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Maar Ingrid is al 'n eind weg. Ze is opeens hang voor slaag
wewordeii. nu de viool niet meer zingt, en ze rent op halfbe
vroren voetjes verder.
Maar dat kan ze natuurlijk niet volhouden, zoo'n heel eind.

BUITEN

en al gauw sloffen de voetjes weer moeizaam door de dikke

^iSe'll'Jstreercl'NX^e ektlad
-

sneeuw.

De sneeuw kraakt onder haar voeten. Ze moet zich inhou

®Lan Ket-Buitenieven
^

den niet te gaan zitten en haar handjes te hegraven in die

--

zachte, warme kou.
Redactie: Mr. P. J. A. BOOT

INHOUD

..Och Heere-heere. wat is die sneeuw toch mooi wit!"

oogen. door Coby Gonggrijp-Webek
BLZ. 314—315. 324
Het oude Straatsburg en zijn kathedraal

heeft Peter gezegd. Ingrid weet niet eens wat „wit" is. Zal

Ziende

(geïll.). door Henri van Mandele blz. 313, 316—319
't Zomerwegje (gedicht), door Joannes RedDINGIUS

BLZ. 318

Ratten en Muizen (geïll.), (II. Zwarte Rat.
Bruine Rat en Waterrat), door Dr. G.
Barendrecht

Op

de

bijenmarkt te Veenendaal (geïll.),
blz. 321—323

Orchideeën voor den vollen grond (geïll.),
DOOR G. KrOMDIJK

zegt Moeder. ..En als je je bril afzet, krijg je klappen".
Maar er is toch iets in haar. dat zegt dat ze 't wel zal kun
nen zien. en dat "t zoo mooi zal zijn. Nog mooier dan Peter's
viool.

BLZ. 319—321

door H. G. de Leeuw

ze 't kunnen zien als ze haar bril afzet? Moeder zegt altijd:
..Nee." als ze zooiets vraagt. ..Zonder bril kan je niets zien",

BLZ. 324

Men gelieve alle stukken voor Redactie en Administratie bestemd te
zenden naar Rokin 74—76, Amsteidam. Bijdragen dienen vergezeld te
gaan van postzegels voor eventueele terugzending.
Overneming van den inhoud, ook hij gedeelten, verboden.

ZIENDE OOGEN^
DOOR CoBV Gonggrijp-Weber
Ingrid ziet de sneeuw

De mand staat al op den grond. Twee bevende handjes
tasten naar den gehaten bril met de groote groene kleppen.
Dan ziet Ingrid de sikm-uw.
En O. wat is "t mooi! .Vlies is wit. de weg. de wei. de her

gen. Van een glanzend. ])ijndoend wit. Want pijn doet tin
Ingrid's oogen. alsof honderd spebb-n er in prikken. Maar dat
doet er niets toe. Ingrid staat roerloos, als toen ze naar de viool
luisterde, en haar oogen aanbidden. Er zijn blauwe schaduwen
onder de booinen. en de booinen zelf zijn zw aar van de sneeuw

die op hun takken ligt.

Hoe lang ze zoo staat, weet Ingrid niet. Maar opeens be
gint 't donkerder te worden om haar heen. t Is net of t don
ker van achter haar komt. maar als ze omkijkt, draait "t don
ker mee. Ze denkt dat 't de trold ') wel kan zijn. die op haar

loert om haar op te slokken en dan wordt ze bang. En haar
oogen beginnen ook hoe langer hoe meer pijn te doen. De

I sneeuwd. Maar Ingrid heeft de sneeuw nooit wit gezien.
I De sneeuw is vies groen, zooals alles vies groen is wat ze

trold steekt er telkens zijn vingers in. die zijn zoo jiuntig.
met lange scher])e nagels, en dat doet ]>ijn. Ein 't wordt maar
steeds donkerder, en haar bril is ze kw ijt. Die heeft ze verloren

I ziet, 't eene wat donkerder dan 't andere. Dat komt door

toen ze de sneeuw zag.

I NGRID loopt door de witte wereld, want het heeft ge-

Ingrid's groenen bril. De menschen die haar tegenkomen
kijken nog eens om en schudden meewarig hun hoofden.
,,Wat is ze Icelijk met dien grooten groenen bril", zeggen ze.

Ze laat zich op haar knieën vallen en haar handjes klauwen
hulpeloos in zachte sneeuw. Maar ze vindt den bril niet. De
sneeuw wordt al grauwer en waziger en daar zet opeens de

,,Ja, die Gunnarson's worden wel bezocht in hun kinderen".

trold zijn tanden in haar oogen. Dat doet zoo n pijn. dat ze

Ingrid ziet de gezichten van de menschen die ze tegenkomt
niet duidelijk, maar ze kent hen aan hun stap. En als de do
minee langs komt, maakt ze een kniks voor hem zooals alle
meisjes doen en zegt: ,-Dag dominee". En de dominee lacht
tegen haar met z'n viesgroen gezicht en zegt: ..Dag kleine
Ingrid, zoo alleen op pad?"
Als ze langs oude Helle's huisje komt, hoort ze dat Peter
Soihöm viool speelt. Peter en Helle zijn de oudste menschen
in 't dorp, hun neuzen en kinnen zijn naar elkaar toegegroeid
en ze hebben geen tanden meer in hun mond. De menschen

er verdoofd

van raakt, en ze zakt voorover in de sneeuwv

Nu heeft de trold haar heelemaal in zijn maeht.
De jonge Niels Bodde

Een forsche jonge kerel, met grijze oogen in een verweerd

gezicht, is Niels Bodde. Als je naar hem kijkt, w eet je direct
dat het slecht kersen eten met hem is. maar ook. dat hij zoo
eerlijk en trouw is als goud. Dat zag Vlijnheer Horrehv ook
aan hem en aan zijn broer, en daarom nam hij hen in dienst.
Een vreemde dienst is dat anders! Ae moeten in een hut

in 't dorp zeggen dat Peter en Helle vroeger van elkaar ge

in de bergen wonen en mogen niemand toestaan op minder

houden hebben en dat kan best waar zijn. want nu zit Peter
nog ieder oogenhlik in Helle's huisje met zijn viool.
De viool is ook oud. Als ze zingt, klinkt 't altijd heel be
verig en dun. net als Peter's en Helle's stemmen. Maar voor
Ingrid is de viool 't mooiste wat er bestaat. Ze kan nooit

dan tien meter afstand van de hut te komen. Als iemand uit

het dorjt hun vraagt wat al die geheimzinnigheid toch heteekent. halen ze hun schouders op en zeggen dat ze "t niet w eten.

Maar in t dorj) weten ze t wel. In "n dorj» weten de men
schen nu eenmaal alles. Die halfgekke Horrehv heeft daar 'n

verder komen als de viool zingt in Helle's huisje, en ze heeft
daar al heel wat klappen voor gehad, als ze hijvoorbeeld voor
Moeder naar den hakker heeft moeten gaan, en Vader moest
wachten met 't eten omdat er nog geen brood was.

schat hegraven, omdat hij vreeselijk bang is dat iemand dien
zal stelen. W ant hij durft den schat niet bij zich te houden

Nu komt ze van den kruidenier en ze heeft haar hengsel
mand vol met pakjes. En Moeder heeft gezegd dat ze gauM

zaak weten ze met. en dat is erg verdrietig ^oor de menschen.

terug moet zijn. Maar als ze de viool hoort, vergeet ze al 't

taait g ijr t lij de hellingen af. tot hij met een zwaai op het
breede. glooiende pad terecht komt. Merok ligt witbesneeuwd

andere, en moet blijven wachten tot het lied uit is. Ze staat

doodstil, een nietig grijs hoopje mensch in de witte sneeuw,
en heel haar jonge zieltje is muziek.
Als de viool ophoudt, is ze verkleumd. Haar kleine hand
jes, die de zware mand omknellen, zijn rood en blauw en

purper en haar neusje is een klein rood puntje onder den
leelijken groenen bril.
Binnen sehuifelen voetstappen. Peter komt voor 't raam.

omdat hij dan bang is dat ze hem zullen vermoorden. Dat

weten de menschen in 't dorp allemaal, maar 't fijne van de
Niels gaat mkoopen doen in 't dorii. Met een suizende

aan de donkere fjord. Niels fluit een liedje terwijl hij er naar
^ zich
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Hij doet 't open om zijn pijp huiten uit te kloppen, want
Peter is erg netjes.
,,Och Heere-heere, wat is die sneeuw toch mooi wit. Helle",

zegt hij bewonderend, en dan ziet hij Ingrid pas.
,,Kijk nou, daar heb je die kleine meid van Gunnarson

waarempel. En zoo koud als 'n sneeuwpop!"
„Laat 'r naar binnen komen, dan kan ze 'n bakkie koffie

krijgen, 'twurm!" heeft Helle's stem uit 't kamertje.
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rJ) nee-dal-is-het-niet. 't Zit hier". En ze wijst op haar
oogen.

hebt jc hril ook niet. Heh je hem verloren?" vraagt
Niels.

Opeens w'cet Ingrid alles weer, en ze begint hartverscheurend
te huilen.

