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MISS CREECH UIT REDE-
MOUTH

Na.ar het Engeisch van Malachi WiiitakerTHELMA Creech woonde met haar schrale, bejaarde
tante in een klein kustplaatsje. Zij was zevenentwintig,
en al was zij ook niet onknaj). van middelbare lengte
en figuur, en had zij een zachte, diejjc stem. zij bezat

weinig aantrekkingskracht, .'soms verlangde zij wel eens naar
een liegrijpende vriendin. Mannen ontmoette zij w-el. Zij
sprak met hen, .speelde tennis of bridge met hen en dineerde
ol danste bij gelegenheid met hen in een eenvoudige zw-arte
japon met een bloem op den schouder. Maar voor haar waren
zij allen blinde muren. Zij wist eenvoudig niets van mannen
af. maar dacht een heelehoel van ze te w-eten.
Op een tamelijk kouden en winderigen dag in Mei, vóór

het seizoen eigenlijk geopend was, nam ze den hond van haar
tante mee voor een wandeling langs den boulevard en met
de gedachte, dat elke jonge vrouw van zevenentwintig bij
haar tante inwoonde en onsterfelijke honden meenam op
eeuwigdurende wandelingen. Zij was gekleed in een lange
lichtbruine jas met een sjaal en een mutsje van dezelfde
kleur.

Het strand van Redemouth lag vol ronde, blauw-grijze
steenen van verschillende grootte. Er was heel weinig zand.
zoodat het plaat.sje grootendeels alleen in aanmerking kwam
als herstellingsoord voor oudere menschcn; kinderen zag men
zelden. ()p dezen dag werkten de hooge, grijze hemel, de
eenzaamheid, het groemr en toch ontmoedigende uitzicht van
de kliffen, die met nieuw lentegras bedekt waren, het hijgen
van den hond, het koude flappen van den wind in de opening
van haar jas. tamelijk hevig op de zenuwen van miss Creech.
Al voortloopend fronste zij het voorhoofd en vroeg zich af of
zij niets kon doen om de eentonigheid te verbreken.

In de groene hesehutting waar de kliffen begonnen, zag zij
<um man zitten lezen in een boek, dat haar een kinderboek feek.
Hij was zoowat dertig, had een tamelijk rood gezicht en
hehtbruine oogen. Zij keek naar elk detail van zijii uiterlijk,
omdat zij ervan hield rnenschen oj) te nemen.
Om te beginnen droeg hij een harden stroohoed en die

wekte terstond haar antipathie op. Zij dacht: als-ie die móet
tlragen, waarom dan niet op een zonnigen dag. Maar dat
gmg haar tenslotte heelemaal niet aan. Hij had een dikke

en ee? aa» en een scherp geplooide flanellen broekcn een blauw overhemd. Ze hield niet van zijn schoenen, die
een mengsel van bnnen ,m leer waren, wit en bruin. Ook
ad h.j korte beenen, hetgeen zeggen wilde, dat bij niet lang

^ou zijn wanneer hij opstond, al leek hij dat ook nu hij zat

appig.

zei bij scbapig.
..Wat blieft u.'' j , j ,,^,1 ^,^1 hij zei.
Zii keek hem bedaard aan. Ai) nao r- i

maar wist niets te antwoorden. Haar oogen dwaalden over
hem heen. Hij lichtte zijn hoed op. d.c een beetje aan zijn
voorhoofd plakte. Nog steeds bleef zi, naar hem kijken en
wat gegeneerd zette bij zijn hoed weer o,,. Hy knipperde
met de^oogen in haar richting. <-cn beetje droefgeestig. Een
oogenblik fater bad zij bet gezicht in de ban.len vinborgen en
schaterde. De man lachte ook. de dikke bond blafte en een
paar meeuwen zwierden krijscbend omlaag.
^ Toen stond miss Creech op. trok den bond achter zich aan
en haastte zich den boulevard langs. De man keek haar een
tijdje na. dacht ..rare meid!" en keerde j.b.losopbisch naar
zijn boek terug. Hij kruiste de beenen weer. zette, daar hij
het wat koud kreeg, den kraag van zijn nieuwe tweed-jas
oiJ en drukte zijn hoed stevig neer. Toen bij vijf minuten
gelezen bad, boorde bij iemand en zag bij bet meisje met
den bond terugkomen.

Miss Creech was tot bet besluit gekomen, dat er iets gedaan
diende te worden. Zij w ist niet boi^ zij <)v erw eg moe.st met de
mannen, die zij kende, dus zou zij zich oefenen oj) een
bekenden man. Zijn merkwaardige kleeren ten spijt was hij

knap. wanneer hij glimlachte. Zij bad bet gevoel gehad, alsof
zij uit haar vel zou springen en baar tante hield niet te zeer
rekening met den stand van baar humeur. ,|a. zij zou met
dezen man jiraten. zij zou zich aantrekkelijk maken. Zij zou
naar hem kijken, hem vleien, hem echt leeren kennen: iet.s
— wat dan ook — aangaande mannen van hem te weten
komen. Waarom zou zij aldoor blijven in dien eeuwigen kring
van haar gedachten — niets dan hond en tante. Het was
niet fair. Ze kon evengoed bier als ergens anders beginnen.

Zij ging weer zitten. Toen zei zij met baar aardige, diepe
stem: ..Ik heb nooit zoo'n boek gelezen. Mag ik het eens
inkijken ?'
..Zeker".

Na drie dagen, die koud cn wimlerig bleven, had miss
Creech Bob Fearon heel wat keeren gi'zien. Hij bad haar
gevraagd hem Bob te noemen en soms zei zij 's nachts in
zichzelf: ..O. Bob. Bob. Bob. Bob", alsof zij schapen ti 1de.
en toch klonk bet dwaas. En zij voelde, dat zij al minder en
minder en nog eens minder van mannen afwist. Zij waren
samen naar een film gegaan, zij hadden met hun beiden ov er
de kliffen gewandeld, zij hadden den hond heel wat keeren
afge.stapt, zij hadden over bet Leven gepraat, maar met dat
al was alles precies als het drie dagen te voren geweest was.
De vierde dag begon mooi en warm. Miss Creech ontwaakte

in haar ongelooflijk keurige blauwe kamer. Daar lagen haar
kleeren. netjes opgevouwen: een rolletje schoone komen v ooi-
haar krullende teenen. Zij sliep rustig, zonder v\oehn. Het
dek had nauwelijks bewogen. Het raam was van boven vijf
centimeter ojien. Alles was. zooals bi-t behoorde te zijn.
En voor ontbijt bad zij een zacht gekookt ei en een -tukje

toast, vervolgens een tweede stukje met jam. Zij bad een
dof-groene japon aangetrokken. Haar tante ontbiM-t altijd
in bed; zij bracht alles naar boven en dronk een tweede
kop koffie in den stijven slaapkarnerstoe]. Zij Ix-wonderde
haar tante, omdat die was als zijzelf, en zij voelde, dat zij
oud zou kunnen worden oj. dezelfde wijze, met een hond en
een tamelijk goede dienstbode, en misschien een nicht om

om (iie te doen versuffen.
..Ik ga uit. voor den beelen dag. tante Gina". zei zij zacht.
Haar tante zei .O? ' „j, v erbaasd-v ragenden toon.

rustiims" maken. ]k voel me wat

"En'ir* '""r',- *'1' toon.
vindt" ' '"<'''"einen. als u "t niet ergindt".

..O", z. aar tante, weer met .>en amb-ri

..Vandaag gaat alles anders intonat le

worden", zei Tbel
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-< Jiraal cii tain.-lijk l)i.-ck. maar het ponv maakto. dal haar
gezicht niet te lang leek.

/ij droeg (>en lichte jas over den arm. toen zij op weg was
naar de plaats, waar zij Boh Fearon ontmoeten zou. .|e kon
nooit weten, het weer kon wel eens verraderlijk zijn en zij
fiakte gauw kou. Fearon waehtte op haar bij de klifien. waar
hl) wat droefgeestig zat te lezen — in hetzelfde hoek dat hij
bij hun eerste ontmoeting gelezen had, dacht zij. Hij was
zonder hoed. had een effen bruin overhemd aan en een paar
gewone, lichtgele strandschoenen. Allemaal dank zij haar
sehalksehe, dartele opmerkingetjes, dacht zij. Maar zijn ge
zicht stond wat onbehaaglijk, bijna .somber. Dat zag zij niet.
Toen zij langs den rand van de kliffen wandelden, nam

miss (.reech zijn arm. Die hing levenloos langs hem neer.
maar zij bleef hem stevig met haar vingers vasthouden.
De morgen was nog vroeg; t was nog geen tien uur. De zon
^cheen warm en er was slechts een zuchtje wind. toen zij bij
een laaggelegen plek kwamen.

..Zullen wc wat gaan zitten?"'

..Goed".

Hij ging stijfjes zitten, terwijl Thelnia haar jas uitspreidde
en er op neerzonk. ...Je verstuikt niet dikwijls je enkel, wel?'"
\ roeg hij.

Miss ( .reech vond dat dit een vreemde ojimerking was.
na zoo'n lang zw ijgen. ..(). nee'", antwoordde zij met een
warmen glimlach. ,.Dat heb ik nog nooit gedaan".

.Daar hen ik blij om", zei hij eenvoudig.
Zij keek hem peinzend en toch doordringend aan. Bob

Fearon was onthutst. Hij was nog nooit op zoo'n manier
aangidveken. en hij hield er niet van. Met een mei.sje praten
v\as goed en best — hij had tien jaar lang met meisjes gepraat
zonder nadeelig resultaat — maar er was iets aan dit alles
Nsaarmee hij niet ophad.

..\\ aarom vertel je me niet meer over jezelf?" zei zij op
wat zij daeht dat haar meest vmleidelijke toon was.

..Ik hel) je alle interessants verteld", antwoordde, hij.

..,)a. maar alleen dingen die van geen beteekenis zijn. Maar
jeze li- .) ezelf? ,|e hebt me verteld, dat je uit liefhebberij kippen
houdt, en dat je eens in een vliegmachine gezeten hebt. en
dat je van broodpudding houdt. Maar dat is het niet wat ik
weten wil. Ik bedoel meer je ziel". Zij gloeide, vond dat zij
werkelijk heel goeil op weg was. tot zij zijn gezicht zag.
Flotseling zei zij: ..Glimlach tegen me".

