.
De mooie komeet 1911 C, waarover ik in N°. 40 \-an dezen

jaargang iets mededeelde, is nog steeds zichtbaar en wel in het
sterrenbeeld Maagd, d.i. dus aan den morgenhemel. De staartster
komt I November drie uur, in 't eind der maand nog omstreeks
twee uur vóór de zon oji en is dus, althans vi anneer de maan
'niet hindert, vrij gemakkelijk waarneembaar.

De komeet G, ook reeds in N'". 40 even genoemd, is eenige
dagen lang een zeer mooi object geweest, \-ooral in een kijker.
Zij is misschien nog aan den M'esterhemel te vinden, maar de
omstandigheden zijn voor de waarneming zeer ongunstig.
Ook de komeet F is, als dit nummer verscliijnt, nauwelijks

meer zichtbaar. Zij is door verscheiden jiersonen omstreeks half
October met het bloote oog gezien, die derhalve wel het zeer
zeldzame verschijnsel hebben beleefd van drie gelijktijdig met het
bloote oog zichtbare kometen, waarvan twee met duidelijken staart.

A. A. N.

UIT FRANKRIJKS WILDERNIS.
VI.IK zal hieronder een schets ge\-en \'an het leven van een

misdadiger, de eens zoo vermaarde, beruchte Abel Pollet,
bijgenaamd de ,.Cartouche van het Noorden". Gelijk mijne
lezers zich allicht herinneren zullen, werd deze groot-misda
diger in 1908 te Bethune tegelijk met zijn broeder August

en twee medeplichtigen, Deroo en Canu Vromant geheeten, ont
hoofd, maar wel zoo, dat hij als zwaarste straf het laatst naai
de guillotine zou worden gebracht, opdat hij de drie lijken in
den mand zou zien liggen. Voorwaar een haast onmenschelijke
foltering. Wat deze man echter misdaan had was \-an dien aard
dat hij zeer zeker een geweldige straf \-erdiend had. Hij was
nog erger als David, de chauffeur de la Drome, anders gezegd
de blakeraar van levende menschen, die om hen het geheim"af
te persen waar het geld verborgen lei, zijn slachtoffers knevelde
en daarna de voeten in den brandenden haard stak! Ontzet
tend! Welnu, Abel Pollet dan was een der gesuggereerden
waaiaan de slechte ojwoeding, niet weinig schuld droeg boven
dien, Vanaf hun prille jeugd had vader Pollet, de \-erliederhjkte
dronkaard, 111 dehrmm-waanzin zijn moederlooze kinderen die
hoe jong ook, zelf het aas moesten ojizoeken, met een knuppel
afgeranseld, hen neergesmeten in een hoek \-an het vunze \ er-
trekje, om daarna in een kot zijn roes te gaan uitronken Was
hij zoover, dan krojien de kleinen, twee jongens en twee meis'
jes uit hunne schuilhoeken, waarin zij gevlucht waren om te
ovei leggen hoe ze zich wreken zouden op hem en op welke
wijze ze voedsel konden \ inden om hun honger te stillen In
onmachtige woede, het is geen fantaisie, de Pollets hebben het
voor de lechtbank zelf verhaald, terwijl de waarheid door ee-
tuigen werd bevestigd — in onmachtige woede balden ze clan
hunne magere vuistjes, snikten hun haat uit, OA-erlegden hoe
ze den barbaarschen tiran A-ermoorden zouden. Ze overpeinsden
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Daarde streek met al te zeer aan leetum-^?
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.jijk, om maar te kunnen lezen, het oj,sluiten als straf" to\.

ijeheel het misdaad-mzicht m hem njjite en hij langzamer-y plannen ontwierji voor. d,.or hem, met behulii zijns
^rfers, te volvoeren strooj.tovbten. De eerste staji o,i het pad
Imisdaad was gezet, en de hem \'ereerende August in wien
^de sluwheid van den rodeur huisde, stond bem gaarne ter
■i, En telkens en telkens, wanneer een groote daad volbracht
«beging hij thuis,gekomen, kleine schelmerijen om maar oii-

opgesloten te zullen worden. V\'at steeds gebeurde. Daar,
"rad bijna, zag hij sjiiedend rond. bleef bij voor 't raam

len, zich teiugliouden \ (>or de scbaarscb voorbijgaande
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Ij'n eoiirage en meè'nl^' "P Ins, verdubbelde
dwelmrl n , "ii-c-doogenlooze jilunderzucbt ftmipni -.1 k<.•■elmd door7Hn"vie"\T';"w ® Geheel en al lie-
mcmd daar niemn.,n i. ■": en avonturen, veilig zich \va-j ;>nKe Numnw en dYe v-ai^A,?'^ uitgevonden, trok hij zelfs z'n
'lun laatste ondernam i.n Vergezeld van
'"u nen, sloeg 't"plp"r 1"^ stoutste dingen, .l^uuij

't eerst het gei l hersenen in,nniteii afdropp v ' uai \ an hij slechts een deel a:1...;,, . u'uiocg. Xa elke misdaad

Drong

huis te ber

 de huizen
rs cie iiersene

hij slechts een deel aan zijn kor-maar nam

eiken *n .. misdaad wist hij langs een omweg zijiivun zijn bn'l vvachtende vrouwen, de zijne en clie
liet bloed van'zi n l-l" zetten, wies daii
voor de vensmrn tl V ten slotte, na eerst cl
'Ie tafel er merie tP , f" kebangen om rinkelen te voorkumen,
'u tlmk rcstmA voor vm""" toe, evenwel
fL'inr + /_ - ^^ich n,l^ait llOudGnfl znnflpr rlnt wip nnL-clciar iets van i-nprl-fö Lj 1 •" /--vniGici Uctt wik: kHMv
roekeloos ziindaars-sttl^-i^^ verwerd een vurigtai veiweiCL een vurig

lederen straationo-P ^ bevreesd, berucht, genoemd door.„m!','V'':^tjongen de „Cartouche", maar zonder dat men ver
moedde (Int liii Ac 1 'cuciie , maar zonder dat men ver-
iioogmoed ziin In^t bandiet was, steeg zijn"d; en.,- T™J,er;e 'regle;

•erworrln ^u clooi hem. En August, in zijn klauwenle lllen wl;'':.,»'!;™ Wj wij;0.ro«- i„aanzien
bende-peimntm;^^'^'i ^ 'D'n werden de andere
de te rooven c-erzameicl en voort trok men danuc re loocen schat tegemoet.

het imnnei giuweidaden had hij. Abel, niet vermoedwanm mm, zij kirt te voren 'n villa
movt Ac "l^u, vader moeder en dochter hadden vermoord,onc s , gioot <S()()o francs, den chef der bende zoo bloed-

Sumaakt. dat hij niet waditen kon tot het gestolen
S'^oUven.^ Dadelijk trok men er weer oji uit, 'n boereu-

' ■ unnen en bleef ciji zolder den geheelen nacht wachten,s . (ugens de \-iocxw, bij 't melken, haar man hoorend spreken
mn'i fiancs der jias \-erkochte koe, besloten ze oogenblikke-ij ^ den boei te dooden, als diens vrouw ter kerke zou zijn gegaan,
n b lop wieijien ze hem om, dreigden hem, zoo hij niet zei waar

het geld verborgen was, te zullen martelen. En ofschoon de 400 frs.
in n koftei gevonden werden en de oude beweerde niets meer te
bezitten wurgden zo hem tficli, den ongelukkige, behalve dat
hem nog twee kogels door den wang jagend.

Hieimede waren hun stroojitochten geëindigd. In dronken
ojigewondenbeid, zingend en drinkend, werden ze gearresteerd
dien chig, weldra schuldig lievonden — en onthoofd.

Het IS feest geweest te Bethune, 'n Bloedfeest. 't Volk tierde
en schreeuwde tijdens de onthoofding der vier hoofdschuldigen
der bende; Abel en August Pollet' — Deroo en Canu Vromant.
Tien gulden hebben de lang gemartelde bewoners van het Noorden
jier tribune-jilaats betaald en druk gejubeld en geapplaucliseercl
bij elke valling \-an het mes. Duizenden en duizenden hebben
gejuicht OJ) dien dag des wraaks.

Maar Abel en Auguste hebben niet gesidderd bij dat gegil:
ter dood — ter dood! August vond dat ze te hard schrceuwclen
tijdens zijn gang naar liet schavot als nr. drie en Aliel de laatst
onthoofde zei ojirecht dat hij zijn straf liad verdiend! Vroeg
alleen mededoogen c'oor vrouw en kinderen rieji nog oji weg naar
de guillotine: , ,Vive la Rcjiulilique". Alleen schrok deze vreemde
jiersoonlijkheid. deze groot-moordenaar terug, toen hij de bloe
dende en nog lillende romji zijns broeders in den geopenden
mand zag. Toen beeft liij zich verzet en alleen met moeite was
't Deiblers i) knechten mogelijk den weei;sjiannigc oji de bascule
\-an het bois de justice 2) te krijgen. Dm hem heeft het volk
als liezcten gekreist, gelawaaid en ,,bis" geroepen.

En 's avonds bij 't aanhooren van 't voorgelezene, heeft de oude
an-alj)habeet Pollet, de vader, even zijn kaarten laten liggen en
nauwkeurig de gecoujieerde kojijien liekeken, die de Jonrnal voor
het geëerde jiubliek had laten fotografeeren en in zijn voor-pagina
etaleerde, schold oji zijn kinderen, waarvan hij er nu nog tvvee
o\-er had, zijn dochters en die alleliei in St. Lazare 3) onder dak
waren gebracht als fi llcs soumises 4). Jon.vN Sciimidt.

4)

I) Dciblcr, t'nuikiijt's scheriircchtci'. 2) riiiillotiiie. 3) ViodWL-iigevaii.ijenis.
l.Ltlei liik ontlciworpen mcisjt-s: deerns. Mei (lil „onderworpen mci.sjes

kniaklcriscerl niel zoo juist die ongelukkigen.

BOOMENMOORD.
HAACSrHH nOSCH. VCT. Itjit.

