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HET MYSTERIE.
(Slot).

IN nu eindelijk de bespreking met La Mapeanga heeft ]ilaats
gehad, is het beter er nog een paar dagen bij aan te

^ ̂ j knoopen Kate, zoodat de zaak zijn beslag krijgt. Bo-
/7 vendien is er nog iets vrouwtje, waarop ik wil wachten,
iets wat je zeker ook wel de moeite waard zult vinden. De vorstin
heeft mij de geschiedenis van I Madinra beloofd. Die is opgeschre
ven en een vorst heeft ze. Het lijkt wel wat op het gouden kistje,
waar elfjes den sleutel van hebben, waarheen roodborstje den
weg weet, uit den Kleinen Johannes. —Nu, Itèngré doet er bijna
even geheimzinnig mee als Wistik. Toen ik haar gisterenavond
de geschiedenis vroeg, die de vlucht van I Jladinra beschrijft en
haar o\'ergang tot den Islam, keek ze me lang aan: toen zeide ze
iets, dat ik niet verstond tot Andoe, de oude hofdame, van wie
ik je al meer schreef, die zulk een indrukwekkend oud gezicht
heeft, en Andoe schudde haar grijs hoofd en zeide voor zoover
ik het verstaan kon, dat .,dat niet ging". Maar de vorstin scheen
het niet met haar eens te zijn, want na een ])oos zwijgen zeide ze:
,,De zendeling zal het verhaal van I Madinra hebben, hij zal
het...." Ik schrok even van haar stem en haar gebaar, die anders
waren dan gewoonlijk en Andoe keek ons zoo angstig aan. dat
ik een oogenblik niet anders kon denken, of er was iets bijzonders
aan dat geschrift verbonden. Iets dergelijks als aan het heilig
geschrift, dat dr. iïlatthes eens met veel moeite veroverde van
een vorst en waar\-oor offers geplengd moesten worden van kijipen
en rijst.. . .! Daarom vroeg ik: ,,Is het u moeilijk mij dat verhaal
te bezorgen, Datoe Itèngré?"

,,Het is moeilijk, zeide zij, maar de zendeling zal het hebben,
omdat het dan de laatste maal is...."

Ja, dat is zeker wel waar Kate, dat zal wel de laatste keer
zijn, want eindelijk, eindelijk dan is de wachttijd dien La
Mapeanga mij oplegde voorbij!
Hoe vreemd, hoe wonderlijk vreemd zijn de menschen hier toch!

De vorst is nu al goedheid en beleefdheid — er wordt een school
opgericht. Met den bouw wordt dadelijk begonnen en er wordt
een lijst gemaakt van de kinderen, die in aanmerking komen.
Zijn eigen zoontje het eerst.

Ik zal nu zeker wel binnen vijf dagen thuis zijn. De school-
kvvestie duurt nog twee dagen en binnen drie beloofde Itèngré
mij ,,I Madinra's vlucht". Je begrijpt het stuk moet eerst van dien
geheimzinnigen vorst komen hij heeft het gouden sleuteltje
en roodborstje, die den weg weet zal het mij brengen Ik ver
lang naar ons huisje, met zijn stroodak en de kleine ramen, die
op zee uitkijken — en dat wat er in is, naar mijn Kate en ons
heerlijk kind...."

Hij hield op; er was geritsel buiten: iemand hoestte
Het was avond, een avond zonder maan: hij zag niets dan het

diepe nachtzwart buiten, door den lichten deurrand omlijst. Maar
er was iemand die hem spreken moest, hij wist het en daarom
vroeg hij: ,,Wie is daar?"

het was

ir bruin
,1,. deur iets bewegen: 1

Toen zag hij oj) de trap ^ paar ojieims. Ha:
Andoe. Het licht van zijn kaniu m den
gezicht, haar donk re oude ""'b' ,,^,,.^.„(11. handen waren
lichtschijn. Haar gezicht was sarong bijeen
angst, 't gebaar ,! steeg en neerlinrkle op den
nam, waarmede ze Hct naj j 1
dremjiel was angst.... .
„Andoe, oude Andoe ^ T.Havan, Datoe Itèngré
„Toewan, zeide ze zacht, je nioit iRijan

is in gevaar. . . . " • .i-a
,,In gevaar? Hoe? Is js ,jj lu-engi'gaan om voor

„ afL'êS, C,,,' a, v..n„„„rd
van

„Zij moest het halen van den n orst n an ƒ f
wien Vorstin lyolle het goud ging halen d. -
Er is gezworen, dat niemand ̂ •an ons liiiis ooit in iit . reei. z lukomen. Nu heeft Itè.igJ^ die ^Xnaren gezonden

zij zal den weg langs het meer nemen.... ,.,-,.,.s.diil-
,,Nu, en.... en Andoe. .. . wait je daai zeg s^ j^....

Zou de vorst zijn dienaren sturen om haar
„Ja Heer, ja. hij zal zich wreken.... re<l haar Heer.

La Majieanga is slecht en liij zon al lang op wraak. . . . ook op u,
0]i u! Hij moet dicht bij het meer zijn. Daai is gelegenh^d te
overnachten. Het huis van den ouden La I jolle is daai liij
en zijn gevolg. ... , ,,,, , .

,.Wacht Andoe, dadelijk, ik kom dadelijk — wiaak oji nnj .
waarom? ik zal het jiaard laten brengen.... .. ,

,,Heer, Heer doe dat niet, ga niet alleen als gij een bood-
schajijier zendt naar het Noorden waar soldaten zijn. . . .
,.Wacht Andoe, dadelijk. . . . neen ik ga zeil .
Andoe hief haar beide handen op en toen ze alleen was bleet

ze op den dremjiel zitten, onbeweeglijk, de mageie handjes in
den schoot....

In de groote Ala-bola brandde alleen de \'ijfarnHge jielèn.
bloeiend als een miniatuurbooni \'an licht. Soms dreef zij haar
flikkeringen tot oji den donkeren gebeeldhouwden muur, somlier
fluweelstrak vak met de zachte glimming \ an \ reemde bloem
figuren, en oji den grond beschenen zij de lichte mat onder den
rooden baldakijn. Verder was de duisternis gezonken in huis en
daarbuiten, waar de boomen onzichtbaar stonden, donker, tegen
de donkere lucht.
De jielèn alleen brandile als een kleine boom \'an licht....
Toen kwam Itèngré uit het \n'ouwen\erblijf dat achter de

Ala-bola was en ging met den slejiemlen jias der ()ostersclie \'rou-
wen naar de jilaats waar het licht \'iel. Diuir zette zij zich: een
knie trok zij oji en de smalle bruine handen xouwde zij er om
heen. De schijn der lichtjes vluchtte cwer haar schouder, vluchtte
naar het bruin harer handen en de diejie robijnen aan ha:ir vingers,
naar den zijglans der chinker roode sarong, naar het zwairt en gond
van haar nauwbekleede armen, maar zij zeh e zat strak, stil als
een beeld — haar oogen zagen in het licht, in het bevende licht.
En oude Andoe kwam zacht binnen.
,,Was er nog niets te zien Andoe?" \ roeg Itèngré.
,,Nog niets, Datoe...."
,,Geen hoefslag hoorde je?"
,,Niets, glans mijner oogen".
Er was een stilte. Andoe jnxwelde zacht, onzichtbaar bijna

zij zelve in den duisteren schaduwwal \-an een gordijn :
,,Een ("hineesche roos in een vaas".
,,Wij g;ian naar de markt om betel te koojien".
,,l\Iijn list en verstand zijn \ er\'logen".
,,Als ik u zie, mijn schoonc!"
,,Een Chineesche roos in een \ aas".
,,Sorbet in een karaf geschonken".
,,Dat zijt gij, juweel van het land",
,,Rust voor minnende Irarten " i)

,,Andoe! w:is dat niet.... een staji?"
,,Het was niets, lieve, wees toch rustig...."

,.Sorbet in een karaf gesclumiam", \KmiVed'e'Vndi'.e
„Hoe laat was 't gisteren, Andoe, toen Inj ging mij tegemoet^
,,Het was tien uur in den avond, Itèngré'"' t, u tt.
„En hij is den weg naar het meer gegaan?'denk ie^"
,,Ja htj ging den weg naar het meer... "
,,Was hij gewajiend, Andoe?"
,,Ik denk het wel. Blanke menschen zijn altijd gewapend Hii

,,Denk je...." maar Itèngré zweeg.
,,Wat moet ik denken?" \ roeg Andoe.
,,Ik weet het niet meer, Andoe ; ik weet .

ik denk, ik zeil het is alles zoo \ erward
Van morgen, heel ^■roeg, toen ik den we"o"n-v,r 1,,,: ■ • i

vlogen de vogels naar het Westen. . . . en rfen Whi è èn m'
onder onze reis door hebben er uilen geschreeuwd en 1 f
telkens denken aan mijn kleinen daeiig — vin nn 1 1^'
Heeft hij geschreid vaiWht^ ^ '^"1^1 . . . .
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,,Ja Datoe, maar kinderen schreien dikwijls in den nacht, dat
beteekent niets".

,,Dat beteekent niets.... neen dat beteekent niets. Ik denk
Andoe "
,,Wat denkt ge?"
,,Niets.... niets.... Andoe, ik weet niet wat ik denk....

kijk, er gaat een waschstokje uit, steek het weer aan, Andoe... .
.... 1 oen lyolle denzelfden weg ging om het goud te halen,

was de weg lang...."
,,Was hij nu niet lang, Datoe?"
,,Niet zoo lang als toen. Zij deed er vier dagen over om er

heen te gaan en nam er vier voor den terugkeer.... ik was in
drie dagen heen en terug".

,,De tijden zijn ook anders, Itèngrc".
,,Ja, de tijden zijn anders, de wegen zijn gebaand en ik heb

mij gehaast •— ik wilde weer hier zijn, ik wilde niet, dat hij lang
wachtte op de sage...."

Onbeweeglijk zat Itcngré; als zij sprak leek zij een Boeddha
beeld, dat even bewoog alleen de lippen, maar hare oogen
waren niet die van een Boeddha, haar oogen waren groot en
brandend en zij keken in het licht van de pelèn. . .. totdat...."