Hij had geen behoefte te glimlachen en keek naar de zee.
..Daar is een boot", zei hij.
..Die boot kan me niet schelen. Kijk me aan", zei miss

(.reech.

Hij keek. en zag een mager gezicht met kleine, lichte
oosen. het ondereinde van bruine pony. een rechten neus.
smalle lip|)en. een puntige kin met een of ander vlekje erop.

..Falen wc doorloopen". zei hij. ..Ik houd niet van deze
plek. Bovendien — wat heb je aan zitten. We zijn toch niet
moe. hè?"

..Best", zei zij vroolijk en vriendelijk.
Het hielp niets. Ze kende de wegen niet om iemand te

interesseeren of interessant te maken. Zij had haar ge
wonen w eg verlaten om iets voor dezen man te doen of iets
van hem gedaan te krijgen, en hier was die blinde muur
weer. Zij wist niet waarom. Hetzelfde was haar vroeger over
komen en zou waarschijnlijk weer gebeuren. Maar zij zou niet
versagen. Woede en spijt laaiden in haar op. Waarom zou
zij zoo beleefd blijven? Haar stem evenwel zei vriendelijk:
..Laten we naar 't stranii loopen".

Hier lag aan den voet van de kliffen een ander klein plaats
je. een ietsje levendiger dan Redemouth. Kr waren meer wan
kels. en meer auto's schoten voort over de witte wegen. Zij
kon het dorpsplein zien. waarop enkele bussen stonden.

..Zuilen w<' <'en ijs gidiruiken?" Zij bleef nog even opgewekt
praten.

Zij gein nikten een ijs en gingen daarna 0[) een soort houten
pier zitten. Er was geen balustrade langs, maar hier en daai
-tonden twee aan twee dekstoelen. Het was warm en prettig
in de zon. Zij zaten op het uiteinde, alleen, en luisterden
naar het gemurmel van de zee. recht beneden hen.

Ken heele poos zaten zij zoo. zwijgend, d'oen stond het
meisje op en gaajite.
..Kun je zwemmen?" vroeg zij. op een ietwat luider toon

dan anders.

..Hè'G" vroeü Fearon. die juist wakker werd uit een dutje.
..Of ik zwemmen kan? .Ja. dat heb ik heel wat gedaan".

Zijn stoel stond op het uiterste puntje van de pier. Miss
(.reech bukte, maakte een vlugge beweging, greep de aehter-
pooten van den stoel met haar sterke handen en had in een
oogwenk man en stoel in zee gewipt.

Zij hoorih' het geplas en gesfietter en gesehreeiiw heel goinl.
toen zij langzaam en droefgeestig de pier af' liep. naar het
stadje toe. Het eene oogenblik dacht zij eenige kennis en
ervaring opgedaan te hebben, het volgende dacht zij: ..Nee.
ik heb er toch niets mee gewonnen"'. Zij had w èl eenige kennis
oj)gedaan. maar zon hiervan nooit geln-uik weten temaken.

De „Nova" in Hercules

T
N het sterrenbeeld Hereiiles is een nieuwe ster vm-schenen.
zoo hebben de dagbladen ons verteld. De gewone kranten
lezer zal het misschiiMi niet eens opgemerkt hebben. Als
het nu nog een filmster was! Dan ook: Hercules bestaat

al uit een tiental flink zichtbare Inillen Maar de sterren
kundigen hebben de ..nova"' met gejuich in de uitü;ebreide
sterreniamilie verwelkomd. SI De ..nieuwe" in Hercules, die
het belangrijkste hemelverschijnsel wordt geaeht dat de tegen
woordig zooveel verbeterde instrumenten te bestudeeren heb
ben gekregen, heeft enkele voor den onderzoeker kostbare
eigenschajipen. Ten eerste is zij door haar stand het heele
jaar zichtbaar. Dan heeft zij de nIerk^^aardigheid. 's morgens
zwakker te zijn dan 's avonds — alsof haar lieht tegen den
nacht "Wordt opgedraaid. De lichtsterkte is dus veranderlijk;
met Kerstmis bijv. was de ster flauwer dan in 't laatst van D(>-
cember. Met de sterke kijkers waarover men in Amerika be
schikt. is dat nauwkeurig nagegaan en zijn ook foto's van het
spectrum gemaakt. Het belangrijkst van ileze nova is eehter.
dat men door haar hoojit te kunnen uitmaken hoe het komt.
dat er nu en dan ineens zoo'n nieuwe ster van duizenden gra
den hitte aan het uitspansel o{)vlamt en na eenigen tijd weer
verdw ijnt. Is daar een wereld in brand geraakt en waardoor?
Ontstaan op dezelfde wijs nieuwe zonnen? Zijn misschien de
veranderlijke .nevels' niets dan ..novae"? Ken nevel
— wel te onderscheiden van een ..sterrenhoop" — is. naar
men aanneemt, een gloeimid. lichtgevend gas. De nevel in het
sterrenbeeld Orion is beroemd, ook wegens de nabijheid van
een donkeren nevel, met den vermaarden ..paardekop". die
zichtbaar wordt door al het licht in 't rond. Ken bezichtiging,
bijv. door den grooten kijkers der Leidsche sterrenwacht,
maakt een onuitwischbaren indruk. Dat er nu onder die nevels

ook zijn. welke in lichtkracht veranderen, heeft de geleerden
sinds lang tot gissingen gebracht. De nieuwe ster zal. hoopt
men. daarover klaarheid brengen, misschien leeren, dat zulke
nevels aan novae nauw verwant, wellieht een tvpe van novae
zijn. S] Nog willen sommigen \ erband zoeken tusscheii novae
en kosmi.-che stralen. De liehtsterkte der Nova Herculis. die

met het bloote oog te zien is. maar (omstr. () uur in den
avond) nogal laag aan de kim staat, wordt door de Anieri-
kaansche sterrenkundigen op de 2de grootte geschat; onze
landgenoot Dr. A. .J. M. Wanders zag haar als een ster van
de eerste grootte. A. S. M. V. . G.
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Foto W. H. Din"eJdein

de rijke flora der D!M<EL0EVERS of harsfj eld

DOOR HET LAND VAN DE DINKEL
DOOR W. H. Dingeldei^Evenals Losser ligt het dorp Denekamp niet oTiinid-

dellijk aan den Dinkeloever, doch een flink eind eraf
en waarom dit zoo is. leert overtuigend een hooge
vloed in winter of voorjaar. Abnormaal hooge water

standen worden zeldzaam, dank zij den beteren afvoer, doch
wanneer na aanhoudenden zwaren regen- of sneeuwval de
Dinkel buiten haar oevers treedt en de groengronden om het
dorp weer haar natuurlijke taak van oude rivierbeddingen
vervullen, komt het water juist tot aan de hooge esschen. die
als horsten het dorp in wijden boog omringen. Zoo waren
deze de aangewezen plek voor de oudste nederzetting. SI
,,Daginghem" is de oudst bekende naam voor het dorp. dat
thans Denekamp heet. Men neemt aan, dat de naam van een
persoonsnaam is afgeleid, het oud-Germaansche ,.Dago". dat
dag beteekent en wellicht een afkorting is van Dagobraht, Da-
gobert = hij die schittert als de dag. Zoo zal dan Daginghem
heteekenen: de woonplaats van Dago's geslacht. De overgang
van een naam als dezen in ,,Denekamp" is een verschijnsel,
dat men ook kan waarnemen bij de plaatsnamen Emmelkamj)
en Gölenkamp, oudtijds Empnichem en Godclinnchem. beide
in de Nedergraafschap Bentheim gelegen. SI ,,Denecham".
aldus de reiziger-teekenaar Andries Schoemaker, die o]) zijn
zwerftochten door Twente en Bentheim in 1729 ook Dene
kamp bezocht, ,,is een dorp gelegen in de provcntie van Over
Issel grensendc naar het graafschap Bentem: omtrent ter
halver wegh tusschen Oostmarschen en Gilhuys dicht hij het
^viertje den Dinkel: Is een redelijk dorp in dat gewest (n.1.
üvcrijsel), maar gans niet regulier en heeft rondom sig deftige
zaaijlandcn en houtgewas, dat seer aangenaam voor 't oog
IS en geeft den aanschouwer goet genoegen. De kerk aldaar
IS een hequaam kerkje doch niet groot met een spitsen toorn
.... van hentemer .steen gehout." Het oudste gedeelte
dezer kerk, gewijd aan den H. Nicolaas, o]) wiens feestdag
alle schoolkinderen vaeantie hebben, dagteekent uil het mid-

(IV) (SlotI
den der dertiende eeuw en is opgetrokken in een stijl, die nog
vermenging van de verdwijnende Romaansche met de op
komende Gotische vormen vertoont, en waarvan het zuider
portaal bet beste voorbeeld is. Misschien wei een eeuw later,
doch in ieder geval vóór 14.36, is de zware toren er tegen aan
gebouwd. Door den architect Van der Kloot Mevburg w erd hij
in zijn ..80 schetsen van oude dorpskerken" afgebeeld. Men late
zich echter niet misleiden door het Romaansche portaal, dat
pas bij de restautatii^ in 1911 den Gotischen ingang heeft ver
vangen en volstrekt niet te rechtvaardigen is. ̂  Toren en
oude kerk met hun massieve muren van Bentheimer zandsteen,
in wier voegen de groene bosjes van de muurvarens zich heb
ben genesteld, zijn onze belangstelling overw aard. Het eenvou
dige dorpskerkje, door Schoemaker geteekend. omringd door
het kerkhof met zijn krans van linden, welks toegangen door
een tweetal zware gesmede ..verckensroosters" voor het vier
voetige wroetende vee werden versperd, werd in 1810. toen
het uit de handen der Hervormden weer in die van zijn oor
spronkelijke bezitters was overgegaan, vergroot tot een kruis
kerk, geheel in stijl met het oudste stuk. Doch een eeuw
later werd dit nieuwe gedeelte afgebrokmi. om door een koepel
bouw van baksteen met zandsteenversiering te worden ver
vangen; of de bouwmeester echter <.en harmonische ver-
eeniging van nieuw met oud heeft geschajien. is nog altijd
eeai twistvraag SI In den toren met zijn driekantigen uit-

