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KOU VATTEN.
H. Harden.IN het eerste artikel zette ik uiteen, dat liet kouvatten wel

degelijk als ziekteoorzaak beschouwd moet worden
en ik noemde de omstandigheden, die op een bepaald
oogenblik het doen onstaan van zulk een aandoening in de
handwerken; warme huid, zweetvonning, tocht, jilotselinge

afkoeling. Vooral bij niet geharde menschen treedt dan
gemakkelijk een neusverkoudheid, een keelaandoening, een bron
chitis. om van de ernstiger aandoeningen niet te spreken, op.
De vraag was nu, wat moet men doen om zich te harden?
We moeten dan vooropstellen, dat een absolute zekerheid,

nooit meer een kou te zullen vatten, niet te verkrijgen is;
ook de meest geharde sportsman of jager kan wanneer de
bovengenoemde factoren te sterk of te lang hebben ingewerkt,
nadeelige gevolgen ondervinden van zich onvoorzichtig aan een
plotselinge afkoeling, wanneer hij bezweet is, bloot te stellen.
Dat de mensch het echter een heel eind brengen kan,

bewijzen bijv. de Vuurlanders, waarvan .Darwin vertelt, hoe
in het meest Zuidelijke deel van Amerika, ,.de Vuurlanders
in het leven blijven zonder de bescherming van kleeren of van
eenig gebouw, dat waard is een hut te worden genoemd". Elders
zegt hij: ,,dat de Vuurlanders in hun ellendig klimaat naakt
rondloopen". We moeten ons voorstellen, dat deze Vuurlanders
zoo aan de koude gewoon zijn, dat ze tegen schadelijke inwerkingen
door koude veroorzaakt, zijn afgestomjit. Toch ligt het wezen
van het kou vatten niet in de afkoeling als zoodanig, maar in de
mogelijkheid of de fijne bloedvaten der huid wel voldoende kunnen
reageeren op afkoelingen. En nu vergete men niet, dat bij ons het
grootste deel der huid — ongeveer \'i der gcheele lichaamso])per-
vlakte — bijna steeds beschut is, hetzij door kleederen of
door bedbedekking. Sterke koude werkt er nooit oj) in. De bloed
vaatjes der huid kunnen dan ook niet, zooals die win de gemeenlijk
onbedekt gedragen deelen van het lichaam (handen, aangezicht)
vlug reageeren o]5 wisselingen in de temperatuur van de buiten
lucht. Bowndien is de huid van handen en aangezicht rijker aan
bloedvaatjes. De gladde s]Mervezelen der huidbloedvaten worden
e\-engoed als die i'an de huid door snelle veranderingen in de tem
peratuur tot contractie (samentrekking) gebracht. Dit doen de
bloedvaatjes van de onbedekte lichaamsdeelen heel gemakkelijk,
die van de rest \-an het lichaam niet of niet snel genoeg. Waar
nu de koude lucht lunnendringt onder de kleeren (aan de hals,
onder de mouwen, aan de beenen), daar is de gelegenheid tot
kou \-atten gemakkelijk gegeven, omdat de bloed\'aten daar ter
plaatse niet gewend zijn op kou-prikkels te reageeren. Bij menschen,
die c-eel en bij alle weergesteldheden buiten zijn (jagers, scbi])])ers,
zeelieden, sportlui) is een grooter deel \-an de huid geoefend om
te antwoorden op thermische ]irikkels. Denk maar eens aan de
bloote halzen i-an onze Jantjes en de lezer zal wel liegrijjien,

.aar .„i.der ,aa. v,„
°"?ft wat m.at <l.«n kan ,„n »h
te harden. cloellwMUste en doelmatige
Onder harden \eistaan ,.i„,.ns( liai). die iemand in staat

oefening ter verkrijging van r r' te x erdragen, waar-
stelt om koude inwerkingen f mnp ,i,k \ou wor-
door een ander ..met geliarut Juiid, ook de huid
den. Om zich aldus /e laixlenvan de gewoonlijk bedekti u t i,|,w.d\'aat jes) oj) temiieratuurs-
reagceto,. (d»», Uw.»*

Men noemx-eranderingen.

behoeft eigenlijk niet

dct-klilna kl.wdva.™ ka„ vet
schillende wijze worden beoelenc. ^ j waterbehan-

men

tempera
tot stand,
met zwakke jiersonen dubbel ojigej)
geneeskundige controle steeds noodig
aiiart x-ermeld te worden. 1 1 1 .,{.-,a,,nwfan
Men kan de hardingskuur doen door midde % an afumnscn,

begieten, douches en onderdomiielen. De yerscliilltmde ]u(iccduieb
hier genoemd zijn xuin de zwakste naar dy sterkste toe sti gend
De temiieraturen neemt men als \-olgt: hij wasst hingen j g ut
men met water van kamertemperatuur om sjioedig te koinen tot
water van lagere temp. (i(.-i2'^ L.) Bij begieting en douches
beginne men met water win ongex'eer 25 C om spoedig o\ er te
gaan op water van 20^ en ook tot 18" ( . De niweiking zij lueibij
slechts een korte, bij douches moet de druk met te gioot zijn.
De druk van ongex'eer i atmosleer die bij de doiuhes gewensuit
is komt trouwens overeen met de gemiddelde druk der waterlei
ding nadat deze door het douche-aiijiaraat is wuzwakt. Met
kuipbaden, waarin de onderdomjieling geschiedt, zij de heginteni-
jieratuur ongeveer 25'' C. dan langzamerhand tot op 20 ( .
Na deze zeer schematische regels moet noodzakelijker wijze

gewezen worden oji het leit, dat elke kuur om het lichaam te har
den een streng indix'idiieele moet zijn. M at wior A. goed is. is
nog niet goed voor B. Inx loed heelt niet alleen de leeltijd maar
ook de algemeene gezondheids- en voedingstoestand. het reactie
vermogen van de huid, de tijd win het jaar waarin men begiiiL
enz. Daarom moet feitelijk een ieder, clie een hardingskuur wil
gaan doen, zijn huisdokter om inlichtingen xwagen in x'erband
met zijn constitutie. De kuur moet immers wiordeel aanbrengen,
maar bovenaan staat dat ze geen schade toebrengt. Buxbaum
zegt terecht, dat er noch zachte, noch strenge kuren bestaan,
maar alleen passende. Hier mede wordt natuurlijk bedoeld, dat
wat voor A. streng is. voor B nog zwak kan zijn. Elke kuur moet
berekend zijn oji den mensch, die ze wil gaan toejxissen. Vooral
geen schablone!
Dat zwemmen in rivieren en zeebaden voor den reeds geharden

in het algemeen bijzonder goed is, behoeft wel niet nader betoogd
te wTirden. 'loch moet ook bij het nemen van buitenbaden zelfs
voor den geharden eenige voorzichtigheid in acht genomen worden;
ook hier mag de duur van het bad, in verband met het weder
en het jaargetij slechts langzaam grooter worden genomen.

Bij alle waterprocéde's denke men er aan. dat het nimmer de
bedoeling is om het lichaam zelf af te koelen, met het koude water
wil men slechts de huid prikkelen. Daarom moeten de jn-océdós
slechts kolt duren en \eikrijgt men de beste werking door contrast
prikkels. Zoo wordt een goede contrastwerking \-erkregen. wan
neer de waterkuui des moigens wordt toegejiast direct nadat
men het warme bed heeft verlaten. Men kan dan met deze eene
Iceer per d<ig, hetzij wat de bowmbeschreven kuren, afsponzing de
douche of het domjielbad betreft, volstaan. Beter nog dan water
kuren zijn luchtkuren als middel om het lichaam tegen kou-
\-atten te oefenen.

We wezen er reeds op hoe bij menschen die bij alle weersge
steldheden buiten zijn, ook de meest geharden x-oorkomen
Uok kunnen natuurx-olkeren die zidi , i "

koude lucht blootstellen als voorbeelden dienmVwat' liet xvennln
aan zeer koude lucht x-ermag Omdat bij de inrichting xmn onze
maatscljappij het nemen x-an luchtbaden in de vrije hicht^Tijwe\

moet

den winter en heeft dan de nciodige regehivitiir.d
van temjieratuur. Het steeds slanen met ' 'ungzame alname
de makkelijkst doorvoerbare eii niet min '
middelen. I)e „atienten xsm^T l'^i-d-ngs-

buin zei Is bij sneeuwnnann

onoordeelkundig ojitreden nadeel'
•Zeehandelaar Jbz.
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HET MYSTERIE.
(Vervolg).Toen de zendeling naar huis reed dien avond, dreef de

maan lange schaduwen voor hem uit op den weg. Er
rijdden hooge boomen aan weerskanten, wier donkere
schauw het was, en ook hij en zijn klein brain paard,
vlakten scherp op den licht beschenen grond. Zijne

oogen zochten de wazige witheid achter de stammen. Hij dacht
aan Kate zijne vrouw, die aan de kuststi^eek was gebleven in het
kleine zendelingshuis, waar hij een school had en kerk hield.
Voor de scholen was hij eigenlijk hier in het binnenland, maai

de vorst La IMapeanga was koppig. Drie weken had hij den zen
deling aan den praat gehouden. Nu eens was er feest, zoodat La Ma-
peanga niet ontvangen kon, dan vergadering, dan marktdag,
of wel de dag was een ,,slechte" volgens de kotika en er kon geen
bespreking plaats hebben. De zendeling wist, dat dit alles was
om de oprichting eener school te beletten, want zoodra er een
school kwam, was La Mapeanga zijne vrijheid kwijt, zou de zen
deling telkenmale komen om na te gaan of de kinderen wel ter
school gingen, er zou een Javaansche onderwijzer zijn, er zou
een vreemde macht komen in zijn vrij land, w-aar ieder deed wat
hij wilde. En toch moest de zendeling. La Mapeanga's toestem
ming hebben om een school te bouwen ; die toestemming moest
op de meest zachte manier verkregen worden, en daarvoor had
hij geduld noodig. In dien tijd zeide Itèngré hem haar sproken
en sagen en dit was een kostelijke oogst voor hem. Hij zond
ze alle aan Kate, die ze sorteerde en bew^aarde, want hij wist
haar eene trouwe helpster.
Dof dreunden de stappen van het paard. Nu was er een zilver

fonkelend watertje, waar het voorzichtig de hoeven in zette, toen
met den kop omlaag kijkend waar het liep, ging het langzaam
door de zachte golving van wit-zwart maanlicht-water. Zij waren
nu onder de grijze schaduw der boomen uit; aan den anderen
oever der rivier was een wijde vlakte met de vage omtrekken
van verre bergen. Daar, op een heuveltje, stond zijn huis, kleine
barak, waar reizigers konden logeeren, nu nog een stille silhouet,
die niet zeer scherp afstak tegen de grijsheid der bergen achter zich.
Maar na even een galop over de lage velden, verhief het zich

al duidelijker. Hij kon de maanlicht-vlakken op het nipa dak
onderscheiden; door de reten van den bamboemuur kroop een
lichtje van den eenen doorkijk tot den anderen, 't Lichtje was
laag, stond zeker op den grond. ,,Oemar, zijn bediende", dacht
hij, die den tijd doodde met spelen.

