28'- JAARGAAG N<>. 3

ZATERDAG 20 JANUARI 1934

•SJ

II-:HT I
1 /1(1

nu

. / Jh-1 //<''■'■ ■

■.■ \ j -/)S A'!-■ IA'.'1 A. A'Dl-. I

20 .Januari 19,34

ËIJITEN

26

■K ...blIniTswcreld met de echte van vlee.scii

die vos uit onze vei i

deze staat eigenlijk veel

en bloed
^
.Himmerik uit de fabel van f.n Fonverder van ons a
,>r(M'kl. denkt eigenlijk nauwelijks
taine. le over vossi n ^ ] .^^anzeer in den natuurstaat voor-

BUITE

aan een dier dannnnsla^
komt ale hazen <i r

rdW

.leelis aan een rigoureuze he-

wan, die danken hun '

Reductie: Mr. p j ^ BO(yp

INHOUD

Nu da, ka,, van den vos „ie,

aezcgd worden! Ovirlfwaa;
Overal waar Idj
hij •voorkon,,.
voorKoni,. en
.

da, i. hij

voorfanTelijk op de hooger,- gronden ... h.-, 0..s,. n en Zu.de...
Tordt hij op alle „...gelijk.-, s...n» z.-er w.-.i..g »e..l..l,jke. maBarendrecxit
blz. 25-27. 35 Teren verv".lgd. Hij w.ir.l, gesel...,en. ... Klemmen gevangen,
)VER WATER,
VEENEAND (GF.ÏEE.), DOOR Dr. B.
Polak
bez.;28-30 mit jongen en al uitgegrav.-n en dooogi-dagen. verg.lMgd.
Winïerbouqee.j„j,j^j^ (geïle.), door L. Spruit, bez. 30—31 vervolgingen beeft bij zicb echter tot op den hun ,gen dag
Iet.s over de Waruga's in de Minahassa (geïee.),
Van den Ofs

(geïle.) door Dr. G.

^

Kortoin

DOOR J. H. R Broeder

bez. 31—33

De ceder Te Zeerijp (geïee.). door H. J. F.
Koerts Zijlker
De Roomsoezen, door Maria Corvius

BEZ. 33—34
bez. 36

Winter aan den Peaskant... en aan den bosch-

RAND (lEE.)

bez. 36

Men gelieve alle sinkken voor Redactie en Administratie bestemd te
zenden naar Rukiii 74—76, Anislcrilani. Bijdragen dienen vergezeld te
gaan van postzegels voor erentneele terugzending.
Overneming van den inbond, ook bij gedeelten, verboden.

-

-l

i l

lAA

1

1

. i.

^. .4-^ 1111

^

i.114

1. (/flOdllKS dl CllP

'

I

• 1'

1

weten te handhaven en. zoolang nog met alles volgebouwd is.

zal hij zich voorloopig ook nog wel weten te redden. Hi,

behoort dus tot de weinige grootere zoogdieren d.e door de

voortschrijdende cultuur niet al te zeer in de knel Zijn geraakt.
Hij heeft dan ook al den tijd gehad oin zich aan de mensehe

lijke beschaving aan te passen: zijn kennismaking daarmede
dateert niet van vandaag of gisteren. Bijzonder aangename
ervaringen heeft hij daarbij niet opgedaan. Er es wel nauwelijks
één dier te noemen, dat zicb zoo'n hardnekkige vijandelijke

bejet^ening beeft moeten getroosten als Reintje. Dat die strijd
niet altijd in ons voordeel is uitgevallen, blijkt wel uit de vele
verbalen over zijn sluwheid, die in den looji der tijden zijn

Van den vos Reinaerde

ZOO bij tijd en wijle, in een pessimistische bui, wordt
DOOR Dr. G. Barendrecht

ontstaan en waarvan de oorsprong wel gezocht zal moeten
worden in wansucccssen op de vo.s.senjacht. Maar wat is er nu

eigenlijk waar van al die legenden over zijn ongehoorde slim

land bouw- en weiland .^teeds verder vreten in hei en

heid en brutaliteit, over zijn plundertochten in kip|)enhokken
en eendenvijvers en wat al niet meer? Kortom, wat is de
echte, levende vos van onze „wildernissen" voor een dier? SI
Die vraag is gemakkelijker te stellen dan te beantwoorden.
Juist het bestaan van af die fabels en wonderverbalen demon

moeras en de villatjes in het bosch. Vooral het laatste is om

streert ten duidelijkste, dat er maar bedroefd weinig rnen-

bet den natuurliefhebber M'el eens eng om het bai't als
hij ziet, boe zelfs in de meest afgelegen hoekjes van ons

wanhopig te worden. Zoo heb je een mooi aaneengesloten
hoschgehied en zoo is het uit met de rust. Eerst komt er één
zomerhuisje aan een landweggetje, dan een tweede en voordat
je het weet is het zandweggetje geasphalteerd en staat er, de
crisis ten spijt, een heel rijtje buitenverblijven voor minnaars
van bet buitenleven. Op zich zelf is het streven om de stadsche
benauwdheid en herrie te verwisselen met buitenlucht en rust

loffelijk genoeg en de nieuwe bewoners van het boseh zullen

de oude in den regel wel geen opzettelijke overlast aandoen.
Maar daaronder zijn er nu eenmaal vele die het op hun nieuwe
buren in bet geheel niet begrepen hebben en die zoeken dan

ook in aller ijl een goed heenkomen. Op die manier zijn we al

heel wat zoogdieren en vogels armer geworden. De geduldige
lezer, die deze zeker niet nieuwe tirade tot het einde toe uit

gelezen heeft, zal bij zichzelf opmerken, dat hij van deze
waarheid reeds lang overtuigd was en er niets verwonderlijks
in kan zien. Toegegeven, het is nu eenmaal een niet te ver

schen zijn, die hem uit eigen ervaring kennen. Fir is dan ook
wel geen dier van die grootte, behalve dan misschien de da.s,
waarvan we maar zoo weinig te zien krijgen. Hooren kunnen

we hem genoeg, vooral in de koude, stille nachten van .Januari
en Eebruari, als de mannetjes met tweeën en drieën achter

één wijfje aanhollen en daarbij bun gewone stilzwijgendheid
voor een akelig heesch geblaf laten varen. Maar zien. ja dat
doet de doorsnee natuurliefhebber hem alleen bij toeval en
dan ziet bij gewoonlijk alleen maar een roode flits tiisschen
de jonge dennen of in het kreupelhout verdw ijnen en realiseert

zich pas wanneer alles weer voorbij is. dat hij een vos gezien
heeft. Wie meer van hem te zien krijgen, zijn de jagers en
houthakkers en de landarbeider.s. die hun heele leven in de

open lucht doorbrengen en daarvan zijn dan ook wel de

meeste verhalen over zijn slimheid en gewiekstheid afkomstig.
Natuurlijk valt er op al die verhalen, wanneer men ze critiscli
beschouwt, w^el het een en ander aan te merken en hei behoeft

mijden gevolg van de uitbreiding der mensehelijke cultuur, ons dan ook niet te verwonderen, dat een Duitsch geleerde
dat de oorspronkelijke dierenwereld hoe langer hoe meer ver (die immers ambtshalve ..immer einer anderen Meiniiiig ist")
drongen wordt. Het is eigenlijk veel verwonderlijker en ver beweert, dat de vos zijn beele reputatie van sluwheid en beleid
blijdend tevens, dat zooveel dieren zich aan de nieuwe om
volkomen ten onrechte heeft verworven en integendeel eerder
standigheden hebhen weten aan te passen en nog steeds door dom is te noemen. Nu. in vergelijking met dien jirofessor zal
bun aanwezigheid ons leven vermooien en verrijken, ook daar hij dat ook wel zijn. maar zoo moeten wij de zaak toch ook
waar alle stoffelijke waarden ons schijnen te ontvallen. Het is