,,Het is de trold!" snikt ze. ,,Die heeft hem opgegeten!"
De jonge Niels Bodde zit in de sneeuw aan den weg met

het snikkende kind in zijn armen en hij weet niet wat hij zal
doen om haar op te laten houden. Hij wiegt haar zachtjes
heen en weer en zegt sussend: ,,Toe kleine, huil niet zoo. Ik
zal je bril gaan zoeken. Heb je hem hier verloren? Toe nou,
toe nou maar. Ik vind hem heusch wel. Hou jij je oogen maar

stijf dicht — zie je wel, daar is de vluchteling al!"
Het kind heeft geduldig met haar oogen dicht zitten wach
ten. Ze gelooft zelf ook dat ze w eer uit den trold kan stappen

als ze haar bril heeft en ze strekt verlangend haar armen uit
als Niels hem heeft gevonden.
Maar 't helpt niets. Of ze haar oogen dicht heeft of open.
altijd is ze nog in den trold.
,.,Maar ik zie nog niks!" snerpt haar angststemmetje dooi
de lucht. „Toe, hou me vast! Ik ben zoo bang voor den trold
en hij heeft me heelemaal opgeslokt!"
Niels moet weer troosten. ,,Dadelijk gaat 't wel beter,
kleintje. Je hebt je oogen toch niet lang open gehad, is T
wel?"

,,Dat weet ik niet. Ik heb de sneeuw gezien!"
Dan zegt Niels niets meer. Hij bindt haar boodschappen
mand op 't sleetje en tilt haar op.
,,Ik zal je naar huis brengen", zegt hij kort. ,,Je weet toch
wel wie ik ben?"

,,Natuurlijk", zegt Ingrid, ,,je bent Niels Bodde". En ze

legt haar hoofdje vertrouwelijk tegen hem aan.
Als ze nog niet bij de deur zijn, die scheefhangt in 't slot.
hooren ze gekijf en kindergehuil uit 't huisje. Ingrid's armpje
klemt zich vaster om Niel's hals.

„Ik hen bang, Niels", fluistert ze, „ze moeten me nou niet
nog meer pijn gaan doen".
,,0, dat zullen ze niet", zegt Niels.
Meteen gaat de deur open en Jelle Gunnarson komt er uit.
Hij vloekt en halt z'n vuist. En hij roept: .,Ik zal dat kleine
mirakel wel is op gaan scharrelen, en dan — Hola! wat is
dat?"

als ze naar den bakker had moeten gaan of naar den krui
denier, en altijd als ze naar den slager was geweest. Maar
dien dag dat Ingrid de sneeuw zag. was Loki ziek. Hij
lag toen op de stoep voor zijn huis en kon niet eens kwis
pelen, zoo ziek was hij. En nu is Ingrid zelf ook ziek en kan
in een heelen tijd niet naar 't dorp gaan of zelfs de vogeltjes
eten geven, want het is heel erg en ze ligt in een donker
kamertje hoven op zolder, en de trold bijt nog maar steeds in
haar oogen. Ze heeft zoo'n pijn. dat ze soms urenlang bewus
teloos is. Maar 't gaat langzamerhand wat beter met de pijn,
hoewel de trold haar maar niet los wil laten.

Ingrid is bijna altijd alleen, omdat Karen zooveel beneden
te doen heeft en de rest van den tijd op kleine Jelle moet
passen, die niet van de warme kachel vandaan mag. Kleine
Jelle is eigenlijk al drie jaar ouder dan Ingrid. maar omdat hij
niet meer kan dan een kind van vier. wordt hij altijd nog
..Kleine" Jelle genoemd. Ingrid houdt niet erg van Kleine
Jelle. Ze is eigenlijk bang voor hem. omdat hij zoo hard kan
slaan. Vroeger hebben Vader en Moeder haar eens met Kleine
Jelle alleen gelaten en toen heeft hij haar met een pan op
haar hoofd geslagen. Het litteeken er van zit nog oji haar
voorhoofd. Nee. ze is maar blij dat Kleine Jelle bij de kachel
moet blijven en niet naar boven mag. al is ze daardoor dik
wijls alleen.
Maar om haar vrienden moet ze vaak huilen. Ze zal ze wel
nooit meer zien. want de trold zal wel alle moeite doen om

haar in zich te houden, zoo slecht is hij wel. Zal Pip haar
missen en de schapen? Maar 't meest denkt Ingrid aan Loki.
Ze zou hem zoo graag bij zich hebben, maar ze is bang dat
de trold hem dan ook oj) zal slokken, en dat zou vreeselijk
zijn. Nee, dan blijft ze eigenlijk nog maar liever alleen in
den trold.

Maar toch ligt ze veel aan Loki te denken en als Jelle op
een morgen naar het dorp gaat om de schoenen en klompen,
die hij gemaakt heeft, weg te brengen, roept ze hem na. dat
hij vooral de groeten aan Loki moet doen.
..Waarempel". zegt Jelle. Als hij niet dronken is. kan hij
erg aardig zijn. En vandaag is hij in bi bijzonder goede bui.
omdat 't overmorgen Kerstmis is. Dat beteekent twee vrije
dagen en dat is heel wat voor Jelle. want hij moet niet veel
van werken hebben.

En hij neuriet een liedje als hij den weg naar "t dorjt toe
afdaalt.

,,Je dochter, Jelle", zegt Niels droog, ,,ze was druk bezig
in 'n sneeuwpop te veranderen toen ik haar vond".
„O m'n liefje, m'n liefje!" Karen Gunnarson duwt haai
man opzij, „God zij dank dat je weer terug bent".
,,En de mand ook", zegt Niels. Hij zet het kind op den

grond en gaat de mand halen.
,,Je moest even binnen komen, Niels", zegt Jelle Gunnar
son vriendelijk, ,,'n kop koffie doet altijd goed".
Maar Niels wil niet. Zijn lippen zijn .stijf opeengeklemd als
hij zijn weg naar 't dorjj voortzet en zijn groote handen zijn
tot vuisten gebald. ,,God nog toe, arm klein ding!" denkt hij.
De Vrienden

't Is anders flink koud. Als hij zijn schoenen en klompen
af heeft geleverd, zal hij maar even bij Olaf Svensen aanloopen. die heeft wel w at om "t kacheltje van binnen weer
eens wat op te stoken.

.Als hij van Olaf komt, doet hij erg geheimzinnig. Hij loopt
in zichzelf te grinniken en zijn trui bolt aan den eenen kant
een beetje. En thuis sluipt hij meteen de ladder oji naar den
zolder.

Ingrid is heelemaal onder de dekens gekropen als hij voor
haar staat. Vf'ant Vader ruikt naar ..Zaterdagavond" en ze
heeft wel reden om daar bang voor te zijn.
Maar Jelle heeft ditmaal ..bi vroolijke dronk" en hij doet
niets dan grinniken.

Al vonden de raenschen Ingrid leelijk met haar groenen hril,
den dieren kon 't niets schelen hoe zij er uitzag, en ze had

.,Hee, klein krum!" roejjt hij. ..kruip ès uit je hol. zeg! Je
heb de groeten terug van Loki en hij heeft erg met je te

dan ook heel wat vrienden onder hen.

doen omdat je altijd maar zoo alleenig ligt. En omdat ie zelf
niet kommen kan. hi hi. stuurt ie je dit —"
En met een laatsten schorren grinnik duw t hij iets warms
en zachts tegen Ingrid aan.
Twee hevende handjes steekt Ingrid er naar uit. en dan
zegt 't ojieens: ..Miauw !"

's Zomers waren het de schapen, die met 01c Dienstman

de bergen in gingen, en in den winter —ja,in den winter had
ze 't altijd 't drukst met haar vrienden, w ant dan waren het

de vogels, zie je, en die hadden haar erg noodig. Ze voerde
ze iederen dag en er waren er altijd wel 'n paar die van haar

hand pikten of op haar schouders gingen zitten. Dat was

,.0h !' roept Ingrid. Haar stemmetje is diep van verrukking.
.,Ben je blij met je poes?" vraagt Jelle.
..O. nou!'zegt Ingrid en ze drukt het warme lijfje zacht

dan 't feest van iederen dag.
Maar ze had twee beste vrienden. De eene was Pip, de ponnie
van Klaus Hansen, die ze altijd mee mocht helpen inspannen
en dien ze zooveel klontjes mocht geven als ze wilde. Pip w as

tegen zich aan. ,.R-r-r-" zegt Poes.

de mooiste ponnie van 't dorp, want Klaus stelde er een eer

zacht tegen zichzelf.

Ingrid luistert er verrukt naar. ..Nou spint ze", zegt ze

in hem net zoo lang te roskammen, tot zijn huid glansde als

Jelle draait zich om en gaat stommelend naar beneden.

zij. 's Zomers had Ingrid altijd 't meest aan Pip. Dan mocht

..Miauw!" zegt Poes klagelijk, en ojieens krijgt Ingrid M
schok. O. dat ze den trold kon vergeten! Die zit natuurlijk

zê wel eens mee in den wagen om vreemdelingen te halen en
naar 't hotel te brengen. En als Klaus dan met die vreemde

op Poes te loeren en daarom is ze zoo bang. Ze spint ook niet

lingen bezig was, mocht zij Pip aan de praat houden.

meer.

Haar tweede vriend w oonde in 't dorp. Het w as een kleine
zwarte hond, die zoo kwaadaardig keffen kon, dat zijn baas

..Vader!" gilt Ingrid en ze staat al naast het bed. met haar
bloote voetjes op den kouden vloer en Poes in haar armen.

had genoemd. Misschien w as Loki nog 'n grootere

Jelle gromt. Hij houdt niet van lastige kinderen. ..Ja. wat

vriend van Ingrid dan Pip. Hij bracht haar meestal naar huis

mot je nou weer?" dondert zijn stem van beneden, zoodat

hem Loki

1) God van dc Onderwereld.

Ingrid er van trilt.