,,Hoort ge niet wat, Andoe? dat.. . . dat. ... is een paard.. ..
op den weg.. . . een hollend paard...."
Andoe rees o]5 uit haar gehurkte houding. Zij ging zien, schoof

de matten deur open bij de traj). ,,Er is niets, niets Itèngré".
,,Dan is het de rivier die zwelt.... de lucht stond naar regen

vanmiddag".
,,Ja, ik hoor het, Datoe, het zal het water zijn. Als het over

de steenen gaat, klinken vreemde geluiden, dat weet ge".
,,Ja Andoe, doe die deur weer dicht, kom binnen".
Het verre geluid dreef weg nu de deur gesloten was.. ..
,,Ik zal sirih halen en betel, zeide Andoe en zien of de vrou

wen allen binnen zijn, want het is laat".
Als zij gegaan was, hief Itèngré het hoofd op en zag om. Naast

den donkeren muur was het gordijn voor de slaapjdaatsen. Er
viel een schemerend licht op de bonte draken en figuren. Het
bewoog. Itèngré's hand met den robijn ging langzaam op, zij
bracht die omhoog en legde haar op de borst.... Zij zag, dat
het gordijn werd weggeschoven en zij zag de kleine smalle gestalte
in de donkere kleeding van haar man, La Mapeanga. Alleen de
gele slendang was een lichtende streep van de voeten tot den
schouder.
,,Wacht ge, vrouw?" zeide hij zacht haar naderend.
,,Ja", fluisterde ze.
Toen met zijn oogen, glanzend van ojjiumkoorts dicht bij haar,

geheel naar haar overgebogen, zeide hij zacht temg:
,,Hij komt niet.... hij komt nooit meer.... hij is dood".
Itèngré bleef hem aanzien met strakke oogen, zij 0]}ende haar

mond toen sloeg zij wild neer op den grond ■— het donkere hoofd
gebogen op de lichte mat. Hevig beefde de jielen opeens met
al haar licht; schichtig fl ikkerde het over de zwarte glanzen van
haar rug en schouders, over haar in wanhoop neerliggende figuur.

Toen kwam Andoe binnen met de sirihdoos, die van oud
zilver was; de meisjes in het rood volgden haar met de betel en
zij vonden Itèngré met de donkere haren op den grond onder
den rooden baldakijn.

Andoe zette haar zilveren sieraad op den grond, zij boog haar
wit hoofd over Itèngré. ,,Arme, arme, zeide zij, glans mijner
oogen " M. C. Kooij—

Zeggelen.

l) Oucl-Indisch minneliedje.

DE VEDERENHANDEL EN
DE VOGELBESCHERMING.Reeds in een der Januari-nummers van het vorig jaar,

verscheen een geïllustreerd artikel over ,,Het witte
insigne van wreedheid" de reigerveer. Nu weder ont
vangen wij een artikel dat de voorzitter der Sophia-
Vereeniging tot bescherming van dieren uit de Figaro

vertaalde. Hoewel ook hierin weder de Egrettenvederenhandel
wordt aangeroerd, willen wij een en ander gaarne in ons blad
opnemen, want hier toch is het ,,frappez, frappez toujours"
een der middelen om vrouwen te overtuigen, dat er zooveel
wreedheid geschiedt voor en door hare ij delheid ■— En toch,
bij de meesten harer is het onwetendheid, want wat weten u-ij
van de dingen die zoo ver af gebeuren? — Dames die met verruk
king naar het jmsgekochte vogelhuisje in den tuin zitten te kijken
en er zich in verheugen dat er maar telkens meezen en vinken en
musschen zich komen te goed doen, gaan 's middags uit met een
egretveer op haar hoed. Ach, zij zeiven hebben de jongen der
reigers niet dood gemarteld, zij zeiven hebben de moeder niet
vermoord, maar het wordt óm haar gedaan. De handelaren, de
menschen die er hun brood mede verdienen zullen geen paal en
perk stellen aan wreedheden, die begaan worden aan dieren; dat
kunnen alleen de afnemers doen en die afnemers, zijn de vrou
wen. Daarom is hetgeen hieronder volgt een beroej^ op de vrou
wen. Ziet daar nu in grosso modo wat bovenbedoelde ver
taling daaromtrent zegt:

In ,,La vie aux Champs" een rubriek in de Figaro heeft de
heer Louis Ternier zijn antwoord medegedeeld, dat hij aan de

vcderenhandelaars te Parijs, die hem blijkbaar hadden aange-
\-allen, gege\'en heeft.

Louis Ternier toch. had zich. naar aanleidiipg \ an een mede-
deeling der Societé Nationale d'acclimatation. ten dnel gesteld,
gege\'ens te \'erzamelen over den ceerenhandel te Parijs. Ei
had zich n.1. een beweging baan gebroken onder de iabrikaiiten
van Fransche c'ecren. om bij voorkeur weren \'an \ ogels uit den
hoenderhof te gebruiken. Dit nu kon een groot voordeel woiden
\-oor de fokkers en landbouwers. Werd deze mode goed doorge-
\'oerd dan zouden althans alleen de \'oor consumi)tie gedoode
dieren deze mode voorzien \-an \'eêren. De heer Termer meent
dat het eenige middel waardoor de Vereeniging voor ^'ogell)e-
scherming iets bereiken zal, niet is een strijd tfrt het uiterste met
den \'eêrenhandel aan te binden maar dezen in andere banen te
leiden. Later bleek bij een diejjer onderzoek, dat de beweging
voor de \'eêren uit den hoenderhoi niet zoo sterk was als de Soc.
Nat. zich had \'oorgesteld. Dit onderzoek bewees dat de Parijsche
markt door in en uitvoer \mn vederen een onw.et had \'an:
frs. 200.000.000, waarvan alleen aan struis\'eeren irs. 50.000.000.
Bovendien ontdekte de heer Ternier een in het buitenland op
touw gezette demonstatie der \-eêrenhandelaren tegen den \'eldtocht
die zich ten doel stelde den wreeden Egrettenhandel tegen te gaan.
Zij hadden een serie artikelen en vlugschrilten o\'er de geheele
wereld \'crs])reid, waarmede de Internationale Commissie \ oor
vogelbescherming zich terdege zal moeten liezighouden.

Toen nu de heer Ternier ondanks zijn twijfel aan de Fransche
veérenhandelaars ter dezer zake, toch wilde ])robceren den Fran-
sclien handel zooveel mogelijk naar de hoender\'eêren te brengen,
en daartoe ook een onderhoud had met den Pi'esident der
,,Chambre Syndicale des fleurs et des plumes", die \-erklaarde dat
de omzet in de eigenlijken Egrettenveeren geen integreerend deel
\mn de Fransche industrie uitmaakt, omclat er meest c'alsche
egretten verkocht werden, heeft hij een artikel aan de Fransche
veêrenhandelaren gericht, waarin hij zijn ])lan ontwikkelde. Doch
dit schrijven is hem blijkbaar zeer kwalijk genomen en het is
hierover dat de heer Ternier zich verwondert. . ,\\ aarom" \ raagt
hij, ,.o\-erlaadt men mij met verwijten, met lijvige documenten,
met de beloften dat er een commissie bij mij zal komen om mijn
artikelen te weerleggen, waarom. bev\'eren zij dat de Egret-reiger-
beschermers hen willen ruïneeren ? Hoe kan er cuin ruïne sprake
zijn als het grootste deel der reigervoêren in den Franschen
handel, valsche reigerveèrcn zijn?" En hij toont ook aan hoe
waardeloos de reigerveêren zijn. wanneer zij niet in den tijd
verkregen worden, waarop de vogel jongen heeft. De heer (irisol,
ornitholoog, oud-consulair agent in Venezuela toch. had beweerd,
,,dat de vederen aangevoerd o]) de Fransche markt \-oor het
grootste gedeelte waren, vederen in den ruitijd verzameld en dat
slechts bij; uitzondering vogels daarvoor gedood werden". Dat
dit echter zooals onze voorouders zouden zeggen ..iedel gesnap"
was, bleek uit het feit dat deze heer, die aan de \-erschillende
ornithologen en buitenland.sche ambtenaren geschrtwen had. dat
hij met een zending c'oor het museum te Parijs belast was. niet
bekend u-as aan dit établissement, t)]) een telegram n.1. door
bovengenoemde heeren aan het museum gezonden, werd geant
woord; , ,Grisol onbekend", dat wil zeggen, de heer Grisol was
er onbekend als ,,ornitholoog". De verklaring van dezen heer,
welke, als zijnde voordeelig voor den handel door \'ele veéren
handelaars vers])reid was en dus het jnibhek \-erkcerd inlichtte,
heeft volgens den heer Ternier niet meer waai'de dan die van
een gewoon particulier. Vat de egrettenveêren-questie zelve
aangaat, schrijft de heer Ternier: ,,i\Ir. Guillaume Vasse heeft
mij tegenover het protest der c'ederenhandelaars gemachtigd het
volgende ter algemeene kennisse te brengen. Gedurende drie \ er-
blijven in Afrika, waarin hij zich met jacht en e.\])loratie bezig hield,
de laatste maal in iqii, heeft hij een Egrettensaison bijgewoond.

In de door hem bezochte landstreken verkrijgt men de Egretten-
vederen slechts door het dooden der vogels oji hunne nesten,
terwijl zij jongen hebben, het eenige tijdstij) waaroji de vederen
hun volle waarde hebben, hij doodde Egretreigers in elk jaargetijde.

Wanneer de broedtijd voorbij is, hebben de c'ederen geen han
delswaarde meer, wanneer de Egretten na het grootbrengen hun
ner jongen de vederen verliezen zijn deze versleten door het
strijken \-an het lichaam langs takken en struiken en de twijgen,
waaruit het nest is saamgestsld. Daar de Egret ook op \ isch-
vangst uitgaat om haar jongen te voeden, maakt zij haar vede
ren nat en smerig in de lagunen en moerassen, zooclat deze \'an
inferieure kwaliteit zijn.

Volgens ]\Ir. Vasse is men er nog niet in geslaagd de Egret tam
te maken en zal het niet gemakkelijk gaan hiertoe te geraken.

Als ornitholoog moet ik hier nog de \-olgende opmerking bij
voegen : nooit zal het gelukken andere naturalisten dan kamer
naturalisten wijs te maken, dat de bij de rui t-erloren vederen
dezelfde glansscliittering en waarde zullen hebben als die \"an den
levenden vogel genomen ; de vederen die bij de rui vallen zijn
doode versleten en verlepte veeren, dikwerf gebroken en \'an den
baard ontdaan. Dat men dus trachte de Egret tot liuis\-ogel te
maken evenals' men zulks met den struis\'ogel deed; dit zoude
men niet genoeg kunnen toejuichen.

Uit het hier gememoriseerde blijkt hoe noodig het is dat er
over geheel Venezuela een wet komt die het c-ernietigen der
vogels op hun nest tegengaat. Maar ,,het" afdoende middel is,
m. i : ,,Een bond tusschen de \'rouwen uit de gegoede kringen,
geen Egretc-eèren meer te dragen!"
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ZWOLLE.
DE GROOTE

NZE afbeelding verplaatst ons naar de Groote Markt
'  in de nabijheid van Zvvolle's hoofdkerk. Daar bevin-O'

den we ons wel in het middelpunt van Zwolle; daar
speelde zich af wat de stad het meest trof en daar
is nog altijd het brandpunt wanneer Zwolle feest

viert. Daar stond in den tijd der openbare rechtspleging vlak
voor de hoofdwacht het schavot en daar schuin tegenover
de kaak.

Om te beginnen met het jaar 1416, ontzettender gedachtenis,
toen daar in de St. Lucianacht (13 op 14 Dec.) kort na midder
nacht 103 burgers door beulsknechten onthalsd en in het portaal
van de St. Michaëlskerk begraven werden.
Reeds verscheidene jaren hadden de gilden beproefd mede-

zeggingschap te krijgen in gemeentezaken. Ze begonnen te beweren,

1

Foto C, Slcrtideriih,

ZWOLLE. DE S.iSSENPOORT NA DE REST.-iURATIE.

