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DE STERRENHEMEL IN MAART.Het volgende overzicht geeft den stand der Sterrenheel
den in den voora\'ond (omstreeks 8 uur);
Zenitli: Giraffe, Lynx ;
Noorden; Kleine Beer, Ce]dieus,'Draak, Zwaan;
Oosten; Groote Beer, Boötes, Hoofdhaar \-an Bere-

nice. Jachthonden, kleine Leeuw;
Zuidoosten; Beker, Leeuw, Sextant, Waterslang;
Zuiden; Schip Argo, Eenhoorn, groote en kleine Hond, Kreeft,

Orion, Tweelingen;
Zuidwesten; Vloed Eridanus;
Westen; Driehoek, Perseus, Ram, Stier, Wagenman, Walvisch;
Noordwesten; Andromeda, Cassiopeia, Hagedis.
De Melkweg loopt te acht uur van het Zuiden naar het Noorden

en bereikt in het Westen een hoogte van (jü° boven den horizon.
Er zijn drie Algolminima waarneembaar, namelijk den 9*^" te

I uur na middernacht, den 12'^" te 10 uur en den 15»^" te 7 uur.
De veranderlijke ster Mira Ceti is langer zwak gebleven clan ik
verwacht Iiad. Het is de x'raag, of zij nog voor het bloote oog
zichtbaar zal worden vóórdat zij ,,heliakisch ondergaat" (,,Bui
ten" VI, N°. 5), d.i. in de avondschemering verdwijnt. Het maxi
mum der lichtsterkte wordt tegen half Mei \'erwacht, maar kan
ook I Mei al wel optreden. Het is in elk geval door de nabijheid
tot de zon onwaarneembaar; ik houd het echter niet voor geheel
onmogelijk, dat de ster tijdens de ringvormige zonsverduistering
van 17 April e.k. een oogenblik te zien zal zijn ; dat zou een
tamelijk curieuse waarneming zijn.
Ut tijdsverellening neemt deze maand sterk af; de zon is i Maart

13 minuten bij de klok achter, den 31''" nog maar 4.
Het Zodiakaallicht zal deze maand bij afwezigheid \-an maan

licht, d.i. dus van den 5®" tot den 20"^", na zonsondergang gemak
kelijk in het Westen gevonden kunnen worden. Half .Maart is
er ook vrij goede kans \-oor de waarneming van het Oppositie-
licht (Gegenschcm), dat zich dan op de grens der sterrenbeelden
Leeuw en Maagd bevindt. Ik heb dit zwakke schijnsel de laatste
jaren nooit gezien, ofschoon ik er verscheiden malen in zeer heldere
maanvrije nachten ijverig naar gezocht heb.
De zon bereikt den 20'"" .Maart het Icntenachtcveningspiint, en

passeert den evenaar; de zomer is in aantocht, wat zoo al niet
dadelijk aan de temperatuur, dan toch wel aan de langere a\-onden
te merken is. Zoowel ,.evenaar" als ,,nachte\'enings]mnt" wijst
op het even lang zijn van dag en nacht, maar dit moet niet letter
lijk worden opgevat. Er zijn twee omstandigheden die maken,
dat wij zoowel 's morgens als 's avonds altijd langer zonlicht
genieten, dan men zou opmaken uit de plaats der zon in haar
jaarlijksche baan. Dit is in de eerste plaats daaraan te danken,
dat de zon geen lichtend punt maar een bol is, en in de tweede
plaats aan de straalbreking in den dampkring. De zonneschijf
heeft een straal van 16', zoodat de bovenrancl nog zichtbaar is,
als het middelpunt al een kwart graad onder den horizon gedaald

- n (lat alh' hcinellic hten
is. De straalbrekin,g werW in ^/-i .. erkelijk
hoogcr aan den l'cmel hjkt n t ^ p, nmar in den
bevinden, f)]' 4.5 hoogti ^ niiddel|in"^ '
horizon klimt het tot 37 • J- hnx eiirand m ih' kim.
+ J7' 5.1' "nder de kim '",,.eer (> niiiuiten in tijd; metHet viKU-dcel tier 53 det^ecU j ae zoimopl<"i">t ver
tilt bedrag wordt eiken dag gtniu

gunstig, daar in de
terhorizon helt (zie ,,Buiten IV N

, enus IS nog —■ - ,, __
langzamerhancl in de .,,1 .-neeinbaar ; de iilaneet

is n„B em .«ai. De
gaat den ib'-'" Maait di le ! ■ ... i.n.nL't haar in den loop
rechtloojiende (Oostwaartscht-) middellijn neemt
der maand uit den btier in de ^van 7"5 tot b af, en ^ dt h „„„-genheinel waarneem-

1 iipitci'wordi nu gemakkelijk a^n oen A , , , . ,
baar, en komt half Maart al vooi i uur ' ' • , j nlaneet

Saturnus is deze maand nog als avondster zu htbaai. dt plantet
vaat den itAui te ongeveer hall elf ontlei.^ Str;;u meds wil^k de aandacht vestigen 'h' ^_lm(.gst^ m<H-k-
waardige ringvor/ingc zoiisvcrdinsttitiig, t le te , ' ,1
even na den middag in bet Zuiden van ons land te zien zal zijn.

als morgenster zichtbaar. maar verdwijnt toch

Hoewel er onzekerheid heerscht zoowel ten aanzien dti plaatsen,
waar men het verschijnsel het best kan vvaaruemen als me ,e-
trekking tot de breedte van den zonnering, o()guibhk
van ,,centrale eklijvs" nog rondom dt^ maanscliijl zal oveiblijven,
zoo is het toch met zekerheid te ze,g,gen, cUR het verY lnjnsel zeer
interessant zal zijn, ook voor iemand, die slechts met zipi belang-
stellende oogen is ge\va])end. Het is de \'raag o ei zu h let^ \ an
de corona, dien nog steeds geheimzinm.gen stralenkrans, verton-
nen zal; maar daar een enkel oogenblik de zwaite maan aan den
hemel te zien zal staan, rondom door een lijnen schitteienden zons-
rand omgeven, zal dat zeker een jiraclitig scliouvvsjiel opleveien.
Ook al zou dit randje nog i" meten — de ruimste, en ongelukkig
ook de waarschijnlijkste schatting — dan lilijtt er misschien van
het zonlicht niet meer dan één tienduizendste deel over, zoodat
de duisternis naar alle waarschijnlijkheid zeer aanzienlijk zal zijn.

Ten gerieve van hen, die den 17^'" .A.pril naar Zuid-Limburg
zouden willen gaan, diene, dat het verschijnsel het beste zichtbaar
is oj) een lijn, die men trekken kan van een juint, 4 K.M. ten es-
ten van Maastricht gelegen, naar een jmnt, dat 3 K.M. ten Zuitlen
van Sittard ligt. Zooals gezegd is, bestaat er eenige onzekerheid
iiT de ligging dezer lijn.

Nog wil ik ojimcrken, dat de ,.centrale lijn" verder naar het
Noordoosten over Duitschland en Rusland loojit, en verder naar
het Zuidwesten over België, Parijs (St. Germain), S|)anje (Oviedo)
en Portugal; in deze ricliting wordt de eklijis steeds mooier, d.i.
meer totaal.

De verduistering van 17 .Ajvril e.k. is de fraaiste, die Nederland
in afzienbaren tijd gezien heeft, of zal zien. Zij is belangrijker
dan de eklijis van 15 Maart 1858, waarover indertijd Prof. Stam-
kart een ,.kaart met beweegbaar figuur, benevens kort berigt"
in den handel bracht. Het is sommi.gen lezers misschien
bekend, dat de eklijjsen zich na een jieriode van 18 jaar en ir
dagen, nauwkeuriger (1585 dagen en 8 uur (den Saros) liijna onder
identieke omstandigheden herhalen, echter niet op dezelfde plaats
van waarneming, daar de aarde zicli in de acht uren 120 omdraait,
en dus, uit de Zon gezien, na één Saros een ander vverelddeei
zich O]) de vóórzijde der .\arde bevindt.

Na drie Sarossen (1975(1 dagen of nagenoeg 54 jaar en 5 5 dagen)
is de oorspninkelijke jilaats van waarneming weer vócVr' en zoo
is het, dat N'edeiland, dat zich nu oji 17 .Ajnil igi2 voorbereidt
wel de eklijis van 15 .Maart 1858 zag, maar met die \an 25
Maart 1876 (zichtbaar m de Stille Zuidzee en in Westeliik Ca
nada), en evenmin die van b April 18,14 (zdchtbaar in China en
111 Oost-Siberie). \ A. \

DE voorhistorische
BEVOLKING VAN EUROPA.Het begrii) ^•oorhlstorIsch is zeer vaag. Gewoonlijk Ner-

Raat men ei al datgene onder, wat geschied "is \óór
het begin der schriftelijke overlevering. Of eigenlijk
de dingen die in tijdsorde \-oorafgaan aan het «mdstedat ons in ps.,dirilte gemeld is. Eene onduidehjke

en willekeurige onderscheiding natuurlijk! Immers is niet 1 i, e
nadering uit te maken, wat al of niet in de onHst,. k.-
vermeld wordt. De berichten over hetgeen \-er in het bi t"!-"Tverlcclen terug l.gt, riju ttlttjd vaag euCtn-tlffiYk e w'.
ZIJ noemen hee t gewoonlijk wel bestaan, doch zag er ge ed
andeis uit dan het mis gYclulderd wordt. Zoo liebiren wij bn
VOOI beeld eene zelfs tamelijk rijk te noemen litter-wi -r.i + " ,
omtrent de oorsjironkelijke bevolking van ( ru^. T Jdaarvan verteld' wordt laat zich uil oveVèènCvondsten door opgravingen ^•erkregen. Doch uit de'SmiTtel -f''
berichten alleem zouden wij ons cUt volk tocli no,, t z hll i't-oorgesteld, als wij nu, dank zij de opgra^•lngen. doen kunnem
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Moet die oorsjironkelijke bevolking nu voorhistorisch genoemd
worden?