alleen maar de vraag of een deel hiervan ten slotte toch nog
niet ten onder zal gaan door de ongebreidelde bouwerij van
den laatsten tijd. ^ Die belangstelling in de natuur schijnt
in haar algemeenheid wel iets van de laatste dertig jaar te zijn.
Daarvoor was zij honderden jaren lang het monopolie van een
zeer beperkten kring. Maar als wij nog verder in de geschie
denis teruggaan, vinden wij in den vorm van het dierenepos
leminiseenties aan den tijd, dat de mensch nog geheel in en
met de natuur leefde. Die dierenverhalen brengen het in onze
dagen gewoonlijk inet veel verder dan de kinderkamer, maar
^ar handhaven zij zich dan ook met groote hardnekkigheid.
öJ Er IS wel geen wild gedierte, waarmede wij van kindsbeen
at in onze fanta.sie zoo vertrouwd zijn. als de vos. Geen dieren-

weer niet bekijken. Uit alles wat we nu van bem weten, en

dat is door samenvoeging van de bevinriingen van vele toe
gewijde veldbiologen en bescheiden jagers vrij wat. is wel
komen vast te staan, dat hij met de ..fantasie" en le\endigheid
van zijn familie, die der hondachtigen. ruim be^iftitrd is. Op
dit punt gedragen zicb namelijk de onderscheiden "'roofdiei-

famihes heel verschillend. De katacbtigen zijn met weinig
„fantasie begiftigd en dientengevolge( ?) w einig actief, als
ze geen honger bebbmi slapen ze. Het andm-e uiterste vormen
de beren, die schijnen wel een onuitputtelijk ..fantasie" te
^-bben, wat hen in den omgang nogal gevaarlijk kan maken,
V an een leeuw of ti|ger weten de menschen. die er dagelijks
mee

omgaan, vrijwel precies hoe zij op bepaalde dingen zullen

reageeren, bij beren daarentegen weet je nooit wat ze nu weer
van Reinaert^en zijn intriges aan het hof van koning Nobel zu len verzinnen. De bondacbtigen staan daar iusscheii inwee Ijveren. Er zijn dan ook maar weinig dieren, waarvan lan
l
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lieMesdnft bezeten is <,1'ten einde raad van den honger, stort Maar het pleit was daarna toch gauw beslecht, alleen viel de
hij zieh 111 gevaren. Die schuwheid leggen ze ook in gevangen uitgehongerde oude vogel erg tegen. Met een in het ijs vast
.taat met gauw al. in dierentuinen is het soms zielig hun angst gevroren
kon hij zich daarna echter weer schadeloos
te zien als je wat dicht hij hun hok komt, waar ze nergens stellen! ÖQeend
Eind
is hij dan ook beter doorvoed dan in
^en goed heenkomen kunnen zoeken. Daar staat echter tegen eenigen anderen Januari
van het jaar. hij loopt om zoo te zeggen
over. dat het ook mogelijk is jonge vossen geheel als honden van levenskrachttijd
over en dat mag ook wel. want in dezen
op te kweeken en als losloopend huisdier te houden §3 Wan

neer wij nu overwegen, dat die schuwheid en dat „hondenver-

.taiid" eigendom zijn van een dier. dat het grootste deel van
het jaar een echt vagebondenhestaan voert, behoeft het ons

niet te verwonderen, dat hij tot nu toe zoo goed aan alle

vervolgingen heeft weten te ontkomen. Een vagebonden

tijd kruipt de onrust in zijn bloed, die den paartijd inluidt.
Hij gaat nu op zoek naar een w ijfje. Lang behoeft dat niet te
duren, want in deze streek zijn de vossen verre van zeldzaam
en reeds in den tweeden nacht dat hij. geen honger voelend,
de Iniurt afdraaft, stoot hij oji emi wijfjesvos, die met twee

hestaan. ja. want een vos ..woont" niet in zijn hol. evenmin

mannetjes achter zich aan. precies als de honden in onze

geen hooge eischen. ook op het gebied van approviandeeriim
IS het vossenbestaan allerminst zorgelijk. Het heele jaar door
is zijn taleltje gedekt: alles wat maar dierlijk leven is. van

bestaat er niet tusschen de mannetjes, daar is trouwens ook
geen reden voor. zij komen toch wel aan de beurt. Nacht na

plantsoenen, in een kringetje rondloopt, ünmiddelijk sluit hij
als een vogel in zijn nest. In jonge dennehoschjes, dicht kreu er
bij aan en zoo rent het viertal de rest van den nacht
pelhout en andere dichtbegroeide plaatsen heeft hij zijn tel hetzich
heele gebied rond. totdat tegen den morgen het wijfje
kens wisselend leger, dat slechts aan twee eischen: verborgen met een of moer van haar aanbidders in het hol afdaalt, dat
heid en droogte, behoelt te voldoen. Stelt hij aan zijn verhlijf zij
zich voor dit seizoen heeft uit gekozen. Veel animositeit

de vliegen al. liie zijn middagslaapje komen storen, tot de

jonge ree en de kalkoenen van de naaste boerderij zijn welkom.
Vlaar zijn hoofdgerecht vormen natuurlijk, zooaïs van al onze

roofdieren, de muizen. Die zijn altijd en overal in groote hoe
veelheden aanwezig en gemakkelijk te vangen. En dan zijn
er de konijnen, die zich in verschillende streken van ons land
ook schrikbarend vermeerderd hebben. De boschbouwer en

de landbouwer behoorden onzen vriend dus hoog in eere te
houden. Met den eerste gaat het trouwens ook al aardig den
goeden weg o[). De boer kan het hem echter maar niet ver

geven. dat hij eens. toen de met het insluiten van het pluimvee
belaste gedienstige haar plicht verzuimd had. van zijn dozijn
jonge kalkoenen er ell heelt doodgebeten en bij een andere
gelegenheid zijn bekroonden legbornbaan heeft weggehaald. SQ
Is de boer hem al weinig vriendelijk gezind en bereid hem
overal waar hij de kans krijgt, uit den weg te ruimen, de jacht
opziener beschouwt hem als zijn ergsten vijand en trekt er
onvermoeid op uit om den gehaten concurrent op te sporen.
Het is een van zijn liefste wenschen. eindelijk eens wraak te
kunnen nemen voor de twee dozijn jonge hazen, waarvan hij

de overblijfsels van den zomer in de buurt van het net even
te laat ontdekte vossenhol heeft gevonden. Maar al zijn

moeite is tevergeelsch; den eenigen keer. dat hij hem had

kunnen neerleggen, liep hij met een zak aardappels in plaats
van een geweer op zijn schouder en de andere keeren zorgde
'Ie schelm er wel voor, buiten schot te blijven. Maar, .,wacht

nacht gaat dat zoo door en verstoren ze de rust met hun w an

klinkend gekef. Na een maand of twee komen dan de donker
grauwbruine jongen ter wereld. Het merkwaardige van het
geval is. dat het heele gezin, dat nu ontstaan is. niet in een
eigen huis \voont. maar en jiension is. en wel bij Grimbert,
de das. De vos graaft niet dan in den uitersten nood zelf een
hol. maar zoekt gewoonlijk net zoo lang tot hij. of liever zij.
er een kant en klaar vindt. Gewoonlijk is dat dan een dassenhol. maar soms ook een bijzonder groot konijnenhol. Dat

laatste wordt dan natuurlijk oogenhlikkelijk verlaten of
leeggegeten, maar de das blijft soms heel rustig waar hij is.
Dikwijls wordt de zaak zoo voorgesteld alsof die arme das
het slachtoffer wordt van den sluwen indringer en smadelijk
wordt verdreven. Nu, physiek is hij daar ruimschoots tegen
opgewassen en of hij zich nu wel zoo veel aantrekt van den
walgelijken stank, die zoo'n vosscnhuishouden mettertijd gaat
verspreiden, waag ik ook te betwijfelen. Maar jirettig schijnt

hij het toch niet te vinden en zoo ruimt hij dan veelal het
veld. Een doodenkele maal schijnt hij echter zijn huisrecht
te handhaven en dan wordt de vos zoiuhu- veel complimenten

opgegeten! S3 De verschillende vaders van het gezin trekken
zich van hun familie niets meer aan en gaan weer lustig op

