
Buiten
291^ JAARGANG m. 1 ZATERDAG 5 JANUARI 1935

WINT ER-NAMIDDAG



buiten

BUITEN
;!GeTllusbr*eer^^X'^e © KUI acI'

aan Ket Buitenleven

Redactie: Mr. P. J. A. BOOT
WiNTER-NAMIDDAG (iLL.)
IJa DOOR David W. Bone bez.
Vogels in den winter (gedicht) door C. M. K.
Van'St. Maarten tot Driekoningen door F. W.
Drijver blz.

Een Afrikaansche samenleving in het binnen

land VAN Suriname (geïll.), door C. K. Kes-
LER BLZ.

Op Marlot (geïll.), door D. de V ilde blz.
Zwerven in Zwabenland (geïll.), door P. J. A.
LinTER BLZ.

De veenmol (geïll.), door Dr. G. Barendrecht
BLZ.

Platyceriums of Hertegeweivarens (geïll.).dook
G. KrOMDI.IK BLZ.

Appelscha en In de G.va.sterlandsche bosschen

BIJ Appelscha (ill.) blz. ]2

Men gelieve alle slakken voor Redactie en Adminislralie hesleind Ie
zenden naar Rokin 74—76, Amslerdam. Bijdragen dienen vergezeld Ie
gaan van postzegels voor eventueele terugzending.

Overneming van den inhoud, ook bij gedeelten, verboden.

BLZ. .1

11—12

4—7

7

7—9

7—10

11—12

I/S!
DOOR David W. BoneMartin?" — „Present!" „Lewis?" — „Yes".

„Granger?" — „Hu". „Ulricks?" — „Ik". „Dago
.]oe?" — „Ja". „Hanseii?" — „Hm". „Bunn?"
— ,,Ves". ..Munro?" — ,,Hier ,,Ecclt's? '' —

Vl „Ecele.s? — Eccles? Verduiveld, schiet op, moet je ons
laten wachten?" SI Eccles voegt zich hij ons, terwijl hij nog
bezig is zijn jekker dicht te knoopen. SI ,.Allen present'A
vervolgt de bootsman, waarop hij den stuurman rapporteert
,,De wacht is aangetreden, stuurman '. SI Een nijdig gebrom,
dat zooveel beteekent als: ..Roerganger en uitkijk ai'iossen".
komt van de kampanje en wij kunmm inrukken, de stuur-
boordswacht naar Beneden, wij van de bakboordswacht naar
onze posten aan dek. SI Wij treffen een konden, rauwen
ochtend; een zwakke, ongestadige wind uit het W. t(m N.
heeft nauwelijks vat op den stroomenden regen, die, naar de
temperatuur te oordeelen, eigenlijk sneCuw of hagel had moe
ten zijn. De zee is in nevel gehuld en de nieuwe dag. die
begint met een koud, verraderlijk halfduister, versterkt den
indruk, dat de horizon slechts een kabellengte van ons af is.
De hark werkt onzeker in de lange deining uit het Westen
de uitloopers van de witbaarden van Kaap Hoorn — die
met olieachtige ruggen onder het schip doorloopt. SI Er
maar weinig meer wind noodig om de zee oji te zweejien
zoodra een jilotselinge bui opkomt, zullen de ,.witte heereiT
weer komen aanrollen, overdonderend en geeselend; zelfs in

IS

deze kalm

,nan. «Icn iH.o.n aan

'l'|,.:.s1. anders zal ik J

gehoord, want ̂ vil . 1.
f..., g. v..n .1.-.. kok a,l ...

1  §3 ..locli \\el. Pain
I

\\ I j

aanmaken

. op I
best.

krek op onzen eigen
zijn

hoorn!
luistermi

Z

lioorn. zeg ik

John. S3 Ja. we
Ulricks telt er drn

rkelijk!
onze:

■ks telt er fine

wakki

de kombuis te pra-
hel Ix'ï-t zijn vuur kan

— luister —

Hraa. rraa. rraa 1 .joe doet
aandachtig. ...^"u weer!" zegt

tooteii beantwoorden de
dat het er slechtsmaar ik ineen

twee zijn.
. maai nv i i.. 1- .., Iw.nrn'^" schreeuwt de bootsman.

■  m*. ir.t naar von-ii en blaast behoorlijk!Hier! Een van ju u'_ g_ ' getrompet van hem in
-uner1

dDi SQ John gaat op ene verd . . . zigf

ngoiu.d! ( ;
met dat instrument goed omgaan — SQ Aha. w.ei .
stooten, duidelijk hoorbaar — w aarsehijnlijk
als wijzelf, voor den wind loopt
■  ■ Het geluid is nu duidelijker '"O komt van recht

'  roept onze lioorn. nree, nee, nee
stuurman wordt nu oplettend

drie
een schip, dat

111

S] Rraa, rraa, rraa
komt het antwoord. S! D«

,
misseliien loojien wij wel

het komt van recht vooruit.

hij vlug zijn commando's:
, • , ,

hij tuurt en luistert. Op het hooien van het duidelijke ant
woord op onze seinen, roejit hij vlug
..Strijk de bovenbramzeilen — laat ze tiangeii.
opgeien — Hier. een van jullie jongens, naar beneden en
por den kapitein! Zeg hem. dat het jiotdicht is. vlug b'iu!^
SI Ik ga naar benetien en wek den Ouwe. ...ja. ja all right .
zegt deze. naar zijn zeelaarzen grijpi'iid (ten zuiden van de
veertigers slaajit de kajiitein stei'ds ..volgetuigd . zooals hij
het noemt) — ..Potdicht tiè? — Zeg den stuurman om den
misthoorn te blijven blazen — een seliiji. zeg je — voor den
wind? — Ja. ja — allright — ik kom . S3 Nauwelijks heb
ik de kamjiaiije bereikt, of de Ouwe staat al achter mij. 'SI
..Dik jiotdorie!'" zegt hij. zijn oogen wrijvend. ..!Vlan. man.
waarom heb je me niet eerder laten jiorreii?' Sl Ih- stuurman
pruttelt wat over den mist. die juist zoo dik geworden is —
..voortlieii zicht genoeg om voort te gaan", zegt hij. S3 ..Ai.
ai! Waar peil je dat schip? Kon je het zien. voordal de mist
zoo kwam opzetten?" SÜ ..Blaas dien misthoorn daar \ ooriiit !'
schreeuwt de stuurman, naar het votirdek loopend. ..Houdt
dien hoorn aan den gang. daar!" Sl John pomjit

bramzeilen

een geweblig
V oorov er en

geluMl op te
de t >11 w e het

- SJ

gehuil. Rraa — rraa — rraa! Sl W ij buigen on
spitsen de ooren om het van verre komend
vangen. Sl Rree — Op het eerste geluid heft
hoofd oj) en kijkt verschrikt rond. Sl — rree — rrei
..Aan lij je roer. aan lij! schreeuwt hij. oji den roerganger
toeloopend. ..Voortuig tegenbrassen. lij-grootebrassen ""los'—
laat ze loopen ! Alles levendig achter! Vlug. stuurman ! (doote
genade, blijf met staan kijken — ijs! — ijs — stommeling

IJs, de echo! — Gooi los. los!!" Sl l.js! De stuurman
rstonid. springt dan naar die stemining zijn z^"nii^""gêncgêif ve,„„ind. springt dan naaiNoorden te laten gaan en wij Irillen en schudden.'slingeren. zijn'co\3mid«\ An"V ^

giLicii (UI plonzen als zij oi) ons aanrollen. TopIi k.'.t i . ^ dek — brassen t.  O - — •• M vil r.i.iiuuueii. siineer(»ng ei en en plonzen als zij op ons aanrollen. Toch. niettegen
rbkln' vooruit. Sl Het isdik. De horizon is niet verder verwijderd dan een scheens-cngte of zoo maar wij zeilen een mijl of vier op zijn hoogst
on een heel eind huiten de verkeersroute. Ach. het gaat nog

"i' i™..! <i, .i„urnL„ „J,
hM h„, M s N VTrr ''V'"''" '"i "'""•i «f i„,.
Jovr," T,rk,^ " "■'•'■i'" >"■' kou,!,,-

J ISS( n aan (ui staini>on on stainpen op Ina voor-
u ur was on

weer men-

waarvoor een

tem

aan-
.  I*

"  ̂ """•""■ '>'Tn|pje".zegt deboots-

go-

l V' ''vk. mannen, voor je levi-n
naar d !* moren van dat vrei-selijke woord grijjien wijnaa de touwen en Indpen met de kracht iler wanhoop mee.
logi;.mih3;' -t .lokhms en^  11 iiaalt iiK^t Oïis nioo ïn*-»! uTvir 1 * 1 1 *<U, k„,„t ,„,1 „a, " . rv

om ons heen. weerklinkl' mi" va'^ hm l""*''" ''''' als de lucht

legen de rondhouten — gen!" '''bondig en klapperen
mannen — haasii.r * " l^vsebreeuw van zwaaiende

kr..,.,, r» I -n lui.l uit *
•l""' .lu V,. a7 „ 7 »l- l)a.,„ v,.t,..|,r.kt

!7'., S3 -litaa - na.'■•■I... .„as ui, ^
niist

'•ree!" Stoot voor
^

-tooi komt de
.  -Vast halen! B

I  (leii uil KIJK. overreikend. Uaan Dago J «» ,.i„g,.rs in'de hoogte). Drie.
Doe! . • ■ ■ ^.,„..1, m- om. dal je behoorlijk