Nog veel moeilijker is die vraag te beantwoorden, als het
volken geldt, waarvan alleen de naam en wellicht een enkele
daad, bv. eene verhuizing, medegedeeld wordt. In de ])raktijk
heeft de term ,,voorhistorisch" dan ook een zeer x-erschillende be-
teekenis, al naar het verband, waarin hij gebruikt wordt. Zeer
vaak zal er een ouderen toestand van een bepaald volk mee be
doeld worden, die essentieel verschilde van dien, waarin wij het
leeren kennen; dus bijvoorbeeld bij een landbouwend \'olk, den
tijd, dat het nog geen vaste woonjilaatsen had. Geldt het niet
een volk, maar een land, bijvoorbeeld Engeland, dan noemt
men de bevolking voorhistorisch, die er gewoond heeft vóór de
ons bekende er kwam. In dien zin ongeveer gebruikten wij den
term ook aan het hoofd van dit ojistel.
Er bestaan verschillende gronden om aan te nemen, dat de

Europeesche volken, die wij bij name kennen, zooals de Germanen,
de Kelten, de Italikers, hunne voorgangers geenszins hebben
verdreven of uitgeroeid, doch er langzamerhand mede ver
mengd, soms zelfs er in zijn opgegaan. De vraag naar de voor
historische bevolking van Eurojia krijgt daardoor iets ])ikants;
het wordt de vraag naar den aard van het bloed, dat wellicht
ook in onze eigen aderen stroomt. Niemand toch die oji den bodem
van het oude Europa geboren is, is van \ reemde smetten vrij.
Wij willen daarom onze lezers in kennis stellen met de theoriën

van den Engelschen geoloog W. Boj-d Dawkins, en er eenige
beschouwingen aan vast knoopen, die echter niet kunnen ])re-
tendeeren meer te zijn dan \-ermoedens en gezichtsjuinten.
Dawkins is een leerling van Huxley en werd als zoodanig on
langs uitgenoodigd, een voordracht te houden op den gedenk
dag zijns meesters. Hij ontwikkelde bij die gelegenheid theoriën.
die hij in hoofdzaak reeds lang geleden had 0]igesteld, doch wier
vorm in den loop der jaren door de ervaring aanmerkelijk ge
wijzigd is. In de oogen der Fransche geologen, wier opvattingen
Dawkins niet altijd deelen kan, is hij te conservatief. Omgekeerd
vindt hij hen natuurlijk weer te radicaal.
De rede, door Dawkins gehouden, staat als artikel in de

,,Journal of the Roj'al Anthropological Institute" afgedrukt.
Hij begint met de behandeling der vraag, tot welken tijd de
oudste menschelijke overblijfselen of werktuigen, die wij bezitten,
gerekend moeten worden. Zooals men weet worden in de ge
schiedenis der aarde vier hoofddeelen onderscheiden, die naar
hun rangnummers de primaire, de secundaire, de tertiaire en
de quaternaire tijd genoemd worden. Elk tijd])erk wordt weer
in geologische perioden verdeeld. Zoo het quaternaire in het
alluvium, waarin wij leven, en het daaraan voorafgaande diluvium,
toen de tegenwoordige rivierdalen gevormd werden.
De gletschers van het Skandinavisch gebergte en van de Alpen

kwamen toen beurtelings ver naar beneden en trokken zich
terug, zoodat Europa in die periode een zeer afwisselend en van
het moderne geheel \-erschillend klimaat had. Tijdens het diluvium
werd Eurojia bewoond door menschen, die zich van puntig ge
maakte, doch niet gepolijste, vuursteenen wapenen bedienden,
en die nog niet bekend waren met aardewerk en geen huisdieren
bezaten. Wat geologisch het diluvium heet, valt samen met wat
in de archaeologie het jmlaeolithicum, de oudere steentijd, ge
noemd wordt.
Voor de eerste helft van den quaternairen tijd staat de aan

wezigheid van den mensch dus vast. Doch hoe was het in den
tertiairen? Onze landgenoot prof. Eugène Dubois vond op Java
een paar skeletdeelen van een dier, dat c'olgens hem tusschen
den mensch en den grondvorm der hoogere apen instond, en dat
hij daarom pithekhantkropus (aapmensch) genoemd heeft.
Dawkins is het met hem eens: dit wezen moet wegens zijn opge-
richten gang meer tot de menschen dan tot de apen gerekend
worden. De handen, niet meer door de voetbeweging in beslag
genomen, konden voor meer ingewikkelde verrichtingen gebruikt
worden, en werkten dan ontwikkelend op de hersenen. Echter
rekent Dawkins de geologische omgeving, waarin de pithekan-
thropus gevonden werd, tot de oudere lagen van het diluvium.
Een tertiaire mensch kan hij dus niet genoemd worden.
Dawkins past in deze kwestie eene eigenaardige redeneering

toe. De zoogdieren, die wij kennen, hebben niet altijd bestaan.
Zij zijn voorafgegaan door soorten, die tot hetzelfde geslacht
behoorden, en die later zijn uitgestorven. Men vond in dien
tijd dus wel de geslachten, die wij kennen, doch niet onze soorten.
Nog vroeger treft men zelfs die geslachten niet meer aan; alleen
verdere bloedverwanten: de familie- en orde-genoten. Nu ver
valt de tertiairetijd volgens Dawkins' inzicht in drie deelen:

i". het Eoceen. De orden en families der zoogdieren, die wij
kennen, bestonden toen reeds, doch in exemplaren, die niet tot
de hedendaagsche soorten of geslachten behoorden.

2"^. het Mioceen, Wij vinden hier zoogdieren van de ons
bekende geslachten, doch tot andere soorten behoorend.

3C. het Plioceen. Hier treden voor het eerst de ons bekende
soorten op, hoewel ze tegenover de sedert uitgestorven soorten
nog verre in de minderheid zijn.

Eerst in het Diluvium, dus in den quaternairen tijd, worden
de hedendaagsche zoogdiervormen talrijker dan de sedert uit
gestorven. Uit dezen stand van zaken trekt Dawkins de volgende
conclusie: Daar de ons bekende vormen der zoogdieren niet vóór
het Plioceen ojrtreden, is het niet aan te nemen, dat het met
den mensch wel het geval zou zijn. Wij mogen dus niet hopen.

in lagen, ouder dan het Plioceen menschelijke overblijfselen < f
werktuigen te vinden. De waarschijnlijkheid doet ei liter \ er-
moeden dat de mensch zich ook in die jieriode nog niet ten
volle ontwikkeld heeft, en dat zijn tertiaire voorvaderen nog
niet heelemaal mensch genoemd mogen woi den.

In aardlagen van ontwijfelbaar tertiair karaktei heeft men
vuursteenen gevonden, die met slechts niet gepolijst waren,
doch ook niet toegespitst. Uit de krassen, die ei op voorkomen,
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hun toe\-allig geschikte \'orm in geliruik genomen. Daar tegen
over beweren anderen, dat de krassen oj) deze zoogenaamde
eolitlien zeer goed door aanraking met de natuuilijke omgeyng
of met het jiloegijzer der boeren ontstaan kunnnn zijn. Dawkins
schaart zich aan hunne zijde.

Het \-raagstuk den eolitlien wordt op 't oogenbhk druk besjrro-
ken; de leek doet dus goed, een afwachtende houding aan te nemen.
Dawkins komt nu tot de oudste menschenras^en, wiei be

staan ontwijfelbaar is. En weder komt hij tot inteiessante
gevolgtrekkingen door de resultaten der Zoölogie ei bij te halen.
De fauna van het Diluvium hangt samen met de klimatologische
verhoudingen. Eurojia stak toen hooger boven de zee uit dan
nu; de kust werd gevormd door de zoogenaamde hondei-(I-yademen
lijn, die een goed eind westelijk van het tegenwoordige Frankrijk
en Engeland loojrt. De Noordzee was land, Engeland was niet
het continent verbonden en Eurojia hing oji twee jilaatsen, bij
Gibraltar en bij Sicilië, met Afrika samen. Het klimaat was
aanvankelijk warm en vochtig, en Eurojia had een sub-trojiische
flora en fauna. Op dit ..tijdperk \-an den hippopotamus" volgde
dat van den mammouth: c'ochtig en koud; veiwolgens dat vair
het rendier: droog en koud.
De gletschers hadden toen hun grootste uitlireiding, en een

groot deel van Europa had een arktische fauna.
Nu is het volgens Dawkins niet zoo gegaan, dat de zuidelijke

fauna met het invallen der koude geleidelijk \-an het noorden
terugweek, om voor een noordelijke jilaats te maken; langen
tijd en o\-er groote uitgestrektheden, hebben dieren c'an de
beide klimatologische tyjien naast elkaar geleefd. De lu'aena's
wier holen Dawkins in Engeland \'ond, hadden blijkbaar zoo
wel noordelijk als zuidelijk wild verslonden, b it een zoölogisch
oogjnmt kan men dus het Diluvium in twee gedeeltelijk samen-
C'allende jieriode c-erdeelen: een oudere zuidelijke en een jongere
noordelijke. De eerste omvat S])anje, Italië, Frankrijk en de
zuid-oostelijke helft van Engeland. De noordelijke rijkt tot aan
de Aljien en Pyreneeën.
De Fransche geleerden verdeelen den jialaeolithischen tijd, dat

is dus de twee laatste derden van het Diluvium, uit het oogpunt
der kuituurgeschiedenis bekeken, in verscheidene onderdeden.
Dawkins c-erwerjit die groejieering niet. doch meent er twee
hoofdtyjien in te kunnen aanwijzen, die men kan aanduiden
als de kuituur der dalbewoners en die der holliewoners. De
eerste is klaarblijkelijk de oudste en meest jirimitieve: de hol
bewoners staan reeds veel honger. En let men oji de zoölogische
vondsten, die naast de artlieojiologische gedaan zijn, dan blijken
de dalbewoners chronologisch te behoorcn bij de zuidelijke fauna
en de holbewoners bij de noordelijke.

Wij mogen niet vergeten dat een theorie als die \ an Daw kins
slechts een voorloojiig karakter draagt. Het is best mogelijk,
dat ze oj) den duur niet houdbaar blijkt. Aanvaardt men haar
echter onder voorbehoud, dan is het niet te ontkennen, dat zij
sterk oj) de jihantasie werkt. Immers alsdan zou uit een
geologisch-antheojiologisch oogjumt Eurojja twee groejieeringen
vertoonen, die op elkaar ge\-olgd zijn, en waaiwan de eerste ook
tijdens de heerschajqiij van de tweede heeft nagewerkt :

Eerst vormden Italië, Sj^anje, Frankrijk en de Zuid-Oostelijke
helft van Engeland eene eenheid tegenover het overige Europa.
De zuid-westelijke gi'oep hing samen met Noord-Afrika en
Zuid-Azië.

Later was geheel Eurojra ten Noorden der groote scheidings-
gebergten. Alpen en Pyreneën, een eenheid tegenover het Mid-
dellandsch zeegebied. Het Noorden hing samen met Noord-.\zië.
Het is toch merkwaardig, dat die verhoudingen cmn duizende

jaren geleden, nog heden zijn op te merken. \'oelt zich met ook
nu nog West-Europa, met inbegrip van Italië, verschillend van
en eenigermate tegengesteld aan Duitsehland. Oostenrijk en de
Slavenlanden? In taal, in zeden, in instellingen, in begaafdheid
vooral. En eindigt toch ook weer ons vertrouwde \\'est-Europa
niet bij de gebergten? Sjianje kunnen wij er nu wel buiten laten,
doch ook Italië heeft iets vreemds in dingen, waarin zich
Franschen, Engelschen en Duitschers verwant voelen. Op 't
oogenblik valt de vergelijking beslist ten nadeele van het Zuiden
uit, doch men weet dat de c'erhouding eenmaal omgekeerd is
geweest. De landen om de Middellandsche zee hebben hun eigen
kuituur gehad, door Azië beïncdoed en naar West-Eurojia o\"er-
gebracht, doch met een eigen karakter, zoo goed als de moderne
beschaving, die van West-Eurojia uitgaat, dat heeft.
Wij onthouden ons om meer dan een reden van het uit

werken dezer gezichtspunten. Zij zouden er te pretentieus door
worden. Moge ieder, die zich voor deze dingen interesseert, er
bij denken wat hij wil. Dat is immers het goed recht \'an den
leek! De jihantasiën der wetenschaji zijn, nog minder dan hare
resultaten, bestemd om in de boeken verborgen te blijven. F.
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EEN KLUCHT PATRIJZEN IN DE DUINEN BIJ ZANDVOORT. {joxüE PATKIJZEX vergezeld door des ouden HAAN).