{Vervolg op bladz. 324)
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Het oude Straatsburg en zijn kathedraal
DOOR

HeMÜ \ AN

Mamjei.e

I N het hart van den Elzas lifjt de onde hool'dslad Slraats-

zelfde taai g<'duld en dezelfde ofieiw aar<liglH'id Aan <'eii zuiver

I burg. Oud is dit land en ei-rhiedwaardig. ()v(>r het volk.
I ligt de hooge berusting van veel stil gedragen leed. S3

idealisme. Wreed eii t egel ijki-rt ijd kinderlijk was dit vreemde
leven: ineedoogenloos en soms grotesk aars ook de rechtspraak
dezer tijden, üe oude Sehinsltrüeke aa as een strafjdaats: hier
AAierp men de terdoodverooialeelden in hi't water. Op deze

i Want dit is het oud(! rijk van Lotharius: sinds twaalf
eeuwen nog steeds omstrtulen grensgebied tnssehen twee
volken. Ö3 In het herfsttij van het West-Roineinsehe iinperiuin
belaagden de Alemannen dit rijke wingewest. L)e kleinzoons
van Karei den Groote h(Uwisll<'n elkander dit gebied. In den

tijd der Hervorming brengt de .Nieuwe Leer onrust en twee
dracht over de stad. tot zelfs aan de haardsteden der burgers.
De sluwe politiek van Kichelieu bracht hel laiul in de 17e
eeuw onder den glorieuzen scej)ter van den Fransehen koning.
Na 1870 drukte de Pruisische soldatenlaars zwaar op deze
landen, en hij het einde van den W»n-eldoorlog werd het
Frankrijks jongste provincie.
De tragiek van dez(> innerlijke
verscheurdheid druktt^ zwaar op land en volk. Men beluistert
haar in de stille wctnnoed van oude volkswijsjes, als het
bekende:

Straatsburg, o wondervolle stad.
Daarbinnen ligt begraven zoo menige soldaat.
SQ Het bonte leven der middeleeuwen, weergalmend van
krijgsrumoer, verdichtte zich tot een ongekende lidheid bin
nen de muren dezer stad. Krijgshaftig, vol vrijheidszin, voch
ten hare burgers voor hun rechten, tegen allen die deze dreig
den te beknotten. In taaie vasthoudendheid streed het weer

barstige volk tegen zijn machtige hertogen en heersehzuchtige
bisschoppen, veroverde het een voor een zijn stedelijke rechten
en vrijheden, ondanks de overheersehing van koningen en
keizers en vormde ten slotte als keizerlijke vrijstad een kleine,
souvereine republiek, staande onder de onmidflellijke heseherming des keizers. SI Fn terzelfder tijd hloi'id<' in de kloosters
de blanke bloem der hooge mvstiek. leefde hier .lohan Tauler
en bouwden de burgers hun kathedraal. SI Feiiwen lang
streden geslachten met onverzettelijken wil im nuchtere werke
lijkheidszin onvervaard voor de grondvesting huniuM- staat
kundige vrijheden, eenwen lang bouwden die zelfde geslaeliten
aan hun kathedraal, met denzelfden gemeenschai)szin. met het-

plaats

ook. AAaar een stinkend riool in de riA'ier uitkAAam.

liet de hooge magistraat de koo])lieden. die Aalseli gewicht
gebruikten, bestraffen, floor ben te laten onderdom])elen in
het A iiile aa ater. tot groot<' a reugde A an de 1 oesehouvAende
menigte. SQ De ooievaar is <le vogel van <len Flzas. S3 Onder
de hoog<' bescherming Aan de kathedraal AAoonden reeds zoo-

A-ele g<-slaehten van boogpootige eibers op de grauAAbruine
hooge daken met hun eigenaaialige dakvenstertjes, drie. vier
rijen boAen elkaar. De ooieA aar is hier een oude getrouAAC.
een giaaggeziene vriend. FIke Klzasser heeft gaarne zoo een
gefuksbrenger op zijn Iniis. Ze ha.bb-n meest alle een OA.ievaars-

n.-st. (b-ze AAonderlijke oude huizen, in al die merkwaardige

AAij ',» !!. zooa s iet ..Kleinb rankrijk met zijn bevolking van
iiA i( 1A isse i< I s. en het typische Plantenbad. Avaar sedert
eeuwen de leerlooiers woonden. Nog nestelen de eibers op de
na

in'den' Fl
V i geels
ê .,.f T'.
tAA.
het '""overoude liedje-

<»<■ Kathedraal van Kol-

sterven langzaam uit
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rondom langs de v<^rdiej)ingen en een van hen overs|)ant als
een hichlhrug het bininrnhof van de eene zijde naar d<' andere.
SI Voor twee eeuwen was hel Rahenhof" een oud en voornaam

hotel. Oj) de hinmmplaats wtuu'klonk het geroep van de stal
jongens. Karossen en groote reiswagens reden onder de over
dekte j)oort door. De gastheer stond gebogen aan het portier
om den hoogen gast en zijn gevolg uit te geleiden. En uit de
vensters zagen kokette kamermeisjes en nieuwsgierige be
dienden, hoe uit het portierraamjtje een smalle aristoeratische
hand, met vermoeid gebaar, een laatste aanwijzing gaf. Aan
de poort dreunde een bedelaar zijn litanieën op en verdrongen
zich halsrekkend de hiiurtkinderen. SI Illustere gasten her

gevel, begonnen in 1277. vermaakte na zijn dood zijn paard
en een jaarlijksehe rente aan zijn geliefde kathedraal. Sa Met
een geduld, dat niet meer van onze tijden is. bouwde men
voort. In 1343 worden de lironzen poorten geplaatst in het
diepe hoofdportaal. \ ijf en zcwentig jaar later bouwt men aan
den toren. Sa Het rijke, majestueuze voorfront met zijn
twee duizend beelden was \oor di-n ongeletterden middel
eeuwer e<-n kunstvol bijbelseh prentenboek. .Aan den voet
van hun kathedraal hebben zij gestaan en hun kinderen de
Uitbanning uit het Paradijs gewezen, en Cain en .Abel. Zij
hebben hun verteld van Caïns broedermoord en hun .Abra-

bergde dit huis; hertogen uit de omgeving slapten er afen maar
schalk Tin-Piinc vertoefde er. Hij was een der veldheeren van

den Zonnekoning en zijn naam was hekend door heel Europa.
De Poolsehe koning Johan Casimir. verbleef op zijn doorreis
onder dit dak. Hij was .Jezuïet en kardinaal, en werd later,
na den dood van zijn broer Wladi.slas. gekozen tot koning.
Doch in 1688 deed hij afstand en trok zieh terug in Frankrijk,

waar hij weer in de orde trad en te iSevers stierf. Ook de
koning van Pruisen. Frederik de Groote. nam er zijn intrek.

En in^dezelfde hooge kamer, waar eens een verfijnde markies
.sluimerde in het pronkbed onder den zwaren beddehemel. be

kijkt nu een rondrfdzend koojiman zijn mager gelaat in het
gebarsten spiegeltje aaii den wand. SI Een avond van het jaar
1439 oi) het feest van Sint Jan d<-n Dooper. bekroonde het

heeki van de Maagd Maria, patrones van d<- Kerk en van
de stad Straatsburg, de torenspits van de Kathedraal en
verkondi.'de het bewonderende volk in de omgeving, dat

i

eindelijk dit heerlijke bouwwerk, dat hun voorouders aan

vingen. zijn voltooiïng had bereikt Uren in den omtrek ziet
men sindsdien de eigenaardige silhouet van de Kathedraal
met haar ééneedelmoedigheid
.slanken toren der
uitsteken
boven de .huizen
der
burgers
,
.
.-fld
Stad sa
sa De
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1561 is de kathedraal definitief in handen van de Hervorm

den. SI In 1681. na de inneming der stad door Lodewijk XIV,

wordt zij teruggegeven aan de katholieken en woont de
Zonnekoning in persoon het eerste plechtige T e Deum bij.
SI Tijdens de Fransche Revolutie wordt de kathedraal in
1793 gemaakt tot een Tempel der Rede. doch dit vermag
nog niet het schoone monument te beschermen tegen de fana
tici der omwenteling. Op voorstel van een wcggeloopen semi
narist, Antoine Tétérel, vernielt een baldadige bende met

mokerslagen twee honderd vijf en dertig beelden en andere
sieraden van het eerbiedwaardige bouwwerk. Tétérel wilde

m.

ook, dat men den toren zou slooj)en. ..als zijnde heleedigend
voor de gelijkheid". Een dwaas voorstel, dat werd aange
nomen, redde haar. Men tooide de spits met een enorme

roodgeverfde Phrygische muts. uit plaatijzer en bedekte
de armen van het kruis met metalen eikenbladeren. Dit

zonderlinge tooisel werd. na de Terreur. o]>gehorgen hij de ver
zameling curiositeiten in de Stadsbibliotheek, waar het met
andere merkwaardigheden tijdens het bombardement van
1870 verdwenen is geraakt. S3 Tijdens deze beschieting trof
een obus de torenspits, waardoor het kruis scheef kwam te
staan, vastgehouden alleen door een paar krammen en de

1

geleidstang van den bliksemafleider. Talrijke granaten schon
den het gebouw en de monumentale gevel zeer en veroor
zaakten brand in het koor en op het dak. Het bombardement

had ten doel de bevolking vrees aan te jagen en zoo den tegen
stand te verzw akken. Dit w erd echter niet bereikt en er was

een volslagen belegering noodig. Eerst nadat een bres ge
schoten was in de wallen, werden de onderhandeli
elingen aange-

knoopt, die tot capitulatie voerden.
t. i

t Zomerwegje
DOOR Jo.\N!NES RedDI NGIliS

t Zomerwegje loopt verloren

tusschen velden goud-geel graan,
lijne sta\en talrijk staan
boven bloemen, die bekoren.