,, komen! • . • (leelijke paar-
Vlaast. anders zal iK je"P j„„u laai kan sjirekenl)"dendief. het is K'^'hij ons vroege o,..-.taan. een triest
S3 Wij krijgen nu " itln'.ori bi.i 'l''"
geluid, een geluid, dat aageraad. Rraa. rraa. rraa,
mist. de deining en d''» afgewisseld door hla-
klaagt de hoorn, een nii. i ^ („.^ .■nd aan een koehoornzend hijgen, w ant Dago . ot > mj,.,t hoorn", zegt W elsh
dan aan een mi.sthooin. - ^ Meniaml heeft iet

loe hij

el, Het
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I (uiiinamlu lic

kijkfii, maar
(lufiiit \o(tr ons ^
/.(>Üs, niets! Niels dan
\ erhergl. het onhek
de hark op de d(

rgoell ons kalrntt
is niets te zien

^>1». goen hrandinir

w

en iiij
lioudt

loev <'n

houdt aan lij
op het lichten

ij hehben tijd om rond te
!  (^eeii torenhoog monster

fs- gocn oploopers. geen lucht
ilc muur van mist. die liet gevaar

emh>. het onzichtbare !S1 Langzaam zw aait
nning en loeft op; Martin staat aan het

roer

oügen gericht

aangeeft.

terwijl hij zijn scherpe
van de schoothoorns, wat de limiet van
De Duwe staat bij het kompas, gebogen

turend, snuivend, de koude lucht ruikend. Zij vlugge oogen
zoeken den mist. vooruit, achteruit, dwarsscheeps. Mai^tin
liet roer een paar spaken, het sehipt ligt kalm. de zeilen

i)ij den wind en dt
geelt

langi^ deining dwars inkomend. SI Plot-
seling

den

nauu liegren
liet eerste

ehijnt een licht door den mist en beschijnt heide zij
van den boeg een lichtend schijnsel, laag op den

den horizon. De ijsblink! Koud en wit!
oren schrikt de Ouwe — zijn lippen bewegen

zich om een commando te geven, maar er komt geen com
mando; dadelijk ziet hij de hopeloosheid ervan in; wat er
gebeuren moet. is duidelijk en onvermijdelijk. Dwarsscheejis
aan lij uitgestrekt, is de ijsblink de waarschuwing van een
onatgehroken barrière, misschien mijlen lang! De bark ligt
hij den wind. overgeleverd aan de deining, langzaam met

chieny

zuiden, daar is geen
Neen. daar is geen

elke golf naar lij aldrijvend ! Over den anderen boeg mis?
Rr is een mistige doorgang naar het

Iijsblink! Als het schip maar kon wenden
kans op: om genoeg vaart te kunnen krijgen om te wenden,
zal hij het schip dichter naar het helderder wordende schijn
sel moeten brengen! Het branden van de zee op den voet van
den ijsberg klinkt ons al luid in de ooren — er is geen ruim
te. geen ruimte om te manoeuvreeren, om te wenden of te
halzen! SI ..Aan lager wal", zegt hij bitter, de handen met een
hopeloos gebaar opheffend. ...\lle liens achteruit en zet de
hakhoordsboot uit '. SI Bakboordsboot! De werkboot! Is dat

nu al noodig? Eenigen van ons werpen een angstigen blik
op de breede gestalte van onzen gezagvoerder, terwijl wij
naar de boot rennen. Hij staat roerloos, glurend naar den

het einde zijn?" mompelt
lawaai en beweeg om hem
!" SI anhopig trekken en

boot te

muur van ijs. SI ..Moet dat nu
hij en hij slaat geen acht op het
heen. ..Na veertig jaar varen
hakken wij aan de sjorrings om de zware boot te klaren:
zij ligt ondersteboven op de klampen, op de manier van zui
nige zeilers, met keilen en bouten vastgesjord om het slechte
weer te doorstaan. Vi ij zijn onhandig, als machteloos door
het plotselinge van het geval; wij werken onvakkundig. Het
lawaai van de branding spoort ons aan — allen hellen tege
lijk. Zoodra de boot rechtop ligt, hoeken wij de vallen in en
zwaaien haar buitenboord. De stuurman kijkt naar den kapitein
voor het commando — SI -.Ai. ai", zegt de Ouwe. ..Buiten
boord zwaaien en vieren en probeer het voorschip om te
trekken! Over den anderen boeg zouden wij .
eindigt de zin niet. hij weet wel. dat wij er
slagen om drieduizend ton
SI Ken wild geroep doet ons

tegen

SI Hij vol-
nooit in zullen

die deining om te sleepen!
plotseling omzien. Dago.Joe.

de uitkijk, dien wij door de drukte vergeten hehben. komt met
den hoorn nog over zijn schouder hangend aangeloojien. ...Ar-
i-i-ty —p- schreeuwt hij onder het loopen. ..Arreto. eapitan!

zwaait met de armen en beduidt den kapitein om hetH'i
de-chip te stoppen! Achter hem. over den bak heen zien \m|

duidelijke silhouet van een kleinen ijsberg, een algehrokkehl
kalf van het ijsveld! S3 Er is voor niets tijd meer. er kan niets
itedaan worden; de berg is klein, hij komt niet hooger dan de
onderra's, maar hij is groot genoeg om. geholpen door de
deining, ons lot zinken te brengen. SI ,,Vlug met die boot
daar! " schreeuwt de Ouwe. Hij siifdt naar de kampanje
ladder. springt naar bmieden en loojit tegen den Tweede aan.
die geimkt gaat onder een vracht besehuitzakken. Een oogen-
!)lik later komen wij met het ijs in aanraking en hotsen en
schuren tegen den steden, glinsterendeii wand. Bij het eerste
treffen gaat de boi'gspriet er aan, daarna de vooi hiamsti ng
— raas. zeilen, want. alles komt naar heneden en beukt o|>
hel dek. Een brok ijs. eenige tonnen zwaar, dondert op het
ihdv m'er en verniidt het voorluik! SQ Dan klinkt er een kia-
ken en steunen van buigend ijzer, waar de spanten den druk
niet kunnen weerstaan — het geluid van s|»ringende stagen
en pardoens, die onder hooge spanning alkna|)pen. het kra
ken van s|)linterend hout. Het sehommelende monster deinst

It en komt weer op ons al! Nog z-ull
Houdt die boot daar!

achteruit,

SI
Vast

-ehok en ..Vast vieren!
vieren De Ouwe, met zijn waardevolle [lajiii-ren aan

3

dek komend, heeft meer g<
voorschip: hij loopt naar het
naar boven,

overtuigenden

• gl

^ien dan de vernielin
kompas, kijkt, slaat

Groottiiig opbrassen !" Zijn stem heeft (leii ouden"
klank, (hm klank, dien wij kennen. ..Groot-

tuig opbrassen! — Roerganger!" SI Onzeker staa-n
de boot, die reeds buiten boord ban
tweeden stoot tegen het ijskalf
voor kans hebhen wij — ? S! ..Roerganger hier!" bnilt de
Ouwe en Martin kijkt op. gaat terug naar zijn post. SI Weel
een man aan het roer! Niet langer lit-l beangstigende van een
verlaten hooldpost. niet langer het rukken en ratelen van
een onlnv.et roer! Martin's houding kalmeert ons; wat is er
nog te vre(>zen. als de oudste van ons daar de spaken grijpt

\  '^ I., 1.... .1 I

fs t>p het
zijn oo}ten

wij bij
De schok van een

ons bijna omver! Wat

het eommando wacht?Vl\ OJ) ... Wij hiten de slinjterende
sloep in den steek en haasten
hebben een kans gekregen; dt
geraasde stormen maakt een

ons naar de

kracht \an
uitweg

I Wij
uit

deining,

tegen
langs

brassen

sedert lanu;
voor ons. de

witte heeren"
hulp! SI Toen wij dien duw

zwaaide de deining ons aehtersehip
wij liggen nu met den kop in den wind

fok w ordt tegt-n den mast gedrukt en w ij dein
is klaarlichte dag en w ij kunnen het kalf duid(--

kregen.

veroorzaakt door de ontzag-inhuezeinemh
van Kaap Hoorn komt ons ti

den boet;
O

den berg In
en de breeth

zen! Si Het

lijk zien, terwijl wij v(-rder uit elkander drijven. De tiissehen-
ruimte wordt grooter! Een voet — een vard — een riemlengte.
De wind komt nu in de zeilen! Het schip zwaait door. SI ..NOor-
tuig bijbrassen. alles bijzetten!" roept de Ouwe. SI W ij liggen
nu met het achterschip naar de grooten ijsberg gekeerd en de
branding, die terugslaat van den steden voet. raast en kolkt
om ons heen. Er is weinig ruimte, maar wij hrullen in koor
het refrein, terw ijl w ij de fokkeraas bijbrassen. SI Langzaam
begint het schip te vallen en vaart te krijgen; het kalf ligt nu
te loevert. het groote ijsgevaarte dwars achter aan lij. De
wind wakkert aan. de mist wordt gedet
en naar het zuiden zien w ij open water. W ij
zee's van de deining, maar zeilen vrij van het ijs. SI Onder
den boeg dondert en beukt de vleet, die nog met stevige
stag(-n vastzit. ..Kap de vleet en maak klariglieid vooruit",
roept de Ouwe ..Zet alles bij!" SI Alles bij! — En dan zetten

weggevaagd
ggen nu dwars-

wij. kreujiel en wi I. w ce k n a a r de open zee I

VOGELS IN DEN WINTER
Daar zeilt op trage wieke'
een groote grauw(> zieke

De dreiging van de lage lucht
omlijst zijn loonie doodenvlueiit

en geen gerucht
stijgt van het ijs der aarde op.

