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Overneming van den inhoud, ook hij gedeelten, is verboden,

VISSCHEN BIJ CAPRINadat ik veie nachten bij 't vangen van inktvisch
en palamide wakend heb doorgebracht, overmant mij
een zoo groote moeheid, dat ik besluit vandaag thuis
te blijven om te slapen.

Dit is echter eerder gezegd dan gedaan.
Reeds, vaak heb ik me 't zelfde voorgenomen, maar zelden

is 't mij gelukt dit voornemen ten uitvoer te brengen.
De nachten zijn zoo prachtig. Nadat de zon in een bad

van goud is ondergedoken, schitteren de sterren zoo verlok
kend aan den donkeren hemel en de Melkweg is zoo helder,
dat ik er best op uit wandelen kan gaan. De zee zingt een
wiegelied, zóó zoet, dat ik bij 't luisteren vergeet te slapen
cn de huniculairt van den Vesuvius kruipt tot laat in den
nacht, als een vurige rups, den herg oj) en af: van den voet
naar den top, die roode rookkolommen in de lucht stoot,
welke zich uitbreiden tot een breede donkere straat en met
den Melkweg een eigenaardig kruis vormen.
Ook komen op ieder uur van den nacht visschers voorbij,

die mij naar heneden roepen aan 't strand. Nu eens is 't een
bijzond er groote inktvisch, met oogen als rijksdaalders, dan
weer een reuzen zeeschildpad ol een of andere zeldzame visch,
waarmee 't de moeite waard is kennis te maken.
Vaak ook hebben ze hulp noodig bij 't landen van de boo

ten, t ontwarren van een net of een snoer; of ze moeten een
stuk touw hebben om de gebroken „stropole", waarmee de
riem aan de boot is bevestigd, te vernieuwen, of hamer en
spijkers om een roeispaan te lierstellen.
Maai vandaag wil ik mij dadelijk na het uitvaren van de

visschers ter ruste begeven en, daar de nacht gunstig is cn
zij waarscliijnlijk niet voor twee uur terug komen, heb ik
altijd nog () a 7 uur rustigen slaap voor den boeg. Bij deze
heerlijke gedachte strek ik mij behagelijk op mijn veldbed uit
en sluit de oogen. Deur en raam blijven uit gewoont e wijd open.

c zon is al achter Ischia in zee gezonken en de bocht
van Bagno Tiberio ligt in diepe duisternis. De Berg van Ana-
capri werpt zijn groote schaduw tot ver over de zee en de

™  achter kroont haar kruin met een zilveren kam.Weldra zink ik weg in een diepen, droomloozen slaaii. Hoe
lang ik gerust heb, weet ik niet. Maar plotseling wekt mij
een spookachtig wit licht, dat mij fel in 't gezicht schijnt, over
mijn bed gbjdt en grillige schaduwen op den muur weriit. die
zich langzaam voortbewegen. Het is alsof iemand met een
helder licht mijn kamer onderzoekt. Met een ruk ben ik over-

iTc'i.' ï"
l .mUn , ' if° ™" y®"""' >■" maak, alslandsehapjieii alleen m booze droomen zijn.

hjileten en gaten, die mij overdag nooit opgevallen zijnvor.„,.„ ,,,k*; fa'lS.ldi,,,., . 1°
Zich dreigend en deinend bewegen.

„a, ovor ...... <la .lam,..,." liaLea)„erkOijk ,l,.in,k-n vai- „I. •l«aall„ l.,. i, .liad,
oorzaak waren van deze spookbebcbting.ni<^uvvsijjK'rigiK'Ki naai tDaar jaagt mijn gretige
a,ra„<l. Em, kar, 1..H alaap «rj.
kano in grijp .!<• spaan rn l.rgin u„ volle k,a h, "i

.  . V 1 . .-,wd,an Oii t eerste nezicht schi nenrichtine van de lampen te loenn.np i i , , > e Jac nal„f en geroep en gezang, da, duidelijk ,o, .loordrmgt,
bevestigen deze overtuiging. , . , i i

Maar de zee bedriegt altijd en reeds beb ik een goed uur
aeroeid. zonder de booten bereikt te hebben. Tk begin op goed
geluk te roepen. Meidra antwoordt mij een beken.le stem:
..Signori-i-i" klingt het langgerekt terug. Dat is de stem van
Luigi Aprea en ik neem mijn koers in de richting van zijn roep.

De oude Luiti en ik zijn beste vrienden. Hij is i-en van
de weinige visschers van de Grande Marine, dieniet door't
verkeer met vreemden bedorven is.

Hij heeft geen bewondering voor geld. Hij is een geboren
aristocraat. Zijn handen zijn prachtig lang en smal. met goed-
irevormde nagels en ondanks t vele roeien liehhen ze niet hun
vorm verloren. Zijn smalle adelaarsneus, "t hooge voorhoofd
met de korte zilveren haren bij de slajien. zijn steeds frisch
geschoren kin en de zindelijkheid van zijn kleediiig maken
dat hij er als een heer uitziet.

Hij Werkt ook niet aan de netten, maar is eigenaar van de
nieuwe lampen en vaart alleen in de ..lichtboot . teiwijl in
ttvee andere groote schuiten ieder met acht man de netten
hanteeren. Hij spreekt ook geen (.apreesch dialekt. maar een
zuiver, mooi Italiaansch en bovendien vloeiend Engelseh.

Luigi roeit ook niet .,Jan en alleman". Zelfs voor een goede
som zou hij geen parvenus in zijn bootje nemen. Hij vaart
alleen heel voorname Engelschen of Amerikanen, die ieder
jaar als vaste klanten terugkomen of hem hun best e vrienden
aanbevelen.

Maar des ondanks is bij geenszins hoogmoedig cn ik ben
trotscli op zijn vriendschap. Het gaat hem goed. Hij bezit
een mooi huisje aan de Marine en heeft een aardig duitje ojizij
gelegd. Allen achten hem. Toeh heeft Luigi soms zorgen. Hij
wordt door zijn naaste omgeving vaak niet begrc[;tn en heeft
een lastige, twistzieke vrouw, elie hem geen kinderen schonk.

Dan kan hij dagenlang zijn huis mijden en ligt zwijgend
aan 't stille strand van Tiberio. van ebm morgen tot den avond,
zonder spijs en elrank en zelfs des nachts weigert hij naar
huis te gaan en zw alkt in zijn bootje op zee. niet Ncr van de kust.

Niemand durft hem in zulke dagen te naderen en hij
spreekt met niemand. Zelfs zijn klanten laat hij dan in den
steek en goedige buren vertellen hun dat Luigi ziek is.

Den tweeden dag ga ik stil bij hem zitten en vraag niets.
Ik zeg ook niets, niet eens een korten groet. Achteloos laat ik
een goede sigaar vlak naast zijn hoofd glijden. Luigi doet
alsof hij niets merkt. Een kwartiertje later echter steunt hij
reeds op zijn ellebogen en ik kan zijn gezicht zien. dat treurig
is. In zijn lichaam komt een beetje leven en "t ligt niet meer.
zooals te voren, als een hoopje leege kle(>ren op de kiezel.
Nog een half uurtje later steekt de sigaar tussehen zijn lip
pen en als ik er een lucifertje onder houd. doet hij een paar
gietige trekken. De rook. dien hij uitblaast, is als de stoom van
een machine die begint te werken. Hij zucht diep en een ge
smoorde snik ontsriajit zijn borst. Maar zijn oogen glimlachen
even; t is alsof de zon over een troosteloos landschai) schijnt.

Een uurtje later zit hij met gekruiste beenen tegeno^er ^lij
en begint schuchter te vertellen van zijn verdriet. Zoo ont-
aadt hij zich van den drukkenden last. die hem dasenlang

kwelde en steeds helderder worden zijn grijze oo,.en '
Voor de zon ondergaat, is hij weer de oude. rustige, vrien-

dUpke Lnigi en als hij mij bij T afscheid ,1e ham! .Inikt.weet
-k dat alles nu in orde is en hij w.-er naar huis zal gaan.
zeldr.' st.-e<ls een paar
Blauwe r "7™' i' aan delut 7 l>'i toeschouwen vanin en uitvaren van
vrees traehten t.vrees traehten te verbers angstige vreenubdingen. die hunen als f,,. i i j
grot moeten, niet veel ruimer dai^d 'luimtr (tan de oni\ ang ^ an 1 bootje.
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. oni> ook v.Tt.-lt hii mij van zijn vorl.liji- in Amorika.
Ik l)("n (lus heel l.lij dal Luiiii mijn roep beantwoordt en

weldra li-t mijn bootje naast zijn ..lampare". Langzaam
lotnn wt \( i d(' (jcdl van Napels in en nog behoedzamer
weer terug naar (.apriV kust. waar de vissehersbooten m(>t de
netten op ons waehten. De stralen van zijn lamp breken in
duizenden prisma s in "t water en trekken magnetisch de
V isschen aan. Met uitpuibmde oogeii volgen ze de lamp. zoo-
als de ratten de lluit van den Rattenvanger van Hamelu.
/c komen tot aan de op])ervlakte van 't water en volgen, als
een lange zilveren staart, de kiel van de boot.
Ms wv de kust bijna genaderd z.ijn, beginnen de vissehers

booten een cirkel rondom ons te beschrijven, di(^ langzaam
het lichtschijnsel omsluit en zich steeds vernauwt.

Pas op 't allerlaatst treden Luigi en ik uit hun kring. Als
de booten elkaar bereikt hebben, beginnen zij gelijkmatig
d net omhoog te hijschen. Het is tot barstens toe vol vloeiend
ziKer; in stroomen storten de visschen aan boord en doen
den voorsteven diej) in 't water zinken onder hun zwaren last.
De mannen schreeuwen opgewonden van vreugde over

deze buitengewone vangst. En terwijl ze ijverig de netten
weer oprollen en klaar leggen voor den volgenden worp.
roeien Luigi en ik opnieuw ver naar buiten om nieuwe visch
uit de diopte omhoog te lokken en als we met een nieuwe
zilversleep terug keeren, sluiten de visschers een nieuwen
kring om ons lieen en trekken de schatten omhoog.
Het is de eerste proef met de lampare en 't gevolg is zoo

boven alle verwaehting, dat de mannen er vreugdeflronken
Aan zijn. Het schelle licht heeft ons allen verblind, zoodat
wv de zee rondom ons niet meer kunnen onderscheiden en

aller oogen volgen de glinsterende stroomen visch. die uit de
netten in de booten vloeien.