e tH, fr"''" naar'hoven draait, hangt
ma. z ■ ''w w- terecht trotsch op
kloLier' ''l" J-esterhues. de beroemde Munstersche
Stftor ' St- Relaas- of brandklok in 1.518. de
iM 153^1 (anderhalven meter in doorsnede)m 1530. terwijl het kleinere ..midilagklokj
wijd. 111 het jaar 1436 door een zfek
pgoton werd en dus weldra zijn
kan herd

e  . aan Maria ge-
eren meester Wilhelm

vijl honderdst en verjaardagerjienken! S! Als
van de grooteop den vooravond
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ChristHijk.' fV'.-sl,-n ,.,1 op het
tt'fst van den kcrkpatroon St.
Nu'olaas. ovcnals op anderó

t|(lon. hot g.'hoior der klok-
k.-n (o-d-e-e) in hlijdon molodi-
-■u/en ,lans ovor het dorp weer-
k/inkt. kan men meezingen:

t II in, nj;('| lifcr. i£fbradcii hoon.
'l-'l k'oi,,. jrroof van Bèèntem

(too."
Ken lierinnering aan graaf

eru ijn II van Bentheim, die
III lïK) eigenaar de nabi
ha\ezate Si

Ie naniinge
ingraven werd en
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ongetwijleld dOor milde giften
liet gieten der beide grootyte
klokken mogelijk heeft ge
maakt. S] Het ontroerendst
beieren zij wel. als op Paasch-
zondag na het oprichten en
\crkoopen van de Paaschtaak
iic menmte

Fofo 11'. H, JMiigfiiU'in
DE ST. MCOLAASKERK TE DENEKAMP OP EEN WINTERDAG

in (levoten gang.
als gold het een processie, on
der het zingen der eeuwenoude
Paaschliederen van de Paasch-
ueide (lorp\N aarts keert en de
klokken beginnen te luiden,
eerst aarzelend, dan aanzwel
lend. en als muziek den zang
\ an het \ olk begeleiden en doorspelen. SQ Want telken vuur, dat de vorige dagen met w agens vol i.s bijeengebracht,
jare. als het feest der Opstanding nadert, kiest de Dene- Boven aan den staak, zoo mogelijk in een ,,straampen"
kamper jeugd een aanvoerder, die ,,.Iudas" heet, en een (gaffel), wordt een teerton, gevuld met brandbare stoffen,
helper. <lie den naam .,Krioter" (= Iskariother) draagt, vastgespijkerd en geketend. Met vereende krachten wordt hij
Hp Palmzondag gaan de jongens van het dorp met hun opgericht en de Zondagsche pakken worden niet ontzien bij dit
aanvperders aan t hoofd zingend de huizen langs, om ,,eier zware werk. Dan wordt een ladder tegen den stam gezet, door
te gaddern . waarbij klinkende munt natuurlijk even Judas beklommen en de staak verkocht. Ook het aansteken
welkom is. ja langzamerhand regel begint te worden. Voor der teerton wordt aanbesteed. Sf Als dan de avond is geval-
een deel \ an de opbrengst der collecte wordt hout voor len, wordt het Paaschvuur ontstoken. Knetterend slaat de
het .Paaschvuur gekocht, dat op Paaschzondag zal branden, vlam door de droge dennenaalden en een zuil van rook en
3Q Als op dien <lag het middagmaal afgeloopen is, trekt de vonken rijst ten hemel. Tegelijk wordt ook de vlam geworpen
gehi'cle schaar naar het huis Singraven. om volgens vast in de ton, die ook weldra oplaait als een baken in den nacht,
gebruik een boom te vragen. Moest men zich daartoe van terwijl alom aan den horizon rosse plekken verraden, dat
ouds op het huis Beugelskamp vervoegen, thans, nu dit weer de lentevuren branden in Twenteland. De menigte staat
goed met Singraven vereenigd is. schenkt de eigenaar van om 't vuur en zingt het drietal liederen:,,Daar nu het feest
ilit laatste den boom. Hij wordt aangewezen, gehakt en van Paschen is", ,,Hoden is de grootste dag" en ,,Christus
nauw elijks ligt hij geveld, of rappe handen grijpen toe, vormen is opgestanden". §3 En als de laatste vonken verglimmen,
een keten en sleepen hem moeizaam naar 't dorp. Weer gaan allen huiswaarts; het Paaschvuur behoort weer een jaar
klinkmi op dezen tocht de oude liederen. Even blijft hij bij Inng tot het verleden. ^ In den advent hoort men nog overal
de R.K. kerk liggen, doch na de vesjier wordt, hij verder den ,,woonderen klaank" van den Midwintershoorn door de
gesleept naar de Paaschweide. eertijds heide, bij 't erve El- avondstilte. Zijn geluih verstomt eerst, wanneer Driekoningen
ferman. Re'-ds ligt daar de groote hoop dennenhout voor 't nadert. S3 Doch de nieuwe tijd schrijdt onweerstaanbaar

voort. De oude dorpshuizen
met hun groote niendeur naai
den straatkant en hun mest
vaalten voor den ingang, die
wij in onze jonge jaren nog
zoo goed kenden, heliben lang
zamerhand plaats moeten ma
ken voor nieuwe gehouwen,
die dikwijls reeds steedsche
allures hebben aangenomen.
Ook de Nedersaksische ,,losse
huuze" in de boerschappen
zijn. het ecne voor het andere
na, gemoderniseerd. In Beu-
ningen is er nog één, in Noord-
Deurningen eveneens; alleen
Tilligte kan nog op enkele
meer hogen, doch voor hoe
lang nog? Veel is er geknoeid
in den woningbouw bij de boe
ren. en het is een gelukkige
gedachte van den eigenaar
van een der grootste land
goederen hij Denekamp, dat
hij bij vernieuwing der huizen
zijner pachters den ouden stijl,
die zoo goed met, het land
schap harmonieert, aanhoudt,

IN HET STERREBOSCII RIJ DENEKAMP maar tevens recht doet weder
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varen „„ de eieehen v.» lagen
zichte van economie ^ Mooie looliiosschen.

elders in Twente welhaast te vergeels zoekt
Beuningerbrug beginnen de uitgestrekte oofbossebmi van
Borg-Bcuningen, een bezitting van den h^er D. W van
Wulfften Paltbe. Ten zuid-oosten van den Oldenzaalscben
straatweg bet Sterreboscb met zijn prachtige gebogen laan

keuken, die de wijde Dinkelbocbt begi^leidt i

men

Voorbij de

van
noude beuken, die de wijde Dinkelb --p

te vlieten
Acbti'rbolAcnteiuoi. ^,o„dilJ gerestaun-erd. kan <.p .'en

x-lxrr'rH«.V;

waarvan er verscheidene schuin over den ivaterspiegel hangen.
1  . ... a. 1, „ 4- ft vrr IM»cr» h

T esten der straat het veel grootere Borgbosch.
dicht langs de villa de Borg leidt,
de huis Borg-Beuningen lag. in de

de heeren van Boningen.

"j . . ^ fc"* >i;- .

en noord-w
welks lange rechte allee dicht langs
in wier nabijheid het oud
Middeleeuwen een bezitting van
Het aanzienlijke geslacht der Twickels was er in de 16e en
17e eeuw gezeteld, heeren met een Avoeligen geest, die veel
van zich deden spreken in Staat en Kerk. Sinds lang is het
oude huis afgebroken en alleen de gracht wijst de plek aan.
waar het
stond. Ook het

naburige huis
Beugelskamp
was een tijd
lang in het be
zit der Twi-

ckelo's, doch
ook hier is de

glorie van het
sterke kasteel

reeds lang his
torie gewor
den. SI Wan

neer de Dinkel

het gebied van
de Borg ver
laten heeft,
slingert zij
zich in wijde
bochten dooi

de weiden van

Sing raven,
omzoomd

door bosschen

en boomgroe
pen. Bij de
Pi g genbrug
blinkt het stil

le water van

de Yisscher"

Foto tv. H. DinsieUicin

HVIZE SINGRAVK

.  waar de hooge peppels en het geboomte

> a 1 1 i 1

!>
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buiten

,  ,,.,e.i bekh'c.l.'"- 1't <l«'» molenkolkdrenkt, .b»' < " schuim tot rust. om zachtkens verder
komt het melkvvi ' l,„sschen en weiden van

® """ """'"J ?.. .t....r.M.rd. kan op een eerbied-
de oudste
lotswjsse-

1- 1 met het huis neen p.. J1 De bos-lingen. die de ni Singrav.-n herbergen een zeer rijke
schen van de u„m.isriiken bodem welig tiert. Daar
flora, die op den om j d„(,venetel. heelkruid,
bloeien de ks.-nkruid. gierstgras en
boschweder.k en .ang.-rs van het

rSëimaLid h.. imscb v..rvulien met hun lied in
allerlei toonaard. SI Als de
kanaal is doorgeleid- vervolgt zi
Tilligte. .Alvorens Twente
lag,' hooi- en broekland van d.-n (Ittrn shagen. ,'en uitver-
kon-n oord voor watervogels. .Nog goHt hier m den winter
breed het water en houden schuw,- ganzen en zwanen er op
hun zwerft,)chten rust. Een paar eendenkooien, van Kniep-
JaiT' en de ..Hoogboer"'. littir.'n ,'r aan ,len rand dei wijde

illo,

scii \t-r\ iii4' ... -

Dirik,'! omb-r bet Almelosche
haar w,'g door ,1e b.ierschap

verlaten. do,)rsnijdt zij nog het
d,'n Ottershagen, een

in

vlakte

N BIJ DEISEKAMP

van het Singraver park zich in weerspiegelen en de breede
plompebladeren drijven op het effen vlak. In een bocht
der rivier, op een schiereiland, ligt het deftige huis Sin-
graven, middelpunt der oude havezate, bijna de eenige
om Denekamp, die stand wist te houden toen na de
agrarische crisis in de achttiende eeuw menig landedelman
ten gronde ging en zijn eigendommen met hypotheken
bezwaard, dan verkocht en ten slotte gesloopt vvorden. SQ
Johan Hundenberg was het, die in de onrustige tijden van
het begin der vijftiende eeuw op de plaats, waar nu het huis
ligt, zijn ,,munitio in Syngraven" stichtte en vele eeuwen
Zijn sedert voorbijgegaan. Eén, die zich „echte, rechte vrij-
schepen van het Heilige Roomsche Rijk" noemde, woonde
er; Begijnen zonderden er zich af van de wereld in de onge
lukkige jaren van den Gelderschen Oorlog; de graven van
Bentheim en adellijke geslachten als de Sloets en de Thouars'
hadthm het m bezit. De landrentmeester Gerhard Sloet liet
m tOOi door een bekwaam bouwmeester den toren bouwen
m den schoonen stijl der late renaissance en de tegenwoordige
mgenaar zette m zekeren zin diens werk voort door den ge