Dan dolen,

ook langs. di(
als zwarte,

als moede

d uister

haastig

111

vogel.
111 aar

die

moet

de

niet sterven w il.

w a 1111 eer

zich W(M

en wint

lig
wilde winterwind

 om den reiger windt
.  . en wint.

. schorre roeken,

voedsel, voedsel zoeken,

spoken,
zwervers, diep gedoken
kleed van vale veeren ....

ongekende

(;. M. K.

VAN ST. MAARTEN TOT
DRIEKONINGEN

V:
Dooit E. W. Diii.ivi'.ii

AN ouds werd de winter geacht te heginnen oji^den
■denkdag van St. Maarten, d.i. I 1 November, wii n

111 verschillende landen als ook te onzent een bijzon
dere vereering te beurt viel en die ongetwijicid viel

van zijn jiopiilariteit ontleent aan het bekende vn-rhaal. volgens
het welk hij een stuk van zijn mantel afsneed om er een arim n
man mee te verwarmen. Zoowel het Duitsche s|ireekwoord .,St.
Martin macht Eeuer ini Karnin ' als het bekende deuntje:

l-iiiiter .Marten is zoo koud.
Geel' hem een turfjen of een hout
Om zich hij te warmen

en ook de in sommige streken bestaande gewoonte dat hij in
een jiels gehuld. Pelzmartel. de kinderen bezoekt evenals onze
Sinterklaas, wijzen er gi noegzaam op dat men met zijn naarii-
dag het koude jaargetijde achtte te zijn aangebroken. En
hiermêe nam dan mdv het zoogenaamde llevrueli t ingst ijdjierk
een aanvang, in hetwelk de moeder Aarde geacht werd aan
tal van geheime werkplaatsen onder het afgevallen looi en
later onder het sneeuwkleed het nieuwe leven voor Ie berei
den. dat in de lente tot ontluiking komt. {Slol op bh. 11)
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WONING VAN OSEISEI, GRANMAN (OPPERHOOFD) DER AUCANER POSCIINEGERS TE DRIhTABBhT.I E IN SERINAME
(TABBETJE BETEEKENT EILAND. OSEISEI, EEN KRACHTKi HEI:RSCHEK. Il'.-l.S A7;.V DER t (X) A'f, 7 .VA A A'> I I .V /)7;.V THAXS OOK

OVERLEDEN O RA N.MA N'A .l/.l KEI)

EEN AERIKAANSCHE SAMENLEVING IN
HET BINNENLAND VAN SURINAME

DOOR C. K. Keslek

van de stad. Zwarte, horculisrho gestalten, glanzend in den
g oed van de ondergaande zon. zitten erin neergehurkt; met
"lac tige slagen pagaaien zij htin vaartuig voort, dat door
den stuurinan met een groot en parel als roer in de goede
nchtmg gehouden wordt. S3 Bosehnegers. zonen der wildernis
zijn het. die naar naderen. Stroomopwaarts hebben zij hun
lou V ot vastgelegd, waarmede zij dagen lang de rivier zijn
afgezakt, om het in de stad af te leveren. Haast hadden zij
v m'i leverde de beweegkraeht en voerde het
rusL n?'1 ;:^''""'"^"''-^nellinp.n en vallen gejiasseerd waren,
erop gebou\ d""^ P'"^^""en gang; een hut was
i3elHkrT. """"■■■• lia-- .laaHijksche hui.-
werd het vlot t i T zeer uitlokkend uitzag-
een stuk wild t^ gmgeii de mannen aan wal. om
stad. naar ..fotoe" ^^'el f'" "'i' T"' trek naar dc
l^'-a's" (blanken^ zulk voor fort) waar de -ba-
Branman (lett. de Grmne'\Van ' Y hebben, waar de
nog veel manht;„„.. : i . an. de (,ou\crm ur) v

Het is tegen zes uur in den avond; voorbij is de
hitte, die gedurende het grootste deel van den dag
over stad en rivier gelegen heeft; de brandende
zonnegloed vermindert en langzaam schijnt dc roode

zonneschijf neer te zinken achter de huizen der stad, achter
de bosschen, die zich, op slechts korten afstand daarvan
beginnende, dagreizen ver in het binnenland uitstrekken,
steeds dichter, donkerder, ondoordringbaarder. Met forsche
bocht slingert zich de rivier langs den Waterkant, om met
een tweede bocht uit te loopen in den Oceaan, die mijlen
ver uit de kust grauw gekleurd wordt door het slib dat
machtige stroomen uit het binnenland steeds weer aanvoe
ren Meer dan een kilometer breed, strekt zich de water
vlakte voor de stad uit, donker in de verte afgebakend dooi
den groenen rand van Meerzorg, Amsoe, zooals de bevol.dng
net noemt. Rustig in de snel vallende schemering ligt zij daar.

e rivier, die soms, als in den regentijd een „sibi-boesi". een
bui met plotselinge rukwinden, haar tot een golvende zee
doet worden, den oversteek van Meerzorg naar de stad h,

''nT'f '"'i-'"" hachlijke onderneming kan makenSI Daai khnkt plotseling een eentonig gezang over de -iviirlwatervlakte: Pa-ra^ma-ri-bé ) woont, Pa-ra-ia^ri-bó® Telken' e, H
kens weer herhaald met sterken nadmk- r..v i i ,greep. En krachtig voortbewogen door de op drmaat"'"
het gezang ingedompelde parels (paeaaienrk ! ,»» dcu hoek en etjek. «Vu.n'ir^K.-'Tt^.Tn';ir,Teïï?;'

hebbc

huizf
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waarschijnlijk wel lijdelijk zijn intrek
men in de

op d(

komen,

s be

ne-

vroegere slavenhuisjes, die daar
nog op (te achtererven te vinden zijn. Het
is misschien voor enkelen hunner niet de
eerste maal. dat zij in de stad
maar toch. als provincialen, dit
zoeken, zoo gaan zij de stad verkennen,
telkens weer vol verbazing over al het
vreemde, maar ook met zekeren angst er
voor en misschien met een verborgen heim
wee naar de groene wildernis in het Zui
den. die. voor ons zoo ondoorgrondelijk,
voor den boschneger weinig geheimen heeft.
SI Zonen dier wildernis zijn het, nakome
lingen der in vroeger eeuwen van de plan
tages weggeloopen slaven, die zich niet
konden voegen in het gareel, dat de maat
schappij der blanken hun had opgelegd, de
eentonigheid van het steeds maar afwerken
van de opgelegde taak in suiker- of ka-
toenveld. in cacao- of kolfie-aanplanting.
Dat begreep de neger niet. die noodzake-
lijkheitl van maar steeds te werken, zes
dagen aaneen van den morgen tot den
avond met alleen de Zondagen als spaar
zame afwisseling. Werken wilde hij wel.
hard werken zelfs, maar alleen dan, als hij
er lust in had. of als de noodzakelijkheid,
ertoe drong. Maar dan ook. nog langer
voor zijn genoegen leven, of niets uitvoe
ren. Doch wilde hij het beproeven, zijn
eigen manier te volgen, had hij eens geen
zin in den dagelijkschen arbeid, dan stond de ..bastiaan".
neger, als hij zelf. maar door de ..bakra's"(blanken) boven hem
geplaatst, met zijn zweep gereed, om hem voort te drijven.
Kn. bleef hij onwillig, dan kwam de ..blankofficier" erbij en
wachtte hem een niet malsehe afstraffing na het dagelijkscln-
rapport op last en onder de oogen van den directeur. ̂  Dat
was het. wat de negers bij honderdtallen de plantages deed
ontvluchten, die dwang tot geregelden arbeid, niet in de
eerste plaats het gemis der vrijheid, zelfs niet eens de zware
afstraffingen. Vrijheid toeh hadden de meeste ..zoutwater-
negers'. de over zee aangevoerde slaven, ook in hun eigen
land niet gekend. Slavernij heerschte ook daar. zelfs in nog
veel harderen vorm en onmenschelijk w aren de straffen, die de
zwarte vorsten hun onderdanen deden ondergaan. Maar de
sociale verhoudingen waren daar. zooals een neger die kon
hegrijpen; de ordening der blanken viel buiten zijn bevattings
vermogen. SQ Dat dit inderdaad zoo is. dat de neger, aan zich
zelf overgelaten, weer terugkeert tot de verhoudingen, zooals
hij die eeuwen lang als natuurlijk heeft leeren beschouwen,
wordt duidelijk aangetoond niet alleen door de ontwikkeling
der maatschappij van de .Surinaamsche boschnegers, maar
vooral door die in gebieden, waar
zij onafhankelijk van inmenging der
blanken, of zelfs met medewerking
van dezen, na den slaventijd een
onafhankelijke samenleving hebben
kunnen opbouwen. De republiek
Haiti is een voorbeeld van het eer
ste, Liberia in Afrika, in de streek,
die van de I6e tot het begin der 19e
eeuw het groote reservoir was, waar
uit voor de aanvulling der slaven-
machten o[) de [»lantagesin Amerika
en West-lndië geput werd. verschaft
een voorbeeld van het tweede. Voor
al d<- geschiedenis van Liberia is in
dit opzicht leerrijk. Met medewer
king van tegenstanders der slavernij
werden in 1820 en 1822 vrijverklaar
de negerslaven uit Amerika daai-
heen gevoerd, om hen in staat te
stellen, zich in het land hunner
voorouders een nieuw bestaan te
schep[)en. Fin in 1847 was het zoo
ver. dat de repul)liok met den veel-
heteekenenden naam Liberia g(
grondvest werd. Liberia, het land
der vrijheid, waaralleen zwarten het