\ an nieuweI\IARI\ I. tten
dat ze in het maken van nieuNve \ve^ ■ ^ dienden gehoord te

,  1 noiin.u'ii cn besTirekingen van
'dtiShei. I..rt d. magistraat

belastingen en
worden door den
gers deden mee.

Als gevolg
Raad en gilden w wetten afkondigen, en bevielen

.  ,.0,1 iiit liet Gildcluns {
deze hun niet. dan ''lei'cn ^3^,-, jift volk, dat op den
van uit den Raadtoren ^enig^ {h()ek Papen

toe. dat ze daaraan met wihlen gehoor-straat, \dak tegenox-er den J^aadtor
kerkhof vergaderd was
zamen. , 1 1 , steeds grooter; dagelijks
De verbittering der !?''< ei \ .g^.^j^iaagd hoe het gezag

werd in het (dldehuis veiga e ̂
: doen inkrimpen, allerlei me

n ze de meerderheid;

dit niet zonder tegenstand zoo ver gekomen
verkiezing van schepenen deel,de

van den raad te , .n i-r.>.)'i..n >
door hen gemaakt. Langzamerhand Jj'
in het bestuur der stad. ja zells voinulci
maar natuurlijk zal
zijn

maar ook van

de stad

. Eerst namen ze aan ^ .pten de kerkmeesters
later ook aan andere zaken, in 141^
bij consent \-an schejienen en raad tn gcm ■-
de gilden, een akker land. i,.v,.n binnenNiemand rekende zijn^go^^^ magistraat liulj)
bTden'bisïii..i"die nu'tegen 13 December in 't geheim troepen
in de stad zou zenden. Bij 2 of 3 kwamen de soldaten vei kleed
in de stad. ja sommigen zelfs oji wagens met stioo bedekt en in
't begin van den nacht werd een jxiort geojiend om nog meer
krijgsvolk binnen te laten. Als de klok . .i<m maal zou geslagen
hebben, moesten ze de be\'elen uit\"oeren, die hun gegeven waren.

Dien avond was er een talrijke \-ergadering op het Gildehuis,
waar lustig feest gev ierd werd.

Omstreeks 12 uur werd het sein gegeven, de markt werd
afgezet en de straten, die naar dat plein voerden, bezet. Een
gedeelte trok naar het Gildehuis. omsingelde het en nam alle
gildebroeders. daar tegenwoordig, gevangen. Ze werden naar de
Groote Markt gebracht, waar ze eenige scherprechters en geeste
lijken vonden. Na gebiecht te hebben, waartoe de meesten, om
dat ze zoo beschonken w^aren, niet in staat waren, werd hun het
hoofd voor de voeten gelegd. Ook zij die het leest reeds voor
middernacht hadden verlaten ondergingen, uit hun huizen gehaald,
dezelfde straf.

Velen konden in de algemeene ontsteltenis ontvluchten (som
migen met achterlating van vrouw en kinderen), maar eenigen
hiervan werden aangehouden en in de gevangenis gezet. Deze
werden later verbannen, nadat ze oirphede of oervede gedaan
hadden. Dit was een jilechtige eed door zegel en brieven beves
tigd, waarbij de ballingen, voor ze de stad verlieten, beloofden
dat ze wegens de straf hun en hun medejilichtigen opgelegd,
noch tegen den bisschoj). noch tegen schejienen en raad, noch
tegen gezworen gemeente, noch tegen den schout, noch tegen de
burgers, of diegenen welke de wettige overheid geholpen hadden,
iets vijandigs zouden ondernemen nemen. (Het was dus dus een
openbare \'erklaring dat men \"an den \'ede (d. i. x'iiandschap)
afstand deed en verzoend was). Ook moesten ze beloven zoover
van de stad te blijven als de regeering goedvond te bejialen.

mn heel pak van zulke oer\-ede-brie\-en oji jierkament is nog
bewaaid. Ik v\-il er een greeji uit doen.

jonge, geheeten Barcken. diena St. Thomasdag (23 December) (lervede doet.
ojiten hihghen korsdach nv naestkomende
gaen sal \ oir den crucen der

des Woensdags
belooft: ..dat ic

na date des briefs
toe rlenentpi- 1 " i"' 1 van santé lebuinuskerkeroe aeuentei hlotes houcdes, wnllen ende

waskersem mijne hant een beruoet, ende hebben
ten

kerken vorser
setten bernende ende blvuen^ iSen ".amMri?''*! '"''T f

vorser ende d-o ; 1 "pd'n hoghen altaer m dernaest komende wesen sal in dJs hert"\ daghen dair
ende dair nvet wtkonien en sal d 1''" V manden berghe

we^\r" iSer7:;irr en iHn^n'lr^^Ï
Johan

na St
Wijhe
den
deren
binnen twee nhjlen wecpa
che o]) St. Luciada

nit
■ d-)i'm; komen mocht dan

-  . ,-d Zwolle zou met degenen.hun eenige zaken te scJiriivim ''"men dj ge\ ln( lit waren, of
Hieruit blijkt dat vchu" somndo . ,

waai ze wel, maar ook waar ''"I'"-dd aangewezen werdVelen deden gewame ,>en ed • " dten vertoev en.
"it de stad gewezen teDe ballingen zonden een sm,.,ai ,

m^r beproefden ook tot twemnam T'T'V ^lartinus V,
j  i in 1425 de vrede'ba"* 1 ' '^drcl te overromjielen.de bi.schoi.,>en van MunstcV en ''"">'ldeling van

Hecht, de ridderscliap en
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WEEZE

ZWOLLE. HET HUIS DER (HERVORMDE)
WEEZEN.

Tien gewezen nonnenklooster uit de 14e eeuw, toegeioijd aan
St. Cecilia. Reeds van het be^in af stond het hekend onder
■den naam van 7 Olde of Kinderhuis, omdat de burgers hun
meisjes hierheen zonden om ondenoczen te worden in „deug

den, zeden en handwerken.

■de Twentenaars en Sallanders, maar hij kon de Mastenbroekers niet onderwer
pen. Later werd een inval gedaan in Mastenbroek, waar \-eel huizen afgebrand
•en geheel vernield werden.

De Gereformeerden zochten hulp bij Deventer en Kampen. Iemand naar
Deventer gezonden, werd door de boeren vermoord, evenzoo eenige Kampers,
die wilden komen helpen. Toen een vendel soldaten uit Kampen kwam opda
gen, veranderde de kans voor de Roomschen geheel en velen zochten door de
Sassenpoort een goed heenkomen. De Staatsgezinden maakten zich nu meester
van de geheele stad en plunderden de huizen van de aanzienlijkste vijanden.

Tijdens dien oploop werden ook in de Michaëlskerk al de beelden en sieraden
\'ernield en de altaren neergeworpen. Het prachtige tabernakel van het hoog
altaar, eenige duizenden kronen waard, werd niet gespaard, maar geheel in stuk
ken geslagen en verbrijzeld.

Nadat door het innemen van Staatsche bezetting de rust hersteld was,
werden sommige gevangenen tot een geldboete veroordeeld, anderen voor een
jaar en nog anderen voor hun leven uit de stad gebannen. Van hen, die zich
bij den vijand ophielden, werden de goederen verbeurd verklaard, terwijl aan
hun vrouwen bij kerkes]^raak bevolen werd, binnen 8 dagen de stad te \-erlaten,
met achterlating van hun goederen.

Maar ook in latere eeuwen bleef steeds de Groote Markt het middelpunt.
Daar stonden in 1787 de Pruisische kanonnen, die werden afgeschoten ter

eere van den verjaardag van den koning van Pruisen, in den tijd toen Frederik
^\hlhelm zich kwam mengen in onze zaken, na de aanhouding \-an zijn zuster,
jminses Wilhelmina, bij de Goejanverwellesluis.

Daar werd den 3 Febr. 1795 de vrijheidsboom geplant en van versierselen
voorzien, waaromheen men onder muziek vroolijk hand aan hand danste.

Daar en in de Diezerstraat stonden de massa's kruit- en legerwagens in de
laatste helft van November 1S13, toen eerst troepjes Kozakken en eindelijk
geregelde legerafdeelingen der Russen in Zwolle kwamen.

Daar stonden bij de komst van verschillende vorsten, zooals van Nai)oleon,
en onze Oranjevorsten, eerepoorlen opgericht.

Aan het ]dein staat, naast de hoofdingang der Groote Kerk, de Hoofdwacht,
vroeger links de garnizoens- en rechts de burgerhoofdwacht. Het is een mooi
gebouwtje in Renaissance.stijl. In den voorgevel lezen we: Anno — Vigilate
et Orate — 1614. waar bo\-en zich drie smalle ven.sters bevinden, terwijl daar
weer boven het Zwolsche wapen prijkt: Een zilveren kruis op een azuren veld.
Dat is niet het oorsj)ronkelijke waj^en van Zwolle, maar wel : een toren met
het beeld van den Aartsengel Michael, onder zijn voeten een draak, die hij
met zijn lans doorsteekt. Voor deze vensters plaatsten zich twee schellenen
met een secretaris, wanneer voor de hoofdwacht een terechtstelling ]daats had,
waarbij hun tegenwoordigheid vereischt werd. i)

Deventer en Kampen, waardoor de meeste ballingen in de stad terugkwamen.
In 1560 werden hier de boeken, die Harrnen Leeuw gedrukt had en stellingen

tegen de heerschende kerk inliielden, verbrand, terwijl liem zelf het reclitsgebied
der stad werd ontzegd.

En dan het jaar 1580.
Reeds in 1566 hadden de Gereformeerden de Lieve Vrouwenkerk in bezit geno

men. Na veel onderhandelingen hield het prediken daarin weer op, totdat ze in
1578, nadat hun verzoek om een kerk was afgewezen, die kerk weer in bezit namen
en hun eindelijk in 1579 vrije uitoefening van godsdienst werd toegestaan, gelijk
uit de volgende kerkesprake blijkt:

Boergemeisteren, Schepen en Raadt, sampt die Gedeputierden van den Geswaeren
Gemeinte, laten weten, dat oer Eerb. inruimen en consentieren den Gereformeer
den, tot vrij exercitie van oere Religie, die Vrouwen Kerke bij provisie, en ter
tijt toe, bij den Generalen Staten, anders daer inne geordiniert sal worden. Ende
dat sych een yder sol regaleren, nae den Religionis \Teden, die men sal doen lesen.

Al heel spoedig ontstond er gisting tusschen de S])aanschgezinde burgers en de
Staatsgezinden. De eersten zagen natuurlijk de maatregelen, genomen in het belang
der Gereformeerden, met leede oogen aan, daar zij tot nog voor korten tijd hun
godsdienst als de heerschende gezien hadden. De regeering onderhield de godsdien
stvrede niet want zij had reeds de Dominicanen de stad ontzegd.

De komst van den krijgsoverste Maarten Schenk met krijgsxailk in Overijsel
deed de Roomschen naar de wapenen grijpen, maar ook cle Gereformeerden,
gesteund door den raad en verschillende edellieden binnen de stad. aange\'oerd
door hojnnan Ulger, zaten niet stil. Ze maakten zich meester van het geschut,
bezetten de Groote Markt, de St. Michaëlskerk, den Kerkhof en v\ ier])en een schans
tegen de Roggenstraat oj), terwijl de Roomschen gesteund door andere edelen en
afgezette raadsleden de Diezerstraat en Smeden bezet hadden.