Indien de kindermoord te Betlileliem
Wel duizende offers \-ergde voor den vorst,
M'iens hand genadeloos te treffen dorst
Door 't wreed bevel van zijn ontzctb're stem, -
Hier liggen duizende offers neer voor lièm,
Den storm wiens wilde en ramjienvolle borst,
Boos onheil hijgend, schrik en dreiging tcirst
En zwaar weegt op het land met feilen klem.
Hier liggen zij, de dooden, dicht ojieen
Met kruinen aardewaarts en wortels bloot,V'erdroogd \-an loof, van hoogen trots ontdaan.
Hier liggen zij, in zwijgen en geween,
Hit fleren roem gestort m dieren nood,wroclc glorie ™ «« ''""""" f/PA,,,. Kos-n-:,..
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ALS DE BLADEREN VALLEN.
,-\.cll. lli»c*\rl(.'
(JroiMlc, i^i'lc,
lïruiiR', roodc,
Iionlgekleu nle,
I hilfvcrsclu'iirili'.
Ia'VCIkI, (llJUlIl-,
/wart m'vlckii',
^Ic! stof (It's wr'
1 )oni- lilaün.
Kraken oj) ile waiiclel|

l!l-:

1 te< lekle

laaii .

I-. I S.IK lieli het al eens meer gezegcl, dat de natiuirhistorisehe waar
nemingen zich virlstrekt met jielK'wen te bei)alen tot lente
en zomer, zooals veel menscheii meenen. Integendeel, er
zijn tal van zaken, die men juidt in het najtiar en in den
winter moet afdoen, om geen jaai' ten achter te raken, ik

denk hierbij o,;i. aan de ohserwvtie onze gcndengelde \"rien-
den o]) den trek, aan winter\'ogels, ''^'tn het zoeken, teekenen
en fotografeeren van ptiddestoele'n eiiz- . enz.

Meent niet, dat de tijd als de bladeren N'allen, door \-elen smalend
de doode tijd \'an t jaar genoemd, ininder mooi is, en mindm'
wetenswaardigs o])leverl dan eenig ander seizoen. Maar ge moet
er op nitgaan, en dan znlt ge onder\-inden hoe heerlijk 't buiten
IS 111 dezen tijd, wanneer alles zich gereed maakt Ie rnste te gaan.
Die tijden, wanneer des morgens een wazig, licht laweltje. dat
de heele omgeving in een lichtgrijs kleed Imlt, n slechts een ge
zichtsveld veroorlooft \ an eenige 'tientallen meters, een geziclits-
1 eld, waarin telkens een idotselinge gestalte \-an boom of struik
komt o|)doemen, om achter ii in 't wazige grauw te verdwijnen,
f  ̂ ^'^""ver Diana's aanhangers het geweer en de iiatroon-tasch van den wand grij]ien, waar zij te lang reeds ongebruikt
ningen, en \-an hnn trouwen \ ier\-oetigen jachtgezel omsprongen
reld en beemd intrekken, om een donderend woord mee te s'pre-
ken ni het thiistergesiuek der oude iioomen, de tijden, als blaiiw-
gaihuiscle houthakkers het stille herfstbosch ojn-roolijken met hun
tun^ebben?''"' "d d^'ftadeid door iiiinzaïrg. . . zeg mij, welk rechtgeaard natimrM-iendhoudt met van die heerlijke dagen, van dien krachtigen tijil
\\anneei het roode zonnetje glanst o]> al de bonte bl'iren van
loomen en struweel, wanneer de kleurige iiaddestoelen licht enleven brengen onder de donkere, ernstige pijnm die dagen

wanneer de bladeren vallen. . . . Klamme uagtn,
btischerim^" iH^rfstdag, dat ik op miin stalen klepper door de■ < lun tn ovei de heiden der N'eluwe tiaiptr. ritselend over

het aige\-allen blad, rikketikkend het freV^^ ^ de In
waren er nog niet \-eel chamiiignons, mindei d.ii i
had verwacht. Waar bleven ze, de k"Pf'"K'''.ene strophan,
(Ie witte inktzw ainiiien, de goudgele
xdiegenzwammen, de groenachtige hleiifd'f'

de \iua
het eem'oiulig -

ti i'

•
kleurde eekhoorntjesbrood en zoovele undviei' Ik begieep in
niet, dacht tlat ile gi'oote zomerdroogte v' Imld aan liad. ni.i i
later ,in October, werd het beter, en iu> dit artikeltje mIi i '
IS tle x'ochtige boschbodem o]i x'erscheidv'^^ plaatsui bi iiit ,gt | b i-
door de paddestoelen en zwammen die P'viirig staan met Ir.
achtergrond \an donker dennengroen, 'd mijn vruaiil>
\-an het vorig jaar zijn er toch liog niet I ''W- de (iuimr
zwam, een soort, die, als je haar doorbreekt verst een witte br. r
\-ertoont. die echter al heel gauw blauw ^^'""dt aan de liu lii

Tot de allermooiste jiadclenstoeltjes iH'liooren de prarlna.
\ iolette amethystzwammen, het zijn heele kleintje.^
een hoedje van hoogstens een halven deeimeter middelliin
de iiorceleinachtige, reinwitte armillaria. die ik nog al eens hm
en daar in spleten \-an oude, \-ermolmde en \-erweerde booiw
aantref, meest in groejijes bijeenstaand. E'" "'T eeei iiw'
te veel om ze allemaal op te noemen. \'erschèidene hebben ur
eens Hollandsche namen, en die roeren dan vaak een titel
bang \-an te worden. \Vat dunkt n bi|V(><wEeeld \ an La. > .c
laccata rairietas ametliystina?' Maar zonder uitzondering /i
het zeer dankbare objecten oiii te teekenen. te kieken oi te i
deren, want ze zijn allemaal rersclhllend van \orm en klem '
hoedanigheden, de x'ieze stinkzwammen en de bruine parasollei •de ge.st hnbde mktzwammen, lU' kalmijnen russiila s. de
peziza s, de polypornssen en zoo \ ele andere, (la ze « tok
zoeken, en let dan meteen eens oj) de andei'c fraaie heristkkm' '
ik bedoel die \-an de ra'rschillende bessen en \ruchten, en
\an de atge\-allen ()f nog aan de boomen zittende bladeren M
een \ eischeidenheid wan kleur en tint en ti>on' Waarheen m* ■
zii 1 oo ^ \\endt. (ivia al nieuw e kleuren, andere aantrekkeli s
'Tf 'ffezuliten. t Mooist \an alle zijn de .Amerikaansche ei lv

èV.n i-V") ''""'e en oranjegele libiren. die natiiiniiik lebe,  liebben meer wan die \ reemde snoeshanen in oi'"■''^Mien, b.w de mooie rosse, wilde wingerd ei
,  I ki.mi'Nim a». n„ . .

geliefde' ivirM"! ' dl andeie is een win onze Iraaiste en 1 1" ' 'KUicldi juiikboonien,^ die wad wat o,, een esch lijkt , behalw
'en. De grootc jilataanbladeren zijn \angi 'ojwallend dikke
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door geel langzamerhand bruin ge
worden, en in één enkel blad vindt
men niet zelden die drie kleuren
terug; de eschdoornldaren vertoonen
allerlei zwarte plekken en roest-
vlekjes, waaraan ze gauw zijn te
kennen, maar die ik toch lang niet
zoo mooi vind als de gelende ber
ken-, de bruinachtige iepen-, de
heel lichtgroene, haast gele linden-
en de vurige Xoordsche ahornbla
deren. En met z'n allen vormen die
blaren zoo'n overweldigend schoon
geheel, vol kleurenpracht en kleu-
renintensiteit, dat een wandeling
door 'n kleurig najaarsbosch tot de
grootste genietingen van het leven
buiten behoort. Het aardigst is, dat
van de meeste boomen de bladeren
niet tegelijk verkleuren, zoodat ge
allerlei tinten in een boom vinden
kunt.

Waarom en hoe die bladeren
eigenlijk afvallen, vertelt de be
kende natuuronderzoeker Jac. P.
1 hysse als volgt; Over de
beteekenis van al die mooie kleuren
is men tegenwoordig heel vlijtig aan
het studeeren. Men weet, dat elk
blad bestaat uit een ontelbaar aan
tal kleine blaasjes, celletjes, en de
meeste daarvan bevatten groene
korreltjes, die te pas komen bij 't
\'oedselbereiden door de ])lant. Een
plant toch eet met zijn bladeren
koolzuurgas uit de lucht en allerlei
stoffen, die met het water worden meegevoerd uit den bodem,
en die worden dan juist door die bladgroenkorreltjes verwerkt
tot stoffen, zooals de plant ze gebruiken moet, o.a. suiker. Wan
neer nu een blad dat zoo eenigen tijd heeft gedaan, dan raakt
het vol met afvalstoffen en kan niet goed meer werken. Het moet
dan afvallen en vervangen worden door andere. Vóór het afvallen
wordt alles, wat bruikbaar is door nerven en bladsteel vervoerd
naar 't eigenlijke plantenlichaam. Aan 't begin van de bladsteel
vormt zich daarna een laagje dicht aaneensluitende celletjes
(die doen als 't ware de deur toe) en wanneer dat klaar is,
dan laat daar de oude steel los en het blad valt af. Ook heeft
men opgemerkt, dat er dikwijls verband bestaat tusschen de
herfstkleur der bladeren, en de kleur der vruchten. Heesters,
die lang groen blijven, krijgen deze roode vruchten, bij gele bladeren
komen in den regel blauwe vruchten en 't omgekeerde komt
ook voor; denk maar aan de gele pruimen, hoe mooi die afsteken
op donkere herfstblaren. In den regel is de kleurencombinatie
zoo, dat de vruchten duidelijk uitkomen tegen het herfstloover.
Het zal u geen moeite kosten, voor dezen regel een menigte voor
beelden te vinden, en ook d;r komt géén' bezoeker of ef wordt"
Wij willen het eens projr hem neergezet zoo groot als kleine