D
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bestuur mochten voeren en waar. in de maatschappij dei-
negers zelf. de slavernij opnieuw haar intrede deed. zoo vol
komen. dat het nog slechts een paar jaren geh'den is. dat
de Volkenbond tusschenbeide moest komen, om aan de. naai

de opvattingen der blanken onduldbare, misstanden een
einde te maken. SI i\een, het was niet. zooals zoovelen in

de 19e eeuw het voorstelden, gedreven door hun nn-delijden
met hun zwarte medemenschen, het was niet vooral de drang
naar de vrijheid. di(> de slaven in de Vereenigde Staten over
den Ohio dreef, die hen in Jamaica naar de Ixu-gen deed
vluchten, die hen in Suriname den weg naar het oerwoud
w ees. Het was veeleer de zucht, de samenleving der blanken
te ontvluchten, der meesters, die hen dwongen tot een leven,
in strijd met wat de traditie van eeuwen hen geleerd had,
als juist en rechtvaardig te aanvaarden. Regidmatig. dag in.
dag uit werken paste daarin niet. SI En — het bosch im de vrij
heid. die zouden veroorloven te leven naar negeraard. zij
waren in Suriname zoo betrekkelijk dichtbij! Geen wonder
dus. dat soms heele slavenmachten den plantages den rug toe
keerden. Het was een waagstuk, dat die wegloopers. mar
rons. zooals zij in de 18e eeuw genoemd worden, onder-

RT DOOR DE ROSCHNEGERS 01' DE HOV EN-SV KI NAM E

11 -U KIX DIE SOOh'l EU IK ZWAA HDER /A fX DAX WATER EX DOS ZOIJDEX /.IXKEX, WORDEX
VET IlllEEER UOVT ÓE TVSSCtlEX KORJAEEX DRI f V EN DE <, ElIOli DEX. HET HESTCREX
rlUCHIlD'E 'VET EEX I.AX(,EX SIOK, „KOEl.A" O/wV.-l AMD. MEE Zllf.K EEX ,,K()EEA " WORDJIX
OOK de' KOR! ALEN DOOR DE S'E ROOM V ERSX EEUNG EN IN DEIiOVEN-RllVERENCESTVURD
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t'doogond voor ^vi<■ iiiol richtt
\ï/-iiil het oerwoud is oiimt _

TrZt erin zorgvuldig is toegerust. Materiaal v<.<..
het bouwcu van hutten, voor het maken van vaaituigen,„oodiff voor toeiiten langs de rivieren en kreken, w aren in
overvloed voorhanden, maar gereedschappen om het te be
werken onthra-
kcii. Wild kon
het bosch leve
ren, maar wape
nen, om liet te
bemachtigen,
hadden de weg-
loojiers niet. En
dan, het waren
li O ofdzakelijk
mannen, die de
vlucht namen; de
slavinnen deins
den in den regel
terug voor de ge
varen van het
hosch, voor de
ongemakken, die
hij verre tochten
in de w ildernis te
vreezen waren.SQ
Dit alles nood
zaakte de weg-
loopers wel, nu
en dan afgelegen
plantages te
overvallen en te
plunderen. Het
was niet in de
eerste plaats
wraakzucht, die
hen daartoe

BOSCIINEGER EN -NEGER

dc manscl.a|»|'< >'
..rc(li-m<»cs

muts (irocj/
l)ij de

go
oc as We

ii
i'.
r

neger

IN MET EENIGE KINDI RIN
01' \'()()K(,R()X1) I-EX „KORJAAL", I-EX IXEAXDSCII WlARJl l', 11 /-.A / A A X / > I ( 11 I.I.X
VITOEHOLDE.X BOOMSTAM. DE KEEEDIX(, l'.I.V DEX MAX Bl-.S/AA/ 1 1/ /■./-.X /.<,X. . .KA
M/ESA", i'.-i.v.y;A r/v'oriF vit eex ain rok c,edrai,i:x „/M.t.v///■:■•. eex axd/.ki-. nm-.K.
OM HET MIDDEI. ('ASIGEBOXDEX, DIEXIOM HEI KIXD I'E DK'A(,J:X. OM Dl- l-.XKI-.l.s l-.X
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dreef; het was de noodzaak, gereedschappen, wapenen eu
ammunitie en vaak ook voedsel te hemachtigen. vrouwen
en meisjes weg te voeren, die hen tot dergelijke rooftochten
d w O n g. SI
Maar de vroe
gere meesters,
die een groot
deel van hun
rijkdom had
den zien ver- i
dwijnen, wier
plantages
door het ont
ij r e k e u d e r
slavenmach-
ten sterk in
waarde daal
den, hegonnen
de wegloopers
hardnekkig te
a chtervolgen,
eerst, om zich
weer in het
hezit hunner
vroegere sla
ven te stellen,
weldra ook,
om zich tegen
de drieste
overvallen te
heveiligen.Op
het hoofd van
ontvluchte
slaven W"crd
een prijs ge
steld, eerst van vijf gulden, weldra verhoogd tot het tien-

^^21 werd t.^gen wegloopen de dooil-
'''ëd' die op de wreedst mogelijke manier werd ten

BOSCHNEGER-KORJAAL BIJ IIOOGEN WATER STAND EEN
MAROIVIJNE AFVAREND

werden uitgezonden; in 1770

■uve». bS

e en waarvan
_ vandaar van Imii slandjHint uit niette

vlXóndm'en^ i" nadere
vervolgileii ! Ken v (>r<le(ligingsliiin'- hel z.g. Milj.

laire Kordon
v  h,.t bezet'
ti-n w aarvaii bij.
na lOUÜ inau
noodig waren,
wi-rd ingericht
en was in 1770
zoover gereed,
dat door middel
\an een groot
aantal militaire
posten het ge
deelte der kolo
nie. dat in e.w
jiloitatie was,on
geveer tegen
o\«-r\allen der
marrons kon bc-
\ eiiigd w orden.
J'hi. om deze ge
heel ten ouder te

lircngcn. werden
ee'i paar malen
(lei achem enten
militairen uit de
Hejiubliek.dez.g.
Staatsehe troe
pen. naar Suri
name gezonden,
om het garni
zoen. dat on-
maehtig bleek,

om de kolonie afdoende te heselieriiien. daarbij te hulp te
komen. Hel werd een wanh()|)ige strijd en eerst in 1778 na
(ie tochten van tien kolonel Fonrgeoiid met zijn telkens

door malaria
en andere
ziekten gede-
e i m e e r d
korps trad een
soort van ge-
wapenden
V r e d e s t O e-
stand iu. Het
laatste over
schot der ver-
z e t p 1 egers
werd naar de
La w a - rivier
t e ruggcdre-
\ ('11 en de aan-

\oertler Bon-
ni. een kleur
ling.werd door
andere. reed.s

- 5^,

(■enigszins be-
\ r e (1 i g d e
hose h negers
terra d e r 1 ij k
gedood. S3 hl
liet begin der
1 9e eeuw kwa
men verschil
len deovereen-

kninsten tüt
stand en wer
den door het

eenige voorschriften gegeten, tvaaraaii de
zi.l, ha.l.l.n, „aania .l.z,. eeruimel.

al.'al"7 """ '" ' 'l''" ..v. rg,.|al..n ™ hun
laiul van .,|',7'u!l'7'" 7' ' i'"'
schappij is ODuelio,,, 1 . ,, ' ''Khl les herusteiide. maat-
vloeden gewijzigd maar 7' I '7" '""'"'''m'' M-eemde in-ed. maa. ,oel, hoofdzakelijk Afrikaansch i»
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■-aiiirii-lt'lliiii
18.- <'<uiu

\ au (Ic lin t (Ic \\ t'^loo |H-1- riM (Is lil <lc
ov^,-(',-nk(iuist(Mi /ijii ,M- twt-c van liijzoiul.M-

"  i'j'k welke met een fïroote «rroeji marronsaan de I Jjoekakreek^ een zijrivier van de Marowijne. tot stand
kwam en die \ an li()2. welke niet <'en andere aan den boveu-
ooji der Surinanierivier {tesloten werd. Deze verdragen, latei

en 3i eenigsziüs gew ijzigd, maken nog thans
de ver-

l iisselien 183.")
den groinDlag Mior

f;,ezielit ! Ik sehijn in in n beige rege w ei

tionding der Uom'Iiik
het kidoniaai B(
I)eZ(

t
«e

uur

tot

uit.
elatie is geruinien t ijd

gekenmerkt geweest dooreen
neiging \ an liet Bestuur, om
zieli zoo weinig mogelijk met
de interne zaken der versebil-
lende stammen in te laten.
Hun oudergesebiktbeid aan
liet N e d e r 1 a n d s e h e ijezaii
wordt iiitusseben niet uit het
oog \(-rloren en wordt in het
bijzonder geaeeentueerd bij
wisseling van bool'den dooi
de omstandigheid, dat het
nieuwe ojijierhoold wel dooi
den stam wordt gekozen,
maar oiTieieel in zijn rang
be\(-stigd door of namens
den Gouverneur. Bij de eer
ste verdragen werden, als
uiterlijk teeken van den toe-
komstigen toestand, aan de
toenmalige hoofden tamboer-
ma joorss tok ki-n uitgereikt,
die sedert bij offieieele ge-
legi-nheden steeds als symbolen van de maeht der hoofden
dienst gedaan hebben. Later zijn ook aan h.ooiden van min
deren rang zulke stokken uitgereikt, ivaarop echter door de
negers minder prijs gesteld wordt dan op de oorsproiike-lijke.
nog uit de 18e eeuw afkom-

ROOD B

h(-i — bijna in m n g(
heel weinig op te vallen. Met z n roodg.de buik en lilaiiwe
rug. maakt hij een veel kleuriger indruk dan het kruipert je.
SI .\ls om te tooneii dat aerobati(-k niet het monopolie
\ an kruipers en klevers is. zijn daar een jiaar meezen bezig.
..Tak op. tak af. tak uit. tak om." zooals Gi-zi-lle dicht. Een
pimpeltje hangt zoowaar onderaan een esdoornblad. Wat zou

hij daar zoo ijvi-rig \an af
pikken? SI En \'erderoj) schijnt
h(-t h domein van d(> kauw
tjes te zijn. De lucht is ei
vol van hun onwelluidend ge
kras. En daar weerklinkt nog
een amhu-e roep. Die is van
den specht,
even niet over het
vliegen ? Zóó vlug w as hij w eer
verdwenen. dat ik 't niet zeker
weet. SI Even blijf ik wach-
t(-n. misschien verschijnt ie
weer . . . .Maar . . . deze hoop
\\ordt niet vervuld. S! On
danks dat ben ik niet onte-
\ reden over den vogeloogst in
een jiark. zoo dicht bij een
stad.