,,De burgemeester oj) een
stadspaard rijdende, deed zijn
best de verdeelde burgers te
stillen, doch een burger, meer
naar bloed dan vrede begeerig,
verijdelde dit loffelijk oog
merk. Hij viel den burgemees
ter aan, wierp hem van het
paard en zette er zich oj), het
vuur der oneenigheid nog
meer aanwakkerende". Vervol
gens reed hij de Sassenj^oort
uit om hulp te zoeken bij de
malcontente Mastenbroeker
boeren, maar deze kwamen
niet helpen.

De overlast van het krijgs-
N'olk had het jdatteland in
oi)stand gebracht. De boeren
wapenden zich en noemden
zich de desperaten of vertwij
felden. Ze voerden in hun
vaandel een zwaard met een
halve eierschaal en uitgeloo-
pen dooier. Hohenlo versloeg

PR/ESTANT ATERNA CADUCIS:

) tfjr mi

ZWOLLE. HET VROrWENHVIS.
In zijn mti'r/ijk nuf; geheel een <icfti« zvoon/iiiis uit de lyc cn
iSe ceinr. De ofeiutmmde deur gunt ,'ns een /dik in de ian^e
gnn^. Blijkens een s/een in den z'oori^es'el is dit huis in
door de eigenares en Inooonster mejuffroiru- Aleida Greve rcstieht
en hestemd om na haar dood tot verblijfplaats te dienen voor
veertien bejaarde vrouwen onder toezie ht s-an een ju ff rouw. We
lezen aldaar: Anno 1743 is dit huis tot een vrouwenhuis s^estigt,
voli^ens de uiterste -wille van jujïer .A/eide Greve, overleden den
4 februari 1743. dogter van de heer Geurt Greve, gemeensman,
burgerhopman deser stad en contra roUeur van de eonvoien en
heenten. en van vrou~w Lamberta Holt. Boven den hoofdingang
staat: 1 reuestant aeterna eaducis het eeuwige gaat boven het

vergankelijke.
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Thans wordt nog de eene helft gebruikt voor militaire zaken, terwijl in het
andere gedeelte de gemeentelijke arm\'erzorger een plaats ge\'onden heeft.

DE SASSENPOORT.

Deze poort is een van de weinige ox-erblijfselen van de vesting Zwolle, maar
zeker niet het minste Niet gaarne zouden de Zwollenaars dat eerwaarde gebouw
willen missen, want 'het is een sieraad voor de omgeving.
Naast de Peperbus" (de toren op de Ossenmarkt bij de Onze Lieve Vrou

wenkerk) heeft Zwolle hier het „Olie en azijnstel". Die naam is immers gepast!
Zie er de afbeelding maar eens goed op aan. Vier kleine torens en in 't mid
den één, die er hoog bovenuit steekt.
En dan nog iets bijzonders. De middelste toren met een uurwerk, de andere

vier zonder. Dus met een Fransche woordspeling: ,,Cette porte a cinq tours et
quatre cents (sans) cloches."
Ook uit historisch oogpunt is die poort merkwaardig.
In 1408 gesticht, strekte ze, van 1466 tot 1483, tegen zijn zin, tot woonplaats

van Wolf van Ittersum. In 1464 n-'""- overleed Johan van Ittersum. Tusschen
zijn zoon Wolf en diens zwager Wolter van Keppel ontstond twist over de
nalatenschap, waarbij de tusschenkomst werd ingeroeiien der Overijselsche steden.
Toen de uitspraak te Deventer geschieden zou en Van Ittersum, steunende o])
een vrijgeleide, zich naar die plaats op weg begaf, werd hij bij Olst o\'er\'allen
door Wolter en naar diens slot Wolde gevoerd.
De langdurige gevangenschap^ bewoog de raad van Zwolle in 1466 aan Wolter

onder verbeurte van
20 pond, ieder
keer door hem
en degeen die
heminliuisnam
te betalen.

0]i be\'el van
den hertog van
Gelder liet Van
Kejipel hem
eindelijk vrij,
maar liet hem

zweren, dat hij
zich weer in
boeien zou be-

van Keppel met vrouw en kinderen de stad te verbieden,

3

geven, wanneer

Van Keppel ZWOLLE. HARDSTEENES POMP OP DE
hem zulks per BOTERMARKT. 1742—1769.
brief of anders-

zins \'erzocht en gebood.
In Zwolle teruggekeerd wcrtl hij. omdat men wel wist dat hij

zijn woord zou houden, met \-rouw en kinderen o)) de Binnen-
sassen])oort ge\'angen gezet. Om deze ge\ angenis minder lastig te
doen \'allen werd door den raad een gaanderij aan de buitenzijde
van de poort gemaakt, waardoor hij gelegenlieid luul om frissidie
lucht te scheppen en met de in- en uitgaanden te kunnen
praten. (Die gaanderij bestaat nog.) X'erseiieidene jaren bleef
Van Ittersum daar. terwijl Van Kep]iel hem \ aak. door brieven
of boden, gebood zich weder in de ge\-angt'nis te bege\en. Het
antwoord was steeds, dat hij wel wilde maar niet kon.
Nadat Van Keppel in 14^3 o\'erleden was, werd \ an Ittersum uit

zijn gevangenis ontslagen. De raad gelastte hem, dat hij zes jniar-
den en zes knechten zou houden en cleze laatst en met harnas
en andei krijgsgeueei voorzien hebbende met de jiaarden binnen
de stad een woning en de kost zou bezorgen. Indien hij onu illig
was dan wilde de burgemeester dit doen op kosten \-an Van Itter
sum. De groote haat der twee zoons \-an Van Keppel was \-an dit
zondeilinge bevel de oorzaak. Ze bertiofden en plunderden onder
voorw'cndsel van hun twist de overige Zwollenaren uit, alsof ze
hun doodsvijanden waren. De stad, teneinde raad, loofde 300 Kijn-
sche guldens uit aan hem die een x-an lieiden gex-angen naiu en 150
Kijnsche guldens, die er een in een gevecht Ombracht
Wat de uitslag en het einde der'\,janclscha , lïtreft. is „iets

bekend. W el dat in da zelfde jaar (1483) de twist tusschen de stad
en Fredenk van Kechteren, ook ontstaan door diezelfde twist.

(Zie jg. 3 van dit tijdschrift: Het kasteel Rechte-
ook opgenomen is de gezegelde brief van Fr. van

bijgelegd is.
ren, waarin
Kechteren.)
Maar ook

in

jRoto P, Kramer,

ZWOLLE. HET KAREL V HUIS.
Het Karei V huis, zoo genoemd, omdat in dett geuel de kop van Keizer Karei V
prijkt^ met het jaartal ijyi. Sedert jgoS bevat het geen zaak in dameshandwerken
ffieer, Toen is hei overgegaan in handen van de kerkvoogdij der Aed. Ifervonnde

gemeente, die den /raaien g'vel gelukkig in zijn ouden staat zal laten.

belegeringen heeft deze jioort meegemaakt Toen

hetVdeehl^an dfn l-anf'^ vooralhet geideelte aan den kant van de Sassenpoort het ont^relden De
stad had in dien tijd zeer hooge en dikke muren met en
torens gedekt en een tamelijk breede gracht. ^

,,De achtste dag na de berenning " zepl V-im rr-iit
geschiedenissen van Zwolle, „was al' het eesclu t V 3"?/"aan den gang. De liameye voor de LsLenmiort v 3 1
malen getroffen en stortte neer. Tusschen de S.s p, '''' 3
poort vverd een toren omver geschoten Men v3 1 I^'t'^er-
dat de vijand een storm zou wagen daar dV 33"
aan de zijde der Sassenpoort, door den oostenw md^3'^ n
waren. Doch de groote moed en danix-rhei^ v 3'' ojigedroogd
belette zulks. Geen gevaar ontziende berstekk-n'z. 3'"
meene ijver al de schade door het "eschut' v3 ?
en vulden de gaten met mest. wilgen en Ine em 3''

Nadat het beleg 24 dagen had Ïe3i3d tr ,
In datzelfde jaar berwoefde hii zich 3 r

stad te maken. Zij was echter op dien meester van de
hem met eenige edellieden de Buiten-Sassen,3 en het
maar toen zijn krijgsvolk hem wilde v3l3en l' " '?'nnentrekken.
gelaten, zoodat hij tusschen de beide

een onge-
\eioorzaakt. en stojgen
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hertog was woe
dend en riep uit:
,,Hoe zit ze nu
hier en kiekt als
die rot in de
val!" Het ge
volg van die
krijgslist was
dat de hertog
zijn leger liet
0]ibreken en
zelf naar Hat-
tem trok.

Lang diende
de poort tot ge
vangenis, voor
al voor militai
ren en in den

laatsten tijd tot
magazijn van
militaire klee
ding- en andere
stukken.
In 1893 droeg

de gemeente 't
gebouw in ei
gendom aan het
rijk over, dat
er, na flinke
restauratie, het
rijksarchief in
onderbracht,
terwijl ook het
oud-archiefvan
Zwolle er een
plaats vindt.
Maar dat laat
ste zal niet lang
meer duren, nu
tengevolge van
een kwestie,
waarin we ons

niet zullen ver-
/■a/o j'. Kramer. dlepeii, luaar

ZWOLLE. HARDSTEEN EN POMP, die reeds tot
KAMPERSTRAAT. 1742—1760. heel wat ge

schrijf aanlei
ding heeft gegeven, door den Raad besloten is het Zwolsch
archief daar weer vandaan te halen. Bij die restauratie zijn weer
aangebracht de kanteelen aan
de buitenzijde, in de door
gang is de kalk, waarmee de- A
muren en het gewelf bedekt b
.'.aren, verwijderd, zoodat de I
'.-luitsteen weer voor den dag '
Lwam, waarin de ribben van het
,'rewelf te zamen komen, en die
de schutspatroon der stad voor
stelt (Michaël den draak door
stekende). L. L.

WOUD IN MIST.
O, 'k min mijn woud in mist. \ erdr(K)meiid d'uren.
Dat 't kanten ijzelkleed, nog niet gereed.
Ligt los, als gazen wolk, in 't rond. Het weet,
De vorst is nu nabij; 't zal niet lang duren,
Of 't zih'ren belgerink — of garnituren
Van fijne stalen kettings — meldt, dat sleedt
Een vorst door 't boschjiark in 't wit staatsie-kleed.
Dat is Aard's schoonste schoon. . . . En droomig turen
i\Iijn oogen naar de lucht, waartegen wit
Reeds fi jnvertakte twijgen bouwen veeren
Van vogels stniisch — struis\-ogels is hun naam —

l) Dat ook wel een.s op andere plaat
sen terecht gesteld werd blijkt uit het
volgende:

Toen op hel tegenwoordige Terpelk-
wijkpark ontgravingen plaats hadden
voor het huis van den Commissaris der
Koningin, vond men eenige geraamten;
sommige werden nog bijeengehouden
door min of meer vergane planken, er
werd zelfs een schoenzool in gevonden.

