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DE PRETTIGE DAG
Naar het Engelsch van M.alachi Whit.akerDe twee kleine jongens aarzelden een oogenhlik, niet
zeker of dit de poort was van inrs. Tayhrow. Wat
een lange tuin, wat een massa bloemen en hoornen!
Hun eigen tuin, roeterig en vuil, lag dichter bij de

stad. en was meer een verzamelplaats voor katten dan wat
anders. Zij hadden een schommel in een zonloozen hoek hij
de garage, waarop Vinee zijn broertje schommelde en Alan
weer Yince. Er was geen schommel in den tuin van mrs.
Tayhrow, maar deze was zoo licht, zoo zonnig, zoo schoon!
,,Kom er maar in. kom er maar in!" riep een stem van

de deur. Zij waren opgelucht. Daar stond mrs. Tayhrow en
zij kende hen. Zij droeg een lange, stijve zwarte japon, met
een gesteven wit schort er overheen. Haar bruine haar. met

K.J " - - — Al dCtl, llltl

hier en daar een zilveren draad, was in een zachte wrong
gevlochten, die, gedraaid, achter op haar hoofd met groote.
bruine schildpadden kammen vastgestoken was. Z'x\ glim
lachte vriendelijk, hoewel haar groote bruine oogen toch droef
stonden.

De jongens liepen het pad op. Zij hadden zulke magere,
beeiiige witte knieën, zulke biauw-geaderde handjes en voor-

oogen nog droeviger schenen.
.,iVIinam , riep zij naar boven, „de kinderen zijn er".
Haar dochtertje kwam de trap af stormen en' was even

vlug bij de deur als de jongens. Zij had voor het raam naar
hen uitgekeken. „Hallo", zei ze, „zullen we maar dadelijk
Louise gaan halen?" Zij was elf, een jaar of twee ouder dan
Vince. /i| straalde van opwinding, haar donkere oogen schit
terden en Zij glimlachte onafgebroken. Van agitatie sprong
ZIJ van den eenen voet op den anderen, alsof zij huppelde
„Ja, graag', zei Vincent beleefd.„Goed, dan gaan we". Zij nam hen hij de hand. zwaaide

hen om en rende het pad af. De jongens begonnen te glim-
alles den laatste^ tijd zoo UVgeweest. Eiken morgen — behalve de laatste week7toen

1  ̂ —O— KHZ icicitsLe weeK toon -7#»bij tante Margaret gelogeerd hadden — hadden 'ze naar
„moodcr, kamer moeten gaan, die sombere kamer met grijs

aiigselpapier en lichtbruine gordijnen, hadden plecLig

3fr.ti„r?7ènr:'m':'rt-d t"" tgK da. moeder iienedTn:'",.':;,; ! rh'^^ehi rZ'
1:^:,: h«'i:;„T:e:;7,f,;"'' i"ii

Nichtje Louise woonde niet ver af 7il wat.- t-i ,
op hen Zij was oen L-n • ' ' ^^achtte1  Mas L.n knap meisje, met aardig krullend haar

ze't" ug zou gaan als er ge.-n gevolg gegeven werd aan haarze terug gaan

wensch.

Allen stonden stil op .leii stofïigen ueg Een haan kraaide
schor ergens op een boerderij achter tle velden en een zwakke
wind deed de bladeren van de heg ritselen. De jongens zeiden
niets. Zij waren gekleed in blauwe serge pakjes, die hun niet
goed pasten en hun handen hingen slap langs hun lichaam.
Miriain keek critisch naar hen. ■ v

Goed" zei zij. En Louise liep door en zei: ..Kom. lieve-
lingen". op dwaas-geaffeeteerdeii loon.

Mrs. Tayhrow stond bij de poort, gereed om uit te gaan.
toen het troepje in zicht kwam.
..Haast je wat", zei zij ongeduldig. .,ik zal nog te laat

komen". Er vloog een wesji om haar hoofd en zij sloeg er
krampachtig naar met een zwart-geranden zakdoek.
.Miriam voelde zich opeens een en al verantwoordelijkheid,

toen zij haar moeder zag met hoed op en mantel aan. Wat
zou zij den heelen dag met de drie kinderen alzoo kunnen
doen? Louise zou haar geen hulp zijn. maar een zorg te meer.
.,Zorg goed voor alles", zei mrs. Tayhrow. ..Ik heh de

achterjioort gesloten". Vriendelijk keek zij naar de eriLstig
starende jongens, bukte zich opeens en kuste hen. Beiden
zeiden ..Dag mevrouw" en veegden niet met hun hand over
hun wangen. Met tranen in de oogen haastte zij zich den
weg af.
Zoodra haar moeder uit het gezicht was. begon Miriam

als een wildeman rond te sjiringen. ..Hoera . schreeuwde zij.
..we kunnen doen wat we willen. W e kunnen naar den zolder

klimmen en naar den kelder gaan. Vooruit, laten we achter
elkaar hollen!" En in wilde jacht leidde zij haar gasten door
het huis. overtuigd, dal dit de Ix'ste wijze was om hen bezig
te houden. Nu het hek van den dam was. schaterden de

kinderen om eikaars grappen.
..Kom". rie|> Mi riani inei'iis. ..dan gaan we naar heneden

en eten alles op".
Het was nog geen hall elf. maar met veel geraas storm

den zij de keuken in en vielen oji de tafel aan. Miriam hinkte
de keuken door met een sandwich in elke hand en Vince
blies in zijn glas im-lk. Hij maakte luide, borreleiule geluiden
en de anderen probeerden het na te doen en bliezen de melk
uit hun glazen op den vloer en tegen de muren.
Toen alles op was. gingen zij een oogenhlik ademloos

zitten. ..Wat zullen we nu doen?" vroeg Louise. Ze was in
< t n s( KKin mousselinen jurk je gekomen, maar had in den kelder
langs (Ie kolen geloopen en nu zalen er vlekken op.

kruisbessen in den tuin. maar daar mogen wc
niet aankomen .

■" '"'1 aten wat kruisbessen, en

fledei,' ? 7 '" ^'É j'' '^'•''■i'^tnjipertje. Om een of andere reden
vonibM,* ' fat heel goed. Zij hadden veel geduld en
zitten plaatsen om zich te verstoppen en hieven daar
.-n 7,;onL?"'7 e-an met het spel

In een als de zoeker in hun buurt kwam.
fvarèn tóta!,T"'7"'7 middag. De jongens-  '^ • 'aiiderd. Zij waren druk. law aaierig geworden.geven geestdrifti  als Miriam. Alleen Louise keek nu en dan
inisjirijzend. . I,. /iilt e
Miriam" ■ .! hooien als ie

L' telkens oiiheilsiielleiid-f- "i... „.i dina,;: .Uschilt erende a

moeder thuis konit.

n. met stoutmoedig
Nee'" sHiremi" 1 ' " juUie ook niet. hè. V ince en Alan?'s( 111 een welen zii.--Kuiiiicii |u

•,Die maak K' toffee maken?" vroeg Miriam ineens.
1  < t. dl,, kooi) le .. .. J Alan. Mf'

ader

"Haal iiio,.,b.|*v; L I I
'•ij. ..Daar zi, ■, 'li' lafrlla". „r.loiiilffnl'
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..Jij lit'xcr dan ik . zei nichtje
rfaliseeril. liat er jrecn moedertje tt
eecn prettige kalme sptdf
Miriam had ze bedorven.
>aai geweest waren <m

nen.

naar de provisiekast om boter te halen
om bruine suiker, en tuimelden over

bouise. Ze had al lang g<'-
spelen was met die jongens,

'tjes van ..thuis"" en „op school"".
Ze zagen er uit alsof ze altijd zoo

MU I . a. nooit zoogespeeld ha.lden. Maar nu hadden ze roode koonen en vuile
knieeii en vnden van den eenen kakel-lach in den ande
net als bahies.

De jongens holden
en naar het buffet

elkaar heen bij het vechten wie alles mocht dragen. ..Doe die
handdoeken om. dan word je niet vuil"", riep Miriam vroolijk.
..we gaan "t precies doen zooals "t moet"".

\oorzichtig stak zij de gaskachel aan. volgde al de aan
wijzingen in haar moeders kookboek en wist kleine pannetjes
toffee te tooveren.

..Niet aankomen! "t Moet afkoelen om hard te worden!""
riep zij angstig uit. Maar haar leerlingen revolteerden. Zij
haalden lepels uit de lepella en aten de toffee zacht, waarbij
ze lange, snel drogende draden naar hun mond optrokken.

Midden in al dien rommel klonk plots een zware voetstap.
Miriam w ierp een snellen, schuldbew usten blik naar de klok.
Het was vier uur en haar moeder kwam terug. Ze had echt
bedoeld alles op t'* ruimen, de kamers weer netjes te maken.
Bijna angstig keek zij rond. Dit beteekende stellig klappen,
al was ze ook al ell.

Maar mrs. Taybrow keek niet boos. Zij riep de twee jongens
naast haar te komen zitten en sloeg haar armen om hen heen.
..Hebben jullie "t prettig gehad?"" vroeg zij.

..() ja. prettig, erg prettig"', stamelden zij gretig. ..Miriam
heeft toffee gemaakt, wilt u een stukje hebben?""
..Nee. nu niet ", antwoordde zij en zette haar hoed af.