Zag ik hem zoo-
grasvidd

Zwerven in
Zwabenland

nooit P. J. A. LiNTKit

ORSTJE O

-tige Zulk een stok. tle scep
ter van den granman. draagt
bij de Aiieaners den naam
van ..tiki" (Engelsch stick),
bij de Saramaccaners. (b- Ix--
woners \ an de oevu-rs van de
.■^nriname-rivier dien van
..jiaau " (Port. palo) Dit ver
schil in Ix-narning w ijst reeds
op een zeker verschil in taal.
dat bij de xcxirnaamste stam
men onderling is oji te mer
ken. (Slot volgt)

Op Marlot
nooit D. UE WiLnE

stil in het wintersehe
park bij den Haag. De
groiid ligt er bezaaid

_met eikels en afgeval
len bladeren. \ erlaten is het
er . . . van meiischen tenmin-
-te. SI Wat hipt daar met
korte rukjes tegen de stam

\ an dien boom op? t Is (mn
liruingrijs bolletje, het boom-
krui|)ertje. Dichterbij geko
men kan ik zhi gebogen sna-
\('1. waarmee hij de schors
liewerkt. duidelijk zien. S3 Daar juix-It een roodborstje z/n
liedje uit. Fm heel in de verte antwoordt e(-n ander, herhaalt

BOOMK

A

h

E het anderen ook zoo
_ gaat als onst weet ik niet.

maar w ij vinden 't een heel karw ei om voor een vacantie-
wandeltocht de- geschikte sti-(-ck uit te zoeken, vooral als je
een heelen stapel in fantastisch gekleurde omslagen gesloken
prospectussen ter keuze ontvangt. Je zit er dan voor

een rijstebrijberg.
ah

voor een ri)stei)ri)i)erg. en

LEVERS

'tzelfde melodietje. Dat gaat zoo door. die zang ('n tigiii-
zang. tot het geluid van helle kinderstemmen l aaidige
voeeltje doet wegvliegen. SI Naast het vvandelpad zit een
eekhoorntje te smullen aan een eikel. Bij m n nadering vlucht
hij niet. wél blijft hij even opmerkzaam zitten met de eikel in
/"ii halfopen bekje, "n Grappig gezicht is dat ! SI Even \(-rder
i- een boomklever bezig. Op en neer langs de stam gaat hij.

dc tn-ond toe. pikt daar wat op. <-n weg weer.\ liegt naar

aanvankelijk duizi-ll hel je.
S! Na lang schiften, waarbij
in dc (-crste plaats ti-rzijde
werd gelegd alles wat gidsen,
touwen en pickels noodzake
lijk maakte — onze berg-
aspiraties zijn van beschei
den afmetingen — en in de
tweede jilaats dc ..haarden"
van landg(mooten-\'acant ie-
gangcrs, bleel er toch nog
genoeg over, i-n zoo waren
wc blij. toen een kennis den
Gordiaanschen knoop door
hakte door te raden: Ga naai
de Schwabische Alb, daar
vinden jullie alles wat je
zoekt. En . . . . het is er niet
dniir. WC hebben dien raad
gevolgd en zijn er blij om
geweest. De .Schwabische Alb
is een onderdeel van het Zwa
benland. dat verder omvat
een deel van het .Schwarz-
wald, Neckarland. llohcn-
lohe-El-anken, 't Schwabische
Wald en Oberschwaben, en
dat Isolde Kurz zoo terecht
karakteriseerde met de woor
den: ..Das Schwabenland ist
ein Gebilde eigener Art.

eine Miisterkartc aller Lander. Es sieht aus. als
batte der Scliöpfer, bevor er die Erde eiitw-arl, ein Modell
davon im kleinen hergestelll. woraiii er jede borm an-
deiitete, die er hiernach im grossen ausiühren wollte: Berge.
Elusslaufe. Ebenen. W'asserflachen: alles ist vorhanden, aber
in kleinerein Masslab iiiid in stelem Weclisel. Immei stcbt
map wieder vor einem anderen Bild." SI De Alb is een voort
zetting van de Zwilsersche .lura en omval het deel van Würt-
ternberg. met inbegrip van llohciizollern. dat zicb dwars
door hel land uitstrekt van de Badensche grens bij 1 uttlingen.

gleichsam
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DAGBLAD-TORENHUIS TE STUTTGART

t ot Reis enIDonaiiwöi'th aan de Beiersche grens. Hel is'een
golvend hoogvlakteland^^met scherp afdalende noordelijke
en zuidelijke randen — den Neckar- en den Donaurand.
Aan zijn noordrand_^breekt het gebergte, dat deze hoogvlakte
vormt, plotseling over zijn gansche lengte af en ziet er in
het voorland uit als Noordoost—Zuidwest loopende, gekar
telde, honderden meters hooge rand. Dit voorland — zoo
bijvoorbeeld de Schönbueh tusschen Stuttgart en Tübingen,
is zelf een wirwar van heuvels en dalen, bossehen en golvende
velden. SI Een indrukwekkende toegangspoort om via den
Schönbueh in dit deel van het ,,gemietliche Schwmabenland"
te komen, is de landshoofdstad Stuttgart, de stad zoo rijk
aan monumenten van oud-Duitsche bouwkunst, aan pitto
reske straatjes en steegjes, waar de eeuwenoude geveltjes
van de hooge vakwerkbouwhuizen naar elkander toe neigen
en op fluistertoon gesprekken schijnen te voeren over w'at
(^r voorvalt binnen hun muren, die met vele kleine vensters
uitkijken naar den smallen streep hemel. Het is natuurlijk
niet mijn bedoeling hier een beknopten Baedeker te geven van
al wat er te zien en te genieten valt aan juweelen van middel-
eeuwsehen bouwtrant, aan oude koningssloten en monumen
tale kerken, vooral in de omgeving van de Marktplatz, waar
et in den aanvang van deze eeuw gebouwde raadhuis zich
met zijn vlaamsch-gotischen stijl wonderu'el aanpast aan de
omgeving, en waar het een ge
not is rond tc wandelen op een
marktdag, wanneer onder veel
kleurige parasols sappige
vruehten en groenten in welige
tintensehakeering uitgestald
liggen. Stuttgart heeft ook stijl
volle voorbeelden van moderne
architectuur, zooals het Haupt-
liahnhof met zijn 58 meter hoo-
gen toren, een voorbeeld van
«tationsbouw, dat met zijn hoo<^
1-11 bi eed front massief hot sta
tionsplein afsluit. Minder' op
zijn plaats is m.i. het dagblad
torenhuis Hoe goed geslaagd
op ziehzelf ook, valt het toch

X "«if ving uit den toon.sa De stad hgt 111 een dalkom,
en breed-uit zijn tegen de hel
lingen villawijken gebouwd te
raidden van groen en bloemen.
Kijdt men bijvoorbeeld met de
tram naar Degerloch, een bui-

ijk, flan Ziet
men

elke lioeht

tenwJJK, "toiiien en
omkranst f oor „leter
wegzinken, tot z

ar

wegzinKen, ligg

Steeds diejier beneden zich
ken-
lager

en veien

,) den weg de stad,
ien zich

in hel dal gebed ligt. ̂
siireid ovei de golvende

n uitloopers van' ..pleii en uitloopers van
Zuidelijk d,i„i.|iil<' siadjee met hun oud,
';'*''f!,±h,;chi,mude„, ile.'l'ri'rLn huisje-.S»l'»°''"«''i'j";";
boerenhoeven m
de k',:eekboU»- """dT,alrijke « irtschafte„,

CuTd'én, kleur'g geverl.1 «i ̂-'.f.'.Ua'iiomd .net vruehth„„m,„,inzin-"' 1 1

I  t,.f leveren voor den hcer-
1  leai'-no^^ . , „iel- -I - -vooral Ul>l"'ll'»°'"5";/;;,va„ d- I»"'"""': " f0,1ten hangen,

landwegeii z.R
•h in den war-

lijk-frisschen most, waarvk.- ,„ate van verscheidene
rrlen oogsttijd bezondigen hel wel of ei warm-
liters per hoofd en per dag- - „n>er een njlje aartsvaders

den wegen staan- „p de_ been g^;kouden
^"";;;^IS langslb;omen met tal va» ̂ -^ies^ -s Eohterdmgen, ,van appclL hit i i

ven voort te zetten.
spotvogel zong: .,Lob unf' Steeds wou
das Glück bei Echlerdingt» ^ ̂  ^ pieer en
de omgeving, golverder het ^]ai,k rijz.

