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Uibtave VOO SCHELTEMA fr HOLKEMA'S BOEKHANDEL
K..(3roesbeek & Paul Nijhof'f "AMSTERDAM"

liuizen in die streek werden
\-fStiugeiialdus des avonds in

een iai)0n aan en volgde haar man.
de notaris voorzichti

I

Romen
n

henedeukamei ge-

, (-i-ende de notaris v.K.rzicnug een jen^^
buiten nu stdnlonker. men kon , bon.d, het dier
langer hoe woester klonk het eenhevigen
scheen woedend te \echten. Pen ^ 1- - "■ ..i.on le"de zijn ge-kreet, gevolgd door een pijnhjk gekreun, l-vhon le^a j
weer aan. . .

— Wie daar? rieji hij met foisthe s • aangegrepen
Op hetzelfde oogenblik werd hij dooi

en een stem uit de duisternis be\ al.
of le bent een - -J  - .. -^weer vallen, niutaie

,  - , werd aangestoken,
handen kne\

— Gooi je wapens neer. 01 ]e neinp;^.. Kmd •
Machteloos en ontsteld het Inj zijn geN

.•elden hem terwijl er een tooi ts mannent„e„ em t.«de en vervnlgene .f enrek:
schenen uit de muren te komen hun
onder hun mantels kwamen knujijie s ^ waren gemas-
gordels staken pistolen en door middel
kerd, de anderen hadden zich onkenbaai .gemaan
'Te'^fk ISmdSLE" fr n..ta,-,s de peben,

Jré „en. gean..v,..«l en rnw «erd In, v.,or.-
geduwd naar het salon, waar deLehon zag een man van l i l-e knevel bedektegestalte en zeer forsch van uiterlijk. Een diKKe knekel bede
zijn monden enorme zwarte bakkebaai den omtI,c), l.ad de „itdrnkkmg .;an e.jne

DE HERBERG OP BEGRENS
(Slot).MONEUSE hervatte bedaard zijn bedrijf; het verhaal

van zijn boevenstukken zou zelfs in beknojiten vorm
stof leveren voor een boekdeel. Maar de laatste
affaire, die hij ondernam, de zaak van Ville-les-
Pommereul, verdient in bijzonderheden \-ermeld te

worden, want zij is berucht gebleven in de geheele streek; men
spreekt er nog steeds met afschuw \'an, en er zijn nu nog men-
schen, die ,,liever over iets anders praten".

Het kasteel Ville-les-Pommereul, aan de Belgische grens ge
legen tusschen Bergen en Condé, was een omvangrijk en antiek
gebouw, dat door zijn eenzame ligging overdag een triest voor
komen had en des nachts zelfs luguber was. Vier zware torens
vormden een parallelogram omringd door een gracht; zij waren
verbonden door hooge maar sterk gescheurde muren ; een somber
ge.velf en een zware eiken deur gaven toegang tot de binnen
plaats. Ville-les-Pommereul was eertijds de residentie geweest
van een prins de Ligne, bijgenaamd de (irooic Duivel, en voor
een deel wegens de droefgeestigheid \-an de plaats, maar hoofd
zakelijk om dien weinig geruststellenden bijnaam, werd het
kasteel door zijn adellijke bezitters verlaten en verviel langzamer
hand tot een ruïne.

Tijdens de vorming van de administratieve indeeling die een
gevolg was van de verovering van België door de Fi-anschen,
werd te Pommereul een notariaat gevestigd, en de nieuwe titu
laris, burger Lelron, kocht het oude kasteel; een vleugel er van
liet hij herstellen en tot woning inrichten, en in het begin van
1796 nam hij er zijn intrek met zijne vrouw, Maiïe-Claire Bouchez,
een klein kindje, een dienstbode en een hond, die naar den naam
Picard luisterde.

Op den avond van 9 November 1796, terwijl het buiten
sneeuwde, zaten notaris Lehon en zijne vrouw in het hoekje van
den haard, in een der zalen van hun oude feudale woning; het
kind sliep in een aangrenzend vertrek, de meid was in de keuken
bezig, toen Picard, die op de plaats aan een ketting lag, begon
te brommen en woedend met zijn ketting rammelde.

Mevrouw Lehon was bang: in dien tijd was men bang \-oor
alles, voor het plotseling dichtslaan van een deur, het kra
ken van een dooden tak, het blaffen van een hond, het aan-
roejien van een voorbijganger op den weg. De notaris, ook niet
geheel op zijn gemak, nam zijn tweeloojis geweer van den muur,
maakte den hijgenden hond los en deed cle ronde op de plaats
en op de voormalige wallen. Het land was bedekt met sneeuw;
in de verte blaften eenige honden als waakzame schildwachten.
Na een uur gewaakt en rondgekeken te hebben, ging burger
Lehon gerustgesteld naar binnen; zijn vrouw beefde nog, maar
hij wist haar te bepraten om naar bed te gaan, met de belofte
dat hij voor alle zekerheid nog een uur zou waken. Trouwens,
de deur was gebarricadeerd en de luiken stevig gesloten. AUe

Hij droeg een grooten steekhoed met zwaite \e
jas. een mode broek, een sjerj) en omgeslagen laaizen; e\ ena szijn makkers, had hij in zijn gordel twee jhstolen en een jxinjaaid.
op zijn heuj) hing een groote sabel. , , . . 1.,

Het was Moneuse. Tegen de tafel van het salon leunende,
met de armen o\-er elkaar, gaf hij een teeken aan zijne mannen
die daarop allen zwegen; men hoorde niets meer dan liet geluid
van het ojienbreken der deuren oj) de bovern ei dieping.

Hier moeten wij emoraf den lezer \ erwittigen. dat dit \eiliaal
geen roman is, hoewel het er sterk oj) gelijkt. Wij \olgen bijna
woord voor woord het verhaal zooals het later is opg(.'schre\en

die als kind in den wieg
het drama, dat hij later

door den zoon van notaris Lehon,
onbewust getuige was geweest van
duizendmaal heeft hooren vertellen.

Moneuse nam het woord.
—■ Ben jij niet de notaris?
— Ja.
— Ken je mij?
— Neen, ik heb u nooit gezien.
— Wie zijn de be.voners van dit kasteel?

. — Ik woon hier alleen met mijne \ roiiv\', mijn zoontje en een
dienstbode.

— Heb je niemand \-erborgen?
— Niemand.
— Je zult mij de waarheid zeggen. Denk er om. want je le\ en

staat op het spel. Drie dagen geleden heeft de bode \-an het
dorp hier een zak geld gebracht. Durf je het ontkennen?

— 't Is waar.
— De bode is weggegaan, maar de zak is gebkwen. Waar

hebt ge hem gelaten?
— Ziehier, ik bezweer u, de zuivere waarheid, die u misschien

bekend is. Dezelfde bode die het geld gebracht heeft, is gister
morgen tegen negen uur naar Bergen vertrokken; hij had den
zelfden zak bij zich met een som wan booo francs, die ik te Tour
na! had geïnd, voor rekening van burgeres D te Bergen. Dit
is de waarheid.

Je \ el haal is goed ceizonnen. Laat de \touw hier komen
Bleek als een doek kwam me\-rouw Lehon binnen' toen zii

Moneuse zag, dien zij dadelijk als den aanvoerder " "
ging zij vastberaden naar hem toe.

.Moneuse vervolgde op zijn kahnen toon'
— Drie dagen geleden is liier een som c'an booo francs

liracht. Waar is die? Als je liegt, wordt je man c'oor
ciondgestoken.

]\Ievrou\v Lehon viel op de knieën.
— .Mijnheer ! dood mijn man en kind niet Ik zal u de

heele waarheid zeggen. . . . Wij hebben dat geld
is gisteren naar Bergen gebracht.

— Dat hebben zij misschien afgesjirokcn
.Mevrouw Lehon hoorde het.
— Genade, mijnheer! Wij hebben die

wij bezitten een weinig geld. eilecten
Neem dat alles, maar laat ons het le\'en

•"« -«en.
— Sta o]> en wijs ons den weg. Wij zulle

zijt te blijven leven.
Zij ging Moneuse en zijn mannen \'oor

haren man: daar wees zij een secretaire
In die secretaire stond een ,^1, ,

herkende.

se-
oogen

.ge
niet meer. het

liromde Moneuse.

som niet meer. maar
en eenige kostbaarheden.

ïn zien of jelui waard

naar het kantoor van
kbtje, .ngelesd lLT™,
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pad, en daarin lagen eenige goudstukken. IMoneuse maakte er
zich meester van.
— Is dat alles? vroeg liij oj) minachtenden toon.
Mevrouw Lelion ging hem voor naar hare kamer en wees hem

een kast die geojiend werd; alles werd genomen, tot zelfs haar
linnengoed.
— Daar komen wij niet voor! riej) Moneuse. Waar zijn de

Dooo francs?
Ik heb niets meer, kermde de ongelukkige vrouw.

Moneuse ontdekte het kind in den wieg; hij sloeg de dekens
op en zette het zijn dolk op het hart.

Je hebt nog geld, zeide hij tot de moeder, waar is het?
Mevrouw Lehon wilde spreken, maar kon geen woord uit

brengen; zij strekte de armen uit en viel flauw. Moneuse schoof
haar met den voet op zijde en ging terug naar den notaris, die
nog steeds gebonden was.
— Je geld?
— Het zou mij gemakkelijker zijn u mijn leven te geven.
Moneuse wendde zich om naar zijn mannen en zeide bedaard:
— Hout....
Lehon rilde over zijn geheele lichaam. Hij had verwacht te

moeten sterven en voor dat laatste oogenblik al zijn krachten
verzameld, maar voor de marteling schrikte hij terug.
Er werd hout gebracht en een groot vuur aangemaakt in den

haard; een omgekeerde stoel werd stevig vastgebonden aan een
fauteuil waarin de notaris werd geplaatst. Zijn voeten werden
ontbloot. Zijn beenen, zijn armen en zijn lijf werden stevig
vastgebonden aan den fauteuil en aan den stoel; in deze houding
waren de beenen vooruitgestoken.
Met inspanning van al zijn krachten zijn vrees bedwingende,

bezwoer hij Moneuse:
— Ik zie dat gij mij gruwelijke pijnen wilt laten lijden! Ik

zou een millioen geven om er aan te ontkomen, als ik het had....
Ik bezweer u, spaar mij een vreeselijke en nuttelooze marte
ling. ... ik heb u alles gegeven wat ik bezit....
— Met die marteling worden heel wat bekentenissen ontlokt,

hernam Moneuse met ijzige kalmte. Schuif hem naar het vuur,
het is hier koud.
De fauteuil werd naar het vuur geschoven; Jehon stiet een

srnartelijk gehuil uit, zijn beenen staken in de vlammen, de
spieren van zijn beenen trokken op, het vleesch roosterde....