Plotseling doet een heftige beweging van 't w ater mijn
kanotje bijna kantelen. Tegelijk klinkt een wilde schreeuw
uit alle kelen. Ik kan 't niet verstaan, maar er klonk zooveel
angst. haat. woede en hartstocht in. dat 't bloed mij in de
aderen stolt. De mannen hebben de netten laten schieten en
springen als duivels heen en weer. Krampachtig probeer ik
mij in evenw icht te houden. Een nieuwe golf slaat mijn bootje
half vol water en donkere vinnen klieven 't water vlak naast
mij. Ik voel dat ik de volgende seconde moet omslaan ....

Maar. op 't zelfde oogenblik grijpt Luigi mij nog juist bij
de armen, rukt mij omhoog en smakt mij tegen de planken
van zijn bootje, zoodat mijn ribben kraken.

Tegelijkertijd steekt mijn kanotje zijn voorsteven hoog
boven "t water, draait zich om en kletst onderste boven
terug, terwijl Luigi's boot een heftigen stoot krijgt. Haastig
dooft I.uigi de lamp en met een woedend gebrul werpen de
mannen harpoenen, ankers en groote haken, ja zelfs bijlen
naar een donkere massa die 't water wild doet opslaan, t Is
een razende kamp. Als ik van den .smak een beetje bekomen
ben. zie ik dat ze 't met een stevigen haai te kwaad hebben.

Als bezeten slaan ze met riemen en bijlen er op los. De
touwen van de harpoen, die in zijn rug trilt, worden gevierd
en aangehaald om "t evenwicht niet te verliezen. De booten
liggen soms z(')() scheef, dat ze water scheppen en ieder oogen
blik staat aller leven op 't spel. Bovendien zijn de booten vol
met visch. hetgeen de bewegingen belemmert, maar misschien
ook T evenwicht vergroot.

Bloed spat tegen de planken van de booten en over de
razende gezichten der visschers. die van haat en angst onher
kenbaar ""zijn. Maar steeds zwakker worden de stooten van
't monster.' Bloedrood kleuren zich de goWen. die hij met zijn
staart omhoog woelt en een eigenaardige, walgelijke lucht
gaat uit van "t gewonde dier. . , u i
'  Eindelijk wordt onder gejuich een bloedige rnassa aanboord
aehescheii. Met trappen, verwenschingen en slagen koelen zi,
nog lane hun woede or. T doode monster. Helaas, de netten
zijn zwaar beschadigd en de laatste vangst is verloren gegaan.
Daarom ontdoen ze T dier van staart, kop en vmnen en

• crdere kenteekenen. snijden het in stukken en verdeelen
■ r de booten. Het kan morgen best als Tonno of Palombo
Napels verkocht worden en zal op die manier ten minste

een deel van de veroorzaakte schade dekken.Langzamerhand worden de visschers weer vroobjk. als ze
landwaarts roeien en de winst schatten. „fUwiTidcn en

Tnicri heeft miin kano aan zijn achtersteven gebon(l( n (n
• ■ ■■ ,1 tot aan 't strand van Bagno Tiberio. Mijnroeit rni zw i geiifi tot aan

kano heeft een scheur gekregen en is vol --t". ^ j
helpt hij mij nog even om haar op t drogt ( b

ve

"t over

naar

laat hij mij een paar kilo s ansjovis achter. Dan roeit hij
Ihiitend de anderen achterna.

Geen woord wordt gewisseld over het feit dat hij eigenlijk
mijn leven gered heeft. — Morgen zal hij komen om mij te
leeren hoe ik de ansjovis moet inzouten.
Ik zou gaarne nog een bad genomen hebben. Maar 't is of

heel d(> zee donker is van bloed, en (h> scherpe lucht van den
haai heb ik nog in mijn neus. Dus draag ik mijn ansjovis
in huis en wrijf mijn talrijke blauwe plekken met kamfer-
spiritus. Dan ga ik. ofschoon 't bijna morgen is, w eer naar bed.

Als Luigi den volgenden morgen de visch komt inzouten,
vraag ik hem: ..Luigi? Was 't werkelijk een haai?"
En hij antwoordt spottend: ..Een volgende keer zal ik je

eer.st laten bijten, opdat je ni(>t zoo ongeloovig blijft". Verder
geen woord meer erover.
Maar teiwvijl hij handig de \ isch tussclum lagen zout spreidt,

besluit ik vast dat hedennacht niets mij uit bed zal lokken.
Zelfs geen ..lampare". geen haai of zelfs niet de beroemde
Zeeslang, die zoo vaak in de fabels van visschers Aoorkonit.
En dit keer zal ik woord houden. J.

HET EINDE VAN EEN

ROOFZUCHTIG BESTAAN
DOOR H. E. KuYLMA^'De bunzing zag den man niet. die reeds een uur achter

de deeldeur op hem loerde met het gew eer in de hand.
den vinger aan den trekker en toch, toen eindelijk de
haan werd overgehaald, trok hij instinctief den kop

in zijn hol terug en miste de kogel een millimeter zijn doode-
lijkc uitwerking. ..Wh'er mis", bromde de man .,'t schijnt
wel dat hij betooverd is. nooit krijg ik hem weer zó(') oji den
korrel." ̂  Intuss chen kroop de bunzing, geschrokken door
het daverend schot, diep in het hol. dat sterk als een
vesting tusschen de wortels van een honderdjarigen eik ge
graven Avas. SI Hij rolde zich op den bodem ineen en slui
merde in. 't W'as nit^t te Avagen te voorschijn te komen,
voordat de aA'oiid zijn vleugels OA'er de Aveiden en hagen had
gespreid, maar dan, als de donkerte zijn daden verborg, zou
hij den honger, die hem er toe gebracht had om bij daglicht
zijn hol te Avillen verlaten, stillen aan het warme bloed cii
rnalsche vleesch van het een of andere hoen. S3 De boer.
verlangt^nd d(*n roovi^r. dii* hi^in al zoo dilvAvijls biuiadeeld
had, levend of dood in handen te krijgen, haalt van den
zolder een klem en plaatst deze voor het gat tusschen de
booiUAVortels. Hij bedekt de val met een Aveinig strooisel en
dood gras en hoopt, dat de bunzing. Avanneer hij zijn Avoning
verlaat, den misstaji zal doen. die hem het leven zal kosten.
SI De avond valt. De schaduAven van boom en struik vlijen
zich op het AA'eiland en Avorden al grooler. SI Nu komen (h^
blanke nevelen rijzen uit sloot en jilas en spreiden zich als een
mollige rieken over di* aarde. De boomi^ii (ui het a^(^(^ schijm n
te ZAA'Cven liovi^n het land. Eiui schone kii^et klinkt dooi
den geluidloozen avond: T is een reiger, die met loomen
vleugelslag huisAs aarts keert van den plas. aa aar hij uien
aaneen gestaan heeft, in zijn roerloosheid feller jagend dan
ooit. SI Dan keert op riiischende Avieken de stilte terug,
totdat ze opnieuAV verstoord Avordt door het gekAAuak van
een Avilde eend. die door het luchtruim schiet. SI Nu ont
waakt de ulk uit zijn sluimering: hij voelt hoe met ver
dubbelde kracht de lionger hem plaagt en dadelijk is hij
gereed het hol te verlaten. SI .Alvorens echter den kop naar
buiten te steken, trillen zijn luuisvleugels en scheliien zich
de korte oortjes om eiken geur en elk geluid o]) te vaii^gen
en dan brengt het avondwindje hem de hatelijke menschen-
lucht. die de handen van den boer aan de klem hebben ach
tergelaten. Zijn scherpe, aan het duister gcAvende iiogen zien
het strooisel, dat daar des middags niet lag en dadelijk is
zijn achterdocht ojigewekt. Als nogmaals de wind hem den
vijandelijken geur toevoert, kruipt hij weer naar binnen en
verlaat zijn woning een meter of tien verder door een nood
gang. die'in het dichte hout en plantengewarrel uitkomt. SI
Behoedzaam, steeds sluipend daar. waar de schaduwval
van Aval of struik hem Avegmaakt. begeeft liij zich naar (ie
boerderij. Hij weet er den mensch. dien hij vreest, maar ook
is 't hem bekend, dat zich boven den koestal het hinnenfiok
van de kiiitien bevindt en dat in het hok o|) de deel het oude
konijn een nest met ronde, dikke jongen heelt. Ook zjpi er
de eenden, in de kom achter den hooiberg. (Slot op bladz.72)
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Iiy HET LUTTERZAND

DOOR HET LAND VAN DE DINKEL
DOOR W. H. DingeldeinWAAROM weten wij in Holland daar niels^van?"