„oet wordon. M Een van ^a,,,„d.n verongeluk,,.
de buurt ivaarvan in 1908 d' ^ „uit-. ldand gehouden,
De spontane inzameling. ^^^^t te stellen zijn proe-
om na deze ramp graal „lillioenen oji. dat eenkrach j, i,,h dir singen. Für

1» - - Steeds woudrijker wordt
meer maken

uc omgeving, gvea.,.--- Ixisch. Diaiiiv lijzen op de hei
velden en weiden plaats dicht, dat het zonlicht
lingen de sparren op, dicht ^^,.,>ep oj) den bodem valt.
slechts hier en daar als een ii„„en de watermolens ver-
In het lieflijke Siebenmühlcn ^^^,,olnte; langs het jiad ge-
scholen tusschen het omring'^^ ^ andere hergbloemen welig
dijen steenanjers. Campanu a jjt op een heuvel in het
tusschen het steenslag. Dan ^ ^ p ouddalen, een
Aichdal, aan het uitgangsp» ^^j^^^^teld rondom het hoog-
minitieus stadje, Waldenbuc oogsttijd;
gelegen slot. Het was juis herinnering aan het
nog stond er een soort braehten de met licht-
oogstfeest, en krakend en j^yj^nrheladen. bet graan langs
Kviiiiif» hé^miaTiTipn ^ | /fhurt^n Va

eidt de ..alte Strasse A in den
Höinerstrasse geheeten. voor

e Sehönbiiebwouden. Stram
1  1 , 1 ■ LVenbare gelederen sparreboomen,rijzen langs het pad in onaizieini"" , , ,

de hellende straten naar

Waldenbuch naar Tübingen
volksmond kenmerkend nog

de

een aanzienlijk deel door de diebti
onafzienba ^ , , u i

,  , , , afeewisseld door zwaar beuken-
het hebt zoekend, omhoog, aig« "i..

hout, fleuriger voor het oog, levendiger e„ frisseher dan het
toch wel sombere naaldhout met de diepe sebemering. die
er hangt tusschen de dicht oi>eenstaan < s an vc renrienstam-
men met hun dor onderhout. Hier en daai p e l on ei groen
tusschen de beuken een eenzame, eeuwenoude, breedgekroon-
de eik, overblijfsel van vroegere boschgeneraties en op on-
verklaarbare wijze gespaard door wind en h^akl)i]l. Si Het
woud W-ijkt terzijde, maakt plaats voor wijde korenvelden
en boomgaarden; in de verte, in de trillende lucht, waast
een bergrand. Een bocht in licn weg — en voor ons ligt in
wijd panorama het Neckardal. Flauw golvend breidt de
breede vlakte zich ter pcrszijilen uit in vakken van don-
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kcrirrocn bosoli. het lii-Vn,...,. . .
het geheel van koren- ■ f "" '"i klaver- en graslanden,
en daar het rood van oani^ "PjH' v elden, ̂ ^aartussehen hier

rij.ig kerktorentje' T
'  ' den \lh r.." I 1 , " g<"zichteinder be-Ih-rand. die van hier af den indruk maakt

.o,chl,- kant.vl,.,. ''i,,
blijken, dal deze

met dalen.

grensd
van een

IS

door

lalidland. grootendeels be-
pringend in het dal. Maar later zal

^Uiijnbaar aaneengesloten muur doorploegd
bn ^Nveg en voor ons ligt l^ilnngen. de oude

met haar beroemde, voor vele eeinven
irn Bart gestiehte universiteit. Tegen
beseherind door een met boseh
velrug en het ^^ordt
>tad gebouwdi
ma?

mallere. SI

SI

(og een boeht in den
stad aan den Neckar.
door graaf Ebenhart
het boorden ligt het

en ijngaarden bedekten heu-
bekroond door een op een rots in de

I  ̂ ' IfolK'iilübingen. van welks vooriilein meta 1 ... ehlosslmde men een wijd uitzicht heeft over
een groot deel der stad
daken en langs de
houwen der universiteit en de

^  gebleven oude stadscen-i rum van de W urttemiiergsche steden. .\aar alle zijden stra
len van het ruime marktplein met het oude, grijze raadhuis

oude . . . .. .

wijd
oude.

men een

met haai oude. zaehtroode pannen
rivier aangelegde alleeën. de oude ge-

en de gotische Stiftskirche. 83 'lü-
binjJien heelt stelli<; hi

en kleuriot
1

marktplein met het oude,
g* V els tle hellende straten t^n stegen uit

1 i e h a a m s-
bouw ver
toont. leder
h e r i n n e r t
zieh uit zijn
schooljaren
de anatomi
sche bijzon-
d e r h e d e n
n O g Av e 1,
■w a a r tl o o r
zich de ae-

O

m 01
z ij n

naastt^ vt^r-

wanten on
der de insec
ten etende

M O n f

V a 11

zoogdiertm

-'

zóó nauw
het

.
dat men er na de zonnige Marktplatz.-oinmige

even aan het sterkgetemperde licht moet wennen. 83 In
het groen van parken en alleeën liggen langs den Neckar vele

-portvelden. waar wij — stel u zooiets in ons land eensrui ine

voor een afdeelins
mig zingend door tle

.f, Reichsw ehrmanschappen tweestem-
lanen zagen marcheeren van het sport

terrein naar tle dichtbij gelegen kazerne, de gebronsde licha
men omhuld door het wel zeer spaarzame uniform van een
zwembroek. Onw illektmrig dachten op dat oogenblik aan de
liederen, tlie onze >oltlaten bij voorkeur op marsch galmen,
als ze tenminste hun mond tlaartoe opendoen. {Slot volgt)

DE VEENMOL
DOÜR Dr. G. Barendrecht

I N de dierkiintle bestaat een begrip, dat men met het woord
I convergentie aantluidt en waarmede men wil uitdrukken,
I  tlat twee tlierstiorten ol ook wel een enkel orgaan tlaarvan.
I hoewel van verschillenden oorsprong, tltior een analogen

ontwikktdingsgang een overeenkomstigen uiterlijken vorm
gekregen. De voorbtudtlen. tlie daarbij steeds weer

worden, zijn tlt> ..vinnen" van visschen en wal-
(dat immers ztiogdicren zijn!), tle otigen van ge-

wt'rvelde dieren en inktvisschen en vele andere, maar nummer
eén is toch steetls het tweemanschap intil en veenmol. Nu
geloof ik ook niet. rlat er in tle geheele tlierenwereltl één
tweetal te vinden zou zijn. dat. bij een zoo verschillend uit
gangspunt. een ztio sterke overeenstemming in uitwendigen

hebben
genoemd
visschen

onderscheidt
en tlie alle
maal hier tjp
neerkomen,
dat zij het
(1 i e r z t) O
goetl moge
lijk voor zijn
ondergrond-
sche levens-
wijze uitrus
ten. De ge-
hrele voor-
p O t) t i s AAN
enorm zw aar

massiel gebouwtl. tle teenen zijn

DEN NECKAR TE

e n

TÜHINGEN, OP DEN
ACHTERGROND DE STIFTSKIRCHE

grot)t en sterk, er is
een groot aantal handwortelbeentjes, de ontler- en bovenarm
zijn buitenspt)rig zwaar gcbtmwtl. vot)ral het opperarinbeen
vertt)ont nog maar weinig gelijkenis met een ..pijpbeen en
ten slotte is tle schoudergttrclel t)ok evenretlig versterkt.
Dit alles vinden we nu weer bij een tlier. tlat systematisch
even ver van den mol afstaat als een sprinkhaan van een egel.
turn insect, tlat in zijn naaste verwantschaj) krekels en kak
kerlakken telt. Dok iiier vinden wt; tle geweldige graaf poolen
_weer, die aan den echten mol zt)t)Ti bijzontler cachet vcr-
leenen. maar hier is het tle z.g. scheen, tlie tle breetle schttf-
fel heeft gelevertl. terwijl tle voetletlen maar klein zijn. De
rest van tle vt)t)rste ledematen is echter al even sterk ont
wikkeld als bij zijn gevaarlijksten vijand en tle sterke schttu-
tlergordel. die wij tiaar vintien. wordt ruimschoots gecftnijten-
seertl door tle enorme ontwikkeling van het votjrborststuk
hier. Voor het overige verraadt de lichaamsbouw tluidelijk
de verwantschap met tle krekels, vooral in tien vleugelbttuw

rkomt dat sterk uit. Zoo tlienen

OP DE MARKT STUTTGART. LINKS HET STADHUIS

Otjk hier tlt? min of meer tt)t
dekschilden geworden voor
vleugels der mannetjes tevens
als muziekinstrument, terwijl
de achtervleugels op krektd-
manier in elkaar geplooid en
gerold zijn. liet voorkomen
van het geheele^ tlier is en
blijft echter molachtig. zoodat
de naam veenmol zeer goed o])
zijn plaats is en veel karakte-
restieker dan tle waarschijnlijk
aan het Duitsch ontleentle
naam aartlkreeft. Als wij
zien hoe twee zulke oorsjiron-
kelijk geheel verschillende die
ren! die niets anders gemeen
Indtben
zooze(o'

lijken, komt al gauw tle vraag
op welke rol die levenswijze
hier wel bij gespeeld ra ag heb
ben. Een halve eeuw geleden
wist men dat j)reci(;ser dan

oen stond th^ tluïorie van
in vollen bloei,

dat <le kleine

dan hun levenswijze,
op elkaar zijn gaan ge-

I
nu

Darwin nog
welk<! leerth



den

10

„voral vooikoinciKlf,

mimi!" b'!Sd.h-'L>rtgonoole_n
in.liviclu.M-I.- v.Tsrhill<-n. indi.-n /dj hj-l

Ktrij<l «ni het Ix-slaan <>,) /ijn
de overhand te krijgen, lang-

ken van de soort gaan hehooren
dit selectieproces steeds

den ve<-iiniol..„ikpM -tTarraS'itóiX ....
mee kon graven etc.