Bij het aanbreken van den dag werd mevrouw Lehon uit hare
bezwijming bijgebracht door de dienstbode, die door de roevers
in den kelder was opgesloten en die had weten te ontsnappen.
Men vond den notaris halfdood, de beenen misvormd, bij het
vuur dat uitgegaan was; het huis was geplunderd, de roevers
waren verdwenen.

Drie jaren lang was notaris Lehon bedlegerig; hij overleefde
zijn wonden echter en kon later nog weer met moeite loopen.
Met behulp van twee stokken zag men den grijsaard voort
strompelen op zijn verschrompelde beenen. Hij stierf 14 Juli
1824, zijn vrouw eerst op i Mei 1865, 93 jaren oud.
Het drama van Ville-les-PommereuI maakte den naam van

Moneuse legendarisch in de streek die zich uitstrekt van Bergen
tot Valenciennes. De boeren, zelfs midden in hun dorp, beefden
als de honden op een ongewone wijze blaften; de liedjeszangers
hielden er met hun liedjes den schrik in.

Eindelijk, op 12 Februari 1797, werd Moneuse in de omstreken
van Quévy gearresteerd door een oud-oihcier, Carbonelle, die
zich moedig tot taak had gesteld, de streek van haren onvind-
baren tiran te bevrijden. Hij had dienzelfden morgen gehoord,
dat Moneuse zich bij zijn vriend Allard te Quévy-le-Petit bevond;
het huis werd omsingeld, maar de roover had reeds de vlucht
genomen naar het bosch van Tilleul. Om drie uur in den na
middag zagen twee gendarmen hem, ,,leunende tegen een bergje,
zijn kleeren in wanorde, in de eene hand een ruiterpistool, in
de andere een Katalaansch mes." Een der gendarmen, Dourlens
genaamd, ging vastberaden op den bandiet af, maar moest een
beekje overspringen dat vóór het bergje stroomde. Op het
oogenblik waarop Dourlens een aanloop nam, schoot iMoneuse
op hem zonder hem te raken. Dourlens riep:
— Moneuse, geef je over!
— Ik geef mij over, antwoordde de roover, en liet zijn pistool vallen.
Carbonelle en zijn mannen kwamen spoorslags aanrennen; zij

hadden reeds de voornaamste medeplichtigen van Moneuse,
Nicolas Gérin, Boisseret, Allard en Cirier gearresteerd. Allen
kregen de handboeien aan; men laadde hen op een huifkar die
den weg naar Asquillier insloeg; via Paturages bereikte men om
twee uur in den nacht Bergen. Er werd een hinderlaag gelegd
in het huis van Allard, maar er \^ertoonde zich niemand dan een
jongen van vijftien jaar die, zonder binnen te komen, aan den
man die de deur moest openen, ,,een klaverenboer met twee
cijfers op den achterkant geschreven" overhandigde.
Het kwam nu uit dat Moneuse na de misdaad van de Houleite,

dus in veertien maanden tijds tien boerderijen had geplunderd
en de bewoners „chaiifé". d.w.z. met de voeten in het vuur gelegd.
Llij werd naar het hof van assises te Bergen verwezen. Het
requisitoir behelsde vijftien punten van beschuldiging maar
de Houlette was er niet bij, er werd geen woord over gerept.
Moneuse werd ter dood veroordeeld; het vonnis werd echter

wegens een gebrek in den vorm vernietigd en de zaak verwezen
naar de crimineele rechtbank van het Noorder departement, ge
vestigd te Douai. Daar werd, zooals 't behoort, de geheele in

structie overgedaan: maar ook nu weer achtte de rechtbank zichSet Lt-oegd^ c-an de zaak N-an de HoideUe kennis te nemen. Deze
1  oersonen werd bhikbaar als een kleinigheid

S'l vi . .si ™ „nieuw ter d.,o<I verourdeeld, besteeg

SS óa-iljn (lood tul uun belangrijke ..ntliullingen bud Redaur,
SS dp zaak van d' Houldle en dat hij de aanstokeis van den

1  1 m finvpwezen " De autoriteiten maakten aan deze
mraditen een tdnde' Indien M..neuse ges|.roken heeft, dan
fSimat iijn bike,.te„is sn.ds .neen d™ een eet» m ee™d ander
dossier, in de archie\en tan eei 0 F C J S.

EEN OUD VAERS.
Over ettelyke jaren.
Doe gramjieer was een klo\ n
M'aren daer veel kliiysenaien
Tot de wildernis gesint;
Onder alle Godes vrienden.
Die den Heere vierig dienden.
Wasser eene Heremyt
Die een kint had meegeleyt.

kint.

Dit kint had hij meegenomen.
Met hem naer de wildernis.
Om het jirijkel te ontkomen
Wat er in de werelt is;
En om 't kind de vrees des Heeren
Van zijn jonkheijd af. te leer en;
En ojidat het kind altijt
God zou dienen in suyverheyt.

Lsje leerde goe manieren,
Hansje was geweldig fijn.
En hij leerde hovenieren
Om niet luy of leeg te zijn;
Want de Duyvel uyt der hellen.
Komt de jonkheyt altyt quellen
Als sy luy en ledig gaat
Doet hij niet dan alle quaat.

Hansje, die en sag geen menschen
Anders als den Heremyt,
Alle dingen ging naer wenschen
En hij diende God met vlijt;
Tot die tyd dat sy vernamen
Dat er andere menschen quamen
Om te swieren in den Geest

Op een boere Bruylofts-fee.st.

Hansje, die noyt sulke dingen.
Van syn leven had gesien.
Die sprak vol verwonderingen.
..Vader, wat syn dit \-oor lien?"
Doen kreeg Vader agterdenken.
Merkte dat het hem mogt krenken:
Maer de man sprak heel bedaan
Het syn Gansjes die daer gaen.

Wagt u, dat sy u niet hyten
Dat gy daar niet by en gaet.
Anders mogten sy u smyten
Blyft by myn en volgt myn raet;
Hout u in myn kluys \-erborgen
Ik sal vlytig voor u sorgen,
Wagt u, dat u niemand siet.
Anders naekt u groot \-erdriet.

..Neen ik vrees niet. sey ons Hansje.
Voor dees Gansjes, nog verdriet.
Vader koopt mijn ook een gansje.
Want sy zijn soo leelyk niet.
Sy en sulle myn niet byten:
Koopt myn een gans of ik sal kryten:"
Ag! dagt doen den Heremyt,
.,Nu ben ik den \-ogel quyt!"

Het was nauw een week geleden
Of ons Hansje raekte los
En hij liep mer fiere schreden
Naer de stadt toe uyt het bos;
Doen ons Hansje daer met hoopen,
Sulke Gansjes meer sag loopen
Was hy nauw een maent uyt 't wout
Of ons Hansje was getrouw't.

Men mag wel de jonge lieden
Rade tot de suyverheyt,
Maer men mag 't liaer niet gebieden
Sy zijn vry, zoo Paulus seijt.
Die het vat, die mag het vatten.
Die het schat, die mag het schatten
Alle geesten looft den Heer!
d Een wat min, en d'ander meer.

J
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PONTRESIN A.Een der mooiste en drukst bezochte zomerplaatsen in de
buurt van St. ̂ loritz is wel Pontresina. In den winter
ziet men er daarentegen weinig menschen. Er is dan
■te weinig zon, het is er te koud. Waarschijnlijk is het
temperatuurverschil met St. Moritz, Celerina en Sama-den wel niet zoo groot als men daar vertelt, maar tocli krijgt

de l^ezoeker van Pontresina den indruk dat het daar kouder is
dan in de omliggende plaatsen.

Toch is het er ook in den winter buitengewoon mooi, eigen
lijk nog m(3oier dan in den zomer, maar de meeste mensclien
geven er den voorkeur aan dat moois vanuit Samaden of
St. iloritz eens te komen bekijken, als wel daaiwoor zich een
langer verblijf te Pontresina te getroosten. Trouwens veel plaats
\'oor vreemdelingen is er in den winter niet, want van het
groote aantal hotels is er slechts een drietal dat ook gedurende
den winter gasten ontvangt.

Pontresina ligt 1828 meter hoog en maakt een zeer voor
namen indruk. Het aantal eigenlijke inwoners is gering, slechts
een vijfhonderdtal. Toch strekt het zich over een lengte van
ongeveer i.', kilometer uit aan den rechteroever van de Bernina-
beek, aan weerszijden van den Berninastraatweg. Het dorp is
verdeeld in twee gedeelten, Unter-en Ober-Pontresina. In Unter-
Pontresina vindt men de meeste hotels.

Het mooie van Pontresina ligt in de nabijheid van het Ber-

Veltlin r'ormt.
tig is en mooie
de tourist er
wat liij te zien
uit te trekken

zelf reeds ]irach-
ueeft zonder datTerwijl daardoor l'""tresina

uitzichten op het doen, is hetgeen
ee„i,e ""'r Be.roos, cf

,1,1 en loonend.
,l-ni een sledetocht naar denIn de eerste P'^^ts n<)e_m^

S'b 'S , . .K+ tochtje ook zeer gescjnkt

krijgt, als luj
bijzonder schitteie
jilaats noemen wij

Morteratschglet.scher. gelegen op t
Ober-Pontresina, een afstand, ""-V ,
maakt voor liefhebbers van . Berninastraatweg,

De rijweg gaat twee kilometei ^ restau-
waarna men rechts afslaat, u aai J J o\-fi- de .Morteratsch-
rant eerst over de Hermnabeek en dan
beek gaat. ,-,.st-mrant Morteratsch zijn voor 30

In het vriendelijke .notscjier verkrijgbaar. In
centimes toegangskaalten %<>" ;o,,,p,,^\ven. of juister gezegd
den gletscher is een sooi t g, i^ lichtjes verlicht wordt.