Vraag van een Amsterdammer, dien wij den weg
gewezen hadden langs het mooie rechte fietspad
door Binnen- en Buitenveld naar de steile en af

brokkelende oevers van de Puntbeek met hun overhangende
dennen, door de dennebosschen en woeste terreinen vol gril
lige jeneverbessen, langs de eenzame Zandhuizen aan den
rand der ruige grensheide bij het Holt, over smalle harde
hoschpaden door de heuvels van het Lutterzand en dan naar
de Dinkel, waar zij langs den voet der witte bergen stroomt.
SI Ja, waarom kent men in onze westelijke provincies zoo
slecht de groote schoonheid van Oost-Twente? Wel wordt
onze streek telken jare door velen, die hun zomervacantie hier
doorbrengen, bezocht en bewonderd, maar groot is de stroom
uit het westen nog niet. Dan weten de duizenden uit Twen-
tes groote steden heter den ^\'eg naar de Dinkel — te goed
reeds, zou men terecht kunnen verzuchten in een egoïsti
sche hui. Want heel vaak is het met de ongereptheid van het
landschap gedaan, als de stroom van dagjesmensehen zich
daarover uitstort en zijn bezinksels achterlaat in den vorm
van i)iekniek-resten, hoojijes asch en half verkoolde knup
pels van kampvuurtjes, gebroken flessehen. eierschalen en
boterbampa])iertjes. En wanneer diezelfde mensehenvloed
tienmaal erger dan de Dinkel zelf de oevers heeft vernield
door aftrappen en wroeten en de oeverzwaluwen verjaagd.

zandwanden haar holen hadden .regra-
ven. ̂  Daarom is mij het Lutterzand het liefst in het voor-
jaar of m dem herfst, als het ..seizoen" nog niet begonnen of
voorbi, IS Tussehen Pasehen en Pinksteren is de natuur
angzaineihand weer ontwaakt uit haar winterrust. Maar het

ahes imlSe i E 7 goed gedaan. De wind heeftes geëffend, heeft de voetstappen uitgewiseht. die hij dui-

(III)
zenden in de glooiingen der oevers stonden en vele ongerech
tigheden begraven onder de rimpelgolfjes van het zand. wier
regelmaat slechts hier en daar gestoord is. vaar een haas
heeft gehuppeld of een vogel zijn fijne pootjes heeft gezet.
De regen heeft ook meegeholpen, om de vele kapen en bastions
te fatsoeneeren en het stroomende water van het riviertje zelf
heeft beneden, aan hun voeten, w eer fijne oeverterrasjes afge
zet of uitgespoeld. Het zand blinkt dan weer na die verjon
gingskuur in de mooiste schakeeringen van wit en lichtgeel
tot okerkleur en diep bruinzwart. De berken, die over de
breede vlakte bij den Groenen Staart verspreid zijn. alletui
of in groepjes, staan weer in het blad en vormen een heerlijk
contrast met de donkergroene naalden der dennen, die ook
den sapstroom van het nieuwe leven in zich beginnen te voe
len. De fitis zingt in de geurende berken. d<- kieviten zwaaien
over de poene weiden, waarin de eerste paardebloemen haar
gouden hoofdjes de zon toewenden, de witt<' sterretjes der
porjaarsspurrie stralen bescheiden tussehen het korstmos op
dp grond langs den wegzoom. §3 Ik sprak zooeven van den
^Groenen Stprt ' of. op zijn Twentsch. den ..(ireunen Stèt".
Zoo heet de breede weidevlakte. het schiereiland, in de wijde
shngenng van de Dmkel gevat, waar d<- seho(.nheid van het
Zand culmineert. Rechts van den stroom d
duinen met dennen, berken, kreupel-eikeii e steil ojirijzende

woagholt en hei-
nietikbaar. Staande op een der hoogste heuvids in het ziiidmi.

Te beek .f" «"^^pslag. Voor ons in de dieptede beek, met haar steilen oever. 
Ĥi1 ude , V "s,,.. ,i„., en daar. waar o

'  wort,.|s„.|.el h« «a„,l1  • " v.x n ir.n-i,srj lUM zana no^

Lt '^'^n.kaap in den stroom vooruit. MaaV
urI~I , T ^vortelstoelen reeds zoodaniau.tg.spo.Id eii uitgewaaid, .lat de boomen op stelten staan.
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''^'P"''i<lan ^''iiK'pad de stmretjes lan muurpejier en^''j<n-: Mat\'" h<>hlerrose bloemj.jt's \an de rank,
<hen,.., . aj;,'! ,1,' paarse luiotdjes \ an de knaulia
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aan I

steen-

en nog
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llltlo
llb

er d,' witte tuilmi \an duizendblad, de geel
gf

eras-spirea en de paarse kattestaarten. waar-
Me aren \ an d,' langbladige eereprijs. SI Oost-

<le Dinkel beginnen de (bmnebosschen. die zich
11 t,.t aan d,Mi (jilibdiauser Dijk bij de Puntbeek.

waar men ,. z,)o gemakkelijk het spoor
(de richtingen door. Hier en daar

en trekken d,> paarden met moeite den
out wagen d,»,)r d,' rulle w agensjioren. Het aan-

es, hr,','UM ,ler \oerlieden en het felle geknal der
<><)u-,.,.i ■pu'iiieii ,ian ,i,,or net bosch ,'n verstoren voor een
.. "hhk ,1,

^marts ,
1 aii

'1't st r,.t Lp  kk,u
'lileii en

'lijster^ ^^<>g<'ii-
zijn . looi.en er in v,

''■geiul
<• |> ^ ""i'i'galim'ii dan ,loor het bosch

z,'

lan wij in h,>t mark,d),i,'k lezen, lieidt dit w,dnig gtdiaat:
eerst de mark,werde,ding gal rust. Hi,'r in d,'z,' (hmmuijdan-

vinden n,)g reeën hun toevluchtsoord en M,),)nt ook nog
d,M- lioenderliokk,'!! van ,len boer.

(lens een oude haiubdswcg naar

tag(

83 De Kribbenbrug. waaroi'.
Reintje de NOs. d,

Kribbenbru

e,- u 'h' rust. Vi aar de bodem ontboscht is. krijgt de wind
"'' •ilaa ^ ".h h'>^"^<'ii grond. Hij blaast de naal-zaïiilsj " huiiijii w roet een hol en het begin van een
-eb<.jn,. '.^'"g i- <•• • H}) zulke plekken sjnden in de zomeravond-
b

Duitschland lieji. en waar toen de stad Oldciizaal t(d hiel. is
een der mooie bruggen over de Dinkel. Stroomafwaarts volgen
ze in korte afstanden oj. elkaar: de Beverborgbriig bij het
ouderwetsche h.sse huis Groote Beverborg. een der weinige
nog. waar mensch en vee samenwonen in é,''n groote ruimte:
de .Vleulemansbrug bij het erf M,'uleman (in de .Middeleeuwen
de plaats van een watermolen, leengoed der heeren van Putten
op de Veluwo): de Kamjibrug in den .\Iekk(dhorst en de Oude
Beuningerbrug — de laatste gemoderniseerd. 83 Zoo slingert
de Dinkel zich naar 't noorden. Brede ..uiterwaarden met
wild gras en struiken en hoog naald- en 1,tol hout hegcjeid.
vormen zoomen langs het water, tot waar de steilranden
der akkers een halt toeroejien ook aan de hoogste wintervloe-
den. Door die dalvlakte, nu eens nauw. dan weer breed, draait

uit,.Ji he nachtzwaluwen en maken er hun spookachtige het riviertje in zijn slingerloop. Oude. weer dichtgegroeide
tr,.l^k>p7 'l " " ^ i'<'<"iu(le zwenkingen in het maanlicht. 83 Be- armen liggen er her en der vtwsjtreid. enk,de nog vrij recent
ua J<'ug is dit pijnbosch ojt de zandheuvtds nog: eerst en in regentijd blank staand, andere slechts kenbaar aan in-
''<xn 7" ' '^^<''' marke. een goede honderd jaar geleden, zinkingen in den bodem. 83 Heerlijk is het wilde oeverland-
1  7 " , 7><),M-,'n w,»rd. htdtben vele deelgerechtigclen het hunUtto^'i "*''^'^^"-<'^'*PP<dijk bezit persoonlijk eigendom der schaj) tusschen Beverborg-en Kampbrug. waar de zware oude
to(-,r...' *"<M-,'n w,»rd. htdtben vele deelgerechtigclen het hun dennen met haar roodbruine schilferschors ruischen en kreu-

uandeel beboscht. Hun
moet,'n strijden tegen het stuifzand

voorvaderen hebben
^  moet,'11 strijden tegen het stuifzand, dat hun ak-

" ^'^<'iden be,li,'rf. doch ondanks alle maatregelen, waar-

Fnh,

nen in den wind. Ook het hooge dennebosch van de Riest,
dicht bij de Beuningerbrug. een geliefd kampeerterrein, is
een der schoonste hoekjes van het Dinkeldal. Hassinkhol. het

eens zoo trotsche beukenbosch,
is niet meer wat het vroeger
was. al lieeft de eigenaar ge
zorgd voor nieuwen aanjdant.
'russchen het dijkje, dat er
tegen hoog water is opgewor
pen. en den oever, geuren in
iVIei duizenden witt,' klokjes
van het lelietje-der-dalen aan
hun overneigende steeltjes bo
ven het breede, groene blad.
83 Hier zijn wc in de Mekkel-
horst. een gehucht, dat deel
uitmaakt van de boerschap
Beuningci'. ..Groote horst
beteekcnt de naam, reeds als
Mikulunhorst genoemd in het
oudste heffingregister van de
rijke abdij Werden aan de
Huhr. elfhonderd jaar geleden
door l.idger, den Fricschen
heidenbckecrder. gesticht. De
groot,' horst is de hooge esch,
waaromheen de oudste erven
geschaard ligg<'n "1» <'<' gi'<-"-
van het bouwland met de
heide en hel grasland der oude
Dinkelheddingen: Dler.selman

[lasman. Heerman, Mens-
Braakman zijn hun

en

man en

l)F l)l!\KEL lil! IiFl!!\IM;FN namen. S3 Overal in h, t Din-
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wl Saksischi'ii bodem; ook iu Daging-kelland staan "F ^uninKen). Berhlgol (Berg-
hem (Denckainp), Bamn}, ( ui„„^tereoederen van Wer-
hem en Lutheri (de Lutte) age j' fjhof Klvitere. den
den, alle ressorteerend onde, ' <" Lutte.Elvil .-re
SrEÏ:IUl;m'b. t:r'en h°r.n aan
ifd tóén r" baomen bc«o„,„l .lacht .loor p.cdc c„ boo^-
geesten; Monnikhof is de gekerstende naam van Ik^ "f-
Eigenlijk behoort, strikt genomen, met het ge ® j |
vaTi de Lutte tot het stroomgebied van onze Dinkd, doch
alleen de oostelijke rand; de beken, die aan de westhellingen
in diepe dalkommen ontstaan, gaan alle ten slotte naai de
Loolee en dus naar de Regge. Zoodoende moeten net
klinkt paradoxaal — de eigenaars der gronden van het hooge
Lutter heuvelland en Oldenzaal hun cijns aan het waterschap
de Regge hetalen. Of er al gezegd werd: Wien 't water deert,
die 't water keert, dit ontsloeg hen niet van de opgelegde
lasten. In een grooten boog spant zich het Beuninger en
Lutter ,,bergland" met Tolbult en Oldenzaalsehe berg als
eindpunten ten oosten van den iveg Denekamji-Oldeiizaal. De
vruchtbare leembodem lokte al vroeg tot vestiging en in deze
streek, dooi
de natuur zoo
bevoorrecht,

moest de groo-
te marke de
Lutte met zijn
bijna 100 wa
ren wel meer

dan gewone
betcekenis

krijgen en de
hoofmarke

van geheel
Tiventc wor

den. Op haar
gericht, oud
tijds op de
,,Spr aakste
de" onder den

open hemel ge
houden, kon
den de overige
T wentsehe

marken hoo-

ger beroep
aanteekenen

van ordeelen,

door haar gc-
riehten gewe
zen. ÖQ Zacht

glooien de
breede ruggen
van haar heuvels op tot een hoogte van tachtig meter
meer; oude bossehen. afgewisseld door grootc lappen bouw
land, bedekken de hellingen en de toppen. De Tankenberg.
voor de grootste helft een gebied van korenvelden en aard
appelakkers; de heuvels der Hooge Lutte, waar Diiivendal en