..^ e zullen thee zetten en dan breng ik je thuis. Zet den
ketel op. Miriam!""

Zij scheen onder den indruk van iets. amlers dan anders.
Haar oogleden waren rood, alsof zij tijdens haar afwezigheid
gehuild had.
..Moeder", zei Miriam ineens nn-t luide verbazing. ..bent u

naar een begrafenis geweest?"
..Stil"", zei mrs. Taybrow. ,,Hé. w aar is al de boter gebleven?"
..Dat weet u toch, moeder, in de toffee. Wie werd er be

graven ?""
..Nu zullen we de heele week zuinig met boter moeten zijn"'

zei mrs. Tavbrow. Maar het scheen haar niet te hinderen.
Werktuigelijk zette zij dingen op hun plaats, zei nu en dan
wat tegen Louise of de twee vroolijk kijkende jongens.
..We speelden verstoppertje en ik klom in den populier

en Louise kon me een héélen tijd niet vinden", zei Vince.
...Ia. en ik kroop achter de groote poort en toen kon Miriam

mij niet vinden. Ik heb honger", zei Alan naiel. ..wc aten
alles op toen u net weg was".

Zij waren blij toen ze thee kregen <-n boterhammen
iiestoofde peren met custard. Dit op zichzelf was ook
pretje en mrs. Tavbrow was zoo aaialig.

..ik wou dat moeder kon opstaan en met ons theedrinken
en spelen ", zei \ ince. langzaam opkijkend van zijn boterham.
..Zoo gauw ik thuis ben. ga ik haar vertellen dat we zoo
prettig gespeeld hebben. We hebben haar al in een
niet gezien, weet je. We hebben bij tante Margaret gelogeerd",
legde hij nichtje Louise uit.

Hij nam een stukje brood mi lachte toen hij weer aan de
dacht. ..Ik ga' vast thuis ook toffee maken", beloofde

en

een

t offei

Mrs

\ ince

.  Tavbrow

zichzelf was

w aschte Alan"s handen en gezicht, en
schcn. Toen zette zij haar hoed weer

(rok haar mantel aan en nam de jongens mee
den weg zelf wel kunnen vinden, maar ze wilde

handen van hun vader afleveren.lil

liet

vettiger dan ooit. De v
zei een beetje verbaasd
iirow. Eerst kort tevoren had zi|
de jongens teruggebracht, mr. Mcia
u zeggen, dat ze altijd welkom bij ons zipi
men"".

..Zijn jullie zoete jongens geweest? v ro,
-trenf over hen heenbuigend en zont < r ( <
itlimlach.

■g de vader, zich
schaduw van een

(b
J). vader", zei .Alan. ..we hebben zoo'n fijm* dag gehad,
fijnste die ik me kan herinneren!" Zijn gezichtje in dat

sombere huis glom van pret.
Vince had ongemerkt zijn hand uit die van mrs. Taybrow

losgemaakt en was zachtjes de tra}) opgeklommen. ,,Ik ga
l moeder vertellen van onzen fijnen dag", dacht hij.

Maar toen hij in die troostelooze kamer kwam met haar
grijze wanden <m lichthruine gordijnen, was ze leeg. Daar
tond het bed. met een schoone witte sjnci erover

h
maar

et was leeg, hcclcmaal leeg.

Nestkastgeheimen

D

op.
Ze hadden
hen veilig

Zij wilde hem zeggen:
..Laat hen bij ons komen, zoo dikwijls ze kunnen. De fnssche
lucht zal hun goed doen"", "t Was alles wat z.) te zeggen wist.

Hun huis leek somberder en zwarter, de grond m hun tuin
ader wachtte hen op in de gang en

Dag mevrouw"' tegen mrs. 1 ay-
had zij het huis verlaten. ..Ik heb

od". zei zij ..en ik w ilde
lis ze willen ko-

uooK E. Koster

E toenemende belangstelling voor onze vogels opeii-
1 baart zich niet alleen in de zich voortdurend uithrei-
'dende bescherming van den vogelstand en in de steeds
ruimer wordende verstrekking van voedsel in de

wintermaanden, zij uit zich ook in het streven om steeds
dieper in het leven van onze gevederde vrienden door te
dringen. Wij zien dat niet alleen in de. in den laatsten tijd in
grooten getale, verschenen publicaties over het sociale leven
en de psychologie der vogels, zij blijkt ook uit den daad
werkelijken steun, welke door talrijke Iceken wordt verleend
aan allerlei onderzoekingen naar de leggewoonten, den zang
en den trek. onderzoekingen, welke zich niet alleen tot ons
land bepalen, doch zich somtijds tot ver over de grenzen
uitstrekken. Wij denken, wat dit laatste betreft, aan het
onderzoek naar den vogeltrek in het Noordzeegebied, inge
steld onder leiding van dr. Drost vmn de A'ogelwarte Helgo-
land. SI De meeste deelnemers vinden wij echter op het ge
bied van het nestkastonderzoek, dat thans reeds een kwart
eeuw is verricht, eerst op bescheiden schaal te Wageningen.
thans reeds met medewerking van tientallen waarnemers, die
ecnige duizenden nestkasten, over ons gehcele land verspreid,
onder hun controle hebben staan. Over dezen tak van vogel-
studie nu willen wij U iets mededeelen. S! Onder de lezers
bevinden zich ongetwijfeld vele natuurvrienden, die zich in
het bezit van een Hinken tuin of van meer uitgestrekte bosch
terreinen mogen verheugen. Zij zullen stellig op de hoogte
zijn met de vogelbevolking van hun domein; velen zullen
hun wdntergasten en hun broedvogels goed kennen, weten,
welke soorten rond-om hun woning of op hun landgoed zijn
aan te treffen. En ik ben er van overtuigd, dat. er ook vele
vogelvrienden zijn. die met het kleine zangersvolk meeleven,
die weten waar zij broeden en hoeveel jongen zij hebben
grootgebracht. S! Hoe nu het genot van dezen nog meer te
verhoogen, hoe nu bij anderen, die er nog te weinig van weten,
meer belangstelling te wekken? Laat ons door een beschou
wing over het nestkastonderzoek een antwoord op deze
vragen trachten te geven! SI Het is op zichzelf al een groot
plezier (Jin de nestkasten — waarov«>r straks nog c<m practische
inlichting — op te hangen. Het is een frisch werkje in den
winter, gewaiiend met hamer en spijkers, van een ladder
voorzien, door h<'t bosch te trekken. De beste tijd is November
en December, maar .Januari is ook niet te laat. Hier woiden
kasten in het loofhout, ehh'rs in lu't naaldhout geplaatst, en
niet wordt vergeten er ook enkele bij de woning en aan den
boschrand op te hangen. Bent L in staat een 2.')-tal of meei
kasten aan t<' schaffen, dan is hi'l van belang niet alle van
één type te nemen. Een j)aar vliegenvangerskasten, enkele
groote voor de spechten, kauwen of steenuil, zullen zeci
nuttig kunnen zijn. Afwisseling is een groote aantrekkelijk
heid van alle vogelcidtuur. SI Zijn de kunstmatige woningen
voor de vogels o|)gehangen — in tal van streken van ons
land bestaat er nog een dringende behoefte aan ! dan is
het zaak om de nederzetting geregeld te controleercn. Dat
gaat heel gemakkelijk. De goede kastjes zijn van een los deksel
voorzien: staande o|) het laddertje kan men dezen deksel op
lichten. ten<'inde van den inhoud kennis t<' nemen. U zult
er over ve

van maken, eerst om te slap
geen voorzorgsmaatregelen
minder aangename ervaringen
vochtig geworden zijn, die dotir eekhooins zijn aangt vri tcn,
enz. SQ De meeste zullen van Maart, af worden bewoond,
tenzij de vogelstand zoo arm is en het aantal natuurlijke holen
zoo groot, dat de kastjes leeg blijven.

ten<'mue van oen innouo ki-iuus h h,m. ü. ^

errast staan zoo sjioedig als sommige vogels er gebruik
.en. eerst om te slapen natuurlijk. Wanneer er verder

I..., /.i-floti frcnonicn zal men ookworden genomen zal men
beleven, kasten die vuil

[Vervol^!, op blz. 48)
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Foto's Z.-Afr. Havens en Spoorwegen