Daar is ten eerste het Iramen, die de bijen helpen moeten
kardinaalshoedje met zijn askerd te midden van zijn ,,ruches"
roode vruchtjes, helder oraiien te plaatsen, dan krijg je wel het
binnen. Langen tijd blijven 'Quel vie heureuse!"
kere blaren groen. Eveiiak, dat alles op mij maakte, zei hij
kornoelje, de bryonia, de k de Montagne!"
foelie, de olijfwilg. de lijstet leven in de bergen gezocht heeft
vele andere, die alle roodeeven en nog beter dan vroeger kan
dragen. Uitzonderingen zi;egd zal hebben: ..Weg er mee, weg
christoffelkruid, de vlier, q aan banden, de bergen in met m'n
doorn, de vogelkers, de belk
die meest zwarte, of tei-mcn tijd een bijenkolonie heel hoog
donkere vruchten dragen. Ei-flora hem bijzondere honing geeft,
over staat b.v. de reeds ge.ltbesteecl bij de boeren en je komt
wilde wingerd, die op zijn eenzaam bergpad van een bezoek
achtergrond blauwe druifjiuit!" heeft gebracht, maar meestal
toont. Al die bessen worde tusschen de nu volhangende roede
den mensch niet of zelden §nde aardbeien, bij zijn pavilloen en
maar de bramen, wie zou an vollen zonneschijn van het wijde
kennen, wel. Zalige herinner
Geldersche wallen, begroeij, ji..\!sEN.
groote, saprijke bramen;. .brui
noemden wij ze op de Veluv)n met onze Ward-Lock naar bene-
naar huis namen we ze zeldci ons aan het ontbijt ,,wat voor
kunnen de zachte vruchti is eigenlijk gevaarlijk met dat
tegen, 't Is ook veel leuker ipen en de een of andere kaart te
vrije natuur o]i te iieuzelen. gasten vindt dan dat je levensgeluk
niet, dat ze alleen door kiiet gaat zien wat hij wil en tegen-
wmrden opgemaakt. Neen, m er dan opeens zes anderen; Mon-
fazanten tref (ik er niet zei jc vous dirai quelque chcse...."
aan, en de jnitrijsjes en lijsfat Chézières zoo'n prachtig y)laatsjc
evenmin afkeerig van 'n frisclaar en daar, superbe, mais superbei
Nu we toch aan vogels t's avonds terug",

wil ik daar. met overspringi)illon bleu. ,,Ah ?a! ja die wandeling
andere vruchten en van herure 9a! Madame Horna zou de tocht
men, toch ook nog even hete que, ccoutez monsieur, zoo en zoo
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ander van meededen, want in den tijd als de bladeren \ allen. is de
vogelwereld o\-er ongeveer geheel Noord-Euroiia ..aufgeregt".
door den nooit volkomen begrepen drang, die onze geveclerde
vrienden naar het warme Zuiden drijft : de trek. Eigen
lijk is zij reeds begonnen in het laatst van juni of begin Juli.
maar eerst in October met de bonte kraaien begint zij ook hen.
die niet speciaal aan vogels doen. oj) te \'allen. In groote en kleine
troe]5en trekken ze ons land o\'er. dwergen \-an goudhaantjes,
lijsters, tapuiten, kwikstaartjes, leeuwerikken en natuurlijk aller
lei zwemvogels, duikers en steltloojiers. De laatste \-ertoonen
zich het meest langs de kust, en de eigenlijke trekrichting gaat
volgens Thijsse over Terschelling. Wieland en Texel naar Engeland,
terwijl de rest links uit de flank gaat en in breede scharen door
ons land zuidwaarts trekt: een groote bende langs de duinen,
andere langs de oude middelzee \ia (laasterland naar Holland,
weer andere langs den Oostoever van de Zuiderzee en nog weer
andere over de venen en heiden bcH)osten den IJsel. Hij die
Oostelijke groepen behooren de kraanvogels. Zij trekken bij dag
(de eigenlijke tijd is in den vóórnacht) e\'enals lionte kraaien,
m'orgen. üat ontBqt in die jifachtige nafuur.' ' "
Je koffie en je croquants te gebruiken onder een zacht bescher

mend groen dak met een tooneel voor oogen dat ongeloofelijk
is van grootschhcid en fijnheid. Je weet wat Holland voor me
is, Amico, maar ik ga het landschap hier heel in stilte lief krijgen.
Ik weet dat jij dit alleen leest en anderen dus niet om .,den onzin
zullen lachen Zwitserland met Holland te vergelijken en dan als
een soort wonder te vertellen dat je Zwitserland toch óok wel
mooi vindt". Ik weet dat jij me begrijpt en je weet dat de bergen
hun taal beginnen te spreken tegen me. Het komt me soms voor
dat ik ze het meeste lief heb zoo 's morgens aan de ontbijttafel
als ze lijken op een droom, op een belofte, o]) iets dat onder een
dunne sluier ligt....

..Ecoutez, zegt Monsieur Horna weer. Ik weet nog een andere
tocht en ,.je suis sure". die zal u heiden goed bevallen, ^'an Sal-
\'an naar Vernayaz. ..."

,,0, oh' rocjit de pa]iillion bleu. Ohl. . . . mais! dat is een tocht,
die moét u doen. Ik heb die tocht ook gemaakt met mijn Papa. .!"
Job en ik verdiejien ons in de kaart. Joh heeft dadelijk met

zijn strategisch oog, je weet nog wel Amico. hoe hij dadelijk als
hij ingeving alle wegen kent, de o])genoemde jiunten en tochten
gevonden. Nu hebben wij er zes. Chézières. en dan anderen weg
naar Chézières. Chanqiey. Villars. Martigny. . . . Salvan... . Ons
eigen vaag jilan brengt hij te berde.

..Oh mais! zegt Madame Horna, c'est joh ya. Wel ja, ga naar
Champcr}.-. Dat moét u ook zien...."
..thampery, bromt iMonsieur Horna, daar zul je je vervelen

een boulevard en nog eens boule\'ard. ..."
..En de vrouwen dragen er broeken en roode mutsen," roept

de Papillion. ..mais c'est intéressant! Faut voir Champery!"
..Rien pour vous, je ]iense, zegt Madame Bonno zacht tot me

over haar ko]5 koffie heen, ..rien pour \-ous!" Ik weet wel wat u
wilt, u wilt schilderachtige, stille plaatsjes, daar is .,1e monde!"
Maar die dames in jiantalons en met 'r roode mutsen hebben

Job bepaald weer op ( hami^er}- terug gebracht. M'e besluiten
voor Champery.
..Ouand c'est ya, zegt de Brigadier, komen we u van a\'ond

een stuk te gemoet. De trein komt om zeven uur in Aigle. Na
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todi eet met zijn bladeren

lurgas uit de lucht en allerlei
die met het water worden

ie-worden dan juist door die
iofien, zooals de i)lant ze .gebruiken moet, o.a, suiker. \Van-

vnueen blad dat zoo eenigmi tijd heeft gedaan, dan raakt
fvol met afvalstoffen en kan niet goed meer werken. Het moet
tóvallen en vervangen wdi ck-n door andere. X'óin" het afvallen
KtaUes, wat bruikbaar is di ior nerven en bladsteel vervoerd
r't eigenlijke plantenlicliaam, .Van 't begin van de bladsteel
■t zidi daarna een laagje iliclit aaneensluitende celletje.s
idoen als 't ware de deur toe) (-'ii wanneer dat klaar is,
[laat daar de oude steel los eu het blad valt af. Ook heeft
ja opgemerkt, dat er dikwijls verband bestaat tusscheri de
listkleur der bladeren, en de kleur der vrucdrten. Heesters,
lang groen blijven, krijgen deze loode vniehten, hij gele bladeren
len in den regel blauwe vrueiiten en "t omgekeerde komt
'voor; denk maar aan de gadi.' priiinieii, Ikk- mooi die aistekcn
donkere herfstblaren. In den regtd is de kleurencombinatie

dat de vruchten duidelijk uitkomen tegen het lierfstloover.
zal 11 geen moeite kosten, voor dezen regel een menigte voor
den te vinden, en ook dl' onvermijdelijke uitzonderingen. ."
ij willen het eens probeeren,
f is ten eerste het bekenile
iinaalshoedje met zijn kantige
Ie vruchtjes, helder oranje van
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meegevoerd uit den bodem,
bladgroenkorreltjes verwerkt
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ander van nieedeelen, want in den tijd als de bladeren vallen, is de
vogelwereld over ongeveer geheel Noord-Europa ,,aufgeregt",
door den nooit \'olkomen begrejien drang, die onze gevederde.
\-rienden naar het warme Zuiden drijft: de trek. Eigen
lijk is zij reeds begonnen in het laatst van Juni of begin Juli,
maar eerst in Octotier met de bonte kraaien begint zij ook hen,
die niet sjieciaal aan \'ogels doen, oji te vallen. In groote en kleine
troepen trekken ze ons land over, dwergen van goudhaantjes,
lijsters, tapuiten. kwikstaartjes, leetiwerikken en natuurlijk aller
lei zwemvogels, duikers en steltloojiers. De laatste vertoonen
zich het meest langs de kust, en de eigenlijke trekrichting gaat
volgens Thijsse over Terschelling, Vlieland en Texel naar Engeland,
terwijl de rest links uit de flank gaat en in breede scharen door
ons land zuidwaarts trekt: een groote bende langs de duinen,
andere langs de oude middelzee \'ia (jaasterland naar Holland,
weer andere langs den Oostoever \'an de Zuiderzee en nog weer
andere nc'er de venen en heiden beoosten den IJsel. Bij die
Oostelijke groej)en hebooren de kraanvogels. Zij trekken bij dag
(de eigenlijke tijd is in den vóórnacbt) evenals bonte kraaien,
bet gros der roeken, gaaien, kauwtjes, eksters en veel roofvogels.

Ifil. Langen tijd blijven de don-
^ Waren groen, Ewnzoo di'
Wje, de bryonui, <h' kamper-

de olijfwilg, de lijsterbes en
' indere, die alle ronde bessen

Uitzonderingen zijn bet
'^oflelkruid, de \-lier, de slee-
'n,de vogelkers, de belladonna,

meest zwarte, of tenminste
^fïzevruchten dragen. Er tegen-
5 staat b.v. de reeds genoemde
fe
ten
tit.

wingerd, die oji zijn ronden
S''ond blauwe druifjes \'er-

M die bessen worden (b'oi
mensch niet of zelden gegeten,

de bramen, wie zou ze niet
J'Wwèl, Zalige lierinnering, die
'^mche wallen, begroeid met

■^^prijke bramen; , ,brun11 neIs
wij ze op de \'eluwe, ^Iee

'luis namen we ze zelden, daar
de zachte \ruebten ihr'l

p tlsoop \-eel leuker ze in W''
'"%iir op te jieuzelen. Meent
jdat ze alleen door kinderen

(. "opgemaakt. Neen, ook de
s  tref lik er niet zelden Inj

"fo palrijsjes en lijsters ziju
«n "''moerig \'an 'n friseli bajije,
7%!^ toch aan vogeK toe ziju,

met overspnngMng
j) t^[dchten en van hertstbl"'''

ook nog ewn het oon vii
/vO' I//;.'. / . i/ ■ 'Vl,'/. Hl.ADH ARKEN.
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Heel wal wintergastcn liefkinnen zieli nu langzaineiiiand te
vertonnen en vullen de \'ele n|)engevalleu iilaatseu der zouier-
\'ogels even zoo goed en kwaad als 't kan, aan. Xu \'erscinjnen
de kec]ieu en barmsijsies, de kojierwieken en de fiaitertjes. de
witte sneenwgorzen en de oe\-er])ie])erties sriiarrelen kings 't Znider-
zeestrand, de distels en brandnetels pronken nn met een der