DE PATRIJS.

T
^OUJOURS perdrix!" luidt een bekende spreekwijze,

en in gedachten zie ik al een chique Fransch heer
tje of een gracieus Franqaisetje vol verachting den

_ - ^ neus optrekken voor een blijkbaar in hun oogen zoo
// alledaagsche kost. Hoe de Franschen aan zoo'n
vreemd gezegde zijn gekomen, (ze scharrelen trouwens meer met
patrijzen-spreekwoorden; denk maar eens aan het ,,Faute de per
drix, 011 se contente de cailles", wat zooveel beteekent als: ,,Bij ge
brek aan brood eet je korstjes van pasteien") begrijp ik niet, want
ik kan me bezwaarlijk voorstellen, dat men ginds zooveel hoen
ders op tafel krijgt, dat men er beu van wordt, en ten slotte gebla
seerd uitroept: ,,Hè, die eeuwige patrijzen...."
En ik vermoed, dat de meesten van mijn lezers en lezeressen

ook niet al te zeer geplaagd worden met dat delicate wildbraad,
dat in Frankrijk dagelijks op tafel schijnt te komen, en dat de
meeste Hollandsche menschen slechts van hooren-zeggen kennen,
niet omdat het niet lekkerder zoude zijn dan hazen of konijnen,
maar omdat patrijzen aanmerkelijk duurder, en in verhouding
ook veel Ideiner zijn.
De patrijs is een vogel, die eigenlijk ieder weer meer of minder

bekend is, al is 't dan alleen maar uit de Camera Obscura, waar
Teun de Jager er in de Schoorlsche duinen jacht op maakt, om
zijn Zijtje te believen, en haar ten slotte.. .. enfin, de rest kent
natuurlijk iedereen.

Ja, in de duinen, daar is het veldhoen, zooals de patrijs ook
wel heet, thuis, en de buitengewoon fraaie afbeeldingen, die deze
bijdrage illustreeren, zijn daar vervaardigd. Maar ook hier op de
Veluwe, in Brabant, Utrecht, Drenthe, ja, feitelijk in ons heele
land is vriend Perdix te vinden, en wanneer ge hem nog nooit
anders hebt gezien dan voor de ramen van den jxielier, dan ligt
dat alleen daaraan, dat ge er niet genoeg O]) uitgaat, en dat ge
er geen moeite voor doet, zoodat ge in dit geval met recht kunt
zeggen: ,,Mea culpa...."

*
*  *

Wanneer in de maand Maart de voorjaarslucht zwoeler en war
mer wordt, de hoornen uitbotten, en het gras groen gaat worden,
dan is het met de trouwe kameraadschap, die gedurende den
winter onder de patrijzenvolken heerschte, spoedig hommeles.
Zij scheiden zich af tot paren, die elk een klein gebied in bezit
nemen, waarop geen ander geduld wordt. Terwijl de oude hanen

den huwelijksband eenvoudig weer \ ernieuwen, moeten de vóór-
jarige exemplaren (d.w.z. zij, die den \-origen zomer uit het ei
kropen) vaak hevig om een wijfje \-echten. Aan dien strijd nemen
ook de mannetjes deel, wien de jager in den jachttijd het wijfje
wegschoot. Maar wanneer er niet te \-eel hanen zijn, komt alles
per slot van rekening toch oji zijn jMiotjes terecht, en nu leven ze
vreedzaam en in de strengste monogamie. Een derde kan slechts
een onwelkome gast zijn, die zoo spoedig mogelijk wordt \ erjaagd.

Is alles in den haak, dan hoort men in jx'itrijzenstreken oji een
milden voorjaarsavond nu eens hier, dan weer daar den verliefden
paringsroep, ,girraaaaaaa" of ,,girr;iaaak" klinken, waarmee de
verliefde hoenders elkaar lokken. Het wijfje antwoordt met een
zeer zacht, en slechts van vlakbij te vernemen ,,koer, koer koer. ."
Dat zelfde ,,giiiiiaaaak beteekent in de jiatrijzentaal x'erzame-
len, en woidt vooral vaak na een jachtdag gehoord, als de dieren
elkandei zoeken. De angst- en waarschuwmgsroeiv is een hard
en schril uitgestooten ,,ripripri]n-ipriprij)rip. . . . " waarbij nog
vaak het ruischende vleugelgeklajiper komt, zocrdat de avond-
wandelaar verschrikt bhjtt staan door dit onverwachte spek
takel. Volgens enkele schrijvers zou deze roeji hem den Duitschen
naam van RMiiihn of RcJJnihn gegeven hebben. Anderen be
weren weer, dat de naam afkomstig zoude
omdat de patrijs in den tijd dat de druiven zijn van W'einrebe,

de lekkere vrucliten snoept. Een nioöi
en taalonderzoekers om eens uit te jiluizen! Laten wi, liever

Ie wittebroodsivekenleef . Met den nestbouw maken zij, zooals onze eierenfoto
duidelijk toont, met veel oms ag. FTm n'itiiiirli,i-o T '•aumoio

h„clc,„ve.-d„pi,.s, C,,,
een jiaard of koe veroorzaakt, is al ruim voldoende Met eemïe
grasjes, halmpjes wordt het een beetje gevoerd en bln... f ̂
Einde April ligt het eerste ei m het on£' '"

dag komt er een bij, totdat het getal vol is I„ den r.
oude wijfjes er zestien a achttien, soms zelf
de jonge hoenders, die de zaak nog niet eer
zelden meer dan tien of twaalf jiroduceeren 't /
zuiver jieervormig, d.w.z. aan het eene einde ni<">ie eitjes,
andere zeer stomp toeloojiend De kleur V i'
vaak groenachtig. ' kolhebruin, ook
.Meen met, dat een patrijzenlegsel gemakkelijk te vinden is.

tel
nHvr.

en

, n",k met eerder bij de hand
terwijl
ladden.
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NEST

De meeste nesten zijn uitstekend
verborgen, diep in klaver- of luzerne
velden, in het hooge gras der
wei- en hooilanden, in graanakkers,
ook in het lage houtgewas, onder
■een heg, ja, we vonden er ook
al eens een onder lage dennetjes,
wat eigenlijk meer een fazanten-
nestplaats is. Het bijzonder waak
zame mannetje houdt in de buurt
van de gewijde plek ojjmerk-
■zaam de wacht en meldt door
een korten angstroep aan het broe
dende wijfje ieder gevaar. Dit is
weer slim genoeg, om niet door
■onmiddellijk opvliegen de zaak te
verraden, maar loojit ongemerkt
voorzichtig van het nest door de
plantenwirwar, om eerst op eeni-
.gen afstand ervan op de vleugels
te gaan. Dit geschiedt weer met
•een geraas en geweld van belang,
zoodat de onervaren eierenzoeker
zeker meent, daar het nest te vin
den. Hundus vult decipi!

Nog neemt het wijfje soms een
andere hst te baat. Tegen het
■einde van den broedtijd blijft het
bij naderend gevaar doodstil op
liet nest zitten, zoodat het in het
geheel niet opvalt door de mooie
beschermingskleuren. Soms loop
je er zelfs op, zonder dat de
trouwe moeder haar schatten in
den steek laat. Heeft Vijverberg
het vorige jaar in dit blad daar al

■eens niet een en ander van verteld?
Geen andere vogel zit zoo vast op
■de eieren als de patrijs, en zoo
wordt het dier niet zelden een
slachtoffer van de snelle zeis of
■de wreede sikkel. Zijn de kuikentjes uitgekomen, dan loopen ze
iil dadelijk de lokkende moeder na, net als bij de kipjren.
Dat is werkelijk een aardig en aantrekkelijk gezicht. De vele
■donsballetjes trippelen op de kleine pootjes heen en weer, nu
■eens achter een grasbosje, dan weer in een karspoor verdwijnend,
terwijl zij geregeld acht geven op iederen lokroe]r van de oude,
die op kippenmanier in den grond krabt en scharrelt, en onver
moeibaar de kleine, nooit voldane snaveltjes wat toestopt, totdat
ook zij langzamerhand leeren zelf voor den kost te zorgen, en zelf
standig beginnen te worden.

Ook de vader bemoeit zich met de jongen, wat ik speciaal
daarom vermeld, omdat de meeste vaders uit het hoendergeslacht
zich weinig aan hun nakomeling
schap laten gelegen liggen. Maar,
zooals ik zeg, de patrijzen vormen
■een gunstige uitzondering. Steeds
is het mannetje in de buurt, als
de familie haar entomologische
studies maakt, en met uitge
rekte hals luistert hij naar elk
verdacht geluid, dat zijn'ge
oefend oor bereikt. Dat heeft Tepe
op de grootste afbeelding aller
keurigst in beeld weten te brengen.
Weet men echter aan de waak
zaamheid van het mannetje te
ontkomen, en valt men de familie
jdotseling op het lijf, dan gebeurt
het niet zelden, dat de haan, en
de hen eveneens, angstig voor u
heen fladdert, de vleugels sleepend
over den grond, als waren zij ge
broken, kortom, alle mogelijke
pogingen in het werk stellend, om
u van de kleintjes weg te lokken.
Grasmusschen, kieviten, en voor
al rietgorzen, doen dat ook, en
haast altijd met succes.

Is de vijand ver genoeg weg
gelokt, dan verheft het paar zich
plotseling in de lucht, en de klei
nen hebben zich onderwijl in vei
ligheid weten te brengen.

Ook later, als de jongen de
kleuren van de ouden beginnen
aan te nemen, blijft de klucht
nog bijeen, en samen wordt hef en
leed gedeeld. Slechts wanneer ze
al te vaak worden opgejaagd,
gaan zij uit elkaar, maar vinden
elkaar toch na eenige uren door
lierhaald lokken u'eei terug.

i

MET 22 EI

I'oio R, Tepe.

BROEDENDE

• />

EREN VAN DEN PATRIJS. llMd/?l'.4iV ER SLECHTS
IJ ZICHTBAAR ZIJN.

{EEN ZOO GROOT GETAL KOMT ZELDEN VOOR.)

Einde Augustus begint de rui, dan krijgen de jongen hun
derde kleed, het laatste. Dan zien ze er net uit als de ouden.
In de v'erte schijnt het eentonig bruin te zijn, maar zie een
patrijzenhaan eens van dichtbij: Ik zal er u geen beschrijving
van geven. In elke |poelierswinkel kunt ge ze te zien krijgen.

Alleen aan het slot nog een praktischen raad. In den winter
hebben de jongen de kinderschoenen nog niet uitgetrokken, en
juist daaraan kan men zien, met jonge of oude hoenders te doen
te hebben. De gele zolen duiden oji jonge, de grauwe op oude
e.xemplaren.

Doet er uw voordeel mee!
A. B. WlGM.VN.

