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DK STRAAT DER GRAVEN RIJ SAMARKAND IN TURKESTAN



sof) buit /•; ̂

2(> Oclohcr 193"

BUITEN
GeïllVS

aan

treerdVC^eekt»! ad.
t Buitenleven ̂evt^ijd

507

Redactie: Mr. P. J. A. BOOT INHOUD
De stüaat dek (;have>' b'-' Sa.mahkand i> Tehke-
STAN (iel.) • • BOZ

.Snelheid dook Sinolair Lewis (1) . . . blz. 5(1(i
Naak de stad op de ze\ en hei \ p:len ((;i..ïll.)
(slot), dook 'Vd. Sassen blz. aOH— .>10

( ilIKYSA NTHEM l .MS ((;ICÏLL.). DOOK O. K KOM Dl,IK BLZ. 510— 512
De Hevelandkn (okïll.) (V. kleedekdkaciiten
EN sieraden), dook Dikk L. IIkoedek. blz. 512—51 1

MiMIC.KI en (i.AMOl ELA(;E (liEÏLL.l. DOOK II. K.
Kivlman BLZ. 515—510

Men gelieve alle stukken voor Redactie en Administratie bestemd Ie
zenden naar Rokin 74—76, Amsterdam. Bijdragen dienen vergezeld te
gaan van postzegels voor eventueele terugzending.

Overneming van den inhoud, ook bij gedeelten, is verboden.

SNELHEID ̂
DOOK SlNCLAIK LeWISOM twee uur in den morgen .stond in de Dorp

straat van een prairiestadje in Neltraska. dat al
sinds tien uur had moeten slapen, een menigte
menselien opeen onder een der zeldzame boog

lampen, pralend, lachend en elk oogenldik in weste-
ie richting de donkere straat af starend.
Op de straat lagen twee nieuwe autohanden en

stonden blikken benzine, olie en Avater. De slang van
een gecomprimeerde-lueht-pomp lag over het ce
menten trottoir. Aan den overkant van de straat was
een hel verlicht restaurant en een meisje met los ojige-
kamd haar en brutaal wipneusje holde telkens naar
het raam en dan weer terug naar de spijzim. die zij
warm hield. De voorzitter van de plaatselijke auto
club, die tevens eigenaar was van de voornaamste
garage, sputterde een jongen man in bruine overalls
telkens zijn wijzen raad toe: ..Houden jullie je ge
reed ! Houdt je in 's hemels naam gereed ! Denk erom.
je moet die banden in drie minuten verwisselen". Zij
stonden te Avachten op een romantische geheurtenis

een poging om het transeontinent-reeord te
breken met een Mallard-A\ agen. gereden door J. T.
Buffum.

Iedereen had foto s van Buffum gezien in de sport
en automobielpagina's van de Lincoln- en Kansas
City-kranten; iedereen kende dat gezicht. A'ierkant.
beheerseht. met breede kaken, vriendelijk, een niet-
aangestoken sigaar tussehen de sterke tanden en de
bijna jongensaehtige lok over het voorhoofd. Tavcc
dagen tevoren A\as hij te San Franeiseo gcAveest. nog
tAvee dagen en hij zou te Ncav York zijn.

Mijlen ver Aveg op den vlakken prairicAveg ontA\ ik-
kelde een lichtpuntje zich snel tot tAvee lichten, ter-
Avijl een ver gerommel aangroeide tot het diepe ge
dreun van een motor zonder geluiddcmping. Het
monster schoot het stadje binnen, daverde op de
Avaehtenden los en bleef met een sinupenden ruk
staan. De menigte zag den in leder gidiulden man
achter het gcAveldige stuuiAviel knikken met een in

de groote Bufl'um.
Hoera!" kAvamen de kreten los en de

stilte sloeg oatm- in druk gepraat.
Reeds draaide de jongeman atui de

Hemenden glimlaeh
,,Hoera! Hoera!'

garage met

UMDm-innen van een andere garage devvie.