<lcn '""■"•""•"•■"'■line m,.t do arol.itectuur van
R, 1 , waardig geheel te schennen

, waar
achter de heu
vels van Oot-
marsum en

Hezinge oprij
zen. Doch wel
licht zal deze
toestand spoe-
dig tot het
verleden be-
hooren. want
men is druk
bezig met het
graven van
een kanaal,
dat ,lez,' lage
grnnilen zal
,)nt lasten van
het O 11 g e-
wensehte wa
ter en het
ov ertollige zij-
,lelings lang.s
,1e Dinkel
naar den La
ger Omvloed
op Duitsch ge
bied zal bren
gen. SI Dan,
over de grens,

doorstroomt de Dinkel de vroegere heerlijkheid Lage. een
maal een 1 wentseh enclave in het graafschap Bentheim,
thans eigendom van baron Heeckeren van Wassenaar, die
ook het prachtige goed Tvvickel bij l)eld,'n bezit. Ook bij
Lag,' wordt het Dinkelwater nogmaals ,)j)geh,)uden door
een watermolen, in welks nabijheid de bouwvallen van
het kasteel liggen, in den Tachtigjarigen Oorlog opge
blazen door prins .Maurits' troejien in hetzelfde jaar. dat
Oldenzaal voorgoed in Staatsch,' handen overging (1626).
S! Zoo hebben wij in dit viertal artikelen de Dinkel op
laar loop gevolgd, doch van zooveel hebben wij niet ge
sproken. dat vermelding m,'er dan waard was. Slechts vluch
tig hebben w ij gerept van h,'t uitgestrekte heuvelland van Oot-
inaisum, Nutter en Hezinge. ook t,tt het stro,nngebied van
ons liviertje behoorend. Ge,'n r,'cht hebben de heiden met
uin vennen en plass,'n wed,'rvaren: nauwelijks is er gespro-
en over het oeverlandscha]) van ,1,- Punt - ,'n Gele beek. de

iroe-gronden van Tilligter-. \ olter- en Agelerb,)ek met de
out , walburcht den Hun,'nb,)rg. do,tr sagen omzweefd. Doch
dit alles word,' voor later b,'waard.

 ■

E cn eritictis maakte
raerkingop d,.n zin m e.'ii d,'een

sprake was

s tegen,)v,'r 1)1 MAS KILS aan-
th'i- r,)maiis v an den schrijver, waarin

van ..de pijnlijk,- Ie,-at,', di,- ,),)genblikken vanzwaivte opwekken". ..Dat is t,>ch'e,'n zonderling Imeld. Hoe
M^ " Icoge zaak jiijn ,l,),'n?" Waarop Dumas koeltjes:aai. mon eher. heb je dan img n,),iit Imoldpijn gehad?"
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REEËN EN HERTEN

x'vcrrat. hai \ raa<; den d
■iociiliik u.d l.lij n,e,. j^_ ,,ij h,.,.,.scht'ai \ raa<r den (luincifipnaar.

over een

jjaan uraven. vaar !iij met

DOOK Dk. G.EH is in den loo|, d,-,- tijden lieel wat veranderd in de
dierenwereld van ons lieve landje, niet sleehts sinds den
tijd. \saarin (1(> klei. waar nn de Tegelsehe fabrikanten
hun gresbuizen van bakken, werd neerirelegd. toen.

1» Mkens de ,n dezelve -ex „„d,Mi overblijfselen, m'-ushoonis en
olitanten deze strekmi onvidlig maaktmi. nieuws^iericr jrade-
ue-lajjen door Nederlandsebe apen: neen. ook sedert het bejiin
Mu. onze jaartelling, dus ten aansehoinNe van ons volk zidf.

er heel wat verandm-d. Kr zijn soorten verdwenen en soor
ten bijgekomen, het ,>erste meer dan het laatste, het eerste
.neestal door ons toeduen. hef laatste meestal legen onzen
zin. het eerste im-estal een verlies, het laatste veelal geen
aaiuMnst. /le d.- ( bineesebe olbandkrab. <le bruine ra\ en
de. noii nmt aanuezitre bt
of hij er e
paar duizend konijnen, die o\tn-aI
wel moeit.- h.-t stuivend.- zand he.-ft vastgelegd. S2 Maar wat
Is .-r al met v.-r.hx ,-,u-n! In onze g.-sehiedenishoekjes op
>t uui azen \\ ij. hctreilciid*^ <le levt^ns\vijzo van onze voor-

(at zij zicli kleedden in dierenvellen (dat doet onze
l.et«-re helft nog) ,n door \ el. rh i wilde dieren werden be
dreigd. Die wild.-
di.-ren waren dan:
beer en wolf. oeros
en wisent. wild
zwijn en hert. .41-
h-en het laatste
nam aan de b.-drei
ging geen d.-< 1 .-n
l>!eet daar.im g» -
-paard tot op den
.lag \ an h. d.-n.
Maar alle g.-kheid
op een stokje, het
is wel de moeite
waard .-ens na te
gaan door w.-lke
\ ersehillend.- oor
zaken we van al
die dieren zijn afge
raakt. Dat het be
staan van beer en
wolf met een ook

.'ultiveerde kleine
trekthei.lu 1 t ge

F(ilii''s I\ Uil sl
REEGEIT

z.mder .int.iegankelijke berg.-n en bossch.-n ni.-t te rijmen is, is
z.in.ler meer duidelijk. Iets anders is het met den wisent en
d.-n o.-r.»s. B.-i.b- v.irmden geen g.-vaar \()or de zich ont
wikkelend.- kl(-in.- g.-rneensehapjes .-n zijn in .inze strek.-ii
to.-h al v.i.ir d.-n aan\ ang .Ier mi.ld.-l.-euw .-n v.-r.lw en.-n.
W aarsehijnlijk h.-bben w ij hier w .-l t.- .l.n-n m.-l .li.-ren. die
zi.-h eigener b.-w.-ging h.-bb.-n terugg.-trokk.-n. om hun ver-
ni.'tiging later m.-er o.istwaarts t.- .m.lergaan. O.ik war.-n
.1.- t.iestan.len hier v.'i.'ir .l.-n gra%".-nt ij.1 w.-l t."- ong.-r.-gel.l,
.im aan jaehtv.-r.ird.-ningen het aanzijn t.- gev.-n. R.lelh.-rt
(-11 r.-.- h.-bb.-n daar .-eht.-r nog n.-t van kunnen jirofit.-.-r.-n
.-n zoo h.-bben a.lellijk.- prerogati.-v.-n. .ipg.-v.ilgd d.i.ir r.-g.-n-
t.'n[)retentit-s. tenminst.- twee kajiitah- wildso.irten v.-ilig in
.>nz.-n .lenioeratis.-h.-n tij.1 binnengehnidst. .^Is de Franseh.-
r.-v.)lutie .-en halv.' .-.-uw .-. r.l.-r w as uitg.-br.iken. waren w .-
inissehien .i.ik .li.- tw.-.- arm.-r gew.-est. W.' kunnen g.-riist
aannem.-n. dat. als bet bi.-r zuiv.-r .-en strijd tiissehen menseh
i-n .lier ha.1 g.-g.ihh-n. .l.-z.- al v.H'ir .1.- kruist.i.-hten in h.-t
na.h-.-l van ii.-t laatst.' z.ni zijn b.-slist. .Maar .l.i.ir het fe.nlale
-t.-ls.-l was het aan het gro.itst.- .leel .Ier b.-volking oji straffe
.l.-s .l.i.nls v.-rboden .-.-n hert ol r.-.- .).)k maar met .-.-n ving.-r
aan t.- rak.-n. dus bl.-ven er aanvank.-lijk t.- w.-inig en t.- sl.-eht
uitgerust.' verv.ilgers .iv.'r om een .'rustig.- b.'.lr.-iging vo.ir
hun v.H.rtb.-staan te v.irm.-n .-n t.).-n .lok dat and.-rs wer.l.
war.-n .Ie br.-in.-n al g.-n.x-g verh.-l.lerd .im .-.-n st.-ls.'l van h.--
p.-rki-n.h- b.-palingen en regels te .mtw.-rp.-n. d'r.iuw.-ns. i.-d.-r.-
lle.-r jaag.i.- op zijn eig.-n t.-rrein .-n ha.1 .-r .lus z.-li h.-t
m.-.-st.' b.-lang bij om t.- z.irg.-n. .lat .-r v.i.ir zijn nak.im.'lingen
o.)k n.ig wat .iv.-rble.-f. Als d.- rid.l.-rtij.1 t.-n .'in.Ie l.i.ipl. is
h.-t jaeht v.-rrnaak al in .-.-n .lu-^.lanig sta.lium van .mtwikk.--