é

 PATRIJS IN DE DUINEN BIJ ZAND]'OORT.
(HOOGST MOEILIJKE OPNA.ME.)
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SPAKENBURG EN BUNSCHOTEN.Tezamen vormen zij écne gemeente : Si^akenluirg is de
visscliersplaats, Bunschoten het verblijf der landbouwers,
de ,,stad", zooals men er zegt, want dit Bunschoten
met zijn dorpelijk aanzien was — tot niet geringen trots
der huidige bewoners nog — een beduidende stad; de

bewoners wijzen u plekken aan den buitenkant der gemeente
aan, waar men niets meer bespeurt dan weiden, geboomte en
liofsteden, doch welke de oude steedscbe namen dragen van De
Poort, de Bonte Poort enzoovoort.
De weg van Baarn naar Bunschoten beet de Bisscboj-jsweg,

welke naam dan zijn oorsprong hierin vindt, dat bet leger
van een Utrecbtscben bisschop langs dezen weg naar Bun
schoten getogen is om bet te belegeren. (Een ervaren histo
ricus deelde mij later mede, dat Bunschoten in 1383 van Bis
schop Floris stedelijke rechten kreeg, doch in 1428 door Bisscho])
Rudolf ontmanteld werd en in brand gestoken; nochtans telde
Bisschop David het in 1467 nog onder de steden.) Niet \-eel
mensclien heb ik er ontmoet, geen dozijn nog op mijne wandeling
er heen, wat erg weinig is, zoo ge in aanmerking neemt, dat
deze wandeling meer dan twee uur duurde. anneer ge JSaarn
door zijt, volgt ge de Eem, en na een goed kwartier gaans vindt
ge een partij huizen met een o])haalbrug; deze leidt u de smalle
Eem over, en het landschap krijgt, hoe meer ge u van de rivier
verwijdert, steeds een eentoniger aanzien; het doet u denken
aan Kwadijk, Purmerend, een onvervalschte groene Sahara; alleen
de slooten; dat is een verschilpunt. De Bedouienen, Tuaregs en
dergelijke kameraden der Sahara zouden voor één zoo'n Holland-
sche sloot soms wat liefs willen missen.

Op een boerenwagen, die mij achterop kwam rijden, vroeg ik
gast\-rijheid en ontving die, en tevens ontving ik op dat instituut
ook onderwijs in de Bunschoter spraak, leerde althans de eerste
beginselen ervan, die mij zeer wel bevielen, zoo bemerkte ik dat
men de sch. als sj. uitsprak ,en Bunschoten dus Bunsjoten ge
noemd moet worden; omtrent een kalf, dat in den wagen terug
gevoerd werd van Baarn, heette het, dat het het per ,,verzinning",
dat is per abuis, er heen was gebracht. Mijne heide gasthoeren
op den bok waren uitmuntend vriendelijke lieden, en zouden met
hun fenn en karakteristiek uitzicht als aardige typen der bevol
king kunnen gelden, temeer daar de een een visschersman, de
ander een boer was. Beiden droegen imn werkjmk, hooge zwart
lakensche mouwvesten, zeer kort, de boer had zilveren knoopen
in twee blinkende rijen 0]i de borst, de visscher droeg twee enorme
zilveren knoopen vóór aan don broeksband: bij nader bezien
bleken deze knoopen (grooter dan rijksdaalders) de beeltenis
van Sint Joris en den draak te dragen, benevens het o]ischrift,
,,Res jiarvae crescunt Concordiae", Zoo mij iets aan mijn \-rien-
den niet beviel, dan waren het hun petten, doffe zwarte vormlooze
jietten, welke men daar in de gansche streek en verder, als in
Putten, Nijkerk, Harderwijk eveneens, aantreft, M'ellicht is het
gebied dezer petten uitgebreider dan ik vermoed, en treft men ze
ook elders aan, wat mij spijten zou, want het aanzien der sterke
karakteristieke gezichten in die streken wordt er niet door \-er-
fraaid. Terloo]K de o]imerking van ontwijfelbaar ethmologische
waarde, dat Putten als een gewestelijke uitspraak voor ,,])etten"

moet worden
het feit vindt, dat
genoemd wordt.
Een

aange

loemd wordt.

nrerkt,
deze stad

. .1,01--man noodiede mij uit bij hem
Een mijner gasthceren, de ms.sche.snra . .m^^^^^^^^

een ko])je kolhe te komen drinken \ an v ur ^raditio-
de uitnoodiging aan. dronk twee kop,,en 'V,7è,è^
neele suikerballetjes in tebmnwi.ordigheid ^ an e n am
die een ferme — en naar zeggen \ an ""J" ' j. pj,,, natuur-
gezonde - warmte in het vcndrek gavem ..^rhaalde mij.
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steeds onder elkander

over de jdaats en omstreken, mijn
hoe de gemeente in hooge mate weh ai end w a>
als geen weiden aan andere bezitters heeien
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huwden, een gebruik hetwelk het H
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curieuze fijne antieke doekjes, monumentale chiHonmeie„

clie wijze in cle plaats en \ erJiui>t

un

en

cabinetten, dit alles blijft oj,

authentieke Hun-

i

J'oto Aug, F. IV. Vogt.

„BUNSJOTER" KINDEREN.

niet naar andere gemeenten.
De schoorsteen bij mijn gastheer was een

schoter: een hooge kap, wel een jiaar meters breed, draagt oj, de
donkerbruine lijst een rist bonte borden: 0,, den \um>teen. een
decimeter ongeveer in den grond, brandt c-roohjk het hout en
met een korten duw aan de liaal windt de \"ron\\ den ketting o[>
of af, al naar gelang ze de aarda,)]>elen in den ijzeren |iot,dieer
aan hangt, dichter liij het \mur of \ erder er c'andaan wil hebben.
De kojieren tang, vuurschoj,, zu'a\elstokkenbak en deigelijke
zouden een antiquair van \'erlangen doen blozen, en de et hte
Bunschoter tafel, 0,1 de uitstaande jxioten, onderling door dwars-
sjiorten be\'estigd, en beneden van een jilank xoorzien (de zoo
genaamde ,,katteniilank") staat geflankeerd door tle inheemsche
stoelen met matten zittingen, midtlen \'oor het \-unr aangescho\ en
o]T den rooden tegelvloer, die u de schilderijen \an dergelijke
interieurs door De Hoogh, Terborch en X'ermeer \'oor den geest
roept. Bij het afscheid \'an de c'riendelijke lieden beloofde ik
hun een e.xemjdaar \-an deze afle\ ering te zenden.
Het was twaalf uur, als ik weder buiten kwam. en \ erder het

dor,r door wandelde. De huizen ter weerszijden \ an den weg had
den geen bijzonder cachet, tenzij dat \-an een algemeene weh aart.
De deuren, middenin, waren met den drenijiel iets honger dan de
stoejien gebouwd, zoodat steeds een of twee treden beklommen
moesten worden \'oor men kon binnen,gaan. (Dit is tegen de
o\-erstroomiiigen. waaraan Bunschoten, zoo nabij d(> zee en zeer
laag gelegen, blootstaat. In 1552 werd het zwaar geteisterd
door den zoo geheeten Sint Pontiaans\ loed). Ter weerszijden \ an
de deur een venster, en boven middenin nog een enkel \ enster
onder het vrij hooge jnmtdak. De kleuren der \ ens1erlijsten en
deurkozijnen zijn x'eelal groen, en \(,or de ranum ziet men hor
retjes in zoo\'eel soorten en uit\'oeringen als ik nog nimmer in
mijn leven bij mekaar heb gezien. Die horretjes van Bun
schoten — en Sjiakenburg — zijn ongeiw enaard. ze zijn kostelijk:
het lijkt mij een zeldzame verzameling, deze leuke origineele
kinclerlijke schildeistukken o,, gaas. in hnn smalle, jiretentielooze
omlijsting. Die hoiietjes \ an Bunschoten ! Ze zijn on\ ergeli,keli|k.

Indien men sjireekt cnin de dui\'en van de St.
Paulskerk te I.oiidon. \'an ile steenen ],ij-
jien van (loiula. van de honden \ an (On-
stantinojiel, \ an de \'ronwen \'an Madrid
en \ an de cabarets \'an Parijs, dan ma.g
met ex'en groote oiulerscheiding ges,,roken
w01 den \ an de Horretjes \ an Himschoten.
Ei waren oo,genblikken dat deze zoozeer
mijn aandacht in beslag namen dat ik
naar mets anders meer keek in het \ oor-
bijgaan. Die horretjes bij elkaar zijn een
stad op zichzell. Hier zwanen die s,ie!e-
varen, z.eei witte zwanen in zeer blauw
uater, aan den wallekant huisjes, roode
huisjes met twee of drie witte vensters:

."lanjien die \ isschen met dikke
spiei witte hengels, elders een visschers-

\an zwarte \ ierkante loggers met
ko hebrmne zeilen : elders
weilanden, wegen met
bosschen. een zee
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SPAKENBURG. DE BINNENHA VEN.

aan de aanbiddelijk eenvoudige teekeningen op het Bretonsche
aardewerk, soms, in de vlotte r-reemde luchten en solrere huis
jes nabij een water aan de Japanners, maar ze zijn logger,
soms evoqueeren ze u de bonte slieren van de vlaamsche potten
bakkers, zoo simpel en toch zoo expressief aangebracht op de
sombere fonds \-an hunne r'azen, en, wat bij dit alles liet ge
noeglijkst is, ze behooren zoo volkomen in hun omgeving, zijn
zoo onvervreemdbaar een deel van de huizen, van de straatwe
gen, van het stadje, dat het mij toeschijnt, dat Bunschoten vrij
wel staat en \'alt met zijne horretjes. Er zijn meer eigenaar
digheden, bijvoorbeeld er loopen een massa ambulante honden
rond van een groote en vunzige soort, er zijn enonn veel eenden,
er^enals in Volendam, er zijn huizen die nauwelijks een jiaar
meter van de zee afstaan, er zijn ongeloofelijk aardige kinderen,
maar dat alles haalt niet bij de horretjes, en mij zijn ze on\'er-
getelijk.

Langs de dorpstraat, van deze onvolprezen horretjes vervuld,
wandelde ik naar de visschersplaats Spakenburg, welke een goed
kwartier gaans van Bunschoten gelegen is en bereikt wordt langs
een vlakken, vrij boomloozen weg langs een stille vaart zonder
schuiten. Onderweg \dndt men r'cle hoeven, waaronder menige
nieuwe, een modern ingerichte molen, twee scholen, waarvan de
eerste juist toen ik voorbij kwam uitging en een honderdtal
knaiien en meisjes in hun aardige dracht als een troe]i wonder
lijke poppen naar buiten zette. Die kinderen waren allerknust
om naar te zien, mij leken ze ook beschaafder dan de meeste
boeren rdsscherskinderen in andere stieken. Waai in menig
dorp mijn achtbare verschijning met hoongefluit en een scheld
woord door de straatjeugd begroet werd, hier trof het mij, dat
men me ongemoeid voorbij liet gaan, zonder eigenlijk veel notitie
van me te nemen. Enkele naar huisgaande meisjes in hun fleu
rige, maar ouwelijke drachten, met de zwarte nauwsluitende
mutsjes om het hoofd, dribbelden arm
in arm aan ristjes op hun witgeschuur-
de klampjes voort en groetten mij met
een glimlachje; ook een enkele luiaap
in lange broek en klein visscheisbuisjc
zei me vriendelijk goedendag, en ik vond
dit alleraardigst van die kleuters, het
deed me nu eens plezier, kinderen op
het platteland te zien, die eens met on
beschoft waren. , r
De visschersplaats Spakenburg trof mij

in zijn geheel meer dan Bunschoten ze ,
immers in Bunschoten, men moge er
binnenshuis de oude voorwerpen bewaaicl
hebben, zag men overal nieuwe huizen
tusschen de oude staan; men zou zeggen,
dat de welvarendheid daar schade
aan het pittoreske van het stadje in
Sjiakenburg is dit anders. Het is

haven reeds .e.» in

een staat van verwording, maai ̂ e'd1572 hersteld, waarvoor 6000 g •
ojigenomen, en stelde j
tot het heffen eener belasting l
en uitgaande goederen.) i.„jp,, yjjn
De huisjes langs de kleine

er soms buitengewoon ^eekenacht^g,
zag er zeer oude, de gev^Hie^ ̂ t ̂
drongen onder de bedekt
daken, welke, geheel met mos bedek ,

i'oio Aug. F. 'rr Vogt.