Als hij dichter bij was, kwam er op eens een oranjer, feller
licht te staan in een der bamboe-openingen. Dat was de kleine
petroleum lamp boven zijn werktafel, die Oemar aanstak, omdat
hij de hoefslagen van het paard hoorde

De warme lampenschijn hing als een waaier van licht boven zijn
wit houten tafel, een vlug in elkaar gezet ding tot tijdelijk gebruik.
Boeken en papieren lagen er op verspreid, en verder dreef het
duister zachtjes in de door bamboemuren omsloten ruimte. Door de
hier binnen beter zichtbare reten glom het maanlicht. De afbeel
ding van een Christuskop naar een der primitieven hing tegen
een paal, die het dak droeg; maar het oog van den zendeling viel
op een kleinen koperen Boeddha, dien Irij onlangs van La Mape
anga gekregen had, toen zij samen op reis waren. ,,Christus en
Boeddha hier te zamen", dacht hij. De Christus met het lijdens
gezicht vol hopend geloof, die naar boven ziet, de Boeddha met de
handen aaneen, het gelaat bijna zonder uitdrukking, die de oogen op
den grond gericht houdt. Christus en Boeddha! Licht en Mysterie !

Hij wilde hier het Licht brengen aan het rmlk — en overal
rees het Mysterie op, uit hun gebaren, uit hun oogen, uit hunne
devote houding — niet alleen de Boeddha, het I\Iysterie van Rama,
het Mysterie van Krishna, het geheele Hindoe Mysterie, stond
daar als achtergrond van de donkere half-beschaafcle wezens, die
er mede vereenzelvigd en het slechts ten halve begrijpend,
in den Islam een godsdienst vonden, die hun beter paste dan het
Christendom. Voor hem, den zendeling, was het oude verhaal,
de invoering van den Islam op dit eiland, van groot gewicht. Kon

■ het Christendom geen ingang vinden hier, zooals de Islam gedaan
had? Hij wist het, daarvoor moest hij als een nederige gaan tot
de nederigen, daarvoor moest hij leven met en in het \mlk: zijn
gedachten, en behoeften en gevoelens kennen en op dien grond
van weten het vuur ontsteken, dat worden kon het laaiend vuur
voor den Christus. En zou het niet geredelijker gaan, hier, waar
ook zelfs de Islam maar weinig was doorgedrongen, waar het
zieleleven grootendeels een gemengd Animisme was? Het volk,
zelfs Itcngrc die veel wist en verlicht was, bezielde alles, al het
haar omringende, de steenen, de boomen, de grotten hadden
eene ziel, s)n-aken hun taal. „De wereld was een schijf gedragen
door de puntige horens van een rund, dat op een ei staat, en
dit ei ligt op den rug van een visch, die o\'er de wereldzee rond
zwemt. Onder deze dieren is de duisternis, een duisternis, die
soms verlicht wordt door de bliksemschichten der engelen of
vermetele geesten! En daar boven hen is de hemel glansrijk
stralend in zijn zeven sferen, die naderen Allah den Oppergeest
op zijn troon van diamanten, onder het schitterend gewelf waar
de zon, de millioenen-fakkels-dragende, door hemelnimfen in
blinkende gewaden wordt voortgetrokken" had hij eens gelezen
in een hunner boeken.

Zou hij in deze wereld van ])rimitieve, naïve gedachten, met
wereldsche weelde dooi'ademde Iregrippen, het reine, levende licht
van Jezus kunnen ontsteken? Maar dit moest, dat was zijne roeping;
niets mocht hij onbe]moefd laten. De vorst van Tello had het
eerst hier den Islam aangenomen. Het was door eenvoudige
marskramers gebracht als eene blijde boodschap. Van klein was
het op groot o\-ergegaan, van slaaf o]) dienaar, \an dienaar op
rijksbestuurder; toen had de \-orst het hoofd gebogen en de bede
gepreveld: ,.Allah is groot en Mohammed is zijn ])roieet". Maar
verder was'in die kringen het geloof niet gegaan. I .Madinra, de
vorstelijke echtgenoote, had ]\iohammed niet als proleet willen
erkennen en zij was gevlucht \'er \'an haai echtgenoot. \ an deze
vlucht en de vervolgingen der \'orstin. bestonden o\eileverin
gen, waarin de Islam, een nieuwe godsdienst, gebiaiht aan dit
alles-bezielend natuur\'olk, benaderd en beschouwd werd. De
zendeling wilde die kennen, want daaruit zfiu hij juist in hun
zieleleven kunnen blikken. Itèngré kende de geschiedenis ten halve
van de \'lucht dier \-orstin. I Madinra. De eerste avonden reeds
had zij er hem van r"erteld, maar over de ontmoeting \ an Oemar
den Arabier, de door den profeet gezegende, met Madinra des
avonds oj) de heuvelen r-an het land ,.lrezuiden het i\Ieer", over
dat wat Oemar haar gezegd had: o\"er de woorden, die de
bekeering van de vorstin bewerkt hadden, had zij gezwegen. Het
was een heilig geschrift, zeide zij, eene kostbare hagende, die ver
weg bewaard werd door een vorst, dien zij niet noemen kon. . ..

,,Een kostbare legende....!"
Hij zag O]) van zijn brief aan Kate. ■— Welke was toch die

vreemde drang dit alles te keren kennen? Had hij die legende
noodig, werkelijk nccdig cm aan het r-clk de Christenleer te bren
gen? Hun het ,,liebt elkander lief" te keren? Of was het 't \-reemde,
het niet gehoerde, het mysterie dat hij doordringen wilde' Dat
mysterie dat rcndc.m hem was. dat hem aangreej) zooals het
zoovekn aangrijpt, die komen uit de open wijde lucht van
het Noorden. Hij r-celde dat mysterie in de sombere natuur
hier, in de donkere strocmen onder het zware al te zware loover
in de als uitgehouwene rotsen, de zwarte spileten, de jirotielen der
grillige bergen die zich wild opheffen uit die wildernis van bos-
schen. Hij voelde het mysterie in die verwrongen boomen, die
als menschengedaanten waren, die ook als zoodanig vereerd
werden door het volk. of in de reuzensteenen die dieren geleken.
Hij had het mysterie gevoeld in de stille avonden als Itèngré
hem verhaalde van die in sproken levende wezens, \ an de vrouw-
die daar boven op de rots knielde, de reuzenvrouw, die 's avonds
als het zonlicht daalde als een bergsilhouet oprees, die met de
hand boven de oogen tuurde naar de zee, waar haar geliefde moest
zijn, rvant eens w as hij heen gegaan in den vroegen lichten morgen
met zijn schitterende vlerkprauwen of van de vorstenver
blijven, die gezonken waren in de aarde, in den roes van feestvreugde
en schitterenden rijkdom, cd r-an treurende ouders die tot boomen
waren geworden en hun kind beweenden bo\-en den bruisenden
stroom. . . . Hij voelde het mysterie in alles, ook in de donkere
vreemde oogen van Itèngré. . . .

Hij zag hoe een onzekere trillende maneiiglans door zijn kamer
gleed. . . . toen waser een zachte roep buiten en Oemar, zijn donkere
huisjongen, kwam binnen en zeide: ,,Toewan, er is buiten een
zieke".

,,Wie is het Oemar?"
,,Een man, die uit een boom is gevallen; ze hebben hem hier

gebracht; drie ])aal ver liebben ze geloopen met hem".
,,Ik kom, breng mijn verbandkistje vast en leg hem in de keu

ken".
Hij stond op en ging naar de deur. Toen zag hij buiten in den

zachten schijn van de maan, kleine figuren staan, en een man
lag op den grond tussclien hen in; de donkere stammen der boo
men om het huis gingen hoog oj-) als stille wachters. . . .

(Wordt vervolgd).

IS DIT EEN NACHT?
Is dit een nacht, licht is het om ons henen,

mij dunkt, mijn lief, wij leven in den dag;
ver in den tuin klinkt nachtegalenslag,
't is mij zoo wél, of ik heel zacht moet weenen.

Maar al mijn teerheid tintelt in mijn lach,
al wat mij maakte droef is lang verdwenen,
een nieuw geluk is in mij opgeschenen
en ik geniet zoo stil als ik vermag.

't Is nacht en dag en tijd van schooner leven,
en heel mijn leven buigt uw leven toe;
wat is dat schoon, ik w-il u alles geven.

Gij maakt mij sterk, die eenmaal was zóó moe.
Wat is dat schoon, vereend met u te stre\-en,
't is me of ik, denkend, groote daden doe.

JOANNES ReDDINGU S.
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DE RUi'NE ]-AN LAGE I'.-JA' UIT HET Z. TI'. C.EZIEN.

DE HEERLIJKHEID EN RUÏNE VAN LAGE.Een uurtje teu noorden van het stedeke Ootmarsum, daar
ietwat boven dien neus van Overijsel, ligt een landje,
ongeveer 250 H. A. groot, \-roeger geheel en al als een
enclave door het Bentheimsche ingesloten, thans met
de Nedergraafschap Bentheim vereenigd — een territoir,

dat eertijds gedurende vele eeuwen niet alleen naar staatkundige
en kerkelijke indeeling, maar ook naar aard en zeden zijner
inwoners, behoorde tot Overijsel: de heerlijkheid Lage.
Van het jaar 1329 af, toen Herman van Lage, knape, zich tegen

over den Bisschop van Utreclit \'erbond om dezen geen schade
toe te brengen ,,van uth minen huse Laghe, dat ic van hem
en van sin gestichte houde te leen" — tot 0]i den huidigen dag,
zijn de betrekkingen tusschen die streek en ons gewest zeer innig
geweest. Doen we een enkelen greep uit de veel bewogen
geschiedenis van dat landje!
Het was in het jaar 1346, dat Bisscho]) Jan van Arkel, hoe zeer

hij ook heel zijn regeering door te kam])en liad met financieele
moeilijkheden, door aankoop zijn gebiecl vergrootte en dit leen
kocht van Jutta van I.,age, getrouwd met Elbrecht van Eyle.
Gekocht — maar voorloopig niet betaald, want de Bisschojr
bleek niet in staat te zijn de kooppenningen bijeen te brengen.
Eerst na jaren van daaruit voortxdoeiencle onaangenaamheden
werd de som voldaan. Opvolgende bissclioijjien \'an het Sticht
stelden als hun vertegenwoordiger en rentmeester op 't hooge
Huis te Lage hun Ambtman of Castelleijn aan, meestal
een jonker uit de Overijselsche of Drentsche ridderscha]). Bo\'en-
dien werd hier het kerkelijk gebied der Utrechtsche bisschop])en
vergroot, door dat in 1419 Bisschojr Frederik van Blankenlieim
de naburige kersjrelen Neuenhaus en Ulsen verwierf en aldus
zijn Overijselsch gebied uitgezet werd tot aan de Vecht, welke
rivier alstoen de grens vormde van den wereldlijken en geestelijken
machtskring van het Sticht.