ZEBRA'S'EN WILDEBEESTEN. OPGESCHRIKT BIJ DE DRINKPLAATS IN HET ZE IÜ-AFKIKAANSCHE BOSVELD

ZUID-AFRIKA'S GROOT WILD
DOOR G. WHet ontvlucht den incnsch,^dc incnschclijkc

nabijheid en beschaving. Met het toenemen der be
volking en het steeds verder dringen der beschaving
gedurende de laatste decennia is Afrika's wild steeds

verder noordwaarts getrokken, den vreemden en gevaarlijken
indringer ontvluchtend. Tegenwoordig treft men het alleen
nog in dun bevolkte streken aan, zooals Noordelijk Transvaal
en de Zuid-West. Er zijn nog tal van diersoorten, zoo
als luipaard, jakhals, verschillende hertensoorten en ook
slangen over de Unie verspreid, maar hun aantal is uiterst
kiem, vergeleken bij de enorme troepen, die men in Noord-
Iransvaal aantreft. SI Noord Transvaal — het bosveld
IS het wild-eldorado. SI Dit prachtige, tvpisch begroeide
gebied IS vele malen grooter dan Nederland. Het klimaat
een^ der oorzaken, dat de blanke ook dit gebied niet reed-
m beslag heeft genomen. Men vindt er nog ongerepte iiatnnr
met ̂ 00 h er en daar een typisch TransvfalseU doipjë IH.
^voont de kaffer nog in den „rauwen" staat van ! fti"
meer jaren terug. Wegen in deze wereld van zand li t
bijna met. Men trekt er door met een ossen- of een eleh'
en slaapt onder den blooten hemel. Voorwaar geen Int"
reizen, maar toch is een tocht door dit mooie «u oote 1 '
verlaten gebied meer dan de moeite waard ^ hH ï'
IS een wereld op zich zelf, een wereld, die ne7.e
haar weerga vindt. S3 Groote kudden antiloium en''!
soorten, zooals koedoes, wildebeesten w-,t '.t i i
en^. kan men hier geregeld ent,„„el,.„. Zij a j , dat."'
gejaagd worden, absoluut niet men^che. ël '
de wildebeesten, vooral de mannetjes in
eens gevaarlijk zijn, overigens vallen' z'" ^sel
lastig. De mooiste en ook de srhiiwste d " im'n^ch niet™pa.a, een hni.e„ge„..„„ .Im.t'-r mti X'r,

is

lei

en

DEKItlMG

met een jiaar allervriendelijkste, groote, bruine oogen. Inhet
gezelschaj) van antilopen, vooral wildebeesten schijnen door
hun uitverkoren — waarom weet ik niet —treft men de zebra's
aan, In gevangenschap is de zebra een makkelijk te temmen
dier, dat ook in wilden staat geen kip kwaad doet. SI Alge-

. h-eiiw het gevaarlijkste dier in Zuid--  11 va Is. if-i-; is echter minder waar! Hij is, hoe paradoxaal
net 11 ook ,11 de oon-n moge klinken ik spreek uit onder-

^ x oh' tochten tal van leeuwen ont-
De Ie ë* ' ■ ' ̂" bang xooi- d^p menseh als deze voor hem,
mar. * 7 ̂ ni<ni hem ongemoeid laat, een tip-top gentle
der wildo* " ̂'7" iloen indi(>n ge hem als den koning
mó„ hl. „ T """1' <!<■ „annen

t  hii''^'"" te spottennjn woest ni(>ts ontziende kracht. Trouwens.

Leeuwen zijn 'gJzllhir begrijpelijkerwijze in woede,
troepen. De enk 1 ti hetrekkelijk grooteuit (h- troep v...-!^) ^ ' i'' tundtrekkende leeuwen zijn oude.
jongeren s<)„,.tir n-i-rseln-rs, die de hegemonie aan eeb
«He door grhr.d."""' "im-sten afstaan. Het zijn deze heereii.

„rr. "" 'l"--'.!- .a.'den g«„ v.l-lucht,g kunnen worden en hierdoor de«

en toont h
elk ge won <

doemh
monseh aanvallen.

zo()g,-naam<h -.maneters

"I'-Js. di,. in ,,-oem.n ^ Zuid-Afrikaanso"
A aargpbouwd,- V, . o t waalf leven, zijn gro»^invallen. Hu,, eve.dM^'' • zonder de minsteredei

ib)et nmn ,|U"" 'i" ^ biden zij in den olifaöt'Le,-,.,, „i, gaaneiionr
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Zuid-Al'ri-
In

nog
O

(Iccorat ie

In (If velt'

\()üroverbuigt. om wator te
O

inoeiil Ie laten. |),
kaansehe olilant is hok
temmen en is zdiv

tiiet te vertroins,.,!. Si De ou-
-ehuldige giralïen met hu„
langt> lial/en eii groote vraag-
uogen \ornien een prachtige

V an het landschap. ÖQ
poelen en de enkele

rivieren, die het hosseld door
snijden. huist één der g(>vaar-
lijkste en sluwste wezens (h>r
sehepping: de krokodil, Lu-
ternhe. (ieen rimpeltje ligt over
het water. Alles is doodstil.
Niets verraadt, dat daaronder
het stille, rimptdlooze water-
slak laitemhe op zijn prooi
loert. W e<> den arintm kalïer of
kallernieid. z»d)ra. aardvarken.
zell's buffel en leeuw, die zicb
scheppen ol te drinken! n (Geweldige staartslag verbreekt
de doodsche stilte en in een oogwenk is het slachtoffer onder
water g<'trokken. Het aantal slachtoffers van den krokodil is
onder de Kallers \<'rbazend groot en Lutembe is dan ook hun
schrikbetdd. Deze monsters kunnen zeer oud worden en zijn
geweldig sterk; zij groeien langzaam en hebben eerst op onge
veer twintigjarigen leeltijd hun volle lengte bereikt, 's Mid-
ilags ziet men hen gewoonlijk zich op een zandbank in de

ko<'st(M-en. Mèt den mensch is de krokodil de grootste
§3 In de rivieren huist de rhinoceros.

Nukkig van aard als hij is. duldt hij geen
menschelijk vs ozen in zijn nabijheid. Krijgt hij den reuk
s an een menst h in den neus. dan stormt hij als een dolleman,
alles onder zijn ontzettend gessicht vertrappend, in rechte lijn
in de richting, ssaaruit de geiir komt. .juist doordat de rhino
ceros zoo bijziende is en steeds in een rechte lijn storm loopt,
is hij gemakkelijk te ontss ijken. Zijn huid. die gebruikt svordt
om zsseepen san te maken, is verbazend dik. zoodat zelfs
een kogid er op afketst. De nacht is in de ssildernis de tijd
der jaeht. maar alvorens (b> dieren, na den heiden dag in di'
zon gesoesd ol geslapen te hidiben. oj) jaeht trekken, lessehen
zij i)ij een |!oel den dorst. Tegen zonsondergang kan men
hen dan daar altoos in groote getale zien. Sï Even na zons
ondergang ontssaakt de natuur en begint de wildernis te
leven. De jakhals en de hsena laten hun gehuil weerklinken
en in de \ erte dreunt de roejistem van een leeusv. Nooit is
de nacht in dc wildernis stil. Steeds weerklinkt de stem van

een ol ander dier en eerst tegen zonsopgang keert de stilte
UI de wildernis terug. Het svild. moe gejaagd en zat gevreten,
gaat. alvorens zich ter ruste te begeven, bij een poel drinken.

GIRA

zon

\ijand der dieren
die zeer bijziende i-

FFEN TUSSCHEN DE DORENBOOMEN

Tijgerbloemen, iets prachtigs

Oi

voor zomer en najaar
DOOR L. Spruit

NDER dc honderden dingen die ̂ ve oj) een kwcekerij
[tegenkomen, zijn er toch altijd wel 'n paar planten
lof struiken die ons bijzonder bevallen en die wi; ieder
jaar weer met evenveel vreugde zien bloeien. En dan

mogen we zoo'n mooie plant al eens 'n poosje vergeten zijn.
als de bloeitijd weer gekomen is. zien we haar met plezier
terug en denken .,hoe kon ik zóé) iets moois vergeten?" SI
Wie veel op kweekerijen komt, krijgt ook veel verschillends te
zien en dan gebeurt het licht, dat men heelemaal geen keuze
meer doen kan, geen voorkeur meer heeft. Als i'r dan toch
nog enkele dingen zijn. die je het heele jaar door bijblijven
en waarvan je met verlangen de eerste knoppen ziet ojien-
gaan .... nu. dan is dat ook wel iets bijzonders, zoo n plant!
83 Tigridia, de Tijgerbloem, is er een van. Wie eenmaal de
gidegenheid gehad lieeft, er velden vol van in bloei g(;zien te
liebben, zal niet rusten voordat hij ze in zijn eigen tuin In-elt
staan. Want het is wel iets heel bijzonders. 83 't Is een bol
gewas uit Zuid-Mexico: en ondanks hét verschil in klimaat
doet de plant het in Holland uitstekend. De in Mexico wilde
vorm is de fel scharlakenroodc Tigridia pavonia. maar daar
naast zijn ook allerlei andere kleuren ontstaan als geel. wit.
lila-rose, bronskleur, allemaal met een donkere tijgervlek-
teekening in het hart. De foto's op de volgende blz. loonen
wel hoe de vorm van de bloemen is. De knoppen zijn zeei
spits en de bloemen zijn na een dag verlept. Om twaalf uui
zijn ze totaal plat open en tegen het einde van den middag
sluiten ze zich voorgoed. Maar het aantal knoppen per plant

is geweldig groot en daarom
kunnen we feitelijk wel zeggen
dat Tigridia hloeit in zomer en
herfst. Want van Augustus tol
October is een respectabele bloei
tijd! 81 Naast de gevlekte Ti
gridia bestaat een ongevlekt ras,
de z.g. imrnaculata. De kleuren
zijn ongeveer die van de ge
vlekte. Het hart is vaak licht,
soms ook omgeven door een
lichte streep. 81 Als snijbloemen
zijn Tigridia's onovertroffen.
Alle knoppen komen op water
uit, en doordat het zulke edele
bloemen zijn, heeft men zelfs al
genoeg aan één enkelen stimgel
in een smal vaasje! 81 Eind
Maart worden de bollen buiten
geplant in voedzamen en diep

ZES LEEUWEN l'OSEEREN IN DE WILDERNIS

bewerkten grond in de volle
zon. Wat vocht in den bodem
is wel aan te bevelen. 10 cm
diep worden dc bollen gezet en
pl.m. 15 cm uit elkander. Hou
den w(> ze als tuinplant, dan
moeten we ze in khune groc|)en
bijeen zetten of op zonnige vak-
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Foio^s van 'J'nbergcti
TIGRTDIA PAFONIA

fst. einde October of'begin No-vember. nemen
op en bewaren ze tot bet volgend \oorjaar

jes. In den he
we d(^ bollen

droog en vorstvrij, want ze kunnen totaal niet tegen vorht.
De muizen houden bijzonder veel juist van Tigridia-bollen.
dus daar mogen M e -wel een beetje voor oppassen !