wel enorme vaalgroene mutsen^'geleken
op de gevelgezichten.
Er zijn twee har-ens, een oude en een

nieuwe; daar lagen een half dozijn schui
ten, die met hun ojistekende masten
tusschen de huizen uit, den indruk \'an
iets weemoedigs nog \-eiiioogden. Zoo is
de impressie welke ge ontvangt bij een
bezoek in de eerste dagen der week;
Donderdags wordt dat anders, dan komt
de \-loot thuis, waarvan men thans een
paar dozijn scliejien ver oji de zee ziet,
als verre \'oor]losten daar uitgezet. Die
vloot telt ongec-eer ibo botters. Vroeger,
nog niet zoo heel lang geleden, was liet
aantal 200, maar de menigmaal slechte
verdienste, deed \-crscheidene \-isschers
verarmen. De grootste oorzaak \"an dit
verval is het wegblijven der haring, die
vroeger van half Octoberaf tot een heel
stuk in den winter de Zuiderzee be
volkte en tot vlak onder de kust gex'an-
gen werd, maar nu heel niet meer zoo
ver komt. Dit is een enorme scliade
voor de jilaats geweest; men rusclit er
nu \eel bot en garnalen, welke bij het
binnenkomen des Donderdags dadelijk
aan de ojikoojiers \-an de hand gezet
worden. Dan is er een druk bedrijf
in de kleine jilaats, een woelige menigte

mannen in hun doffe zwarte jiakken en vrouv\'en in hun
bonte eigenaardige kleeren verdringt zich op de smalle walle
kanten, en geeft daaraan een der meest karakteristieke asjiecten
die men zich denken kan. De minder goede vangsten rum de
laatste jaren hebben ook menigen jongen Sjiakenburger genoojit
op de Noordzee te gaan varen, wijl het aldaar ont\-angen mon-
stergeld — 25 gulden — hem weer een eind den duren winter door
kan heljien. In den winter zijn de visschers meestal thuis, sedert
de haring er\-an af heeft gezien zich door hen te laten verschalken.
Ge ziet hen dan in troejijes oji den zeedijk staan, al heel vroeg
eiken morgen; men gaat wat naar liuis, werkt een weinig aan
zijn gereedschaji, boet netten, herstelt zijn vischwant, en de
middag róndt de mannen wederom oji den lagen zeedijk oi vvel
slenterend langs de knusse har'entjes. De ar'onden r'ereenigen
de menschen dan, leden \'an r'cle families, maar allen natuurlijk
intieme kennissen, oji de zoogenaamde ..Halfzeventjes", een
soort van koflie-bijeenkomsten. die hun naam danken aan het uur
— of liever het halfuur — wauiroji zij beginnen. Deze ar'ondjes
zijn in de donkere leege wintertijden r'rijwel het hooldr'crmaak
van de berolking; een ieder komt er, de ouden bejiraten er de
err-aring oji het woeste element, de jongeren trachten er al mal
lend de gunst te verwerven der meisjes, der aardige Spakenburger
en Bunschoter meisjes, die — nou, die er mogen wezen, hoor!
Andere jiretjes, als uitgaan bijvoorbeeld kent men er niet. Men
vindt er een tweetal herbergen (..harrebargen" dan.) en beide
hebben nog \-rijwel niets te doen, zijn des Zondags buitendien
gesloten, zoodat het jmblieke le\'en er zoo goed als niét leeft.
In verband met deze ontstentenis van kofliehuizen kunt ge u
wellicht voorstellen, hoe een der meest ojwallende eigenaardig
heden der jilaats is, dat het bijna onmogelijk is er geld te \-er-
teren. Wanneer ik na \-eel vragen eindelijk een harrebarg geron-
den had, bleek deze heelemaal geen harrebarg te zijn, maar een

SPAKENBURG. DORPSWEG.
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kleine particuliere woning, waar de eigenaar, een oude schipper,
een soort van gchcim'/dnnig logement dirigeerde. Ik kon er
wat eten en logeeren, en om u te bcvvijzeir dat men er zijn geld
onmogelijk r'erteren kan, deel ik u hier een paar ])rijzen mede.
Het logies, oii een goed bed met uitmuntend ]u-()per linnengoed
(met kanten entre-deux!) kost 50 cents per nacht, de kolfie wilde
men mij heelemaal niet in rekening brengen, en \-oor zes sneden
brood met boter en goede kaas vroeg men mij 10 cents samen.
Als ik aan mijn hospita vroeg of het logement nog al flink winsten
afwierp, antwoordde ze, dat het leven in Spakenburg met duur
was, dat zijzelve niet zooveel behoefde te betalen voor het be-
noodigde en zij er niet van hield zoo erg grof te r-erdienen. Ik
keek haar niet wantrouwend aan, wat men in andere ge\-allen bij
dergelijke verzekeringen van hospita's te doen jileegt, want dat
zij niet gróf verdiende, wist ik uit ervaring; dus ha.astte ik mij het
te bevestigen. De goede vrouw was een der weinigen die de Spaken-
burgsche kleeding niet droeg, en ik vroeg haar naar de reden erran;
ze verhaa'de mij dat zc vroeger met haar man had meegeiaren,
haar heele leven bijna, en in de ]-)laatsen die zij aandeden, nu eens
dit kleedingstuk, dan weder dat gekocht had, al naar er behoefte
was. Zoo werd gaande.veg de eenheid verbroken, en zij had het
eraan moeten geven ten slotte, wat zij zelve erg jammer ge\'onden
had. Want ge moet weten, dat de vrouwen en meisjes daar hunne
dracht niet als iets \-erouderds en onaangenaams beschouwen
en zij liever stadskleeren zouden willen dragen; neen, zij houden
van dien eigenaardigen snit en allerliefst bedrukte katoentjes,
welke in Engeland worden gemaakt, naar men mij verzekerde,
en nergens, voor zoover ik weet, in zulke fleurige, smaakvolle
en lieve simpele dessins worden gedragen. Het jiaars, dat men
er algemeen ziet, is onovertroffen, en lijkt mij een mode van min
stens wel een eeuw her te zijn; men ziet een ieder —mannen zoo
wel als vrouwen — eenzelfde soort donkerblauwen zakdoek ge
bruiken, die met een fijne stijK'olle teekcning bedrukt is, groote
witte rozetten in het midden, zestien in aantal, en daaromheen
«en smal fraai getakt randje; dit is de zoogenaamde zestien-
kronendoek, hij heeft, zoo oppervlakkig gezien, iets zeer verras
sends, doet u even aan Indisch batikwerk denken. In den
achtermiddag noodigde de oude schiijjier-propriétaire mij uit
■een kopje kolfie in hun woonvertrek te komen drinken, en ik
deed dit gaarne. Deze kamer was vrij groot, en gaf u toch den
indruk van een vertrek op een schip te zijn; de vloer lag wat
hooger dan het belendende gangetje, en be.itond uit smalle, aan-
•eengeschoven planken, die blauw ge\-erfd waren en op luiken
.geleken; de hooge kleine vensters r-ersterkten de illusie dat men
zich op een schip bevond, terwijl de kleeding \'an den baas en

1  1 T"kt:rfc Tn'111 f-^ll ik liciclclcnzijn vrouw er niet minder aan toededen. ■ ' , , : ,, bloern-oL pijpen aangestoken de rook dwarrelde klem .gc
i)otje.s \'oor de hooge kleine laamjije^. . ^ , 1 . iniisie.
was er een flinke bries o]) komen zetten, zij joe,g lom
zou men zeggen, zoo erg hoorde men haar ^■l>rsterkt.gevoel dat we op het water lagen, werd doo! ditaii . K .viizend

— Er komt een tochtje, zei de baas. naar de yenstei > w ij/emi.
terwijl hij vluchtig naar buiten keek. Ik beve.^tigf e ( •— Ja, kijk. zoo looj.t hij. wees de man. ^vederoni 1 01 Iwt
venster ziend, en gelijktijdig met den uitgestrekten ai m e ' 'gebaar makende, weidscher dan wij, landrotten, dit ooi \ ^

— Hij gaat morgen naar Hoorn, \ erhaalde de \iou\\ |' '
naar de groote veemarkt. Honderden stuks r ee \'aar " ' '

Zij had o]i een toon van eerbiedige waardeeiing gespro
onderwijl had de twee en zeventigjarige schiiji'er ka m en
weinig zelfbewust met zijn grijze lioofd geknikt, also
zonder heel veel jiretentie, zeggen wou: . .Ja. dat doe m. i^ ^
doe nog veel meer, als het noodig is. Ik ben wel oud. maar \t
sleten nog lang niet". . -+• ■

De \Touw praatte nog wat. oji den beteekenisr'ollen eins igen
toon, dien bejaarde menschen zich soms wel eigen hebben gemaa .
ze sprak wat \'an hun le\'en, het ruwe, wreede bestaan, het ^ '1^
blijde uur van zijn thuiskomst telkens weer, en cle man hiisttu t
ernstig toe, knikte nu en dan eens met den grijzen koji, vraaroji
de formidabele hooge bontmuts in de schemering nog giooter
leek en dien ouden varensgast een bijna aartsvaderlijk aanzien gal.

Ik vroeg naar de dijken, of deze wel hoog en sterug genoeg v\ ai en,
want dien morgen oji mijn wandeling was het mij ojiger allen,
dat men daar geen andere dan betrekkelijk lage en onaanzien
lijke zeedijkjes vond.

— De Noordwesten winden die zijn het kwaaist voor ons.
zei hij, — ach, de dijkjes zijn wel \'oldoende, maar \'orige week
met clen stomi was de zee toch zoo hoog, dat de doorgang hier-
bovenaan de straat moest gestojit worden. W e helilien toen alle
maal hard eraan gewerkt, in hoofdzaak ouwe menschen. uaiit
de jonge kerels zijn o]5 zee natuurlijk, maar we hebben het toch
klaar gekregen, net bijtijds: dien ax'ond stond de zee net een
handbreed onder de bovenlijn r'an het dijkje.

— Kom mee, zei hij opstaand, en hij schoot zijn jekker aan.
— dan zal ik u laten zien waar het was.

Wij gingen naar buiten. De wind was fel. en kwam regelrecht
op ons aan, als wij den kleinen zijweg liejien naar de zee. Het
was intusschen tegen ze\-en uur geloojien. De maan was reeds
ojigekomen.

Wij beklommen liet dijkje, hij wees mij een doorgang van circa
twee meters breed, waarachter een smal hol straatje recht op het
dorpje toeliep, dat, er \-lak aangesloten, als in een kuil lag.