de jacht om hun eigen buikje oj) peil te bonden. De vossenmoeder wordt daarentegen met den dag magerder, zoo'n half
dozijn jongen zuigt heel wat af op een dag en zij heeft maar
nauwelijks tijd om af en toe zelf een hapje eten oji te scharre

len. Ten slotte is ze vel over been, maar dan zijn dc jonge vosjes
en speciaal hun tandjes, ook al wel zoo ver, dat ze gespeend

maar vriendje", denkt hij. ..we zijn er nu wel achter waar je
gewoonlijk uithangt en met de groote drijljacht van de vol kunnen worden. De moeder vervalt nu in een paroxysmc van
gende week zullen w ij je wel krijgen . INu. de groote dag komt. jachtwoede, want dat jonge goed kan heel wat oj) en zelf
(Ie jagers hebben hun posten betrokken en de drijvers trekken moet ze nu toch ook weer eens een beetje aankomen. Het is
liet bosch in. Maar wat er ook onder schot komt. geen vos. maar jammer, dat deze jieriode net valt in een tijd, dat er
Onder een jiaar jonge Douglasdenncn. midden op een open veel jonge bazen zijn en heel wat vogels zitten te broeden of
jongen hebben. Voor de vos met jongen is niets levends
plek in het bosch. heeft hij het lawaai van de drijvers op een al
veilig. Alles wat zij machtig kan worden, wordt buit verklaard

armslengte langs zich laten gaan en draaft nu in precies de en meegenomen, meestal veel meer dan de jongen op kunnen.
tegenovergestelde richting naar een plekje waar
voer voor de 1'azanten wordt gestrooid .... SI i u

ij it

Het hol begint dan ook een verpestenden stank te verspreiden.

Ten eerste Indiben vossi^n al een sterke eigen lucht en dan

laatste hevige gevaar goed en wel ontkomen is, i.s zijn huid komt daar nu nog bij de stank van al die resten van hazen,
voor de eerstkomende maanden ook wel veilig. Hij maa t
,

I I '

anders nog wel een paar kl<'in<
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konijnen, muizen, jonge vogels enz. .(M die overblijfsids bij

elkaar, die in de onmiddellijke omgc'. ing \'an het hol verspreid
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liggen, vormen een heele acte van beschuldiging! Wanneer
in dit stadium de moeder een ongeluk brijgt. schijnt er wel

eens een mannetje voor in te vallen en de voedselvoorziening

'lacleiijk te verslinden, gaat tnj er eerst eens c.p h.mdcnrnanier. verder op zich te nemen. SI Als de jongen eenmaal aan die
zijn staart om zijn pooteii gidcruld. naar
J;' ' ' substantieele gereehten toe zijn. nemen zij er ook al gauw

Dan draait hij er nog eens een iiaar maal omheen, aldoor i
geen genoegen meer mee in het donkere hol te vertoeven,
hoerend die vreemd^ lucht, die er om heen hangt -J hU maar komen dagelijks in de open lucht ravotten en hun
eigenlijk niet thuis kan brengen, o]) te
jachttalenten oefenen oj) de vele kevers en vliegen, die van
van het liedje is. dat hü het een vreemd en beangs g ^ ë
'hun tafelrcsten leven. Ze beginnen nu ook geluid te geven en
Staat vinden en er op een drafje van

verraderlijke ijzer betreden te

;h'orzet. krijgt hij pas recht eenpuuK
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als hun moedm- te lang weghlijft. geven zij luidruchtig hun

ongenoegen te kennen. Mij dunkt, dat moet voor die vos toch
el een bron van ergernis en angst zijn. Al baar pogingen om
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wborgen en onopgemerkt te blijven worden er door ver
loepen hem bijna regelrecbt in
vvien een ijdeld en meestal neemt zij dan ook alras het verstandige
den kant van een bevroren poeltj' '
Daar ging besluit om hel oude hol te verlaten en elders een nieuwe,
'aldadige jager een vleugel kapot had ges( i') ^ ^ dat was tiid'dijke scbuiliilaals te zoeken, die op haar beurt weer voor
andere wordt verlaten, net zoo lang tot de jonge vo.sjcs
'j Zonder veel complimenten reg'drecht op a .
j^|jj
blik. dat
voldoende
mans zijn om op hun eigen becnen te staan en huns
hom bijna heel slecht bekomen. Viant o[)
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iin ook be-

en groente verbouwen! De oudere veenderijen zijn ook ne
gLnen in geliieden waar de ondergrond zandig was. Dan
Kidf het niet om den plas weer droog te maken. De meeste
van onze Hollandsehe meren en plassen zijn
, niet weer droog gemaakte veenderijen. Heel duidelijK

fs dit'nog in de Loosdrechtschc plassen, waar de oude veenwallen als legakkers en eilandjes zijn blijven staan, welke
thans zoo gezoelit zijn voor kampeerplaatsen en voor het op
trekken van houten zomerhuisjes. Ook het Naardermeer is een

uitgeveende, drooggemaakte en daarna weer ondergeloopen

nlas

Vroeger baggerde men eenvoudig de bovenste lagen

Let'een „beugel", thans geschiedt dit bedrijf machinaal. Een
raam van + 9 oppervlakte wordt vertikaal in het veen
veduwd, zoodat een schijf van dezelfde grootte daaruit wordt
Lsncden. Deze wordt omhoog geheschen, zoodat men een
kort moment een prachtig overzicht krijgt van de verschil
lende veenlagen, die anders onder het water verborgen zitten.

Het slappe materiaal valt echter spoedig in elkaar, waarna het
in een op'het land aanwezige, door planken afgeschutte bak
wordt gestort en door elkaar wordt gemengd. Hier moet het
veen, dat als een natte pap vol water zit, een tijd uitlekken en
drogen. Vervolgens wordt het aangestampt, (het bekende

turftrappcn), goed glad gerold, en daarna worden er met een
lat, waarop spijkers, die precies op een afstand van een turfbreedte van elkaar zitten, ruiten getrokken, die de omtrekken
van de later af te steken turf vormen.
Nu kan de turf ge
stoken worden, waarna ze los op elkaar wordt gestapeld en

gedurende den geheelen zomer moet drogen. Om te zorgen,
dat alle turf < oed droog wo^dt, geschiedt het baggerwerk
alléén van 21 R'aart tot 21 Juni. Zou men.daarna nog door

Folo C. J. Slecnbergh
IN DEN OSDORPER BENEDEN POLDER RIJ HALFWEG

WIN TERB O UQ UETTEN
DOOR L. .'SPRI IT

LS vaasvuHing in de wintermaanden zijn de droge
bouquetten werkelijk ongeëvenaard. Men denke nu
niet aan de saaie ouderwetsche Maequart-jtluimen.
.stofnesten van belang. En ook de ..duikelaars" of
,,sigaren" vinden in de meeste der moderne vv in terbouquettcn
geen plaats meer. Wij stellen die tegenwoordig heel anders
samen, dan onze grootmoeders deden. SI .Allereerst hebben
we de besdragende heesters uit tuin en duin: om de twee

A:

gaan, dan zou de
later
turf

bekendste
te
noemen:
Cotoneaster en Duin

verkregen
niet

meer

bruikbaar zijn

doorn, resp. met

voor den winter.
De aldus ver

felroode en oran

kregen
.,korte",

je bessen. Dan
zijn er aardige
dingen te maken

turf is
harde

turf, die in het

met Kardinaals

Westen des lands

mutsjes (Evony-

in de lage gebie

mus europaeus),

den

r O z e n b 011e 1 s,

wordt ge

produceerd. De

hulst, sneeuwbessen en wat
nii't al. Wie fan

..lange" turf, die
van de hooge

HET ROLLEN. VERDEELEN EN STEKEN VAN DEN BAGGER

gronden komt.
wordt niet gebaggerd, doch gestoken. Bij deze afgraving
ontstaan ook niet de diepe veenplassen, de turf wmrdt niet
iiit het water getrokken zooals in Holland.
{Slot volgt)
Ontvangen Boek. Van J. B. Wolters Uitg.-Mij te Groningen ont
vingen wij ter aankondiging: J. H. ten Hoor en H. Heidinga, Mijn