DOOR HET LAND
VAN DE DINKEL

den vv ijfi*'" molenkolk. Kristalhelder
,1,1 fabrieken verontreinigd, en

r'^ aam Voortdrijvende witte wolken. Eenlang-^d ..^„rtkar vol zakken rogge aan-
zand aan
was hel water
weerkaatste d<
enkele boer kwarn ,.,.^„,ann
gereden, een --S'* " ^ jerii zijn g<
woning, Ie <,p'de groene knoilenakkers af.hond ^ de overoude Dingplaats

beuken lai g , i..,.t„iicvaaide wortelstoelen Muif-riep
j)e zMare

met zijn verliet de nabije mulders-
weer over den schouder.

half blootgeMaanle woin

met haar „ ,.ji lieten reeds <le eerste gele herfst-
den boven onze ^ waarschijnlijk is het deze
Idaderen "'7"'"'^^7\naalstede. die aan de Dinkel haar naam
oude rechtplaats O i ' ̂ Thing-Io of Dink-loo. de
heeft gegeven. '„mier den vrijen hemel rechtheid
boschnjke hoog - npje een bepaald karakter te

J:n „ahn dki,,!.-. F.„ ,,al
.„„iiks plaat- «n l"" "" .-i:. "V"P' paan lijn „p

heette. De b< ( i .) • ^ taalkundig is de overgang
>11 Dinkel zeer goed mogelijk: men

denke slechts aan namen als Hengido. Tvdckelo. Boekelo.
fi 1 W.xwselo Usselo en vele andere m Twente en est-

di. lól Hvng.-l. Twiekel. Bokel. Hassel. Weersel e„
Ussel afgesleten zijn in d<>n volksmomi. Twickel zelfs offi
cieel SI Maar bet Dinkelwater staat met sti zooals wi,. maar
rent zich noordwaarts voort. Het vlakbij gelegen Heek is het'  - ' ' rp aan den linkeroever. De huizen staan ge-

de niiddeleeu v\ sebe kerk op

vi'cfuWg.- v,-r.,n.l.Ts.. lling -i. ""k taalkuinlif

(d ..Dinkloo-beek'
Knscbede opperde deze

naar Dinkloo

eerstvolgende dt. , , i . i c -
schaard om de middeleeum sebe kerk op een hoogte, met
baarbijzonder mooie Romaanscbe noordportaal en haar doop
vont. Dan volgt weldra Menborg. waar nog een enkele hooge
huizinge van den Westfaalselien ailel. de borgmannen van
Menborg. sjireekt van vrm-gere grootheid. De roof-en heersch-
zucbt der machtige heeren van .Xhaus. Horstmar en Stein-
furt. die den kleinen landadel evengoed onderdrukten als de
vrije boeren en hun onvrije boorigen. gaven bisschop Hermann
II van Munster in 1198 aanleiding, hier aan de Dinkel een
sterke nieuwe borg te bouwen ter bescherming van niet min
der dan \ecrlig adellijke buizen, die er in den loop der jaren
omheen gegroejieerd werden, gezamenlijk door wallen en grach
ten omgeven. S! Epe is de ^(dgtlu^e plaats % an eenige he-

DOOR W. H. DingeldeinHet oostelijke grensgebied^van Twente wordt door
sneden door de Dinkel. Dit riviertje drukt zulk een
bijzonderen stempel op het geheelc lanclschaj). dat
zijn naam ,,Dinkelland" ten volle gerechtvaardigd is

Noemde de heer Heimans een der andere uithoeken van ons
vadeHand, de streek om Epen in Zuid-Limburg .,Ons Krijt
land", de niet minder groote natuurvriend Bernink gaf Oost-
Twente den naam van „Dinkelland" en beiden schreven een
uitstekend boekje over die twee uitverkoren streken vm
Nederland, öa De Dinkel is sleehts tijdelijk ..onze" rivier
Drie kwartier gaans bezuiden het dorp Losser komt zij toe
gang vragen en ten noord-oosten van Ootmarsum dankt zii
ons land voor den veHeenden vrijen doortocht, om dan w eldra
beneden Neuenhaus door de Veeht te worden opgenomen die
het water naar de Zuiderzee afvoert. In Westfalen liwp,,
laar bronnen. Tal van beekjes ontspringen in de z ic! tf I
vende streek tusschen het klokgietersstadje Gescher en Hol "
waek en vereenigen zich, zoodat bij Legden reeds een fli V
stroompje gevormd is, dat tusschen de hooge bouwkamn
boschjcs en weiden doorkronkelt. Het watef is dan ,,1
geimeg, om bij het deftige huis Egelborg een w at, T'*"'
<lnjven helaas „geturbiniseerd" en varzij^oude l"
laderen beroofd — en de breede slotgraeht te voeden T
het fraaie gebouw in renaissanee-stijl eigendom ,r L
van Oer, zieh spiegelt. Het snijdt den grooten wmr v " a?"*'"
naar Coesfeld en levert opnieuw de beweegkracht
molen, de oude Düstermühle. in welks mm-
waimnsteenen herinneren aan vroegere eilenm ' ̂'''7

van 1934, T .r'?.;; tfit-::;:;
TIGRiniA IMMAd LATA
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V aii

A incri-

<>|> (ir groe-

\ aii

gaarne

\('r-

zal (Ie jrlorie
loegiiiig

le. Isenl^; liel (|,,r|,
/.IJII npkniiot Ie ,lank,-,i aan
,1e lextleliiuhlslrie.di,.
verder gelegen (ironau — „iet
,!,• grnnlste texI i,dl'al)riek
iiclietd Westfalen
kaanseli lieell dnen
Mier in dil >tadj,>
Iie ouwe aan de l)ink,d staat
iiog het oude huis (ironau. de
..W itwensitz" (d d„uairi,^rie
dei gia\ innen \an Hentlxmn.
-•en eindavc in liet stift Mun-
-ier. SJ Dan htndt het riviertj,>.
i 'iati> niet helder nieer. doell
^erv tuhl door de af\ alstoflVn
der lahrieken. d(» gr(Mis
ihcrijstd hereikt (>n
wordt gastvrije
leei'd. want liet

V au Oost-Twente worden ! §3 In
reelite lijn o[) de kaart genieten,
liggen de punten, waar de Diri-
ktd Nederland lunnenkonit en
weer verlaat. 24 kilonieter van
I  Ikaar. docdi de lengte van het
l ivierhed bedraagt misschien
w td het duhhele. Het water heeft
/ijn weg gezocht, waar het hem
paste en hescdirijft honderden
ho(diteu door het landschaj). de wijde dalvlakte, di
heelt opgehouwd. Alleen het laatste stuk. in het hroekiand
tusschen de iioersidiappen Tilligte en Lattrop. is door men-
henhand geregeld en lieelt rechte einden, maar overal elders

maakt het riv iert je de vreemdste zijsprongen, ja stroomt wel
i-ens zuidwaarts inplaats van in de tegenovergestelde hoofd
richting. SI De westrand der Dinkelvallei wordt gevormd
iloor den heuvelketen. di(> van Noord naar Zuid door Dost-
Iwente loopt. Tijdelijk wordt ze wad onderbroken door de
laagte, waardoor het Alnxdosehe kanaal is gegraven, doch
ilaarna zet ze ziidi voort tot ver ov(>r de grenzen van de
Ned;'rgraats(diap Benllndm. waar het dorp Vi'ilsum aan haar
noordelijke Indlingen ligt. Nipt tot deze Tvventsehe heuvels
met h.un kern van tertiaire leem hehoonm de hooge eschgron-
ilen bezuiden het dorp Losser, die tot dicht aan de Dinkid
atglooien en waarvan het binnenste bestaat uit zandsteen.
,|ie dicht aan de oppervlakt»" komt — een merkwaardigheid
op Nederlandsehen bodem. Het is dezelfde steensoort, die
den steden, langgestrekten rug vormt, waarop aan de overzij
iler landsgrens het dorp Gildehaus ligt en daarom Gildehauser