!i;
MVik -,', Slobh.-... lulMikj.-s,

.h .'.ndere soorten, wa;irvan vele een vroegtijdigen du,„l m,.
' " (1(. t.endenkooien van'i'exel en ld letland ol nndei t Hiabam

kwettelnet gevangen worden, ja. nn i> t wel eenkwad
liid N'ooi- vele van onze vogels. Denk een^ aan die alsi huwelijk.
liwteiwanKSt. waaiwan ieder waddenkend inenx h en ledei weni
eerecbt lager afsebnw moet hebben, (weiials \an de wivede \i i ,
benbanen waar iederen berist duizenden vinken en x inka. iitigr
(len nek wordt omgedraaid. Zulke vogels vangen nmest eigw '
strafbaar zijn, maar gelukkig zijn de vmkenbaneii met 1;
meer in Nederland. Doch ook de grootere \aigels maken l.ang.
tijden door. De fazanten, die het lieele jaar door bos. hwadm-i -
en jacbtopzieners werden beschermd tegen rooi\(igels, bnnziiie-
wezels en katten, worden plotseling opgeschrikt door de dax-ereiul.
schoten en trachten zich op de korte \lengels zoo snel mogejii ,.
in \-eiligbeid te brengen. Ook de iiatrijzen zijn niet meer \cila
in hun lawier. en menigeen moet bet kwam laten, en wordt gr
schonken aan den landeigenaar, als bedongen premie bij de jia. L'
\-an 't NX'ld. Oj) de beiden xairmen de magmiieke staalblauw.
roodgekamde korhanen en de een\aindige bruine korhoenders eri
welkome buit. en in de moerassige streken heljien de Ianggesna\'el.l.
watersnip, bet kleine bokje, (dat is ook een snijc maar een hc
kleintje) en de logge wilde eenden mee tot het \nllen wui .1.
weitasch.

Nog een jacht\a)gel heb ik \a;rgeten. die ouk in de bossi hen ri,
op de hei thuis hoort, en ook familie \'an den watersnij) is. ik
bedoel de dikke hontsnij) met zijn jirachtig mooi gewaterd n,
geteekend vederkleed, die soms tot groote troepen wreemgd
ons in den herfst bezoekt, en dan ook buiten het bosi h niet zel
den is aan te treffen. Ook deze behoort tot de meest geliefde
jaclitdieren. 't Is verbazend, zoo'n groot aantal eekhoorntjes ik i i ,
deze dagen ontmoet. Ze zijn aan het oogsten, en allemaal leggen /.
in spleten \'an boomen en in allerlei geschikte holten linime maga
zijnen aan win benkenoten, eikels en tamme kastanjes. In Liin-
bnrg verzamelt de hamster zijn wintervoorraad win graan, ei
't is maar goed. dat bij zoo zeldzaam is, want de boer ondeiwind'
niet zelden groote schade van een enkel paartje, dat soms nieri
dan een hectoliter korrels bijeenverzamelt onder den grond
Zij w'iwoi ren ze in hun groote wangzakken.
Ook enkele cmgels zijn aan 't \'erzamelen, o.a. de \'Iaams< In

gaai. die de eikels en benkenoten onder liet mos i'erstopt. en
dat waak zói'i goed doet, dat hij ze later niet meer terug kan \ in-
den. (Jj) die jilaatsen homt dan in 't cmorjaar allerlei jongt oj-
slag tnsschen het mos, en de vaak zoo c'erachte en vervolgd,
gaai wordt waarlijk weer eenigszins nuttig als boschhouwti
't Kan verkeerenl A. J1 Wk.man.

► N.1». Door Itij/ttnderc tHHstaiulif^dieilcn was liet nit'! nio^clijk dr/c
in tk' ( k'lttbcrniad.'d te plaatsrn. Ri-d.

Hooge Bergen en Kleine Levens.

X. \ j. \. \RSSTEMHIXG.

Puri.osopiiK.x.El\ zijn nog meer plii-
losofen hier dan lt-
])ères 'ledeski .-u
Bertholet. Kr w ook
Monsieur Bonge.ecu

philosoof tnsschen zijn hijeii
maar hij is niet als Bertholm
een die \ oor zijn huis zit ei
pliilosofeert. maar , een .lif
hard we.'kt 'tnsschen zij i
hard werkende bijen en h. i
jiliilosoleerende (dement ma. i :
bren.gt in de opvatting wii .
zijn liwim. Ik gtdool . ilat In
oj) een goeden ihig beidt g.
zegd. daar beneden m .kiglr
..Bonjour, ik liidi gen. wg \ ar
het Uwen in een klem stadg
ik kruip de bergen m . D.i.r
is hij toen oji een mo.n pl(d^r
oinrin.gd door groene hen\ .
len, en donkere [tijnbossi j iei
en verre dalen een tnm gaai
aanleggen, met groente- ei
bessenbooinen en aarbeieii c:
hij heelt er een hnis gezet
Het hnis is niet grooter .kn
de kajmt van een boot ei
daar fijkt het iiok wad w. i '
o|>. o|) een bo\ imdtdrsi h'
nette kajmt . en er is \ . i i
alles. Iren slaapkamer, eei
berglndrje, een salie h mar
gei . een keuken .een hou'
hergplaats. zidis een loge."
kamer. Ken gedeidte \ ,ui .1.-:
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tuin onder de schaduw
,  , — van een groo-ten pereboom is afgesclioten als grasveld

daai staat een groote tafel en het
IS de eigenlijke huiskamer. Het bijenriik
IS meer achterin — claar staan nu de
.. ucües en hier is Monsieur Bonge
ujua altijd te vinden, ja zelfs bouwde

een jJavdloentje bij de bijenkolonie,
vaar inj bij tijden ook slaajh om dich-

n  vriendinnen te zijn. Amico3- ■> ik denk aan jou kamer, je atelier,
eet- en ontvangkamer tegelijk, de kast
waai je je bibliotheek en je linnengoed
tegelijk instopt in broederlijke jiêle-
mele, aan weekende verfkwasten naast
een opengebroken blikje sardines, aan
de Bengaleesche zijden sjaal, die met
de gouden rand, naast je verveloos fon
teintje met een kajiotten handdoek,
aan het gothisch spiegeltje uit de kerk
in het Limbiirgsche en je drie theelejrel-
tjes in bedroevenden toestand, aan,
ja, vul het zelf maar aan, beste vriend
en ik zie dan de eigenlijk akelige net
heid, waai in dit huisje verkeert, waarin
een man geheel alleen zorgt voor zich
zelf zelf schoonmaakt, zelf kookt en
dat in een keuken Amico, waar iedere
vrouw zich in liaar , ,assiette" zou voe
len, dat verzeker ik je, zelf zijn hout
hakt, zelf alles omwascht, en er dan nog
een grooten tuin en een bijenkolonie
bij onderhoudt, dan zeg ik de zeer wei
nig origineelc ojrmcrking: ,,Wat zijn de menschen verschil
lend!" — Denk niet dat ik ,,Trimyxos" onze gezamenlijke
werkjjlaats beschenen door ons ,,drie gröote lichten! ; afbreek!
Zouden jij of Job of ik ooit kunnen vergeten onze werk
uren in ,,Trimyxos", 't wachten als een model zich liet wach
ten, onze verontwaardiging als Mimi dat kleine model d'r
haren had nat gemaakt en zich ,mooi' had aangekleed? Onze
snoejrpartijen aan versche viigen en in den herfst onze notenkrake-
rijen bij den haard, jij onder de Madonna van Memling, waar
we altijd vonden dat je hoorde met je ,,]n"imitief" tyjie ?

Amico, ik verzeker je dat ik ,,Trimyxos" niet afbreek, en
dat niets me liever is dan aan onze jeugd en bokkensjirongen-
periodc te denken. Mij is liever het artistieke rommeltje bij jou.
Bij dezen meneer is niets artistieks, behalve een mooie teekening
van een haan, die in de salie a mangcr hangt. Stijf en netjes en
helder is alles, maar er is, en nu moét ik een Fransch woord ge
bruiken, het kan niet anders, er is een charme, een groote charme.
Je moet onder dien jrereboom zitten en dan Bonge aan het werk
zien, met de groote Hambard over zijn blauwe oogen, met het
grijze geestige puntbaardje, met het bruine fluwcelen vest over
zijn wit hemd, waarvan cle mouwen halverwege zijn o]rgestroo))t
— je moet hem zien heen en weer gaan in de zon, eerst om de
aardbeien te plukken, want er komt geen bezoeker of er wordt
een mandje met aardbeien voor hem neergezet zoo groot als kleine
appels, dan werken aan zijn ramen, die de bijen helpen moeten
haar was te maken, dan gemaskerd te midden van zijn ,,ruches"
aan het rooken en om de ramen te jdaatsen, dan krijg je wel het
gevoel, de overtuiging van ,,Ouel vie heureuse!"

Toen ik zeide welken indruk, dat alles ojr mij maakte, zei hij
eenvoudig: ,,Ah! c'est la vie de Montagne!

Ik hoorde later dat hij dit leven in de bergen gezocht heeft
na een ongelukkig huwelijksleven en nog beter dan vroeger kan
ik mij voorstellen hoe hij gezegd zal hebben: „Weg er mee, weg
met het leven in kleinheid en aan banden, de bei gen in met m n

''sóms brengt hij in den warmen tijd een bijenkolonie heel hoog
de bosschen in w^aar de bergflora hem bijzondeie honing geeft,
dan worden zijn vrienden uitbesteed bij de boeren en je komt
hem ergens tegen, ojr een eenzaam beigj:)ad \an een bezoek
terugkomend dat hij „la haut!" heeft gebracht maar meestal
is lui in dien grooten tuin tusschen de nu volhangende roede
bessenboomjdes, bij de geurende aardbeien, bij zijn pavillcen en
huisje en bijenkoiwen, die den vollen zonneschijn van het wijde
dal hebben.

Tochtjes maken.

Als we hier in het jicnsion met onze Ward-Lock naar bene
den "komen vraagt iedereen ons aan het ontbijt ,,wat N'oorann r e hebben?" Het is eigenlijk gevaarlyk met dat

a we boekje rond te loopen en de een o andere kaart te
estudeeren, want ieder der gasten vindt dan dat je levensgeluk
iet volmaakt is als je dat met gaat zien wat hij wil en tegen

óver ie eigen eerste plan staan er dan opeens zes andeien; Mon-
Horna ze'T Ecoutez, je vous dirai quelque chcse. . . .