— Ge ziet, als hij hier voor gekomen was, zei hij, met een gebaar
naar de huizengroepjes, — dan had het er gesjiannen. — En hij
glimlachte met een zekere hoovaardigheid, als \-leide die macht
van de zee hem, die steeds in haar gezelschaji geleefd had. bor en-
mate. Het was of hij een oude beminde rudendin jirees. Hij wees
mij naar de kleine frisch groene uiterwaarden, hoe daar nog \ ele
vrij groote plassen lagen van zeewater, en toonde mij aan de hoog
ste dijkranden dotten wier en \'erwarde hoopen afgesclieurde algen.

\Ve wandelden terug.
— Het is nogal kalm vana\-ond, zei de schijijier, met een blik

naar de zee, die ju'achtig groen in het maanlicht glom.
— Ik meende dat het nogal woei, waagde ik.
— Dat meenen jelui altijd, lachte hij goedmoedig, — jullie

noemt elk teugje wind een storm, maar als er werkelijk een goetl
windje op staat, dan loojh datzelfde aardige water zoo hard dat
je het niet ontloopen kunt; dan zie je geen zeeën, enkel breken
en branding, één groot wit laken lijkt de zee dan wel.

Hij zweeg even, dan: Och, je moet eigenlijk niet te \-eel o\'er
de zee jn-aten, als je er zoo eiken dag mee omgaat en je leven
afliangt van een goeie of kwaaie luim \ an liaar.

Lachend, — we waren buiten het dorji aan den landweg ge
raakt, — gaf hij mij de hand tot afscheid.

— Het ga je wel, meneer, groette hij.
— Jou niet minder, wenschte ik hem terug, — en tot weerziens
Gelukkig scheen de maan, want anders had ik werkelijk niet

geweten, hoe ik mijn wandeling \-an twee en half uur had moeten
afdoen; een weg zonder lantaarns, en als men Bunschoten door
is, jiasseert men ook geen enkele boerderij meer.

In het dorp ontmoette ik zoo goed als geen enkelen man enkel
meisjes en vrouwen, de meisjes arm in arm, die droegen iip het
hoofd roode en bonte doeken, waar\'an de losse jninten rdotten
in den wind; liun heldere krajilajijien *) deinden als korte r ler-
ken aan de schouders.

Als ik de laatste geluiden der klomjien \-an de Hunschoter
meisjes hoorde \-erster\-en, en geene nieuwe groejijes geen enkel
meer, voor mij oji den maaip-erlichten weg ojKloemen zag liemeer,
ik dat het lange dorji daar dan toch zeker ten einde moest''zu
en ik, hoe spijtig ook, onherroejielijk oji den terugtocht was e '
deze aardige menschen \a.n Bunschoten en Spakenbnro- "
eerst wel niet weer terug zou zien. "

./'ota Aiig. J', IV. Vogi.

BUNSCHÜTER VROUW.

Kraplappen, oorspronkelijk /onder UvijKl kroplappen oeheeien w ,
stijve vierkante doeken met een gat middenin, waardoor lun h f I 1
wordt, en welke aan de vier jiunlen op borst en rug worden v, Sfsioken
den hals worden daaroverheen bonte doekje.s oedragen w-11-."h*'
Hingen der kraplappen arsUiiten en voor en "achter met^eèl '
Strak over gespannen worden. daar
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GOUDSMEEDKUNST VAN ZUID-CELEBES.

ROi-ROÏLI'S.ROÏ-ROÏLI wil letterlijk zeggen tros. Wat wij hier op
de afbeelding zien is een tros van toiletartikelen die
tegelijk sieraden zijn. Zij behooren thuis in het binnen
land van Zuid-Celebes en doen ons zien hoe een z.g.
onbeschaafd volk er ook smaak op nahoudt, ook weet

wat harmonie van lijn en kleur is en bovendien een verfijnde
zin voor toiletartikelen bezit, want de roï-roïli is niet anders dan
het in edele metalen gevatte ,,eau de la reine" doosje onzer groot
moeders, het wenkbrauwen-penseeltje van de actrice, en het alles
be\'attende étuitje van den salet-jonker, voor wien het nagel-
schaafje, vijltje, tandenstokertje getrouwe metgezellen zijn.
De roï-roïli rechts van de afbeelding geeft een geheel gaaf

sieraad te zien, bestaande uit het ronde doosje waarin soms
rijstpoeder, soms een welriekende ambersteen wordt bewaard,
verder het'met goud bewerkt glazen kokertje waarin volgens dr.
Matthes de fijne bijenwas wordt bewaard, waarmede de lippen
bestreken worden, volgens een Boegineesche vrouw echter, het
zwartsel wordt gedaan waarmede de oogranden worden bestre
ken, en ten slotte het van onderen rond uitloopend étui voor
het'nagelvijltje, tandenstokertje en haartangetje.
Het sieraad links van de afbeelding was eens een roï-roïli, is

nu alleen het eenzaam gebleven amberdoosje. Ketting, kokertje
en étui waren successievelijk door de eigenares naar het pandjes
huis gebracht, waaruit zij haar schatten nimmer had kunnen
lossen Het amberdoosje kwam zij mij als een souvenir aan
bieden toen ik haar land verliet. Ik zie nog dat oude vrouwtje
voor mij zitten op den grond waar zij neergehurkt was, terwijl
ze mij haar schat aanbood. Zij vroeg mij vergeving, zeide zij,
dat de daarbij behoorende zaken in het pandjeshuis waren!
maar zij gaf wat zij had en ik wist het, dit volk kennende, welk
■een schat zii mii eigenlijk bood. Zoo'n sieraad is bij hen als
familiestuk van grootere waarde nog dan bij ons dergelijke
dingen zijn, omdat er niet alleen een soort veneratie is voor
oude gebniikte zaken, maar het geluk van een gansch geslacht
in die reliquiën zit en het weggeven er van dus gelijk kan staan
met het weggeven van het hui.selijk geluk. Behalve dus de wer
kelijke waarde die deze preciosa vertegenwoordigen, is de ge
dachte die er door die eenvoudige menschen aan verbonden wordt,
van no" grooter waarde, en ik verzeker u dan ook dat ik ontroerd
was tolin de oude vrouw mij haar geschonden roï-roïli als laatste
groet kwam brengen. Naast de andere die behalve de chmeesche
steen die tot amberdoosje dient, geheel van goud is en die ik

straks nog nader zal beschrijven, is dit gedeelte eener roï-roïli
bijzonder eenvoudig, maar toch doet het niet minder voornaam
aan. Het mooi bewerkte gouden dekseltje kleurt schitterend in
het bruine planten-ivoor (uit de pit van een palm afkomstig),
waarop rustige, als ze muziek waren zou ik zeggen ,,gedragen"
slingermotieven, de randen vormen. Het motief van het gouden
dekseltje wordt teruggevonden oji de gouden versiering der
zijplaatjes en op het hangertje.

Bij de grootere roï-roïli zien we het nog duidelijker hoe be
wonderenswaardig de kunstenaar een zelfde motief wist te ver
vormen naar de plaats die het moet innemen. Wat oji het ronde
plaatje van de étui (de middelste figuur) geheel sluit in een cirkel,
klimt op het smalle staafje als een vlug patroontje naar boven.
Op de goudbedekking van het glazen kokertje is het motief
prachtig volgehouden, twee keer onderbroken door een gladden
rand en van bo\-en, daar waar de koker kan opengeschroefd
worden, besloten met een deftig, streng randje. Onderaan is hij
geperforeerd, zoodat het vocht dat de oogen moet beschilderen,
er doorheen kan. Aan de ronde amberdoos is een legende \-er-
bonden, waardoor zij den naam ,,Ati" gekregen heeft. ,,Ati" wil
zeggen hart. Een jeugdige jirins n.1. had eens zijn hart \'erloren
aan een gewone dienstmaagd, die hij bij gelegenheid van een
feest in een vorsten\-erblijf gezien had. Zij had het eerst zijn
aandacht getrokken door de prachtige roï-roïli. waarvan het
amberdoosje een schitterende edelsteen droeg. Inderdaad ziet
men oji de Boegineesche feesten de nederigste dienstmaagden
met die kostbaarheden getooid, die zij dan voor een dag ter
leen krijgen van haar meesteressen. Zij dienen dan eigenlijk
meer als de étalagekastcn van de preciosa harer hooge c-rouwen.
Het was dus niet onmogelijk dat het slavinnetje, dat het hart
van den prins stal, zoo iets moois in tijdelijk bezit had — in
alle geval het amberdoosje ont\-ing na deze liefdesgeschiedenis
den naam van ,,ati."

De hier afgebeelde ati is niet alleen mooi wat motieven en
bewerking betreft, maar de kleuren van het grijze Chineesche
potje en die van het gele en roode goud staan bijzonder goed
tegen elkaar. De figuren \"an het gele goud zijn ojigelegd en de
ondergrond heeft waarschijnlijk die roode tint gekregen door
een soort kleurstof. Men vergelijke de twee kettingjes die het
geheel aan den ring verbinden. Die welke aan de musketon
bevestigd is, was gedurende de reis van Celebes naar Ja\'a ge
broken en er moesten nieuwe \'erbindingsringetjes aan gezet worden.
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Men ziet nu hoe weinig in overeenstemming met het andere de
Javaansche goudsmid dit vervaardigd heeft. Ik wil hiermede
niet zeggen dat J avaansche goudsmeden zooveel lager staan dan
die O]) de buitenbezittingen, doch waarschijnlijk is, dat een
kunstenaar als hij die deze roï-roïli vervaardigde, zulk een
stijllooze reparatie niet zou aangebracht hebben. Hoe minder
de menschen in aanraking zijn gekomen met de Europeesche
beschaving, hoe meer ze natuurlijk hun oorspronkelijkheid be
houden, en Java staat daarom meer aan dit gevaar bloot dan
de buitenbezittingen, Sumatra, Borneo, Celebes en de andere
eilanden. De smeedkunst is al van vroege tijden af een belangrijk
beroep geweest in Indië. Eigenaardig was de groote afstand
tusschen een wapensmid en een goud-, zilver- of kopersmid. De
wapensmid was de kunstenaar, de andere smid, die versierselen
maakte, noemde men een werkman. Eigenlijk dus juist het
tegendeel van onze Europeesche waardeering, waardoor men een
grofsmid een werkman en een fijnsmid een kunstenaar zou
noemen. En de goud-, zilver- en ko]5ersmeden stonden zelfs in
\-roegeren tijd in zulk een slechten reuk in Indië, dat volgens
rechtskundige bronnen ,,personen die bevonden werden hun zaak
met deze getuigen (de goud-, zilver- en kopersmeden) te be
zweren of te defendeeren, hun proces te verliezen kwamen." Zij
werden dus wel zeer veracht. De goudsmid echter het minst van
de drie; of dit zijn reden heeft in het edel metaal dat hij be
werkte, is niet aan te nemen, daar de wapensmid dan toch niet
bovenaan zoude staan. Dit was voor Ja\'a. Van Sumatra komt
ons gelukkig ter oore dat de goudsmeden daar ,,zeer geziene
en beteekenisvolle personen waren."
Hoe het ook zij, kunstenaars waren zij, en waar zij nog in hun

stille \'erborgen hoekjes werken, blijven zij het.
Het sieraad sjieelt een groote rol bij de volken in de warmere

luchtstreken. Daar waar de warmte geen zware en kostbare
kleeding gedoogt, wordt het sieraad een natuurlijke uiting van
welstand. Reeds de Hindoes versierden zich met ringen, oor
vleugels en kronen, een gewoonte die wij nog terug\'inden bij
de volken uit onzen Indischen Archipel, bijv. bij bruidsparen
en danseressen. Dat de uitdenking en vervaardiging van zulke
sieraden dus tot een belangrijk vak leidde, is een natuurlijk
gevolg. Een sieraad als wij hier voor ons hebben, eischt de
rustige kalme gedachte van een eenzaam mensch, die door
niets wordt afgeleid, die daar uren zit met zijn blaasbalg,
zijn smeltoventje, zijn beitels en tangetjes, met zijn geduld en
met zijn fantasie en wij vragen ons af: is zulk een fijnbesnaard
wezen, een deel van datzelfde ras, dat moordt, soms koppensnelt,
mata glap — d.i. verblind van woede, kan zijn en in zulk een
toestand overhoop steekt wie hem maar onder de oogen komt?
en is de man die zulke teere, luchtige figuren kan doen leven,
waarin de fantastische gedachte zoo goed volgehouden is, dezelfde
man dien wij beschaving willen en ook moeten brengen?
Wij zien hier alweer dat waar wij die beschaving brengen, wij

zeiven er dikwijls een andere voor in de plaats krijgen. Meer
malen worden wij verrast door uitingen \-an diepe gedachten en
veredelde smaak bij de natuurvolken en het is in onze Kolonieën
opmerkelijk hoe daar, waar onze invloed het grootste is geweest,
de eigenaardigheid en het natuurlijke schoonheidsgevoel rmn de
inlanders dikwijls schade lijdt.