Fotrj's H'. H. Dtnsetdein

I

Af V

()l!I)K flA IGBIJ'KBN IN HET HENTHEIMEU WOUD

IEIPLAS IN HET DEUNINGER VELD

het zelf zandsteen heet. wfd te onderscheiden van den Bentheimer,
die de bekende en vooral vroeger zoo gezochte bouwsteen
levert: de steensoort van Gildehaus en Losser is daarvoor
niet of nagenoeg niet geschikt. \ an den hoogen Losser- en
Zoekeresch gezien, lijkt Gildehaus met zijn molens en stompen
massalen toren vlakbij te liggen, aan de andere zijde van een
wijde cultuur-en heidevlakte, de boerschap Bardel.Sl Daarna,
doch op veel verderen afstand, volgt ten westen der Dinkel
h(>t heuvelland van de Lutte en Beuningen. dat met den
Inbogen Meierink-esch (den ,,Tolbult ') bij Denekamj) jilotse-
ling afbreekt en ])as weer begint, waar de breede .Ngeler-
esch. ten zuid-westen van Ootmarsum. langzaam opglooit tol
de hoogte, waarover de straat van Ootmarsum naar Almelo
gaat. met den Kuiperberg en den Hezeberg als hoogste ver
heffingen. Dan volgen ten noord-westen van het genoemde
stadje de prachtige csschen van JNutter en ten slotte hel
hooge heidejilateau van Hezingen. de waterscheiding met de
Rcgge. SI Waar de oostelijke hellingen dezer heuvelrij lang
zaam uitloojien. begint de breede vlakte langs d(> oevers van de
Dinkel. laagterras. door ontelbare erosiegeulen in brokken

verdeeld. Oostwaarts zet deze
vlakte zich voort lot ver over

de landsgrenzen en onmerkbaar
gaat zij over in het laagterras
van de Vecht, de rivier van
het graafsehaj) Bentheim. SI
\ an de heuvels dalen snelle,
heldere beidvjes af. Zonderen
w ij het grensstroompje de Gla-
nerbeek uit.dii' in het.Aanisveen
ontspringt en in de Dinkel valt
een kilometer benoorden hel
punt. waar deze ons land be
reikt. dan is de Ivlsbeek. die
door de boersehaj) <le Zoeke
stroomt, de eerste. Van den zui
delijken rand der Lutter bergen
komen kort na elkaar de Beth-
lehemsche- en de Snoeyink-
bi^ek. de laatste naar het eii
Snoeyink genoemd, dat dicht
aan haar mond ligt. ()ok andere
bekim hidiben haar naam aan
oude boi-renhoeven ontleend:
zoo de Bloemenbeek (naar hel
erf Bloemen, ten noorden van
den grooten weg Dldenzaal-
Bentheim). waaraan ook hel
groote erf de Aust ligt, oudtijds
Avest (van aves. oves water-
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is. Ook van den Austicbeig iii
Beuningeii komt

der-

oonlieid; een Dinkel in
oj) de oeverweitjeis, die

een
1:51111 -- i. . ,

het de boerderij Austie O

de hoeve ^ " SI Van den noordelijke n
beken, die zich straks

rand dei Keuningc i, „itirp trekte wildernissen van het

v;^z;melde water als Enkterbeek

aansniji
>ldzame b!oem<

t klem; zt

bij het erve Enktman onder den grintweg DenekamprjllKLJlldll O Cl .

beter passen-
water, dat nV<

„a. Oude„a. Oude
(Ml kii'Zi'
Tw en tl'

(Ade Beek doet als de
Twente bereikt ze den

melbeek en
■Klingel.

komt, zou
el van het

,M)oniv\orieis voortschiet,
tr,.\en echter de verklaring;

'id en

Ootmarsum zal doorstroomen. In groote slingers zwaait ( zlooi de weiden van de boerschap Tilligte neemt onde. wi g
o^ ziistroompjes op, die in de sappige bloemrijke
n breedc erosiedalen rondom Ootmarsum hun water ver

zamelen, en bereikt als Hollander graven niet ver van de
Duitsche giens in den Ottershagen den hoofdstroom, die,
voordat hij Twente vaarwel zegt, nog gevoed wordt door deSpriimeiidalsbeek, wier bronnen in het prachtige heideland-
schapman Nutter en Hezinge liggen. Ook verder noordwaarts
aan gene zijde der landsgrens, vallen er nog enkele bekon
in. sa Dit
was het wes
telijk stroom
gebied; dat
aan de oostzij
de van de Din
kel is veel
uitgestrekter.
Op Twent-
schen bodem
is dc Roen-
]) ergerbcek,
die in destreek
lusschenNien-
borg en Mcte-
len in West-
falen ont
springt, de
eerste,die haar
water aan dat
van tle Dinkel
t O e voeg t.
Dicht bij Los
ser valt zij
erin; weinige
kilometers
noordelijker,
bij het groote
erf V erbeek
aan den rand
van het Los-
sersehe Zand,
is dat het ge
val met een
kleiner z ij -
stroompje, de
R a V enshor-

DE DÜSTERMÜHLE AAN DE DINKEL TUS

.p.v'V vlak aan <le grensbeek_ is een staak
op Bentbeim-^-'' „,,krn..iHl- een railstaak. teeken van
.reteekend. d'^"'" .t';.llineen. waarbij te lezen staat: dc
een plaats vo«' woont daar dichtbij: ook de

li b1 ijvcn aan de eek, maar
op

 ,.!• KaïiiinelkainiHam. De bo' Raiiinielbom- ligg«' , ,
Haiiimelbaai' , „üdc Ik h<d» daar. bij de boeren
„u aan de ^ 'mii zich uil oude vertelsels iets herinne'.
de Haar. maar alle beugenis daarvan is wegge
ren van die .,^11,.,! de oudi

i

eugi
kaarten waarheid spreken.

Bentheiseht. Intus^^-'"'"
dOok stüU  er op de srren? van 4 wen te en

sterbeck. Daaraan liggen in de boerschap Bardel noy de-„.jinnerin
resten van het adellijke huis de Ravenshorst, eertijds een tijden
Bentheimseh leengoed, doch thans geheel vervallen, zoodat
alleen nog een oud poortgebouw^ van vroegere grootheid
getuigt. ^ Voorts behoort het geheele Bentheimer Woud
tot het gebied van de Dinkel. De bodem van dit bosch be
staat uit oude Wealdenleeni, die nagenoeg geen regenwater
kan ojuiemen en daardoor vele stagneerende poelen en
drasse kommen telt. Weinig verdampt er onder het zware
looidak van eiken, haagbeuken en naaldhout, geeft het aan
schijn aan vele waterloop)jes, die het uitgestrekte woud
doorstroomen. de voeten van eeuwenheugende haagbcuk-
stobben bespoelen en in 't voorjaar gegroet worden dooi
de knikkende hoofdjes der gele primula's aan haar oevers.
Samen vormen zo de Rammelbeek, die ten noord-oosten
van Denekamp de taak heeft, Hannover van Overijsel te
scheiden en oji haar beurt valt in de Gele Beek, wier naam
lierinnert aan het geelachtige water, gevolg van den ijzer-
oerhoiuienden bodem der meien, waardoor ze stroomt. Ook
deze Gele Beek (een der vele namen, die deze opbaar
reis naar de Dmkel achtereenvolgens draagt) komt uit het
Rentheimsche. Haar oevers zijn vooral ten zuid-oosten van
Uenekaiu]), waar zij den rand van het uitge.strekte Lutter-

geven
Er

G r, i

twiVer

m een
..Sonnentel-
ge", ongetwij
feld een eik,
als eeuwen
oud baken in
het onland
tusschen de
marken aan
deze en gene
z ij de. Het
markenboek
van de Lutte
noemt baarbij
gelegenheid
van een laak-
gang (eontióle
der niarke-
grens in 1651),
op oude kaar
ten staat zc
geteekend en
z e 1 1 s het
grenstractaat
tusschen Ne
derland en
Hannover,dat
in 1824 tc
Meppen geslo
ten w crd. kent
haar nog als
grenspunt. lo
den naam
Sombeek (op
het kadastra
le plan nog
Zonnenbeek)
leeft de her-

o- aan dit natuurlijke grensbaken. wellicht in oude
heilige boom. nog \ oort. S] Zoo hebben wij dub

irt t kort de grenzen van bet stroomgebied der Dinkel
bepaald. Een l>escbrij\'ing van het geheele terrein zou echter
geen doel hebben en ook bezwaarlijk kunnen worden gegeven
en daarom zal ik mij in hel volgimde beperken tot de Dinkel
en haar oeverlandsebappen op Twentschen bodem. Een
enkel wooril over fle geologische gesteldheid, die het karak-
ler dezer streek be|)aalt. is reeds gezegd; de goede iiieiiW
geologische kaarten van den Rijks-Geidogischen Diend

nadere inliehtingmi over den bouw van den bodeni.
weinig viM-beeUlingskracht voor noodig om zm'

vornn-n \ anliet Dost-Twentsche landschap-
ld wariMi. h(Mde\'elden beboscD

en door ontwatering droog gcHe''

,s
een beeld te
voordat de marken verdee
en ontgonnen, veenplas
nieuwi

SCHEN LegdEI^ L7\' NI EN BORG IN W ESTFALEN

li j k(

''ang.-legd. lal van huizen gebouwd. Eeuwen-lang bestonden toen reeds di- hooge essehen met hun rogr
Iden: ook de weiden en hooimaten (meien) in breeds

Het heuvella»''
hooimaten
ivier en Imek.zoomen langs de oevers van en necK nei .ou--

i"V" xan Twente, is zonder eeni^
afgezien V.1. <lan duizend jaar een gebied. »)

niet is veiaö
idoni (b- oude neder^e

gezK-n van
derd:

V(>b
exenzoo

jaar
jongeie bosseben. in x,ezen

net cultuurland
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tinton van Lossor. Beuningen en Denekainp; niet minder één enkele kleine
het vruehthare land van heuvels en dalen om het oude ste- voonden. Het ver
deke Oostmarsum. Maar onafzienbare heiden moeten er heb-
i)en gelegen, vooral ten oosten van de Dinktd. zieh uitstrekken-

lui Rammelheek vruehtbaarheid aan dentede tot vaar de (ie
sehralen bo<lem sebonken. doeh dan weer wijkend naar den
(Kwtelijken geziehts^-inder. waar de \ eebt. d(> hartader van
Bentheim. de boeren der marken aan haar oevers tot vesti
ging had uitgenoodigd. Tal van jtoelen. plassen en venen
lagen er in de eenzaamheirl van hel vtdd verloren, waar de
vogelwereld van het water ongestoord kon leven en sleehts
een enk»de boer kwam om er plaggen te maaien, sehadden of
turf te steken. Een Inndd van grootschc verlatenheid moet
ilit heideland hebben vertoond- en ofschoon de ontginning
gestadig en onverbid(bdijk
voortsehrijdt als harde noofl-
zakelijkheid. toeh ligt er nog
veel schoons tusschen Dinkel
en grens. Nog dwaalt er een
enkele scheper met zijn witge-
v\olde kudde en zijn sehaap-
hond over de bruine vlakte;
uog liggen er blinkende ven
nen. die den heintd zuiver weei-
spiegelen en een laatste toe
vluchtsoord zijn voor meeuwen
en sterns, grutto's en wulpen,
kieviten en snippen, turcdiiurs
en kemphaantjes. Nog vliegt
het korhoen uit een hoogen.
ruigen heidepol voor uv\ vo<
ten op. brengt <le vos een on-
gewcnseht bezoek aan het ki|>-
penhok van den boer en waagt
zieh een enkele ree uit de vei
lige beschutting Ber denne-
bossehen op bet open terrein.
Nog zijn het Beuninger- en
Denekamper veld. ile Deur
ninger- en Eattropjierbeide op
vele [ilaatsen ongerejit en daa t
«T een weldadifi'' rust iu '

■h. di<' 'K'f

open oog en ontvankelijlv< zi' 1
door haar ruirult'ii ond<'i
hoogen hemelkoejud dv^aa t.

(Wordt vervolgd)

Itart van den ineiisc

SLA

terrein dat men gerust
.ongerept" mag noe

men, ligt het Nederlandsehe
(dpenluehtmuseum. SU Op zich
zelf reeds is het daar aange
naam verhlijf houden. De stille
lanen, de hooge. oude hoomen
geven de idee van echt natuur
schoon en in de stilte is het er
heerlijk wandelen. S3 Daar. in
dit natuurpark, liggen de hut
ten en hoerenwoningen, waarin
uiis voorgeslacht gcw oond hceij
en waarin men op verschillende
plaatsen nog woont. S3 In de
eerste plaats is er de jdaggen-
hut. Laag. zoo laag dat een
flinke man met de hand aan het
dak kan reiken. Laag is ook de
deur. waardoor men binnen
treedt in dit donkere verblijf,
donker omdat er maar een
armzalig klein venstertje in is.
De hut hestaat sleehts uit

kamer, waarin mensch en vee tezamen
bestond slechts uit een geit. die \erblijf

hield in een hok. dat door een hekje was afgesloten van de
mensehelijke verblijfplaats. De vloer bestaat uit leem of
zand. een donkere ruimte langs den muur vormde bet arm
zalige bed. Het is een vreemde gedachte, dat in deze
ellendige verblijfplaats menschen hebben kunnen wonen, en
dat zij dit in het Oosten van ons land nog doen. Een won
derlijk bestaan moet dit zijn. een woning zonder eenige
gezelligheid, eigenlijk niets dan een hok om er hij regenweer
te schuilen en 's nachts te slapen. Thans zijn dergelijke hutten
betrekkelijk een zeldzaamheid. Maar er was toch een tijd,
dat zeer velen in zulke hutten v\oonden. Misschien waren
zij toch niet al te ongelukkig. De bewoners van zulke hutten

ATKAMER IN SLOT HERRENCIUEMSKE
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hadcliui wellicht
elk geval bezaten
miKsen. Zij

kunneninetu- flan wij <tnw
zeer waardevolle dingen.^'1

v

.1

den zich geen zorgen
neer zij die door een
zij in een
zij hadden geen

oorstelh'ii. in
die wij thans

hadden de eenzaamheid en de vrijheid, zij heln.el-
voor hun woning, want \^an
oorzaak verloren, bouwden

minimum van nju niv .. handen
last van hun huren, zij kenden niet de on

te maken

of andere

v^an tijd met eigen

rle die het wonen in de zoogenaamde etagewoningen voortot elflovonaas. Zij haddan a.;" gah,...le,.

naast tievo

huisdieren

nachts vrij in
dat zij brand
ovrr In'l gat
vloor Ix'staat

(!<' stall'"'*

,1, .pleten tu f "T"'
■  vormden de h'gersteden. daar

voor het vee. De kleinere
en dergelijke, konden des

inde te verhinderen
een ijzeren vuuvkorf

het vuur brandde. De
in

uit

waaraan wij

moeten zij
vervolgens een
vroeger

vloer als

daar-

da'rÏ'lucht en de zon, en misschien hebben zij nooit
maar een oogcnblik het gemis betreurd van de

zulk een groote waarde hechten. SI Maai ai m
toch geweest zijn. Vreeselijk arm ... SI Ei is

houten hut. zooals de Volendammers die
bouwden aan het Y, om er gedurende de week ver

blijf in te houden. Des Zondags keerden zij dan naar Volendam
terug. Deze houten hutten waren nog veel kleiner dan de
plaggen hutten. Meubelen konden er niet in. zelfs geen stoel,
de bewoner hurkte eenvoudig en gebruikte den
tafel. In het midden van de hut was een stookplaats, en
achter over de geheele breedte van de hut, de bedstede. SI
In het museum, dat zich ook op het terrein bevindt, hangt
een geteekend
portret van
eenVolendam-

mer, die zijn
leven lang zes
dagen van elke
week in zulk
een hut door

bracht. Een

oude man in

zijn traditio
neel eostuum,

een gerimpeld
gezicht, waar
op al de zware
zorg van het
leven is uit

gedrukt, met
oogen vol van
den diep en
ernst en de

melancholie

van degenen,
voor wie het

bestaan niet

anders is dan

d e ecu w i g e
strijd om een
schamel stuk

d a g e 1 ij k s c h
brood. S3 En

dan, vervol
gens, komen
de boerenwoningen. S3 Zooals ze hier staan, in
van het hoseh, kan men zich voorstellen dat ze eeuwen
geleden reeds stonden temidden van de stilte der velden.
Men kan zich ook de bewoners voorstellen, zwijgende, ge
bruinde mensehen, schamel gekleed, gekromd van den
altijddurenden arbeid op de velden. Arbeid was het pa
rool voor deze menschen, nooit eindigde voor hen de zware
arbeid op het land, die nog door geen vernuftige
van den nieuweren tijd verlicht werd. Men ziet daar di
primitieve, houten ploeg, dien de hoer vasthield en stuurde,
terwijl de paarden of ossen hem voorttrokken. Geen naai
machines maaiden in korten tijd het koren, met de sikkel
deed de hoer dat werk, terwijl achter hem de gebogen ge
stalten kwamen van de vrouwen en meisjes, die het koren
m schoven bonden. Alles geschiedde met de hand, slechts
geholpen door primitieve werktuigen. SI Het is eigenlijk wel
te Jmgrijpen dat de woningen zoo ruw en zonder eenig over
tollig mmihilau- waren. Men had den tijd niet voor dergelijke
( mgen. De huisvrouw had slechts weinig tijd voor een eigeii-
i)ke huishouding, den ineesten tijd werkte zij op het land
Zulk een boerenwoning bestond slechts uit één vertrek wel
wat grooter dan die van de plaggenhut, maar everdokm-
Ei heeisehte niet meer dan schemerlicht. In het midden i '
ketel. Een schoorsteen was er niet, de rook moest '

DE SPIEGELGALERIJ IN

maar een

uiten.

fb-r.
w as

Er zijn ^"e^selleidelI(
lucht museiiin.

overal treft (b- hardheid
moet zijn geleeld. Als ik

ik zie hier en daar diien

hoe

gemakken en
.  lange
aantrekkelijk bed en

uitweg vinden door
Iledstedeii langs «Ie

hevoiiilen zich
,„aE geilen, kijiix-"
,1, hamer rondloopeiK tem
stichtten, plaatste men

den grond, waarin
keitjes, het dak uit stroo. De meubelen

tafel en een paar matten stoe-
i.r k,, via,b,a.k,

'"wlkiil van .1.- I.anl.l.' !•" meest
........ ...I l"-'

sa Er aii.. ver..!,.- r a.. .l.-rp.-l..|l<.- t.""-.'.. . ■ (/peu-
Soniinigeii iets beti-r. iets sierli|ker, maar

van het le%en. dat hienn eenmaal
^vaiidel die statige, stille lanen,
• huizen, dan bedenk ik steeds weer,

)uist ze hier uitkomen. Welk een goed denkbeeld zij geven
van de omgeving, waarin zij eens hebben gestaan, en van
het leven, dal eens in hen geleid werd. Kleine, ruwe. donkere
kamers, harde, lange arbeid, widnig looiis. gemis van al de

des leieiis. zoo was het
bestaan, dat
gevoerd werd
in die huizen.