Hi gaat je dan uileggen, dat Chézières zoo'n jmachtig plaatsje
is en i wandeling vanaf daar en daar, superbe, mais sujierbe!

1  ̂ „-o+ticr. f- is ie kunt 's avonds terug .rfé'/ière''?"'vraaot de Pajiillon bleu. , ,Ah qa! ja die wandeling
heb il óók gemaakt." Faut faire 9a! Madame Horna zou de tochtjuist andersom maken. Parcje que, ecoutez monsieur, zoo en zoo

Foio II. . I. Kooij,
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is de weg mooier en je jiakt daar de trein; maar toch en tous cas,
zou ik meer zijn voor Villars. . . ."

,,Ah mais. Villars! dat is niets voor Madame, meent Madame
Bonno, Chamjiey is veel artistieker".

..Chamjicy. Sujierbe. de weg daarheen!" meent Ie jiajiillon
die dien tocht ook gemaakt heeft.

, ,Mois je vous conseillerais. . . ." zegt Ie Brigadier onze hosjhta
die bij dezen naam in het gehcele dorp bekend is, met een zekere
gezellige beslistheid en haar maniertjes van een goede moeder
kiji die voor haar kuikens zorgt: ,,Ga naar Martigny gela vous
amusera!"

We zitten als lederen morgen nu het weer zoo mooi is onder
het zachte groen van de lindeboomen. In de ojien vakken waar
de blaren nog niet gekrojicn zijn is zacht groen doek gesjiannen.
Het geeft een aangename tint boven onze hoofden; een zachte
warmen glans oji de ontbijttafel. Op het hekje \"an den tuin. vlak
bij ons zitten de koolmeezen te wachten oji hun ontbijt dat ze
\'an Mademoiselle Jcanne krijgen, de zuster van onzen Brigadier
die lederen morgen amandelen \'oor hen klein maakt. Het ont
zaglijke wijde dal en daarachter de hooge bergen liggend in teere
morgcntinten. zooals alleen een zomerochtend ze heeft; het is
eigenlijk iets waar je niet dankbaar genoeg \-oor kunt zijn lederen
morgen, dat ontbijt in die jirachtige natuur.

Je koflie en je croquants te gebruiken onder een zacbt bescher
mend groen dak met een toonecl \'oor oogen dat ongeloofelijk
is van grootscbheid en fi jnheid. Je weet wat Holland voor me
is, Amico, maar ik ga het landschaji hier heel in stilte lief krijgen.
Ik weet dat jij dit alleen leest en anderen dus niet om . .den onzin
zullen lachen Zwitserland met Holland te vergelijken en dan als
een soort wonder te vertellen dat je Zwitserland toch óok wel
mooi vindt". Ik weet dat jij me begrijpt en je weet dat de bergen
hun taal beginnen te spreken tegen me. Het komt me soms \-oor
dat ik ze het meeste lief heb zoo 's morgens aan cle ontbijttafel
als ze lijken oj) een droom, oj) een belofte, oj^ iets dat onder een
dunne sluier ligt. . . .

,,Ecoutez. zegt Monsieur Horna weer. Ik weet nog een andere
tocht en , .je suis sure", die zal u beiden goed bevallen. Van Sal-
van naar Vernayaz. . . ."

,,0, oh' roept de jmpillion bleu. Oh! . . . . mais! dat is een tocht,
die moét u doen. Ik heb die tocht ook gemaakt met mijn Pajia. . !"

Job en ik vcrdicjien ons in de kaart. Job heeft dadelijk met
zijn strategisch oog, je weet nog wel Amico. hoe hij dadelijk als
bij ingeving alle wegen kent, de o])genoemdc jmntcn en tochten
gevonden. Nu hebben wij er zes. Chczières, en dan anderen we,g
naar Cbczicres, Champey, Villars. Vlartignv Sal\-an Ons
eigen vaag jdan brengt hij te berde.

,,0h mais! zegt Madame Horna, c'est joli qa. Wel ja, ga naar
Cham])cry. Dat moét u ook zien. . . ."

..ChamjKwy, bromt Monsieur Horna, daar zul je je vervelen
een boulec'ard en nog eens boulevard. . . ."

,,En de \'rouwen dragen er broeken en roode mutsen." roept
de Papillion, . .mais c'est intéressant! Faut voir Champery!"

,,Kien jxmr vous, je pense, zegt Madame Bonno zacht tot me
over haar koj) kollic heen, , ,rien pour vous!" Ik weet wel wat u
wilt, u wilt schilderachtige, stille jilaatsjes. daar is ,,le monde!"

IMaar die dames in j^antalons en met 'r roode mutsen hebben
Job bejiaald weer oji C hamjiery terug gebracht. M'e besluiten
c'oor Cbamjiery.

..Ouand c est 9a, zegt de Brigadier, komen we u van a\'ond
een stidc te gemoet. De trein komt om zeven uur in Aigle. Na
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het souper kunt u dan om half ne
gen opwandelen en om tien uur thuis
zijn. We gaan u dan tegemoet tot
Verscort, en we wachten bij de
..Fontaine!"

,,Toute la Ijande? juicht Ie pa
pilion, hoera!" Want het is een
verzetje, een niets en toch een
pretje, zoo 's avonds in den mane
schijn met ,,toute la bande" op weg
te gaan.

Monsieur Horna neemt een pre
senteerblaadje en danst even een
tarantelle. Het blaadje is een tam-
Iroerijn.... de meezen vliegen ver
schrikt in de kromme appelboom
op het veld vlak bij het huis.
.,What is the matter?" vraagt

mij Miss Gondale, die nu ook ver
schijnt voor het ontbijt.

,,Wij gaan naar Champery — et
c'est ])our (;ela...."
O, dat Champery. Amico! hoe

anders dan ons kleine plaatsje hier,
ik heb dit nu liever dan ooit. weet
je met z'n heerlijke rust. Ik ver
moed of neen ik weet haast zeker
dat veel plaatsen in Zwitserland
bedorven zijn als Champery. Het
ligt aan het eind van het Vièze-dal.
Natuurlijk is het er mooi. ,,Waar
is Zwitserland niet mooi?" schreef
mij laatst iemand. Het is hier
natuurlijk mooi. Het dal is veel
enger dan het onze, maar ook ver
rassend door het woeste afgewisseld
door veel liefelijks. Ik zou het wel
eens willen zien zonder al die

mensehen en wie weet hoe velen
die daar zijn van diezelfde menschen misschien ook niet zoo
denken. Ik kreeg nu dadelijk bij aankomst den indruk alsof ik
op de place des attractions was van een tentoonstelling. ,.Le vil-
lage Suisse", of dat ik in een theater in Londen zat en een bouffe
zag opvoeren, met een acte in Zwitserland en vele Engelschen.
Een lange, nauwe weg, met aan weerskanten Zwitsersche huizen
in hun beste pakjes, sommigen werkelijk wel mooi als ze daar
niet met het onnaïve air gestaan hadden, met veel bazars en
tearooms, en Grand Hotels. Donkere overgroeide tuintjes vol
menschen. Veel menschen, veel auto's. Veel Engelschen in zeer
extra origineele nonchalante pakjes, donkere types uit Italië en
Roemenië, en opzichtige Amerikaansche dames met losse voiles
voor haar hoeden. Hollandsch hoorden we ook veel spreken.
Een blik in de Journal des Etrangers deed me opmerken dat er
in één Hotel zes Hollandsche families waren. — De roode zakdoek
als hoofdbescherming, eigenlijk een gedeelte van het volkscostuum,
wordt hier door bijna iedereen gedragen. Men ziet kostscholen wan
delen, waarvan al de meisjes en de onderwijzeressen roode doeken
om het hoofd hebben. Bij de donkere Slavische typen met de
krullende wilde haren staat het prachtig. Iedereen slentert, kijkt
voor de winkeltjes, snoept op de stoepen der tea-rooms of bij de
uitstallingen van vruchten door lichte schermen overdekt. Soms
marcheert er opeens een troepje bergbestijgers, dames en heeren
met lange stokken, korte broeken en rokken, beveerde hoedjes
door de menigte. Het is een bonte mengeling van alles en ik kon
het gevoel niet van mij afzetten, dat ik in een comedie was, zelfs
toen we buiten het dorp waren en een der aangegeven wandelin
gen deden naar de ,,galerie Défago" ging dat gevoel niet weg —
't was of de donkere dennenbosschen daar gegroepeerd waren,
of de bruischende stroom daar kunstig geleid was, of de huisjes
daar expres waren neergezet, of niets er echt was!
En toch was alles echt — toch is dat daar zoo door de natuur.

Zouden al de slechte voorstellingen, dingen die wel de werkelijk
heid weergeven maar in hun kern zielloos zijn, als leelijke mise
en scènes, oliograjdrieën, gekleurde jirentbriefkaarten en al der
gelijke zondige uitingen van de menschen meer, ons het werke
lijke zoo ongenietbaar gemaakt helrben of zouden die rustloos
rust en genot zoekende bezoekers het doen, die zoo'n Zwitsersche
])laats ,,lanceeren?"

laat zich

tijd, toen

T BEGIN DER igc EEUW,
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DE VERLICHTING

VAN AMSTERDAM.PKL'llELAARS en jressimisten, die \'an niets zoo gauw
de keerzijde der dingen zien als van het goede, plegen
met welgevallen te wijzen op de nadeelen, aan den
technischen vooruitgang der laatste eeuw verbonden.
De gemakken, die wij aan dien vooruitgang danken,

door hen als iets van zelf-sprekends aanvaard en nauwe
lijks gewaardeerd, herinneren hen slechts aan de gezellige
en mooie dingen, die er door \-erloren zijn gegaan. Voor de
grootsche schoonheid der moderne massale stichtingen hebben
zij geen gevoel, daar men hen nog niet heeft geleerd ze als

die kuilen iets
zeer reëels waren,

minder met den toestand ingenomen waren. In
de zestiende eeuv\' althans iDcgint de overheid,
althans op enkele jninten, \'oor eenige ge
regelde verlichting te zorgen en \-erlangt van
de burgers, dat zij aan het twaalfde huis des
nachts een brandenden lantaarn ophangen. En
toen Jan van der Heyden, de uit\-inder \'an de
slangbrandspuit, in i66j een c-erbeterd model
straatlantaarn uitvond, haastte het bestuur
van Amsterdam zich. de geheele stad ervan
te voorzien.