Omstreeks den zelfden tijd moest Graat Everwijn van Bentheim
te Neuenhaus éen verdrag sluiten met Utrecht, waarbij hij nederig
verklaarde zijn slot te Neuenhaus en verdere Bentheimsche goe
deren ten eeuwigen dage in leen te zullen vragen van het Sticht.
En wat ging ruim een eeuw later de inrdoedsfeer van onze Staten

niet nog véél verder, toen Prins Willem I als gehuwd met de
erfdochter van Maximiliaan van Buren, leenrechten deed gelden
op de geheele aangrenzende graafschap I. in gen, die hij nadruk

kelijk verklaarde in leen te willen hoviden \ an de Staten van Over
ijssel. Hoe eeuwig jammer echter, dat, nadat Prins Maurits met
de wapenen dit erfgoed o]) de S])anjaarden had heroverd, en bij
tractaat van Munster fxik Lingen met zoo veel woorden erfelijk
aan het Huis van Oranje afgestaan was, — de machtsfeer onzer
Staten in de 17e en i8e eeuw hier niet werd gehandhaafd en hin
gen (in 1732) geheel en al voor ons verloren ging, terwijl ook m
])olitiek opzicht Lage ons ontgli])te!
Nog waren Karei V en Philips II als opvolgers in de wereldlijke

macht der Utrechtsche bisschoppen eigenaren der Heerlijkheid
Lage geweest, nog hadden zij daar hun -Ambtmannen aangesteld,
om geregeld rekening en verantwoording af te leggen — inaar het
schijnt dat de moeielijkheden dci administratie gevoegd bii den
voortdurenden oorlogstoestand, het Hof te Brussel aldra 'heeft
doen besluiten dit afgelegen bezit van de hand te doen
Na vele jaren van onderhandelingen ging onse Huvs

toe Lage initte Hooge, Leege en Middele Jurisdictie ende Heér-
hjckheit derselver — mitsgaders die naevolgende erven etc

1-11 ik "over ..vor die summavan 142/8 Caii guldens ten jnise van 20 stuijv. hrabants elcken

ntrderfk vnn hev^en ende getrouwen si hiltknapeUiedeiik \on Kettler , een edelman uil Schüttorf
conditioneerde in dien koopbrief van (> juni is-(i
,.dat die vorscreven von Kettler altvts ' ' -
..vorser. Huys sall moeten oixmliouden t

De Koning
onder meer,

in tide van noode 't
onser ordinantie offte,van onsen Statholder-Generael

..tobehoorcn van ons te leene sal mot-ten h '' i^"^? >ynen
,.Overijssel ten Overijsselschen Regte emh- 't .'J" als Heer van,.te leen vragen en daarvan te Ix-talen) ine Uon'i ^
Twee geslachten tier Von Kettler's l' i 1 ■ \ an lande .

tot (ook al weer na jaren van onderh-in l"l Pcandbezit,
Theodora Geertuida Maria von Kcntler " h
grave van ( roy en Reux bii cli-o-i s^hnwd met Eustachius
bezit van Lage- voor 2^000 Uan o pl.y"" f J"'' ̂ ''-4 het ,,and-
Raesfelt heer von Twickel In the -„V S Ji'lian van
bevindt zich in het Huisarchief \-m r '^"1 '''h origineel
bovendien zou betalen: ,,\-oor bent-li i ! kooper
„boèven den juindpenninck de somy. ' ̂ ^ ^^h'e transpoort
,.gulden en beneffens eene vereerin,.-,. <^hivsent caroh

.genades gemalinne.
wesen".
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W at dit laatste geweest is, vernemen wij uit eene notitie van
later jaren: ,.juweel an de vrou van Kettler.... ad 3600 gulden".
En bovendien quitteert aan den voet van de koopacte ,,die
.grellin van Croy geboren von Kettler" untfangen zu ..lialren
tagtentig ellen carmoisien rot damast",

Joan van Kaesi'elt's zoon Johan berekent in later dagen, dat
zijn' vader de koop van Lage zou gekost hebben met de noodige
,,timmeringe van casteel en molen". ... ruim 33000 gulden. In
1642 werd Van Raesfelt door de ]U"ovincie Overijsel erkend als
leenhouder der heerlijkheid.
Het pandbezit der Heerlijkheid werd eigendom in handen, der

zich opvolgende eigenaren van Twickel: de van Raesfelt's tot
Twickel stierven uit in 1684, opgevolgd door de van Wassenaer's
tot Obdam tot Twickel, op hun beurt uitgestorven in 1850, waarna
Twickel èn Lage overgingen in het geslacht der Van Heeckeren's
van Wassenaer tot Twickel. En zoo is thans nog dit in Duitsch-
land gelegen enclave, privaateigendom van den Heer van
Twickel.

Privaatrechterlijk is dus de oude band gebleven, maar op
]jubliek terrein verloren wij daar allen invloed. Immers, terwijl
■de Staten van Overijsel steeds Lage als een hun toekomend erfleen
uitgaven en zich sinds 1640 als beschermheeren daarvan gedroe
gen onder bewering dat clie Heerlijkheid een zelfstandig Domi-
nium, een eigene Souvereiniteit bezat, en zij b.v. met name in
1684 het territoir Lage voor neutraal decreteerden zullende de
inwoners daarvan door hen vrij van alle schattingen en belastin
gen worden gelaten — toch waren de ]3ubliekrechterlijke bemoei
ingen onzer Staten nooit onaangevochten gebleven door de
•g''3-ven van Bentheim. En bij het stijgen der binnenlandsche
moeilijkheden in onze Republiek hebben helaas onze Hoog Mo-
genden hunne aansjmaken (hier in 't midden gelaten of die naar
rechte in alle ojjzichten ,,gefundeerd" mochten genoemd worden)
op hun enclave ,,achter den paal" verwaarloosd en heel niet de
nederlandsche privaat-eigenaren geruggesteund. Zoo slonk hier
meer en meer in de iSde eeuw der Staten gezag en ging ten slotte
volkomen te loor. En met recht kon een duitsch schrijver Von
Raet von Bögelscamp, in het begin van 1800 zeggen:

,,Lage hat zwar den Holliindischen Meeresschlund Charybdis,
,,aber nicht den Bentheimischen Steinfelsen Scylla, woröber der
,,römische Rüchsadler schwebt, vermieden".

*
*  *Nog een enkele herinnering over het Slot. thans de Ruine

van Lage! Hoe hebben op dit plekje Twentschen bodem aan
val en afweer, verwoesting en opbouw elkander afgewisseld! Hen
■overdenke slechts dit korte chronicon:

1425. . . . protesteert de stad Deventer er tegen, dat het Slot
to Lage door Ridder Wolter van Coeverden, des bisschops cas-
telleyn, worde ,.gebolwerkt ende gestercket".

1439. . . . wordt het slot to Lage, seer vervallen, van nieus
opgebouwd door Bisschop Rudolf van Diepholt.

1510. . . . omstreeks dit jaar kwamen hier ,.vreemde ruteren",
Avaarschijnlijk Geldersche troepen, de buurt brandschatten en
legden heel wat huizen der meijerluijden in de asch.

1523. . . . schoten de Gelderschen ,,also si meenden daer goeden
,,rooff te halen. . . . bresche in de muren en hebben dair stercke-
,,licke voorgeschoiten also dattet de acht knechten die dairop

weren gebleven (de castelleyn Heer Adriaan van Reede tot
Saasfelt was juist met zijn volk afwezig), nijet en lang konden
,,holden en van Reedes huijsfrouw ende de
■acht knechten hebbent ,.opgegeven".

1531. . . . schijnen korten tijd Minden-
•sche troepen het Huys te hebben bezet
gehouden; in dit jaar verzoeken Ridder
schap en Steden van Overijssel aan den
Keizer, dat o.a. ,,dat huijs to laghe in
,,twente (sic) op de frontieren der greef-
"scap van bentem liggende ut welk huys
y.de lantscap dagelix beschermet ende
','regeert wordt. . . . behoirlycke repareert
y,en met luijden \'ersien moge werden,
,','ingelycke met geschot ende cruyt daer-
,,toe van noeden".

ijgo werd het ,,casteel ende den
moeien", waarvan . .niet meer dan die
■olde Fundamenten en resteeren" door de
Von Kettlers weer opgebouwd — rmor
horten duur! . •

J626 In dezen zomer lag Ernst Casimir
graaf van Nassau-Dietz voor Oldenzaal;
'hem werd door Prins Frederik Hendrikopgedragen dat huijs ,,tei Laach niet te
vergeten!.. . . waarop gene zijn overste
•Casirar van Ewsum Heer van Nijenoort
met 10 vendels en 14 compagniën Engel-
schen, 3 vendels Schotten en 4 cornetten
ruiters voorzien van twee kleine kanon
nen en drie veldstukken op Lage afzond.
Den dag na hunne aankomst capituleerde
baron Von Kettler; dit was 17 Juli 162b.
Hem werd geaccordeerd: ,,met volle wape

nen vliegent vaendel, brandende lonte
'en 'kogels in de mont aft te ^<-1—r.mitsgaeders met haer bagagie

trecken,
so veele

Foio II, Boom.

DE RUÏNE

,,si cunnen dragen. . . ." De slotvoogd moclit \'oor zich zelf mede-
nemen vijftien wagens bagagie en vijf paarden en , .de meubelen
an dat jonge Vrouke toebehoirende sullen ongescandaliseert
blijven". — Een nader oud bericht \-oegt hier aan toe: ..Het Huijs
,,is dan inghenomen door den Heer \-an Nijenoort en hij heelt
,,dit met eenige tonnen buskruijt gelegd in de kelders laten in
,,de lugt \iiegen". . . waarop die Ruïne . .mette enige Trou|)es
ende geschut beseth gelaten" is.