Bali en Lombok is het goudsmidsland bij uitnemendheid. De
bevolking houdt daar ook
van „zich mooi maken",
dat ziet men aan de mannen

die zich dikwijls met bloe
men boven de ooren tooien,
en ook aan het mooi maken

van de omgeving, men
denke slechts aan de prach
tige poortjes.
In Zuid-Celebes is het

volk echter eenvoudiger,
hoewel het zich dikwijls met
uitgezochte voorname kleu
ren kan tooien; de roï-
roïli's worden op een eigen
aardige manier gedragen.
De vrouwen kleeden zich
n.1. in zulke lange sarongs,
dat zij ze op moeten nemen
om te kunnen loopen. Zij
houden dus met de linker
hand dat kleedingstuk vast;
toevallig of kunstmatig,
trekt dit zeer gracieuse
plooien om hun slanke li
chamen heen. De roï-roïli
wordt in dezelfde hand ge
houden en rust dus tegen
dien donkeren, meest
paarsch of donkerrooden,
gedrajjeerden achtergrond.
Op een feest bij een der Boe-
gineesche vorsten zag ik
een rij dienstmaagden ach
ter elkaar de zaal binnen
komen in deze houding;

I

J'^oio Bern. F. Julers,

terwijl ze in de rechterhand een blad nietdroeg^en. Het was een fantast.s.-h p-zmb al
figuurtjes in het schemeiachtige ^.„u- p.nd-
die met de gracieuse gebaren can ccn . jij,.stukken uit
gingen. Allen hadden kostbaie loi-roili ., '
het vorstenhuis. i..n,i,Mi |,,ken zoo doodSieraden of gebruiksdmgen uitp'reemdt land J ,
als wij ze hier brengen en
er op een tentoonstelling de eigenaardigheid die i \ r-i"'en
geving er aan gaf, ontnemen, daaroni zou ik u sinalle
die deze preciosa beziet, stel u er bij x'ocir, een ) pievd
hand die de ketting vasthoudt, een Indisch warm ^ .
van donkere tint er onder, een slank \-rouuenlii haani, ' ̂
den wiegenden, lichtelijk dansenden tred dooi het zon i< ' '
dat neerglijdt door een groen bladerdak ol <1'"" [ ..
een van bamboe opgetrokken inlandscli huis. Dat ̂s ce lo
in haar eigen, c'oor ons zoo mysterieuse oinge\ mg.

M. C. Kooij—v.\N Zegoelen.

Dieren en planten in het oude volks
gebruik, in verband met enkele feesten.

(VASTEN-.WOND).IX \'laanderen worden met alh'rhande koekem
gebakken, genaamd bloem-koeken. d.v\'.z. koeken r an hiwk-
ifHi-meel. Daar er elders kruid-koeken \ an iiKilshi en n'tn-
vaau worden gebakken in die ])ro\'incie. noemt men ze daar
groenkoeken. In Keutlingen woonde een leerlooier. In den

ouden tijd kwamen eens drie. sclioone jonge meisjes in heel
oudenvetsche kleedij in de week \"an Wisfcnavoiid hem een bezoek
brengen. Zij ble\'en er een geruimen tijd. maar spraken nooit
een enkel woord. Zij hadden meegeliracht jirachtige zibereii s])in-
rokken, en sponnen er het vlas. Aainninkelijk was de leerlooier
niet zeer ingenomen met dit iiezoek. Het werd echter zoo \ele
jaren achter elkaar voortgezet.
Eens in de \'asten brak cle draad \-an een der spinsters. En zij

zeide: ,.Pfi-]ifatz, der ])had ist broche".
Een andere zeide:

,.Hat ett der iifad])fader geseit,
W'enn der jifi jifizzer konnt.
Sollist ett ])fi jifizze".

De derde zeide daaro]):

,.l'nd du pfi pfatscht".

Toen gingen alle drie weg. en zijn nooit meer terug gekomen.
Zie: Birlinger, Volksthümliches aus Schwaben.

Bij ons had voor nog niet lang geleden met \'aslcndvond een
zeker spel: A'cd-kmijipelen jilaats. Datzelfde spi'l werd ook in
M'estfalen oji Asclucoensdag gedaan, in eene ton.
Te IJperen in België werjit of wier}) men eene kat uit de galm

gaten van den toren naar beneden.
's Maandags vóór \'astcnavond trokken de Heidenheimer jon

gens van huis tot huis, en vroegen, al zingende, stroo voorliet

3
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HOORN. BASRELIËF DEN GEVEL ]'AN EEN DER DRIE Z.G. BOSSUHUISJES
AAN DE SLAPERSHAVEN.

HET STELT VOOR DEN ZEESL.4G T'.-l.V BOSSU OP DE ZUIDERZEE EN HET ONDERSCHRIFT

LUIDT ALDUS: „TOT EER VAN HAER CESLAGT, TOT LOF IVI.V Di:SE DAED, DIE KLAMPEN
„HEM AAN BOORT. DIE WETEN NOCH WEL RAED. HIER IS EEN HOORENS HOP, DA ER GA ET
,,HET OP EEN ]-ECHTEN, DAER SIET MEN TEENF. SCHIP VAST AANT ANDER HECHTEN,

„DAER SIET MEN RECHTE LIEFDE. DAER DOET MEN ONDERSTANT, DAER VECHT MEN
„ZONDER GELT VOOR T LIEVE VADERLANT. ANNO IS7S." DE AFBEELDING T J.V DE SLAG
VAN BOSSU, IN HALF VERHEVEN BEELDWERK, IS IN DEZE GEVF.LS AANGF.BRACHT. OMDAT
MEN r.-ljY DAARUIT HET GEZICHTOP DE STRIJDENDE VLOTEN HAD. DE A FBEFLDING DAAR-
VAN BEVINDT ZICH IN HET TWEEDE HUISJE. IN HET EERSTE ZIET MEN DE AANKOMST
VAN DE VLOOT EN IN HET DERDE HET BINNENBRENGEN HET ADMIRAALSCHIP.

halevuur. De grootsten uit den troe]) gingen naar het naburige
woud, om drie van de grootste dennen, die ze dragen konden,
af te kappen. Deze werden dan op een heuvel van boven tot onder
met het opgehaalde stroo omwonden, en driehoekig in den grond
geplant, zoodat de toppen elkaar raakten. In den top werd dan
eene mand met eene levende kal erin, opgehangen, terwijl tusschen
de boomen bladeren, stroo en rijzen werden 0]3gestapeld.

's Anderendaags verschenen dan de burgemeester van de plaats,
de pastoor, de onderwijzers met de schoolkinderen oji dien heuvel
en werd er driemaal het Onze Vader gebeden. Daarin werd de
brandbare massa tusschen de drie dennen aangestoken, en moest
zoo de kat in de vlammen omkomen. Het was te doen, om de
richting van den rook na te gaan, waaruit dan een goede of slechte
oogst werd georakeld. (Zie Baron Sloet).

Tijdens ]'astenavond vermaakten zich de herders en herde
rinnen uit Arcadië, en verkleedden zich daarvoor als bokken en
geiten. Zij vierden alzoo hunnen Veldgod Pan. Dat feest heette
Spurcalia, sporkel. Ook in deze streken werd het later gevierd,
maar daarna weer door de Kerk verboden. De maand Februari
heet echter nog steeds sporkel-sprokkelmaand.

In Limburg verzamelden de jongelui vroeger, onder 't zingen
van eigenaardige rijmsels (o.a. in de omstreken van Blitterswijk
langs de huizen eieren, boter, geld. Hen maakte alles tot geld,
•en de vertering nam op Vastenavond-Zondag een aanvang. Hen
liet bij een der herbergiers ter plaatse groote kruiken met bier
vullen. Daarbij werd gezongen, gesprongen en de haan geslagen.
D.i., men kocht een haan, doodde hem, zette hem tot aan den
hals in den grond of hing hem met een koord aan een boomtak.
j3eurt om beurt liepen de jongens erop af, en sloegen met een
knuppel, in andere plaatsen weer met een ouden sabel, naar den
koix Die hem eraf sloeg was koning, en er werd luide op hem
geklonken en gedronken.

In de Vogezen o.a. werden voorheen katten op palen gebonden.
Daaronder werd dan een Vasten-avond-vnur aangelegd, en de
kat verbrand. In den Elzas wierp men de katten in dat vuur.

In den ouden tijd werden de wortels, de bloemen en de bessen
van 't Lelietje der dalen in den winter gedroogd. In de ]'asten
avond week werd daarvan thee gezet, welke goed was tegen \-al-
lende ziekte en zenuw-lijden.