Men \'indt van dit model eene duidelijke
afbeelding in het onlangs c-erschenen werk
van den lieer G. P. Zahn Jr, ; De geschiedenis
der verlichlingvan .Amsterdam *). waaruit wij hier
een en ander vertellen. De eigenlijke lantaarn,
waarin een oliepit brandt, en waarin de lucht
toevoer en de afvoer der verbrandingsjiroduk-
ten naar streng wetenschajijielijk beginsel
geregeld is, staat op een \-ierkante houten
jiaal, met verbeed voetstuk. Deze jiaal is na
tuurlijk veel dikker dan onze ijzeren lantaarn
palen : hij heeft ongeveer de afmetingen \-an
het grondvlak van den lantaarn, waardoor
een voor het oog veel meer be\-redigend geheel
verkregen werd dan thans. Onze dunne ijzeren
pijpen, met hun ongelukkige gegoten \-ersie-
ringen, maken tegenover die kloeke zeven-
tiende-eeuwsche korte zuilen een droevig
figuur. De houten paal heeft echter nadee
len, die vermoedelijk veel c-an het mooie be.
dorven zullen hebben; het weinig duurzame
van het materiaal doet verwachten, dat ze
dikwijls scheef stonden, en er \-erweerd en
armoedig uitzagen.
De heer Zahn heeft zich \-eel moeite ge

geven, om gegevens betreffende de oude
straatverlichting in de archie\'en oji te diepen.
Hij was inderdaad zoo gelukkig, menig inte
ressant document te vinden. Zoo is hij dan in
staat ons een begrip te geven \'an de onkos
ten. die aan dezen tak van dienst verbonden
waren. In ibSa, lezen wij bij hem oji bladz. 7,
werd Amsterdam \-erlicbt door 2380 lantaarns,
waarvan het onderhoud en gebruik ruim
/ 24.00Ü kostten, een \-oor dien tijd zeer aan
zienlijke som. Ook jnibliceert de heer Zalm
de instructies, die in de achttiende eeuw den
Amsterdamschen lantaarnojistekers gege\-en
werden. Het blijkt daaruit, dat zij zeer streng
gecontroleerd werden, zeer slecht betaald
dit laatste maakt de heer Zahn uit nadere ge
gevens op — en bij het geringste \ erzuim
zeer zwaar beboet.

olficieele schoonheden te bekijken.
Voor dezulken is de geschiedenis

der straatverlichting een heerlijk
kluifje. Hoe knus toi h
praten over den ouden
men 's avonds niet zonder lantaain
de straat ojiging. daar men o]) geeii
andere verlichting kon rekenen H(^
Kembrandtiek moet dat hebt ge
vallen zijn oj) de jiersonen en vooi-
werpen, waar de late wandelaais.
die bedachtzaam en ernstig \ooit-
staiiten door de stille straten, bet
ter verkenning oji richtten . ZulK
een wandeling naar huis moet toen
N-ol i.hantastische bekoring geweest
zijn. Men zag om den hoek don
kere gestalten naderen, een zwak
ken lichtstraal c'oor zich met zoe
kend bewegend: wie !> IMet gewichtig
gebaar werd de eigen lantaarn dan
opgeheven, of 't wel goed \'olk w as.
Toen kon men nog. dicht bijeen 111
den schaduw weggedoken, den te
genstander en zijn woorden onge
merkt besjiieden en beluisteven;
toen kon men elkaar voorbijsluiiien
zonder herkend te worden, en in
een zijstraat \ erdwijnen.

Niet waar. dat is heel wat in
teressanter dan tegenwoordig, en
daar wij nu toch niet meer m dc
modderkuilen van vroeger eeuwen

kunnen rollen, laat er zich met \'eel
ge\'oel over praten.
Het schijnt echter dat onze \ oor-

ouders, voor wie

hoite.x paai.
ME I' I.A .\TA A R.\

IC\' OLIELAMP
VER ARDIGD
door /. rw.v m-.H

heyden in jóöj.
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In de i8e eeuw komt de gewoonte op,
de lantaarns te Irangen aan touwen, die tus-
schen de huizen gespannen werden, zooals
nu met de electrische lampen geschiedt.
In zijn tweede hoofdstuk stelt de heer

Zalm de verdiensten in 't hcht van onzen
'^'IS'^noot, den Maastrichtenaar J an Pieter
Mmckelers, een der ontdekkers van het
steenkolengas. In igoi werd voor dezen
in 1824 gestorven, verdienstelijken geleerde
in zijn vaderstad een standbeeld opgericht,
dat men op bladzijde 25 van het bespro
ken werd afgebeeld kan vinden.
Het grootste gedeelte van het belang

wekkende boek is uit den aard der zaak
aan de negentiende eeuw gewijd. En daar
de schrijver gedurende meer dan dertig
jaren aan de Amsterdamsche gasfabrieken
werkzaam is geweest, is hij in staat ge
weest, vele documenten te verzamelen, die
wellicht elders niet meer te vinden zijn.
Voor de kennis van den strijd der partijen,
die zooals men weet te Amsterdam zeer
hevig geeweest is, heeft zijn boek daardoor
blijvende waarde.

I'i i8ih in tegenwoordigheid der
koninklijke familie voor 't eerst in ons
land een zaal bij wijze van proef met gas
verlicht was — een zaal in het Gerefor
meerde Oude Vrouwen- en Mannenhuis op
den Amstel —, begonnen de pogingen om
een gasfabriek ojd te richten. Dat ging ech
ter niet zoo vlot. Wel kreeg de Amster
damsche Pijp-Gas-Compagnie, in 1825 opge
richt, in hetzelfde jaar de koninklijke goed
keuring, doch de voorwaarden, die men haar
stelde, waren om onbekende redenen zoo
bezwaarlijk, dat zij niet floreeren kon. Zoo
mocht zij per etmaal niet meer dan 50.000
kubieke voeten gas stoken, en dat wel uit
sluitend uit raapolie. De aandeelen kwamen
echter in handen eener Engelsche maat
schappij, de I. C. G. A. (Imj^erial Continental
Gas Association), die in 1834 een betere
concessie wist te verkrijgen en verlof verwierf
in een aantal straten buisleidingen te leg
gen. Uitbreiding werd haar echter — om
onbekende redenen — voorloopig geweigerd.
Het duurde tot 1840 eer men er aan

dacht, het gas ook voor de straatlantaarns
te gebruiken.
De schrijver drukt een merkwaardig kreu

peldicht af. den vijfden October 1835 ver
vaardigd door iemand, die tot zijn ont
steltenis voor 't eerst een kerk — de groote
kerk — met gas verlicht zag. Zijn vroom
gemoed ziet met de clairvoyance, die zulke
vrome gemoederen bij zulke gelegenheden
aan den dag plegen te leggen, in die heilig
schennis het begin
,,Van een totale breuk en ondergang geheel,
Van ware godvrucht!"

Hij roept alle welgezinden op, om ,,met
,,den Sociaan, der Remonstranten leeren"
tevens ,,het Gas-verlichtingswerk" uit te
drijven. Dan eerst
..Dan wordt men voorbereid door waarheid

en gerigten.
Tot 's Heeren Avondmaal en gaslicht

moet dan zwichten".
*

:(c *

De hooge gasprijzen der I. C. G. A. gaven
de groote suikerraffinadeurs C. de Bruyn
en Zoon aanleiding tot het stichten eener
nieuwe gasfabriek, de Hollandsche fabriek,
aan den Weteringschans bij de Reguliers
gracht. Sinds 1844 had de I. C. G. A.
daaraan een concurrent, althans voor de
particuliere leverantie. Voor de straatver
lichting heeft zij altijd het monopolie ge
had. De strijd tussclien haar en de ge
meente over de concessievoorwaarden, de
overgang tot de gemeente-exploitatie, en
de oprichting der Electrische Centrale vor
men den voornaamsten inhoud van het leven
dig en onderhoudend geschreven boek van
den heer Zalm. Wij geven daarvan geen
overzicht, daar zulke onderwerpen alleen
l^elangwekkend zijn, als ze met gematigde
uitvoerigheid Irehandeld worden.

San.

Uitï^iivc Viiii SgIicI 1 lolkeiiiii s
(1p1, Amsterdam.
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DE OPGELOSTE rMS-ATI £S77A.
B. f» fV.: En 'i'at ziet u nn, iuljfromv i
lAe jujfï'ouio (f//V met hel ei Ziwektj Kijk ei'cts, heet'en! IJiee in V muiden dyijjt de ̂ ^ciekzeestie die is nou op
gelost, maar door de nevelen, dte daaronder zitten ontstaan de hezzoaartijkhedens en tinantiëele heslommeringen en
nou is 't maar de kzuestie of moes licht, verlichtin,i; geeft aan de burgers — of dat te door moes licht in den
donker komen te zitten van zoegens de prijzen. De duisternis is de toekomst, heeren: en het licht is het licht,

maar de centen binnen de centen. 7.tet moec zoo leit nou de zaak hier in 't glas.
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DOODGRA VERS AAN HET WERK.Dikwijls hoort men de menschcn, bij 't aanscliouvven
of bcscliouwen van een of ander levend vve'ien, vragen:
,,welk nut Iieeft dit dier nu?" Ze bedoelen daarmee
meestal: .,\velk nut heeft het voor ons", het bekende
stand]nint, dat den mensch als middelpunt van het

heelal beschouwt, en waarnaar alles wat er leeft en groeit wordt

I. EEN VOGEL {KOOLMEES) IS IN HET BOSCH OMGEKOMEN.
AAN DEN BEMOSTEN VOET VAN EEN JONGEN EIK. WAAR
DE BOSCHMUIS DE ZWARTE AARDE HEEFT OMGEWOELD.

LIGT HET DOODE VOGELTJE UITGESTREKT, MET TEGEN HET
LICHAAM GELEGDE VLEUGELS EN OPGETROKKEN POOTJES.
DE AANWEZIGHEID VAN EEN KEIZERVLIEG TOONT AAN.

DAT ONTBINDING REEDS IS INGETREDEN.

II. DE, NIET ZICHTBARE, DOODGRAVERS ZIJN MET DE TER
AARDEBESTELLING AANGEVANGEN. HET LICHAAM VAN

DEN, NU OP DEN RUG LIGGENDEN, VOGEL BLIJKT IN ZIJNE
LENGTE-AS OP BIJZONDERE WIJZE TE ZIJN INEENGESCHO
VEN: DE STAART IS EENIG.SZINS NAAR HET LICHAAM TOE

OMGEKNIKT, DE KOP IS TEGEN HET LICHAAM GELEGD, DE

VLEUGELS ZIJN NAAR BOVEN GEDRUKT. IN DE OMGEVII^,
VAN HET CADAVER LIGT OPGEWOELDE AARDE.