Barfndkecht
bng gek.nn.-n. .lat het jaehtrecht e.-n afzon.l.-rlijk object is
geworden, dat .if uit .l.-n faillieti-n boedel der feodaliteit
w.ir.lt g.-red. .M' door rijk.' burg.'rs wor.lt gekocht. Hiermede
trad feit.-lijk de toestand in. dien wij nu nog k.-nn.-n. Als wij
ons nu n.)g kunnen verheugen .iver een ree tussch.-n de eiki-n-
singels of.-en k.ipjiel herten onder .1.- .leunen, komt dat door-
.lat .li.' .li.'r.'ii daar e.'ii gel.lswaar.l.- ^■.-rteg.'nw.)ordigen. .li.i
v.-r uitgaat bov.-n <1.- r.-ëele waarde. §3 .foeh zijn z.' als soort
nooit he.'lemaal veilig geweest en .lat zijn z.' nog niet. Z.i.)-
veel pleizier als .1.' jaehthcr van zijn .lier.-n heeft, z.i.iveel
ergernis heeft .1.' h.i.-r. .-n s.ims .mk d.' b.iselih.mwer .-r aan.
Kn zoo komt In-t .lan. .lal .-r al .'.'uw.'ii .-.-n strij.1 gaand.' is
tusschen jag.-r en gron.lgebruik.'r. .li.- t.-n .mzent v.i.ir .-nkele
jar.'ii weer .'.'ii b.-.-t j.' m.-.-r in h.-t \-.i.)rd.-<-l van .l.-n laatste is
heslist. tot na.le.-l van het wild. Wij willen echter h.tpen.
dat dezelf.le .lemoeratie. .li.' hi.-rt.).' g.-l.-i.l In-efl. nu .-in.lelijk
ook genoeg nog heeft g.-kr.-g.-n v.ior de ideëel.' waarde van
ons groot.' Avild. om h.'t e.'n ruim as\lr.'chl t.).- t.' k.'nnen.
Aan het Ix'staan van hert.'ii en re.-ën is hi.-r met .lat al to.-h
rvel iets kunstmatigs g.-k.nn.-n. .lat .l.-n natuurliefh.'bber .-ven
ontstemt, maar m.-t d.- r.-.-ën is d.' zaak t.ich altij.l nog wel

z.h') gesteld, .lat z.-
hi.-r b.-st hun kostje
op kunnen halen
en dat de jagers er
binnen het kader
van de beschermen
de bepalingen (met
inachtneming van
hun eigen cti.[u.-t-
te!) gerust flink
achterhe.-n kunn.-n
zitten zonder ze uit
te r.i.'ien en daar-
.)m b.-gr.).-t ik z.-
toch o.)k altijd we.-r
met gro.ite ing.--
n O m e n h.- i d. W a t
hun levensw ijz.'
aangaat, zijn het
ook in ons land
nog .-elite wilde
dieren. H.-t grap
pige is. .lat z<- juist
daar h.; t m.-.- s t
vo.irkomen. waar

van een ..natuurlijk" landschap g.-.-n sprak.- m.-er is. Uit-
g.'strekt.- heid.-v.-ld.-n .-n d.-nn.-nb.)sseh.-n trekk.-n h.-n maar
weinig aan. E.-n afwiss.'ling van r.igg.-veld.-n. w.'ilan.l.-u.
.-ik.-nhakhout .-n .ipgaan.l gebo.imt.- is .-en .-.-ht r.-e."-n-
paradijs. Zulk.- plekk.-n zijn in ons land talrijk g.-n.x-g.
maar de jaehtt.x'slan.l.-n v.irm.-n d.-n tw.-.-.l.-n h.x.ldfa.-t.ir
.-n zoo komt h.-t. .lat d.- r.-.-ën n.igal .mg.-lijk v.'rd.'.-l.l
zijn. Ik d.'nk, dat .1.- m.-.-sl.' w.-l v.xirk.nn.-n in Ov.-rijs.'l
.-n G.-ld.-rland en in h.-t l tr.-.-hts.-h.'. In h.-t W.-st.-n .uit
breken z.- h.-.-lemaal. .li.- in li.-t Naar.l.-rm.-.-r zijn w.-l (h-
westelijkst.-. H.-t lijkt g.-k: r.-.-ën in .-en m.-er. maar in h.-l
Zuid.x)st.-n van h.-t Naar.lerin.-.-r. bij d«- .-.-n.h-nk.xii. ligt .-en
gr.iot stuk vast.- gron.1 .-n daar huiz.-n al s.-d.-rt jar.-ii e.-n
paar re.-ën. afstamm.'lingen van .-x.'m[)lar.-n. di.' bij .-.-n
drijfjacht uit li.-l G.xii. waar ze .xdc al h.-.-l spora.lisch me.-r
v.xirk.imen. daarh.-.'ii zijn g.-vliicht. SI De zichtbaarheid van
.1.' reeën wisselt st.-rk met .Ie plaats. In het Aaar.h-rme.-r w.ir-
.1.-11 ze slechts z.-l.l.-n g.-zi.-n. dat komt w.-l hier.hxir. dat .-r
.laar maar zoo w.-inig .ip.-n t.-rrein is. belialv.- .Ie aangren-
z.-ri.h- w.-i.l.-n dan. v.aar zij zich ni.-t wag.-n. Ik ken .laareii-
tegen .x)k strek.-n waar zij. .l.xir.lat .h- ja.dithe.-r zi.-li all.-.-n
hun b.-scherming aaiilr.-kt. z.io w.-inig schuw zijn. dal j.- z.-
den he.-l.-n .lag t.- zi.-n kunt krijg.-n en oni z.m te zeggen bij
i.-.l.-r.-n ho.-k. .li.-n j.' omgaat, .-v.-n v.mrziclitig mo.:t zijn om
z.- ni.'t .»v.-rliaast o|) de vlucht t.' drijv.-ii. Wat is dal an.l.-rs
e.-n m.xii g.-zi.-ht. z.xi'n paar r.-.-."-n. .lie zich in gr.xit.- sprong.-n
d.xir het li.mge gras van .-en .mgemaaid li.xiilaii.l naar de
v.-ilig.' b.-sehulling van .-.-n .-ik.-nliakh.mthoschje of e.-n h.xig
rogg.-v.'l.l sp.x-.l.-n ! Spo.-.l.'n is .-ig.-nlijk ni.-t li.-t juist.- w.ior.l,
want z.- w.-kk.-n maar z.-l.l.-n d.-n indruk van haast t.- li.-bh.-n.

MET JONG
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•  t,. no2 vfel vetter uitbokken ^'"""""v^rnen. als ilaarin niet
""""''^Tronsttijcl viel. <lie wel he.I

kracliten vergt. \ oor de
r\\- '"ï. da"t een enerveerende en koort-bükken is (Ut herten,
sige perio . ^ met eiken
Iedere reebok v. ke
andere oj) ^ ^.aarl)ii het bloed
durende „ j,,. rf e heer-
vaak ri.jkeb,k geiten te vei-

hannii over een oi meei-cnappij fl \ \ f • - • I

overen en
v'oor niets;

flagen lang hebben ze dan
anders meer oog. ook met

EEN OOGENBLIK RUST

Met groote sprongen bewegen ze zich voort, staan soms even
stil om om te kijken en gaan dan weer verder. Wij moeten
ons ook vooral niet voorstellen dat zoo'n ree maar in het
wilde weg doorloopt op hoop van ergens een goed onderkomen
te vinden. Zij kennen alle details van hun woongebied veel
heter dan wij en iedere ree houdt er zoo zijn eigen vaste ge
woonten op na en heeft zijn vaste schuilplaatsen, waar hij
niet dan in den hoogsten nood van afziet. De jachtopziener
weet dan ook jjrecies waar op ieder uur van den dag zijn be
schermelingen te vinden zijn, welke akkers en aardappel
veldjes ze in de avondschemering met een bezoek plegen te
vereeren en wat al niet meer. Met die avondschemering be
reikt de reeënactiviteit haar hoogtepunt. Hoe weinig schuw ze
soms ook mogen zijn. zooveel als 's avonds zie je er nooit.
In het hartje van den zomer komt dat ook wel hierdoor,
dat ze. als vele dieren, de heetste middaguren in een veilige
schuilplaats slapend doorbrengen, maar de hoofdzaak is toeh.
dat ze liever de volle honderd procent veiligheid nemen en
zich daarom bij voorkeur eerst onder bescherming van de
duisternis in het open veld begeven om hun kostje op te
scharrelen. Het nadeel is dan heeleinaal aan onzen kant:
wij kunnen moeilijk meer zien, terwijl zij van hun reukver
mogen en hun gehoor, waar het toch maar op aankomt, een
even goed gebruik kunnen maken als midden overdag. Het
zijn vooral die nachtelijke strooptochten, die hen bij de boeren
impopulair hebben gemaakt. Als er niets anders te krijgen is.
eten ze wel bladeren en boombast en het beetje Avilde grassen,
c at onze bosschen opleveren, maar zij weten even goed als
WIJ, c at groene rogge en aardappelloof en allerlei andere ver-
ïouwsels heel wat voedzfimer zijn. De boer heeft met die

aiK izie dan ook w einig op en neemt zijn maatregelen, ^'aar
(Ie jacht met in aanzien en het toezicht
s echt IS, weet hij het nuttige met het
aangename te vereenigen, en stroopt zeweg, maar m de meeste gevallen worden
in (ïn samenwerking met den
if^\ bekende hooge kippengazenaftaster,ngen gezet, waarvan wij goeddoeit de doorgangen steeds aeltlet^ons
te sluiten, willen we niet een reden te
meer geven om artikel 461 toe te passen.
In vele gevallen heeft de jachtheer als
gen ar^?"r' tot klagen als de boer. Van zijn jonge dennc-
weg "'^t'Jurlijk juist de knojtpen
graag al de bok ze