Morteratsch onbeschrijfe-
met bij liet to .c erachtige gezicht dat
opleveren. Daarbij

met
gletscher

een soort mijngang, die
Is reeds de wetr van Pontre->ina naai
lijk mooi,
gletscher

het haalt
en ijsgrot die

i komt dat deze
zeer gemakkelijk te

ninagebergte, dat de grensscheiding van het Ober-Engadin en

gletscher een der zeer weinigen is i
bereiken zijn. Men komt ci c anui
lang.s een effen wandelirad can
lust in hebben, kunnen ook
gletscher zelf beklimmen. Die

hotel

1'i

\

\

Morteratsch,

tien minuten gaans. Zij die er
onder geleide van een gids den
gids c'ertelt n. dat de ijsmassa

zich o\-er een lengte van
drie uur gaans uitstrekt.

Oj) den gletscher zelf
heeft men het beste gezicht
van uit de oj) 2450 meter
hoogte gelegen Bovalhut.

Bo\'en den gletscher uit
ziet men dan de hooge top
pen van de Berninagroep,
de Piz Bernina, de Piz

PONTRESINA. ^..BEKLIMMING VAN DE SERAC.

Piz
de

Palü. de
Piz Koseg

ZujM). de Ij,
Munt Pers.
en andere.

\'an uit Morteratsch is
een zeer mooie tocht te
maken naar Bernina-Hiiuser
en Bernina-Hospiz. De af
stand c an Pontresina naar
Bernina-Hosjiiz is 13 kilo
meter. Men kan Bernina-
Hosjriz (rok bezoeken met
de electrische tram. die van
Pont resi ira over !\Iorteratsch
en Bernina-Hiiuser gaat.
Inderdaad is daar veel \-oor
te zeggen, daar 'men dan
zonder zich \-eel te ver
moeien de terugtocht wan
delende of op skis doen
kan. Bij IMontebello heeft
men een schitterend uitzicht
O]) den als het ware tusschen
de Piz Chalchagu en Munt
Pers gelegen Morteratsch-
gletscher. waarbij men na
tuurlijk ook de zoo mooie
Piz Bernina en Piz Piilu

,'.te zien knjgt.
Vooi-bij Bernina-hiiuser

wcrrdt het landschaj) woes
ter, men ziet de boomen
in aantal minderen en ten
slotte is liet landschap ge
heel bocrmloos. Er zijn
eenige kleine meren, zooals
het Eago Minoi-e. het Lago
Eianca en het Eago Nero,
zij zijn er maar men ziet
ze niet, daar ze geheel
bevroren en met sneeuw
bedekt zijn: Ijsbanen wor
den hier niet onderhouden.
Dan komt de ("ambrena-
gletsclier on de ruim .','100
meter hooge Piz ("am-
biena, die men ook zeer
goe.d ziet \anuit het Ber-
nina-H,)si)iz. \'an daar uit
<an men de Piz Canrpascio
«ezoeken. Deze is ruim 2()00

meter hoog, dns j >0 meter
loogei- ,lan Bernina-Hosiiiz.
uitendien is het der moeite

\\aard een bezoek aan de
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l iz Lagalb en de Pizza di Verona te brengen van wege het
rijzondei mooie panorama. De Pizzo di Verona is 3462 meter
hoog, men ziet liier den mooien Pillu-gletsclier.

Bernina-Hospiz is het hoogste
Lnnt' v.of 1 ^-530 meter hoog js. Vandaar

Motta en La Rösa. La Kösa is
cr 7 meter hoog. Dertig kilometer verder komt men aan
T p ' gs-s-t het dan over Poschavio, Sassalbo,
'I ir-i n ?'+ '^^'0 Campocologno, Madonna di Tirano naarliiano, dat nog slechts 450 meter hoog is.
nP7x,-nQi- • ®^'™^^"Bospiz is wel het bezoeken waard, maar een
T-rmio,-,n w 1 ontzettend waaien kan, zoo erg als het in
^^nnrl' r..^ ̂  ̂'^hts doeii kaïi. De drooge sneeuw wordt dan door de
+n mo 7'Oodat men met een formeelen sneeuwstorm
ii; 1 leeit, waardoor het verblijf daar minder aangenaamn  e meeste bezoekers dan ook per volgenden tram het
meer herbergzame Morteratsch opzoeken.

anuit Beuiina-Hauser is ook de prachtige Diavolezza-tour
te ™a-lven. Diclit liij de Diavolezza-See rijst de tusschen de
un' eis en de Piz Trovat liggende Diavolezzapas, die 2977

me ei hoog ligt Dat men van hier uit een eenig mooi gezicht
lieelt op de Bernina-groep laat zich begrijpen. Men ziet daar
•dan de 1 iz Palu, de Piz Bernina, de iSellavista, de Crast
Aguzza, de Morteratscli en de Tschierva, terwijl men beneden
zich de Morteratsch- en de Pers-Gletschers heeft.
De Piz Bernina is wel het mooiste gedeelte van dit berg-

landsclrap, doch is ruim 4000 meter lioog, zoodat het beklimmen
geen kleinigheid is. In 1860 werd die beklimming voor de eerste
maal met succes ondernomen door den heer Coaz, uit Chur. Nu
woidt het meer gedaan, maar het is een zeer vermoeiende
tocht van ongeveer acht uur. alleen geschikt voor geoefende
beigbekhmmers. Trouwens zij die den Piz Bernina maar slechts
in de verte zien, zullen ook zeer voldaan van hun uitstapje
temgkeeren.
Nog veel moeilijker dan het beklimmen van de Bernina, is

het om den top van den Piz Roseg te bereiken, of om den on
geveer even hoog zijnde (3967 M.) Monte di Scerseen, te be
klimmen.

i\Ien kan trouwens hier zeer kort zijn, iedere bergtocht in de
Bernina-groep is slechts mogelijk voor geoefende Alpinisten, maar
•die vinden dan ook hun moeite meer dan ruimschoots beloond.
Doch ook zij die in het geheel niet aan bergbeklimming mede
doen, en wandelende, op skis of in sleden, tochten in dit prach
tige landschap maakten, komen terug. Niet zonder reden is in
■den omtrek van St. Moritz geen enkel plaatsje te krijgen, tenzij
men zeer vroeg in het seizoen, of eigenlijk nog beter lang voor
het begin daarvan, om kamers schrijft.

Het aardscjie paradijs, het Engadin, met zijn prachtige natuur-
tooneelen, met bijna altijd ongekend mooi weer, wordt iedei»
jaar bezocht door oude bekenden, en zij die er voor het eerst
kwamen, keeren het volgende jaar weer terug. En die terug
keerenden zijn niet allen sportliefhebbers, al vindt ieder die
•er komt, het gekleed staan in een sportcostuum rond te
wandelen.

Het vorige jaar waren er in het Engadin 3200 gasten en als
men in den zomer er hotels bijbouwde voor nog 3200 andere
gasten, dan zou er zeker
;geen bed onbezet blijven.

P. J. DE Bruïxe Ploos
VAN AmSTEL.

DE PIZ BERNINA BIJ PONTRESINA.

houdt ditHmchtig en werkt daardoor afkoelend oji den inhoud.
Op den grond is een in lom])en gehulde \-rou\velijke gedaante

neergehurkt, bezig in een steenen molen \'an klassieke gedaante
— men ziet dergelijke molens in de musea van Romeinsche oud
heden — gerst te malen, dat het hoofdbestanddeel der voeding
van den Arabier uit het Zuiden is. De \touw neemt geen notitie
van ons en wij, de gewoonten des lands eerbiedigend, schijnbaar
evenmin van haar. Wij noemen haar vrouw, levende mummie
ware beter. De oogen zijn dof, het gelaat in alle richtingen ge
plooid en gerimpeld en niet het gelaat alleen, de lom]ien-kleeding
laat een groot deel van borst, schouders en armen zichtbaar, een
taankleurig, verschrompeld geheel met diepe rimpels tot op borst
en benedenarmen.

w

VAN AFRIKA'S
NOORDKUST.

(SM).
IJ zijn nu in een

Arabisch huis.
Meubelen zijner
nagenoeg niet
aanwezig,

den vloer matten of
pijten, in een hoek op
soort [gemetselde brits
pij ten en .' dekens in
grootst'. denkbare wanorde,
langs den wand een of meer
van de traditioneele groen ge
schilderde en met koper besla
gen koffers en ten slotte het
•onmisbare houten gereedschap
•om couscous te maken en soms
wat jwimitief i kookgerei van
Fransche afkomst, waaronder
Iret jietroleum-blik een belang
rijke rol is toebedeeld. Aan
•een der balken, zacht schom
melend, een groote zak van
geteerd geitenleder, gevuld
met water. Het water sijpelt
door het leer naar buiten. DE TOP VAN DE PIZ ROSEG EN KLEINE ROSEG BIJ PONTRESINA.
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EEN GEVAARLIJKE TOCHT OP DE „DREI BLÜMEN'.

Een van de vertrekken is aan de zijde van liet binnenplaatsje
opengelaten; daar is een vrouw met een klein meisje aan het weven,
terwijl zij tegelijkertijd op de te vuur staande couscous let. Drie
of vier dreumessen, enkelen zonder, de anderen met een half of
een derde kleedingstuk aan, met cherubijnengezichtjes en aardap
pelbuikjes, staken hun bikkelspel en kijken ons vragend aan. De
grootere meisjes alleen dragen een oude gestreepte gandoura van
een prachtig zwartbruin en rood. Als teeken van haar naderende
luiwbaarheid — zij zijn wellicht elf a twaalf jaar — zijn de randen
harer wimpers donker bestreken met kohcnl (antimonium), op
voorhoofd en wang is een klein kruisje getatoueerd, dat hen
lachend, guitig flatteert als ,,mouches" de markiezinnetjes. De
nagels, de handjialmen en voeten, zijn, eveneens ter verhooging
der verleidelijkheid, met henné roodbruin geverfd.
Een jonge vrouw met prachtige gazellen-oogen, en iets zedigs-

vreesachtigs in haar geheele wezen, heeft zich in het donkerste
hoekje teruggetrokken. Zij is zeker de tegenwoordige uitver
koren vrouw van onzen gastheer. ^'laar de goede toon verbiedt
ons alweer daarnaar te vragen en op de i'erwant.schap van den in
den regel talrijken familiekring valt geen pijl te trekken, vooral
daar huwelijk en echtscheiding bij de Arabieren elkaar zonder
veel omslag kunnen volgen en de polj'gamie er inheemsch is.
IMen sjjreidt een tapijt en wij drinken een koj^je heerlijke koihe

onder het houden van een gesjmek met onzen gastheer, dat van
zijn zijde vooral meer uitmunt door beleefdheid en een sierlijk
gebarenspel der fraaie handen en donkere levendige oogen. dan
door woordenrijkheid.