pooten had J.'"" ^n daardoor langzamerhand de over-
hW kïegcu op' hun smalin.otigc neven. Tegen^voord.g weten

sonis zelff
])rotot yp'"
wortels.

genoegen al. nuutr
dat in alle geval ni«"l
Dat een hettNclK

wi| echter, dat zulke ind v
ducele verschillen met erfelijk
zijn en dat die alstamme-
lingeu van de breedpootigi-
volstrekt niet van hun foini-
lie zouden verschillen. Nu
kwam echter aan het begin
dezer eeuw onze beroemde
landgenoot Hugo de Vries
met de ontdekking, dat bij
sommige planten- en dieren-
soorten naast deze indivi-
dueele variaties plotseling
m-felijk vaste veraiidenngmi
op kunnen treden, die hij
mutaties noemde. Deze zou
den dus het materiaal kun
nen leveren waaruit de .strijd
om het bestaan de beste aan
winsten kon selecteeren. In
derdaad is men tot de ont
dekking gekomen, dat zulke
mutaties geregeld optreden,
het is alleen maar jammer,
dat zij zelden of nooit van
voordeeligen aard zijn en zeer
vaak hijkoinstigheden betrel-
fen. En dan blijft toch het
ontstaan van een uiterst zuiver functioneerend. bijna vol
maakt werktuig louter door summatie van een groot aan
tal veranderingen, die maar een zeer klein onderdeel kun
nen uitmaken van de totale hoeveelheid richtinglooze muta
ties. voor ons denkvermogen een te moeilijk te verzwelgen
brok. Het is dan ook niet te verwonderen, dat de theorie
van Lamarck, welke in gelouterde lezing hierop neer komt.
dat de functie vóór het orgaan uitgaat, nog steeds vele aan
hangers telt. Het bezwaar hiertegen is echter weer. dat
weliswaar hij een individu een orgaan zich kan aanpassen
aan de eischeii welke het gebruik er aan stelt (de smidsarinen).
maar dat deze dingen ook alweer niet erfelijk zijn, staat nu
wel vast. Wij kunnen dus gerust zeggen, dat het vraagstuk
van het ontstaan der soorten nog even duister is als vóór
75 jaar, toen Darwin's hoofdwerk verscheen. Alleen de pro
bleemstelling is verbeterd ! Eigenlijk staat het heele vraag
stuk momimtcel ook niet bepaald in het brandpunt der
belangstelling en laten wij dus terugkecrcn naar den held
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buiten ..
.  xrei \\ aiil evenals zipi grooter

... Iiilll z"i l<' ^ .. . I .
„  hij met ziju gtavenj lieel wal jong,;
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w
scliillemh' soorten he"
sproken, maar een vao
de meest interessant'"
geslachten In-liheii w

van ons verhaal. §Q Een i,,.! " 'i-»n^/,el verzwegen; de Pla-
tyeeriums.' Daaroit'

lai't

punt, waar dan nog vvel"
even extra de aandacht
op gevestigd ma willen we m .j,,

,1

1.1 hehlx-'i ..Buiten"
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W e hebben

HERTEGEWEI-VARENS. PLANTYCE-
RIUM WILLINK 11

g wor
den, is, dat het, voor
een insect dan altijd,
zoo'n bijzonder groot
dier is. De lengte kan
tot 5 cm bedragen, iets
wat bij libellen w el over
troffen wordt, maar bij
zoo'n forschgehouwden
knaap heel w at wil zcs-
gcn. öa Uit den aard
der zaak krijgen avc van
die veenmollen maar
zelden wat te zien. Al
leen tuinders en kwee
kers, die ambsthalve
ook veel in den g,.(,n(l
woelen (maar daarom
nog geen mollen,mot
gekregen hebben!) ko

er af en toe tegen.men

artikeltj(- iim (.,.„ en
ander ov.-r hen vertel
len. Het geslacht Pla-
i-yceriuni lu^staat nit
een twaalftal soorten-

voor het meereii-
*^^1 ^ikomptijr

^lopisch Afrika
en A

uitzijn
Az'*"

ustralië . Zijgroeien daar als ejii"
Pliyteii op verschillen-
deboomsoorteii.meest-

niet hooger dan zoo
twintig mn-"• S3 Het zijn hoogf^t

'■'genaardig(. p]a„teii-
'bedoor de tv,,iseh g'"
7;';""b- bla,hu-en mi-
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bezit dan vjox t w i

crduidtdijk
'■'"UI (Grande.
Nan een hert ,
J"u za! het

ze

bladen

zien. dat er
uuii ti-el'feiide

Beselnnn^
"MS spocdie "p-

■  ̂ (...rien t l zdjn. De plant
m... j r "'i'"''liik de eewei-

-.;eiiti;a;e"::
•'"V'uehti.a,-,- blad,Men di'""-»
zieh ont w ikk(d(Mide vrnehllu"'''

van de wortels, terwij' zd.j

mantel- (d'

rinimr
O

<•

en de

z()Oi;''naain(te

eigenlijk al ■ilenn voor ,|(
en tevens tiM' heseh

zich ook mei deze bhuhMi
e

steriide bladen ne '■ 1'oonuMi vastkla.nn.Mi.
I I h f K ■< I. .V .. 1. 1 1men later (mmi liiditbruine kle

deii e(Miigszins baM aebt ij;; zij
peze
w

uitdr
vormige bladtm nog bet noodi
stokjes, uitw<M-ps(den van Migels enz
waar de plant zieb wver mee vm-dt

ni' aan mi
norkonKMi daardoo,- j,,., sti""'^""

,  , in d(-z<"k'v voeds,d. AfgevalbMi hlaJ'''"''"-
verteren daar t,,t
Sü De andtM'e .i.. .re^^'"'"

''••Vaehtige id' vruebtbare blaibMam. zipi van ve.
kenis. daar zij tmi eerste onmisbaar zijn hij d(

r*
b.'f'

I  • Zi n. -- ...sehreviMi. gesebie<lt <le V""
de

- (b
b''-notei

"i 'r" Tii!''
we reeils m onze Mirige art ikelen ' '"in. /planting der varens door spme,, ,m, niet. zooals bij
planten.doorzailen. Deze spo
ren nu komen op de x rmdit-
bareolgewci-aebt ige bladeiam
voor. Zoodra ze e»m zi'keren
leeftijd IxM-eikt Indihen. ziet
men ze aan de achterzijde
zitten, al is de |daats w aar
ze gevonden wordim nogal
verschillend. Bij de <MMie vimlt
men ze o\t'r de gebeele leii'^-
te (Ier bladeren betm. bij de
andere aan bet einde, terwijl
er ook een paar soorttm zijn.
waar men ze alleen aan den
voet der vertakkingen aan-
trelt. SQ Met de vermenigvul
diging der Blatveeriums bad
men vroeger nogal eens moei-

P  P

lijkheden. althans wat de ver
menigvuldiging door sporen
betreft. Daar beeil men nu
geen inoeilijkbeden meer mee.
als er maar ojigelet wordt dat
d»

tueeb
dan over

-[HirtMi goed rijp zijn. biven-
mislu kkingen

bel
moeten

aleemetMi ook
gezocht worden in bet zaaien
van onrijpe, ol te oude spo
ren. De sporen zijn voldoende rijit als men ze g(Mnakkelijk

HERTEGEWEi.vaREJS^. 1'LATYCERIIIM GRANDE

gevalletje bij (dkaar moet(Mi boud(Mi. Daarna woialt bet met i imi
kopiM-draadje tegen de kurksebors gebombm «mi geregeld matitF
vocbtig gebonden. Flatyceriums verlangen veel bcbt. doeb
gemi (lireet zoidiidit. zoodat we daarmee dus met de standplaats
rektMiing houden. SI Hoewel ze niet zoo heel gemakkelijk zijn.
zijn er toch een paar soorten bij die mdv als kamerplant te
gebruiken zijn. De beste biervoor zijn de BlatyeiM-ium alcieorne
en de Platycerium Hillii. tmneiM- daar deze twee ziidi heel
goed in pot laten kweekiMi. We lUMinm dan bel zelfde grond-
mengsel. alleiMi moeten we den pot behoorlijk draiiieenm.
liefst voor één dmile vulbm met schoon gewasselnm jtotsidier-
ven. De beste tempm-atimr is ongiweiM' (iti b.. boewei ze ook
nog heel goed bestand zijn tegtMi eim lagtM-e tempm-at iinr.
W enselit nnm ze tegmi kurksebors ie kwvekiMi. dan moet men
in bet voorjaar wat oude koemest aebtm- de mantel-bladiMen
zien te vverkim. want boewei Imt epipbvten zijn. kimmm ze
toch nog beid wat voedsel gebruiken. W e kunniMi im' dan ook
van v(M-zekerd zijn. dat de meeste Platveeriiims die niet
groeiiMi willen, over bet algemeen te droog en Ie armoedig
gehouden worden. Moewid men deze interessante jilanten nog
VMMP.ig aanlridt. durven we bim voor eim lichte siM-re genist
aan te bevelim.