Van af dit voor het Slot zoo doodelijke jaar dateert zijn toestand
van ruïne! Want opbouw werd nooit beproefd. . . en zoo staat daar
nog thans, onmiddellijk aan den oever \ an den Dinkel, die ontzag
gelijke Ruïne, buitengemeen indrukwekkend en schilderachtig,
rondom en binnenwerks te midden \'an een óver-weelderige plan
tengroei. 0]r het Museum te Zwolle \-indt men afbeeldingen der
Ruïne uit de jaren ib2(). ibyy en 1733. • • • en wanneer men die
vergelijkt men den toestand \-an den huldigen bouwval, dan ziet
men hoe de tijd er deerlijk aan geknaagd heeft: de eene hooge muur
na de andere, het eene restant van toren i'oor. het eene stukge
schoten bastion na het andere zijn algebrokkeld en omlaag geval
len en thans staan betrekkelijk nog maar weinige muuri lakken
overeind, — terwijl het bijna onmogelijk is om uit dien chaos
eene reconstructie \"an het oude bouwjilan te bej)roe\"en. locli
verheffen nog énkele muren zicli vijftien meters hoog in de lucht
en bij eene dikte van twee en een kwart meter zullen zij nog beel
wat jaren kunnen weerstaan. Dat ze dat inderdaad mogen doen!
Want mooier tafereel in zomer en najaar, ja ook en vooral in
den winter is niet wel denkbaar. Dikke klimopboomen woekeren
sinds eeuwen tegen en in de verweerde muurklom])en. hier en
daar groeien heele seringen-boschjes oji steenmassa's, afgevi'isseld
door gouden-regen en jasmijn. Een oude beuk. die plat tegen
en over een muur breeduit zijn wortels s])reidt, mag gerust tot
een \'an ..Deutschlands merkwürdige Baüme" gerekend
worden.

Van de grachten \'an eertijds is heden geen spoor meer te beken
nen, een breed gras\-eld strekt zich om de ruïne uit, op zijn
beurt omzoomd door oude eikenliosschen.

Bij al het romantische \'an deze heerlijke jilek is het toch geen
onherbergzaam oord. Allerminst, immers nog heden ten dage is
het Landhuis goed onderhouden en logeabel. Het werd in
door Amadea Gravin van Flodorf, weduwe \-an den bekenden
Drost van Twenthe Adolf Hendrik van Raesfelt tot Twickel.
opgebouwd binnen de toenmalige grachten, slechts enkele
meters ten noorden N'an den bouw\'al. Het is een eemamdig. lang
uitgestrekt Landhuis \-an écu \-erdieping onder reusachtige lin
den als versto]>t: hoven den ingang leest men op een wajiensteen
het stichtingsjaar benevens de geslachtswajiens van Raesfelt-
van Flodorf.

Heeft de bezoeker onzer dagen niet al te veel haast, dan
verzuime hij vooral niet den watermolen aan den bruischenden
Dinkelstroom binnen te treden: dan \-erzuime liij evenmin het
daar dicht bij staande Hervormde kerkje te bezoeken, in 1087
aan den overkant \'an den Dinkel door genoemde . .Vidua Tuban-
torum Satrapae" op eigen kosten gebouwd. Het is een zeer een
voudig, stemmig gebouwtje. Behah'e de mooie gc\'elsteen schijnt
er weinig opmerkelijks aan of in te wezen. Ja toch wel iets; c'oor
wie zijn geschiedenis kent is er wel niets \ recmds in, maar het
doet zijn harte goed. als hij daar op den kansel een HtMlandschen
Bijbel ziet. als hij hier en daar oji de banken Höllandscbe psalm-

 VAN LAGE T'.4A' UIT HET ZUID-OOSTEN GEZIEN.
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boeken herkent, en eindelijk ontwaart een epitaaf met de Nèder-
landsche vermaning:

,,0 Leser vrees toch Godt / En hout syn goet gebod
,,Soo sult gij salig zijn / En drinken Hemehvijn
,Ja, 't sij ook Hoog en Laag, O Altoos na Hem vraag
,,Want houd dit voor gewis, Dat Godt die selve is
,,Die 't Hooge kan verlagen
,,En 't Lage kan verhoogen".

Mr. G. J. TER Kuile.

Over Literatuur van Lage zie men mijn ,,Havezathen van Twenthe.
Hilarius, Almelo, pag. 240 e.v.

ZEDEN EN GEWOONTEN

DER INSECTEN.
II. De Cic.vde. *) Haar verschijning op .aarde.ZETTEN wij ons thans neer, om 't leven van onzen in de

fabel zoo belasterden cicade te beschrijven. Tegen den
tijd, dan waarop de zon haar hoogsten stand bereikt,
ziet men haar in den toestand van larve ojr aarde ver
schijnen. Aan den kant der wegen, ontwaren we tal

rijke, ronde openingen, waaruit de larve te voorschijn treedt,
ten einde in het zonnelicht haar gedaantewisseling te on
dergaan. Wanneer men bedenkt, dat iemand, die den bodem op
die plaatsen zou willen onderzoeken, zich noodzakelijk van een
houweel zou moeten bedienen, dan zal men eerbied krijgen voor
de machtige werktuigen, waarmee de larve is toegerust om de opper
vlakte der aarde te bereiken, 't Trekt dadelijk de aandacht, dat
de opening, die een doorsnee heeft van 2I c.M. gelijk met den
bodem is en geen verhevenheid van uitgegra\'en aarde \-ertoont,
gelijk men die wel aantreft bij den ingang van het gat, dat de
mestkever, die andere rustelooze aard\\'erker, zich graaft. De
mestkever werkt van buiten naar binnen. Aanvangende bij 'tpunt,
dat later de mond der mijnschacht zal wezen, valt het hem ge
makkelijk telkens naar boven te klimmen, ten einde de uitgegraven
stoffen naar de oppervlakte te brengen. Zijn collega, de cicade
daarentegen graaft in tegenovergestelde richting, die u'erkt van
binnen naar buiten en opent pas op 't allerlaatste oogenblik de
uitgangsdeur, die weinig of geen uitgravingsmaterie oplevert.
De eerste treedt zijn woning binnen en werpt bij den drempel
een molshoopje op, de laatste komt naar buiten zonder iets op
te stapelen te hebben op een drempel, die nog niet aanwezig was.
Dat de rechte lijn de kortste afstand is tusschen tweepunten,

ziedaar een stelling, die onze larve bij haar graafwerk in praktijk

■"j "Wij maken er cle lezers attent op dat la cigale is de ,,zingende cicade"
waarvan men twee soorten aantreft in Z. Europa, en dus niet de eigenlijke krekel.
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rlie 4 d.M. diep in debrengt. De door haar ^ ' 'v„rm is. loopt vrijwel
aarde dringt en zuiver cyhnd ■ enkele bochten, waar de
vertikaal omlaag en vereischt Ze is over haar geheele
gesteldheid van den bodem di „ yan imin, dat die be-lengte gaaf; nergens vindt men - l verwachten. .A.an
trekkelijk omvangrijke uitgra\ g . ^ ruimer verblijf,
het benedeneinde verwijdt dez gemeenschaji met
met vlakke wanden zondei § i K,„,fj^chacht naar beneden,andere mijngangen, of vei lenging , • benomen, zou de uit-

De afmetingen der buis in van
gegraven aarde een r-olume moctci ^200 c.MT Met zekere y«;tozuig a oig ik n dat geheimgebleven mag ZIJn.Niet zekci oi ^
te ontdekken, onderwieij) pn wat zag ik daar? Niet,
gangen aan een nauvykciing ondc . ^ - ],emerkte dat èn jiut
wat ik verwacht had te zullen drogen, weinig
èn onderaardsche woning j-an dat de wanden
soliden bodem, zoodat men ^ ^rwa httn k
licht afbrokkelen en er ieder oogenb i tc .f jppj jg niuren
i<; Tot miin niet geringe verbazing Amnd ik integcnacu ac muienIS, lot „„.-og i,gstreken. Zonder nu juist
met een soort van voditigt klei-aaicl ■ , nleisterlaag
fflad te ziin waren de ergste oneflenhedeii ondti een jiiei teriaaggidQ Lc zijii. udicil f, i-m,.|gti)| die op de wanden was
verdwenen en was er, dank zij de klee ■ . ^ l , ,, , p,
aangebracht, geen gevaar voor instoi ting me .iji.wids ze ver
voorzorgsmaatregel stelde de larve m staa . „..^r jJar 'schuil
koos zich naar de ojuiere-lakte te begeven en naar haai siliuil-plaats terug te keeren, zonder met haar graalj.ooten aardstor-ingen te vfroorzaken. die de buis zouden verstojipem den ocht
naar boven bezwaarlijk en den terugkeer naar haar onderaaidsdie
woning onmogelijk zouden maken. Met stii tn en cvvais iou n
schoort de mijnwerker de wanden zijner galerijen; de tunne s
der ondergrondsdie sjioorwegen worden dooi een gemetseld gewelf
gesteund; als een kundig en voorzichtig niijii-ingcmeur. versterkt
de aanstaande cicade de wanden \'an zijn schacht met (einent
en doet ze in stand blijven, zoo lanf^ hij er zich \'an l^edienen

't Is me gebeurd, dat ik een larve wilde grijjien oj) t oogenblik
dat ze zich van de aarde wilde verheflen. om oji een nabungen
tak haar gedaante-wisseling te ondergaan. Ze scheen mijn bedoe
ling te vatten, althans ze blies onmiddellijk den aftocht en claalde
daarop fluks in de mijngang af. hetgeen mij het bewijs was,
dat deze tot op 't oogenblik, dat zij \-üor goed staat verlaten te
worden haar stevigheid behoudt en niet door jiuin verstojit raakt.
De arbeid van de cicadelarve schijnt mij dus geenszins het werk
van een oogenblik, ondernomen uit een onbedwingbaar verlangen

M■ l-
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om t zonlicht tegemoet te snellen; neen, het is veeleer een wei-
overdacht bouwwerk een veilige schuilplaats, een stevige woning,
een vaste burcht! Maar behalve dat, is het ongetwijfeld ook een
sooit van weerkundig observatorium, waar geregeld kennis ge
nomen wordt van den toestand der buitenlucht. Dieii in de aarde
verscholen, kan de ciccade, wiens tijd gekomen is zijn kluizenaars-
leven vaarwel te zeggen, er moeielijk over oordeelen of de hicht-
geste dheid daartoe gunstig is. Haar onderaardsch klimaat geeft
hem met die betrouwbare inlichtingen, welke de gewichtigste
levensdaad vereisdit en die is: zijn verschijning op airde en zijn
wedeigeboorte tot volkomen insect. J & i J
Met onmtjruttelijk geduld, graaft de larve een vertikalen schoor-

steeir^ en terwij ze het jiuin wegruimt, versterkt ze tegelijkertijd
den binnenwand Om zich voorloopig nog van de buitenwereld af
te zondeien laat ze aan 't boveneind een zoldering bestaan ter
dikte van een vinger. Aan haar verblijf beneden besteedt ze
speciale zoig. Dat toch is haar toevluchtsoord, haar wachtkamer,
waar ze zich^in t onvermijdelijke schikt, indien de ingewonnen
inlichtmgen t wenschelijk maken liaar reis naar de aarde nog
vvat uit te stellen. Maar niet zoodra voelt ze dat de mooie dagen
111 aantocht zijn, of ze snelt naar boven, luistert door 't dunne
dekseltje dat den juit nog gesloten houdt of de omstandigheden
haar gunstig zijn en tracht omtrent den warmtegraad en den
vochtigheidstoestand der lucht de noodige inlichtingen te ver-
kiijgen. ̂ Gaan de zaken niet naar wensch en gebiedt de voorzich
tigheid t gevoelige cicadelijfje, vooreerst niet aan regen en wind
bloot te stellen, dan keert cle larve gelaten naar haar salonnetje
terug, 111 afwachting van betere dagen. Is daarentegen de lucht
gesteldheid haar gunstig, dan is de deksel der buis gauw doorge
slagen en doet de larve haar intrede in de wereld.
Maar met dit alles staan we nog steeds voor de vraag, betreffende