Van Hattum vertelt ons de geschie
denis en het boek van crimineele zaken
der stad Zwolle (van 1559—1616! zegt:

Swaecke van Schouwenbergh, Johan
Maeszen van Arnhem, Henrich Blencke
van de Louwenbergh, Tijll van Kaszell
cn Cornelis van Amsterdam het vrij
willig bekend zich gelegerd te hebben
in den weerth om burgers van Zwolle
en Kampen aan te vallen en uit te
plunderen. Hebben uit Mastenbroek een
roof gehaald (ze.stig ossen) waarvan
'"] er 14 over den ir.sel en zoo naar
Deventer gehaald hebben.

,,Met den sweerdc gcrichtet unnd op
den wall tuisschen Sassen unnd Dieser-
poerte begraavcn." (2 Sept. 1589.)

Die zijn daar dus stellig ter dood ge
bracht en ook begraven. '

P

P, Kramer.

ZWOLLE.

En dan door 't bosch de Vorst glijdt en langs 't haam
Der rossen hangt 't vol bellen, 't Tinkeleeren
Stemt met 't geschahn der kettings van het bit.

J. H. DE Veek.

HET MERKWAARDIGE JAAR 1911Hoe bijzonder het thans achter ons liggende jattr itjii
is geweest, daarvan getuigen niet alleen de inetereolu-
gische waarnemingen, gedurende dat jaar omtrent
regenval en temjreratuur gedaan, en de in onze bios
cooptheaters aan het toeschouwend publiek vertoonde

films met voorstellingen als ,,lioe warm het was", maar ook t:d
van bijzonderheden op het gebied v'an den plantengroei, waai-
van ik er hier twee wil mededeelen.

I. Iemand, die in de Provincie Noord-Brabant grondbezit heeft
en aan ontginning en grondverbetering doet, verhaalde mij, dat
hij een perceel grond flink had bemest met compost, uit een
van onze groote steden afkomstig, ten einde er een landbouw
gewas op te verbouwen. De kuituur mislukte evenwel wegens
de aanhoudende droogte. Uit den conijiost sloegen echter zooveel
tomatenpollen. afkomstig van daarin blijkbaar aanwezige nog
kiembare pitten op, dat hij in het najaar 1911 diverse vrienden
en bekenden van tomaten kon voorzien. Dat onder glas gezaaide,
later op 't vrije veld verplante en volgens den eisch behandelde
tomaten ten onzent gelukken (ik zag de vollegrondskultuurb.x'.
wel in 't Westland toepassen) is bij beziging van vroege rassen en
bij keuze van eene beschutte standplaats zeker geen regel. \'an
't jaar heb ik deze wijze van kuituur (in Zuid-Duitschland alge
meen) in mijn eigen tuin ook met succes toegepast. Gewoonlijk
is echter het verbouwen tegen een zuidelijken muur of schutting
vereischt om bevredigende uitkomsten te \ erkrijgen en ware 't
niet dat ^".oene tomaten binnenshuis zoo goed narijpen, zoo zou
ook zelfs 'dan nog de uitslag van de kuituur dikwijls niet mee-

\'allen. Dat echter tomaten-o])-
slag, O]) gewoon en volstrekt
niet rijk bouwland zonder bij
zondere onderhoudszorgen (opge
wassen, in ons klimaat goede
vruchten kan leveren, onder om
standigheden als de bo\-enge-
moemde, zal zeker menigeen ver
bazen.

2. Begin April iqii zaaide ik
in mijn tuin (groncisoort hooge
zandgrond) op den \'ollen grond
bloemkool-zaad uit (Late Reuzen
Lombok). Toen de jdanten groot
genoeg waren, zijn ze op afstand
verspeend. Tengevolge \'an de
hevige droogte kwam de groei in
den zomer tot stilstand. Eind n\i
zag het er dan ook treurig uit
met het gewas. Een Noord-Hol-
landsche landbouwer, met den
hooibouw bekend, die mij destijds
bezocht, verzekerde mij toen, dat
er niets van terecht zou komen.
En inmiddels hield de ^ felle
droogte nog weken aan.

Nadat evenwel in 't najaar
genoeg regen was ge\-aflen, be
gon de kool, die ik had laten
staan, omdat ze mij op de plaats
waar ze stond niet hinderde, den
groei te hervatten.

Ofschoon de planten begin No-
\'ember fl ink groot waren ge
worden, kon men toen nog geen
bloemkooltjes in 't hart ontdek
ken. Half December vond ik
echter een prachtexemplaar,
groot, absoluut vast en ^•olkomen
wit, ofschoon ik niet had afge
dekt; \'erder waren er op dien
datum in de andere klanten nog
maar beginselen van pooltjes.
Den derden Januari echter konTOPGEVEL, THORBECKEGRACHT.
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Foto F, V(Ui Martelhojjf,

EEN KUDDE DAMHERTEN IN HET PARK VAN HUIZE TWICKEL.

ik er weer een i)aar mooie snijden, den zesden Januari op
nieuw een viertal en als 't weder verder zacht blijft, verwacht
ik er nog meer. Dank zij het buitengewoon milde herfst- en
winterweder waren de kooien bijna in het hartje van den winter
gegroeid. De bij 't druilerige weder geheerscht hebbende geringe
lichtintensiteit had het afdekken blijkbaar overbodig gemaakt.
Dat late bloemkool bij gunstig weder nog in December ge

sneden kan worden, komt hier te lande, vooral in de nabijheid
van de zee, waar 't doorgaans niet zoo sterk vriest, meer voor,
maar dat ze in 't Geldersche klimaat tot in Januari flink door-
.groeit is zeker eene zeldzaamheid, der vermelding waapd.

H. M.\YER G^^ELIN.

DAMHERTEN.WIE kent niet het Damhert, de bruine, witgevlekte
lieveling der kinderen, die het in zoölogische tuinen
en hertenkampen uit de hand voederen en een
waren vriendschapsbond sluiten met dit zachtzin
nigste aller herten, wier wollige, speelsche jongen

vooral zich zoo gaarne laten streel en en het kopje zoo ver
trouwelijk omvatten laten door liefdoende kinderhandjes.
Het Damhert is inderdaad de lieveling van het publiek geworden,

eerstens om bovengenoemde eigenschappen en dan ook om zijn

i
Foto Aug. F. \r. vofi. ()]\/s JONGE ZWARTE

DAMHERT IN ZIJN WOLLIG WINTERPAKJE.

bruin-en-witte, gevlekte vacht. Het verdient dit dan ook wel. al
noemt een mijner Duitsche ambtsbroeders het om zijn tot te
groote familiariteit aanleiding ge\ ende snoe])achtigheid ..derrich-
tige Bettelhirsch" en al kan het zich wat schoonlieid betreft toch
niet meten met ons fiere Edelhert, noch met onze lieftallige Ree.
Zoo komt het dan dat het Damhert, dat van huis uit eigenlijk

geen Noord-Europeesch hert is maar in Zuid-Europa. Klein-.'^.zië
en Noord-Afrika thuis behoort. — waar het echter in Aele
streken uitgeroeid werd, zoodat het thans in wilden staat alleen
nog maar in Spanje, oj) Sardinië, in Tunis en in het Taurus-
gebergte van Klein-Azië voorkomt — om zijn bonte kleur en
vertrouwelijke gezindheid zich zijn vaste plaats in bijna geheel
noordelijk Europa heeft verwor\-en. Het is door zijne eigen
schappen dan ook als geschapen om parken en grootere buiten
plaatsen te verlevendigen, en bevolkt hierom. A-ooral in Engeland
de omgeving van alle groote zomer- en buitenverblijven, daar
het ..gezelliger doet" als het statige, zich voornaam terug
trekkende Edelhert of de lieftallige maar schuwe en moeilijk in
gevangen staat in leven te houden Ree.

Zelfs heeft het Damhert o]) vele jdaatsen Edelhert en Ree
verdrongen, want niet alleen wordt het in hertenkamjien en
parken in tammen staat gehouden, doch ook heeft men het in
boschstreken gedeeltelijk of geheel laten verwilderen. Men ont
moet Damherten in vele streken veel eerder dan de ]n-achtige
Edelherten; midden oj) den dag ,.weidt" het oji ojien jilekken
in het hout, of doorkruist — zooals men dit vaak in de Duitsche
bergbosschen kan zien en ondervinden — het kreupelhout in
het ,.dunne" bosch. Het kan dan gebeuren dat men een exem
plaar tot op weinig passen ongemerkt kan naderen waarna
plotseling het dier, een luiden angstschreeuw uitstoot end en met-
vier pooten van den grond höogspringend, in razenden angst de
vlucht neemt. De spring-vaardigheid van een Damhert is
ongelooflijk. In Artis zag ik onzen prai htigen zwarten liok eens
toen het dier schrok, over het i.' SI. hooge scheidin"sliek bij'
zijn buurvrouwen m het jierk wippen en. dit si.rongetie her
halend, weer in zijn eigen perk terug komen, zoodat de buiten
hekken tot volle 2 Meter \-erhoogd moesten worden Goh de
jonge dieren onder elkaar kunnen ware ..bokkensnroimen" mi-
voeren. Inderdaad heeft het Damhert iets ..geitachtio-s" m ziin
wezen, waardoor het van het edeler herten-tyiie -ifwid-t
Wel is een volwassen, gewei dragen de bok. die dan t,,t\oo K (i

gewicht kan hebben, een waarlijk mdrukwekkend-mooi dier'
met zijn breedgedragen „sclioejigewei". maar de hindes en de
jongen met de sclujnliaar te hooge achterjiooten en de ('me Iele
wijze van kop en hals vooruit te strekkeu. hebben zo.rih ib'
zeide ook 111 de ge aatsuitdriikking. iets geitachtigs dat 'lièt
Damhert verre laat achterstaan bij het statig-mooie edeigel om de
en waardig zich bewegende Edelhert. oude
Daarom is het jammer dat het Edelhert dat i

het bosch minder dan het Damhert schade' doet <l,,,,r we^eten
van knojijien ol afschillen van boombast bh dit lapt\.te i
achterstaan, en dat er met meer werk van 'mmaat.-t
jirachtige Edelhert en de Recen in onze bossThen te laten mh ''^
geren die in vroeger tijden met alleen, gehjk^mden het
is in Gelderland, maar ook oji vele j"
aangetroffen. De betrekkelijk geringe scliade toch. die'

ge\alplaatsen in het duin werden
de dieren
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aan het busch en de niet beschermde akkers toe
brengen mag met opwegen tegen het wonder genot
dat ze den natuur-wandelaar kunnen geven.
De invceiing van Damherten in Noord- en Midden

huropa heeft tamelijk laat jdaats gehad. Zoo ver
meldt Schlegel dat aan Albertus den Groeten, die in
de dertiende eeuw te Keulen leefde, van het Damhert
a leen nog maar het gewei bekend scheen te zijn,

donkerkleurige verscheidenheid voor liet
eeist door Jacoluis den Eersten, in den aanvang der

gebradU Noorwegen naar Engeland werd
Het Damheit behoort tot de ,,oudere" hertenvor-

uiterlijk al valt af te leiden uit het
ieit dat, evenals vermoedelijk de voorouders dit had
den in de z.g. ,,voorwereldlijke tijden", het levens
lang een gevlekte vacht houdt, terwijl bij vormen
\ an jongeien tijd het vlekkenkleed alleen nog maar

de jeugd optieedt om later te verdwijnen, of gelijk
dit bij vele Indische hertensoorten uit de z.g. ,,Rusa-

S^val is zelfs bij jeugdige dieren geen
^'lekkenkleed meer voorkomt.
De reuzenherten, die gedurende en na den ijstijd

Midden-Europa bewoonden, en waarvan de verbazing
wekkend groote geweien heden ten dage uit het
diluvium — vooral onder anderen uit de veenstreken
van Ierland — te voorschijn worden gebracht, zijn
aan ons Damhert zeer na-verwante, maar reusachtige
hertenvormen geweest.
Wat gewei-vorming betreft hebben het Damhert

en zijn verwanten als kenmerkende eigenschaj) het
bezit van ,,schoepen", schopvormige verbreedingen
aan het bovenste gedeelte van het gewei, ojitredend
ojr lat eren leeftijd en in het bijzonder bij onder de
gewenschte natuurlijke omstandigheden, of in 't wild
Ie\'ende dieren. De vachtkleur is op de bovendeelen
^■aalbruin met witte vlekken; des zomers ,,ros", in
den winter naar het grijsbruine trekkend; waarbij
dan veelal in dit ,,winterkleed" de vlekkenteekening
minder zichtbaar wordt. Bij het ,,tamme" Damhert
treden zoowel zuiver-witte als isabelkleurige, donkere
en nagenoeg zwarte variëteiten op.