DE DINKEL B

en

,1e Volker. <le
liggen, dragen welb. b
jrebeel Twente. Een
'vrncbtbare Imdeni

(b- liodi-mbedi'kking.
.^leenfabrieki-n (In'be

de maag.lepalm: oj. «l. n Ihta
Belvedere. voert de goui
rankt de spitse woUskla..^

(loon Hein

D

vormt

ma li ge

en

de m

hoogere planten

alhuis ('II

('11

lal van andere erven
rijkste bossehen vanooi.

v^eelderige gro.-ikracht .-^«dienkt de
keileem en tertiair, een rijke flora

In de oude kleikuilen der voor-
l^crken) blauwt in het voorjaar
ebberg. niet ver van de vroegere
. doovenetel de beerschappij ,;n

o\ er <len grond tussehen de
randen der holle wegen slingert
de struiken en bloeit de ga-

t ugge st engels. ÖQWijdschde rankende belnibloem <looimander met zijn groengi e ar» 1 ^ ij,.uvels: tot verin
zijn de vergezichten .^.j^dend op het
Duitsehland znei'ft c » > hoog oj» zijn zand-

-;jk:,.iv::vj;:;icn nicn,,.?,. la.steenrots, de ^.„.dhorn en. noordelijk.opTwentsch
-um met zijn ken-\an Ooimari-

brieksschoorste<'n<-n van

Ja. wanneer de lucht helder
boschrand bij het Kruusstlt. vei aan

n den Hezeberg.
aan den

gebied, bet heuvellandscbap Kidoer-en »ten Jtle
.„,.rk..n.lc 'men. ,.aa„<l.:.

den zuid<-lijken gezichts
einder de ber-

g e n V a n

S c h öp pingen
in W estfalen

met de ron-

fl i n g van
het ..Kroeze

böamken" op
het hoogste
punt dierkalk-
bergen. S3 Ook
kan men af

dalen in een

der bronnen-

dalen. waar

van het ravijn
der Hel wel

bet wildst en

b e k O O r 1 ij k s t
is. -Aauwelijks
dringt het zon
licht door tot

de diepte,
waar de beek

ontstaat uit

tal van on

zichtbare wa

teradertjes en
de geh' bloe
men van het

IJ BEUNINGEN
groot sjiring-

zaad a a n

draaddunne steeltjes hangen tussehen de lichtende bladeren en
waterrijke steng<js. 83 Ja. de Lutte is een uitverkonm stukje
Twentsch land er en zou een geheel nummer van dit blad noo-
dig zijn. om een vluchtigen indruk te geven van zijn onvermoede
schoonheden in rijke afwisseling bijeengi'bracht. {Slot volgt)

SIERKALEBASSEN
DOOR G.De kalebassen of pompoenen zijn in ons land een vrij

wel «rnbekendc. groente. Dat is in Engeland en vooral
ook in Frankrijk anders, daar hecht men er groote
waarde aan. ̂  e zullen hier niet trachten een lans te

breken voor de pompoen als groente, daarvoor is h(>t bi» r de
plaats niet, en t zou trouwens ook weinig baten, want een
Nederlander is nu eenmaal niet gemakkelijk over te halen
iets te eten, wat hem onbekend is. 81 Maar pronken mogen
WIJ graag met onze welverzorgde tuinen, met onze bloemen en
p anten, en met onze eigen gekweekte vluchten. .Ms we buiten-
anders op de thee krijgen, dan is vrijwel altijd de eerste gaii"
naar den tuin en met trots toom-n w^e dan onze vaderlandsche
pioducten. Maar we moeten niet steeds het zelfde ktveekmi.
me. elk jaar Lathyrus tegen <le schutting of Oost-1 mlische

00^'"''!^ 1^'^S'nt zelfs den grootsten bloemenliefhebb»-r
»Tn tr ^ bij ons in de buurt looptbi<»de. deftige laan, een rij steenen paaltjes beletten het

Kromdi.tk

snelverkeer er d»' rust te verstoren. Aan beid.- zijd»-n .slaan
villa's, villa's met mooie en in.-t minder mooit- tuinen. Een
van die villa's wordt bepaald bewooml d.ior iemand die groote
liefhebberij voor bloemen en jilanten he.-ft. want er is'^altijd
iets bijzonders te zien. Dit jaar waren het de Si.-rkalebassen
die mijn aandacht trokken. Tn bet b.-gin reeds, met hun
poote. »iranje-gele bloemen, mannelijke en vrouwelijki-.welke
laatste de vruchten voortbrengen, vi.-len ze op als klimjilaiit
en later, toen d,- grillig gevormde vruchten verschenen, in
velerlei vorm en velerlei kleur, begonnen die wonderlijke din
gen ook de aamlacht te trekken van h.-t wand.-h-iid publiek.
M  er bij. die j.recies d,-ii vorm van e,-n llesch hadden,
vo.iral b.j de jeugdvormen. war»-n er bij. die sprekend op
»11 komkommer, en andere, die op meloenen geleken. Er waren
k  iingsmutsen en echt,- knots^■ormige. gro.-ne vruchten van

- na »en nieter lang. Daar lagen ronde, bolronde Goud.sche
vc , sj, .s. ^ at .-en apjiel- peei vorm.-n !. de een n.ig grillig»-r
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\\ arm

\ en bedekt

waar ze zoo

ekleurig. en \an onder tot bo-
inet groote en kleine wratten,
mee o\'erladen waren, dat ze als

'11(1 en

mooier gekleurd
dan de andere,
k.n dan die babv-
\ rueliten. jirecies
k i j) j) e n e i ere n.
werkelijk, als er
geen steeltje aan
zat ... . ̂  liet
mooist vonden

wc echter nog
wel de (litroenen

en de Sinaasap
pelen. ook al be-
driegelijk echt.
Maar die t\pisch
gevormde vruch
ten. die eigenlijk
niet een te be

schrijven vorm
m e e r h a d d e n.

spanden toch rscl
de kroon. Ze w a-

ren prachtig.

men daarom liever op
\'erlangen zulke sterk

een rabat

groeiende

liet ware met eiken natuurlijken vorm sche
nen te spotten. (Geheel alleen, oj) den
hoek van tiet gazon,
oranje-geel. dertig a veertig cm hoog. mis-

het lasi; de eenzame. Mooi

sehien een halve meier in doorsnee —ik kon
er niet zoo iieel dicht hij komen — lag dat
meloenvormig monster, t was de (.entenaar-
Pompoen. die een gewicht van twintig tot
\eertiii K.(r. kan bereiken. Dat was nu de
eetbare kalebas, dien men in I'rankrijk op
de tentoonstellingen in grooten getale aan
treft. Zoover is het hier echter nog niet,
maar de iielangstelling voor de kalebas als
>ier\rueht en als sierplant is er zeer zeker,
dat hebben we dezen zomer voldoende kun
nen eonstateeren. SI De kalebas behoort tot
dezelfde familie als de komkommer en bloeit
ook op soortgelijke wijze, n.1. met twee soor
ten bloemen, waarvan we hier een afbeelding
geven. Bij de vrouwelijke bloemen is het
\ruehtbeginsel duidelijk te zien

de

de

De cultuur van

--ierkalebassen behoeft voor niemand een be
zwaar te zi|n. flaar de vermenigvuldiging
door zaaien geschiedt, waardoor men zich
op een heel goedkoope wijze in het bezit
van een groot aantal planten kan stellen,
beitje heeft men al een pakje
vormen en kleuren in voorkomen. De eene soort groe.l echter
veel harder dan de andere, en daarom is h('t aan te hevelen
ze op soort te bestellen. Van de Meloenkalebas, de f.ueur-
bita ma.xima, bestaan talrijke mooie soorten, die alle groot

Bekend is ook de Fleschkalebas, de l.agenana
den fleschvorm van de jonge vrucht op

Men ver

deelt ze in twee groote groepen, m de eerste
alleen de groot-vruchtige sofU'ten. en in
tweede de kleinere vormen.