de algeheele verdwijning der uitgegraven aarde. Waar mogen
die 200 c.M'k puin toch wel gebleven zijn, die elke put gemiddeld
zou te voorschijn gebracht hebben? We merken er geen spoor
van, noch van binnen, noch van buiten. En dan, hoe is 't beestje
in dien bodem als asch zoo droog, aan de vochtige specie gekomen,
waarmee de muren zijn bestrelcen?
De larven, van den boktor of van de stinkwesp, b.v., die zich

uitsluitend met hout voeden, zouden het antwoord op de eerste
vraag kunnen geven. Zij toch vinden 't terrein hunner werkzaam
heden in een stuk boomstam, daarin graven ze gangen en eten
tegelijkertijd wat ze uitgraven, op. Stukje voor beetje wordt
het hout door de sterke kaken afgeknaagd en verteerd. Na oj)
zijn tocht door 't lichaam van den pionier de weinige voedende
bestanddeelen te hebben afgegeven, hoopen de verbruikte stoffen
zich van achteren op en verstoppen volkomen den weg, waarde
worm toch niet meer jia,sseeren zal.
Zou 't nu niet mogelijk zijn, dat de cicade op een dergelijke

manier zijn mijngang boort ? Zeer zeker ondernemen de uitge
graven stoffen hun weg niet door zijn lichaam; voor aarde, zelfs
voor de smeuigste humus trekt hij vol verachting den neus op. Maar
zou dan de larve 't opgedolven puin niet al gravende eenvoudig
achteiAvaarts kunnen geworpen hebben?

Laat ons dit nu eens onderzoeken.

Vier jaren brengt de cicade onder de aarde door en 'tis moeilijk
■ aan te nemen, dat hij zooveel tijd zou behoeven om zich in de
stille afzondering van de door ons beschreven kluis, voor te be-
reiden voor het hoogere leven, dat hem ojr aarde wacht. Neen,
de larve zit zoo lang niet stil, ze leidt integendeel een zwervend,
roofziek bestaan, haar zuigsnuit borend in die onderaardsche
jdantendeelen, waar ze een rijke bron vermoedt. En op haar
tochten, hetzij om 's winters de koudere aardlagen te ontvlieden,
hetzij om te trachten mildere wateraderen aan te spreken, baant
ze zich een weg door den grond, terwijl haar pooten van stevige
haken voorzien, de losgemaakte materie naar achteren werpen.
Omtrent deze wijze van handelen bestaat niet de minste twijfel.
Maar neemt eenmaal de arbeid aan 't verlossings-kanaal. te

graven in een kurkdrogen en in dien toestand niet samenj^ers-
baren bodem, een aanvang, dan staan haar moeielijkheden \'an
een gansch anderen aard te wachten. Dat de larve 't opgegraven
jmin achter zich geworpen en daarmee een sedert verdwenen
loopgraaf verstopt zou hebben, is een veronderstelling, waarvoor
wel iets te zeggen is, al wordt dit door niets bewezen.
Neemt men den inhoud van den j5ut in aanmerking en ver

onderstelt men, dat het dier een losjdaats voor die groote hoe
veelheid jruin gevonden heeft, dan moet dat vrije terrein toch
ook weer ojr zijn beurt door uitgraving verkregen zijn, welks juo-
ducten op even geheimzinnige wijze als de eerste zijn veid\\enen.
Men draait hier in een cirkeltje rond, daai de samenchukking
der jroedervormige uitgravingssjiecie, het ontstaan van zulk een
aanzienlijke ruimte-niet voldoende verklaart. We moeten dei-
halve tot de slotsom komen, dat onze larve er een bijzondeie
werkwijze op na houdt, om zich van de vrijkomende aarde te
ontdoen. Hoe het ook zij wij moeten achtei het geheim \ an
onzen vriend komen! , 4. i
Beschouwen we eens een larve op 't oogenbhk, dat zij haai in

trede in de wereld wil doen. Bijna altijd is ze min of meei bedekt
met modder die soms nog vochtig, dikwijls reeds opgedioogd
is. Aan haar graafwerktuigen, de voorjiooten, kleven kleine
kluitjes slijk, en de schoentjes aan de andere pootjes vereischen
dringend de verzorging van een schoenpoetsei, ook de rug is
lang niet smetteloos. Ze lijkt wel een baggerman, die een heelen
dag in den modder heeft gewerkt. De aanwezigheid van modder

DE CICADE VAN LARVE TOT VOLKOMEN INSECT.

en slijk valt te meer op daar uit een zeer drogen bodem te
voorscliijn is gekomen. Een met stof bedekt beestje dachten we
te zien, en in plaats daarvan vinden we een geheel bemodder-
den cicade!

Maar doen we nu nog een schrede in deze richting, dan heb
ben we de ojilossing van 't jirobleem gevonden.
Wij moeten eens probeeren een larve te besjiieden. die bezig

is haar verlossingskanaal te gra\'en. Het toeval moet ons hierbij
van dienst zijn, want van buiten ontbreekt elke aanwijzing, dié
ons tot gids zou kunnen strekken. Laat ons aannemen, dat het
geluk ons dient en wij er juist een ontdekken, die met haar
graafwerk is begonnen. Veel meer dan 't ons bekende wacht
kamertje en een klein stukje van 't kanaal is er nog niet gereed,
maar van jiuin merken we hoegenaamd niets.
En onze mijnwerker, hoe ziet die er uit?
Al dadelijk valt 't ons oji, dat de huidskleur lichter is \-an zijn

makker, die we aan den uitgang te pakken gekregen hebben.
Vervolgens trekken de oogen onze aandacht, ze zijn grauw, om-
Hoersd, flets en blijkbaar niet geschikt om er mee te zien. Trou
wens, wat valt er in de aarde te zien? Bij de larven, die uit den
grond te voorschijn komen, zijn de oogen daarentegen zwart en
helder en stellen het dier al dadelijk in staat een vaak \-er ver
wijderd hangjrunt te zien, om er haar gedaantewisseling te onder
gaan. Die ontwikkeling van het gezichts\-ermogen gedurende
den tijd, die aan haar bevrijding voorafgaat is ons oj)'nieuw een
bewijs, dat de larve aan haar graafwerk den noodigen tijd lie-
steeclt.

Bovendien is de bleeke en blinde larve nu onn'angrijker dan
op iij]')eren leeftijd. Haar lichaam is sterk gezwollen en schijnt
nog al aan waterzucht te lijden. Neemt men haar tusschen de
vingers, dan laat zij uit het achterlijf een soort \-an helder vocht
\'loeicn, waarmee ze haar geheele lichaam bevochtigt. Is deze
vloeistof een soort van urine of de maaginhoud \-an een dier. dat
zich uitsluitend met jilantensapjien voedt? Laat ons cleze \Taag
\ooiloojrig onbeantwooid laten, maar de \'rijheid nemen ons
gemakshdlv^e \^an t wooid ,,urine te Irhjveu bedienen.

Welnu, deze uiine-bron is de sleutel van 't groote geheim! Naar
mate haar arbeid in de mijn vorclert, besjiroeit de lar\'e de dixige
grondstoffen en maakt er een soort van jileisterkalk \'an, die
ze aanstonds met haar lichaam tegen de wanden smeert, waar
door deze de gewenschte stevigheid krijgen. De \'erkregen mortel
dringt in de openingen van een zeer lossen bodem, hij vult de sjiieten
en de gaten en zoo ontstaat een galerij, vrij van alle jniin, omdat
de afval op de jilaats zeb'e wordt aangewend ter bereiding der
metselsjiecie, waarmee de binnenwanel der mijn egaal wordt
bestreken.
Nu we derhalve weten, dat de larve met klei omgaat, behoelt

het ons geen oogenblik te verbazen, dat we haar er mee besmet,
uit een buitengewoon drogen bodem zien te voorschijn komen.
En al heeft 't \'olwassen insect geen mijnwerkersarbeid meer te-
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GEZICHT OP DE PRINS-HENDRIKKADE RIJ WINTERWEER.

^•c^"ichten, in haar urine-reservoir bewaart ze steeds een voorraad
voclit, die haar nu voortaan als verdedigingsmiddel uitstekende
diensten bewijst. Wordt de krekel te indiscreet naar zijn zin be
keken, dan bespat hij den bespieder met een straal van dat vocht
en vliegt daaroj) ijlings weg. Ondanks zijn droog tem])erament,
is de krekel in de twee stadiën van zijn bestaan, iemand die van
waterleiding- en bevloeiingswerken bizonder goed o]) de hoogte is.
Hoe groot de vochtvoorraad bij de larve ook mag zijn, ze heeft

zeker niet genoeg om de aarde, die ze uit liet kanaal graaft, ermee
te drenken en tot samenkneedbare modder te verwerken. Het
reservoir raakt eens uitgeput en de voorraad dient o]) tijd aan
gevuld te worden. Waar en hoe dit geschiedt? Ik meen ook dit
gevonden te hebben. In de weinige ])utten waar het me gelukt
is hun geheele lengte open te leggen, vond ik een levenden
wortel, soms ter dikte van een potlood, of van een stroohalm.
ingemetseld in den wand van 't wachtkamertje. Van den wortel
zelf ziet men niet veel meer dan eenige millimeters. Het overige
is voor 't oog verborgen. Zou 't aantreffen van deze bron een
toevallige ontdekking zijn? Of zou dit een wijze voorzorgsmaatregel
der larve wezen? Ik meen het laatste te moeten aannemen,
want telkens trof me de aanwezigheid van zoo'n wortel, altijd —
als mijn onderzoek goed geleid was.
De krekel graaft dus zijn \'erblijfi)laats, 't beginpunt van 't

later aan te leggen kanaal, in de onmiddellijke nabijheid van een
klein versch worteltje, waarvan ze een klein deel bij wijze van
muurfonteintje in haar gang aanbrengt. Dit eenige levende
stukje van den mijnwand is bepaald de bron. waaruit ze, naar
behoefte haar vochtvoorraad aan\mlt. Matuurlijk heb ik dat
niet door directe waarneming \'erkregen, maar ik durf die hypo
these veilig neerschi'ijven, omdat zoowel de logica als de om
standigheden er niet mee in strijd zijn.
Maar wat wordt er van 't dier, als de bron niets meer oplevert

en ook 't lichaamsvocht verbruikt is? De volgende jiroef zal 't ons
zeggen. We nemen een larve die o]:) 't punt staat uit de aarde te
komen. We doen haar in een reageerbuisje en na haar onder
een zandkolommetje van il d.M. begraven te hebben, drukken we
de droge aarde een beetje aan. De lar\'e heeft pas een uitgraving
voltooid, die wel drie maal zoo lang is, in een bodem van geheel
dezelfde gesteldheid, maar die vrij wat meer weerstand bood.
Zou ze in staat zijn zich door dat droge zand heen naar boven
te werken? Als ze er de kracht toe had, zeer zeker, maar er schijnt
meer toe noodig te wezen. Ik begin werkelijk te twijfelen of ze
de o])pervlakte bereiken zal. Bij het doorsteken van 't zoldertje,
dat haar van de buitenwereld gescheiden hield, heeft ze haar
laatste vocht verbruikt. Het reservoir is leeg en Iiij gebrek aan
een levenden wortel bestaat er geen gelegenheid het te vullen.
Drie dagen lang wendt de ongelukkige allerlei ])ogingen aan zon
der eenig merkbaar succes. \Vel wordt de grond omgewoeld,
maar daar de kleefstof faalt, is haar zwoegen in letterlijken zin
een Sisyphus arbeid. Na vier dagen vergeefs gearbeid te hebben
bezwijkt de arme krekel.