Alleen de kinderen blijven zich zelf gelijk en doen, zooals kin
deren bij ons en over de geheele wereld zich gedragen, met
een heerlijk internationalisme aan kinderlijkheid, x-erlegen-
heid en aanhalige behaagzucht. De grooteren zetten ons een
sordi i) af en den kleineren bieden wij een pe]5ermimtje aan, dat
wij toevallig bij ons hebben. De licht prikkelende lekkernij heeft
echter op deze gevoelige kindermondjes een geduchte werking;
onder luid ,,o weli" geroej) wordt alles zonder vorm van jirocès
uitgesjniwd als ware het peper en de verhitte mondjes met water
afgekoeld, alles onder luid gelach en groot sjiektakel.
In alle Sahara-steden zijn de woningen inwendig nagenoeg gelijk.

Die van cle rijken onderscheiden zich slechts door het grooter
aantal ta])ijten, welke met eenige kussens soms op steenen dir'ans,
onze fauteuils, canapés en bedden vervangen.

P ̂f''aat terug zijn wij een oogenblik verblind door het felle
zonlicht, maar dit wordt dadelijk daarop verduisterd door een
groot gevaarte, dat maar net in de straat schijnt te jiassen; het
IS het eeiste van een reeks kameelen, een karavaan, die daar zoo
juist cle jioort binnen getrokken isennu rneteenigszins'geanimeerden
leci op weg is naar de markt en \'ooral naar de drinkjilaats, die

Cle dieren reeds in den neus hebben. Het is dus geraden ons te
neigen meen deurnis, waarde geheele stoet met ezels, gewapenderijveis, begeleiders, magen en vrienden, die hen aan de poort

opgewacht en verwelkomd hebben, ons passccit in een >terk
mengsel van kameellucht, stof en teer.
Op het iilein is de markt onder luid gejoel van kooj.ers gebrul

van kameelen, \'an loven en bieden in taal c'an mond, liamlen
en rollende oogen, in vollen gang en beweegt zich c^en \ eelkleurige
menigte van allerlei bloed te midden van knielende kameelen en
bijzonder kleine koojiwaar iiitslallingen. Ook onclei de winkel
galerij,die het geheele marktplein omringt, is bet al le\en en bewe
ging \'an allerlei ondernemingen en iiulnstileim.
Een neergehurkte oude Arabier heelt twee hooi naddei> \ ooi

zich en doet met deze meer doode dan levende nion>tei tjes du-wel
niet meer in het bezit \an hun doodelijke gilttanden zullen zijn,
of hij slangenbezweerder is. Daar naast Jiereidt een neger een
voor Arabische tongen heerlijke lekkernij. Zw ai t gew oiden stukjes
vleesch en vet heeft hij aan een houten pennetje gelegen en laat
die op een lioutskoolvuurtje \-erschroeien; de houtskoolascii \ei-
vult de rol van jieper en zout. Alle bestanddeelen \ ooi een .-via-
bisch maal. waarvan ons alleen de dadel en de kolhe kunnen be
koren, zijn hier aanwezigen dit maakt het contrast ̂ l^s te grooter
met de buitengewoon talrijke blinde bedelaais \ an allerlei le.htijd
en kunne, met en zonder begeleider, .soms elkaar helpend,
maar allen met het onmiskenbaar stemjiel. dat hongerlijden geeft,
eenstemjiel, dat men ingeen land beter leert kennen in zijn deeinis
wekkende verschijnselen, dan onder de \ an nature reeds sobi ie en
magere Saharah-lievolking. Vooral die blinden met een symjia-
thieke uitdrukking \-an leidelijkheid zijn in dit opzicht treilend
en bijna monumentaal aangrijpend. \'liegen, zon en stof, mn van
andere satellieten te zwijgen, heelt de gecsel der blindheid hier
als bondgenooten. In alle vormen en graden \-an hec'igheid, maar
één, W-at volmaakte algeheele \-erwaaiioozing betrelt. lieerschen
in de Saharah de oogziekten en de meest aangrij]:ende is wel die.
waar op het hoornx'lies nieuwe lagen \-an een hoornachtige stof
aangroeien van zoodanige dikte soms, dat de oogliollen door de
niet meer te sluiten oogleden heen |)iiilen.
De inwoners schijnen aan deze alzichtelijkheden, waaraan zij

zelf door liesmetting zoo bloot staan, gewend ol berusten er in
met islamitische gelatenheid.

*

*  * . .
Behalve voor jiraten. handelen en nieuwtjes bezoekt de .-\rabier

de markt voor zijn toilet. Inlandsche kleermakers zijn druk bezig
burnous op de borst af te zetten met Iraai borduursel van
crème-kleurige zijde. Oji practische wijze houden zij daarbij
het te bewerken kleedingstuk \-ast met den grooten toon \-an een
der voeten, die hier bij deze ridders \ an de naald algemeen als-
derde hand in functie is gesteld. Helan,grijk ook is het aantal kiezen,
dat in het ojienbaar zonder veel omslag met kiezentrekkers, die
wel kurkentrekkers gelijken, knap-handig c'erwijderd worden.
Ter aanduiding \'an zijn drukke jiractijk heeft deze tandartiest
een groot aantal kiezen \-an soms geweldige afmetingen met
gruwelijk gekromde wortels en stukjes \ an de kaak er nog aan.

%
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in een kastje tentoongesteld. Deze tand-niedici oefenen
tevens liet op klassieke gronden daarmede samengaande
ambt van barbier uit, met dien x'crstande, dat hier
evenveel kruinen als wangen geschoren worden en
dit vaak met een gewoon zakmes, zijnde een ..safety"
hier onbekend en een gewoon scheermes een niet zon
der wantrouwen bekeken modernistische nieuwigheid.
Het scheren toch — wel te verstaan \'an den kruin —

heeft hier een religieuse beteekenis. iMohammcd heelt
allen waren mannelijken gelotnugen het kaal scheren
van den schedel voorgeschre\'en met uitzondering \"an
een lok boven op den kruin. Deze lok, ,,i\Ioham-
medje genaamd, moet dienen om den geloovige een
maal het paradijs van hoeris en altijd durende zinne
lijke genietingen binnen te doen trekken. Alleen daar
en bij den kapjier-tandarts heeft men gelegenheid den
Mohammedaan blootshoofds te zien, die anders nim
mer chechia of tulband aflegt.
Daar passeert ons schuw een vrouwelijke \'erschij-

ning: diepgesluierd. Het gelaat totaal onzichtbaar en
door één groote witte of blauwe sluier onscheidbaar
vereenigd, haasten zich twee vrouwen naar haar wo
ning. Eerst daar zal het haar vergund zijn zich het
gelaat te ontblooten en ieder haar vrijheid van bewe
ging te hernemen; dit aaneengekoppeld paar vrouwen,
echtgenooten, wellicht, zelfs jaloersche echtgenooten
van één man, geeft ons plotseling een vizioen van
het Oostersclie vrouwenleven....
Een andere verschijning — het andere uiterste zou

men kunnen zeggen — is die der jonge vrouwen en
meisjes, aangeduid met den naam van Oidad-Nayl.
Ik zeg aangednid, omdat het alles behalve alleen de
dochteren van den nomadenstam zijn, die met deze
algemeene betiteling aangewezen worden, en er vele
anderen toe behooren, in het bijzonder die van den
Djebel-Amour en der Arazlia.
Deze meisjes, die wij dansmeisjes zullen noemen,

komen naar de Saliarahsteden om er een bruidsschat
te verdienen. Zij doen dit op de wijze der Japansche
Geisha's. Zoodra de schat verdiend is, huwen zij, krij
gen een talrijk kroost en worden geen beter of slech
ter echtgenoote dan andere vrouwen gemiddeld zijn.
Evenals de nomaden-vrouwen gaan zij ongesluierd, al
worden zij in dicht omhulde bassours i), die fraai met
kleurige lappen, ta]hjten en struisveeren versierd zijn,
onder zorgvuldige bewaking aangevoerd. Eenmaal in
de wijk der Oulad-Nayl aangekomen, zijn zij zoo vrij
als een vogel jn de lucht en leven zij uitsluitend voor de
vreugde. S])oedig ziet men bij haar het aantal gouden en zilveren
armbanden en versierselen toenemen, terwijl daaraan na korter
of langer tijd een diadeem van gonden muntstukken wordt toege
voegd, dat, spoedig uit meerdere rijen bestaande, tot over de buste
afhangt.
Deze vrouwen hebben niet wat wij een schoon gelaat vinden,

hoewel haar lichaamsbouw geu'oonlijk onberispelijk is; toch heeft
haar geheele verschijning, in de omgeving waarin zij thnishooren,
een eigenaardige bekoring; Het zijn, zoo ge wilt, dansmeiden,
maar haar dansen hebben een zekere wijding en een samengestelde
symboliek. Wij begrijpen de positie c-an deze vrouwen echter niet,
als wij haar onze zedelijke maatstaf willen aanleggen, ook zielkundig
zijn het voor ons raadselen, daar uit geheel haar optreden slechts
kinderlijkheid en naïveteit schijnen te blijken, terwijl zij, o, wonder,
in deze landen met Mohammedaansche opvattingen omtrent de
vrouw, allerwege met beleefdheid, zoo niet eerbied worden be
jegend.

's Avonds bij schamele, maar fantastische verlichting worden
door een of twee van deze meisjes dansen uitgevoerd, die niets
hebben van de soms weerzinwekkend-onsmakelijke lichaamsbewe
gingen, die den toeristen in de modej^laatsen als buik- of oriën
tale dansen vertoond worden. IMen moet zelfs \-er zuidelijk en
buiten het gebied der toeristen gaan om ze in hun klassieke
schoonheid te kunnen zien en alweer in de hun passende omlijsting
van een Saharah-stad en in een kring van eerbiedig stil en
onbeweeglijk toeziende, in u'itte burnous gekleede, bionzen
Bedouienen.