JONGE ELESCI

Voor ('"én dub-

zaden. waar verschillende

\an stuk zijn.
officinalis (let op

IKALER.IS. E IGE-
NARI I OFFIGI.N.IEIS 1

men op versehillende maniereu als tuin versiering aanwenden.
Met mooist vinden we haar echter als ze als klimplant wordt
geln-uikt. Och. er is in uw tuin toch ook nog wel een stukje
vrij? Bijv. tegen een Zuidmuur. of tegen een pergola of prieel;
er zijn zooveel mogelijkheden. Altijd Lathyrus of andere
klimplanten o[) de zelfde plek gaat toch niet. welnu, in de
sierkalebassen vindt ge een welkome afwisseling. Natuurlijk
moet men ze met het klimmen eenigszins helpen, en kijkt men
ook geregeld de loshangende scheuten na, die of zoo noodig
ingebonden, of geheel weggesneden worden. De behandeliim
IS dus wel uiterst eenvoudig. Bij voorkeur nemen we als klim^
plant alleen (Ie kleinvruehtige soorten, in de eerste plaats
groeien ze met zoo wild. waardoor ze met heel wat minder
ruimte toe kunnen dan hun grootere zusters. En ten tweede
is het aantal vruchten veel grooter, terwijl ze door hun lager
gewicht heel gemakkelijk hlijven hangen. Men begrijpt dat
een klimplant, die een vrucht van 20—fO K.G. heeft te torsen
moeilijk overeind te houden is. De groote geweldenaren plant

in den tuin uit. .Natuurlijk
soorten een flinke ruimte;

men kan ze daarom gerust op een onderlingen afstand van een
meter zetten. Vi enscht men heele groote vruchten, dan moet
men niet meer dan (mmi vrucht aan een plant laten. Bij veid
regenachtig weer verdient het aanbeveling een stuk glas onder

de vrucht te leggen, daar anders rottings-
gevaai niet denkbeeldig is. Zoodra de vruch-
ten lijp zijn, snijdt men ze van de jilant af.
S] Prettig is In^t dat men deze vruchten zoo
lang hewaren kan. In di^ huiskamer oji een
tinnen bord zullen ze ter versiering bijna tot
d(m volgenden oogst goed blijven.' 'Zooals
we reeds schreven, geschiedt de vermeni.r-
^ uldi^iiij,, door zaaien. Nu kunnen we half
-Npril de zaadjes in kleine potjes in de huis
kamer of in een broeibakje zaaien. Niet
meer dan twee zaadjes in een potje; komen
ze alle twee op dan trekt men er een van weg.
Na half Mei kan men ze dan oji de bestemde
plaats uitplanten. Men kan ook na half Mei
op (Ie zelfde wijze direct ter plaatse uitzaaien.
Krijgt men veel vochtig weer, dan verrotten
de zaadjes meestal echter, en daarom ver
dient het aanbeveling de bezaaide plekjes
met vier jilankjes of een bodemloos ki.stje te
omsluiten. Legt men er dan een glasruit op.
dan is men veel zekerder van zijn zaak. Flet
is een aardige cultuur en u zult er zeker
heel veel genoegen mee heieven.

REINHARDÏ hecht groote waarde aan de
aankleeding van het tooneel. Eens werd het
ensceneeren van een of ander stuk door een

regisseur verzorgd, maar bij de generale repe
titie vond Keinhardt het tooneel te kaal. Snel
.trof hij nog enkeh; ingrijpende maatregelen

eiP zei tenslotte tot een beambte: ..En nu haalt u no" vlu" de
beide ijsbeervellen." §3 ..Maar wc hebben maar één ijsbeer-
vel, Flerr Direktor!" SI ,,Spreekt U me niet tegen, we hebben
twee ijsbeervellen. een zwart en een wit."

i ••
,1,. afbeelding). Buiten deze twee hier genoemde, zijn ernog
talrijke nieuwere soorten

vorm i i

ci„k ,l,:r klein,. V.,r,nen ,i|„ „el o|, e.n.rt ,e v..|,kr,,|j!c„. .Incl.
, inden iuist l.ij deze kl.-ine vr.iehten

en kleuren zoo mooi.

sierkalebassen

welke door hun fraaie kleur en
zeker uw belangstelling verdienen.

een bonte menge-
De cultuur der

we vinden jnist
ling van Hg. ,dg„nliik in .dknn li,.fh..|,.

Indien men

behoeft men

areen

niet aan

. 1 . .1,. tuin aan een iiaar eisehen voldoet,berstum moge ij besehikking heeft, dan

de cultuur te beginnen, want hoe ge-
„„li crroeien. vóór alles verlangen zemakkelijk ze oveiigins , .f liefst zoo besehut

zon en nog eens zon.
mogelijk, in den vollen is -r weinig te he-
SI Dok op een ^^^^^'^l^f-rlH-tering en voldoende vocht
reiken, tenzij men [..„nnsrijken bodem zullen de vruchten
zorgt. Op een vett.m. h gj ,)e kalebassen kan
veel a;rooter. en ook v(( I '<l j

I ROIAI EfAJEE BLOEM FAN DEN FLESCIIKAIAAIAS
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Noord-Brabantsche boerenmutsendrachten
dook WiLLY VEItSTEKOPVALLEND «Ie teg«'nf.t<'lling tusschen de muls.-n-

dracht der Baronie van Breda en die van de Meierij
van den Bosch; de z.g. Meiersche mnts met de pom-
nenze poffer, die breeder is dan de schouders, wijkt

veheel af van de Bredasche, welker afmetingen veel kleiner
zijn S3 In Breda zelf komt deze dracht
zelden voor, in de omgeving en het
overige deel van de Baronie wordt de
traditioneele muts nog veelvuldig gf?-
dragen. SI Deze hoofdtooi bestaat uit
,-(m rand van bijzonder dun gejdooide
of strakke kant, welke om het hoofd
loopt «m vervolgens langs de ooren in
den hals uitkomt. .A.an den achterkant
van die effen kanten strook bemerken
w<; de bodem of kruin, een tot op de
schouders afhangende lap kantstof.
Deze dracht noemt men de ,,strakke
muls". Ze viu-tegenwoordigt het be
kende en algemeenc typi^ van de muts
in d(^ Baronie van Breda en is van
kanl. tiille of gaas. (Tijdens den rouw-
tijd wordt de tulle of gaze muts in de
week gedragen, de kanten des Zondags).
S3 De muts wordt over een zwarte

ondermuts gedragen. De vrouwen heb
ben op het voorhoofd twee krulletjes
aangebracht — ook boerinnen zijn op
haar manier coijuet! —, welke nauwe
lijks onder den rand van de muts te
voorschijn komen. SI In haar oorspron-
kclijkcn vorm is deze muts eenvoudig,
doch men vindt ze ook in verschillende
soorten, welke somtijds zeer fraai en
rijk van uitvoering zijn. In dit laatste
geval wordt het een dubbele muts.
hoewel de hoofdvorm onveranderd
blijft. De voorste strook kant is dan
dubbel en komt in twee lagen over
elkaar te liggen. Gewoonlijk worden
deze kostbare ..dubbele mutsen" slechts des Zondags voor
den dag gehaald. SI .,De kroon", de ..bloemkrans" of de
..kroesel" is de versiering, die over de strakke en dubbele
muts wordt aangebracht, en uit een dikke wrong van kleine
in tulle uitgevoerde bloemetjes bestaat, welke opgesierd is
im^t voor het meerendeel witte kralen. Deze kroon bevindt

zich op de muts, juist boven het voorhoofd, en loopt van
den eenen slaap naar den anderen. Ze is gewoonlijk vastge
hecht aan een blauw lint, dat aan het achterhoofd door haak
en oog wordt vastgehouden. Ook de Belgische nationale
drachten hebben hun invloed in een deel van Noord-Brabant

SIERKALEBASSEN. R
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1  !,. ltf>lcriselie üia'iis en in lietdoen gelden. In de don.eii langs ( ..^rouwen tuee soorten
land van Bergen-op-Zoom diag<
mutsen, namelijk een Hollandsch. ( vierkanten vorm
een Belgische. De mu s h c f t i eii^ de muts heeft
en IS geheel bekle,-d met jMei-de strik-

rnen ter versuung fi,

ken aangebracht in verschil ende kleu-
Twcc dezer linten strekt de draag-ren.

kin vast. 83 Overigens

bandjes omler de kin
: (>M'r de niut sendraeht

Bergen-on-

IJPE ELESCHKALERAS

ster ondi'r d<'
wordt in «Ie l3aronie nog «wn muts ge
dragen. welk.- v.-el „vereeiikoinst toont
met de . buit.-nmuts van de Meienj

1...-,. mutsje, . het uil
en een oudei\Nets(li mui ,1
tielukske" genaamd. Deze laatste dracht
is eigenlijk «-en priniitieM- soort van
strakL muts. in kleineren vorm met
oen klein smal strookje roii.l het gelaat.
Dit mutsje, «lat sh-eht> v.mr oudere
vrouwen in aanmerking komt. en alleen
bij^ het dagelijkseh dienst ̂d<jet.
Mordt niet dunne
vastgebon«'<Mi.
van het Markgraalseha}» Itergeii-oj)
Zoom valt slechts weinig l<- vertellen.
Ze komt in vorm oM-reeii met de Bre
dasche. doch is smaller en platter en
heeft gei-n kroon. S3 Hier merkt m<m
vooral den invloed van <h- Belgische
en Zeeuwsehe drachten en blijft alleen
de plattelandsbevolking nog de eigen
nationale mutsendraeht getiou\\. S3
Men kan «iit gewest als het ware f-eii
overgangsgebied naar de eig.-nlijke Hol-
landsehe draebten noemen. De hoofd
tooisels die we hier aantreffen, zijn dan
ook niet als i-en eigen dracht te defini-
eeren. S3 Bij de diverse mutsen die we
hebben beschreven, dragen «h- ^ rouwen
meestal een zoogi-naaiinle ..pi-lerine .
..kapmanter of ..omhang«'r \ an een

antiek model, overblijfsel van een verboersehte imitatie der
Franscbe (Parijsehe) mode uit het jaar I88Ü. Dit kh-edingst uk
komt tot de knieën of den grond. ̂  In de Meierij worden dooi
de boerenvrouwen ook nog andere overblijfselen uit \ roegere
tijden gedragen, zooals de ..falie '. een langwerpig met franje
bezette doek en de ..Kasbmire-shawIs . welke speciaal in
Frankrijk onder het tweede Keizerrijk ..en vogue waren. 83
Als oorbellen dragen de buitenvrouwen bijzonder groote bellen
vanfiligraan-goud met bloedkoraal versierd, in den vorm van
een waaier, waaierbellen genaamd. Ken balsk("tting^ au roode.
zwarte of w itte koralen met gouden slot. w aaro\ er gew oonlijk
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t' gt'slrikl'"'■•I klein liaisdofkj
-luuk. sa Vaiizellsprekend
('UI df \ erschijlende N
\^aar de Inn
.■■:a
i n

Nvordt. dienl loi verderen op
is niet iedereen in de gelegenlieid

noi d-Hrahant sehe doriien Ie liezoeUeo

'I-IK-'' Un n,,.,, in ,l,.„ B.,», !,. Hn.,U,
-n vol,.

n uji,i„ne 'l aantreffen, getooid met de>.a< it.oneeIe l raliantsche mutsen. Si De ver^liillende innt-
t>pen. d.e de huitenvroinven l.ij iiaar marktliezoek dragmi.