Is daarentegen de vochtblaas gevuld, dan zien we heel wat
anders gebeuren. Onderwerpen we nu dus eens een larve, wier
bevrijdingswerk pas is aangevangen, aan dezelfde ])roef. Zij
beschikt o\-er een rijke hoeveelheid vloeistof, waarmee ze zich
het lichaam bevochtigt, en die haar het werk gemakkelijk maakt.
Door den samenhang, dien ze in de grondstoffen tot stand brengt.

slaagt ze erin een mijngang
te gra\-en. heel onregelmatig
wel is vs aar, en niet zeer solide
van constructie, die achter
haar weer instort. Men zou
zeggen dat het dier, de on
mogelijkheid beseffende haar
x-oorraad N'oclit te vernieu
wen er zoo zuinig mogelijk
mee omsjmingt en er niet
meer \-an gebruikt, dan strikt
noodig is om uit een haar
xreemde omgeving te geraken.
Haar jiogingen worden met
een gunst igen uitslag be
kroond en na tien dagen be
reikt ze de ojijiervlakte.
Nadat de lar\ e haar intrede

in de wereld heeft gedaan,
blijft ze nog e\ en in de buurt
van de jias verlaten ojiening
ronddwalen, om een geschikt
rustinint te \ inden: een laag
struikje, een bosje thijm, een
grass| nietji' ol een takje van
een heester. Heelt ze iets van
haar gading ge\-onden, dan
klimt ze er oji en hecht er
zich, den kop omhoog, met
de haken van haaiwoorjiooten
ste\ ig zich \ asthoiulend. Zijn
de omstandigheden daartoe
gunstig, dan steunen ook de
achterpooten. zoo niet, dan
moet ze slechts o|) haar voor-
pootim x'ertrouwen. Al heel

gauw na haar vestiging, zien we 't borststuk zich aan de rugzijde
sjilijten en uit de nu ontstane ojiening komt het \ olwassen insect
langzaam te xaiorschijn. 't Heele jiroces duurt niet langer dan
ongeveer een half uur.
Zoo is dan onze cicade tot x'olle ontwikkeling gekomen, maar

ach! wat ziet hij er nog stnmjierig uit. De \ leugels zijn zwaar,
vochtig, glazig, lichtgroen geaderd. Het borststuk alleen is lichte
lijk bruin getint, 't ()\-erige deel van 't lichaam is bleekgroen, op
enkele jilekken zelfs wit. Een lucht- en zonnebad \ an een jiaar
uren brengt nauwelijks merkbare \-erandering teweeg, exen zwak,
even kleurloos als te voren, blijft de krekel aan zijn x'oorjiooten
hangen, bij 't minste windje, lijdzaam en geduldig, heen en xveer
geslingerd. Eindelijk treedt de bruine kleur oj), die zich nu heel
gauw over 't heele lichaam x'ersjireidt. Hiertoe zijn ruim drie uren
noodig geweest; 't xvas negen uur, toen de krekel zich oj) 't twijgje
vestigde; te half een zagen we hem uit ons oog x'erdwijnen. zich
niet meer bekommerencle om 't ledige omhulsel lietxx-elk hij blijk
baar zoo stevig heeft c-astgehecht, dat de najaarsstormen er dik-
xvijls niet in slagen het af te rukken.
Maanden daarna nog, zelfs in den xxinter ziet men de kleine

huisjes hangen, in denzelfden toestand als waaroji het dier ze
x-erliet en welker jierkamentachtige substantie er reliekjes van
maakt, die 't langer uithouden, dan de voormalige bewoners.

VAN DE VOGELS UIT
HET NA TTE LAND.

Z
niet

ONDER eenige ju-elerentic geloof ik te mogun beweren
dat Brabant, tenminste voor zoox'er het door mij be
zochte gedeelte betreft, tot de ornithologisch ri kbe-
deelde streken van ons x aderland behoort Het was
nuj nog met vergund het x-ermaarde Texel, noch het

minder beroemde Naardermeer of Si '
1 1 1- 1 1 , -choiixx'en's inlagen tebezoeken, maar afgaande oj, de beschnjx-ingen x anThijsse Vijver
berg, Daalder e.a., durf ik wel zeggen, dat ook nujn llaban scdie
jdassen, kreken, meertjes en moerassen, wat x-oge s betreft bhna
even mooi en interessant zijn. Er is alleen één groot adee a n
Bralmntsche exjdoraties verbonden, een nadeel, waarox er Tgï
de Vries onlangs schreef in het Taarboekii^ dor v,. i i i f
Ornithologische Vereen., met betrekking tot de Frie-cfml^" '
wateren, ik bedoel de totale onbegaanbaarheid x an 1 t terrein
xx-aardoor de meeste en mooiste jilaatscn buiten
vallen. Wie die streken nooit bezocht, kan
vormen van de moeraswilderni?

luensclielijk bereik
zich geen denkbeeld

heel eenvoudig gelogeerd liij mijn vrimul\-an"vugt'Xn^;.^!''''i
en al dien tijd, van s morgens vroeg tot 's 'ix-Hod i
anders gedaan dan geroeid, geboomd gex\-nd o.i J i
de groote moerassen en meren, die zich daar uitstm?L
den Bosch, Engelen, Vlijmen en Cromx-oirt en tm'" ̂"^^j l'en

■  '"t woonjilaats
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stiekken van de in ons land al zoo zeldzaam wordende
roerdompen, waar de niet minder zeldzame kuit-
eendjes bloeden, de kleine i^]irinkhaanrietzanger zijn
eentomgen triller tot vervelens toe doet hooren en,
in een verlaten eendenkooi nog een enkel woudaapje
voorkomt. ' ■'

%

Belialye de moeraszeezwaluw of het zwarte sterretje,
•die m latei nog eens hoop te bespreken, zijn de
Brabantsche avifauna-vertegenwoordigers: de kievit
en de watersmji.

De l^jevit was een oude bekende, die komt bij ons
m de Geldersche vallei in ongeveer net zoo'n groot
aantal voor als in de Maaspolders, en, waar de heer
Vy vei berg en ik-zelf in den vorigen jaargang van
,,i3uiten al eens een en ander van vanellus vertelden,
zal ik t ditmaal bij die mededeeling laten.

Iets anders is t met de watersnip, waarmee ik onder
zeer ongunstige omstandigheden kennismaakte; en nu
de ledactie voor zoo'n buitengewoon mooie afbeelding
van dezen zeldzamen vogel (uit Engeland, van \lhlliain
Bickerton) zorgde, wil ik er u met plezier wat oi'cr
vertellen.

t Was 0]3 n druiligen donkeren dag van Bloei
maand, dat visscher Doris uit het dorp Haarsteeg
en ik, in zijn zelf-gemaakte boot, die, hoe weinig
giacieus ook, toch alle voor een polderboot vereischte
eigenschajipen in zich vereenigde, met vlugge riemslagen
de (Hedikhuizensche Maas opvoeren, bij een dicht
met biezen, riet en waterplanten begroeid moeras
stopten, en op den zoek gingen naar 'n nest van het
zoo zeldzame kleinste waterhoentje, dat er woê.s-^ zitten
en dat we, 't zij er hier meteen maar bij vermeld, niet
gevonden hebben door de ondoordringbaarheid V3.n aiciUTton
het slikkerige terrein, te vast om te roeien, te los om
te loopen! — We hebben er alle pogingen voor in 't
werk gesteld, 't zij liier met besclieidenheid opgemerkt, de ge
vaarlijke plekken zelfs met plankjes onder de voeten trachten
te bereiken, en telkens werd onze illusie verstoord door het vinden
van een meerkoet of sterntjesnest, waarvan je vast en zeker
]neende dat het eindelijk 't langverbeide van den kleinen porzana
zoude zijn. Ik zal u geen beschrijving geven van dien zonder
succes bekroonden toclit in het natgeregende, meer dan mans-
hooge riet, u echter mededeelen, dat, juist toen ik door fret
rietbosch heen gescharreld was, en 0]5 een eilandje van 'n paar
vierkante meters weer vasten grond onder de voeten had ge
kregen, plotseling een bruine vogel met lange jiooten en met
gruttomanieren vóór ,mij uit het gras opvloog, en zigzaggend zijn
heil in de vlucht zocht. Ik volgde .nu ook mijn handelwijze,
die ik steeds gewoon ben te volgen in een dergelijk geval, hield
de plaats, waar de langbeen op de vleugels was gegaan, goed in
de gaten, en stapte er met mijn lange, geleencle waterlaarzen
door het hooge, druipende gras heen. En jawel lioor! 'k üleende
eerst een grutto'snest \-oor me te zien, maar dat bleek 't bij
nader onderzoek toch niet te zijn, en weldra maakte ik uit
kleur en vorm der eieren op, dat ze van de watersnip moesten

Foto Bickerton»
BROEDENDE WATERSNIP.

KIEVIT BIJ HET NEST.

zijn, !su herinnerde ik mij ]dotseling ook de eigenaardige \-lucht
van het dier, en toen Doris mij ten over\'loede nog met den
gloed der overtuiging \'ertelde, dat we , ,wis en zeker" met een
nest en de eieren van ,,de groote grassnep" te doen hadden, den
vogel zelfs nog bij 'n tweeden naam, , ,Weerlamke" kende, be
stond er voor ons niet den geringsten twijfel meer of we hadden
vriend Gallinago in de buurt. — De watersnij), die in kleinen
getale in ons moerassige land broedt, het meest nog in Friesland,
is een vogel, uitstekend gebouwd voor zijn werkzaamheden in
den weeken grond. i\Iet zijn langen snavel, dito pooten, \'an
flinke, buigzame teenen \'oorzien, met zijn slanken, langen hals, is
hij het tyjie \'an een Xedcrlandschen moerasvogel, en ook zijn
nest, zoo maar op den grond tusschen gras en biezen, herinnert
aan dat zijner weidegenooten kievit, grutto, tureluur en
kemphaan. De vier eieren hebben onge\'eer de grootte en kleur
van die \-an eerstgenoemde, maar vertoonen, oj) een lichteren
grond, bruiner en geaccentueerder vlekken.