O hoe schoon is 't om te hooren
't windgefluister af en aan.
aren weg en weder gaan.

weelde-ruisching van het koren.

Blauwe bloem en roó-papaver

HET „MAISON KAMMERZELL" TE STRAATSBURG

zijn gespelen van den wind.

'k pluk ze en schik ze hij mijn klaver,

hams offer gewezen, de Ark van Noaeh, de profeet Jonas en
de visch. Het leven en de passie des Heeren speelden zich af
voor hun oogen: de drie Wijzen en de kindermoord te Betlehem, de intocht in Jeruzalem, het]Avondmaal, de geeseline
en den kruisdood, Ö3 Zij zagen

Stil-tevreden als een kind
en de wind. de wilder draver,

een galopje nu begint.

"

er den marteldood van Lauren-

tius oji het gloeiende rooster

en Petrus gekruisigd met het

hoofd naar heneden; de parabel
der Wijze en Dwaze Maagden,
de beelden van den Joodsclicn
godsdienst en het Christen

*

dom. En boven dit alles den

rf r> i> rl rï

r» i> «*

Christus Triomphator, als souvei ein rechter over levenden

en dooden. 03 De historie van

de kathedraal is de geschiede

nis der stad zelve, in den loop
der eeuwen zich vormend, uit

f9ifl

groeiend en zich ontwikkelend

rondom de Moeder-kerk, het
ware middelpunt, waaromheen

tle burgers zich vercenigden en
waar zij elkander herVond.m

in hun vreugde zoowel als in

hun droefenis, in hun beproe
vingen zoowel als na hun

zegepraal. S3 Een Beelden«torm, waarhij de heelden en

aftaren vernield werden teistert
net kunstwerk tijdens de eerste

jaren der Hervorming en in
HET
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RA TTENEN MUIZEN
II. Zwarte Rat, Bruine Rat en Waterrat

Behalve door muizen wordt het menschdoiii nog
DOOR Dr. G. Barendrecht

door andere vertegenwoordigers van dezelfde familie
gekweld. Dat zijn natuurlijk de ratten, die, in al hun
verscheidenheid van soorten over de gehecht aarde

verspreid, ware rampen kunnen veroorzaken. Met al de tien

tallen soorten, welke h.v. den Indischen Archipel bevolken,
zullen wij ons nu echter niet bezig houden; ons intereseert
op het opgenblik alleen de ,,gewone" rat. Ja, dat is heel
gemakkelijk gezegd, maar wat is nu eigenlijk de gewone
rat? Is dat het zwarte dier met den langen staart van onze
kinderprentenboeken, de rat van den legendarischen ratten
vanger van Hameln? Neen lezer, dat is nu precies niet de

gewone rat, maar een vrij zeldzaam dier, dat ge in Uw geheele
leven misschien wel nooit te zien zult krijgen. Veel meer

dan die zwarte rat, zooals zijn officieele naam luidt, zult ge
de bruine rat ontmoeten, minder op de bekende prentjes
gelijkend, anders van kleur en anders van proportieën. De

bovenkant van die bruine rat is grijsbruin, de buikzijde grijs
wit. De staart is aanmerkelijk korter dan die van de zwarte,
de ooren zijn kleiner, de kop is stomper en breeder. Die

bruine is tegenwoordig de internationale rat, de plaag van
schepen en pakhuizen, van industrieën, die met dierlijke
grondstof werken, van eendenhouders, kippenfokkers en boe
ren en, ofschoon in de eehte ,,pestlanden" andere soorten

die taak overnamen (de zwarte heeft in dit opzicht een
grooter zondenregister dan de bruine) een van de versprei
ders van de beruchtste ziekte van alle tijden.
En toch
ligt de tijd nog niet ver achter ons, dat de bruine rat in

Europa een zeldzame verschijning was. De ratten, waarover
de klassieke schrijvers spreken, en waarvan de middeleeuw-

sche kroniekschrijvers vertellen, de ratten, waarmee de pakhuismcesteren uit onzen glorietijd hadden te worstelen, waren

nog alle zwarte ratten. De zwarte rat schijnt, of liever, uit
praehistorische vondsten weten wij het zeker, de menschheid
i-eeds van haar geboorte af vergezeld te hebben. Wij zullen
nu over de eigenschappen van de zwarte rat maar niet al
te zeer uitweiden, want die worden bij de bruine alle veel
voudig vergroot weergevonden. Is de zwarte rat al weinig
kieskeurig in zijn voedsel van jilantaardigen oorsprong, dat
hij desnoods met dierlijke gerechten aanvult, de zwarte rat

eet alles, wat hij stuk kan bijten en bij voorkeur zaken van
dierlijken oorsprong. Is de zwarte rat vlug. taai en sterk,
de bruine is dat alles in den overtreffenden trap en nog on

HET OUDE STRAATSBURG EB ZIJN KATHEDRAAL
HET RABENHOE

beweerde, dat de bruine ratten in hel jaar 1727 en masse

de Wolga waren overgezwommen. Er zijn echter tal van
argumenten tegen deze opvatting aan te voeren. Ten eerste

Vroeger waren zij er ook wel, maar sporadisch, nu kwamen

waren die dieren, zooals uit andere omstandigheden, die erbij
vermeld worden, valt op te maken, in het geheel geen bruine
ratten, zelfs geen eigenlijke ratten, maar z.g. waterratten,
een diersoort, waar wij het later nog over zullen hebben.
Dan kwam de bruine rat in dat begin der 18e eeuw in het
gebied ten Oosten van de Wolga heelemaal niet voor en ten
slotte zijn er duidelijke aanwijzingen, dat in Midden-Europa

ze in drommen. Ter verklaring van dien inval citeert men

de invasie meer van den zeekant dan van het Oosten uit

graag het verhaal van den natuuronderzoeker Pallas. die

heeft [)laats gehad. Wij moeten ons de zaak du- waarschijn

evenredig brutaler op den koop toe. Die zwarte ratten zullen
het dan ook wel niet erg prettig gevonden hebben, toen in
het midden van de achttiende eeuw steeds meer van die

bruine geweldenaars onze Westersche landen overstroomden.

lijk zoo voorstellen, dat de bruine rat.
die in den w ilden staat zijn vaderland
vermoedelijk ergens in Noord-CJiina
heeft gehad, door het zeeverkeer via de
havensteden van het verre Oosten zijn
weg naar Europa heeft gevonden. V at
in ieder geval vaststaat, is dit. dat zijn
komst overal het zekere verderf be
duidde voor de zwarte rat en voor ons

geen aanwinst was. De strijd tusschen
de zwarte

en

de

bruine

ratten

be

perkte zich niet tot een eenvoudigen
concurrentiestrijd, een ..elkaar wegbij
ten van den voerbak", maar w erd over

al spontaan, uit pure kat-en-hond-mentaliteit. uitgevochten, en eindigde stee
vast met de overw inning der bruinen,
die hun succes dan \ierden

Foio y.immermaun

WATERRAT

met een

maaltijd, waarvan hun verslagen vijan
den het eerste en het laatste gerecht
uitmaakten. SI Zoo \ inden w ij de
zwarte rat in ons land eigenlijk alleen
nog maar op de bovenste verdiepingen
van enkele oude pakhuizen, welker la
gere regionen zij aan de bruine concur-
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nuitcn hchbeii moeien afstaan. I5]ijki)aar voelen die er niet veel

jdnehers. zijn nogal fel op ratten, maar doordat ze zelden

voor zoo hoog te wonen. Ook komt liij nog wel voor op liet s])eciaal o[i <le rattenjaeht gaan en meestal te weinig geduld
jtlatLeland in het .\oorden <'n Oosten van ons land. Een heel hebben, baat hun hulp ook niet al te veel. Katten, die een
eigenaardige vorm van zwarh^ rat. n.1. een. die niet zwart v(dwassen rat aankunnen, zijn bepaald zeldzaam; de meeste
is, viiuleii wij op Limburgsehe ])oerderijen en verder nog hiel kleine poezi-n wagen zich er maar niet aan. De eehte wilde
roofdieren, bunsings. wezels en hermelijnen, marters en vossen
en daar ver.sj)reid. De rugkant van die ..dakrat"'. is bruin
grijs, terwijl de buikzijde heel lirht. bij wit al' is. Het is wijden zi(-h met grooten hartstocht aan de rattenjaeht en
(dgenlijk een dier. dat in Zuid-Europa thuis hoort en tegen die l'elle jagers heeft geen rat iets te vertellen. Maar . . .,
waarvan men wel veronderstelt, dat het <len oorsjironke- enfin, dat is oud nieuws! Bij gebrek aan beter gebruiken we
lijken vorm van (h? zwarte rat voorstelt. De zwarte klem- nu maar een keur van vallen en vergiften. De het meest op
van den meer vers])reiden vorm zou dan een gevolg zijn de rattenmentaliteit ingestelde \ al is wel de kuil met gladde
van de ..domestieatie '. Bij de muizen zou iets dergelijks steeneii wanden. v\aarin op den bodem onder een bloempot
zijn voorgevallen, ook daar vinden wij immers juist bij w at sterk ruikend aas wordt gelegd, zoodat zich al gauwde huismuis die bij ge-:i andei-(^ soort voorkomende gelijk een paar ratten laten \crleiden <-r in te springen. Door honger
matig donkere kleur van buve.i- en onderzijde. Een verdere gedreven vreet dan ten slotte de een den ander op. Ik heb
steun van deze theori<' is de om-tandigheid. dat ook de brui die bai-baarsehe installatie gelukkig nooit in werking gezien
ne rat hier en daar reeds ci-n donkere kleur begint aan te Een middel, dat nogal veel sueees heeft, zijn de baeillennemen. Over het algemeen is de in-iiine rat eehter nog niet
zoo heelemaal aan den menseh aangepast als zijn zwarte
broeder, die zich ook in woonhuizen ni'stelt. Hij leeft ook
graag in het vrije veld en brengt dan meer nadeel aan den
vog(dstand toe, dan alle roofdieren bij elkaar. Vooral de
waterkant oefent groot(^ aantrekkingskraeht op hem uit, in