«chmst^ llaleir Tro'eten ze onl a?'i «chors
tuurlijk het narigheid komt na-

„o,. hun vilifhuid^ Me. .Ie .i""?''/"'™
hebben ze heel wat te stell<-n en daaib,
komt nog de enerveerend.- aanwezigheid
van een aantal minder fortuinlijke hok
ken. die telkens rnet gewehl verdreven
moeten worden. Aan et. n k.nnen z.j in
dien tijd haast niet toe en z.io gaan ze
aardig slap den herfst in. Dm .^erste
h.'ifstmaanden moeten zij zich dan ook
z.-er ten nutte maken om de verschrik
kingen van den winter, met voedsel-

schaarschte e;i koude, te doorstaan. Hoe zij er zich ten slotte
doorheen slaan, is een raadsel. aar eikels liggen. <v. len iie
tenminste nog een voedzaam gerecht op. maai dat is ang niet
overal het geval en dan wordt het wel een crisismenu van bast
en takken, afgewisseld met wat dorre bladeren en giass.n en
resten, die op de akkers zijn blijven staan. Boscheigenaai s. f n
wat voor hun reeën voelen, zorgen dan ook wel vooi wat .
voer. hooi en eikels, dat op vaste plekken wordt neeigehg
en dat helpt ook wel. maar het feit blijft toch. dat er h< e
wat zijn. vooral onder de ziekelijke en oude exemjilar.-n. die
er het loodj.- bij leggen.Tegen de koude zijn ze beter beschermd,
want als de winter eenmaal in het land is. heelt de biuin-
roode zomervacht plaats gemaakt voor den veel dikkeren win-
terpels. die grijsbruin van kleur is. Kleurvariaties komen
trouwens ook nogal eens voor, vooral in het donk.-re. soins
ontmoeten wij 's zomers reeën, die nagenoeg zwart zijn. SI
In den zomer vinden we de reeën meestal maar met weinigen
bijeen en ook de verbanden, die in den paartijd ontstaan,
kunnen niet als echte kudden worden beschouw d, s M inters
vereenigen zij zich daarentegen vaak tot groote troepen, die
dan voorgegaan worden door een der oudste geiten, wier
sociaal gevoel wel iets meer ontwikkeld schijnt te zijn dan
dat van de bokken, die trouwens heelemaal een zeer weinig
heminnelijken aard hebben. In landen, die meer met oerna-
tuur gezegend zijn dan het onze, hebben zij natuurlijk ook
juist in de wintermaanden meer dan ooit van roofdieren te
lijden.bij ons blijven de natuurlijke vijanden beperkt tot aller
lei parasieten. Vooral een soort schapenhorzel, die haar larven
in de neusgaten van de rustende dieren legt. kan kolosale
verwoestingen aanrichten, iets waar eigenlijk alle herten
soorten aan onderhevig zijn. De larven van die A'lieg nestelen

■i".. joofHjk,
D,. ■"■f"""'' "-idiwif.»
roeid! Zoo straft heV kl?"'
D,» ■'Liait net kwaad zichzelf <
?  V ^'•'" ""'Imaanden en zii zouden er. ,1,-en 7.\
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/ich n.l. 111 de lu'us- en keelholte. Lastig zijn ze daar natuurlijk
altijd en de dieren verdoen heel wat tijd met vergeefsehe iio-
gingen om die kwelgeesten weg te niezen en te hoesten, maar

■t rottenhooid af. w at dan tot directe
Mei worden de jongen itehoren.meestal een tweetal roodhruine diertjes met «

vooral 0|) het
ook geen wol-

verstikking
soms dalen ze tot in het

voert. SI In

,  1 1 . diertjes met geelwitte vlekkenrijen. die heel wat van de moeder ver.r,.„;
gehied van bescherming. \\ ant al hebbeirvve
ven meer . die een volwassen ree aankun
nen. er zijn nog altijd vossen en rond
zwervende honden, die het eroji gemunt
hebben en kraaien, die er ook geen been
111 zien. zoo n jong reetje de oogen uit te
pikken en in de eerste week zijn ze vol
komen hulpbehoevend. Gelukkig groeien
ze hard en al gauw trekken zij er met d(>
moeder mee op uit. om zelf voedsel te
zoeken, loch blijven ze nog lang zuigen,
waarschijnlijk heel den winter door. S!
Over de geweivorming in het algemeen
komen we bij de herten nog te spreken,
maar hier moeten toch even de reeëii-

dit gebied vermeldeigenaardigheden op
worden, liet eerste gewei ontstaat eigen
lijk al in den herfst van hetzelfde jaar.
vsaarin het bokje geboren is. Het bestaat
uit een paar eenv oudige knoppen, zonder
rozenkrans, dat aan het einde van den
winter alweer wordt afgeworpen. In den
loop van den daarop volgenden zomer
ontwikkelt zich dan het eerste echte ge
wei. dat een rozenkrans heeft en meestal
uit één rechte spies bestaat. Die rozen
krans is de verdikte. ..geparelde'h-ancl on-
deradn het gedeelte, dat telkenjare wordt
afgeworpen. De bok. die zich met dat
rechte gewei getooid heeft, heet nu spies-
bok. In den herfst wordt het afgeworpen
en nu ontstaat een gewei met twee ein
den aan iederen hoorn, dat het dier den
naam gaffelbok verschaft. In het derde
jaar ontstaat het zeseiiidige gewei, dat de
meeste bokken hun heele leven door icd< r
jaar weer krijgen. \ orming van meer einden komt bij reeën
betrekkelijk weinig voor: wel wordt het gev\ei nog grooter
en sterker gepareld naarmate de bok ouder wordt. Hoe sterker
gepareld, (l.w.z. bezet met rijen kleine witte knobbeltjes, des
te hooger stijgt het in des jagers achting. Er is wel geen her
tensoort. die zooveel aberra-

Foto .V.I', van Tiibergcn
IIA EMA^TnL^S Ml LTIFLORUS

(KALBRKYEm)

ties in den geweivorm
toont als juist het ree.

ver-

Dat
begint al hiermede, dat soms
ook de reegeit zich het bezit
van zoo'n hoofdtooisel aan
matigt. Verder kan het ge
beuren. dat het stadium sjnei'-
bok. of zelfs gaffelbok wordt
overgeslagen en de eenjarige
bok dadelijk zes einden krijgt .
Daar staat weer tegenover,
ilat er ook bokken zijn. die
het hun heele leven niet ver
der brengen dan die eene
-pies. Dat is een kwaad dinr.
want met die rlolken kunnen
ze in den bronsttijd hnn
rivalen ernstige verwondingen
I (K-brengen en zelfs dooden.
De jager is er dus zoo gauw
naars" weg te schieten. Oude
een achteindig gewei op. dat i
maar de afwijkingen naar den anderen kant zijn veel talrijker.
Daar is b.v. het pruikengevvei. een lage. breede. w arrige massa,
die vlak op den kop zit en het dier een allerzonderlingst uitci-
lijk verleent. 83 Gejaagd worden de rc-eën onder onz(-jachtwet
maar een korten tijd van het jaar, gestroopt het heele jaar
door. Behalve met het geweer gaat de stroojx-r hen ook met
-trikken te lijf. Evenals de konijnen hehhen de reeë-n n.l. ook
hun vaste wegen, waarlangs ze ..wisselen ; aan het platge-
loopen gras en de afgescheurde twijgen zijn die te herkennen.

EEY STRAATJE HET 01'DE G

mogelijk bij om die ..moorde-
kai»itale bokken zetten soms

s dus een afwijking ten goede.

Daarin hangt nu de strooper op kophoogte een loopenden
strik vuni sterk koperdraad, die dus op dezelfde manier als een
konijm-nstrik zijn moordend werk moet doen. {Slot volgt)

EEN WONDERLIJKE GAST
H .\ E M A IN T11U S Mu LTIF LO R US

..POEDERKW AST" is de benaming, die in ons land aan de
plant gegeven is. en zij is wel karakte
ristiek. W''ant bekijkt, u de foto maar eens:
een ronde bal van bloempjes, die tot LS
cm doorsnede kan hebben. De kleur is
zalmrood; vandaar natuurlijk de Latijn-
sche benaming Haemanthus d.i. Bloèd-
bloem. 83 W'e zien al direct, dat de plant
hier niet thuishoort, 't Is een bolgewas,
dat vooral in Midden-.A.frika voorkomt.
Er zijn veel soorten Haemanthus; zij
worden alle onder koud of warm glas ge
houden en als tuinplant kunnen we de
Poederkwast dus nooit gebruiken. Maar
zelts al kunnen we er in eigen huis geen
cultuur van beginnen, dan is het toch wel
de moeite waard, zoo'n eigenaardigen
knaap eens nader te bekijken. 83 Het
begin van alles is een bol. Zoowel wat
vorm als wat grootte aangaat, kunnen
we hem met een ui vergelijken; ook de
o[)perhuid is hier fijn en glanzend. De
bol heeft paarse stippels. 83 Gedurende
den winter is de bol in de warme kas
droog bewaard, bij voorkeur in den pot.
om uitdrogen te voorkomen. Maar in 't
voorjaar begint de groei w-eer en dan
worden de bollen weer in goeden, vetten
grond opgepot en op bodemwarmte in de
turfmolm ingegraven. Bij een tempera
tuur van 70 gr. F. en zeer matig water
loopt de bol goed uit en later mogen we
dan goed gaan watergeven. Spoedig groeit
de bloemstengel uit, die paars gestippeld
is. Het blad is heldergroen en glanzend
en blijft eerst veel lager dan de bloemen:

na den bloei groeit het snel uit. Dan houden we de plant nog
even aan den groei, totdat zij vanzelf gaat afsterven en bol-
rnet-pot wordt weggezet. 83 Onderaan den bol zitten dikke,
vleezige wortels, die ook in tien rusttijd blijven zitten. Die
mogen we dus bij het opnieuw oppotten nooit afbreken. Diej)

wortelt Haemanthus niet; wel
in de breedte. Daarom nemen
we ook steeds wijde, ondiepe
potten en draineeren goed.
Haemanthus heeft wel steeds
een kas noodig: een vijchtige
w armte is vereischt. Felle zon

echter verkeerd. 83 Al zalIS

d( exotische
eigen huis

dus niet ieder
Poederkwast in
kunnen kweeken, de belang
stelling van den liefhebber
verdient de plant wel. En
wie een warm liefhebbers
kasje bezit, kan van Haeman
thus rnultiflorus (ook wel Kal-
breveri genaamd) heel veel
g(-noegen hebben. L. S.