Er is \-an den watersnij) nog iets bijzonders te vertellen, een
eigenaardigheid, die den vogel de locale namen van hemelgeit,
weerlam etc. verschafte, en waarop ik vroeger in , .Buiten" al

eens gelegenheid had de aandacht te vestigen. — De
vogel laat n.k bij het dalen een geluid hooren, dat
sterk aan het blaten \-an een schaap herinnert, en dat
onmogelijk met de stemorganen kan worden voortge
bracht. Langen tijd zocht men in buiten- en binnenland
naar de oorzaak \'an deze zonderlinge tonen, tot ten
slotte o]i een vergadering der \-oornaamste ornithologen
na een ex])eriment (het snel rondzv\aaien r-an een
snipppenstaart aan een lange, dunne twijg) werd aan
genomen, dat de vogel de geluiden ju-oduceerde door
snelle vibreering der staartveeren.

Wie er meer \-an wil weten, \'erwijs ik naar ,.Buiten"
lOii, blz. 12.3.

*  ̂

En nu de Fuut! Een zonderling type onder de
\'ogels, dat zal ieder dadelijk bij de eerste beschouwing
van de afbeelding zeggen. En daarin heeft men
gelijk. Zoowel van lichamelijk als van geestelijk
standpunt bezien, is de Fuut een zonderling. Eigen
aardig zijn vorm, eigenaardig zijn manieren, zijn
slijkerig nest, zijn zebra-gestreejrte jongen, zijn brullend
geluid, zijn satijnige \-eeren])ak, alles. . . .

Idoewel e\'enmin algemeen als de \'orige soort, kan
men den fuut \-oor Holland toch geenszins zeldzaam
noemen, al was hij vroeger, toen men nog niet zoo
belust was op zijn mooie bont, menigvuldiger. In
hriesland, (ironingen, Noord- en Zuid-Holland, Brabant
en Limburg komt hij \ oor, mits liij maarox er \'oldoende
water kan beschikken. En daar ontbreekt het hem
hier in Holland niet aan!

B aar sterntjes, koeten en waterhoentjes de dicht
begroeide ])laatsen opzoeken, geeft hij de voorkeur
aan o])en water, aan wijde plassen, waar geen plotseling
gex-aar hem kan genaken, xx aar hij x-er om zich heen
kan zien, en xvaar toch aan den kant x'oldoende xvater-
(.ilanten en riet groeien, om het eenvoudige nest in te
verbergen. Maar x'oor de rest is hij de x'ogel x-an het open
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' terrein, en zelden krijgt ge liem anders te zien, dan doblierend
'  in het midden van den uitgestrekten plas, het waakzaam oog
oj) de naderende boot gericlit, en ieder oogenblik gereed zijn
heil in een snelle vlucht te zoeken. Niet door vliegen! Neen, het
water is zijn element, en hoewel het een verkeerde meening van
velen is, dat de fuut niet zou kunnen vliegen, waagt hij zich,
behalve in den trektijd, tocla niet zoo gauw buiten het natte
element, en wanneer er gevaar nadert, laat hij zich al dieper en
dieper zinken, zoodat hij ten slotte nog slechts met den gekuifden
kop boven water steekt,

Colymbus cristatus (zoo
is zijn boekennaam) is een
watervogel van den eer
sten rang, haast nog meer
dan de eenden. Zijn heele
leven brengt hij zwem
mende door, hij rust en
slaapt zelfs op het water.
Is het dan een wonder,
dat hij zich op den vasten
wal onbeholpen voor
doet, en zich belachelijk
maakt? Hij staat dan
wijdbeens, het rolronde
lichaam rechtoj), den hals
S-vormig teruggebogen, en
met den kojr horizontaal
vooruit. Naumann verge
lijkt hem in die houding
met een dansenden kennis-
beer, waaraan hij \\'erkelijk
wel doet denken.

In Brabant heet hij
,,Loem" en ,,Keizer", en
hoewel ze daar wegens de "■
schade, toegebracht aan
den vischstand, veel ver
volgd worden, blijft het
aantal, tenminste in de
door mij bezochte streken

Foto y, Vijveróerg.

NEST MET EITJES IkdiV DE
KLEINE K ARE KI ET,

stationnair. Vermindering valt
in elk geval niet te constateeren.

Het nest van den Fuut is weinig meer dan een hoopje plan-
tenmodder, die het in den zomer tot een ware broeikas maakt,
zoodat de vogel, gedurende een groot gedeelte van den broedtijd,
de zorg voor de vier gele, groezelige, door jdantenzuren uitge
beten eieren, gerust aan de zon_kan overlaten. Maar daarom

Foto R. Kearton.

kleine: karekiet.

houdt hij er in de verte nog wel een wakend oog over, oirdat geen
kraai hem zijn schatten ontsteelt.

Door dat wegblijven van het nest is de Fuut ook zoo'n buiten
gewoon moeihjk object voor den vogelfotograaf. Daarvan zijn
ettelijke voorbeelden bekend, en temeer moeten wij daarom het
uithoudingsvermogen en de kunstgrepen van onzen fotograaf
bewonderen, die dezen schuwen en achterdcrchtigen vogel zoo
fraai op de gevoelige plaat wist te brengen. Nog even vestig ik
uw aandacht op de kuif en de bakkebaarden, die op deze afbeel
ding bijzonder mooi zichtbaar zijn.

D.. jonge.., die. n.>d« » 'n doS
„en zwemmcm f maar heel anders r-anballetjes, met al de alluus ^ dwarsstrepen. Leuke
kleur: geelwit met .jocder -rlles oi) bet spel. en wee denbeestje.s! Voor hen ck n ccler al v
kuikendiei, die de familie te na komt.

der moerassen er eentje te mee pakken,dien tyran
want \mn onder

vn ik verzeker u, dattot boven plenst en idast de oude hem e-oi, en ik veizeiwi u, uaitot Dottn luensL j „.,n„hde haggernooten heel wat water
een fuut met zijn breede, gt lolxk

*
*  *

Nauwelijks 'n kalven
kilometer achter het laat
ste huisje van mijn Bra-
bantsch dorji ligt aan den
binnenkant van den dijk
een wiel. d.i. een vrij groote
kolk of [lias, uit een vroe
gere doorbraak ontstaan,
'n water, dat ik voorname
lijk bezocht om de hiid-
ruehtige leden van het
uitgebreide karekieten- en
rietzangersgilde. Zij ont
braken OJ) de Meer en op
de Putten ook geenszins,
maar die wiel was veel
dichterbij, en met de fiets
sjioediger \-anaf mijn kost
huis te bereiken, 'n Oude,
wrakke boot lag erin. 'n
boot, die constant moest
worden uitgehoosd. om
haar bo\-en v\-atcr te hou
den. maar toch voore.xcur-
sies door het dichte riet
en de niet minder dichte
oe\"ertlora. uitstekend ge

schikt t-anwege den scherjien voorsteven.
Wat zaten in die wiel en aan zijn oevers een massa vogels,

meest kleinere! Oroote karekiet, kleine dito, rietzanger, bo.sch-
rietzanger, rietgors, grasjuejier, gele kwikstaart, dodaars, water
hoentje en nog veel meer. Koeten waren tr niet. maar die trof
ik in de jx Idermeertjes weer in grooten getale aan. Zoo heeft ieder
zijn eigen terrein. Doch ik zou 't over de karekieten hebben. De

vV '-irc
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Foto 7. ^ 'ijvorbcrg.

KLEINE KAREKIET MET
VOEDER RI J DE JONGEN.

Foto K. Kvurtou.

KLEINE KAREKIET.

grootste, en tegelijkertijd ontegenzeggelijk de luidrnc],ti-st" is
de groote karekiet, dit groote om verwarring te voorkomen Vnet
de kleine) een \-ogel van hjstergrootte onge\-eer (ni c M i ó m
gele, lichtbruine kleur wat de bovendcelen betreft terw il le
onderzijde in 't runl-Nvitte trekt. De keel is helderwit van kle,
en steekt yrij scherj, af tegen de rest. Din-allend ,s de door het o g
loopendc lichtgele streeji en een jiaar stm-e, zwarte en dnirómnzichtbare h.are,, aan de anavel'hoek™.' >la„"e,Ie S e
verschillen in kleur zoo weinig, dat men ze daaraan alleen nauwe-
liiks kan onderscheiden. uauwt
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legen begin Mei komt de groote karekict uit het Zuiden in
ons landje aan, en in dezen tijd, wanneer het riet nog kort is, kan
men liem lieel wat gemakkelijker waarnemen dan in den zomer,
als de dikke rietbosschen hem maar al te gemakkelijk aan het
menschelijk oog onttrekken. Door nauwkeurig acht te geven
op het nauwelijks merkbare trillen en bewegen \'an de rietstengels,
waaraan de vogel omhoog klautert, krijgt men onzen rietvriend
nog wel eens een enkelen keer te zien, maar in elk ge\'al zou ik
u raden hem met de boot te zoeken, wmnt hij vertoont zich het
meest aan den r-eiligsten kant, den waterkant. Maar al ziet ge
hem niet dikwijls, Iworen kunt ge hem geregeld, en al kan men
zijn prestaties moeilijk mooi vinden, in de eenzame moerassen,
waar slechts de visscher komt om zijn fuiken te zetten, konren
ze toch even goed tot hun recht. Het uit den treure voorgedragen
gezang bestaat uit verscheidene knarsende en hoog-piepencle tonen,
die eenigszins aan kikvorschengeluiden herinneren. Vooral Iroort
men er in, een karre kiirre kiirre kiirre kid kid kid kid, korré korre
korre, karre karre kiirre kei këi këi këi, kied kied kied kied. . . .
•dat hij dag en nacht met een voorbeeldigejr ijver voordraagt.
Behalve deze eigenschap valt nog zijn eigenaardige, kunstige
nestbouw op. Het nest rust op 4 a 5 stengels, u'ordt x'crvaar-
digd van rietbladeren, grassen en stengels en vormt een der
fraaiste kuntsstukken uit de natuur. Het hangt boven den wa
terspiegel, en steeds zoo hoog, dat bij mogelijk hoogwater het
broedsel geen gevaar loopt te verdrinken. Het legsel bestaat uit
4 of 5i een enkelen keer uit 6 eieren, van een matgrocne kleur,
met geel-bruine vlekken; men vindt ze ongeveer in Juni.
Tweemaal broeden doet de karekiet niet.
De kleine karekiet, waarvan men bij dit artikel eenige fraaie

afbeeldingen van mijn vriend Vijverberg vindt, kreeg vroeger
reeds een plaats in dit tijdschrift, waarnaar ik belangstellenden
verwijs.
Wat van bovenstaanden soortgenoot werd gezegd, is grooten-

deels ook op hem van toepassing. Anders is het met de riet
zangers, door velen gehoord, door weinigen gezien. In ons land
komen voor de gewone rietzanger, de boschrietzanger, (die ook
wilgensijsje heet, 'n veel aardiger naam), de waterrietzanger, de
sprinkhaanrietzanger en de beroemde nachtegaalrietzanger, die
ik allen al eens ontmoette, maar waarvan ik alleen de eerste
■e\'en wensch aan te stippen. De anderen blijr'en, vanwege de
zeldzaamheid, voorloopig buiten bespreking.