r- <n lenr en leven aan de omgeving, waarvan de stijlvolle
' UHenonde geboinven en huizengroepen den deeoratieven

ai lUergrond vormen. Si Hier en daar zien we de boerinnen
'1 .-en levemlig gesprek gewikkeld, somtijds heftig gestieu-

l"iMend. vooral als het over den verkoop van een of ander
of over de slechte tijden, die de plattelandsbe-

,i pi'i'il treilen als ile overige lagen der maat-•tiappij. Maar de Brabantsche boeren zijn een gemoedelijk
ag menschen. en het duurt niet lang. of'de gulle lach heeft
■er de overhand. Ik zie bij het ..ja' -knikken de bloc

\an d,> pollers heftig op en neer schudden

artikel gaat.
■■olking e\en

I

■metp's
en bij de boerinnenan dl Bt Igisi he gteris de gekleurde linten in bonte mengeling

i^ooi den wind lustig oplladderen. SI Het gebeurt niet zelden.
'lat d e boerinnen in het typische dialect van de streek haar
'•lut.-in bei I it iseeren ol bewonderen. Dat de oudere vrouwen
' '1 \ rouwen \ an middeliiaren leeftijd, die de mutsendracht
'jog liouw zijn gebleven, min ol meer met ontstemming op
'  '■ -.stadskleeding van de tegenwoordige boerendochters
ni I rzien. laat zich licht begrijpen. Te Bergen-op-Zoom hoorde
ik toe\allig bij n marktIx'zoek nog juist de slotzinnen \an
'■en gesj»rek tusschen twee boerinnen: SI ..Begrèp-te da nou.
Kee. da onze Anna geen muts w il dragen?" vroeg dc een aan
'Ie ander. Si ..Ik heb 't altijd gezeed gehad! De meskes van
' egensw oordig kunnen niks beter als zich aantakelen en
'laansen". Si ..T I s me een w ereld tegensw oordig!" SI ...la.
^lie. daar doe de niks aan. Hou doe. hoor!" SI ..Houdoe!"Sl
I  it een en ander zal de lezer de conclusie kunnen trekken, dat
'Ie Brabantsche markten ook op folkloristisch gebied een
i'ezoek oN erwaard zijn. SI at de prijzen der iNoord-Bra-
i)antsche boercnmutsen belrelt. deze zijn zeer \arieerend. De

ter wijl htcgoedkoopste muts kost nog f2.).—. terwijl voor een cc
k

.SORNET" UIT NEERKANT (N.-R.)

in dien tijd niet tot de buitensporigheden. Deze vrouw ver
jarenedurende die meer dan haar vader en driediende

in
g

hun respectievelijke werkkringen samen. SI Tegen

kant gemaakt
getrouw en kunstig is

anten muts somtijds 1' 100.— tot f200.— betaald wordt. SI
k-en der bekendste mutsenmaaksters uit Noord-Brabant, die
in l Ivenhout bij Breda haar domicilie heeft en zich bijgevolg
specialiseert in het maken der ..Bredasche mutsen", vertelde
'iiij onlangs, dat zij tusschen de jaren 1900—1914' een bijzon-
'ler bloeitijdperk op het gel)ied der mutsendracht heeft gekend.
Bestellingen van mutsen ad f 100.— of f 1.50.— behoorden

I ROUÏÏ E,\ l IT R iVEL HIJ HREDA

broers
doch niet boven

de f 25.—. Deze ..Bredasche mutsen" met de ..kroon" of
..kroesel" als versiering, worden van zoogenaamde ..geslagen"

een imitatie van eehtc kant. welke echter zoo
uitgevoerd, dat een leek de beide

soorten ..kant" op het eerste gezicht niet onmiddellijk van
elkander zou kunnen onderscheiden. SI De echte kant. welke
men speciaal voor dc mutsen gebruikte, werd uit laer (Belgii')
betrokken, ^^aar eenige tientallen jaren geleden de kant
werksters nog een goed bestaan vonden. Wegens fle slechte
tijdsomstandigheden werd dc vraag naar kant echter zóó ge
ring. dat de kantwerksters, die zich op de mutsenversiering
toelegden, haar ..hedrijf" langzaam zagen achteruit gaan en
dit niet meer konden volhouden. SI 15'n laatste vertelde deze
mutsenmaakstcr ons nog. dat zij zich ook bezig hield met het
wasschen der mutsen als ze goor of vuil waren. Van heinde
en verre kwamen de boerinnen dc hooldtooiscls brengen,
welke hiervoor in aanmerking kwamen. Dal dit wasschen een
bijzonder minutieus werk is. valt licht tc bcgrijjicn. SI -Al is

de mutsendracht in de Bra
bantsche dorpen nog in cere,
men ontmoet, gelijk gezegd,
zelden jonge meisjes met dit
hoofdtooisel: dc hocn-ndochtcrs
hebben zich reeds aan dc mode
weten aan tc passen. Het zijn
gewoonlijk oude vrouwen en
vrouwen van middidbaren leef
tijd. die nog gebruik maken
van de boerenmuts in de hier
beschreven vormen. SI Dc mo
derne moflc. die zi'lls tot in
dc kleinste gehuchten door
dringt cn waarvan dc vrouwen
nu eenmaal de charmante die
naressen zijn. cn dc reeds be
sproken slechte economische tij
den. zijn hooidzakelijk schuld,
dat dc Brahantsche boeren-
mutscndracht langzaam, maai
onherroepelijk verdwijnt. Ken
laatste factor, widke eveneens
tot dc verdwijning van deze
interessante dracht bijdiaagt.
is wel. dal er in geheel Noord-
Brabant nog slechts eenige
rnutsenmaaksters worrh-n ge
vonden. SI De bijzondere ge
hechtheid aan fle oude tradi
tie. geloof en zeden der Bra
bantsche bevolking, waar ik
reeds in den aanhef van dit
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•irtikcl on wees, zal dc totale verdwijning' der boerenmutsen
nos eenige decennia tegenhouden. Vervolgens zullen zonder
twijfel een aantal exemplaren van (leze sehilderachlige
dracht naar de verschillenth; gew(;stelijke musea verhuizen,
waar het nageslacht ze zal aanschouwen als de laai ste resten
van een stukje Nederlandsehe cultuur ....

De Tail-Waggersclub en andere
vereenigingen van honden

door P. M. C. ToepoelWIE zich van zijn eenzaamheid en van de onont
koombaarheid van die een
zaamheid bewust wil worden,

hij wende zich tot een mensch.
Maar wie de eenzaamheid wil ontvluchten,
hij neme een hond. SI We spreken tot
onzen hond zonder dat ooit een woord
onbegrepen tot ons terugkeert en ons
wondt. Nooit ook verscheurt hij de stem
ming door een storend woord. Want in-
plaats van met het tvoord met zijn ver
schrikkelijke genuanceerdheid, drukt hij
zich tegenover on.s uit met het heerlijke
gebaar, welks ruimte spoedig bevredigt.
Zijn zucht, wanneer wij met hem praten,
past op alles. Zijn op den rug rollen ver-
tcedert ons en wanneer hij zich op de zijde
legt en de beenen uitstrekt, tot in de tee-
nen toe, dan hindert ons dit niet, zooals
het inslapen van een mensch het zou doen.
SQ Wie is de hond? Ja, wie is de mensch?
Twee schipbreukelingen op een stuk wrak
hout zijn zij en wat doet het er toe wat
plaats in de natuur elk van hen innam,
duizenden, ja wellicht honderdduizenden
jaren, vóór zij haar verlieten? SI Vereenigd hebben zij zich
gaandeweg ontwikkeld en vervreemd van de natuur. Bijna
alle dieren hebben zij samen
overwonnen, alléén de aller
kleinste bieden hun nog weer
stand. Tegen natuurrampen
staan zij steeds sterker en hun
eenig gevaar is nog het egoisme
van den mensch. Toch zijn zij
niet meer dan schipbreuke
lingen op een stuk wrakhout,
want wat beduidt al het ge
noemde zonder Geluk? §3 Wel
ke genade voerde den wolf of
ander hondachtig dier tot den
mensch, zoodat deze hem tot
hulp bij de jacht, tot bewaker
van zijn hol en later, toen de
zaak floreerde en zich uit
breidde, tot hoeder zijner
kudde kon gebruiken?Duizen
den jaren zijn die twee samen
geweest en er heeft zich een
kameraadschap, ja een vriend
schap van den kant van den
mensch en een devote eerbied
bij den hond gevormd, zooals
die tusschen ons en andere
dieren niet bestaan. SI Die ge
negenheid is het voornamelijk,
houden, nu de techniek meer
werk vervangt. De hond is als in vroegere tijden sommige
gedienstigen, die als jong meisje in betrekking gekomen, daar
lieven, allerlei baantjes bekleedden, meer en meer van hun
vroegere omgeving vervreemdden en de lieve hulp en ver
trouwde werden van heel het gezin. SI Voor ons is de hond
ecin schat. Hij duldt, dat wij hem thuislaten, hoe dolgraag

ij ook mee zou gaan en hij is uitgelaten wanneer we thuis
komen Wij zijn zooals in den loop der eeuwen tal van schrij
vers, het eerst Robert Burns. na hem Francis Bacon, in
onzen tijd Jack London, het treffend hebben uitgedrukt, voor
den hond zijn God. Vandaar, dat wij geen kwaad bij hem
kunnen doen, dat hij alles van ons aanvaardt en dood be

r.t.v kai'iteie: h
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welke ons thans honden doet

en meer hun oorspronkelijke
als in vroegere

llij
bijvoorbeeld in" den slaap, tegen ons

naar ons hapt. 83 Zoozeer behoort deze
,len hond. dat een normaal gedrag.
doet. ons verbaast. Zou hij op onze

id reage

eeiie i'out voor en we act-hten hem nauwe

On.ler'èlkaVr hebben de honclen vele fouten
rtreffeii ons daarin, dat zij

zoo maar

honden is te vc]
hun oorspronke-

iver ook leeft een hon-

obbs, de oexeoex-
HEID I'OOA' WIEX DEZEX OEEICIER

vrr DEX WEREEDOORLOO OP DEOOR-

SRROXKEIJ JKEOEDA CHTEX I 'A X EEX
BOXD r.-I.V HOXDEX BRACHT

scliaaind is wanneei
gromt o.t. schande,
volstrekte overgave bij den
zoo het zich wel eens Y,".*."ardivheid reageren alseenmensch,
onriulelijkheid ol onreehtVt g hfmn'j....,,
dan koinl ons dit ah
lijks een hond. SI G
met ons gemeen maar „.„rtgenooten uiterst ver
tegenover hun klmm- -n J ? zéér gemeene hond
draagzaain zijn. 1"' " ̂  ^^„,,al,. Het grijpen van een
^vezen. die een

op de vlucht geslagen kleineren collega dooi wind-
rklareii als herinnering vanlijken arlmid. Hoe zuP

denechtpaar samen. Slechts tweemaal per
jaar kent het den hartstocht en die perio
den zijn daar dan even volkomen van ver
vuld als de overige tijd er vrij van is. ̂
Men h(>eft van den hond gezegd, dat hij
één gemeenheid met den mensch deelt,
namelijk die in een gevecht den verliezer
aan te vallen. Dit is in het algemeen waar.
doch het raakt niet zijne verhouding tot