EDEELTE VAN PORT Al' PRINCE

HET GEL UKKIGE LE VENTJE
OP HAÏTI

DOOR Mr. W. J. van Balen
WEE geluiden zijn er. die in Haïti het oor van den
buitenlandsehen i)ezoek(-r treffen. Twee klanken zul
len hem hijblijven. nog Lmg nadat hij w(;er van zijn
West-Indiscln- en Caribische avonturen is thuisge-

keerd. Het eene geluid i-^ het. schudden van de cocktails en
van de kalebassen die met droge [litten gevuld zijn. Daar
rammelt rncn den heelen avond mee, van het oogenblik af

T
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d.. club /.ijn lH)rlug<- bekijkt, cn
dageraad zal gluren. Wal

van den c(
op bet terras van

^  eonstali'erl

een meiiwi ' '
1 gaan of b.., , i ■
r dit eerste. Maar liet rliytbme der kiot

rammelen van de marraea
voori gezet liebtzinnig leest

v« —

.ïïnT-k. ,„™ p».
leeren om er midden in te leveiv evenals de viirm in d( kaas
leeft. Fm na een aanvangsperiode
van degelijke bezwaren en misschien
zelfs van moreele katers begint men
te bemerken dat bet dan met de
verwoestingen in bet karakter van
den mensch nogal losloopt. Op Haïti
leeft men nu eenmaal zorgeloos en
gemakkelijk. De rum is er goed en
iekker, maar tevens licht verteerbaar.
Daarom richten een paar goedge-
scliudde Haïtiaansclie eoektails ook
volstrekt geen onherstelbare schade
in het moreele evenwicbl aan. Menige
bittertafel in Holland is heel wat
zwaarder! En ook dat feestvieren in
den nacht, bij bet klutsen dier plant
aardige rammelaars. — men leert om
daarover te denken evenals de Psegers
<*n Papoea's en Kanaken van alle lan
den waar het overelag schel licht en
warm is. en waar jias des avonds het
eigenlijke leven begint, in de fluw ce
len streeling van den tropennacht.
Wat doet het er dus toe hoe men zijn
dag indeelt? Een ieder leve zooals
hemzelf dat het plezierigst voor
komt. Om te werkim blijft er dan
altijd nog wel tijd genoeg over. Zie
daar de ongeschreven grondwet die
voor landzaat en vreemdeling tegelijk
geldt. Tenminste op deii gelukkigen
inulem van Haïti. De juistheid
van bovenstaande bewering wordt
natuurlijk door den Nederlandschen
lezer niet voetstoots erkend, ingesteld als hij is op regelmaat,
op efficiency en oj) werken, omdat dat nu eenmaal zoo hoort.
Maar ik vind tenminste op Haïti nieuwen steun voor mijn
stelling, steun in dat andere geluid dat ik reeds aankondigde.
Ach, het bevestigt slechts wat ik zooeven zei: de naelu is
minstens even plezierig als de dag, zoo niet gezelliger. Zoolang
het donker is, hooren we ver uit de bergen en uit de bebosehte
heuvels vlak achter de hoofdstad de doffe geluiden, die willen
zeggen dat de negers zich weer voortreffelijk amuseeren: de
tamtam, in een eentonig rhvthme dat zich onuitwischbaar
in uw ooren jilant; en daarnaast het eenigszins saaie, maar
niettemin eveneens regelmatige gezang van de zwartjes. Dat

-0^'-' r--' •

/ÏK.y STEIL liERGTAl)

16 Februari 1935
buiten

.  .,>.,,11 ware bet nn*t dat fllt
lied zou men ..lallen 'r 'u ' f,. (),,k ..jubelen" komt er
woord een Ie viilganeii an W ant evenmin als een
dicht bij. maar dal is - : [IJ i. (.ij in staat om
mensch voortdureni _ an „,.eers galmen

desnoods t waalf uur aan émi stuk. Het
aD een vaste begeleiding, als het

het kabbelen van een b<-ekje.
levendiger oplaaien, of het kan tij-
het blijft aanhouden zoolang er

,.s bij elkaar zijn
staart de blanke naar de

die het tooneel van

^ch voortdurend kan lach
uren lang vroobjke liedjes te
den heelen naeht door.
lied is dus ook zelf zoo iet
snorren van een motor of al
Het kan af en toe eens wal
dclijk wat inzinken. Maarzwartje ' ^m,. En van uit

de \erte

rossig!' vuren
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J.EIDT XAAH DE CITADEL
JA.\ DEN ZÏÏARTEN KONING CURISTOPilE

die nachtelijke feesten vaagweg aan
duiden in die duisternis vol groteske
schaduw en. <>ob in de stad. vlak
builen bet eentriirn \an Port au
Prinei'. ban men die naebtelijke
ni'gerfeesteii zien. op bi t binnen-
jiUratsje \ an «'en kroegji". of onder
het prieeltji' naast i-en hutje dat uit
kisten en benzineblikken is opge
trokken. Ook daar bonkt de tamtam
en blaat ile sehorn' bamboeklarinet,
terwijl af en toe een ridlend politie-
fluitji' i'i' doorbeen snerpt, niet van
I-en agent, maar van i'en gast. zóó
maar voor de aardigheid. Er wordt
gedanst en gewii'geld. Een oude neger
zal jilotseling waggelend in den kring
stajijien. en in vervoering dwaze ge
baren en grimassen gaan maken.
Ei'ii klein meisje met glinsterende
kraaloogjes en een rose lintje door
baar ééne lange krul zal miniatuur-
beweginkjes \oordansen. b.n een
forsehe jonge negerin zal met volle
altstem haar levimslied uitloeien in
een soort van nat uurgebed tot de
onzichtbare kraehti'ii die haar hei-lal
regeeren. Dat is de rneer geeivi-
liseerde vorm van nachtvermaak,
reeds gefatsoeneerd naar steedsehe
begripjien. reeds meer amusement

dan godsdienstige extase. Maar grimmiger dan deze on
schuldige ..rara" van de hoofdstarlsvoorsteden zijn de ge
heimzinnige ceremoniën daar verweg in de bergen, waar we
allen het be\'erige schijnsel van zien. en alleen maar hel doffe
rliN thme en af en toe een jubelenden kreet van hooren. Daar
AMirdt niet alleen gedanst en feestge\ierd. Daar vsordt de
vaudon beoefend, de godsdienst der vaderen uit Afrika, het
verwarde ritueel dat zich overal heeft staande gehouden waar
vele negers bijeenwonen, zij bet ook dat de oorsjironkelijke
Afrikaansehe zuiverheid in de leer aanmerkelijk \ertroebeld
is door vreemde bijmengsels. In sommige landen is d«>ze \ au-
dou of voodoo of \ oedoe-ilienst verboden, zooals bij\ooi-p,.,.]^

f
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111 Brazilio. Maar dt- politu» soms tri()inf'ant«'li)k. ttTiitrkccrt van
een razzia ia de negerM ijken huiten Kin d<- J;
vraehtauto vol arrestanten eii een

laneiro. niet i-eii

hoekje vol Indieuriiifien.
\audou en ehristelijke godsdienst laten zieh in Brazilië niet
.oinhineeren. Op Haïti echter wèl. Elk van ileze vandou-
heoefenaars zal zieh sjiontaan een overtuigd (diristen noemen.
Maar de talrijke en steeds met zijn eigen lief en leed mee
levende voorsehrilten en lormaliteiten zijner vaderen wil hij
daarom toch niet missen. De priester van zijn dorp is een wijs
man. Maar de vaudou-hedienares niet minder. Voor iederen
kU'inen tegenslag in het dagelijksehe hestaan weet zij raad.
Tegen elk gevaar dat de gezondheid of de welv aart of hiM le
vensgeluk ld'de hartsgeheimen bedreigt, weet zij een middel
tje. De. levenden kan zij zoo maar uit ziehzcdf doen sterven,
/ij kan iemand ook schijndood maken. Ook echter zijn er
V audou-bedienaren. die de overledenen weer tot het leven
kunnen terugroepen. Menig gehucht in de verre heuvels is
in opschudding geweest doordat een dorpsgenoot, dien men
al lang geleden hegraven had. plotseling weer gillend door
het plaatsje kwam aanrennen, met glazige oogen en een grau
we huidskleur: niemand herkende hij. zelfs niet zijn eigen
vrouw of moeder of kinderen; en zonder iemand aan te kijken,
holde hij naar het kerkhof toe. om oj) zijn eigen graf eiiulelijk
ineen te zakken. Dat was er dan zoo een geweest die door een
V audou-toovenaar weer levend gemaakt was. doch zieh thans
door het eten van

V erhoden voedsel he-

wust was geworden
dat hij eigenlijk een
lijk was. en op het
kerklud thuis hoorde.

Soms had hij jaren
lang als doode een
tweede hestaan ge
leefd. in dwangar-
heid hij den toove-
naar. in strenge af
zondering en onder
~<d)er dieet van cas-

^ave-meel en water.

Tot het graf eindelijk
zijn rechten her
nam .... SI Onge
twijfeld ligt de groot
ste charme van Haïti

dat zorgeloozein

i

maar tevens zoo fan

tastische leventje der
zwarte bevolking.
Hooge eisehen stel
len zij niet aan het leven. Hun land brengt aan voeding en
genotmiddelen alles op wat zij noodig hebben: cassave-wortels.
rnais. bananen, papayas en ananassen, pompelmoezen, zoete
aardappelen en den kostelijken rum uit suikerriet. Ook aan
kleeding hebben zij een slechts zeer beseheiden behoefte. Een
hemd met een broek, een rok met een jak. en klaar is het toi
let. Tabak en koffie groeien er voor het grijpen. Lastig<' voor
schriften van de overheid bestaan nauwelijks. Kan men zieh
een land voorstellen waar de neger ])lezieriger leeft dan op
Haïti, waar het land en de regeering en alles tesamen van
hemzelf is. Hij heeft er zon of schaduw precies zoovecd als hij
begeert. Heeft hij geen zin om te werken, dan gaat hij zingen
en dansen, onverschillig of het dag is dan wel nacht. En vindt
hij het wèl noodig om aan den arbeid te gaan. dan doet hij
dat eveneens zingend. Want zelfs dat werk doet hij op zulke
oogenblikken vrijwillig en voor zijn plezier. -Als ik niet toe
vallig een blanke was. zou ik wenschen een neger op Haïti te
zijn. \ alt er voor onze levensphilosophie niet iets van deze
simpele zwartjes te leeren? Sü De hoofdstad Port au Prinee
ontwikkelt zieh in de laatste jaren hoe langer hoe meer tot
een moderne tro])enstad met asfaltboulevards en ruime gras
gazons. waar regeeringspaleizen. hotfds en ambassades orn-
fieen gegrtx'peerd zijn in een omlijsting van wuiveTide palmen
en deftige manga-boornen. Maar veid aantrekk(dijker is eigen
lijk de primitieve omle stad. waar geen twee huizen op elkaar
lijken, behalve dat ze allemaal scheef hangen, en zoo'n heetji'
op goed geluk uit palen en plankjes in (dkaar getimmerd schij
nen te zijn. Ezeltjes met vrachten sukkcden door de schelzon-
nixe straten, en alle vrouwtjes dragen iets op haar hoofd, een
een mand. een kan. een doosje lucifers. Nog kluehtiger