III. HET VOGELLICHAAM IS NOG KORTER GEWORDEN EN
TEGELIJKERTIJD ZOO VER INGEGRAVEN, DAT ZIJN HOOG
STE PUNT ZICH OP GELIJKE HOOGTE BE]'INDT MET DES
GROND, WAARBOVEN SLECHTS STAART. VLEUGELS EN KOP
UITSTEKEN. ÉÉN DOODGRAVER, ZOOALS DE VERHRIH-DF
TARSEN {BEDJES VAN DEN VOET) DER VOORPOOTEN AIS-
TOONEN, EEN MANNETJE. KRUIPT OP HET CA DA VER ; HI f
KWAM ER ONDER VANDAAN EN ZAL HET VOLGEND OOGEN-

BLIK TUSSCHEN DE VEEREN VERDWIJNEN.

beoordeeld beschermd of bestreden, naar gelang het s menschen
hela gen a .d niet in den weg staat. De naturalist denkt er au-
de s Sër en hcewel hij den praktischen mensch x-olkomen gelijk
ëëèft vanneer hij voor hem beslist schadelijke d:eren ot jdanten
uitroeit of bciicrkt, ja. hem menigmaal middelen op de studie
der levende Natuur gegrond, aan de hand üoet. teneinde dit
voor het bestaan van den mensch noodzakelijke weik te be\oi-
deren meet hij zijne waa-deenng voor het lev ende al. naai dc
schoonheid of doelmatigheid van d^^ordie
derhjke instincten en bewijzen x'an x'ecstand en naar c e rol d e
een levend wezen in de Natuur veiwult, ongeacht ̂  k- o
nuttigheid voor den mensch. HiJ r ele insecten is de h'I dit zij
in de Natuur sjielen duidelijk aan te wijzen wat vooral bij ons
huidig onderwerp het geval is. De D<)odgraveitjeh behooien
tot een groote groep insecten, die de taak dei leimging in c
Natuur vervullen. Zij zorgen, dat t erganende organismen tijdig
worden ojigeruimd. \'óór ze. onderworjien aan het ontleclmgs-
ju-oces door inicroscojiische organismen, in de damjiknngsluclit
een ge\'aar zouden ojileveren \'oor het andere kwende in dt naiij-
heid' van hunne laatste rustjilaats. Nu ondergaan ze het ont
ledingsproces onder den grond.
De algemeenste onzer doodgravertjes (er zijn \-erscheidene soor

ten) zijn vrij opvallende kevers van jihis minus 2 (vM. grootte.
Zij dragen de sombere kleur dos doods, ojigecroolijkt dooi twee
helder oranje banden, die d.vars o\'er de dekschilden loojien.

Dikwijls heb ik ze bij hun arbeid betrajit en mij \-ermaakt
met hunne bedrijvigheid, met hun rusteloos onderwoelen van
het voedsel voor hunne laiwen. Nam ik één in handen, dan liet
hij een merkwaardig gejiieji hooren, dat wordt \-oortgebracht.
door 't wrijven van een der achterhjfsringen tegen den achter
rand der dekschilden. Alisschien is dit een soort verdedigings-
of liever schrikmiddel. evenals als het loozen van een zeer onaan
genaam riekend, bruin vocht. Een vogel ol ander dier zal mis
schien een. zich op deze wijze verzettende jirooi laten \allen.
In verband hiermede kan ik nog wijzen op de beteekenis \ an
de opvallende oranje banden oji de dekschilden, die z.g. schuw-
kleuren zouden kunnen zijn, welke den aangrijper zeggen: ,,pas
ojr. ik ben oneetbaarl"
Daar de beteekenis van die kleuren echter in dit ge\ al niet

vaststaat, staj) ik daarover liex'er maar heen. Een eigen waar
neming waarschuwt me boc endien, om de beteekenis \-an die
kleuren te o\crschatten. daar ik waargenomen heb, dat een
inuurhagedis een doodgra\-er \'ing en doodde.
De afbeeldingen brengen de begrafenis \'an een vogel in beeld.

Echter begra\'en doodgra\-ers ook mollen, muizen, hagedissen,
kikkers en zelfs grootere dieren zooals eekhoorntjes. Is de grond
te hard, dan laten ze het door hen gevonden cada\-er ook wel
liggen en bearbeiden het waar ze liet vinden : ondergraven is
ecliter regel en de afbeelding toont duidelijk, hoe voliedig die
ter aarde bestelling jilaats \-inclt. Nauwelijks blijft een sjmor
van het cadaver over. De bekende Fransche entomoloog Fabre.
heeft het bedrijf der doodgra\ertjcs nauwkeurig gadegeslagen
en kwam tot zeer merkwaardige resultaten.

Hij bevestigde dat mannetjes en wijfjes samenwerken en nam
waar, dat de mannetjes zich bo\-endien met den \erkennings-
dienst belasten. Zij zijn het die. als het werk stokt. bo\-en komen
kijken en de geschikte jilaats voor de begrafenis ojizoeken. Het
bcgra\'en geschiedt door onderwoelen en de wijfjes leggen daarna
hunne eieren in de prooi: deze eieren kweren sjioedig lar\en. die
gretig oji het inmiddels ..adellijk" geworden ..wild" aainallcn.
Fabre bevond, dat binnen eenige dagen de \ ceren of haren \ an
het cadaver. wanneer dit een \-ogel of zoogdier was. totaal ver
dwenen waren, terwijl de schubben \'an \-isscbcu en rejitielen
bleven.

Als de larven \'olwassen zijn. kruijien ze ietwat dieper in don
grond en vcrjiojijien, om dan don ke\cr te kweren.
De verhalen, die omtrent het intellect van den doodgrax'er

in onilooji zijn, heeft Fabre aan een duchtig kritisch onderzoek
onderworj^en. Het eerste verhaal was. dat. wanneer docdgra\ers
een cadaver vinden, dat oji harden bodem rust, ze elders een
graf gra\-en en hun buit daarheen sleejien.

\'olgens de jiroefnemingen van Fabre sleejien ze integendeel
het cadaver naar een geschikte jilek en begra\-en het dan oj) de
jdaats waar het is komen te liggen. Het duurde verder langen
tijd \'oor het cadaver \-an de niet geschikte plek \-erwijderd was,
niet minder dan zes uren'. Dat wijst oji niet zeer groote \-erstan-
delijkc gaven en e\ cnmin op goed georganiseerde samenwerking.
Het tweede verhaal luidde, dat doodgravers wanneer ze te

weinig in aantal waren om ecu begrafenis met goed gevolg te
ondernemen, de hulj) van kameraden zouden inroejien. Het
onderzoek van Fabre gaf ook hierin negatieve resultaten. Wan
neer hul]) komt ojxlagen. kan dit geheel aan het toeval worden
toegeschreven.
Het derde gedeelte van Fabre's onderzoek loojit over de ..gah'"-

geschiedenis van (lledditsch. Doodgravers zouden eenstok
waaraan een doode muis of ander cada\er was gebonden, netjes
heldien ondergraven en op deze wijze het dier oji den grond
hebben gekregen om het ter aarde te Irestellen.
Ook dit bleek onjuist te zijn. \\'el toonden de doodgravertjes

dat zij zich aan allerlei vreemde omstandigheden kunnen aan
passen. maar aan den roeji van intellect, veroorzaakt door d
drie m omlooj) zijnde verliaalt jes. beantwoordden zij niet Fabr
concludeerde dan ook Ion slotte, dat zij bij luiiine handelimw

de
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IV. I-IET LICHAAM IS EEN WEINIG NAAR LINKS GEnRAAlI)

EN VERDEK INGEGRAVEN.

slechts door „de onbewuste aandrift van het instinct" geleid
worden.

Als onbevooroordeeld lezer van zijne waarnemingen en als ento
moloog, komt het mij voor, dat Fabre hierin echter wat te ver
gaat en blijkt m.i. uit diezelfde observaties, dat de doodgraver-
tjes over een redelijk aanpassingsvermogen beschikken. Het is
toch immers niet juist, insectenverstand aan menschenverstand
te toetsen en van deze diertjes menschelijk overleg te verlangen?

S. Leefmans.

V. VAN HET CA DA VER IS NOG SLECHTS EEN DEEL FAN

HET ACHTERLIJK, EEN VLEUGEL EN EEN KLEIN GEDEELTE
VAN DEN KOP ZICHTBAAR.

LIMBURGS NOORDPUNT.De golvende heuvelreeks, die aan het Noorden der smalle
provincie Limburg dat eigenaardige schrale, armoedige
uitzicht geeft, maar tevens ook de schilderachtige
bekoorlijkheid meebrengt, houdt de Maas, die Lim
burg in zijn langgetrokken vorm volgt, trouw gezel

schap. Van de hooger gelegene rotsplateaux bij Valkenburg gaan
de verschillende hoogteliniën naar 't Noorden door breede clalen
gescheiden. Hier en daar worden ze onderbroken. Bij Venlo
door de moerassen, waaraan de stad haar naam ontleent, bij den
Hamert door het gegraven Geldersche Kanaal, dat den Rijn
met de Maas moest verbinden, maar het nooit verder heeft kunnen
brengen, dan tot den rang van uitloozingskanaal en eindelijk

VI. DE VOGEL IS VERDWENEN. SLECHTS EENIGE VEEREN

OP DEN LOSGEWOELDEN BODEM WIJZEN HET GRAF AAN.
HET WERK WERD VERRICHT DOOR i MANNETJE EN ̂ WIJF
JES; TOTALE DUUR ]'AN HET WERK PL.M. i DAG EN 4 UREN.

AFBEELDINGEN OP j/s DER WARE GROOTTE.

door het bed van de Niers, welke zich een weg wist te banen
door de zandhoogten en aldus eene \-ruchtbare smalle laagvlakte
deed ontstaan, waarin men Genne]) plaatste. De voortzetting
en het einde \'an de c-ersclullende uitloopers van het Limburgsche
heuvelland vindt men bij Mook tot Nijmegen, waar de Waal
het afbreekt, terwijl er meer Westelijk nog sporen van zandige
tcrreinverhetfingen te zien zijn in de richting van Wichen en
Borgharen, als het nagolven der groote deining, waar het zand
nog hier en daar vermag zich bo\-en de klei te vertoonen, om dan
\'oorgoed te zakken.