Hoezeer ook de hond veler vriend
toestand laat hier en daar toch

wel iets te wensrhen over. Pot onze schan-
(1,. zij het gezegd, ook in Nederland. Het
land. 'waar de hond nog trekdier is en waar
het rijk door zijn voorschrift voor de hon
denbelasting de kleine luiden er toe aan
drijft hunne honden levenslang te ketenen,
draagt schuld aan nameloos hondenleed. 83
.Maar ook in Engeland is nog wel wat
voor honden te doen en langs een omweg
is men er tot eene origineele organisatie
voor dit doel gekomen. De gebouwen der
h<^roemde veeartsenijschool waren zóó

bouwvallig geworden, dat de hoogl(M-raren weigerden er nog
in tc willen geven. Daarom werd in 1928

eene ..hondenweek ' op touw

ons. S3

is. zijn

veel langer college

OZEXDAAE. BIJ DE RECHTSCHE
MUTS IS DE /.VI7.0/-./) r.l.V DE ZEEUWSCHE DRACHT Dl'I DEI.IJK

ZICHTBAAR

ging en in het
adres van zijn
gever van ..The

gezift, gedurende welke op
allerlei wijzen geld werd inge
zameld voor den hond in het
algemeen en \ oor de Hooge-
school in het bijzonder. De
geestdrift, waarmee het pu
bliek de hondenweek begroet
te. bracht kapitein H. E.
Hobbs op de merkwaardige
gedachte eene verceniging van
honden op te richten, die hij
Tail-waggers Club doopte. Le
den kunnen alléén honden we

zen ! Voorsh 2 6. dus in Neder-

landsch geld voor minder dan
één gulden, wordt een hond
lid voor het leven. Hij ont
vangt als bewijs daarvan een
keurig diploma en voorts een
metalen penning, waarop aan
de eene zijde het devies der
vereeniging.een paar gekruiste
korenaren met de woorden ..I
helj) iny pais" en aan de an
dere zijde het adres en het
telefoonnummer der vereeni-

middeii zijn bondsnummer en naam en
zijn gegraveerd, daaraan de uit-

Tail-A aardi enigger . een leerzaam,
onderhoudend hondenblad. een exemplaar van het laatste
nummer toevoegt. 83 In Engeland eischt de wet. dat
elke hond naam en adres van zijn baas meedraagt. Geen
wonder dus. dat duizenden leden toestroomden om
een zoo kleine som den vereischten penning ti
en bovendien de voordeden van de
nieten. Want de vereeniging verricbt
werkje, dat reeds eenige jaren oud
dan 4000 verdwaalde leden door d(

voor

te verkrijgen
vereeniging te ge-

veel. 83 In een druk-

is. lees ik. dat meer

le zorgen \an de vereeni
ging aan hunne bazen teruggegeven waren. Daaronder, wat ik
l)ij toeval weet. de hond van eene Engelsche er. w!

dame. die naar
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i)^ Vdiooi. vlug werkte d«
waggvr reeds met den vobreiulen,rvm v,j., vn.uu S) I., ( l,,.,- j.1. 1

v„.u« ,k R,.|,v„,.l„ kam,,!.,-
bt twtlk 111 ,)8 Mark Laiie. Londen K. 111

reeds

''' •'«'» Lrult's (d(> grootste lioiuleii-tentoonsteliing ter wereld) had aai.getroiïen. Deze .medid-
reus - inijn.. vrouw hem iladelijk doopte - ontving
ons Britseh-hartelijk en sprak met evenveel eenvoud als
helde over zijn ontzaglijk um-k. Onderwijl t.dde ik het aantal
Ijverig werkende dames en lieeren. dat
kantooruur daar werkte. Twintig! Gi
en jaar geleden, dat ik voor

reisüe en hem in i>arijs verloor
aldeeling daar. dat de Tail-

der \ ereenigino.

,S gevestigd. Wij trollen er eaptain llohhs. dien ik
• ie perskamer

ons

op dit reeds late
'en wiinder ook. Het is

kleine iNederland een hoek
over honden heh gesehreven en ik overdrijf niet. wanneer
ik zeg. dat ik naar aan
leiding daarvan thans
nog per week lioor elkaar
10 schriltelijke of tfle-
t'onische vragen heh te
beantwoorden. En dan
eene vereeniging met ver
over de (lOO.OOO leden,

die recht hebben op voor
lichting! §3 De organisa
tie is voorbeeldig. Schrijf
L  eens een willekeurig
getal op. verzoekt captn.
Hohhs me. Ik voldoe aan

zijn wensch en pen een
getal als het telefoon
nummer van een wereld

stad. Rustig helt de leider
een bediende, drukt zijn
topwatch aan en noemt

hi:x (,i-:i>i:h:i:iE r.-i.v het ai.e

s lilling per jaar. Si Wat alom sympathie voor de be
weging verwekt, is de gematigdheid van den leider en dat
liij voortdurend (h'ii hazen op het hart drukt te zorgen,
dat de honden anderen, o.a. in het verkeer, geen overlast
aandoen. Steeds weer spoort hij in het blad den lezer aan
zijn hond eene goede opvoeding te geven. 83 Dat hij voor zijn
vriend den hond in de eerste plaats zorgt, behoeft nauwe-
'ijks g<'zegd. Boven aan zijne brieven staan deze raadgevingen
hresh water alwavs. Right lood regularlv'. Housing comforta-
hly. Ivxercise daily. Kindness invariahiv. SI Hoffelijk als elke
Brit bood captn. Hohhs hij het afscheid mijne vrouw een
vereenigingshroche en mij een paar dito manchetknoopen
aan. die ik zóó aardig vond. dat ik ze 's avonds aandeed en
toen ik hij ..Streamline". de eerste revue van Eochrane. die
me niet geboeid heeft, toevallig het nieuwe knoopje voelde.

heh ik lang nagedacht
over het nut, dat deze

organisatie ook voor den
hond in ons land kan

hebben, wanneer zij hier
veel leden krijgt cn met
een aantal hazen achter
zich opkomt tegen de
hondenmoordende belas
tingen in zoo vele jre-

n

meenten, tegen den rijks
invloed op het ketenen
van honden en tegen het
houden van kettinghon
den zelf. W'aarhij zij met
den -\nti-Treklionden-
hond ook tegen die schan
de zou kunnen strijden.
SÜ Dat de Tail-waggers-

het getal. \ oor ik het he-

emeesk kaxtoüreokaai., op
ACIII EEI, n PE EWl'.E MII.LIOEX KAAR'EEX \'0()R DE E\/) E EL! XE .\ A A R
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club geld schonk aan

gnjp heh ik de kaart van het lid van dit nummer voor me.
Lachend vraagt de reus om een grooter getal. Dan denk ik
aan de Haagsche telefoon en schrijf zes cijfers neer. W eer
neemt captn. Hohhs tijd
op. maar ik teeken de
uitkomst niet aan. In een

ommezien is er een tijde
lijke kaart, meldend, dat
de verlangde kaart inverlangde

K t  ♦

hoogescholen. wekte het misnoegen

afdeeling onderhan-
is. Maar nu gebeurt

tjr ae » » *

Of i-
•

L"

t

urn

den

het wel. dat een eigenaar
het nummer van zijn ver
loren hond vergeten is
en daarom bestaat er ook

een kaartsysteem oj) de
..hazen." Ook dit bewon

deren we. alsmede de in

deeling in Janden. waarhij
een hooge stajiel van iNe-
derland bewijst, dat ons
thans overleden hoinlje
niet het eenige lid uit ons
land is gebleven. Dan
toont Lajitn. Hohhs ons
eenige geweldige regis
ters. Daarin komen alle
plaatsen in Groot-Brittannië voor. ook het kleinste gehucht
en achter elk staat waar gevonden honden worden onder
gebracht rnet alle gewenschte bijzonderheden erbij. SI Ook
voor het algemeen belang werkt de vereeniging. Wil men

den hond tegenwerken, een n-cht ontnemen, moet
■ht verworven, de Tailwaggers-cluh komt voor

den hond •)[.. In het geheel heeft zij ook meer
-  " cldaiLp,,

Thans verzamelt zij ook

/)/■: A EI>EEI.!X(,
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ergens
r,.pht verworven, cle J aiiwaggers-ciui.

dan 20.000

poml st.-rling hijgedragen aan wldadigheid voor honden.
VN aaronder aan fle Hoog<''^eho<d.