In tegenstelling met de Moorsche dansen, die eenigszms ruw en
plat zijn, beeldt de arabische dans der Saharah-volken met veel
meer bevalligheid, veel grooter kuischheid in eene zinnebeeldige
taal van oneindig hooger litteraire waarde, ons een \'olIedig ge-
voelsdrama uit, en dat met onverwachte fijn geteekende schakeerin
gen. Deze dans vermijdt in het bijzonder de al te groote \-rijheid
van gebaren, die in de Arabische \*rouw soms onaangenaam
aandoet.

Aanvankelijk vertoont de danseres als met zeker schaamte
gevoel haar bleek gelaat, dat dooi dikke tressen zwart haar met
wol doorvlochten, als omlijst is. Zij komt bedeesd, als ondei den
indruk der donkere, ernstige, zwijgende blikken der haar omrin
gende mannen langzaam onder het schuifelend geluid \an haar
ongeschoeide voeten oji den bodem naai voren. Haar bewegingen
blijven ingetogen, slechts haar lenig, fraai gevormd in lichte
kleeding gehuld lichaam buigt zich in standen, die ieder op zich
zelf onberispelijk zijn. Vooral de handen, die m den regel bij
zonder fraai zijn en of den sluier of een doekje vasthouden, geA en
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een jiracht gebarentaal betreffende het thema van den dans. dat.
evenals bij alle natuur\-olken, een symlioliseering \ an de liefde i--.
Langzamerhand wordt de muziek, waarin een groote tambounjn

het tempo, en een of meer fluiten, als 't ware, de melodie aangevmi.
sneller, levendiger en daarmede o\ereenkomstig de bewegingen
der danseres. Zij worden hartstochtelijker, minder als \'an eeii
droomende, de blik wordt strakker, als uit marmer geluniweii,
de oogen schieten vonken, de glimlach om den gesloten mond is
verdwenen en nu speelt zich tusschen haar en den in verbeelding-
aanwezigen minnaar een der meest aangrij])ende tafereelen ai.
■waarbij in het kort gesproken het \Touwelijk verstand, als steeds
in dit geval, het aflegt tegen het vrouwelijk ge\-oel.

Deze dans, dus een uitlieelding van het "verkeer tusschen de
vrouw en den man, in klassiek fraaie houdingen en gebaren geich a-
liseerd, is zeer samengesteld en voor den Eiirojieaan "slechts
gedeeltelijk volgbaar. Zij duurt zoo lang, totdat de muzikanten,
die zich even he\-ig passionneeren als de dansende,
raken.

Jlen hoort over dansen als kunstuiting \-erschillend oordeelen
Wij zullen ons hier in deze qiiaestie niet men,gen, wel ec
heeft het dansen der Oulad-Nayl als kiinstuitm.g \-ooral in
haar ])assende omgeving \-an een Ksar of Saharah-stad, oi,
indruk gemaakt en is het in de goede beteekenis zeker o]) een
te stellen met hetgeen de school \-an Isadora Duncan als
danig geeft. Teekenend is het jiersoonlijke. dat ook deze ()ulad-
Nayl in haar dan.sen weten te leggen en het betrekkelijk gernv
aantal onder haar, dat bo\-en het gemiddelde uitkomend
uitgebreide liefdes-drama tot iets hoogers maakt, ook c-oor
Europeesche ojwattingen \-an cultuur.

Nu ik onwillekeurig, als 't ware al dansende, op het
der kunst ben aangeland, rest mij meteen enkel woord te
op het groot en algemeen ontwikkeld, ik zou liaast
aangeboren, artistiek besef van den Arabier op elk gebied'^'" '

Als kunst bescluu'ing is en als ware lieschax'in.g^ die \ urm
van welvoegelijkheid heet, welke er zich als instinc-tmatip un
merkbaar, uit gewoonte voor hoedt ziin medemenschen ziin
omgeving onaangenaam te zijn, dan kan onze besclia\-inp- '-d
aangeboren deel \-an ons beste ik in sommige oiizichten birdVn
Arabier in de leer gaan. .i ■'

Zeker, de oud-Moorsche beschaving moge als de oud-Moursche
wetenschaji tegenwoordig min of meer in latenten toestand
keeren, zeker is, dat het besef er is geble\-en. De kiem
heeft ze tegenwoordig weinig gelegenheid zicfi anders
dan op het aloude gebied der kunstnij\-erheid, der gebru
Is ze er echter daarom minder om ?
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Zonder dat iemand haar in dit opzicht eenige leiding geelt,
Jjiaatst het Arabische meisie de goede kleuren in het tapijt,
uaaraan zij een handje helpen zal, tegen elkaar. In een inland-
sthe school voor ceramiek gaven juist de I^loorsche jongens bij
zelfstandig proefwerk verbluflende staaltjes van aangeboren talent
voor kleurenharmonie en lijn. Geen Europeaan, ak.is zijn lichaams
bouw en houding overigens even fraai als die van den Arabier,
wiens burnou hij aandoet, weet dit klcedingstuk te dragen met
de vorstelijke gratie van zijn eigenaar.
Op huisraad, zadels en tuigen, (rp het uiterlijk hunner

tenten weten de kinderen der woestijn, wier leven toch hard en
sober is, een artistiek stempel te drukken. Bijna elk van die
artikelen maakt het voor ons reeds uit dat oogpunt begeerlijk,
al is het gewoonlijk in verband met het doel, waarvoor het ge
maakt werd, r'oor ons onbruikbaar primitief.
En niet hun artistiek gevoel alleen wordt aangevoerd als

be.vijs voor hun be.schaving, al is deze niet als die van Europa
en al verschilt zij daarvan zelfs hemelsbreed.

Voor een volk echter, dat na hetgeen het gedurende eeuwen
als Europeesche beschaving is voorgehouden, nog in die mate
zich zelf is gebleven; dat ons maanden lang gastvrijheid, vriend
schap en hulp heeft bewezen, ons heeft beschermd en i.'eholpen,
terwijl men onbeschermd, ja onbeholpen in hun midden \-er-
keerde, voor zulk een volk zouden wij zeker meer waardeering
wenschen dan waarvan, vooral sinds het Italiaansch avontuur,
door sommige Europeanen wel eens blijk gegeven wordt.
Maar het is waar, daarvoor moet men afleggen de waan, dat

wij, uitverkorenen, de ware beschaving in pacht hebben, ja', dat
feitelijk naast de Europeesche beschaving, naast de Europeesche
moraal, geen andere mogelijk zou zijn.
Maar dit is soms heel moeilijk. G. Polvliet.

l) Kleine tenten, bevestigd op den rug van een, soms van twee kameelen.

E

REGENS.
I. DE GOUDENREGEN.

R zijn onder onze bloemheesters drie soorten bekend,
die aangeduid worden met den naam van ,,Regen" n.1.
de Goudenregen, de Blauwe-regen en de Witteregen en
alle drie beliooren zij tot de allermooiste bloemstruiken,
die wij bezitten. Het meest bekend en populair is zeker

wel de Goudenregen en wonder is dit niet, daar hij ongetwijfeld
■een der dankbaarste bloemheesters is, die wij bezitten, een boom,
■die bijna overal groeit en bloeit en die, wanneer hij in vollen
bloei staat, een gezicht oplevert zoo schoon als zich bij moge
lijkheid slechts laat denken.

Wij hebben den Goudenregen op de meest uiteenloopende
standplaatsen zien staan. In een groot park tot enkele groepen
^'ereenigd, doet hij, op eenigen alstand gezien, denken aan een
berg van goud, die tussclien de andere boomen in ligt. Alleen
staande in een grasveld, draagt hij zijn naam met recht, door

•de zon beschenen, is het dan of werkelijk een regen van goud
op het gras neen-alt en nog bedriegelijker wordt dit verschijnsel,
uanneer een aantal half uitgebloeide bloemen op den grond
ligt, waardoor het schijnt of die met gouden lovertjes bezaaid
is. Ook aan den oever van een vijver geplant, maakt hij een
prachtig effect. Docli niet alleen in grootere parken is deze boom
•op zijn plaats, ook in villatuinen, vooral bij de moderne land
huizen, maakte hij een zeer schoon effect en in stadstuinen, die
niet al te ongunstig gelegen waren, zagen wij er wel exemplaren
r-an, die een \Teugde waren voor de bewoners en telken jaren
•een lichtpunt vormden in den anders vrij somberen tuin. Kortom,
waar ook geplant, steeds is de Goudenregen op zijn plaats,
■overal zal hij veel voldoening geven.

De Goudenregen of Lahiirniim vulgarc is een van onze oudst-
bekende bloemheesters, daar hij ten tijde van Linnaeus reeds
algemeen verspreid was. Deze beschreef hem onder den naam
Cytisns Laburnttm, een naam, waaronder hij thans nog veel wordt
-aangeboden. Over de juiste beteekenis van dien naam is men
het niet volkomen eens, sommige meenen, dat hij afgeleid is
van die der stad Kytisos, van waar dan de eerste Goudeimegen
in Europa zou ingevoerd zijn. De naam Laburnum is reeds
van zeer ouden oorsprong, daar Pliniiis reeds onder dezen naam
■een boom noemt, die boonen voortbrengt en op de zuidelijke
helling der Alpen groeit. Het geslacht Cytisns nu bevatte des
tijds een zeer groot aantal soorten, die vrij uiteen liepen en dit
.gaf dan ook den Diiitschen plantkundige Grisebach, toen hij in
1843 dit geslacht bestudeerde, aanleiding om het viertal soorten,
dat meer een boomvorm aanneemt, van de overige te scheiden
■en die tot een nieuw geslacht bijeen te voegen, dat hij toen
zijn ouden naam Labnriiiiin terug gaf.