A. F. J. PORTIELJE.

De oorsprong van het verhaal
uit Schiller's „Burgschaft".

Foto Aug. F. tr. l'ogi.

DE WITTE DAM HERT BOK IN „ART IS" TE AMSTERDA.M.
EISX I'ORSCH EXEMPLA.AR IS ZIJN SOORT.

Daar Schiller's balladen de twijfelachtige eer
genieten, als schoollectuur gebruikt te wor
den, kennen de meesten onzer landgenooten
die een gymnasium of eene hoogere burger
school bezocht hebben, zijn ..Bürgschaft",

het verhaal van de vrienden, Damon en Phintias.
Damon is ter dood veroordeeld, doch krijgt uitstel,
mits zijn vriend met zijn leven voor Damon's terug
keer borg staat. Phintias aarzelt geen oogenblik zich
er aan te wagen, en Damon wendt al den ijver, die de
mensch soms vermag te ontplooien, als hij zijn \'er-
derf tegemoet ijlt, aan, om op tijd terug te wezen,
waardoor de tyran tot sentimentaliteit toe gevoerd
wordt. Vermoedelijk zal indertijd de leeraar ons allen
door breedvoerige behandeling van het gedicht belet
hebben er over na te denken, daarin gesteund door
zijn collega's, die met hun zeer gevarieerd jwogramma
onze aandacht ongemerkt van eikaars leerstof wisten
af te leiden. Zoo wagen wij dan weinig met de onder
stelling, dat men zich niet zal hebben afgevraagd, hoe
het verhaal ontstond, of het oj) een werkelijke gebeur
tenis terugslaat, dan wel met zekere deugdzame
bedoelingen bedacht is. Dit laatste is het geval. De

J3tij-g^chaft" is oorspionkelijk een stichtelijk tiac-
taatje, of liever een propaganda-brochure eener tame
lijk enghartige secte. Doch Schiller wist daar waar
schijnlijk niets van; de sjioren, die het verhaal er van
droeg heeft hij vermoedelijk zonder veel nadenken uit-
gewischt Toch niet geheel en al. Als een onbegrejien her
innering aan oude bijgedachten staat daar nu nog de
eerste regel van de derde strofe. Als Damon, bij eene
iioging om den tyran \'an Syiacuse te dooden gcgic-
pen, zijn voornemen stout bekent en tot het kruis
c'eroordeeld, slechts een uitstel c an diie dagen \ laagt.

, ,Ich lasse den Freund dir als Bürgen^^
i'hn magst du, entrinn' ich, erwürgen".

dan komt er iets dat uit het verhaal, zixials Schiller
het overigens geeft, niet te veiklaien is. ^

Da lachelt der König mit arger List
Ünd siiricht nach kurzem Bedenken;
,Drei Tage will ich dir schenken;

Doch wisse, wenn sie verstricken, die Frist,
Eh du zurück mir gegeben bist,
So musz er statt deiner erblassen.
Doch dir ist die Strafe erlassen".

Foto Aug. F, IV. l'ogt,

HET PAAR ZWARTE DAMHERTEN IN „ARTIS".
DE ROK VERTOONT EEN WELGEVORMD „SCHOEI'GEWEE'. [IViiRcrkEe,/).

Foto C. Stecu/'ergh,

DA.MHERT-HINDEN IN ..ARTIS".
TUS.SCHEN HEN IN.ST.t.-INDE EEN JONG WIN ONS ZW.IRTE I'.-I.IR. (Zouwkle,;/).
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Blijkbaar hoojrt Dionysius, dat Danion
voor de verleiding zal bezwijken en wegblij
ven. Dat is een vreemde houding van een
ox'erweldiger, die voortdurend beangst heeft
te zijn voor de aanslagen der rejrublikeintm.
Wat heeft hij er aan dat een onschuldige
omkomt, als cle ware moordenaar er vrij door
rond blijft loopen ? Anders en begrijpelijk
wordt echter de zaak als Dionysius in Da-
mon niet slechts den ])olitieken moordenaar
zag, doch tevens het lid eener oj) moreel
jrrestige steunende partij, die hem als over
weldiger vijandig gezind was. Dan immers
zou Damon's trouwbreuk aan zijn c'riend de
geheele tegenpartij verzwakken. Dat nu is
werkelijk het gevolg als wij de Grieksche en
Latijnsche bronnen opslaan. Wij vinden dan
aanvankelijk een vrij kort verhaal, dat ver
scheidene trekken minder bevat dan de Iral-
lade van Schiller. Damon wordt gevat en
ter dood veroordeeld, omdat hij een aanslag
op het leven van den tyran in den zin gehad
zou hebben; of dat werkelijk zoo was, dan
wel een voorwendsel van den geweldenaar,
wordt in 't midden gelaten. Zeer kort en zeer
nuchter wordt de reden van het uitstel opge
geven: om zijn zaken te regelen. Van de
buiten haar oevers getreden rivier en de
andere moeilijkheden, die den terugkeerver-
tragen, wordt niet gesproken. Doch als de
tyran, getroffen door beider vriendschap, het
\-erzoek doet:

,,Ich sei, gewahrt mir die Hitte,
In eurein Bunde der dritte".

dan ontvangt hij een formeele weigering. En uitdrukkelijk en
herhaaldelijk wordt medegedeeld, dat Damon en Phintias aanhan
gers der Pythagoreische secte waren.

Hier hebben wij dan den sleutel. Pythagoras was de door de
phantasie der overlevering legendarisch gewordenen stichter
eener streng-ethische philosophenschool, waarbij wij moeten
bedenken, dat zulk een school vaak niet anders was dan wat wij
een secte noemen. De korte overzichten en korte behandelingen
van de Grieksche wijsbegeerte hebben de eigenaardigheid, de
Pythagireën vóór Sokrates te behandelen, waardoor men licht
in den waan gebracht wordt, dat de Pjdhagoreische school iets
uit den vóórtijd van het Grieksche denken is, terwijl hare beteeke-
nis juist in later eeuwen, tijdens en na Plato, bijzonder groot ge
weest is. Doch zij bleef daarbij niet altijd dezelfde. ,,
De oudere Pythagoreische school had stichtelijke verhalen

voortgebracht, die bij voorkeur aan de jjersoon van werkelijke of
denkbeeldige aanhangers der secte vastgeknoojh werden; een soort

Poto F. IF. l'ogt.

D.AMHERT-HINDE IN
(IVintcrvachi^.

ARTIS'\

/

Foto Ang, F, Jf'. Vogt.

DE SCHUWE SPRINGER IN „ARTIS"
„POSEERT' VOOR ONZEN FOTOGRAAF, {mnterkieed).

10 Febiuari 1912.

heiligenlegenden dus. De
mon en Phintias is er een van. Hen %n t
haar gewoonlijk in gezelschap \ au ^ ^ '
dere van dat snort. Lr sclujn een I > tlK -
goreesche bundel bestaan te heblien. waai ut
de verschillende schnjx'ers een gree,. doen.
Gaarne worden die verhalen
loofwaardig gemaakt door ze met his o si
personen in \"erbancl te brengen. 1 i
steeds met dezelfde. Namen en personen
wisselen in lielzellde \"erliaal. J t ztti ^
liefde vertelling van Damon en I hmtia>. du
ook later, in de Middeneeuwen lierhaaldelijk
bewerkt is. wordt ook wel met andere nanun
meegedeeld: de vrienden en ^
lieeten soms anders. Hetzeltde \ an i t
bijzonderheden. Zoo kwamen er de axontuun
bij. die Damon's terugkeer x'ertragen en < u
door Schiller m den breede behandeld zijn ;
zoo xxordt ook ergens x erhaald. dat de t\ ian
de vrienden niet slechts om hun x-riend>ehai)
verzocht, doch hen ook uitnoodigde. zijn
goederen met hem te deelen. hetgeen zij
echter zeiden te moeten xx eigeren. daai huniu
jilichten als Pythagoreische leermeesters en
jiredikers hen riejien. Hier is de tendens al
bijzonder duidelijk.
Men heeft vaak in de oudheid, en ook in

modernen tijd. het xerhaal x an Damon en
Phintias argeloos xoor een historische ge
beurtenis gehouden; te eer. xxijl de bekende
xx'ijsgeer en musicus Aristoxenos. een lijdgi'-
noot xan Alexander den (moote. uitdruk

kelijk heeft verklaard, dat hij het x-erhaal zeil uit den mond x an
Dionysius den Jongeren gehoord heelt. \\'at kan Aristo.xeiios
daarmede beoogd hebben? \'ermoedelijk eene demonstratie, met
zoozeer tcgenox'er de buitenxvereld. als xxel tegenox er eene n eer
conserx-atiex'e richting onder de Pythagoreërs zelt. De tijdgenoc.'ien
x-an Aristoxenos beleefden diejigaande maatschajij.elijke xeraii-
deringen. De oude onafhankelijke steden xxier politiek lexen
xmor de burgers eene xx'aarde had. die xxij ons nu nauwelijks
kunnen voorstellen, hadden hunne beteekenis x-erloren. as het.
kleine x-aderland x'roeger x'oor de menschen bijna alles gexxeest.
het eenige groote doel x^an hun lex'en, nu kxx amen ze lan.gzaii er-
hand alleen te staan in een x'eel grooter maatschapjielijk x erband.
dat te omx'angrijk, te vaa.g. te xx'einig ox'erzichtelijk en tastbaar
xx'as om hun bexx'ustzijn te beheerschen. Daarom zien xx ij ox i ral
op het einde der x'ierde eeuxv x'óór deze jaartelling een cosmojdi-
tische trek naar voren komen. De denkende menschen gaan
grooter waarde hechten aan hunne xerjilichtingen tegenoxer de
jiersonen. xvaarmede zij zich om de een of andere reden één xcelen.
dan tegenover die x'an hun geboortejilaats. In het bijzonder
mocht zich de vriendschaji in de xx aardeering der xooruitstrex enden
x'erheugen. De op zich zelf aangexxezen mensch x'oelt behoetie.
althans één xxezen onbejiaald te kunnen x-ertrouxxen. door althans
één mensch x'olkomen te xx'orden gexvaardeerd en begrejien. Zoo
xvordt de xuiendschap het ideaal x-an den tijd. Had nog Perikles.
toen men terwille x-an een vriend een meineed x an hem x erlangde.
geantxvoord, dat de x-riendschaji slechts behoort te gaan tot
aan de grens van de rechten der goden, later hooren xxij xer-
klaren, dat de vriend boven de deugd gaat, als het nadeel, dat
den x-riend boven het hoofd hangt, relatief grooter is dan tlat het-
xxelk de deugd moet lijden om hem te kunnen helpen.