]-(>(iR ! EEEEOXIS

betalen der rijksbelasting voor honden vangeld voor het
armen, tervvijl noit «'cn
armen en

op afgericht zijn
van homK'ii <'r i-io v

associalion.
g,s

ander fonds er toe dient om voor
minvcrmog.-nden honden aan te knopen, die er

blinden te h'iden. SI Verleden jaar is naast
,le vrr,,.,M..inp v>„i h..,,.!.'., .t v.H.r l.unn,- vn.,nv™

J^
opge

Ook hiervan ^ost het lidmaatschap aeen schat-
en

geheeten h.
ten. één shilling intrede-g<'ld .'ii dan twee en alv<

twee veeartsen ij kundige
op van vele anti-vivi-

sectionisten. omdat enkele hoogleeraren aan deze instellingen
verbomh'H. verlof voor het nemen van proeven op dieren

hadden. Daarom stelt
..The faithful fri<'nds'
Guild", adres the Regis-
trar, The National Anti-
vivisection Society. 92
Victoria Street, Londen,
S. W. 1, d(! gelegenheid
voor dierenliefhebbers
open hun hond, kat of
anderen vriend tot lid
voor het leven van die
vereeniging te maken t(;-
gen betaling van twee
shilling. SI Madien heeft
(h^ groote Hoogeschool te
Camden Town reeds se
dert een jaar de proevt'ii
op dieren geslaakt. SI In
INederland heeft eem; ver
eeniging tot b(!Vord(!ring
der nationale honthmras-
sen de Engelsche vereeni
ging in naam en in de ge
dachte om honden lid te

laten worden, nag(^volgd, wat kajtitein Hohhs aanleiding heeft
gegeven tot een ernstig protest, omdat ond(U' overeenkom-
stigen naam een geheel ander doel wordt nagestreefd. D(!
Nederlandsche vereeniging heet ,,Nederland's Kwispelstaar
ten." Tot dezen naam is met 11 tegen 1 stem besloten, nadat
was uitgemciakt, dat het (umigf^ lid, 'Itit oj) d«; onjuistheid
van ..kwispelstaarten" had gewezen, niet op de hoogte der
.Nederlandsche taal was. Zooals uil (h; schrifturtm (hu' ver
eeniging blijkt. luM'ft zij kwispelstaarter als (mkelvoud aan
genomen. waarvan dan kwispelstaarten het meervoud moet
wt^zen. .Men moet hier aan wennen, (evenals aan het Marchants.
De leden (honden) (h^zer vereeniging worden voor één gulden
lid voor hel leven. De vrouwen cn bazen kunnen vo(»r IkïI-
zelfde bedrag één jaar bescherm-dame of bescherm-heer w(^-
zen. S! Daar de Nederlandsche vereeniging niets voor den
hond-zelf doet. alléén voor het ras. kan mtm g(^voeglijk zijn
hond cn ook zichzelf zoowel bij één der Britsche als bij

CIIE AAXl'RAi.EX. RIXXEX TVWiAJ.E
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DEX '! ELEEOXIS!'



72
B U I T E N

') Fchruari 1935

de Nederlaiidsclie organisatio aansliiitpn. S! Hoiulpn. die lid
wenschen te worden van de Tail-waggers cIiiK kunnen zieli
opgeven hij Beatrijs' Bennie, Tail-wagger no. 4o2954.
Bei," Laren (iN.-H.). SI Wie tol The Faithful Friends (ruiJd
wil overgaan, wende zich tot den herdershond van inejuff'rouw
A. Muller, huize ,,'t Spreeuwennest." Eerheek (Gld.). SI Wie
tot de Nederland's Kwispelstaarten wil overgaan, schrijve
aan den Sheltie van mejuffrouw IN. Dickhoff. Huize ..De
Zandhoeve" 95, Soestdijkerstraatweg, Hilversum.

Het einde van een roofzuchtig bestaan

hij weer naar den zolder, zoekt en vmdt
het rieten dak en gaat nu door de goot

de hoerilerij. waar hij langs den
De lii hte sprong op den grond

van

M
[Slot van bladz. 63)

AAR ook is er de hond. de nijdige, kwade fox, die
al zoo dikwijls op zijn spoor is geweest en wiens
scherpe tanden hij ternauwernood is ontkomen.
Doch de honger.

en omzichtig klimt
ten slotte een gal in

naar de andere zijd»
muur naar heneden klauteit. — - • i • i •
waarschuwt Fox en oogenhlikkclijk rent dez,- in de richting
van het gelui.1. Dadeli,k heeft hij het nog warme spoor vast
en nu. zinuwachtig jankend, vliegt h.) den vluchteling na.
.Juist als hij hem zal grijpen, schiet de ulk over de voor het
hol geplaatste klem naar hiniieri. terwijl de stalen heugels
zich sluiten om den jioot van Fox. die vol w alg.ng van het
stinkende vocht, dat zijn vijand hem in den neus heelt ge
Spoten, de ]djn nog niet dadelijk \<>eit. aniiM i
den volgenden morgen zijn liall opgeviitin ij)
daarna zijn hondje in erharinelijhen toestam uit
haalt, verwenscht hij den sluwen rmiver.
ontkomen is. S3 Weken gingen voorhij en

kleurige

de boer

vindt en
de val

opnieuw
had zijn

die hem

de herfst

tooi verloren. De

die hem in de ingewanden
brandt, doet hem mensch en
hond trotseeren en sluw en
brutaal dringt hij de boerde
rij binnen. De spleet tusschen
deur en uitgesleten drempel
is voor zijn lenig lichaam
breed genoeg om zich er door
te wringen en nu staat hij met
opgeheven kop, de geuren, die
hem tegemoet komen, als 't
ware proevend, in het duis
ter van de deel. Daar vliegt
een schaduw langs hem heen,
snel als een bliksemschicht,
maar toch niet snel genoeg
om aan den sprong van den
bunzing te ontsnappen. Een
schel gepiep, en de jonge rat
geeft den geest tusschen de
scherpe tanden van den nach
telijken bezoeker. SI Dit is
echter niet het wild waarvoor

de ulk hier gekomen is en de
rat op zijde gooiend, sluipt
hij nu geruischloos naar de
kippenwoning. Aaneengerijd
zitten de hoenders op de
roest en slapen. Hoe scherp
hun gehoor ook is, deze roover
weet elk gerucht te voorko
men en zoo snel en doodelijk
is zijn aanval, dat het korte
doodsgerochel van zijn slacht-
ofler de andere kipjten niet
<!ens verontrust. Zij heffen
(ïven den kop luisterend op
(UI dan sluimeren zij weer in.
SI Wat hem gewekt heeft,
weet Fox niet, wat hem zijn
warm hok in den hooiberg
uitdrijft, begrijpt hij even-

Foto M. F. J, Coppens
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mm. naaar toch voelt hij den drang in zich om bevrediging
te z(teken yooi. z.jn lust tot jagen en geluidloos verlaaï hij
zijn behaaglijk leger om in den stillen nacht dadelijk den
f'"' f''" "P het huis zwcTt.

^ctie. maar den bunzing kennende.
Mnoort hij den grom in zijn keel om zich niet te verraden.

hZfu duurt 't „f hij1 (xft t gevond..n. Rustig, de pooten voorzichtig neerzettend
bedachtzaam als een kat m 't jagen, volgt hij 't^totdat 't zich

te

geduld

.1» wacht, «t AÏ, ,ic a W •i®»-'' ''(i
langs den weg, dien hij gekonic
gerui.schloos ook, kan aan Fox

-eleei^d en ' T'" rattenvangst heeft hij geclukn.h.e,d en met gespitste ooren en spiedende oogim houdt h,
e bunzing zich verzadigd heeft, keert hij
1  1... en zijn komst, hoe

winter was plotseling inge
vallen met sneeuw en ijs en
gedurende al dien tijd had de
punzing niets meer van zich
laten zien. De hoer verblijdde
zich reeds over het verdwij
nen van dien lastjiost en Fox.
w iens poot w eer genezen w as.

joeg slechts op ratten en mui
zen en dacht niet meer aan
zijn vijand. Toch was de slu
we ulk er wel. alleen had hij
zijn taktiek van jagen veran
derd. Nu stal hij niet meer
op de boerderij zelf. doch
ging zijn buit een halfuur
verder halen, totdat ten laat

ste ook daar zijn aanwezig
heid on verdragelij k werd.
Toen sterke, des nachts ae-
sloten hokken hem beletten

om gemakkelijk een prooi te
maken en toen de strenge
koude de muizen deed ster

ven en de ratten een veiliger
schuiljilaats zoeken. v( erd 't
voorzien in zijn onderhoud
hij den dag moeilijker. S] Na
eenige dagen van vasten gaat
de iiunzing weer op jacht,
't Is een inaanheldere nacht,
die hem de vlakte opdrijft.
Avaar de lucht van een haas
hem lokt. Als een slang glijdt
hij over de witte deken, die
de w eilanden bedekt en steeds
warmer wordt het spoor. di,t
de haas heeft achtergelati^n.
SI I Geen oogwenk loslatcr.d
volgt hij "t. tot aan de haag.
die den groentetuin omgeeft.
Daar steken de koppen Aan

de sneeuw en daarheen heeft
Nasten. zich h(^ge\tm om zijn

Een doodskreet A erscheurt de nach-
tei-Avijl de bunzing het warme bloed in-
uit zijn leger. Opnieuw laait hij hem op
o]> zijn vijand te wreken en met lichten

naar de jilaats. Aanwaar het geschrei van den

BRABANT

hoere- en sjiruitkool bovim
de haas. hong(>rig van dagen
maaltijd te houden,
lelijke stilte en
zuigt, sluipt Fox
h( t verlangen zich
gang rent hij
haas heeft geklonken

bunzing hij de deur, maaf "ook ̂  is'w aakz
heeft hem het voor hem onziehth'.. „ .

. Doch halverwege keert hij om en in-
slmctuT loopt hij. zoo snel hij kan. naar den ouden boom
vaai zich tusschen de Avortels het hol Aan den
vindt, sa En

van d(

bunzing hi-
nauAvelijks is hij daar aangekomen of hij ziet

k

alvorens onder de (hrnrdoor'^t'^ voelen en

or!^ ^ynt'" htn heldere licht van de maan de don-
ireiLtT 1 " l'u"zing. die naar zijn hol vlucht, op-
Leet w T u ^'"^tstapjien van den hoer. dien de doods-van den haas heeft gewaarschuwd,
op de sneeuw, die
maakt voor k.o „eemt hij
zijn

hem

scherjie
■■piong en vóó

Fox drukt zich
zijn witten j.els onzichtbaar

van den ulk. Danr de bunzing zich niet zijn
«rAierin kan. sluiten de kaken van d

ten
•ug en schudden h et taaie leAen uit

cherjie tanden
hond zie'

zijn lichaam.
om zijn