het bijzonder d(t Imurt van vuilnisbelten en andere afval-

uitur<'s. welke op broo<l w (uderi gesmeerd en zoo den ratten

. -celd. Het slaehtoff"'
m 1hun maag gespeel,
gauw

<^1
inbeert- 'Ij"
dan al
—

aan een kwaadaardige tv phusaehtige ziekte en daar

zijn makkers niet nalaten hem een eervolle begrafenis in
hun magen te ver ehaffeii. blijft de bal aan bet rollen. Het
is i-ehter maar jamnu-i dat een proeent of twintig van alle
ratten volkomen immuun is. zoodat de kuur geregeld her
haald

ophoopingen. De
wat ersportlief heb

den.

moet

bers en vooral de

gebruikt

zwemmers zijn de
aanwezigheid van
ratten in bijna al

sinds

onze

wateren

te, welke ook voor

den mensch ge
vaarlijk is en di(!

A m s t e rdamsche

haven is gebleken.
SQ Een groot deel

naar zijn ontdek
ker ziekte van Weil

van de ratten, die
stadsbewoner

wordt.

een

Deze ziekte is er

in zijn leven te zien
krijgt, houdt zich
O]) dat oogenhlik

natuurlijk
altijd
wel geweest, maar
vroeger

werd

er

al

met

\eel succes blauw

in

nict zoo druk ge

men

jaren

zuur i-n andere gif
gassen. maar dat
is een vserkje. dat
alleen door experts
mag worden uitge\oerd en dan zijn
ongelukken
nog
niet
uitgesloten,
zooals een paar
jaar geleden in de

den laatsten fijtl
op een heel onaan
gename manier ge
waar geworden.Die
ratten zijn n.1. on
derhevig aan een
besmettelijke ziek

genoemd

wor

Op schepen

J-i'K/ /, ilHillt / ilKhlll

WATERRAT VERLAAT HAAR i\'EST OM ZICH TE WATER TE REGEVE\
Dj.uj.»

zwommen in alle mogelijke en onmogelijke open wateren

bezig met de edele

i
zwemkunst.

<'en

si)oi-t waarin zij het bijzonder ver gebracht hebben. Meestal

als tegenwoordig en bleven d(- gevallen tot enkele beperkt. maakt dan wel een van di- tm-sehonwers de opmerking;
..* ( n wati'iiat . maar dat is dan toch wi-l r-rg beziplen de

In d<; omgeving van zw-eminriehtingen wordt er dan ook
van allerlei ge[)rob<u;rd om de ratten te hestrijden of hun

het leven onmogelijk te maken; met zindelijkheid is in dat

opzicht heel wat te bereiken. De ratten uit onze open
wateren t(; verdrijven is natuurlijk iets waaro]) geen schijn
van kans bestaat, vooral niet zoolang de natuurlijke vij
anden, roofdieren en roofvogels, zoo bardnekkig worden
vervolgd.
D(! schade en narigheid, welke die bruimratten ons in allerlei opzicht aandoen, is nauwelijks te schat
ten. Wij noemden reeds eenige categorieën, die hijzonder van
hen te lijden hehben. maar daar zou nog heel wat aan toe
zijn te voegen. Ieder<'en kent uit zijn eigen omgeviiii; wel
gevallen van rattenschade. Theoretisch zijn het alle.seters.
een term, die je zoo aan afvalopruimers doet denken, maar

v\ aai beid. De e»-hte w ati-rrat is een heel ander dier. dat

weliswaar m ons land overvloedig genoeg voorkomt, maar
toch niet zoo heel vaak gezien w or.lt. Sl" Met die waterrat
kom.-n wij aan een heel apart.- ..n.l.-rfamili.- van .Ie muis-

achtig.-ii. n.1. di.. d.-r w .lelmuiz.-n. d\-n .ipziehte van de
echt.- muizen zijn zij gekarakteris.-.-r.l .loor .-en kort.-n. stom

pen kop. een in.-er g.-.lrongen romp ni.-t kort.- po.itjes. e.m

vrij k..I-ten staart en .-en g.-bit. .lat do..r zijn g.-ph.oide
k,..z.-n ..p een y.-.-l m.-.-r plantaar.lig .li.-.-t schijnt te wijzen,
dan < at van .Ie .-elite muizen. 83 In al onze wateren, maar
ooia in de stdstaande. komen waterratten ingro.iten

g tal.- voor. indien er maar v.ddoen.b- plantengroei van

practisch zijn het dikwijls volslagen roofdiereii. Gevogelte la .k" 1 r""""
Tot'h g'<-l.enrt het
van allerlei soort valt hun natuurlijk het gemakkelijkst ten lei,
< < n watrrr-r,''/'''
wat. nat t.- zi.-n
krijgen,
want h.-t
""^''t
'""k-is "i
prooi, maar ook grootere dieren, die in een min of meer

weerloozen toestand verkeeren. v\ orden aangevallen. Soms
drijven zij de brutaliteit zoo ver. dat zij den mensch aan
vallen. vooral als zij in het nauw gculreven worden. Zieken
en kind(!ren in d(! wieg zijn niet veilig en de literatuur ver

meldt tenminste één geval, dat een V(dwassen man. zij het
dan in etm toestand van volslagen dronkenschap, door ratten
werd gedood. 83 Het spi-eekt dan ook wel vanzelf, dat de

mensch sedert eeuwen den strijd tegen dit waarlijk ..scha-

delijk gedierte" heeft aangebonden. Daarbij werd iiatuuilijk

ni.-t zoo h.-el

e.luA
ht naehtwater

dier. Het gro.itst.- d.-.-l van .len .lag br.-ngt hij slapend in
zijn h.,1 d..or. Dat hol vormt .lan ook e.-n ho.-ksteen van zijn
(s aan. waaraan heel vyat zorg wor.lt b.-st.-.-.E H.-t ligt meest. vlak b.j .-en of ander watertj.-. van welks oppervlakte
. u s,-huin oph.op.-n.le gang naar .1.- .-igenlijk.- ..kamer" l.mi.t
D. kamer is h.-t .-igenlijk.- w.,.,n- en slaapv .-rtrek. T.-gen het
va en van .l.-n av.md trekt hij er op uit .,m zijn h.mge,- tl
s il .-n en h.-t zal wel met vaak v .,ork.,men. .lat jiij v an /...."n
tocht onverru-hter zake terug ke.wt. Plant.-nw ortels ..-a . n

steeds weer de hulp van onze natuurlijke hondgenuoten ver
waarloosd, hehalve dan van hond en kat. De meeste honden,

watje noemt hond dan. natuurlijk geen pekineezen of dwerg-

l.jk ,l,„.„. Maan.la, ,vi| voUlrakt

Jja,"-'

ö'
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deel die geven hem de vereischte variatie en als het aan

ook al-

wij nu wel ingezien.
De voortplanting
cergi Ij voedsel in zijn eigen omgeving begint te mankeeren. hebben
weer heel sterk, een keer of drie per jaar worden jongen ter
le t iij verder het land in. om daar te onderzoeken of er wereld gebracht en dan meestal een hall dozijn tegelijk. \ oor
nog vogelnesten vallen uit te halen. Als hij onderweg een die
gelegenheid maakt de aanstaande moeder een prachtig

vette veldmuis tegenkomt, v ecrhoudt het liesef van de nauwe nest van fijne plantenwortels en vezels, meestal binnen in
bloedverwantschap hem ook in het geheel niet om dien neef haar eigen hol. maar als de omstandigheden het meebrengen

in zijn maag te doen verdwijnen. Zooals bij zooveel knaag- ook elders, soms zelfs heelemaal vrij bovengronds en dan
dieien het geval is, hebben wij dus ook hier weer met een lijkt het al haast evenveel op een vogelnest als dat van de
echten alleseter te doen, die voor geen moord terugdeinst, dwergmuis. De jongen moeten al vroeg op hun eigen beenen
en toch heeft hij zulke onvervaischte planteneterskiezen! SQ leeren staan <'n dat dat dan nog niet zoo heel best lukt.
uinders en bloemenkweekers worden bij tijd en wijle verrast blijkt wel uit de vele jonge waterratjes, die voor één oude ge
oor het optreden van onderaardsche gangen in hun aan vangen worden!
plant, die sprekend op die van den mol zouden lijken als zij
niet zoo oppervlakkig lagen. Die dingen loopen heel onge

geneerd midden door hun jonge plantgoed heen. zoodat h'-ele

OP DE BIJENMARKT TE

Maar daar blijft het niet bij. Grootere planten, waar de gang
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^jen jonge plantjes los komen te zitten en gaan verwelken.
langs loopt, beginnen er ook al armetieterig uit te zien en

hij nader onderzoek blijkt al gauw. dat het wortelstelsel
deerlijk beschadigd is. Wanneer het ten slotte lukt de oor
zaak van al die rampen in een mollenklem te vangen, blijkt