Van St. Maarten tot
Drielioningen
{Slot van hhidz. 3)

AN die bevniiditing
ontleiMKMi zoowel de
aan .St. Maarten als
aan .St. C.atbarina.

25 -NovemlxM-. en St. .Vndries.
30 NovembiM'. gewijde dagiMi
den naam van Selmddekorf-
dag. op widkiMi bet gewoonte
was, evenals op ons Sinter
klaas feest, de jeugd te laten
gralibelen naar de. uit eim
aan de zoldiM'ing opgebangim
mand geschudde of met de
hand gestrooide lekkernijmi.
En wat de St. Maartens vunm
betreft, welke jong imi oud
gaarne ontstak, van deze
moest, zooals bet volksgeloof
wilde, de reinigende kracht de
vruchtbaarheid bevorderen,
welke uitwerking evinieens
toegeschreven werd aan bet
rondgaan met fakkels langs

A

van de bladt
is een interi

ren kan verwijdiMeii. He
ante bezigheid, maar

zaaien oj, zelf
niet zoi) heel ge

makkelijk. en mi-lukt bij den lief hebber, zelfs al is bjj vol
doende voor ingericht, nog wel eens. We wezen (m- m onze
V'orige artikelen reeds op. ilat het ontkiemen zelf geen bezvvaar
oplevert, doch dat het de andere mossen zijn, die d,- varen
sporen doen verstikken. Daarom nemen we dan ook bij voor
keur gesteriliseerde aarde. Ih't zaaien moet in schotids ge-
schiecfen. die met een glasruit worden afgedekt en op bodem-
warmte word.m ingegraven. Na eenigen tijd ontwikkelt zich
een groene laag. waaruit de Protbalhën of voorkiemen ont
staan. Heeft daarna bevruchting plaats gevonden dan ont
staan de jonge plantjes. <lie eenige malen verspeend moeten
worden. Deze methode is echter alleen toe te passen voor hen.
die in het bezit zijn van een verwarmil kasje id een verwarmde
serre. De ( ultiiur der Platvceriums is verdei niet moeilijk, als
men er maar om denkt dat het epi,.hytisch levende planten

I  iw.i (rriIndmenttse 1 niet. te zwaai mag niziin. waardoor men net gionumeiig. » u i
1  I ,1 .w.Mfwoide voedsel bevatten. Men kanmen. al moet de groriii voKim nut v<m

ze bet best kweeken op stukjes
gaat de cultuur in potten ook wel. zij
zich biertoe leeiieii . Als groildinengsel
Zeefde bosebgrond. fij" gebakt s|) lagniini

, M 1 I 1 1,. voemm. Hit mengseltje wiM'ken-tukken oude ko. m.st 1. V ^
goed dooreiMi. doeb maken b< ' • .v-i-iriri

I  , vÜM wortels m bet mengsel gel* gd. waainanu van «nHltTcn rri«'l /ij" .
intMi er een paar raffia baiidji i

boomstam of kurksebors. al
bet. dat niet alle soorten

nemen we wat ge-
(Mi wat varenwor-

vooral niet eim paar droge
we

mibeen trekt, die bet beele

de akkers. SI Van de,u 25sten iNovemlxM', welke aan (iat barina.
de patrones diM- geleerden, gewijd is, geldt bet rijmpje, dal
ook op dim naderenden winter wijst.

.Met St. Katrijn
Moeten de koeien aan de lijn.

terwijl men in Westfaleri zegt: ..Katharina bett den \vinler
innen Scbraine". I'Aenals aan eenige andere dagen in bel jaar
becbl bet volksgeloof ook aan dezen dag de beleekenis van
een dies criticus of lotsdag. d.w.z. dat men meent dat hij
van invloed is oj) de weersgesteldheid in de naaste toekomst,
betgeen inzonderbeid geldt van den aan St. Andries gewijdim
30 iNovember. Hel bekende rijmpje ,.St. Andries staat oj) en
vriest" heeft wellicht zijn ontstaan te danken aan de volks
etymologie van zijn naam, n.1. ander ies, d.w.z. nieuw ijs.
waarvan men gelooft het dat als de vorst op dezen dag invalt,
honderd dagen, met andere woorden lang, zal duren. De he-
vruchtingsgedachte vindt oj) dezen dag uiting in ib' bier en
daar in zwang zijnde gewoonte herken takken in bet water
te zetten, welke dan weldra zullen bloeien. In sommige stre
ken bindt men ze bij elkafir en maakt er een roede ol gard
van. met welke de jeugd zich beijvert voorbijgangers en zelfs
ook de ouders te slaan, een gebruik, waaroj) wij straks nog
nader terugkomen. In sommige streken, waar de gewoonte
bestaat bij den aanvang van den zomer een pop te verbran
den. welke (hm wiiitiu' voorstidt '), laat imm op St. Andries
e<m in 't wit gekleede vrouw rondgaan, den terugkeiM'enden
winter verbeeldend, die een sikkid in de band houdt, welke

]) Zie liet artikel ,
Valk in iiel nr. van 1

.IJeeemlierinaand in T.sjeelxi.siowakije'" door \X .
Deeemiier l't.'i l.
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te v< rjagftii. Sl Den 25
,t(' (irrniaaiische Midwinter.„uds iif't gnx

d«'i
•  1. ,.laats kwam. maai waaraan een

later ons Kerst-eest y"., huidifteii '

December ving van om.^ nachten aan. waar
of Joelfeest, het leest (KI

dag in zwang,

g''root
aantal IVestgehrmkim. deinle nennnering

h e ware n.
evenals dit
ook de Duit-
sche bena
ming Weih-
nachten doet.

Hel rook ont
wikkelen tu.s-
schen en het

kloppen tegen
de hoornen

heeft in dezen

tijd des jaars
hetzelfde doe!

als het zoo-

e\en genoem
de klokgelui.
De roode kleur

der ver.-iiering
onzer étalages
— het rood is

de kleur dei-

zon —. het

m a r s e p e inen
varkentje, d.i.

güudbor-
stelige zwijii
Gul 1 i ri hu rsti

APPELSCHA

van'j^den zon-
ne- en zomer-

rahhelen. En wat de god Frey, de kerstkrans, afbeelding der zon. en zoo veel

eiJct on den oogst, die in het bevruchtingstijdperk w
voorliei-eid. SI Een herinnering aan de oeroude
ding van den Wilden Jager, wiens heir inen meent ■
ren in het loeien van den najaarswind, leelt nog vooi t in
de voorstelling, volgens welke .Sinterklaas, wiens naamdag op
6  December
valt, op zijn
schimmel,wel

ke feitelijk
Wodan's ros

Sleipnir is,
over de daken
rijdt om dooi
den schoor
steen, d.i. de
koker der gees
tenwereld ofde
verbindings
weg tussehen
de hoogere
wezens en de

a a r d b e w O-

Iiers, zijn ge
schenken op
den huislijken
haard te doen

n e der'dalen.

Dit laatste

past volko
men in het ka

der van het

Bevruclitings-
tijdjicrk, even-
a1s het

strooien van

lekkernij met nden g'"®
het onafscheidelijk er aan verbo j-^ter algemeen be- meer wijzen terug naar den viiórchristelijken tijd. Dat nog
gard betreft, welke door nii-^ver» ̂  jeze is niet anders dan altijd het gebruik voortbestaat op den aioiid van St. .Syl-

vester het

oude jaar uit
en het nieu

we jaar ..in te
schieten", be

hoeft nu geen
toelichting,
als geheel in
O V e reenstem-

ming met de
voorst elling.
w t'lkt- aan het

bevruchting.' -
tijdperk werd
gehecht. dat
afgesloten
wordt dooi

den Drieko-
n 1 II IJ n d a g.
w elke. ais zijn
de hel slot van

het feest der
t w aalf gew ijde
nachten, oud

tijds bekend
stond als Der-

tiendag. en,
evenals zoo

menige andere
vóórchristelij
ke fee.stdag,
doorliet Chris

tendom gean
nexeerd w erd en nu herinnert aan het gew ijde verhaal van het
bezoek der drie koningen aan Bethlehem. Staat het springen
over de kaarsjes, op dezen dag nog altijd in zwang, in het
nauwste verband met het toenemen van het licht — met
Driekoningen lengen de dagen een haneschree - de boonen-

I'-riod,, van ,K,. Maarten Dri'ekn,,jnee,, ""'''''''l'"''-

schouwd is als tuchtigingsvoorW-i'l
de Lebensru-

te, zooals de

D u i t s c h e r s

zeggen, welke
met het

vruchtbaar-

heidsbegrip in
het nauwst

verband staat,
evenals de ber-

kentakken en

het slaan met

deze, waarvan
hier boven

reeds werd ge
waagd. Het in
zonderheid in

Duitschland

door de jeugd
in dit tijdperk
zoo gewilde
vermaak, be
staande in het

rondgaan om
te kloppen aan
de huizen,
waaraan het

bekende
,,Klop, klop,
hamertje" is
0 n 11 e e n d,
heeft in oor
sprong geen GAASTERLANDSCHE BOSSCHEN BIJ APPELSCHA
andere beteekenis dan het verdrijven van de booze geesten,
welke de vruehtbaarheid zouden tegenwerken. Volgens den
Juliaanschen kalender viel de St. Lucia-dag, later verschoven
op 13 December, samen met de winter-zonnewende. S!
thans geldt 21 Deeeinher als de kortste dag, op welken men
1 en langslaper, hier en daar Thomas-ezel genoemd, a faire

s^rJ,; Friesland is in deze periode het klok-juicn aan de orde van den dag, dat ook al weer geen andere