Niet allen gingen met die opx-attingen mede. ook niet alle Pyilia-
gorecrs. Die ouderxxetsche sectegenooten x-erhielden zich tot de
moderne ongeveer als bij ons de Nederlandsch Herx-ormde kerk
tegenover de ethische richting. Doch de x'ergelijkin.g gaat slechts
ten deele op. Waarschijnlijk stonden de ouderxx etsche Pythagoreiu-s
sceptischer tegenox-er de x-romc legenden der school, eii heelt Aris
toxenos het daarom xxenschelijk geacht, de historische geloof-
xvaardigheid der legende op dezelfde xxijze te x-erhoogen. als dat
met zulke legenden gexvoonlijk geschiedt. IMen ziet daar niets in.
Een man als Schiller moest in den geestelijken atmosfeer, x\ aar-

uit het x'erhaal der txvee x'rienden is x-oortgekomen, x eel x-erxx ant-
schap met de ideeën van zijn eigen tijd voelen. \\'el xverkten er
toen andere krachten, doch in zooverre xxas het resultaat hetzelfde,
dat ook toen het deel hebben aan de ideeën des tijds een gex oel
van eenzaamheid en een x-erlangen naar een x'erwante ziel met
zich mede bracht. In de litteratuur van het einde der achttiende
en het begin der negentiende eeuxv, voi-iral in de Duitsche ,x intlen
xvij telkens de vriendschap op de meest ideeële xxijze x-oorgesteld.
tot sentimentaliteit toe. De stof der legende moest Schiller dan
xvel aantrekken. Doch xvat op de Pythagoreesche jiropagauda
betrekking had. kon hij natuurlijk niet 'gebruiken. Alleen bezweek
hij voor de x-erleiding, den trek ox-er te nemen, dat de dxvingeland
eens zien xvil, of er trouxv op de xvereld bestaat. — nu niet Pxrtia-
goreesche trouw, maar algemeen menschelijke, — xvaardoiir bet
slot eene uiting werd xan idealistisch vertrouxven in de macht
van het zedelijke; geheel en al dus een kolfje naar SchiUcr's^
hand!

R.
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ZEDEN EN GEWOONTEN
DER INSECTEN

IV. De Cicade, i) H..\ar zorg voor het xageslacht.Hebben we ons in het vorige artikel meer in 't bijzonder
met het mannetje bezig gehouden en zijn muzikale
begaafdheden besproken, het wordt tlians tijd het leven
van het wijfje te schetsen en haar arbeid gade te slaan,
als aanstaande moeder van een talrijk nageslacht.

Het takje, waaraan het wijfje haar eitjes wenscht toe te
yeitrouvven, wordt door haar met zekere zorg gekozen; doch zoo
kieskeurig als Réaumur ons haar in dat opzicht afschildert, is
ze volgens mij niet. Vond deze natuurvorscher uitsluitend moer
bezie-takjes met haar eitjes voorzien — hetgeen ik daaraan
toeschrijf, dat zijn assistenten in hun nasporingen zeer eenzijdig
te werk zijn gegaan — ik kwam tot de ontdekking, dat ook
andere boomen door haar bezocht worden, maar dat ze de voor
keur geeft aan die gewassen welker dunne, houtachtige bast een
rijken voorraad merg omsluit, 't Liefst zoekt ze zich een rechten,
gladden, niet al te dikken stengel uit, en wel van zoodanige
lengte, dat hij den geheelen eitjes-voorraad kan bevatten, zooals
b.v. de twijgjes van de z.g. ,,bezembrem" (spartium juncewn).
of nog liever die van een zekere in Zuid-Europa voorkomende
affodillen-soort (Asphódelns ccrasijerits), die wel één Meter hoog
wordt, alvorens zich te vertakken.

Ziet ge mogelijk eens een takje, welks bast o]i tamelijk
gelijke afstanden een reeks van wondjes vertoont, alsof een speld
er in schuine richting in was gestoken en bij verwijdering enkele
houtvezels had opgewipt, dan kunt ge er zeker van zijn, dat
het door een cicade-wijfje is bezocht.

Met haar getande legboor heeft ze de opjierhuid geschonden,
■die tot in het merg gepriemd, en in 't gangetje een tiental eitjes
achtergelaten. Bekijkt men de terzijde gedrukte huidvezels
eenigszins nauwkeurig, dan ziet men er heel dikwijls een weinig
eiwitachtig vernis aan kleven, dat er tegelijk met de eitjes op
•aangebracht is, en zeer vermoedelijk als ,.smeerolie" bij 't boor-
vverk goede diensten zal hebben bewezen.

't Aantal boringen, dat men op verschillende takjes aantreft,
loo]-)t nog al uiteen: het varieert van 30 tot 40 als het wijfje
zich geheel van haar heiligen plicht heeft kunnen kwijten ; is
ze echter in haar arbeid gestoord, en heeft ze zich verplicht
gezien, haar taak elders te gaan vervullen, dan bedraagt dat
natuurlijk minder.

We zien derhalve, dat 't wijfje over een voorraad van drie a
vierhonderd kiemen beschikt. Wie met een zoo talrijk nakroost
is gezegend, behoeft geen vrees te koesteren, dat zijn geslacht
\'Ooreerst zal uitsterven, zelfs al staat men de leden van dat
geslacht voortdurend naar het leven. Want, even als elk dier.
Ireeft ook onze cicade haar vijanden en al kan zij, gewaarschuwd
door haar scherp en waakzaam oog, en weggedragen door haar
krachtige vleugels aan veler vervolging ontsnajipen, al vrijwaart
haar hoog verheven woning haar voor onvenvacht bezoek \-an
de struikroovers onzer velden, toch wordt zij dikwijls de prooi
van de brutale musschen, wier lievelingskost zij schijnt te wezen.
W^ordt de cicade op een onbewaakt oogenblik door dezen vijand
overvallen, dan ligt zij spoedig in stukken gekorven ter neder,
en wordt aan 't hongerig musschengebroed als lekkernij voor
gezet. Maar is zij ook maar even op een overval verdacht, dan

ontdoen, zijn beide naar omlaag getuimeld. Ik ben latei bij hti-
haling getuige geweest \an dergelijk |)ijnlijk tooneel. ja. ik lie >
het zelfs eens bijgewoond, dat de cicade cloor den spiinkliaan in

e\'enals de leeuwerik door den sjiervvi''de \'hicht i'ervolgd werd.

laat zij haar belager zoo dicht naderen, tot zij hem een ,,be-
leediging" in 't aangezicht kan slingeren en neemt daarop haastig
■de \-lucht.

In den groenen sabelsprinkhaan echter heeft de cicade een veel
geduchter tegenstander. Mag ik u eens verhalen hoe ik getuige
was van den ongelijken strijd tusschen die beide insecten ?

De zon, in wier licht en warmte de levenmakers zich den
geheelen dag gebaad hebben, is ondergegaan, 't luidruchtig con
cert is verstomd en een weldadige rust heeft zich eindelijk van
•de e.xecutanten meester gemaakt, een rust helaas! maar al te
vaak gestoord ! Plotseling verneem ik een korte, snijdende gil,
in 't gebladerte mijner jilatanen. Het is de smartkreet van een
•cicade uit haar zoeten sluimer, wreed gewekt door den nachte
lijken jager, met zijn grasgroen rokje aan, die zich on\-erhoeds oj)
haar stort, haar den buik openrijt en zich aan haar ingewanden
verbast. Het slaajidronken slachtoffer biedt niet den minsten
tegenstand. Elke cicade, door den gevreesden struikroover op zijn
nachtelijke ronde overvallen, komt ellendig om 't leven, geen,
die aan zijn verraderlijken greep ontkomt.

En wat mijn oor mij met vrij groote zekerheid deed vermoeden,
.heeft later het oog volkomen bevestigd.

Oi) zekeren dag, voor dag en dauw, voor mijn woning heen en
weer drentelend, valt me iets, met luid gekrijsch voor de voeten.
Ik zie aanstonds dat een sprinkhaan zijn snuit geboord heeft in
het lichaam van een cicade en zich aan haar ingewanden te goed
doet. Ik begrijp dadelijk, wat er gebeurd is : m alle vroegte, toen
onze liedjeszanger nog rustig op één 001 lag, heeft de gioene
jagersman hem overvallen, en bij de wanhojnge pogingen door t
slachtoffer aangewend om zich van haar onguren aanvaller te

II Ilct dunkt ons aangenaam hier Ie vermelden dat de hewerker van Fabre's
Moeurs des Insectes" zoo gcluUkig was In den deskundige S. Leefmans een

anedewerker te vinden, waar het betreft het nazien der technische uitdrukkingen.
Dk Red.

Maar is in 't laatste geval de roofiogel de meerdere van zijn
jirooi, hier valt de nietige groenrok een kolossus aan, een iijand.
die hem èn in grootte, én in lichaamskracht ver overtreft, loch
is de uitslag \'an dezen ongelijken kain],>strijd zelden tw ijlelai iitig.
Onder den vinnigen knauw zijner machtige kaken, doet de ^jirink-
haan zijn slachtoffer bezwijken, die, van alle c'ercledigingi^niul-
delen ontbloot, te vergeefs zich met haar jiooten verweert, wier
luid hulpgeschrei ijdel is.

Waren deze tooneelen weinig geschikt, me gunstig ten opzichte
van den sjirinkhaan te stemmen, ik had er toch voor mij de
noodige leering uitgetrokken, toen ik eenige van die schav'uiten.
tot nadere bestudeering hunner , ,karakter"-eigenscha])])en liij mij
,,en pension" kreeg. De samenstelling r'an 't menu bezorgde mij
hoegenaamd geen hoofdbreken. ( icaden vormden dagelijks den
hoofdschotel en ik heb nimmer ojigemerkt, dat dit gerecht hun
ooit is tegen gaan staan!

Maar nóch de aanvallen van den musch.nóchde stroojitochten
van den sjirinkhaan alleen, leggen de cicade de verjilichting op.
voor zulk een talrijk nakroost te zorgen, als boven door ons is
berekend. Er dreigt namelijk groot gevaar en wel van een zijde,
vanwaar men 't niet had \erwacht.