Natnuralbuin, met platen van P. Scnnema (fO.50), een uitgave, bij
zonder geschikt voor de Scholen met den Bijbel.
f

tasie

heeft (en

buiten woont), kan heel veel afwisseling brengen in de vaas

vullingen gedurende den winter. gQ Maar de stadsmenschen?
en zij. die niet na een paar weken of een maand hun bou

quetten willen weggooien, omdat de takken verdroogd, de
besjes afgevallen zijn? Er moeten toeh ook boucjuetten be
staan. die langer duren dan die zóó uit de natuur <rehaalde

takjes, en toch mooi en even duurzaam als de onsterfelijke
Macrjuartbouquetten die —-"
schrik — met glan.- drie vooren najaarsschoonmaken plach
ten te overleven!

derne

Die mo

winterbouquetten be

staan ook. Men kan ze samen

stellen uit grassen, bloemen of

vruchten. Om met de gras
sen te beginnen: het allerbeste

leenen zich biertoe Lagurus
ovatus (Hazestaartje). Briza

maxima (Groot Siddergras) en
Agrostis nebulosa. Het Haze
staartje is een gras dat met

donztge ])luimpjes op fijn^
stengels bloeit. Briza maxima

heeft helderhruine. schubacbtige bloemaren, die aan fijnf
stengels

van

den

hoofdtak

neerhangen en bij de gering"

ste aanraking trillen. Agrostis

tenslotte is heel fijn van
bouw. de aartjes en stengeb
!• oio

Z'jii op zichzelf nauwelijks op
maar eenige platt"

te merken.

./. .SV.,

HET OPSTAPELEN VAN BAGGERTVRE

ten bijéén normen een fijnen-

dooizieiitigen sluier t an briiih"

20 Januari 1034

BUITEN

31

door de sierlijk gebogen lijn der o[)eiistaande hulsels en door
het contrast met do zilverwitte randen ervan legen het
oranje der bessen niets van hun bekoring zullen blijken te
Verliezen.

IETS OVER DE WARUGA'S
IN DE MINAHASSA
DOOR J. H. R. Broeder

R zijn twee dingen, die een ieder op zijn eerste tochten
door de Minahassa o])vallen met betrekking tot d(>
kerkhoven en de grafsteeneii. 83 Het o[)vallende van
de kerkhoven is \\el de buitengewoon slecbte ver
zorging; het opmerkelijke der grafstecnen is hun eigenaar

dige vorm. Beide afwijkingen vallen des te meer in het oog,
omdat wij hier in een land zijn. waarvan de bevolking grootendeels uit Christenen bestaat en die ook in menig ander
opzicht naar het uiterlijk zooveel van de W^esterlingen over
nam. Het is mij niet gelukt, een juist inzicht te krijgen in
de oorzaken der vrij algemeene verwaarloozing der liegraafjilaatsen. Krijgt men eenerzijds uit de informaties wel eens
den indruk van het bestaan van een die[)er wortelend res])ecl
voor de dooden. deze indruk wordt anderzijds vaak geheid
weggenomen door uitingen, welke wijzen op angst voor de
dooden. Men schuwt het kerkhof, het is nimmer een [ilaats
waar nabestaanden in afzondering heentrekken, om zich in
gedachten met een dierbaren afgestorvene bezig te houden.
Men ziet de Minahassers dan ook vrijwel uitsluitend in elkan
ders gezelschap een kerkhof over trekken, waarliij dan tevens
opvallend druk gepraat, gegesticuleerd, of hard gezongen
wordt. Men is ervan overtuigd, dat men op deze wijze geesten,
die iets kwaads in 't sehild mochten voeren, van zich afhoudt;

ik heb dan ook meermalen den indruk gekregen, dat het
slecht onderhouden der graven o[) dezen angst moet worden

teruggevoerd en in deze o[)vatting ben ik gesterkt door het
vrij algemeen geldende geljruik. oni tenminste éénmaal per
jaar in ..ma[)aloes" (d.i. onderlinge samenwerking) de begraafjilaatsen schoon te maken. Het schoonmaken bejiaalt zich

Foto van Tutu-n^vn

IlKIJCIIHYSl M M()\STH<)SI ^f (STROOHLOKVI

rüse kleur. S3 ^ aniiecr de hloemaren volwassen zijn. snij

dan tot het neerhakken van het ergste onkruid, hetgeen op

den we fle stengels fip een ^^arInen dag af. hangen alles
onderste boven te drogen oj) een warme en droge jilaats en
zorgen dat er geen sehinune! hij komt. Is alles volkomen

sommige plaatsen onmiddellijk gevolgd wordt door het uitplanten van .,milo" (d.i. mais) en zoo heb ik bijvoorbeeld

ritsel-droog en zijn alle verdorde hijkomstigheden verwijderd,
dan kunnen v\'e van die Siergrassen. alleen of met andere

droge dingen gecomhineerd. den lieelen winter door en des
noods nog langer plezier liehhen. 83 Wat de .'stroohloernen
aangaat, de allermooiste zijn toch v^el d(" Ihdichr\sums (zit
foto). Zij komen in alle kleuren, geid. oranje, hruin en warrnrood voor en w orden e\ eneens in vollen hloei afgesneden

rn als de Siergrassen liehandeld. Mooi is ook St ali( <
mend in blauw. geel. rose of wit. al naar de .-oort.

"or w»
«n ziet

ze tegenwoordig veel langs de hnizmi ge\(mt: het zijn ang(
bengels met eigenaardig gefilaatste bloemen. ong<v< < i <>p
de wijze van Freesia's aan den van hoven [dat
o'

4engel bevestigd. Rhodanthe is een veel kleiner en 1 ijnor l.loem

met korter stengels dan Heliehrysnm. De kleuren ^''1" '"J

met bruin of effen rose. — Is Ilehehrystim __monsti o.mi
W Stroobloem. ..de Kleine

..

^croclinium roseiini kunnen noemen. W <'

'',.„s(>rood)

hiervan enkel en anders van kleur (wit.

maarzij doen toeh aan die van llehehrvsurn (en ,,

t'-nslotte ook Ecbinojis Ritro- de Kogohli^^'I- van «
^^aarsehiinliil
.1 het
U.U best \oor
voor ons
lijnlijk.
wel
oj..- «h.el

^

,,.tiilfie-

van

|"iehten. Daartoe mogen we de glinst(r(n(
[.p,jpn. Die
^^naria biennis (Judas[)enning)
""[^nscduitjes van
mooie vliezen zijn niet anders (lan de^^^i "^'((rden de takken
'|p
•d-eld. W orden de
takken
raadhuizen, cjie in twceiui zijn g<
billen %un die zaa(:f'droogd. dan vallen de buitenste s(
M ooi zijn
af en allDon flr scliol irs

'"'h-Vooral met Jiidasjieiining F*'''"'"
't'bineesehe I-»'"'
ballons van Rlivsali.- Franehel.- (h- ( I n-- , foetidis• .•
teplaiit-i'm" als laatste mogen we de
j-jvriichten
vasteplaii'
zijn

S

zeker niet ve^^geteii. De bh.et" van dit

zonder lieteekeiiis \oor

[.eronder mooi

'.V/J''

uitstekend gesch"'

llltstt

moeten zij weer rigoureus

de praehtige oranjeroode

■ drooti'l
geuio'v

r vV aas\'ullinf
i-deii e'i dan

..,,iz(df '>1"'" '"ti

dié n.isscbivu
i"
maar tu''b-

Van rien winter v\at zul „ indroft''"-

l-iilii vdii I iilxni^vn

/'.ADEN VAN IRIS FOETIDISSIMA
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al minstens vijf achlercenvolgendc jaren

het

k<'rkli()l
P

v.„ i'.ngo,.ai abmcd,- dat va,. P«»a«
I.ft 1 ..i..la„„mecr acnlgen tijd na den jaa.lijkaclie.i e.neleii «chnnnmaak

irezien als lusthoven van prima mais. die er jmtent ^^dde
aroeien. Aan de grafsteeiien wordt als regel ueinig
ferwijl het individueel in ord,- houden van graven betrekkihik weinig voorkomt. Ik zou. uit hetgeen ik hieromtrent o,.mcrkte. hijna een conclusie willen trekken met betrekking

lot den graad van kerstening, omdat de graven van jongeren,
ik bedoel die van vrij recente data, niet alleim meer vorm naar
Westersehen trant toonen- doeh ook in viusehillende gevallen

naar het uiterlijk goed verzorgd zijn. ^ De conclusie trek ik
niet, omdat ik in deze richting geen overtuigend materiaal
kon verzamelen, hoewel er zeer veel is. tlat tot bovengenoemde
conclusie zou moeten leiden.