Uit het hier voorgaande volgt dus, dat de Goudenregen een
z.g.n. boomachtigen heester is, d.w.z. een heester, die zoo groot
kan worden, dat hij geheel het voorkomen van een boom aan
neemt. Inderdaad is dit met hem het geval en een der sprekendste
voorbeelden hiervan is zeker wel het exemplaar, dat vlak
bij den ingang r-an den Leidschen Hortus staat. Aan den
voet gemeten, heeft deze Goudenregen een omtrek van ruim
2.40 M., op ongeveer 1 M. hoogte uit den grond vertakt
-die houtmassa zich in een zestal takken, waarvan de twee diksten
■een omtrek hebljen van resp. 70 en 80 c.M. en de dunste van

30 c.M. De geheele l)Oom is^dit een
de kroon een doorsnede van lunn - óvemnlaren. die er van \n
van de grootste en , G .i-n de zware takken
(ms land voovkovnen, wat met wegncei . ' lederkurk, dattoch nog bedekt zrjn met Iret eigeirmuc iR i^^adde iedc, Kr
aan deze heesters eigen is ^rbdvs ziin hazen en
een bruine lederlaag bedekt ii-,' streken waar
konijnen bijzonder '. •, ,,,,<remerkt. dat zijdes
deze dieren veel voorkomen, vaak wc ',^-,eter 1h)\ enwinters, vooral de jonge exemplaren oi- ".'".pfod gaan.den grond geheel kaalvreten, waarclouv dan de beu ^

Daar de Goudenregen bijzonder lanpaam h' . ^
zeer hart en taai en vooral bet oude m,\,enbout ue-
donkerbruine kleur, waardoor het eemgszins oj . ,vaamlijkt. Hieraan ontleent <le/.e heester cl^n ook zijn f ^
„Faux Ebénier". Deze eigens.-hap en ook w hebben
eertijds voor het vervaardigen van ''^ogen wcrd g.
de Éngelsche plantkundigen, ^llller en geleiding gegeven om het voor '"6" ipw ej p
velen. Het wordt echter zoo goed als 7 g,,
de boomen zoo langzaam groeien, dat liet nitt ' -7 ■) g j j
stukken van c-oldoende afmeting te verkrijgen
groote exemjilaren door dit langzame f,i o i :|p„,,inatseii
komen spreekt wel van zelf. In vrij oude buitenj laatsuier ,lan ook «oooonl.jk „riddelmat.R S™" •; '«J '
van aan en iu de tuinen r-an lateren datum % indt men ei
den regel kroonboompjes van. , .Sterk vertakken doet cle G<nidein-egen mch pw i.cm ijk ook nict^
de oudere takken zijn echter 111 den regel dicht bezet met koite
twijgjes, waar dan de knojijien dicht opeen geplaatst aan r ooi-
komen. , , , , ,

De bladeren van den Goudenre.gen zijn samengesteld en hc-
staan uit drie z.g.n. blaadjes, die langwerjug ovaal \ an mii ni
ongeveer 6 c.M. lang en 3 <dl. breed zijn. l it lederen knop
ontwikkelen zich een viertal dergelijke bladeren, die <>]> een
loladsteel van () a 8 cM. lengte staan. Aan de ho\ enzijcle zijn
zij donker glanzend groen, aan de onderzijde behaald. Dubt
hebladerd is deze boom dus niet. lussclien de bladeien in en
gelijk daarmede ontwikkelen zich in den regel de alluingende
bloemtrossen. Deze bereiken een len.gte van 25 a 30 cM. en
zijn, zooals uit de bijgaande atbeelding duidelijk blijkt, dicht
met bloemen bezet, die z.g.n. \'linder\'orinig. il cM. groot en
schitterend goudgeel c'an kleur zijn. Daar in den regel iedere
knop ook een bloemtros c oortbrengt, bloeit de tjoudenregen
zeer rijk en door de sjirekende kleur der bloemen le\"ert bij
dan in de laatste helft r-an Mei een inderdaad schitterend ge
zicht o]i. Daar de bloemen niet allen tegelijk oiiengtian. doch
van den voet naar den toji toe ontluiken, duurt de bloei zeer
lang en kan men gerust aannemen tussclien de veertien dagen
a drie weken jilezier van een Gondcnregen te hebben. Dan be
ginnen de bloemen af te c'allen en worden onge\-olfrd d(
kleine gi'oene jieultjes, die gaandeweg

o])ge\mlgd door
grooter worden, totdat

bloemtrossen MAX blaui 'E- EN WITTEREGEN
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.zij 5 a 6 cM. lang zijn, zij zijn clan volgroeid, vorden gaande
weg bruin, springen ojien en laten een aantal donker bruine
boontjes vrij.

In dezen toestand is de Goudenregen werkelijk eenigszins ge
vaat lijk en niet genoeg kan er voor gewaarschuwd worden oin
vooral kinderen de ])eulen of boontjes niet te laten ojtzoeken.
JJe \-iuchten, zoowel als de zaden, be\'atten toch een sterk
welkend alcaloid, de z.g.n. cytisine, die zeer \'ergiftig is.
1 eiken jare hoort men dan ook van kinderen, die ernstig onge
steld geworden en vaak overleden zijn, doordat zij de vruchten
ol b()ontjes van den Goudenregen opgegeten heiiben. Voorzich
tigheid IS dus wel degelijk met hem geraden.

O- Goudenregen getuigd worden, dat hij.gemakkelijk is in de kuituur en zich met bijna iederen grond
te\ieden stelt, wat niet wegneemt, dat hij de voorkeur geeft
aan een eenigszins vasten, voedzamen bodem. Eenmaal gejilant,
belioett hij niet veel zorg meer, daar men er de mooiste, rijk
bloeiendste e.xemjrlaren \-an verkrijgt, wanneer men er niets aan
snoeit. In den beginne wortelen de jonge Iioomen wel eens
sleiht aan en hebben daardoor neiging om om te waaien, en dat
te meer daar vooral de kroonboomjijes wel eens vrij zware
klonen hebben; hierom is het dan ook geraden om goed toe te
zien, dat de jonge lioomjijes na het iilanten behoorlijk vast
gezet worden.

Hot vooitkweeken van den (joudenregen geschiedt in den
legcl door zaden en zijn variëteiten worden meestal doormiddel
V an veredelen vermenigvuldigd. Wij raden echter den liefheb-
beis deigelijke boomen niet zelf voort te kweeken, doch ze
lie\-er van een goeden Iroomkweeker te betrekken. iMen kan dat
gerust doen, daar zij verre van duur zijn.

I egenwoordig wordt de Goudenregen ook zeer \"eel als trek-
heestër gebruikt en vroeg in het voorjaar in bloei staande, levert
hij een inderdaad jirachtig gezicht op. Wil men dit doen, dan
moet men jonge, krachtige heestertjes reeds vroeg in het voor
jaar, voordat de knojipen, uitgegroeid zijn, in potten zetten,
ilen laat ze dan des zomers buiten staan en zorgt ervoor, dat
zij niet droog worden, noch doorwortelen. In het najaar bedekt
men de ingegraven potten met wat blad en in Februari kan
men dan, door ze gaandeweg in een iets warmere kas te zetten,
met het forceeren beginnen. Al te warm willen zij echter niet
.getrokken worden.

^ Er zijn tegenwoordig een vijftiental verscheidenheden van den
Goudenregen Irekend, veel verschillen doen zij echter onderling
niet. Een wel aan te raden variëteit is de Laburnuin vitlgare
alpinum, omdat hij een jiaar weken later bloeit dan de soort;
ook de Lab. vuig. pendulum, met afhangende takken, vormt een
zeer mooien en aanbevelenswaardigen treurboom. lederen tuin-
bezitter kan dan ook het aanplanten van een paar Goudenregens
aanbevolen worden. : ■

E. Th. W.

ARROWROOT.Arrowroot is nog steeds een zeer bekende en voor
zekere doeleinden gezochte meelsoort. De meelspijs, die
men er uit kan bereiden, is bijzonder licht verteerbaar,
waarom het gebruik er van dikwijls aan ingewandlij
ders wordt aanbevolen, terwijl het ook een zeer be

kend voedsel voor kleine kinderen is.
De echte arrowroot is afkomstig van een Zuid-Amerikaansche

jilant, de Maranta arnndinacea, die in onze West-Indische bezit
tingen en ook in Oost-Indië vrij veel verbouwd wordt. De plant,
■die tot de familie der Gembersoorten, de Zingiberaceae, behoort,
beeft een vrij dikken, \deezigen wortelstok. De wortelstokken wor
den in stukken gesneden, daarna in houten vaten fijngestooten,
■en met een vrij groote hoeveellreid water overgoten. Door voort
durend roeren slaagt men er in het meel zich van de omgevende
\ ezels te doen afscheiden en daar het aanmerkelijk zwaarder is
dan water, zakt het naar den bodem van het c-at. Nadat men
het meel korten tijd heeft laten bezinken, wordt het water met
de (iN-erblijfselen \'an de wortelstokken afgegoten. Het onzuivere
meel blijft dan over en door er weder veel water oji te gieten,
het flink om te roeren, op nieuw te laten bezinken en weder af
te gieten, wordt het reeds veel gezuiverd. Na deze bewerking
eenige keeren herhaald te hebben, verkrijgt men het zuivere
meel, dat dan in de zon gedroogd en daarna in bussen in den
handel wordt gebracht.

De eenigszins \'reemden naam van deze meelsoort is afkomstig
\'an de Braziliaansche Indianen, die het aroe-aroe, d. w. z. meel
\-an meel noemden, welke naam sloeg op zijn bijzondere fijnheid.
X)e Portugeezen verbasterden later dezen naam in Aruruta, waar-
\'an de Engelschen weder arrow-root maakten.

In den laatsten tijd wordt ook veel meel, gewonnen uit de
knollen van 7 cicca piuucittfida in den handel gebracht. Deze
plant behoort thuis oji de Zuidzee-eilanden, voornamelijk op
Hawai, waar zij tegenwoordig \-rij \'eel gekweekt wordt. Haar
knollen gelijken eenigszins op groote aardappelen; bij de meel-
bereiding worden die stuk gesneden, verbrijzeld en het zetmeel
•er, e\'enals bij de Marantaknollen, uitgewasschen.