Twee of drie weken na haar verschijning oji aarde, dus tegen
de helft van de maand Juli, schijnt het cicade-wijfje zich haar
heilige roeping van aanstaande moeder bewust te worden. Ten
einde haar verrichtingen in haar vollen omvang te kunnen na
gaan en niet van 't toeval afhankelijk te wezen, had ik van te
voren die maatregelen genomen, die me een vrij zeker succes
waarborgden. Heel spoedig, nadat ik hier was komen wonen,
had ik de dorenhaag, die mijn tuin omgeeft, door een afsluiting
van sajijiiger struikgewas doen vervangen, en c'ooral niet \'er-
zuimd de bovengenoemde affodillensoort te doen aanidanten.
omdat ik bij ervaring wist. welke hooge achting dit gewas 1 ij
de cicaden geniet. Bo\-endien leenen haar lange en gladde
stengels zich bij uitstek voor mijn verdere nasporingen, en
wachtte ik dus met kalmte de komende dingen af.

Mijn geduld werd niet oji een al te harde jiroef gesteld. Keeds
den IS''" Juli vond ik op mijn affodillen een heele schaar wijfjes:
een geregeld huishouden ! Elk wijfje werkte afzonderlijk oj) een
eigen takje, zonder vi'ees. dat een ander haar zou komen stoien.
Was de tak, waarop ze haar eitjes legde, weer beschikbaar, dan
kon die door een tweede, later door een derde, ingenomen worden,
maar nimmer zag ik 't jrrioriteits-recht geschonden. En gebeurde
het al eens, dat een moedertje zich wilde neerzetten oj) een reeds
door een ander ingenomen tak. dan zag ze aanstonds haar dwa-

1. HET CIC.-lDE-WlJI-Ji: Ui:ZIG EITJES TE LEGGEN.
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ling in, en ruimde kalm het \'eld, om elders een gcsihikte gele
genheid 01) te zoeken. . .
Van haar delicaten arbeid maakt ze allerminst een geheim,

integendeel, ze laat zich daarbij zeer van nabij —- zelis met ne
vergrootglas — bekijken en zoo heb ik zonder veel moeite opge
merkt, dat de legboor ter lengte van i c.M. ongeN-eer, m schuine
richting, geheel in den stengel wordt gedreven, hetgeen een gun
stige getuigenis geeft van de deugdelijkheid van dat orga.an.
Met den kop omhoog — een houding die ze ook bij andeie
levensverrichtingen steeds aanneemt —■ zit ze onbeweeglijk stil,
slechts het achterlijf is in een zacht trillende beweging, de boor
verdwijnt bijna onmerkbaar in 't hout, en na tien minuten heeft
het boorgat 't daarvoor bestemde aantal eitjes ontvangen.

Om de legboor niet te kwetsen, woidt deze met beie.-.ende
voorzichtigheid verwijderd; door de \eeikracht der op zijde
gedrukte houtvezels sluit de opening zich weei, en de moeder
zeh'e, klimt langs den stengel rechtstandig omhoog en wel zoo
ver, als de lengte van de legboor bedraagt.

Zijn de boorgaten op hetzelfde takje slechts luttel m aantaleen bewijs, dat het dier op de een of andere manier in haar
arbeid gestoord is — dan liggen die steeds vrijwel in een rechte lijn.

De verklaring hiervoor is, dunkt me, gemakkelijk te vinden.
Hebben wc reeds eerder gelegenheid gehad het insect een uit

stekend vlieger te noemen, een hardlooper is het allerminst; ja,
het is zelfs bedroevend slecht ter been. Zie, hoe langzaam de
bewegingen zijn, als het oj) een door de zon fel beschenen takje
naar een bron zoekt om zijn dorst te lesschen. En let nu ook
eens meer in 't bijzonder oji 't wijfje, hoe deftig, ik zou haast
zeggen, hoe jilechtig zijn haar bewegingen, 't Is of ze zich
,,voelt", nu ze bezig is zich van haar moederplicht te kwijten.
Maar behalve dat, bestaat er voor haar niet de minste aanleiding,
zich veel te verplaatsen, of van de rechte lijn af te wijken, daar
't twijgje overal homogeen is; bovendien heeft ze zich al dadelijk
het warmste j)lekje uitgekozen en zoolang ze het zonnetje oj)
haar rug voelt s])elen, denkt zij er geen oogenblik aan, te gaan
verhuizen naar een ])laats, waar ze ook maar iets van die wel
dadige warmte zou moeten derven.

Ontvangt daarentegen eenzelfde twijg den ganschen rijkdom
harer kiemen, dan is haar arbeid van langen duur, en is ook
de richting, waarin gewerkt is, geen rechtlijnige meer. Nemen
we aan, dat elk wijfje ongeveer 40 boringen verricht en dat elke
boring tien minuten eischt, dan zien we, dat ze zes a zeven uur
noodig heeft, om haar ganschen voorraad aan eenzelfden stengel
toe te vertrouwen. In dien tijd heeft de zon zich merkbaar
verjdaatst en het wijfje, die beweging \'olgend, heeft haar boor
gaten in een lijn gelegd, die overeenkomt met het verlooj) van
de schaduw, die een stift werjit oj) een cylindrischen zonnewijzer.

Te midden van haar arbeid bedreigt het. wijfje een .ernstig
gevaar. Heel dikwijls, terwijl ze geheel ojigaat in haaf werk,
sluipt een onaanzienlijk wes])je, eveneens met een legboor gewa
pend, rond, met het snoode voornemen bezield, de cicade-eieren
te vernielen. Reaumur heeft haar van aanzien gekend, hij heeft
haar in tal van door hem ondoorzochte takjes aangetn.fien en
werd bij zijn aanvankelijke onderzoekingen door haar op een
dwaalspoor gebracht, doch hij heeft nimmer gelegenheid gehad
die drieste c^erniel-al aan het werk te zien. 't Is een soort cmn
sluij)wesp 4 a 5 m.JI. lang, zwart \'an kleur, met aan het
eind verdikte S])rieten.

Haar schaamteloos oi)treden tegenover een kolossus als de cicade
grenst aan 't ongelooflijke. Zij volgt haar op den voet, bes])iedt
haar bewegingen en wacht het geschikte oogenblik af, om de
noodlottigen steek toe te brengen.

De cicade heeft zoo even een boorgat met eitjes gevuld en
klimt omhoog om een nieuwe opening te maken. Doch nauwe
lijks heeft zij haar hielen gelicht, of een der boosdoensters snelt
naar het verlaten ])unt, en zoo goed als onder den jioot der
reuzin, zonder de minste vrees te doen blijken, alsof zij thuis
was en een verdienstelijk werk verricht, ontbloot ze haar ge
vaarlijk wapen en jiriemt het tot in de \-oorraadschuur der eitjes,
doch niet langs den reeds bestaanden weg, maar door een zijde-
lingsche spleet, door haar zelf gemaakt. Gemakkelijk is het
werk niet, het gave hout schijnt niet mee te werken, doch geen
nood! de cicade heeft inmiddels voldoenden tijd gehad een
gelegen verdiei)ing te vullen.

Nauwelijks is ze ook daarmee gereed of een der jjarasieten
neemt haar plaats in en komt haar \'ernietigend ei de[)oneeren.
Vliegt het cicade-wijfje eindelijk voor goed weg, in het zalige
bewustzijn, haar taak te hebben volbracht en de aarde welhaast
met een nieuwe generatie te hebben verrijkt, dan hebben de
meeste eitjes-depots het vreemde ei ontvangen, die hun inhoud
met clood en verderf bedreigt. Een onnoozel, nietig larfje zal
de étage in beslag nemen, aanvankelijk voor een cicade-gezin
bestemd, en de tafel gedekt vinden met eenschaaltje zach
te eitjes.

Wat heb ik me dikwijls geërgerd aan de houding \'an de
cicade, die zich dat alles maar goedsmoeds liet welgevallen !
,,Beklagenswaardige stumjier!" zoo had ik haar wel willen toe
roepen, hebben de teleurstellingen, reeds eeuwen lang onder
vonden, u nog niet wijzer gemaakt? Met uw voortreffelijk oog
moet ge die gevreesde lansdragers toch \-ast en stellig zien, als
ze om u heen zwerven en met hun noodlottig wajien uw nakroost
bedreigen! Ge moet ze zien, ge weet dat ze u oj) de hielen
zitten en toch blijft ge kalm toekijken en laat ze ongestoord

en \-ermorzi-l diebegaan? Keer u toch eens om. goedige lobbes, ^
])Vgmeeën onder uw machtigen jioot!
Ik weet het, want ge voelt u niet b,j maciite
geaardheid te wijzigen, zelfs al zoudt ge daaidooi c
die ge als mceder ondervindt, niet weinig kunnen lenigen.

RICH-lRDI.l ELLIOTTIANA.

RICHARDIA ELLIOTTIANA.De naam .Aronskelk, zal bij iedere blnemenliefhebster
onmiddellijk de herinnering wakker roej en aan een
groote helder witte kelk\ i)rmige bloem, welke zoo j rach-
tig boven het frissche groen der forsehe langgesteelde
bladeren, uitkomt. .Als jintjilant is zij dan ook genoeg

zaam bekend en geniet, vooral door de weinige eischen, tlie zij
voor kamercultuur stelt, eenc gunstige rejmtatie. De .Aronskelk
behoort tot de familie der .Aroïdeae. In latere jaren heeft de oude
latijnsche benaming van Galla, voor die \an Riehardia, naar
den franschen bloemist L. E. Richard, jilaats gemaakt. De Riehar-
dia's dan, waarvan tal van species bekend zijn, komen \ eelal uit
Zuidelijk .Afrika. In den laatsten tijd trekt zeer de aandacht de
Riehardia Elliottiana, die met haar zwavelgele bloemen, een bui
tengewoon aantrekkelijke jilant is en vooral \-oor snijbloemen
cultuur in de toekomst van groote waarde wordt geacht.

Wanneer zorg gedragen wordt voor zoo min mogelijk jilotselinge
temiieratuursafwisselingen, is deze Rii hardia gemakkelijk te telen
en in bloem te krijgen. Zij kan ook zeer goed door middel \ an
kas of bak geforceerd worden. In de kamer gelukt dit minder goed.
Men krijgt ze daar beter aan de groei en in bloei, wanneer men
met 't o])])lanten tot 't \'oorjaar wacht. .Als gmndmengsel ge\ e
men dan krachtige voedzame aarde, bestaande uit i det.'l iilad-
grond, I deel leem en klei en i deel verteerde koemest. Naar mate
de ))lant zich ontwikkelt, ge\'e men meer \-oeht. Een bloeiende
Ricliardia Elliottiana is ojix-allend mooi, waartoe ongetwijfeld
het wit gesjiikkelde, donkergroen blad niet weinig bijdraagt. De
jilant, groeit niet zoo hoog en zoo forsch als de gewone t'alla'aetlho-
])ica. .Men bestelt ze in dezen tijd bij de handelaren in bloembollen
en geve oj) dat men bloeibare bollen \-erlangt. Tegen 't najaar
laat men ze afster\cn en bewaart de knollen 's winters in diono
zand op een droge vorstvrije jilaats. B. |. Kudi ,