§3 Ik kan het

mij voorstel
len. dat ernog
betrekkelijk
kort geleden
op het platte-
1 a n d b ij n a
geen andere
bestondendan

zulke huizen.

En ik denk...

aan wat wij
leerden op
school, w at wij
lazen in ro

mans, over het
leven in de
vervlogen eeu-
w en. Oorlogen
en nog een.s
oorlogen, kei-
zers.koningeu,
graven, herto
gen, zeeslagen,
verdragen, al-
longepruiken,
machtige mai-
tressen. wdjs-
o e e r c n en

kunstenaars,

al datgene wat wij geschiedenis
.  .Al die dingen gingen voorbij aan
armelijke huizen en hutten be
hoorden zij nauwelijks iets van

\oorbijraasden in de buitenwereld,
er weini.g acht op geslagen hebben,

gesjiit wiirdeii. het graan gezaaid, het vee
duizend andere zware werkzaamheden ver
hun le\en uitmaakten. \Dor hen was het

ers dan emi zwoegen \an den grauwen
oehtend tot di> late sehiMiiering. g(>volgd door den zwaren
slaaj) van dmi doodv m nioeide. ADor h<m bestond niet anders

arbeid arbeid . . . maar arbeid die al dat andere in
hield en ibod bestaan,

met zoo schil terend mi luidi
naar het mij voorkomt,
mij zelfs voor of
™  ,1, ''•'■■■

■ip.-nlijk.. vW

li

dan
stand

gesehieib

oor m-ii

arbeid di«- al dat
ier \\as ook geschiedenis.

'iK'htig als ilie andere . . . maai-
oneindig \cel niaiditiger. Het komt

nis. die spreekt uit deze hutten
ns en primitie^e werkplaatsen-
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de stilte kronen en guillotine . .
noemen. En toch . .
de menseheii. die deze
w oonden. \A aarsehijnlijk
de gebmirtenissen. dii^
In elk geval, zij moeten
De grond moest

werktuigen verzorgd, en d<>
richt worden, die
leven niet amh

.  . . de sjesebiedenis
in den loop

onderlijk
".-rr;..', 'm-i;..!.,,,,,,.;.,,,;; „. 'Diiw,,;: i:..»-.)Van de ""hutten l'oinzen liefhebben-S!
die hun le\en lan! dezer ontelbare onbekenden-lang dooi-braehten in donkerheid en vergetel"



heid. m-dacii 1 .Ml i
^  .Naar
"I' 'l<' van nuuht vn

li.<inin<icii. Kn in dv
d>'-'>'>l<,j''skasl,>t'l,-n. die

SI Ik Ind, hvt vooi-
"laar In-t <.nv,-rir,-t(di)kstv is mij

d..t IS nn-i al'. Allm-u In-l niid-
l<'niniiistc voor lu>t

,  . , nooit ut'houwd
daaraan Ix-ginncn kon. v<»nd de ko
in den Starnkerijerr Sec. o|) d,
di;; kruis in de kalme uateren staat. 8Q Als men hinnen-

grootste

\ oor
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buiten
gaan mijn gedaeliien naai

de paleizen \ an degenen, i"
rijkdom leelden. „aar de" paleizen d.-r
eerste p aats denk ik daarhij aan d,
gebouwd wi-rdeo ni de Heierselu
reehl gehad ze alle te zien.
toch Herreneliiem-ee. Si lle
den gedeelte is gereedgekomen,
deel. De beide zijNleimel

isi iiMonn. \ oor men

'iiinklijke bouwi-r den dood
plaats waar thans een eenvou-

IM 11..- UI ue Kaïnie wateren .

treedt, bemerkt imm dadelijk ,lat men hier is in een kasteel
dat nog met is atgeboiiw.l. aanblik bij het binnen
treden IS •ehmrstellend. maar toeh treft ons dit onafgewerkte,
deze ledige kalktobben zelfs, die hier nog staan. Kr ligt een
vreeselijke tragiek in dit vorstelijk bouwwerk, waarvan de
bouw plotseling werd afgebroken. SI Men treedt binnen.
Deuren worden geo|ien(l. en dan ... SI Men staat in het
trappenhuis. .Marmer, en kristal, prachtige schilderstukken,
kostbaar hout. wcergalooze praidit. en l)o\cnal goud. jjoud.
overal goud. Het is \erbbnclend. SI Herrencliieinsee
eopie van \ er-
sailles. Het [la-
leis van den

Zonnekoning
is grandioos,
ik zal er niets

met

is een

47

bloemen, liet lijken de lieiebjkste natiiurprodiielen. i
zou geneigd zijn om zich heel even over die heerlijke bloei
te Iniigen en den '/.aehleii ireur in i.. .i/l......... i\/f i.

i

der

KW amen

z

iieii

lijk(> bloemen
den zaehten geur in te ademen. Maar het is

alles porselein, wonderprodueten van menselielijke vaarditj-
heid. SI Was het in deze eetzaal, dat de ongeliikki
zinnige koning zijn maaltijden hield met de geesten
beroemdheden uit het verleden, die daar tol hem 1
en hem lluisterden over de dingen die lang geleden zijn? ^
Dan is er de slaapkamer van den koning. Weer goud. imiid
en nog eens goud. Eerlijk gezegd, het lijkt mij niet zoo pret
tig slapen toe in zulk een sehit tercnile kamer. Maar van
verblindende, overdadige vorstelijkheid is alles. .Aan de onder
zijde van het vorstelijk b-dikant staat een ampel van donker-
blainv kristal, daarin brandde het naelitlielit in de koninklijke
naehten. S! Driemaal heeft de koning den naeht doorgebracht
in dit vertrek. Sl Dan is er het rust-vertrek, waarin de koniii"
zich terugtrok wanneer hij rusten wilde, zonder zich te bed
te begeven. Dit vertrek is rustiger, zoiuler de stroomen van
goud. die over de andere zalen en kamers als uitgestort
lijken. Blauw is hier ib* hoofdkleur. In een nis staat ile
waarop de koning zich uitstrekken kon. Sl
gril van een verwarden geest bikt het mij,

divan,
Een wonderlijke
als koning zich

tegen

het ismaar

niet 11 i e 11 w

meer. \ cel is

er verbleekt

en verkleurd

in drie eeu

wen. er is te

veel gebeurd
en te veel tijd
verloopen. Sl
Maar Herren-

ehiemsee is

nieuw en be

trekkelijk mo
dern. Mijn
eerste gedach
te was; Zoo

moet ook \ er-

sailles geweest
zijn. toen het
nieuw was. en

geheel Europa
er met bewori-

ilering en ai-
gunst naar

zag. En als ik
toenmaals alle

leis te bezitten, dat teiiminsti

terende en fonkelende (iracht
ziet. Sl In de eerste plaats is
weder een nabootsin<j van ib

' '(

spiegels niet uit
tenminste naar mijn idee onein

I lerrenchicmsee

WINTERAVOND

een kasteel te

s c li e p p e 11.
waarin alles

dient lot eer
van een ande

ren koning.
VOO rlx'cld

de raadzaal,

wederom een

wonder van

pracht en glo
rie. Maar aeli-

ter den vor-

stelijken zetel
prijkt in \(dle
le\' ensgrootle
Ik'I

van den schep
per van V er-
sailles, Lode-
w ijk Xl\ . .Als
ik een koning
was. zou ik

zooiets niet

hebben toege
laten. Het doet

e e n i g s z i n s
denken, of de

Beiersche bo

dewijk zich als
vazal van den

dig mooier. tli<

de wanden staan, elk ge-
zaal is geweldig, en moet
er hoffeesten in gegeven

zie. kan ik mij begrijpen dat
potentaatjes van Imiropa wenschten een pa

leek oj) Versaillcs. Sl Schit-
is het. die men hier slechts

;  daal" de groote spiegelzaal,
piegelzaal in Versaillcs. maar

Hier bestaan de

eedeelteii. hier zijn het kolossale, volmaakt
heldere sjiiegels uit één stuk. Ik zal niet vermelden hoe hoog
'Ie zaal is. of hoe lang. of hoeveel van die gouden, verscheiden
meters hooge kandelaars er lang;
kroond met kristallen lustres. Di
verblindend zijn ge\\cest indien
werden. Goud.' goud overal, langs (b- muren, in de licht
kronen. in de talloozc bloemvazen die bij zulke leesten met

Het geheel is een pracht
is i-r de schitterende kleine

'-etzaal. met ,1e b.-roemdc talVb 'ü'- als ,1e talél uit 'Ie spr,.okjes
in den irroml zonk ,-n met kostelijk,- spijzen bcla,i,-n we,r
Ixm-n kwam. Wat mij hi,-r h,-t mc-st trol. inj '!'■
verblimlemb- pra, ht. is h,-t x ,-rriikk,-b|k |
weldig,- lichtkr,!,)!! bov,-n 'b- tal,-l is mts uit, n, ' j
vaar,bgd. Ik w.-C ni,-t. welk -oor. porselein
'•rook^iet toe. Ib-t is van het tc,-rste wit. me, ' '
kleuren. H,'t lijkt, alsol 'b- lichtkroon g, •" „evuld
slingers hl-staat. Sl Hp ,b- lab-I staat ,-,-n wi

levende blo,-ni,-n w,-r,b-n
zonder gelijk,-. SQ \ ,-rvolg,-n

g,-vuld.