DOOR H. G. DE LeEI W
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OVERZICHT VAN DE BIJENMARKT TE VEENENDAAJ.
een
breede
dit opzicht
IS gelaten voor de auto's, die de bijenvolken aan
toch zoo uit en terna onderzocht is. nog aan heeft tt bieden, ruimte is
Het is namelijk nog altijd niet uitgemaakt of de waterratten voeren. 't Grootste gedeelte der marktwaar wacht reeds

ratten of molmuizen, zooals zij daar genoemd worden, van

op een koojier; enkele aanvoerders zijn nog bezig de doeken
van hun volken weg te nemen, terwijl achter oji "t ter

onze Zuidelijke en Oostelijke provinciën. In Limburg leven

rein nog

van ons polderland tot dezelfde soort behooren als de woel

een tweetal auto's bezig zijn hun vracht te lossen. De

zij vaak ver van alle water af en vertonnen een bruine kleur, hotelhouder, tevens marktmeester, komt ons bij "t betreden
terwijl de schedelvorm ook heelemaal op een ondergrondsche van de markt tegemoet. S3 ..'t Zal vandaag warm worden,
levenswijze duidt. In Overijsel worden soms donkerder exem heeren! Echt bijenweertje"', en w etend, met liefhebbers te

plaren aangetroffen, af en toe vlak bij het water, die echter doen te hebben, voegt hij er aan toe: ..Er zal vandaag nog

in schedelvorm geheel met de Liniburgsche overeenstemmen. wel iets te beleven zijn". Met vervolgt hij zijn weg om takken

In het Westen kunnen zij bezwaarlijk ergens ver van het bossen aan te sleejien voor de laatkomers, daar "t aantal
water leven en de „zwarte ratjes" der Aalsmeerder kweekers, strooinatten niet toereikend is. Tusschen de stallen dwalen
die de wortels en de bast van hun planten en boompjes reeds eenige jiersonen rond. die door kleeding en spraak ons

bederven, leven om zoo te zeggen voortdurend in twee ele

terstond doen denken aan onzen \eluwschen dichter-zanger

Jan van Riemsdijk. Ze bekijken de volken — waarvan de
ten door hun schedelvorm duidelijk te onderscheiden, terwijl meeste een rozet van bijen vertonnen om "t vlieggat — schijn

menten te gelijk. Van hun Zuidelijke verwanten zijn die rat

de haarkleur meestal zwart is. Die twee uitersten behooren

baar met een half oog en blijven even staan voor een paar

dan ook op het oogenblik tot twee verschillende soorten en korven, waaruit de bijen zoo sterk naar buiten zijn komen
..bruisen", dat de korfwand er geheel onder te loor gaat. S3
als het daarbij bleef, zou er heelemaal geen probleem bestaan. .,Dinne
het 't benauwd èhad . luidt 't antwoord op onzen
Maar nu worden er soms ook dieren gevonden, die er midden
vragenden
blik. ..Daor leit nog n dooie . en werkelijk, aan
tusschen in staan en waar d(^ levensomstandigheden van d<'
't
einde
van
stal in t van dauw parelende gras ligt een
twee uitersten nogal sterk verschillen, zou het wel e.-ns kun korf. de doek den
half verw ijderd. niet stuk gereden raat. overdekt

nen zijn. dat wij beiden op den duur toch tot éen soort moe

ten rekenen. De klassieke opvatting was trouwens, dat woel
rat en waterrat twee ..standplaatsvariëteiten van een soort

zijn, maar dat de zaak zoo eenvoud.g in alle geval met is.

met vochtige, verkoold lijkende bijen. Gedurende't transport
zijn ze aan 't loopen geraakt, de luehltoevoer werd hierdoor
]) He l)ijenmarkt Ie Vcpncntlaal\ iiult a.s. Dinsdufr. 10 Hozcr. plaats.
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dat gaal haar onderdanen met een regenmantel. De school

raat ten deele smolt en de dunvloeibare honing de hijenlichainen besmeurde. Enkele diertjes leven nog en sleej)en zich

jeugd vindt ook hier haar genoegens; met t hoofd diep m
't ja.sje verborgen tracht ze in de Miorste gelederen te dringen

moeizaam voort over de duizenden aan elkaar klevende dooden. ,,'t is zund, 't z'n juust de beste; maar da bedde te

"t hazenpad kiest. Als de .schoolbel luidt, behoeft meester met

wacbte mit ile waarmte". SI Intussclien zijn wc de |)laat,s

totdat een van hen onder heftig slaan en algemet n gf at

te vragen wie op de markt geweest is. Sj Elofseling komt er

genaderd, waar de laatste vraeht gelost wordt. IVadat de beweging onder de ijmkers. die rustig oji een sciiaduwiij
volken op hun plaats staan, worden de hooiproppen uit de

plekje de prijzen en \ erw achtingen liggen te liesfireken. Een

vlieggattm getrokken en rozen de bijen naar buiten. In de

der bijenvolken, maling hebbende aan t rnarktreglement. «lat

frisscbe morgenlucht voelen ze nog geen behoefte zich in de
lucht te verheffen. Toch ziet men reeds hier en daar een bijtje
zich losmaken van den tros en na eenige cirkelvluehten de
ruimte kiezen. Langzaam trekt de neve op en de zon j;iet
haar gouden stralen uit over de ruim achttien honderd bijen
woningen. die o[) een kooper wachten. De aanvoerders, die

aanvoer van zv\ermrijpe vtdken \('rbieiit. heeft den tlrang tot

zich na een vermoeiende nachtreis even verkwikt hebben in
't hotel, komen weer ter markt en weldra is de handel in

vollen gang. Korven worden hekeken, sommige berookt, men
hoort spreken over
over .,ouwe
.,ouwe mi
mi jonge moeren
moeren". ..afgezwermde
jieijkte
tokken ', ..vastliggen" en andere in de ijmkerswereld ^
termen tot ten slotte kooper en verkooper zich even ter
trekken om al fluisterende onder handgeplak den koop te
sluiten. Een groene tak wordt, als teeken. dat de stal van
eigenaar verwisseld is. oji stroomat of eerste korf gestoken.
Eer 't kerkklokje met zijn heldere stem de parochianen op
roept voor 't eerste .\ngelus en de schrille tonen der fabrieksfluiten uit het nabije Veenendaal de landelijke stilte ver
breken. is reeds menige koop gesloten. In de lucht doet zich
een zwak gezoem hooren, dat aanzwelt naarmate de zon
hooger stijgt. De bijenboeren storen zich echter niet aan de
om hen gonzende diertjes, zonder masker bewegen ze zich
even rustig voor en tusschen de stallen, alsof hun geen gevaar
kan deren. SI Tegen acht uur wordt 't drukker, de niet alleen
in ons land, maar zelfs ver buiten onze grenzen bekende
zwcrinmarkt trekt jaarlijks veler belangstelling, 't Kraampje
bij den ingang maakt goede zaken met 't verkoopen van
sluiers, want menigeen, anders voor geen klein geruchtje ver
vaard, voelt zijn moed in de schoenen zinken, wanneer 't ge
gons wat dicht in zijn nabijheid komt. Nauwelijks echter voor
zien van 't beschermende masker, hant hij zijn vrees en met
de handen diej) in jas- of broekzakken betreedt hij T terrein
en bewondert in stilte de rasechte ijmkers, die zonder voor
zorgsmaatregelen kalm hun |)ij])je liggen te rooken te midden
van dat gevaarlijke volkje. S! De bijenteeltconsulent, de heer
Van Giersbergen, die steeds de markt met zijn bezoek vereert,
bezichtigt een van de weinige aangevoerde kasten en toont

aan de weetgierigmi een broedraamjije. waarin de verschil
lende stadiën van ontwikkeling duidelijk zijn waar te nemen.
Een van de weinige aanwezige dames, die gaarne haar w eet
gierigheid zou bevredigen, kijkt, hoewel haar gelaat voldoende
beschermd is. angstvallig naar haar japon en betreurt 't mo
menteel, dat koningin mode korte rokken voorscbrijft. Een
der ijmkers ziet haar bi'zorgden blik en zegt gemoedelijk:
,,Wees maar niet bang. juffer, op kuiten prikken staat bier de
doodstraf", doelende op 't sterven van een bij. die gestoken
heeft. De ..juffer" vertrouwt echter niet te veel op T afschrik
wekkende van de straf en beschermt zoo goed en kwaad als

vermenig\'ulfligen niet kunnen weerstaan tm binnen enkeb
minuten kringelen duizenden bijtjes rontloin iiun koningin
boven den stal. De marktmeester, bij ervaring wetend dat

een afkomende zwerm bij zulk een gunstig vliegweer als thans

«•en catastro]>he kan worden voor de overige volken, tracht,
hijgestaan door 't jiubliek. met zand en water den zwerm te
dwingen zich te zetten, doch te v.-rg.-.-fs. Langzaam b.^weegt
hij zich over eenige stallen, alle vliegbijen uit de omgeving
met zwerrndrift aanstekend, "t Wordt «-en wan- exodus. De

bijenwolk. begeleid door een toon. die aanmerkelijk afwijkt
van 't gewone gi'-zoem. beweegt zich naar een elzen-truik en
zet zich hieraan. De tros groeit zienderoogen. de vrij dikke