Hiermede zijn we aangeland

op het oude model der grafsteenen. een model, dat
zeer vee!
<1(' oude en
overeenstemming vertoont met de waruga s

zeer origineele graven der vroegere Alfoeren, (Ic stamouders
der tegenwoordige Minahas.sers. SQ Wanneer men zoo over
de hoofdwegen door de Minahassa rijdt, dan zullen de waruga's
niet direct de aandacht trekken, die ze feitelijk verdiem-n en

wel. omdat ze grootendeels voorkomen op oude kerkhoven,
welke min of meer verlaten zijn en bovendien gelegen op

(■enigen afstand van den grooten weg. zoodat men dus moet

weten, waar deze doodenakkers zich bevinden en op welke
manier zo te bereiken zijn. Si De belangrijkste, nog eenigsziiis
in stand gehouden waruga-kerkhoven vindt men in het dis
trict Tonsea en het is inderdaad de moeite waard om hieraan

op vrije dagen een of meer speciale trips te besteden. De meest
interessante waruga's trol ik aan te Maoembie. Aiermadidi.
Treman. Kawiley. Sawagan en Tonsea Lama. allemaal

negorijen in bovengenoeind district, doch ook in verschil

lende andere plaatsen vindt men deze graven nog: denken
wij bijvoorbeeld aan de buitengewoon groote. min ol meer
gemoderniseerde waruga voor de Protestantsche Kerk te
Wolan. de langs den weg staande waruga te Kiawa. district
Kawangkoan. voort.s een bij Pojiontolen in het district Amoe
rang. die in kampong Timbuktar. enz. Kortom, men vindt
I) \Vari]i];a is de Minnahassaschc sehrijfwijze; de u wori'l echter
als oe iiilvesprokcn.

Foto Broeder

WA Hl GA OP HET KEHKIIOF TE MAOF.MHI DISTRICT TONSEA)
TESSCIIEN MENADO EN KEll A

ze \'ers))reid owr de geheele Minahassa. doch het meest en

Tonsea. SI De Maruga bestaat uit twee
een voetstuk, we zouden kunnen zeggen:
Jiot of urn van groot, hoekig model, in het Alfoersch ..tamjianak ' genaamd, en een bijbehoorend sluitstuk, deksel of

best bewaard in
deelen en wel uit

..ke-kelen genaamd. Het geheel is uitgehouwen uit een soort

mergel die bij blootstelling aan de lucht aan de buitenzijde

hard wordt. ^ De urn wortlt ten di^ele in den grond gegra\'en.

teneinde omvallen te voorkomen: het deksel heeft den vorm
\ an een Alfoersch dak. De overh'denen werden in zittende

houding in de urn begraven, waarbij het lijk werd afgedekt

met sterk geurende Idaderen en sjieeerijen. aivorens het deksel

op de urn werd geplant.

.Stierf er binnen het jaar een

lainilielid. dan werd dit lid in een afzonderlijke waruga be-

gra\-en;
t wce

^\as er een periode van een jaar of langer tiissehen

sterfgevallen in een familie, dan had begrafenis in de-

waruga plaats, aangezien dan het stoffelijk overschot
van den Norigeii o^■eI•leden( zich alleen bepaahle tot het ge

been te. Toen ik dan ook gelegenheid krer

in

^alle>) het deksel gelicht te kririjgen, moest ik o|)inerken. dat

er een heele familie

zulk een waruga kon zijn ond ergebracht.

AlCeii vie mi, hier en daar een wanverhouding o,, tussehen

he. aantal schedels en het andere gebeente, hetgeen zijn veik aniig later h.eriii vond. dat bij de begrafenis van v,ioraan>laande en .lapj.ere stamho.dden de bevolking erop uit trok.
om in een vijandelijk kamp eenige ko

ippen te snellen: de aldus

verworven schedels dienden den da])peren oxcrledenen als

D^.'-erne ri'

.t(di-kolan'
-toh-lvolan"
(voetbank).
krijgt. IS.

in Int
t V \ei schil
I der bewerkingen«'\ "ga-kerkhof
an het .r sieente. zooveeisehil moet wordensluitstuk,
" \an standenM
gevondeneenen aanduidin
inderdaad blijkt dit hij
dat (
Wel

"■

^

- a..

■'■omtrent betrekkelijk ^^eInIg kau
vertellen. W ijlen de heer
eer van
van \\ lersen. een d,
meest \(toraan-

slaande Luropeeseln onderwijzers die d(
'ueft. had hierover <-en zeer uitvoerig ' Minahassa gekend
ncrk onderhanden
doch bij zijn dood bleek het

dit belangrijki
lï .

•'

we

maniiserijit verdv\enen. zoodat

ve
• ■ rloren
•
* 11

I >

JJ

•aibge omstandigheid.dat ik.d.ngegaan .
'loehters van wijh-n den K-'ie

betreffende de adres.cen v u

was een zeee toe-

^ "*rsen. geïnformeerd werd

"es (l.e
nog het een
die uit overlevering V*"

'"«"assisehe famiVlinahassisehe
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hun goden te offeren. De twaalf mannen wilden dit niet.
zij Wfugerden halsstarrig: hun goden en wetten waren hun
heilig, die wilden ze niet loslaten. S! H(>t antwoord van den
keizer luidde toen kort en bondig: ..Dan ter dood met hen!"

Zii mochten evenwel kiezen hoe zij wilden sterven, of zij levend
hegraven, onthoofd of op een stuurloos schip in zee gestooten
wibh n worden. Zij kozen het laatstf* en wi^rden in i^en storm

nacht — samcnge|)akt in een wrak vaartuigje — van land ge
stooten. Dit gebeurde bij Zcerijj). tot waar de zee toen nog
reikte. SI Terwijl de twaalf mannen in het bootje zwalken en

1

in h'vensgevaar viM-keeren. herinnert één hunner zich. dat

men hem verteld had als zou die sterke, bijzondere man. die
Jezus van Aazareth. die immers zoovele wonderen gedaan
had en dien men hun bevolen bad te aanbidden, ook over de

wind en de zee macht h(d)ben. ja. dat hij zelfs over de golven

wandelde. S! ..Au", zegt hij toen. ..als het waar is. wat ze

ons van dien man verteld hebben, dan kan hij ook ons redden,
en als hij dat doet. zal ik ook in hem gelooven en hem aan
bidden. en maken dat ook ons volk hem aanbidt". Dit be

amen en beloven ook de anderen, en nauwelijks hebben zij
het gezworen, of zij zien bij den achtersteven een man staan
met een kruishout in de hand. Zij voelen hoe er stuur komt

in bun boot. dat de golven bedaren en hun schip recht op
Zeerijp aanstuurt. Daar aangekomen, springt de dertiende

man het eerst uit de boot. plant zijn kruishout op den wal. en
zie. dit begint terstond te branden.
anneer de mannen den
vreenubding zoidven. is hij echter verdvM-nen. Het brandende
kruisbout straalde een beider licht uit. doch het brandde

niet op. Kn het is nooit ojigebrand. niettegenstaande het
iederen avond ojmieuw ontvlamde, hoewel niemand het
aanstak. 4\ien wisten de twaalf mannen
I- otv By'icdcy