In Hecklenburg ])lukt men heden nog het Bilzenkruid op
St. Jansdag tusschen ii—12 uur. Het moet drogen tot in de
IC Vasten week, waarna het de kracht heeft, om het behekst vee,
na ermee berookt te zijn, te genezen.
Te Buggenum in Limburg vierde voorheen oud en jong Ln.s-

ienavond. Dit feest bestond in 't zoogenaamde ,,voe-jagcn".
Groote menschen reden die dagen te paard naar een gans. Deze
was daarvoor vet gemest, en werd dan tusschen twee palen aan
een touw opgehangen, hoog genoeg om tusschen de i)alen dooi

den ruiter te laten ])asseeren. In vollen draf moest er onder door
worden gehold, en dan naar den ko]) \'an het beest gegrepen,
om dien af te trekken. Dat feestelijk s]iel heette ,,de gans rijden".
Wie den kop aftrok was de held, en werd triomfantelijk rond
gevoerd.
Deze gans werd 's ai'onds gebraden en door de ruiters gezamen

lijk, oncler 't nuttigen van een ferm glas iiier verorberd. Ook de
kleinere jongens hadden een spel in dien geest. Eerst droegen
zij den haan rond op een stok. Daarna werd deze e\'eneens tus
schen twee boomen in eene wei ojigehangen, en o]i stokpaarden
gezeten, werd beurt om beurt naar den kop van 't dier gegrejien.
Nadat de kop eraf was, werd e\-eneens met den held en de buit
door 't dorp rondgetrokken, onder 't zingen \'an liederen op den
haan. (Zie verder Welters).
In Stralsund bestond nog in de 15e eeuw een afschuwelijk ge

bruik. Daar deed men in de Vastenwcek een man eene aan een
paal vastgespijkerde kat doodbijten. Wie zulks deed in tegen
woordigheid van den burgemeester, werd onder 't jubelen der
bevolking als de held van den dag tot katten-ridder geslagen.
(Zie lahns Glaube und Geschichte der Deutsche).
Op Asclmioensdag is in Limburg op vele jilaatsen het hoofd

menu: haring met boonen. In Neeritter e.m.a. jilaatsen werd en
wordt nog op dien dag na de Hoogmis in de herbergen de haring
gesprongen, d.w.z. men hangt haringen op aan een balk in de ge
lagkamer. De bezoekers der herberg nemen een aanloop en happen
naar den kop van den haring. Wie dien afbijt mag hem nemen,
en bij een boterham, die hem daarvoor gratis wordt verstrekt
opeten.
In ,,Die Deutsche Opfergebrauche" van Ulrich liilin staat nog

het volgende te lezen uit V'oor-Pommeren omtrent 1550:
,,Up den Vastclavondt so hadden de Schöler gemeintlich einen

pott thogerechtet, dar was eine lebendige Katze inne, der wezen
ledder ummbe de vöthe gewunden und gebunden; den (loth
schmiten sie met nedder, wenn de hunger doek viel. So s]wank
de katte dar uth, koude sus nergens mit den klawern hechten;
die jagenden de jungern so lange bis se dode quam; so was der
vasten der hals entweg. Vroeger noemden o.a. cle boeren in Lim
burg den eersten Zondag na asten den Fakkel-Zondag. Zij zei
den dat, als men op dien dag met een brandende fakkel \-an hoek-
weit-sii'oo onder de boomen doorliep, inzonderheid pere- en appel-
boomen, dan o\-ervloedig fruit zoude wassen.
De Lievelingsboom \-an de Germanen was de Linde. Bijna

elke klein jilaatsje had er eene, waaronder verpoosd en x'ergaderd
werd. Hen leest immers, dat nog in Hessen tot in 1852 alle open
bare afkondigingen onder de éorpUinden werden gedaan. Op
keimissen, en met 1 astenavond werd onder hunne wijd vertakte
kruinen gedanst.

FOI.KI.ORI'S.
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PRIMITIEVEN.

dc afdwalende

dat deze verschrikt tot den

OPMERKELIJK, en wel een bewijs voor den eenvoud
van bedrijf en leven der heidebewoners, is de primi
tieve uitrusting van een Veluwschen schaaiiherder.
Zijn kluutschup", waarmede Inj zoo behendig de
uitgestoken aardkluitjes vlak voorbij

schaaoies weet neer te slingeren, —-
troep terugkeeren, is nog steeds de eenvoudige shngersta van
den oermensch op een der eerste ontwikkel mgstiappen, al is het
schopje aan het uiteinde dan ook thans van ijzer
Waar zoo menigeen tegenwoordig reeds het hicifersgebiuik te

boven is en een automatische aansteker met zich omdraagt,
hebben wij een scheper datzelfde instrument nog u-el eens in
zijn primitiefsten staat zien gebruiken.

■  Het bestond uit drie stukken, een afsluitbaar koperen tondel
doosje met verkoold linnen gevuld, een scherpkantig stuk staal
en een vuursteenschilfer. Met de linkerhand werd de geopende
tondeldoos omklemd, duim en wijsvinger hielden den vuursteen.
De rechter deed dan het slagstaal uit den scherpen steenrand
vonken slaan, welke in het licht
brandbare tondel (tintel-ton, zei
men bij ons) spattend, alras vuur
te zien gaven. De over het veld
strijkende wind, of anders de
bolle wangen, deden de rest om
voldoenden gloed te verkrijgen.
Hoewel een Veluwsche scheper

over veel vrijen tijd beschikt,
welke hem naar knutselwerk of
handenarbeid zouden doen om
zien, geeft hij de voorkeur aan
het bespiegelend dolce-far-niente.

't Is al heel mooi als hij een
natuurstuk naar vlaggestoktrant
van een in de bast uitgesneden
slingerlij n weet te voorzien.

Andere primitieve versierings
techniek vonden we ginds in
reliefletters of -figuren, geslagen
in het tabaksdoosdeksel. Ook
geldt als zoodanig een gevlamde
kuierstok van rozenhout.
Een rechte tak van den wil

den rozelaar wordt geschild en
een tijdlang onder de koemest
gestoken in den stal bewaard en
verkrijgt daardoor een rood
bruine kleur. Boven een kaars
vlam wordt de stok dan over de
volle lengte van zwarte schroei
plekken voorzien.
Voor versiering van het eigen

lichaam worden zilveren ringetjes
in de ooren nog steeds gewaar
deerd, evenals vele aanhangers
en een signet aan den zwaren
horlogeketting over het Zondag-
sche vest een begeerden pronk
vormen.

Vechtende Veluwsche boeren
knechts — 't gaat meest tusschen
die van verschillende buurten en

om de gunsten van een tot de
buurt belioorend meisje — klem
men de stalen tabaksdoozen in
de vuisten, evenals onze anti-
diluviaansche voorvaderen hun

eolithen tot den slag omklemd
hielden. We hoorden zelfs van
tabaksdoozen met een koperen
pen erop gesoldeerd, strijdwapens van hetzelfde kaliber als de
knodsen der bewoners van de Matty- of Gilbert-eilanden, welke
werktuigen met haaientanden of rogstekels zijn bezet.
Zeker, we weten dat zulke jirimitieven tot de uitzonderingen

gaan behooren, doch wilden hun laatste verschijningen in het
cultuurleven van onzen tijd toch even memoreeren. G.

Typha's (Lischdodden) in werking.De voortjfianting der soort en de middelen om het uitster
ven te verhinderen, zijn zeer zeker te rekenen onder
de meest interessante biologische functies. Overal ziet
men dan ook in de natuur talrijke organen, die belast
zijn met het verrichten dezer werkzaamheden, waar

door elk individu in staat wordt gesteld, niet één, maar een groot
aantal nakomelingen het leven te schenken.
Op vele wijzen wordt de zaadontwikkeling en de \-ersjmeiding

bevorderd, waarbij het niet zelden gebeurt, dat omstandigheden
van buiten af, krachtig tot de verspreiding meewerken, iets, wat
bijzondere inrichtingen aan het zaad of aan de vrucht mogelijk
maken. Behalve eene zoo groot mogelijke zaadhoeveelheid, is
een krachtige verspreiding gewenscht, waardoor op grooter en

Foto Jo$. Kaemackcfs.

EEN LISCHDODD

nakoiiu'lin-

<ing, 't ZIJ
sel, verstikken of vei wijnen
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en geuren, zoo le\-ert een meer diejigaande ■; - - , |,;,.i,,„is( lie
en de zaadversjrreiding steeds nieuwe en \eiKss yonugezichtsjnmten.' Ook zijn er c-ruchten en ^ 1, oèmen-
kleur en merkwaardige inrichting r-eel nmtr J
of bloeiwijzen de aandacht trekken, zelf> van n t } k»" /eker
Daaronder mag men de Lischdodde, ,,ly]iha anguo
in de eerste jilaats noemen. i i ■ .„r. dilinHer

Wie kent haar bloemen? Wie weet er \'an den ^
met hchte stuilmeelbloemiiji-s,
die in den wind hun gro.>tsten
bondgenoot vinden, oni hun ge
wichtige levenstaak naar belmo
ren te volbrengen? Heeft iemand
wel eens die losse aar uit elkaar
geplozen en gezien, hoe zij be
stond uit een groote massa man
nelijke bloemjijes, elk van drie
meeldraadjes, oj) een steeltje vei-
eenigd en \'an enkele ha.utjes
voorzien? Och, dat alles ontgaat
den ojijiervlakkigen beschouwer;
slechts een enkele jilantenentliou-
siast, die wil doordringen in het
wonderlijke wezen dezer jilanten,
zal van die mooie mannelijke
tyjiha-aar kunnen \-erhalen ; de
anderen kennen slechts donker
bruine fluweelen donzen ,,doe-
tebollen", ..duikelaars ol hoe
ze in z'n omge\'ing anders mogen
heeten. In Makart-bouquetten is
de lischdodde een \-an de meest
effectvolle jilanten en sierlijk
jironken ze tusschen de Irisch
oranjekleurige lamjiions van Phy-
sialis alkekengi of \-ormen een
harmonisch geheel met het zilver-
geglinster van Judasjienningen.

En omdat ze jaren lang goed
blijven, wordt hun een eerejilaats
gegeven tusschen de ziherwitte
bloemjiluimen van het Pamjias-
gras en andere siergrassen. im
mortellen en alle planten, che zich
goed laten drogen. De eerste
kennismaking met de lischdodde
zal \-oor \-elen wel in een of
ander salon of schildersatelier ge
weest zijn en licht zou men wa
nen, dat de zonderling sigaar-
vormige, soms waldhoornachtig
gebogen aren uit verre landen
ingex'oerd zijn, om in zoo'n
kunstbouqnet goeden sier te
maken.

En toch, die tyjdia's, die zoo
vaak met allerlei uitheemsche
siergewassen in combinatie aan
getroffen worden, zijn kinderen

van onzen vaderlandschen bodem. Ze groeien aan den oe\ er
van jrlassen en meren en vormen er een eigenaardige \'ersiering
tusschen het hooge, immer wui\a'nde riet, met een rijkdom \ an
zwanebloem, fonteinkruid en jrijlkruid rond zich. Hoe mooi komen
die stevige kolven uit te midden van het teere kantwerk, waar
mee de schermbloemigen, sluiers we\'en langs de boorden \'an
plassen en vaarten! Zóó gezien, zijn de tyjiha's een aangename
verschijning voor een ieder, die een fi jnen harmonischen geest
bezit, die niet alleen oog heeft \'oor de le\-ensschoonheid in het
grootsche en verhevene, doch ook met aandacht het le\-ens|)nices
weet te volgen van een zoo weinig jiretentieuse en zoo algemeene
jilant als cle lischdodde.

Want ,,algemeen" is ze. De namen Hanebollen, Hanekollen
(Te.xel), Ruggemeters (Kuilenburg), waterknodsen, jiommels, jxim-
pons, dullen, duren, of doedels, biezegras, enz. waarbij ik nog \ ele
andere zou kunnen voegen, jileiten er voor en de groote \er-
sjrreiding, welke ze niet alleen in ons land, doch ook in liet buiten
land genieten, hebben ze te danken aan de jirachtige uitrusting,
waardoor ze met succes den levensstrijd weten vol te houden en
zelfs daar zege\'ierend hun ,,dullen" opsteken, waar de mensche-
lijke cultuurgeest en winzucht \'ele rerhindert, zich ten \olle
te ontwikkelen. D. J. v.\n der Ven.

VOLLE ACTIE.