tak buigt door. 't is geen zwerm rneer. doch een bijenhoop.
die op den grond zinkt. Reglementair vervallen de zwermen
aan 't marktbestuur. di«^ d<' ojdirengst afstaat aan de katho
lieke armen; doch thans besluit de marktmeester de bijen te

scbepjien «-n op verschillende plaatsen een honderd meter van
de stallen verwijderd uit te strooien, opdat de vliegbijen naar
hun resjiectievelijke woningen kunnen terugkeeren. 't Begin
van een opnieuw aanlezenden zwerm wordt terstond geschept
om de koninginnen er uit te verwijderen. Intussclien zijn
fotografen, ja zelfs een filmonderneming, druk bezig dit inter
essanti' bijenleven oj) de gevoelige plaat vast te leggen.
Tegen twaalfuiir v\ordt "t merkbaar stiller, vele bezoekers
begeven zich naar 't Hotel De Klomp om te lunchen en tevens
een kijkje te nemen oji ile aldaar gehouden markt, die hoewel

minder druk. vrijwel denzelfden aanblik vertoont. §3 De
hotelier heeft in den vroegen morgen kennis gemaakt met
een korf. waarvan de doek ontijdig was losgeraakt. Zijn ge
zwollen spleetoog en dikke lip levert stof tot scherts aan

menig tafeltje. ^ Een boertje, dat zijn varkens moet laten
wegen en «-r niet aan denkt, dat er een bijenmarkt bestaat,

staart <len hotelier, tevens vi aagmeester. stom v erbaasd aan
en vraagt onnoozel weg:..Hedde vva an oi' gezicht '. ..Neen.

zoo n ko]) heb ik altijd is in te goed Hidiaridsch t bescheid,
tol algemeene hilariteit van de bezoekers. SI Plotseling een

gil. gerinkel van glas en aardewerk, omgeworfien stoelen,
zenuvyachtige gebaren. ..Een bij! Een bij!" overstemt den
angstigen steektoon van een argeloos bijtje, dat de reis van

de maikt heeft meegemaakt en na een rondv\ andeling op een
der damesmantels zich verward heeft in «b- schoone lokken

van de draagster. Gelukkig lost deze consternatie zich op in
een algemeen vroolijk gelach. SI Wanneer we tegen tweeën
't marktterrein weer opzoek.-n. ligt "t vrijw,-] v.-rlaten in de
verzengende middagzon. De handel is zoo go,-d als afgeloopen.
de koopers wachten den avond af om hun volken t.- vervoeren.
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Si D<' drukte iii

den voor 't ontstaan der markt. SI De landbouwers in

de Idjenwereld is

de omgeving van Veemmdaal teeideti als booldgev^as naast

er ecliter niet
mindei
op geM orden en zelfs de

rogge in hoofdzaak boekweit, hoewel door de nioderne cultuur
dit gewas thans nagenoeg verdwenen is. 8Q De ijmkers be

meest onversaag
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zuiden den Rijn. die door de voorjaarsdraclit op ooltlnntmen
en koolzaad in de geh>genheifl waren met hun volken sterk
voort te telen, moesten tegen Juli uitzien naar streken mei
honinggevende gewasseti. daar de klei hiervan verder ver
stoken was. De talrijke boekweitvelden, gemakkelijk te be
reiken door goede rivierovergangen, de aanv\ ezigln-id v an

een katholiek kerkje, waar ze bij i'en korter of langer v erlijl
in deze hervormde streken hun godsdienst])lichten konflen
nakomen, lokten

de iemki-rs naar \ eeneudaal. Nu werden

in de maand Juli te Veenendaal. dat reetls in de vijftiende
eeuw bekend was door zijn wolkammerijen. groole wol

markten gehouden, waarop de
verkooper o|)traden. 't .Spreekt
gelegenheid gebruik maakten
nemen om deze te plaatsen bij

\ eluwsche schapenboeren als
van zelf dat ze gaarne v an de
om zwermen mee retour te
hun uitgestrekte boekweit- en

heidevelden, daar ze d(»or gebrek aan voorjaarsdracbt niet in
slaat waren zelf voor di' voortteeling t<' zorgen. Hoewel de
hen in de volgen
de dagen wacht. W(dmarkten na de invoering van de groot-industrie te niet
SI Jonge, onbe gingen, heeft de bijenmarkt zich gehandhaafd, doch aan
vruchte
k o- kleeding en spraak merkt men nog steeds, dal voornamelijk
de bewoners der \eluwe als koopers optreden. S] "t Moderne
ninginnen
ver
laten met ge vervoer beeft d<' markt tot één dag be|)erkt. \ óór den wereld
vaar van te ver
oorlog duurde ze veertien dagen en bleven vele ijmkers ge
vliegen,
de
wo
durende dien tijd de gast van den marktmeester. Dan heers<'hte
Fnin Liibiiisl:!
's avonds gezelligheid in 't kleine hotel en menig glaasje van
ningen
om
hun
EEN VOORZICHTIGE BEZOEKER VAN DE
bruidsvlucht ,,de wienkoo])"') w erd geledigd op de gezondheid v an oude en
BIJENMARKT TE VEENENDAAL
hoog in de zwoele nieuwe kennissen, totdat A klokje van tienen er een einde
lucht te houden. Kluwen darren tollen in dolle vaart, nu hoog. aan maakt<'. Na de klompen zorgvuldig omgekeerd voor de
dan laag, rond op zoek naar een bruid. We slaan zoo'n darren- ladder gej)laatst te hebben om de nachtmerrie af te schrikken,
zwerm neer, in de hoop een tipje op te lichten van den sluier, werd de hooizolder beklommen en weldra rustte een ieder
die nog steeds de bruidsvlucht bedekt. We vinden echter uit in Mor])heus' beschermende armen. S3 ^ at echter ook thans
sluitend mannelijke exemplaren en 't geheim der bevruchting nog gehleven is. dat is de band. die de ijmkers v an Noord en
blijft voor ons verborgen. Sü Na een rustigen middag, nage Zuid verbindt en telken jare opnieuw wordt aangehaald.
noeg zonder handel, wordt 't tegen zessen buitengewoon druk.
1) de wienkooj)— wijnkoi)]) wus I uiarktKeld. dat
er V erteerd
Ambtenaren, fabrieksarbeiders en landbouwers uit de om
mocht worden.
geving komen na hun dagtaak nog gaarne een kijkje nemen
voor de taak, die

op de avondmarkt om, indien de prijzen geen bezwaar ojrlevcren, één of twee korven per fiets mee huiswaarts te nemen.

Opkoopers hebben er zorg voor gedragen een paar stallen te
reserveeren voor den kleinhandel, die de allures aanneemt van

een drukke veemarkt, met dit verschil echter, dat 't nietige
gelach
h eftiii
tentoongestelde vee soms, onder ■
slaan, een duchtig woordje wenschl mee te spreken. Menig
marktbezoeker raadpleegt thuisgekomen den spiegel om te
ervaren, dat schoonheid erg kwetsbaar is. SI De vrachtauto's
komen thans 't terrein op. De korven. m(!t bcliulj) van-rook
en water reisklaar gemaakt, worden, voorzien van luchtige
doeken, oordeelkundig geladen, daar de verre reis in den
zoelen zomernacht anders slachtoffers zou eischen. 't Midder

nachtelijk uur heeft reeds lang geslagen, als de laatste vracht

wegdavert. de Veluwsche of Drentsche boekweit- en heide
velden tegemoet. SI 't Moderne vervoer heeft de markt tot
één dag teruggebracht. Vroeger werd ze gedurende veertien

dagen gehoiulen en viel zt; samen met de wolmarkten van
De Klomp. Waarschijnlijk stonden beid(> in nauwe betrek
king tot elkaar. De kleistreken met hun voorjaarsdracht
waren uiterst geschikt voor vermeerdering der bijenvolken,
terwijl de Veluwe en Drente met hun boekweit- en hcid<'velden

aangewezen waren op den honingoogst, 't Ligt dus voor de
hand. dat de schapenboeren gaarne een vracht bijen mee
retour namen en de ijmkers van de klei van de gelegenheut

gebruik maakten hun te veel aan zwermen te Veenendaal
aan den man te brengen. Sl "t Zou ons te ver voeren de ups
and downs van 't marktwezen na te gaan; zeker is 't dat in

sommige jaren meer dan vijfduizend volken wenden aange
voerd. waar tegenover echter ook tijdperken staan waarin de

markt dreigde te verloopen. S! Hoewel alginneen aangenomen

dt, dat de bijenmarkt te. Veenendaal zeer oud

wort

is, zijn er

geen geschriften bekend, die ons daaromtrent

kunnen in

lichten. De aanteekeningen van de marktmees

ters gaan terug tot 1860 en betreffen in hoofdzaak den aan
voer en de verschuldigde marktgelden. terwijl in enkele oudere

kerkelijke geschriften gewag gemaakt wordt van vrijwillige
.dften 'door ter markt komende ijmkers aan de R. K. kerk

Keschonken. Sl Dfschoon er dus geen bepaalde bronnen zijn

orn uit te putten, is 't niet moeilijk een verklaring te v.n-

Fofo Luhinski
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ORCHIDEEËN VOOR DEN

MC hier natuursoms met ÓO tot 70 blo<-m»'n. »'»'n aantal adatBijzonder
fraai is
lijk ni.'t z»)o he»'l g»'inakkelijk balen ?