IIARUGA OP iiyj Sl'l-AAALE ]{ IRrCA-KFAiKIIOI' /\ KAMIOAG

KAÏÏ'II.EY (DlSTRK-T T<)\SEA) Tl SSCIILY ME\AI)0 E\ KEMA

\ aii dit ar!ilv(>l oin liicroN er uitvoi-rig uii !i" wcidc!'. zoiidal ik
ht't bij t-nk(4.. toclicbliiignn bij d(. t'oto — zal iatcn.
boxcn-

■-te toto oj)

32 <i»'<'tt i'i'L! \saruga

welke Ic Maocinbic

wie die dertiende

was geweest, zij vielen neer aan den voet van het kruis en

beloofden, dat zij Hem zouden volgen en Zijn wetten door
geven. §3 ^ olgeiis de sage is dit licht zoo lang blijven branden,
als Zeerij]) aan zee lag. SI De groote \N odanseik. waar
onder recbt gesjiroken werd. is toen gekapt en de ceder van

-taat naast bet niodertie grat \ an fle bekioide lamilie Roliiisiiiuiig. Het is naar onzen W ("stersehen smaak welliebt het
mooiste tvjie. [)(> \ ier soldaten in kiiitbroekies en mei S})aan-

-ehen stet>k op hun hoofd, stellen vier waeliters voor en liet
geheel duidt op bet graf van een voorman, die in samen\\erking met den ^ estersehen o\erheerseher uit zijn tijd de

orde en rust handbaafde. Di» slangen- of drakeninoticMui o])
de urn wijzaai o]i de waakzaambeid van een boogere maebt
o\er het stoffelijk overschot. Het bijgeloof wil ook. dat in
elke waruga (>en groote. zwarti' slang ter liewaking buist. SI
De foto hierboven is het graf van een tonaas (d.i. voorman) te

Kawiley; (h> paardenmotieven duiden op rijk aardseh bezit:

de groote. wijdgeopende oogen svmboliseeren den man met
een ruimen blik en wijs beleid. De letters, die in den steen

zijn gehouwen, dateenm vermoedelijk uit een latere periode.
Op het voetstuk weer d(> slangenmotieven. SI Hiernaast trof

ik aan waruga's met twee zittende beiddmi. waarvan men
blijkbaar in later tijd. ter \crfraaiing. oogen \ an aardewerkscherven had aangebracht (zie foto). Anrlere waruga's waren

\ersierd rnet een dierenfiguur. welke het midden hiidd tusschen een koe en een kikker: de beteekeiiis hiervan is ons

evenwel nief duidelijk giMMirden (zie foto). SI Kr zou nog heel
wat te vertellen zijn over de s\"mboliek der beelden, oude ge

bruiken van fle Alfberen en wat hiervan nog over is. doch dit
zou te ver vof-rcii- zoodat ik iiiermede deze korte rnededecling
over de warijfra s in de Minahassa wil hesluiten.

De ceder te Zeerijp
dook H. ,1. F. Koivhts-Zi.ii.kf:k

K A groote merkw aardigheid in de provincie (,roningen
is ten (biode gedoemd: nog enkele jaren wellicht en
•b' duizend of nog meer jaren oude ceder te Zeerij]»

E

zal er riict meer zijn. SI l)eze boom is onafscheidelijk

verbonde/i aan 'h- sage v an het Hiepsler Kich t. een schoone

vertelling uit den tijd. dat de hier wonende bevolking ge

kerstend Werd. 'b- sage luidt als volgt: Ivr was eens een

keizer, die o\,.r 'b' bede wereld regeeren wilde, dus ook over

'' A

deze contreien. Daarom riep hij de twaalf ..oudsten . die
hier de maebt i" handen hadden en recht spraken, (ui

ftaf hun bevd zijn netten op te schriiv ii en aan het volk
af te kondim-n. hun eebiof af Ie zweren en met meer aan

H AREG I MET EEY SOORT KIKKER Ol' HET SIA'ITSTHK
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zeker ook de leuze van dezen pr*

■dikanl.

nev<"nstaande afbeelding ervoor in de plaats geplant als her holen aan den Biji)el ontleen" < •
innering aan de cders van den Libanon: er werd een houten ceder staat, is bij de be\ olking
kanelletje bijgebouwd, die in de 13e eeuw werd vervangen
door een werkelijk imposant bouwwerk, dat veel te groot is

voor de onmiddellijke omgeving. Dit is dan ook een bewijs,

])oom aanraken, maar w anneer "J

icrde waarop de

jji,.,nand zal ook den
pjji,icnkort den tol der
^ sehoone herinne-

natuur heeft betaald, is onze p

dat bet inder

ring armer geworden. SI De

tijd niet alleen

sage van de

een bedehuis
was voor het

zen ceder deed

dorpje Zee

dat

rijp, maar ook

velingo

een

wierde
was,
w at de beken

mij begrijpen,

centrum

van macht en
van verdedi

de

ging. De vier
kante.

vrij

muren

schijnlijk is de
h O t) g t e b ij
Z e e 1- ij p d e

van bijna 2 m
dikte, was een

goede uitkijk
post; de kruis

r e c h t-

traveeën

geweest.

veelzijdig

die

gesloten koor
zeer

een

bouwwerk

zijn, wat o.a.
de

sehoone

de ri
of af-

wateringen de
n a t u u rl ij ke

mooi

profileering

In

eeuwen

waren
vieren

moet volgens
kenners

of

t h ingplaats
voor Fi velingo

kerk met haar
drie

Ipstalls-

rich is voor
O o s t-F r iesJand: waar

O p g e t r O kken

en

deze

b<jom bij Au-

staande toren,
met

voor Fi-

DE OUDE CEDER OP DE WIERDE TE ZEERIJP MET DE KERK OP DEK' ACUTERGROKD

grenzen
van
de verschillen
de deelen der
en hoofd-offer-

der fd/., m hooge ramen bewijst. SI Van binnen is het ge-

provincie en elk deel had zijn eigen recbti)laat

hlootgelegd, een menschcnhoofd. In aanmerking genomen
dat de kerk een mooi en evenwichtig bouwwerk is, zullen

del bij het reconstriieeren der geschiedenis der prov. Groningen.

heel overpleisterd. doch niet 'lang geleden is een stuk kalk plaats. Op de prachtige kaart vanMr.(..(:.Geertsema zijn al die
neergevallen en heeft een detail van een muurschUdering grenzen uitstekend na te gaan en zi, is een waar.levol bnlpmidF R E D ERIK
DE OROOTE
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elders. Bijna

1790—'95, zooals in Friesland, te Stecnw, ijk en
ongeschonden en dus van
alle zerken in Gr<
rollingen zijn
groote waarde voor heraldicus en historicus Di e t e Zeeri.lP
een

zijn veelal voorzien van mooie huismerken; ook zijn ci

MET VEELZIJDIG AFGESLOTE\

k o iin t e i c h
nicht
kom
men. weil der

Alt"' gro.sze Gescllschalt hatte . Terstond dicteerde de k">uing
slot van den brief: Flculc auch nicht, weil der .\lte brum-

inig if't. und die niichste Zcit auch nicht, weil ich wegen meiner Lügcnhaftigkcit auf acht Tagc nach .Spandau musz! SI

liaar aardige zerken van een domineesfamilie, waarop i

Vollairc critisecrde eens de k")ninklijkc tafel van Sanssouci.
..M">nsi(*ur . zei Irt-derik. ik moet te velde meermalen tevreden

kennis des goeds en des kw aads, de laatste" voorzien van

zijn met "-en korst brood", waarop Aoliaire: ..Dat kan zijn.

schilden afgebeeld zijn de boom des levens en de boom " c

twee vruchten. ,.Schoenmaker, houd je bij je leest", was

Majesteit, maar dan was U ook niet bij een koning te gast!"