Het zetmeel uit Taccaknollen gewonnen, verschilt in eigen
schappen niet veel met de echte arrowroot, anders is dat met
het meel, dat onder dien naam in den handel gebracht wordt

en niets anders is dan een fijn snort aarda/'/
koojien er van lette men dus gmcd oj>. wat men ^
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deze eerste bewoners aan dit \'ee kwamen ligt \ rijwel m bet diiis c i .
Het schijnt echter uitgemaakt dat de (lermanen het op hun oi i-
ten Westwaarts mede\'oerden en dat het van kleur '''"d "1 looc
met wit was. Gedurende de ^Middeleeuwen was het Hol lanclsi iu
\"ee nog steeds roodbont, eerst later werden zwartbonte dieieii
ingeraierd, welke veelal met de ronde gekruist werden, zoodat de
duidelijkste \'erschillen langzamerhand \ er\'aagden en lieide las
sen slechts betrekkelijk weinig meer \'an elkaar xerschillen.

Daarentegen schijnt het dat het zwartbonte \ ee reeds in oei-
tijden getemd werd en gefokt uit het wilde \'ee dat een gedeelte
van Rusland bevolkte. Oude x"olksstamnien waarx'an bijna alle
sporen zijn uitgewischt. Kelten en Kimberen. waarscbijnlijk xain
Slavischen oorsjirong fokten deze zwartbonte koeien uit het zwarte
wilde vee (Bos jirimigeniiis). Oji hun tocht Westwaarts brachten
zij het op verschillende jilaatsen in Eurojia. Juist oji die jilaatsen
waar het oude \-erblijf xain Keltische stammen is nagewezen, is
de kleur van het rundvee nog in hoofdzaak zwartbont, teru-ijl
van streken als Holland waar nu \"eel zwartbont vee \ oorkomt
kan nagewezen worden dat daar iiwoer -van elders jilaats had.
Zoo had b.v, het tegenwoorcüge Jutland reeds in oude tijden
machtige kudden van zwartbont vee en werd \ an daar uit later
vee gezonden naar Holland, Duitschland enz.

Andere onderzoekers maken weinig x'erscliil in oorsjirong tus-
schen het roode en het zwarte vee. Ja. \-rij algemeen gelooft men
dat al het z.g. laaglands\-ee dat in Holland voorkomt, afstamt
van het Bosprimigenius en men zoekt het verband in de x erscdiil-
lende schedelvormen. Dit wilde rund moet een lange smalle koji
hebben bezeten met een xdak x'oorhoofd in tegenstelling x'an het
z.g. Breedkojijiige Rund waarx an dan het bergvee moet afstam
men dat in Zwitserland, Tirol en Oostenrijk zulke goede trek
krachten levert.

Tenslotte \-ennelden \-ele anderen het Bos brachvrros dat
zelf uit Azië stammende, tot nakroost lex'erde de tegenwoordige
Algauer-koeien, het Zwitsersche bruine Aljienvee enz.

De geleidelijke selectie, meestal nog zonder bejiaald doel en
vrijwel onbewust, deed in de verschillende streken talrijke rassen
ontstaan die ieder van zich bejiaalde uitstekende eigenschapjien
bezaten. Van een bejiaald doelbewust fokken, waarbij reeds langs
wetenschajijielijken weg de kenmerken werden waargenomen en
genoteerd, waarbij tevens een bepaald doel in het oog werd ge
houden, wordt het eerst melding gemaakt in Flngeland waar de
Gebr. Colling omstreeks 1575 er na jarenlange zorgvuldige selectie
en goede verjileging in slaagden het beroemde Shorthorn-vee
te fokken uit oorsjironkelijk Hollandsche runderen. Deze dieren
zijn ware wonderen \-an geschiktheid om gemest te worden. Zoo
bereikt het éénjarige dier soms reeds een gewicht \-an 800 K. G.
De koji en de jiooten, als voor dit doel onbruikbaar, zijn tot mini
male afmetingen teruggebracht. De schoft en bet kruis die \-eel
vleesch kunnen dragen zeer groot en breed. De rug is sterk en
recht. Het tarra is hier tot een ongeloofelijk klein procent terne-
gebracht. "

Het menschelijk vernuft heeft de grenzen \-an het jiroductie-
\-ermogen van het rundvee x'erbazend uitgebreid. Het Shorthorn-
of Durhamx-ee jiroduceert enorme hoex'eelheden vleesch. Het
Jerseyvee is aangewezen om veel melk te leveren en x-eel x et
(boter) in die melk. Een beste Friesche koe levert melk met b x
3.5—4 '^■et. De kleine Jersevkoe brengt het tot 7 en 8 " Eenklein lichaam met uiterst fi jne ledematen .een dunne luhcl'en een
xvelgevormden uier, brengt hier enorme hoeveelheden melk x oort
en daarin de dubbele hoex-eelheid lioter uit die melk

Eigenaardig is x'oorts het ongehoornde x'ee in vele streken x'an
Engeland en Schotland en dat zich ook uitstekend laat mesten
De horens zijn een onnoodig tarra!

Toch ook .Holland kan bogen oji reusachtige resultaten x'an
zijn rundveeteelt. Naast de energieke handel over de geheele
xvereld ontwikkelde zich omstreeks ifioo een bloeiende xeeteelt
hoofdzakelijk m de jirox'incies Holland, Friesland en Gronintren

Czaar Peter de (iroote voerde ons \ee in Rusland in x-erder
werden talrijke koeien en stieren uitgcwoercl naar Fn<TeDnH
Frankrijk en Duitschland. In latere jaren brachten Hollandsche
kolonisten dit x-ee m Amerika. Algemeen xx-erd ons vee gexx'aar
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deerd door de groote krarlitige It.uvn en
de melkrijklieid. .
Een \an de factoren die grooten in-

rloed oi) het lokken lieiiben is een goede
voeding. En jui^t deze factor was Iiier te
lande steeds \an grooten iindoed.
buitengewone goede weiden (i|. de Kiei-
Ri-onden c'an Holland en hnesland K-m r-
(len een voortrellelijk xoedseI. I ,
reusarlitij^en wereldhaiKlel die *
iintjilooide werden de boeren in >1aat

vee ievoor Iiun

I'cto J. A. Prins.
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Poto y. A. Pi'ins.
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SHORTHORNJDURHA M) KA LEVA A RS.

■  ■'

L'estekl liooge ^irijzen . -
maken, hetgeen ten goede kvvain aan ^
stallen en verdere verjileging. l)e bekendt
Hollandsclie zindelijkheid, althans n
woonhuizen, straten en stallen biaM
er het hare toe bij ,goed vee te doe n
ontstaan. Ten slotte was de ver]) egni.g
vooral van de kalveren meesta zeei goe<i
en de voeding uitstekend, doordat de rijke
boer er niet tegen ojizag groote hoe\ ee -
heden melk aan het jonge vee te \ ei-
voederen en ten slotte de hooge tok]nij
zen deze kosten weer dekten. Door de
groote productie van kaas en botei op
eigen boerderij hield de boer veel van de
z.g. wei en karnemelk over, die gebruikt
werden voor het jongvee.

Toch ging de veehouderij in vroegei
eeuwen niet zoo gemakkelijk als men
opjiervlakkig zou denken, (jroote cala
miteiten als overstroomingen en besmet
telijke veeziekten deden meeinialen
groote schade aan onzen \'eesta]iel. be-
'schiedschrijvers maken melding van een
epidemie van runderpest in het jaai
1741 toen alleen in Friesland ruim 4b'i>oo
koeien omkwamen, in 1744 wedci in
Friesland bijna iio.ooo stuks, l it latei
jaren vinden wij geweldige overstioo-
mingen in i8i() en 1817, toen meei dan
184000 runderen verdronken. In 1825
weder een dergelijke overstrooming 1 De
runder]iest deed in i8()5—1807 wedei
bijna 120.000 stuks \'ee omkomen. Denkt
men ten slotte aan het verschrikkelijke
mond- en klauwzeer, dat in i8()i en njii
door gansch Nederland woedde, dan ziet
men dat de veehouderij meerdere malen
getroffen is door groote rampen, ihe
haar \-ooruitgang steeds weer belemmer
den.

De indirecte gecmlgen van zulk een
liesmettelijke veeziekte zijn ook niet te
onderschatten. De export wordt aan
zienlijk belemmerd doordat andere lan
den hunne grenzen sluiten, om op die
wijze te trachten het gec'aar te weren.
De ramp van het vorige jaar die trouw eiis
bijna geheel Europa teisterde wordt bo
vendien nog verergerd door de groote
duurte \'an alle krachtvoeder, dat de bees
ten 's winters moeten hebben. De slei hle
voeding in vele weiden door de ongekende
droogte kwam oji zich zelf ook weer tem
nadeele van onzen x eestajiel. Clenoeg. wij
kunnen de ojisomming \'an al dieram])en
eindigen; zij teisterden ons nationaal be
zit en \-onden hun culminatie])unt in het
jaar. dat nu ten einde is.

De groote verbeteringen in onze \'ee-
slagen werden gedurende de laatstetijden
bereikt door de inrichting van stam
boeken. Friesland ging hierin \-onr en
bereikte in enkele tientallen \'an jaren
enorm \'eel. Later werd het Nederlandsch
Rundvee-stamboek opgericht cm deze
stichting heeft er belangrijk toe liiige-
dragen onzen veestajiel temaken tot wat
het nu is. Holland kan bogen oj) een
vee dat wat betreft melkrijkdom èn ge
schiktheid om te mesten zijn wedergade
niet \-indt.

Het doellooze kruisen met vreemd
vee dat vroeger maar al te \ eel jilaats
liad, is tot een minimum be])erkt. (h er
het algemeen fokt men nu zui\-er in één
hejiaald veeslag en de goede gevolgen
daarvan bleken reeds.

Het stamboek neemt geen kruisingen
O]), slechts zuiver gefokte exemjdaren,
die bovendien aan tal van eischen moe
ten voldoen, (gekeurd c'olgens bejiaalde

L
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stelsels door onpartijdige commissie's en
onderzocht op liun caj^aciteiten wat be
treft melk en boteropbrengst, voorts
gerangschikt volgens bekende afstam
mingen, vormen de stamboekdieren het
puikje van ons rundvee, dat gezocht door
den buitenlander, zeer hooge j)rijzen
ojjbrengt en één bepaalde richting aan
alle fokkers wijst.