Eranschen b,--
schouwde. Sl Wi-llicht deed hij dit ook. E,-n bizar d,-nk-
be,-ld, maar hoe zou men d,-n doolhof van ,-,-n vi-rwarcb-n
geest kunnen doorkruisen? S! Talloozc and,-re \vond,-rv,-r-
trekken bevat h,-t koningsslot. Daar zijn bijvoorb,-,-ld ,1c
staatsi,-v,-rtr,-kk,-n, blijkbaar b,-st<-md voor h,-t log,-,-r,-n van
koninklijke of z,-lfs k(-iz,-rlijke gast,-n. E,-n. dat ik b,-zocht.
1,-ek wel uit ,-nk,-l goud te bestaan. Goud was d,- zohb-ring,
goud h(-t b-dikant, goud ,1e balustraib- <-rvoor, gouil ,b- stra
lende h,-mel (-rbov(-n. Goud aan ,b- mur,-n, goml d,- schoor
steen, goud de m,-er dan manshooge kand,-labr,-s, goml in
de gordijnen, in de portii-res, in d,- muurbed,'kking(-n. ()v,-ral
goud, goud . . . een koortsdroom van goud. Sl W'elk een
ontzaglijk verschil tusschen dit palcis en tusschen de jilaggen-
liut, het Twentsche ,,loshuis", het binn,-nvaartsch,-,-pje dat
men ook in het Openluchtmuseum kan zi,-n, m,-t hun arm
zalige ééne kam,-r voor mensch en v,-,-. hun roetj,-! W',-lk ,-,-n
wond(-rlijke g,-dacht,-, dat in h,-itle m<-nsch,-n h,-l)b,-n g,-w,>oiid
met d,-z,-lfd,- zorg,-n ,-n smarten, ,b;z,-lf,b- zi,-kt,-n. omler-
w,)rp,-ii aan ,lez,-lf,b- wetten van ,loo,l ,-n v,-rgank,-lijkh,-i,l !

LESSING mist,- me,-rmal,-n gehl en h,-sloot, ,b- ,-,-rlijkh,-id
van zijn b,-,li,-n,b- op ,b- pro,-f te st,-ll,-n, ,b)or ,-,-n hamivol
g,-ldstukk,-n op ,b- taf,-l te lat,-n ligg,-n. Sl .,Hoev,-,-l was In-t.''"
vro,-g ,-,-n k,-nnis, vvi,-n hij ,lit v,-rt,-bb-. — To,-n ,-erst h,--
dacht de s,-hrijv,-r. dat hij v,-rg,-t,!n hail, h<-t t,- ti-llen.
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NES TKAS TöEHEIMEN
Vervolg i'Oii bhulz -i'UEvenwel, er zullen altijd wel eenigezijn, di<

worden door een broedend
vogelpaar. En met de controle
van hun gedrag begint voor

den waarnemer een hoogst aantrekke
lijke .studie. Vijf-en-twintig jaar ge
leden <lacht men vooral aan het be
lang van de uitbreiding van den vo
gelstand met het oog oj) de bestrijding
van schadelijke insecten, doch weldra
bleek, dat een zorgvuldige boekhou
ding, het aanleggen van een bur
gerlijken stand, voor het begrijpen
van het vogelleven van de grootste
beteekenis zou zijn. Het bleek name
lijk, dat deze boekhouding, welker uit
komsten op zeer overzichtelijke wijze
in grafieken werden uitgedrukt, leidde
tot het opsporen van hoogst interes
sante verschijnselen, waarvan de vo-
gelkundige wetenschap tot dien niet
geweten had. Verschijnselen, welke
het karakter van regelmatigheden,
zoo men wil van wetten, bezaten.
Langzaam maar zeker ontwikkelde
zich daaruit de wetenschap van een
acclimatiseeringsproces. SI Om nu
eerst enkele eenvoudige feiten te noe
men. Het regelmatig ingestelde on
derzoek, dat van 1909 af elk jaar
werd ingesteld, bracht allereerst aan
het licht, dat de vogels een constant
domicilie bezitten, een gebiedje dus,
dat als hun vast territoir kan wor

den beschouwd. De eenmaal in een

terrein tot broeden gebrachte vogel
behoort tot den inventaris van het ter

rein. Zoo lang hij leeft, komt hij er

trouwens
,lcr cier<-n.

dus. is ilit
waariiecinbaar is het

de roeken, bij tb

Ook aan andere vogels, geen "•'Hkastbroedgf,■  te nnu-ken. Zeer duidelijj^K'cl gnc<

lil de kleine torenkraaien

Ix^zet (Ml dv roek(Mi.

terug. Dit feit was nog te weinig be
kend. Sindsdien is ook van andere vogels deze trouw aan
den geboortegrond gebleken. De streek waar zij geboren zijn.
is — om een iet

wat zwaarwichtig
woord te gebrui
ken — hun va

derland; zij zijn
er met allerlei

banden aan ver

bonden. Trekvo

gels scheiden er
van in den herfst,

doch in het voor

jaar komen zij in
hun eigen gehoor-
teterrein terug.
Nu moet men na

tuurlijk nifet aan
nemen, dat dit

feit voor alle vo
gels opgaat. Zoo
regelmatig gaat
het nu eenmaal
niet in de natuur
toe, doeh het ver

schijnsel is te
vaak en op aller
lei plaatsen ge
constateerd om
aan het vaste'do-

mieilie te twijfe
len. Het verschijn-
•sel is trouwens
ook door ringonderzoek bevestigd. SÜ Het tweede interes
sante feit is dat van het constante huwelijk. Vogels, die zich
«ummaal tot een paar hebben verbonden, blijven vereeniad.
Dit kon worden geconstateerd aan bepaalde eigenaardigheden

gedrag, m hun nestbouw, aan de kleur of grootte

BINNENPLAATS VAN HET ST. N

tiun

^^<^T)LAASKL00STER.FHANS STADSARMENHUIS TEUTKKCHT (BE
GIN 17e EEUW'')

, de kan,
zwarte lijsters ni merels, en meeran
dere. \\ i,, l,.t oj) de zwervende troe"
pen kauwfii en roeken, vooral hij h
terugkeer des avonds naar de slagp"
plaats, zal get roffen w orden door hei
veelvuldige in-jiaren-vliegen. ^ g-
lang niet alle soorten treffen wij g "''
mnige relatie echter aan: bij'stelt!
loopers - onze weidevogels bijvoor.'
jeeld — ;^ij„ gedurende langen tij,]

en of 7" 7 opgelost," <>1 bij den terugkeer op de broed.
' aats elk mannetje zijn levensgezellin
^an het vorig jaar terugvindt, b
x «Joralsm,j, ,.en open vraag. Er zijn
h rlei huwelijksvormen en allerlei

perioden van huwelijkstrouw in d»
^ ogelwereld mogelijk. Bij de nestkast-
■77* ï-i " m<'<'zen diis hoofd.■f'hjk — i^ het buwelijk meercon.
j- ant. Verder werd. mede door te
vo7d den zang der"gels. andere terminologie door
t e onderzoekers ingevoerd. Men sprak,
en ""g veel. van stand-,zwerf,
oi) V "Nauwkeurig acht slaaa
aan'i*' plaatselijke bevolking bracht
snr-L 1'vht. dat het heterisomte
lm winterharde, halfwinter-

*,i" ^'"ckvogels. Het brengt meer
dip:l77 de klimaatsomstan-voren. .Juist deze oni-

.'gheden hleken van zoo'n groo-
d,-a„ te zijn op het vogelge-
hr.7 ] ^"'^^vel wat den zang als het

Dit was wel bekend.
l"ch niet in voldoende mate,

den
naar. PIantenziektenkunditr,.,*7 jy' eersten vogelkundige bij

van de heeren G.

waarop d. gen
•ciisl en van ir*''lïiiidata ^an den

. D. Tolle-
zang en van het

leggen van bet
eerste ei w"aren
aangegeven, we
zen op een innig
verband met de
temperatuurs wij
zigingen. §3 -Aar
dig was ook de
onldekliing. dat
de vogels aan den
Westkant van ons
land. in de zee
provincies dus.
eerder beginnen

dte zingen an in
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lijke gegevens te verkri
onderhoud, d,
artik(d zullen
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het Oosten en het
Noorden, soms
veel eerder. SI
Waarnemingen
nu op dit gebied
kan iedereen doen.
die de vogels be-
Iroorlijk kent.V 'e
er aan medewer
ken wil. kan zich
opgeven bij
Phaeiiologische
Vereeiiiging-
ook — voor bet
nestkastonder-
zoek — bij

zijn hier alle niog^
i.lgen over dc nestkasten, den prij?-bel

ditS3 In het slot van
welke l>ii l, ^'i' "T''l'natighe(ien. de wetten, besprek^'