2(1 Jamiari lO.M

Bi l T /•; A

van een middelmatigen. gezonden \sildsland vormt hij een
zeer lielangrijke laelor. \\ ij raken liier aan de lieroeinde en

veel omstreden kwestie van het wegvangen der zieke indi
viduen. Het is nog niet zoo heid lang geh'den. flat de natuurhesehermers hierin een prachtig argument meenden te hebben
gf^vonden tegen de jagers. De roofdieren zouden zich geh(>el
of nagenoeg geheel voerlen met zieke hazen en konijnen, zijnde
de gfv.onde te k^viek om zich te laten vangen. Op die manier
zouden zij den wildstand vergrooten inplaats van baar te
scbaden,
n, daar
(laar di<
die zieke dieren nu geen gelegenheid
kia'■t'goii
P-

om andf

ren te besmetten en zoo groote calamiliMize epide-

mieén te veroorzaken. Tegenwoordig bestaat daarentegen bij
al te eritiscbe biologen weer de neiging om deze rol van beelnieester geheel uit te schakelen. De waarheid zal ook hier

wel in het midden 1'rgcii. lïr i.s natucilijk geen sprake van.

dat alleen zifdve dieren door roofdieren zonden wiirden ge

vangen om de doodeenvoudige reden, dat (b>Z(> dan van
honger zouden moeten omkomen! Zoo'n vos vangt dus t>n<;eeen groote boeveelbeid kerngezonde

r

bazen

en

ko

nijnen en soms zelfs nog edeler wild. Zoodoend(> verhindert

hij zeker het ontstaan van een wildstand als die van de konij

nen in de duinen, iets waar wel niemand rouwig om zal zijn.
Vi'anneer er nu echter een infectieziekte in het gebied optreedt,
zullen de door ziekte v^erzwakte exemplaren hem vrij zeker
ten prooi vallen, waardoor uitbreiding kan worden voor

komen. Er zijn inderdaad gevalhm van grootere wildsoorten
bekend, waar het ontbreken van roofdieren een zeer ongunstigen invloed heeft uitgeoefend. Er is hier dus alle reden
voor jager, landbouwer. boscbbou\ver en natuurbeschermer

om de handen ineen te slaan opdat een behoorlijk aantal
vossen in pais en vree hun jongen kunnen groot brengen. SI
Al die bezwaren tegen Reintje vdoeien voort uit zijn voorliefde
voor vleeschgerechten. Heelemaal zijn maal doet hij daar
echter niet mee. Schrijft hem de fabel reeds geen trek in drui
ven toe? Nu, die krijgt hij hier inderdaad niet te eten, maar
zooveel te meer bessen en bramen, waarvan de pitjes in zijn
uitwerpselen duidelijk genoeg zijn te vinden.

/■ "fn A . (, iyiliiyti
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BIJ DE KORTENHOEFSCHE PLASSEX

OVER WATER- EN VEENLAND

Holland is aan het water . onl\ (jek<'r(]'.beweert

DOOR Dr

men en clan wordt met gereehlvaardigden trots naar
de Haarlemmermeer, de Zuiderzeewerken en zoovele

der oudere droogmakerijen gekeken. Inderdaad heeft
men daar het water weggezogen en het diepliggende, nieuwe
land door dijken afgesloten, opdat het vijandige element niet

B. PoLVR
breidde In de eerste helft der 19e eeuw A*erd \alsineer ernstig
bedreigd en liej) ook Amsterdam gcAaai om eloor den ..Hol

landschen V aterAvolf". zooals deze zich

st eeds dieper in het

land vret.mde jilas genoemd AAfrd. te Aiorden oacrAalIen. Toen
men dat inzag, is ch droogmaking erAan ernst geworden!

opnieuw naar binnen zal stroomen. Is Nederland nu van

nature een waterland, zijn al die voormalige en thans nog be
staande plassen van ouOs aanwezig, of hoe zijn ze er anders
gekomen? 8Q Van ouds her waren ze er zeker niet. Bezien we

kaarten van Holland uit de vroege middeleeuwen, dan ont
dekken Ave daarop veel minder open water, dan in verband
met droogmakerijen en meren van thans te verwachten zou

zijn. Vooral de zee drong niet zoo diep als tegenwoordig naar
binnen, de Zeeuw.sehe- en Avaddeneilanden zaten nog vast aan

het land. Omstreeks de I2e eeuw evencvel beginnen de groote
doorbraken aan onze kusten, waardoor de zee steeds meer

landinwaarts drong en de kustlijn verbrokkelde. Ook het aan
tal plassen en meren en vooral hun op])ervlakte is sterk toe
genomen in den loop der eeuAven. Van de middeleeuAven kan
men zeggen, dat zooavcI zout als zoet Acater aanvallen doen

op het land en dit aan alle kanten ondermijnen. Bekend is
o.a. de latale ElisahethsAdoed. Avaarbij de Biesboscb is (jiit-

staan en het daaraan verhonden A'erhaal van den Kinderdijk,
het rond dobberende Aviegje. door de ])oes in eveiiAvicht ge
houden. SQ Ook de Zuiderzee zal Avaarschijnlijk na een of meer

cata.stroi)hen zijn doorgebroken; in den Romeinschen tij<l was
ze alleen nog maar als het meer Flevo aancc ezig. In den thans
drooggemaakte.! Wieringermee.-],older zijn cultuurresten, pot.scherven gevonden, welke zoo ongeveer dateei-en van 700
900 na f.hristus en die dus l.ewijzen. dat daar in dien tijd nog
menschel! hebhen gCAvoond. SI Wat voor de ze«; eeldt. eeldt
ook voor het zoete Avater. Het meest sprekende voorbeeld is
!. 1
kaarten jjolder.
niet half
uitgestiektheid
bezit van den "9
tegenAvoordigen
Zedeheeft
in
den loop der tijden eenige dorpen verzwolgen, toen ze zich
steeds opgedreven door den W.-stersto,m. oostwaaits uit-

Eolo nu'i. /^ .1. SwEf''
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.-/.4A' D£ PLASSEN TUSSCHEN GOOI EN VECHT

T^anneer \vn rlus de geschiedenis zoowel van de Zuiderzee als

grootere of kleinere gaten, zelfs meren deden.ontstaan. Dat

van de Haarlemmermeer beschouwen, dan zien we. hoe in

dit funest is voor ..Neêrlands weeken grond", w aar bovendien,
zooals talrijke onderzoekingen aantoonen, het grondwater van

beide gevallen oud land door het water is verzwolgen en hoe
dan vervolgens, in een later tijdperk.dat land door den mensch
weer is teruggenomen. Orooter. dan om land aan het water te
..ontwoekeren", is de zorg van den Hollander om het water

terug te dringen en vooral r>m het t<' beletten zijn gebied uit
te breiden. S3 Het is een strijd, die begonnen is van de tijden

af', dat ook <le lage gedeelten'van .Nederland bewoond werden.
.Steeds dringt het water oj). het staat maar <Mmige tientallen
centimeters onder het op[)ervlak: zoodra w ij een kud trachten
te graven w<irdt deze gevuld. Er is dus maar weinig noodig.
hoog water, een flinke storm, om zoove<'l land v^eg tc .s aan.

zelf reeds steeds hooger komt en waar de zee en het water
door voor- en najaarsstormen telkens worden opgedreven, be
hoeft geen betoog. Mogelijk was het kwaad reeds ver gevor
derd. toen in 1382 Hertog Aelbrecht van Beieren het wille
keurig veenbaggeren verbood en bepaalde voorwaarden stelde,
die in acht genomen moesten worden. Het is zelfs niet uitge
sloten, dat Zuiderzee en Haarlemmermeer daarom zoo ge

makkelijk spel kregen, omdat de eerste kiemen gelegd waren
en het land door diverse vcengaten reeds was ondermijnd. In

later tijden werd niet minder voldaan aan de behoefte aan

maar toen was wettelijk vastgelegd op welke wijze
dat het grondwater aan de oppervlakte komt. Daarbij komt baggerturf,
het
veen
mocht
worden. S3 Tegenwoordig is
nog. dat de heide provincies Holland voor ongeveer drie kwart bepaald, dat een uitgebaggerd
stuk land maar niet zoo zonder meer ver
uit veen bestaan, de weekste grondsoort rlie men zich denken
kan. vooral wanneer die met water is doortrokken. Sa De aan

wezigheid van dez.-n veengrond veroorzaakte ook al

dat

veend mag worden. Ten eimh' de v<'rwoest('nde kracht van

h(!t water te breken, moet men overal lange reej»en land laten
staan. Hierdoor wordt het watero])pervlak verdeeld en de