Als kenteekenen van den rietzanger gelden de volgende : Boven
lichaam groenbruin met donkerbruine vlekken, en zeer in 't oog
vallende roodbruine onderstaartveeren. Iveel, borst en buik geel
wit. Door 't oog loopt een gele streep, de staart is donkerbruin,
■evenals de oogen, en de pooten ten slotte zijn van een geelgrauwe
kleur. Mannetje en wijfje zijn gelijk. In Holland, waar de rietzanger
sterk verbreidis, vindt men hem van April tot October, in de oever
vegetatie en niet zoozeer in het eigenlijke rietbosch. Zijn .geluid
gelijkt op dat van de kleine karekiet, maar hij verheft zicïi niet
zelden op boompiepermanier
in de lucht, om al zingend
weer in 't gras te verdwij
nen. Karakteristiek is voor
den rietzanger een ,,terrrr",
dat luj bij gevaar dadelijk
Iaat hooren. Zijn nest ver
toont overeenkomst met dat
der karekieten, maar hangt
lager bij den grond in gras
stengels en moerasplanten.
^'ier a vijf vuilgele, met
bruine vlekjes voorziene eitjes
vormen in Mei het legsel.

Als laatste vertegenwoordi
gers van de vogels uit het
natte land — wat nog lang
niet wil zeggen, dat er niet
meer zouden zijn — noem ik
de kuifeendjes, die Iiaast
nergens in ons land broeden
dan op het Vlijmensche meer
tje, waar ik ze meermalen
maarnam, en echter niet in
mocht slagen, een nest van
dit begeerenswaardige beest
te vinden. Toen Schlegel zijn
boek uitgaf (1860) was de
kuifeend nog niet als broed-
vogel bekend, Albarda ver-
mf)edde al, dat hij in Bra-
Irant zou voorkomen, en
Snouckaert van Schauburg
vermeldt ojr pag. i2g van
zijn Avifauna Neerlandica
o.a. ,,In 1835 was het Hewit-
son reeds bekend, dat A.
fuligula hier en daar in
Keclerland broedt, en het ei
dat hij afbeeldt, was uit ons

m
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Foto hichcrtou.

BROEDENDE KUITEEND.

land afkomstig. Of sedert 1904 jaarlijks één of wellicht meer jjaren
broeden in ,,de Meer" en op ,,de Putten" te Vlijmen (X. B.) zooals
door sommigen wordt o]igegeven, en door anderen weersjiroken,
moet nog uitgemaakt worden. . . ."

Thans behoeft dit niet meer uitgemaakt, het broeden dezer
species is voor Nederland bewezen, voornamelijk door den heer
L. van (hersbergen te Wageningen. den uitstekenden kenner
der Vlijmensche \'ogcls (zie Verslagen en Mededeelingen der
Xed. Ornith. Vereen. i()o8, Xo. Vb blz. 2b), en meermalen nam
ik de sierlijke kleine gekuifde eendjes waar, éénmaal met 'n aantal
jongen, 't Xest is verbazend moeilijk te vinden, en ondanks groote
sommen, door enkelen beloofd voor 'n nest met eieren, is het
nog niet mogen gelukken er een te ontdekken. De redactie had
de ^vriendelijkheid voor zoo'n mooie afbeelding te zorgen, dat
ik niet mocht nalaten, u een en ander van den kuifeend
te vertellen.

Mocht ik hem nog eens weer,, ontmoeten, dan zullen we het er
nog eens over hebben !

A. B. WiGMAN'.

Foto JhcKerton.

BROEDENDE TUUT.



50 buiten.
27 Januari 1912.

foto R. Tcf>e.

ONBEAi.A.ARDE KRUISBES. WHITE SMITH.

KRUISBESSEN.De kruisbes (Bibes Grossularia) is een algemeen bekende
en door bijna gelieel Europa verbreide vruclitsoort,
schier overal wordt ze in wilden of liever verwilderden
toestand aangetroffen. Tot zelfs op een zeer hooge
breedtegraad schijnt ze nog te willen gedijen, althans

in Noorwegen vinden we nog kruisbessen tot 68° N. B. Haar
eigenlijk vaderland is onbekend. Reeds in de 12de eeuw kwam
ze in Frankrijk voor, althans in oude boeken uit dien tijd wordt
er onder den naam \'an Grosiellier gewag van gemaakt.
Ook in ons land is de kruisbes geheel ingeburgerd en onder

dien naam overal bekend. In den volksmond heeft ze tal \-an
namen, waarvan Beijers, Stekbes, Kriezele, Kroezele, Kronzele,
Klapbes, Doornbes, Kruisdoorn, Kruizcbei, en Krisdoorn de
meest bekende zijn. Zoo hier en daar in boschranden en tusschen
liagen vinden we weieens wilde kruisbessestruiken; waarschijn
lijk zijn de zaden, waaruit deze zijn voortgekomen, afkomstig
\-an gekweekte struiken en door vogels daarheen gebracht.
Het aantal soorten (variëteiten) van de gekweekte kruisbes

is legio. Naar de kleuren kunnen ze verdeeld worden in roodc,
gele, witte en groene. De \'erschillende nuances tusschen deze hoofd
kleuren maakten het mogelijk dat in Engeland, waar de teelt
zeer hoog staat en de vrucht algemeen gewild is, Pansner in zijne
beschrijving van de kruisbes tot bijna duizend variëteiten komen
kon. Dat hij echter de verschillen door een vergrootglas bezag
en tot in de kleinste kleinigheden liet gelden, mag gerust worden
aangenomen. In latere werken op fruitteeltkundig gebied spreekt.
Hogg, van 225 soorten, terwijl Maures te Jena i-eeds tot 148
soorten afdaalde. Waarlijk toch nog een respectabel cijfer en om
het te kunnen bereiken zijn zeker alle verschillen in bloem, blad,
grootte, vorm, kleur, meer of mindere beharing, tijd van rijp
wording, om van smaak niet te sjmeken, in aanmerking genomen.
Nog steeds komen er nieuwe variëteiten bij, die hun intrede

soms doen, omliangen met een reeks deugden, cloch al vrij spoedig
blijk geven geen verbetering r-an het bestaande te zijn en daarom,
ondanks den o])hef die er voor gemaakt ook is, weer s])oedig uit
de kuituur verdwijnen. Dit een en ander neemt echter niet weg
dat er enkele soorten in den handel zijn gebracht die in o])brengst,
maar vooral in grootte der vruchten enorm afsteken bij hetgeen
er vroeger in dit opzicht te aanschouwen was. Vruchten die de
grootte van pruimen bereiken zijn geen bijzonderheid meer, bij
goede kweeking kunnen ze een kii)penei in omvang nalrij komen.
De kruisbes heeft daardoor de moderne beweging in de fruitteelt
gevolgd, grootheid en schoonheid zijn de factoren die den toon aan-

ge'\'en:mct smaak wordt eerst inde tweede plaats rekening gein uden.
Vergelijken we slechts onze oudere variëteiten zooals bijv. Wijker
gele, Hollandsche ruige roode, kleine groene, met de ,groot\-nn hti,ge
Crown d'Bob en Hay duke uit den lateren tijd, dan moeten de t ei ste
het in grootte \-erre afleggen maar staan oneindig hooger in smaak.
De kruisbes groeit op bijna elke grondsoort en onder -.( hier

alle omstandigheden, \-an deze eigenschaj) wordt nog al eens
misbruik gemaakt en de kruisbes naar jilaatsen \-erwezen die
\-oor geen enkele kuituur geschikt zijn. Dat daar waar aldus
gehandeld wordt, de \'ruchten, zoo deze er no,g komen, lan.g niet
zijn wat ze wezen konden, zal wel geen nader betoog beli(n'\-en.

Behah'e dat de r'ruchten in rijjien toestand geoogst en door \den,
vooral door de jeugd, als een lekkernij worden beschouwd, nemen
zij in onrijpen toestand een zeer belangrijke plaats in onder de
uitvoerartikelen o]) het gebied van den tuinbouw.

Ofschoon men kan aannemen, dat er geen tuin of tuinije is
waar niet een of meer kruisbessenstruiken in \-oorkomen, zoo \-in-
den we de m.assakultuur slechts in be])aalde streken en staan als
zoodanig Zuid-Be\-eland, Voorne, de 0\-er- en Bo\-en Betuwe, de
Bangert en de omstreken van Amerongen en Winschoten en den
Boscli bo\'enaan. Daar zijn ]ilaatsen waar de teelt geheel in han
den is \-an den kleinen kweeker, waar bijna ieder bij de cultuur
betrokken is en zijn aandeel in den .genieenschapjielijken oogst
bijdraagt. IMislukking \-an den (logst of gedrukte jn-ijzen teekenen
zich daar dan ook onmiddellijk in mindere, weh-aart af.

Zooals met alle andere gewassen waarxain de cultuur zich uit
breidt en O]) betrekkelijk kleine o])])ervlakten wordt saamgedron
gen, heeft ook de kruisbes s]m-iale rnjanden en ziekten. In
iqoy is bij de bestaande kwalen, een zeer ernstige, zoo niet de er"ste
ziekte, van uit Amerika, in ons land gekomen. Voor liet eerst
in de omstreken van Rhenen en Amerongen geconstateerd, laeft
deze N'ijand zich in betrekkelijk korten tijd o\ er het geheele land
\'ers])rcid en richt \-erbazend \-eel schade aan. De strijd tegen
dit en\-el is onder leiding \ an professor Ritzema Bos te Wagenin-
gen met kracht begonnen, maar onwil, onr'erstand en onver-
scliilligheid waren even zoo \-ele belemmeringen bij het be
kampen van de kwaal. Gelukkig bestaan er sedert het cdri'-Te
jaar wettelijke be]iahngen, die het mogelijk maken dwingend op
te treden en onwilhgen m het belang van hen zeh en en hunne om
geving tot het nemen \-an bestrijdingsmiddelen te verplichten.

J. C. Muyek.