Het Stamboek onderscheidt drie vee-
slagen n.1. : het meest zwartbonte Frie-
sche en Hollandsche veeslag, het Gronin
ger, met ,,blaarkoppen" en het roodbonte
Maas-Rijn-IJsselslag, kortweg IJsselvee
genoemcl. Deze drie \'eeslagen vertoonen
voor den kenner niet geringe verschillen,
zoowel in bouw als in eigenscha])])en.

Bij alle drie veeslagen stelt men zich
ten doel te fokken in de richting van
veel en vette melk, zoowel als van mest-
.geschiktheid en stevigen bouw. .Deze
laatste eigenschap is wellicht vroeger te
veel over het hoofd gezien, doch is voor
ons vee noodzakelijk, en het is niet ge
noeg in het Stamboek te prijzen, dat
het zooveel gewicht hecht aan een goe
den bouw, waardoor de geschiktheid om
.gemest te worden niet verloren gaat, en
bo\'endien ook de gevaarlijkste vijand
van ons vee, n.1. de tuberculose bestre
den wordt. Een ruime diepe borst treedt
■als gewenschte eigenschap meer en meer
op den voorgrond.

Het Friesche vee jarenlang in de uit
sluitende melkinrichting gefokt heeft zeer
veel te lijden door tuberculose, en het
zal te danken zijn aan zorgvuldige se
lectie, goede verpleging en niet het
minst aan de eenigszins gewijzigde fok-
richting, zoo men deze ziekte voldoende
baas wordt. Het Friesche vee is reeds
wereldberoemd, naar alle werelddeelen
werd het reeds uitgevoerd, reusachtige
fokjirijzen werden gemaakt, en het droeg
voor geen gering deel bij aan onze natio
nale welvaart.

De Groninger blaarkoj'), zwart met
witte kop, ia van oudsher iets meer
vleeschtype. Door de algemeene vervan
ging van den veeteelt in Groningen door
•den akkerbouw, heeft dit veeslag niet die
beteekenis als het Friesche. Het derde
veeslag, het roodbonte IJsselslag, is eerst
in opkomst en het is in dit vee, dat het
Stamboek nog ware wonderen zal kunnen
verrichten. In geen ^•eetyI5e worden de
■eigenschappen van melkvee zoo mooi
gepaard aangetrolfen met de eigenschap
pen van mestgeschiktheid als in dit slag!
De tuberculose is er nagenoeg onbekend !
Dit \'ee is met mindere weiden tevreden
dan het Friesche en het geeft nu reeds
hooge vetgehalten in de melk. In door
snede blijft de hoeveelheid melk nog
verre beneden die van de Friesche nich
ten, toch hierin kan wel \'erbetering
gebracht worden, als men meer en meer
'bij het fokken het nut van een goede
boekhouding met geregelde registratie
van melkopbrengsten gaat inzien.

Naast deze drie, door het Stamboek
■erkende veeslagen, vindt men nog tal
van mindere of gelijkwaardige variëteiten,
■die grootendeels wel onder te brengen zijn
bij een dezer drie slagen, doch slechts
in onderdeelen kleine afwijkingen geven.
Bovendien is door het ondoelmatig krui
sen met vreemd bloed of door het wille
keurig kruisen onderling een groot aantal
koeien ontstaan, die tal van afwijkingen
vertoonen.

Vermelding verdienen ten slotte de
lakenvelders, zwartbonte Hollandsche
koeien met de eigenaardigheid dat de
romii omgeven is als met een wit laken
•en het verdere lichaam zwart behaard
is. .De Amerikanen, tuk op iets buiten
gewoons, hebben deze Lakenvelders veel
aangekocht en er bestaat zelfs een stam
boek uitsluitend van lakenvelders m
Amerika. Deze variëteit van ons Hol-
landsch vee beteekent hier te lande zeer
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GEKR lfJSTE ZEElJ WSCH-HOLLA NDS( HE STIER.

Fot-' A, 7'

INGEVOERDE HOLLANDSCHE STIER.

Foto A. 7-

GEKRUISTE STIER SHORTHORN MET ZEEUWSCH R.-iS
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ZEESPINNEN-MASKERADE.

I. EEN ZEESPIN ,HYAS APANEA /,.) OP DEN BODEM, RECHTS
EN LINKS EEN ROODU'IER {CERAMIUM RUBRUM AG.) EN
grootbladig blaaswier {fuchs vesiculosus l.) de nog
geheel ONBEKLEEDE ZEESPIN IN EENIGSZINS OPGERICHTE

HOUDING VAN DE RUGZIJDE GEZIEN.

III. DE ZEESPIN IS VAN PLAN, HET BOVENSTE DEEL VAN
HET KOPBORSTSCHILD MET STUKKEN ROOD WIER, DIE ZE
VAN DEN WIERBUNDEL AFRUKT, TE VERMOMMEN. DE
MANIER WAAROP ZE DAT DOET, WIJSTOP DE BUITENGEWONE

BEWEEGLIJKHEID VAN DEN RECHTER SCHAARPOOT.

II. DE ZEESPIN IS r.-I.V PL.IN HET BOVENSTE DEEL I .I.V
HET KOPBORSTSCHIED. MET .STUKKEN ROODWIER, DIT. ZE
IvI.V DEN WIERBUN DEI. AFRUKT, TE \-ER.MO.M.M EN. DE
MANIER WAAROP ZE DA T DOET. 117 JST OP DE BUITENGEWONE

BEWEEGEIJKHEID 171 .V DEN RECHTER SCHAARPOOT.

IV. DE KRAB ZIT ICENIGSZINS INEENGEDOKEN. HAAR KOP
BORSTSCHILD IS VERDER VERMOMD. BEHALVE LANGE
STUKKEN CERA.HIUM, HEEFT ZE OOK EEN BREED STUK
PLANTENREST GESCHIKT BEVONDEN. DAT NU RECHTS .lAN

DEN KOP IS GEHECHT.

V. DE ZEESPIN HEEFT DE STUKKEN ROODWIER (CERA
MIUM) WEER VERWIJDERD, TERWIJL ZE DAARVOOR IN
PLAATS GROOTERE STUKKEN BLAASWIER AAN HAAR

LICHAAM HEEFT GEHECHT.WANNEER we eens een kijkje nemen in het achter-
zaaltje van het aquarium te Amsterdam, dan
vinden we aan de rechterzijde oji een tafel een
bekken staan, waarin we, behalve de bekende
heremietkreeft, ook twee exemplaren vinden van

de zonderling gevormde krab, die het onderwerp van deze cau
serie uitmaakt.

Er zijn twee ,,zeespinnetjes" aanwezig. Die naam is wat
misleidend, maar dat is vergeeflijk omdat dit gi-appig uitziende
krabbetje werkelijk veel van een spinnekop heeft. Gewoonlijk
zitten ze stilletjes op het rotsgroepje, of hangen als acrobaten
in de zeegewassen. Hunne Ideur is een bruinachtig zwart,
zoodat ze maar weinig tegen het rotsje afsteken.

Deze toevallige gelijkenis op de omgeving schijnt hen echter
niet voldoende te zijn en zoo kunt ge soms zien, dat de krab
betjes zich gaan vermommen. Tenminste men neemt aan, dat
ze eenerzijds om hunne vijanden te ontgaan, anderzijds om
hunne prooi gemakkelijker te kunnen iiesluipen, een soort
maskerade opvoeren. Hun lichaam is grootendeels met zeer
kleine, slechts met de loupe zichtbare haakjes bedekt en aan
deze iiaakjes nu worden allerlei voorwerpen als: stukjes van
sponsen, polyiienstokken en zeewier vastgestoken. Hoewel ik
de zeespinnetjes in Artis hiermede nog niet bezig heb gezien,
kon ik toch herhaaldelijk waarnemen, dat op hun pantser
inderdaad vreemde voorwerpen waren \-astgehecht.

Tot het vasthechten van die voorwerpen, komt hen, behalve
de kleine haakjes, ook de zeer groote beweeglijkheid der scharen-
dragende pooten uitmuntend te stade.

De afbeeldingen toonen onweerlegbaar aan, dat de zeespin met

VI KOPBORSTSCHILD EN POOTEN ZIJN ZOO .MET ALLE
MOGELIJKE. .MEEST GROOTE PLANTENRESTEN BESTOKEN,
DAT DE VOR.M DER KRAB BIJNA VERDWENEN IS. DE ZEESPIN
KANNU NA UWELIJKS NOG ALS EEN DIER WORDEN HERKEND.

haar sciiaarpooten gemakkelijk haar rug en den bovenkant van den
kop bereiken kan. Gewoonlijk begint, volgens Dartels, de zeespin
haar vermommingswerk bij de voorhoofdstekels en de, o(jk
zonder vermomming reeds vreemd uitziende krab, krijgt dan
een zeer potsierlijk uiterlijk, doet wel wat aan een Indiaan met
hoofdtooi denken. Naar men meent, verandert de krab hare
vermomming in verband met de veranderde omgeving en de
afbeeldingen doen ons zien, dat de krab, na zich eerst met een
roodwiertjefCeramiumrubrum Ag.) te hebben versierd, daarna nok
stukken blaaswier heeft geplukt en bij haar tooi gevoegd. De
vormen van de krab verdwijnen dan bijna geheel en het is zeer
waarschijnlijk, dat die vermomming het clier goede diensten
bewijst, hoewel dit in 't onderhavige geval nog niet bewezen is.

De twee kleine zeespinnetjes in het aquarium zijn meestal
niet erg bekleed. Het schijnt mij toe dat ze nu en dan de aan
gebrachte vermomming weer verwijderen.

De bezoeker van 't aquarium, dat vooral in dezen tijd \eel
moois en merkwaardigs biedt, moet niet nalaten eens even hij
deze merkwaardige diertjes te gaan kijken.

*
*  *Tijdens de ojmamen I—TV stond het aquarium met de zeespin

op een vrij donkere, bij V en VI echter O]) een lichte jilaats.
Naar liet scheen vond de krab op de lichte ]ilaats de vermom
ming met Ceramium niet voldoende en gebruikte zij daarom
het blaaswier om zich aan de x-eranderde omstandigheden aan
te ])assen.

De ojmamen I—III zijn binnen 12 uren gemaakt, tusschen
III en VI hggen elk 24 uren. Alles op § der ware grootte.

S. Leefm.vns.