cr meer open water kwam in h.d toch al zoo waterrijke Hol golfslag gebroken, zoodat de veenplas niet meer voor het land
land. Reeds van zeer oude tijden af wordt dit veen gebrui - gevaarlijk wordt. ()[) deze overgelaten walletjes wordt de turf
voor brandstof in ons met hout en steenkolen niet al te rij^ oi)gestaj)cld. Aan den weg van .Nmsterdam naar Haarlem,
voorziene land. Pliniiis verhaalt, dat aan ( « - oori zee "■

in den Osdorper Benedenj)oIder bij Halfweg, ziet men dit

een armzalig volkje leefde, dat vochtige

proces in werking; open water doorsneden met rechthoeken

maten hij verJarnulen. Ongetwijfeld is '

men ook de plicht om, wanneer het veenbaggeren ten emde is.
den ontstallen plas weer droog te maken. Voor het oude wei
land op veengrond krijgt men nu een di(![)er liggenden polder

kneedde en dit vervolgens meer in den wim ( an J . ^
het drogen. Deze gedroogde aarde leverde de
het vuur. waarop zij hun maal kookten en hun
J .
niet zeer enthousiaste, beschrijving van h<
winnen van turf. zooals dat in deze landen

k en het

ge )

hmikehjk was! De turf in de lage kuststreken is echt 1^
turf. d.w.z. dat ze grootendeels uit het

'

van land. waaroj) turf ligt te drogen. SI Tegenwoordig heeft

terug Men mag alleen'daar turf w egbagg.-ren. waar de ondereronil uit klei bestaal. welke grondsoort meer waaixh; heeft
dan veen. Wanneer men van 1 lalfweg den Osdorperweg naar

.Slootim ne.-mt. heeft imm aan de rechterhan.1 den ( sdorper

Benedenpolder. Dez." is reeds uitgeveend en drooggelegd, de
vruchtbar.- kleign.nd ligt een.ge meters dieper dan het links
"'■voor in de plaats en hier is meli-en ''e w.jz^ („.„ovens de van den weg staan.h- water uit d.- veenderij van den Bov.-nvan de meeste onzer plassen en menu
^ steeds polder. Daar is het baggerb.-drijf nog in v.dlen gang^; al naai
'""■zaken van het feit. dat
„.1. aan. dat de vraag die er voor de turf zijn zal, zal ook d.-zr. (.oldei ov. i

fterd wordt. .Slechts een 20 a 40 cm komt

.j „,.„n,hvater

zoo gemakkelijk doorbreken konden. - ' "
1^0 oudste bewoners dezer streken zoo i r
'""t behoeften, sliikkeii grond uitbaggerier

,|„ar. al naar
aldu.s overal

Haalt men evenwel de turf weg. dan kom

b

tien h twintig jaren droog liggen .m .lan zal m.-n o,, d.m bo.l.un,

waar nu een kleine drie m.-ter water hoven staat, aaidapp.1.
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dwijnen ct! draai me. niel in elke liand n <'hakj«'. plüt.selin»

de roomsoezen
dooh Mahia (iouvius
M

vier uur zou m'n bezoek komen: een paar oude

schoolvriendinnen, die ik in vele, vele jaren niel
ontmoet had. Si 'k Heb m'n kamer wat opgeruimd

O

en

oin. blijf staan en steek den beiden kleinen st rijders er ieder een
toe me! n bu'hend: ..alsjebb.elt . Si \ erbluttelld effect: snelleren radi; ■ Ier uifuerking i
de zon d(or
zoo gleed
iiooze g» zicht ies Iets zó<')
rompidt hen zóó A'olkomen.

oixlenkbaar. Als brak plotseling
n blijde glimlach ovi^r de heide
on\ ervs acht s verrast hen. overdat d<' beide leuke. vuile, strijd

lustige

zO O

met

gezellig mogelijk
gemaakt: n toef

snuitjes

stomheid

worden geslagen,
Kn

kleurige bloe

—

wat de

niet te overbrug,

men hier en daar

gen

neergezet,de lage
stoeltjes om den

geschilpun

ten geweest mo

gen zijn — zij

haard geschoven

zijn spoorloos

— 't is nog guur
en de thee
tafel met uitge

verdwenen, weg
gevaagd door

zochte lekkernij
en klaar er bij.

zen ... SI Als ik.
vóór m'n huis te

twee

i

Ik verheug me

roomsoe

ruggekomen, den

heel erg op 't

sleutel te

voor

weerzien: ik zie

schijn

dien schoon c n

de deur te ope

tijd van vroeger

haal om

nen. keer ik me

weer vóór me,
ik leef er weer
in en herinner

om. kijk in vier

me weer allerlei

ooeen

saam beleefde

beide knapen als

avonturen

nog

en

S3 T e r w ij 1 ik
langzaam
m'n
hooge

lang, bij elke
veel voor van den middag; ik voelde me weer jong en

i!
vond het leven mooi

Ja — die roomsoezen! SI 't Is nu

drie uur — ik zal nog gauw in de buurt wat van onze oude

luttel iveinije. boe dóm v

mi": er

maar noi xlii ;

oeweest is om

zelfs — als

1 i e V e 1 i n g sge-

met "n toover-

p:s
gaan
halen: die hoo-

slag
— de
vrieiidschapte

ren er bij vaiimiddag. S3

hers! ellen . . .
§3
(hn vier
uur kwanim'n
b:ezf>ek.
Ev

Als ik met 'n

kartonnetje
vol soezen uit
den
winkel
kom en huis

waarts

trappen

o|)klim. peins ik
hó( \(ud cii hóe knap imnand wel haf! moeten redeer over. Iioe
neeren en betogen, om de disjml eerenden tot overeenstemrning — of alleen maai' !<(t zw ijgen — !<■ brengen; en hoe
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geilheid 'n groote voorliefde voor roomsoezen ... SI Ik stelde
me

en zie de

dikke
vrinden
verder wandelen.

weer veel kleine
bizonderheden:
zoo haddim we

gele-

even

1/1 un der-lachende

dolle pret;ikweet

feestelijke

eens

werd veel ge
praat en ' nog
meer
g elachen.
We
s c h e i d d e n

gaan

wil, loopen er
vlak vóór me

eerst,

twee
jonge
tjes, echte
straatjongens
van 'n jaar of
acht, negen;

zon

toen de

al

sliejt

lang

en

de

roomsoezen al

lang O]) wa
ren.

blootshoofds,

in slordige,
dunne jasjes,
op afgetrapte

KANT

had

s e h o e n e n.
Druk en hef

de eigenaar
dige gewoonte
om aan zijn

tig redeneeren

w erktafel en in

ze samen, gesticuleercn er

de schemering

bij. De don

zóó te gaan
zitten, dat hij

steeds

kere hoofdjes
met

het slor
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dige haar be'wegen mee: 't is blijkbaar gewichtig! 't .Schijnt
hoogsternstige „woordentwist", die — zóó luid klinken
de stemmen

op — in 'n ,,vuistentwi.st" dreigt over te slaan,
Ik haal ze in. en passeer ze — ze hebben geen oog voor an-

dere mcnschen, ze zijn te zeer in beslag genomen — en

blijf nu vlak -vóór hen loopen. In m'n vroolijkc jeugdstemmiiig komt er 'n grap in me op: met 'n stil inwmndig genieten
haai ik twee lekkere, dikke roomsoezen te voorschbn. Iaat
het karton met de overige in de tasch aan m'n arm vei-

ster df

alleen

door het ven-

n toren van Eóbenieht kon zien. Hij had zich er aan

gewend, bij het denken tm bij colleges en reflevoeringen altijd
een

d(M-gelijk punt ()]) te zoekfui en daarheen voortdurend

flen

blik

terug te wmiden. Dit is fle oorsprong tot de anec-

dote. dat Kant eens

oj) een college van zijn stuk raakte toen

een der tfjeboorders. flie setlert het begin van het semester
een knoop aan zijn jas misti op een goeden dag ineens ver-

scheen met aangenaaiden knooi