VOLLEN GROND

„ok <le Cvprij>e»lium japonieum. uit Japan aikom.stig. waar
ze on^mveer 30 em b».»)g worden. De flikke. zeer behaarde

De Orcilidi'cën belioorcn oi getwijiVlil tot clc ari<tocraUOOK G. KuOiMDlJK

teji uit hot plantenrijk. Het is dan ook «jeen wonder
dat we ze bij particulieren vrij zelden aantreffen, daar
een grootc verzameling nogal een kostbare geschie
denis is. De laatste jaren is er echter heel wat van den jirijs
afgegaan, zoodat men thans reeds voor enkele guldens de
mooiste soort<'n koopt. SI Als Me over Orchideeën spreken,
klopt het hart van de echte plantenliefhebbers reeds smdler.
dan zien mc reeds voor ons die elegante en Monderlijk ge
vormde bloemen, zoo oneindig verschillend — en toch her
kent men direct de Orchidee. Daarbij komen die zachte,
tcere tinten, de vaak heerlijke geur, de lange blo» itijd. en
het plotseling ontstaan van de fraaiste bloemen aan schijn
baar doode stengels. SI Een tiental jaren geleden trof men
zulke Orchideeën-c(dleeti(»s alleen in Horti en o|) groote buitenplaats»m aan, waar men over een deskundigen tuinbaas
beschikte, die ze dan v<'rzorgfle. laefhebbers namen echter
met verschillende soorten een proef in de kamer en 't bleek
alras, dat mem succes had. Daar zijn natuurlijk maar bejtaalde
soorten voor geschikt, aar we hopenlijk later nog vel eens het een en an

stermefs zijn b»'z»'t m»'t waai»'rv».rinige. heldergroene blade

ren di»' het <m» (l <loen bij <le » vem-ens groene bloemen, waar

vlekken en
van d»' Hp" zacht g.-el is. b»>zet mei jiurperenzonnig
plekje

strejien. D»'z»' gr»)»*it mc»-!' bij \»)orkeur op een z
Tenslotl»- n»>eni»'n m »■ »lan n»)g d»' Cyprip»'dium

macranthum.

uit .Siberië alk»)mstig. Tijib-ns »1»' wint»-rmaanden mag deze

het v»)».'ral niet t»' v»)ehtig hebben »-n tijdens den zomer niet

beho».'rlijk draineeren.
te dr»i»ig. »lus »)»>k bij »1»'Z»' »l<'n gr»mil
,

Z»>oals m»'n ziet. zijn z»- niet g»'makk»'Iijk. doch echte liefhebbers
Meten altijd

■! Wat <^»>e»ls met bun planten te bereiken.
(1 t'rrolg van bladz. 315)

ZIENDE OOGEN
VAK z»' v»'rmunt

■n smei'kt: ..Toe. kom Poes
zich en

S3 .lelie vloekt. Het is
n. alsj»'blielt ! D»' . . .
vloi'kt. \ in»l t Ingrid. 't Is dan net
vr»'es»'lijk af»)f »'r l»'»dijk»'■ \ i»'z»' paibleii ovi'r j»' rug komen kruipen »'n ze laat P»)»-s vallen i'ii krui]>t weer ver onder de
dek»'n. S] /Ms Kar»'n bovi'ii komt. lu'elf z»-ei-n boos gezicht,
Ingrid kan "t m el niet zii'ii. maar z»' voidt "t. En dan moet ze

M;

bal»

hiiib'ii.

...Je bent een stout, ondank

baar kind", zi'gt Karen's stem heel
boos. SQ ..() n»'»'. nee". Ingrid moet

der over zullen vertellen. Het Mas nu

eigenlijk meer de bedoeling enkele volle
grond-, dus Minterharde Aard-Orehideeën met U te bespreken. OngetM ij-

zoo buih'ii. <lat ze haast niet uit haar
MDordi'ii kan komen. ..Maar ik—was

feld zult U aan onze inlandsche Or

zo») bang — dat de trold de armeklein»'-]>oes-ook-o]) zou . . . .". \ erder

chis soorten denken, doch ook deze,

kan ze nii't eens komen. SI Maar dat

hoe mooi ze overigens ook zijn, laten
MC hier buiten bespreking. De mooiste
Orchideeën voor den vollen grond zijn
ongetM'ijfcld de Cypripediums, beter
bekend als Venusscboentjes. De bloe
men van de Venusscboentjes, die U in
den M'inkel koopt, zijn echter alle af
komstig van de soorten die zich voor

boi'ft ook niet. Moeiler begrijpt 't en
ze slaat baar arm om Ingrid heen. Karen's oogen zijn ook vochtig, maar dat
kan Ingrid niet zien. ilenkt ze. SÜ
..Klein, dom mi-isje". zegt Karen.
..^ist je nii't dat poesen in "t donker

buitencultuur

kunnen zien? Hoe

kan

de trold dan

vat op Poes krijgen? Ze ziet immers

dM ars door hem heen!" S! Ach ja
natuurlijk, ilaar beeft Ingrid heele-

niet leenen. Het ver

dient daarom aanbeveling bij een
eventueele bestelling vooral te ver

maal niet aan gedacht.

at is dat nu

melden dat men Aard-Orchideeën voor

dom. Ze moet er om lachi'n. Mant nu

den vollen grond Mcnscht. IVu zijn
ook de vollegrondsoorten, evenals hun
meer tropische zusters, niet zoo heel
gemakkelijk in cultuur. Met M at moeite
cn zorg zijn echter m el heel goede re

is ze opi'cns Meer vroolijk. §3 ,.En

sultaten te

nu gaat Moeder Poes Meer halen, hè

Ingrid? ' SI ...Ja!" zi-gt ze blij en als
Karen terugkomt met de Poes, slaat
zij haar armjijes om haar hals en fluis

bereiken, trouMens ook

met andere, meer gemakkelijk»» jilanten bereikt men niets, als men hun

Fnfn fii. J. .t/)/)ƒ!,'s'

tert: ...Als jij nou ook maar niet meer
huilt. Moeih'i' . §3 ..Maar ik huil im

Zonen , Zeis!

CYPRIPEDIUM CALCEOLUS

het noodige niet verschaft. Een van de b» ste soorten vinden
we de Cypripedium calceolus. Maarvan bovenstaand»' afbeel
ding een duidelijk b»'eld geeft. Zij is afkomstig uit Noord-

Amerika, doch ook in Engeland komt ze vo»)r. en wel spe
ciaal op kalkrijke gronden. Cypripedium calee»)lus bloeit
met groote, donker geel-bruine bloemen. Mordt ongeveer
30 tot. 40 cm hoog, en bloeit met één »)f tMce bloemen per
stengel. Sf De grootste hoofdzaak bij het kMceken van

Aard-Orchideeën schuilt in de hoedanigheden van den

mers niet . §3 ..Daar straks huildeje

Mcl"'. z»'gt Ingri»l.
muur en slaaj) in

En dan draait ze haar gezichtje naar den
m»'t Poes i n haar armen.
(Slot volgt)

Geneesmiddelen uit den ouden tijd
{I it rrii hrnidciibock raii 1794)

De I urju'iM i'i'M ig»' Maart viool is een middel tegen veele

grond, »m de standplaats ten opzichte \ an »1»' zon. Op een

ziekt»-n. *t wi-lk zoowel h»'t blo»-»! als »le buik zaehtkens

enkele uitzondering na kunnen Me aanneni»'n dat »le meeste

zuivert, en
en aan
aan
t boofil. de oogen. de borst, hi-t bart en de

vollegronds-Orchideeën het best groeien op een eenigzins
vochtigen, humusrijken grond. .Sommige soorlen hebben ook
gaarne Mat kalk en klei, zooals de C. calceolus. Het is daar

nul t»' Mi'cg brengt.

voort re

Moiilen grootlijks aangi'prezen voor al te
siaaploosbeid. hoofdpijn, stuiptrekkingen, vliegende

. . de Bloemen
lange

om heel verstandig den bodem tot op hO cm diep los te
werken, en z»; in een klaargemaakt mengsel van gebakt»- va
renwortels, een Mcinig klei, een beel M-einig kalk. en wat
metselzand te j)lanten. Na het planten dekken Me den grond
af met M-at mos, om het uitdrogen tegen te gaan. In den
M'inter dekken Me de ])lanten met een laagje turfmolm af.

Jicht, verzwakt g».zicht, hi-eschbeid. ph-uris. hartkloppingi-n.

Ze gedijen het best aan de Noord- »)f flostzijde van ren schut
ting, boschje o( schuurtje. Gemakkelijk en daarbij mooi is

tende gorgi'blrank: 1» t oMiige \an »le plant is samentrekkend
en dus goed in wonden.

ook de Cypripedium spectabile. afkomstig uit Noord-Ameri-

ka. Ze kan een halveii meter hoog M»)r»ien. »'n bloeit met
talrijke bloemstengels, waarop meestal tMe»' bhiemen geze
ten zijn, prachtig M'it en karmijn-rose van kleur. De 40 em
hooge bloemstengels zijn daarbij fraai bebladerd. In Amt rika.
waar ze in vochtige bosschen worden aangetroffen, bloeien ze

flaauMte. kimh-rpokjens i-nz.: zij versterki-n <le levmisgei-sten
sgei's
smooren de bette »ler h'ver. alsmeil» de koorts
den dorst.

De bloi'in van d»'

^ aar het zaad

en lessen

■Stok roos, in melk gekookt, is een uitmun-

van "t Juffertje

■■
t Groen goed
Marni gemaakt en gekookt MDrdende.
droogt het de

in het hoofd op; in d»' -Artzenijkunde
tegen eolijkpijnen. i-n Miirdt zeer
ligheid.

voor is:
zinkings

Morilt het gebruikt
aangepreezen in hondsdol -