MAÏSSClin RT.IF. OF HAÏTI.

wordt het in d«> binnenlaiuhm. in de verspreide gehuchtjes.
waar maar hier en daar een als huis Innkenhaar bouwsel zieh
verheit boven (h> hutjes en schuurtjes en onpretmitieuse ba
rakken. Op gewone dagen kan men door zoo'n dorpje heen
rijden en nauwelijks opmerken dat men (um bewoonde kom
passeert. .Maar op marktdagen krioelt het er ineens van dichte
zwermen zwartjes. Er wordt handel gedrevtm in dnizenden
artikelen waarvan de totale waarde nauwelijks een paar
kwartjes liedraagt; voor den zwarten dorpeling zijn zij echter
onmisbaar. Hoe vaak neemt de blanke, die toevallig zoo'n
marktgpvoel passeert, een paar kippen in de auto mee naar
huis. of een kalkoen, of een volle lading pompelmoezen. Het
roezemoest er als op de benrs. Maar alle hartstoeht naar geld
(d bezit sehijnl te ontbreken. .Men ruilt wal men noodig heeft
(d te V etd hindt. en die handel is een onderhouilend gezid-
sehapss[ielletje. dat men voor zijn plezier speelt. 83 Er zijn
ook ernstiger tijden geweest op Haïti. Bijvoorbeeld toi-n de
.Amerikaansehe troepen landden, en het heele regeeringsappa-
raat in hun handen namen. Eventjes zag het er naar uit of de
vrije Haïtianen wederom slaven zoiuhui wordenvande blanken,
evenals lang geleden, toen zij bij hun Eransehe meesters op
<le plantage moesten werken. Toen hetd't de revolutie, die in
T rankrijk uitbrak, ook aan de negers hun ..droits de 1'homme
et du eitoyen'" gegeven. De groote Toussaint Lonverture. ook
zelf een neger en een slaaf, heeft hen uit die onderwerping

bevrijd, maar hij is
zidf door Napoleon
opgepakt en ergens
in Frankrijk gestor
ven. Daarna brak er

een woeste tijd aan
van moord en

en van strenge

euties oii last

roof

exe-

vanop

generaals,
op bevel
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blanke

maar ook

v an hnn eigen zwarte
leiders. Een v an hen,

Pierre (',h rist ophe. liet
zieh tot Koning nit-
roejien. i'cn Zwarte
Monarch. flie een

zwart volk zou re-

geeren. — evenals
vroeger in .Afrika.
Maar ieder oogenblik
kon iNa])(deon een
nieuwe krijgsmacht
naar Haïti sturen om

de rebelsehe kidonie

weer te onderwerpen. Om hier op voorhereid te zijn. liet
koninc ('diristophe boven o[) de bergen 'een fort bon wen.
een onneembare citadel, met steile muren en hooge has-
tions vol kanonnen. .Steen voor steen is die vesting oji den
rug van vrije ondi'rdaneii naar boven gezeuld. Bij het om-
hoogslee[ien van de zware kanonnen heeft de zwarte koning
op een keer oji de plaats zelf echter eiken tienden man lU'er-
(jesehoten. opdat de overblijvenden beter zouflen aan|)ak-

een v ersehrikkidijke lijd: vrijheid in schijn,
in werkidijkheid. nog erger dan vroeger onder

de blanke meesters. S3 IHt die 11 aïtiaansehe Middeleeuwen
(die jias ruim een eeuw achter ons liggen) is de Eitadid over-
geiileven als een nog steeds indrukwekkende ruine. h(>t doel
van alle toeristen (lie Haïti komen bezoeken. Men rijdt er
over een steil bosehpad op muilezels naar toe. en men ver
baast zieh hoe een dusdanig omvangrijk bouwwerk op zulk
een moeilijk toegankelijke rotspunt ooit kon worden opge
trokken met als eenig hulpmiddel de zwarte arm, die dat alles
torste. Dok de jongste blanke invasie zal binnenkort een
blij einde vinden, want de Amerikaansehe bezettingstroejien
zuilen spoedig Haïti weer ontruimen, na er twintig jaar
lan" de orde gidiandhaafd te Indiben. Aan dit tuss(diens|»el
vairblanke voogdij heeft Haïti Ie danken, dal de gezondheids
toestand er voortreffelijk geworden is, dat er te Port au Prinee
zeer plezierige hotels gekomen zijn. en dat er een net van we
sten is ontworpen dat zieh nog dagelijks uithreidt. zoodat de
talrijke toeristen uit Amerika en uit Europa naar alle kanten
excursies kunnen ondernemen. De prachtige tro|)enwouden,
de frissidie bergplaleanx en de bekoorlijke klapperst randen,
waar het zoo heerlijk haden is. — al die genietingen zijn op-

ken. Dat was

maar slavernij
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eens bereikbaar geworden in een land waar de groote
der bevolking nog steeds een primitief natuurleven h
zich den heeleii nacht door vermaakt met bonken op fl*
en het galmen van tevreden liederen.

massa

dt. en

trom

Waarop genoemdeNVaa.op ^ daarop ant^^<M.rdenn. er
hand-vo duo I ƒ ;i b.-bben uitgelokt wi

'i '. Ik.iM < r ...... «I.,- mi„u.cul.. kU u,
i;L:X;<i'4d: E... amus,.™..n. da,. .1..,,.jes

i!
door Théo de Veer

Confetti!
pS"

9 9

La bataille cominence; les
confetti sont lanccs a poig-
nécs; des sacs entiers sont
vides sur les tetes; les ser-
pentins traversent l'air de
leur spirales multieolores...
La foule, masséc sur les
trottoirs, poings en 1 air
chargés de projectiles, s ap-
prête pour la bataille jo-
yeuse.

(Gaston Leroux, — Entree
du Carnaval dans sa bonne
ville de Niee.)

Foto F. J. Cohpcns

VORST EN ZON EN

Wanneer in
Nice-la-Belle. op
de vroolijke mid
dagen en dol-

joyeuze feestavonden tijdens
Carnaval, de bonte confetti
onafgebroken er in dichte,
grillig wervelende wolken de
volle, fleurige straten kleurt,
en ten slotte duizenden kilo's
kleine, ronde papierschijfjes
er het plaveisel overal be
dekken, zóó dat het op de
avenue de la Victoire en op
de place Masséna waarlijk is
als wandelde men daar op een
mollig, Oosterseh salontapijt, — wanneer een iegelijk, de
,,noble étranger qui n'est point d'ici" (gelijk de protocolaire
term luidt) zoowel als de ,,habitant", er die dagen naar har
telust op straat ,.hatailleert" en zich dol vermaakt met het wer
pen van han
den-vol mi

nuscule, ron
de, gekleurde
papiertjes in
aangezicht en
hals van zijn
f eestenden

medemensch,
— wel! dan

moet, dunkt
mij, meer dan
één toeschou

wer wel eens

een oogenhlik
hebben ge
dacht: ,,hoe is
men toch

eigenlijk op
het idee van
een dergelijk
vermaak ge
komen"? Ja,
die even amu-
ante als on-

B ehuldige
,,hatailles de
confetti", in
derdaad, hóe
zijn ze eigen-
1 ij k O n t-
staan? .... En

dienaangaande,
waarsehijnlijk.
1890 — een
met het maken
niet een kameraad
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EN KAT.] ES
BELOFTE

ALS EEN LENTE

..confetti de monsieur Lué"

kanieraa.l- met het werpen van een heele
•dend. er weldra een

aarbij men
rige schijf,

oor den

jfOOIl Vdll h*^l atelier icipi
<)]) handige wijze gelanceerd,
alras de confetti uiterst
populair zou hebben doen
worden. Volgens anderen zou
daarentegen een zekere mon
sieur Lué. te dien tijde direc
teur-generaal van het Casino
de Paris, er de uitvinder van
zijn. Vi ant voor de hals van
dit etablissement altijd weer
naar iets nieuws, naar iets
bijzonders zoekend, zou bij
dezen heer (jp een dag het
idee zijn opgekomen om zijn
V-ader. een zijderupskweeker
in Modane. te verzoeken hem
een quantum van die kleine
rondjes te willen zenden die
hij tiet perforeeren van het
papier. Irenoodigd voor de
zijdecultuur, in zoo'n groote
hoeveelheid afvallen. Naar

verluidt, met een ..suecès

comjilet. immense. extra
ordinaire" ! . . . . W ant na de

hals van het Casino, zouden

al dra die van den Opéra,
verv olgens de boulevards, en
ten slotte geheel Parijs deze
nieuwe mitraille. — de zoo

amusante, gekleurd papieren
— hebben geadopteerd.

zekeren dag wat gekleurde
foreermachine afkomstig.

L

ziet. dan lijken van de vele uitleggingen
de heide hier volgende mij wel het meest
Volgens de eerste dan, zou — omstreeks
,ouvrière" op een Parijseh atelier dat zich

van wandkalenders bezig hield, een
willende uithalen, deze

grap
eens op een

papierrondjes, vanonder de per-
in de haren hebben gestrooid.

\ ()LTAIRE en PIRON hadden eens hevigen t w ist. Sj Piroii.
die zich het meest heleedigd voelde, liep den volgenden dag

naar \ oltaire
en hechtte een

kaartje op de
deur. waarop
hij het woOrd
..schurk" (co-
quin) geschre
ven had. Vol-

taire. die toe

vallig thuis
was. hoorde

het gerucht
aan de deur

en zag. toen

hij deze open-
de. iemand

ijlings de trap
af snellen. Hij
liep naar het
venster en be

merkte. dat

P i rO n zich

haastig uit de
voeten maak

te. Een paar
uren later be

gaf Voltaire
zich naar Pi-

ron. die zeer

Uerrast was
door dit he-

egen was hij. dat hij nauvvidijks wist te sta
melen: ..Ah. uw gehoorzame dienaar, monsieur Voltaire.

at geeft u aanleiding mij te vmeeren met uw zeer gewaar-
( eer bezoek? ^ ..pi hebt mij uw opwachting gemaakt."
gat Voltaire ten antwoord. ..want ik las
deur en ik b

TE NI CE

zoek.' Zóló verh

•houw het daarom als
uw naam op mijn

een pli
bezoek te komen brenu-eri".

cht, ii een tegen-