Bij IMiddelaar en Mook valt het hoogece gedeelte vrij steil
omlaag, wat men 't best kan zien bij een fietstocht of auto-rit
langs den breeden Rijksweg. Verder'over de hoogten heen ligt
op Bruisens grondgebied het groote Rijkswoud met herten, reeën
en allerlei vliegend wild. De mooie omgeving van Cleef sluit zich
daaraan, om door het diepgelegen Kermisdal afgesloten te wor
den. Cleef had vroeger een grooten naam bij de uitgaande wereld.
Het was de fijne badplaats bij uitnemendheid \ oor de nette Hol
landers. Van Scheveniugen of Ostende was toen nog geen sprake.
Cleef had baddoktoren, hotels, bosschen en waterpartijen.

Maurits van Nassau had in den trant cuin den tijd ook tem-
jieltjes gebouwd, galerijen, een kolom met een ijzeren krijger er
op geplaatst, bedriegertjes of kleine onzichtbare fonteintjes laten
aanleggen, en veel bijgedragen tot den goeden naam der jilaats.

Cleef is niet bijgeble\-en. Het is overvleugeld geworden door
allerlei andere badplaatsen, welker aantal sinds vertiendubbeld is.

*
*  *

Als men \'an de oude hertogstad Nijmegen den grooten. v\el
beplanten, breeden Rijksweg naar 't Zuiden \-olgt. Malden en
de Sanatoria voorbij is, dan komt men aan den welbekenden
Heumenschen molen.

Wij komen door den boog onder den sjroordijk in gescliied-
kundige omgeving.
De slag van Mook greep hier niet op de hooge heide plaats,

maar vlak hierbij in de velden, die getuigen waren van een bloed
vergieten en een debacle, ongezien en onverwacht.

Rechts ligt Mook, smal, saamgedrongen langs den weg.
De groote weg trekt verder als een breede laan, hier met lin

den bezet, daar met olmen beplant tot men een witte molen ziet
liggen. Vlak \'oor ons ligt ook een hoog gebouw in boomrijke
omgeving. Scherp weerkaatst het beeld in een helderen ])lar..
.Dat is de Piasmolen.

De plas wordt gevoed door de beekjes van de heuvelen, die
zich hier meer naar de ̂ laas vooruit geschoven hebben.

Toen Z. iM. Willem II zijn bezoek aan Limburg bracht, vond
hij daar sleclit onderhouden wegen. Achter Roermond bij Merum
bleef de reiskoets zelfs steken. Dat was onaangenaam, maar het
had toch zijne goede zijde, want daarna werd met kracht begon
nen aan den aanleg r'an een Irreeden, grooten heerweg. \'óór
den tijd liep de weg, niet vóór den vijver heen, maar vlak langs
die uitspanning de Piasmolen en het koren der boeren werd met
de kar tot hier gebracht, om in den watermolen te worden gemalen.
Hooger op in het Molendal lag nog een molen, die echter voor

de ])apierfabricage dienst deed. maar sinds langen tijd in een
korenmolen veranderd was. De laatste knecht van den j)a])ier-
molen woonde kort bij in een huisje, dat nog aan hem herinnert
door zijn naam van Jan Pa]uer. In i()oi werd de oude uitsjian-
ning verbouwd tot een nieuwerwetsch hotel.

Bij zomeravond is het hier een uitgelezen zit. .De zon heeft
hare kracht verloren en zendt lange stralenbundels over de groene
weilanden, de geelwit opblinkende heide, en zet de witte huizing
nog eens in vol licht. De topjien der linden aan den ]-)las, de reu-
zencikenboom, de zware dennen \A'orden verhelderd. Op clen
achtergrond over den vijver heen vangen de beuken oji de helling,
de eiken rondom den uitzichttoren het zonlicht oj), als mocht
er niets verloren gaan. De zwanen o]) den vijver schijnen hagel
wit en duiken met sierlijke, ernstige bewegingen. Langzamer
hand smelten de tinten ineen: het donkergroene met het bruine,
het geeloker met het donker sejiia tot zwart toel .De moerassen
rechts worden grijs en hullen hunne stofteering iu een witten
sluier. Slechts massa's maken nog indruk op ons oog. In het
bosch is het stil, de duif kirt haar drooinerig liefdeleed en de
nachtegaal galmt de genieting van het volle leven uit in onover-
treflelijke wilde melodiën.

zullen enkele uitstapjes maken in de omgeving en zonder
als gids te willen optreden, toch hier en daar enkele punten
aanwijzen, die in 't oog sjiringen om de indrukken te bewaren
en ze met de camera vast te leggen voor 't vervolg.
Tegenover den handwijzer \'an den algemeenen Nederlandschen

M iehijdeisbond aan den Plas, gaan wij hot bosch in, daar waar
de dennen zoo hoog de lucht inschieten cn zich breed vertakt
hebben in ongestoorden groei.
Een vijftig jiassen ver trefien wij een grooten eik en zien wij

een dei heldeie beekjes, waarx'an men er een x'iiftal in de streek
treft.

0\'ei een jrlank gaan wij onder zware beuken omhoog langs
een boschpad. Daar ligt de Kloosterberg.

Iri Romeinsche tijden stond o]t die hoogvlakte eene \"illa.
1 oen men den Rijksweg aanlegde, vond men over eene groote
uitgestiektheid daktegels, umbricos, en meer naar onderen over
blijfselen van een achthoekigen toren van tufsteen met gotische
kijkgaten. Deze waren waarschijnlijk afkomstig van eene leger-
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jjlaats aan den voet der lioogten, \-ooral omdat de
Romeinen gaarne bij loojiend water zaten.
Langzamerhand komen wij aan een rustieken uit

zichttoren met groote windvaan. Het uitzicht op het
landschap in de laagte is verrassend.

Verder op slingert de Maas als een zilveren lint door
de groene weilanden en de bruine heide. Rechts ligt
het oude Cuyck, vaderland der heeren \'an Cuyck,
Beers met den Beerschen overlaat, (lra\-e met zijn
Sint Elisabeths gasthuis en blindengesticht, in een
kring van boomen gevat, Heumen met zijn jieper-
busachtigen toren boven de kerk en het monument
van Bodewijk van Nassau. Korterbij ligt Mook met
de sierlijke sjroorbrug, vrij wat meer geëvenredigd
van vorm, dan men deze overal elders ziet. Links
over de vennen heen boerenwoningen en de groene,
langgetrokken laan van den Rijksweg, (lenne]r met
zijn fraai stadhuis, Oeflelt en Beugen tusschen de
bouwlanden in tegen een achtergroncl van bosch, de
oude Baronnie Bo.xmeer met haar groot slot, kerk,
kloosters en mooie landhuizen, Sambeek met zijn
monumentalen hoogen toren en dan \-erder de dorpen
en dorpjes, die om het kwartier elkander oi)\'olgen
tot Maashees toe, terwijl hoog bo\'en den horizon
blauwgrijs de machtige toren van het weh'arende
Venray o])duikt en nog afsteekt tegen het witte licht
aan den wijden gezichteinder.
Reeds boven spraken wij ̂ •an het dorpje i\liddelaar. Wanneer

wij van den Piasmolen den goed begrinten weg nemen links van
den Rijksweg zien wij een groej) keuterijtjes, woningen en hutten
liggen o]i den rand van het Broek of de Riethorst. Met noesten
vlijt hebben de bewoners het land
achter hunne huizen tot akker

land gemaakt. Al moge het schil
derachtige, het ouderwetsche daar
door voor een gedeelte verloren
zijn gegaan, de boertjes varen er
wel bij. Het gebruik van kunstmest
helpt hen vooruit. Wij gaan door
een streek half zand, half moeras,
dat nog op ontginning wacht.
Langs het I^romven, thans in

ontginning, en een landweg gaan
wij weder naar den grooten weg
en zien spoedig den handwijzer van
den A. N. W. B. voor den vijver en
zijn voorloo])ig weer aan ons uit-
gangs]Hmt,

*  *

Na dit uitstajjje naar de schilde
rachtige hei en ]\laas, gaan wij een
nieuwen tocht ondernemen en kie

zen daartoe het pad langs 't beekje.
In den zomer, als het malsche groen
der beuken en het loover der eiken de zonnestralen \'ervorint

tot blinkend gouden schijven, die af en toe door het bladeren-
dek mogen dringen, om bodem, struik en helling te \'erlichten,
is het hier luchtig en koel. In den herfst als geel, rood en erns
tig bruin de vroolijke lichte kleuren \'ervangen hebben in het
loover, in moeras en in het kreu
pelhout, is het hier windstil, al ^ ^
moge daar buiten de wind ook trek
ken en zijne kracht toonen. Langs
een watervalletje, overschrijden wij
de beek en gaan op de moerassen
toe en volgen tusschen loofhout den
weg langs de Rijksgrens. Rechts
liggen nog vennen en zien wij de
waterhoentjes duiken en tusschen
het riet heen werken. Een paar
duizend meter lang volgen wij den
weg. 't Is een vreemd landschap,
vol afwisseling, rustig, met enkele
boerenwoningen aan de overzij der
vennen, wier strooien daken ons toe-
blinken door het heldergroene mos.
Naar boven links is 't al bosch,

op de vruchtbare helling welig ge
groeid. Wie van vlinders en van
planten houdt, kan hier verzamelen
en vindt er zeldzame soorten. De
weg rechts voert ons door het ge
hucht de Milsbeek en de ontginning,
de weg links door de bosschen van
den Sint Jansberg, den St. Mar-
tensberg weer terug naar den
Plasmoien.
Zoo kan men de eene mooie

wandeling na de andere maken, en
vindt steeds afwisseling en ziet tel
kens nieuwe gezichten. Er bestaat
,,een gids van het mooiste plekje
van ons land" geïllustreerd met Z'"'" f. ir v,.gi.

.Ll.N DEN PLASMOIEN.

wandelkaarten door J. S. (löbel, welk werkje goed geschre\'en
en zeer practiscli is. Dit kan goede diensten bewijzen.
Het viel ons op, dat dit gedeelte van Limburg, het Noordelijke

puntje nog niet genoeg in zijne schilderachtige bizonderheden
bekend was. Dat \'oerde tot deze beschrijving, waaraan we ten

IN DE VENNEN.

bewijze en ter \-erlichting de afbeeldingen \an \-erschillende
gezichten toevoegden.
Daarmede meenen we de beminnaars \an het echte buiten

zijn. \'an natuurschoon te gerie\-en.
N. F. v.\N Beurden.

DE PLASMOLEN.