''■N'"';' ''A7 . . ' 'ir. .1.-" raHialor. liufïu,,,laiik. Ik'I <• a a! ..a[n-tnl zijn .rlioufler.
"■''r:.
kmiliiib- wal .•tl-"-. 1'roin'E li ij l"t 'l''» man. ,Ji,.

a , f Imin <r,.zat,-ii liacl. 0|. .limi. ir,Hp./.,.| Moa..,,;;:k;ik:v.V7:-na,-i,.,iii.i
teur en hnlpbest uurder.

]),. aaraa,-Vig..naa,- l.iaal.l Ba In." .aa-l,a „aar4
aan .I.". "X .-rkanI 0|. I" l .".fr.-nWlk dal

de auto <le stad in gestormd aaDs. bad Imt knapp,
dienstertje, dat van ongiduiii Aan bet eene been op
het andere sprong, de kip uit den oven gegrepien e„
de eehte kofl ie — waarop zij niet trots eelite rooii;
<root — imu'sehonken. De lunch en b<>t verwis.seien
der bamh-n duurde drie en éfn kwart niumut.

Het geronk van den motor botste legen de stil],,
buizen op en was voorbij. Het stadje uerd saaien
suf. De menigte gaapte en slenterde huiswaarts.

Buffum Avas van plan geweest na dit Nehraska-
stadje twee uur Ie gaan slapen mi Koy Bender nam
dus het stuurA\iel over. Bulluni s ontspannen liehaaiii
ZAvaaide mee met de bewegingen van den auto. ter-
Avijl hij slajierig tu-sehen het hen omgevimde gedreun
door zi^ir ..Pas oj) dien beuA el daar. Roa . Dat A\ordl
daar "n gladde boel!

..Waarom denk je dat?

..Weet Ik niet. Misschien ruik ik 't. Maar jias in eli
geA^al op. M el te rusten, niakkm'. Roe]) me om 4.15 ,

Dit Avas heel hun gesjirek geduremb' tA\eeënzcAen-
tig mijl.

De ochtend brak aan. toen Buliinn Aseer achter
het stuur zat. Hij ZAvceg. hij a\ as er oj) geeoneentreen!
den snelheidsmeter prei'ies twee mijl hooger te hou
den. dan Aeilig leids. IMaar nu en dan. op rechte stuk
ken. keek hij loom teA ii'den naar de- A\eid<n in den
morgen, naar het glinsterende tapijt Aan gras en
jonge taiAA en ving hij enkele torn n op Aan een akker-
leeuAA'm'ik. Zijn mond. zoo grimmig strak o]) geAaar-
lijke ])laatsen, kruide omhoog aan <le hoeken.

Tegen den middag, toen HulTum bet (ioip A}K)gei'
in loAv a naderd<'. Averd het geregelde zo( men van den
motor (mderbroken door een geluid, aisoi (!e nui-
(hme m stukken zou vliegen.

Hij drukte (b' rem in en nog vóór de A\airen geheel
tot stilstand gekomen Avas. waren Roy en hij iedei
aan een kant uit den auto getuimeld en naar voren
gesneld om de niotorkaj) op te tillen. De bcAeliiger
van den ventilator, een zwan- draad, die op den
radiator gesoldeerd zat. was los geraakt en had een
Aentilatorblad verbogen, dat een stukje van den
laf latoi ia( algescbeiird. De binnenkant van den
radiator zag er uit. alsol" er
gehakt Avas. HiU Avater

Buffum overdacht
is Ajiogiux. Daar kan "k
m Cl inton. 1)

niet een bot mes op h'"
giitsti' er uit.

■"^nel: ..!)<' diclitstbijzijnde stad
gemi radiator krijgen. Pa-

i) ï ' 'T, lii,": jiji'
ik ..Ik
"""■I i7 naarl,,,. , .'.i;'!.'', """'j'' '"'J"' '

da

1

t
l

ai hter uit d< i
aan de Aitora-

^ an den roadstei
eetiigE A\ oonlenstrijd

iriii. |, ,, t raiisoont inentale rac'

1 , aitoi' trekkenm.y B,.,kI,.,. |,a,|
raccwaKi-n ,.,.|iaal,l ""van ,1.. MallanI . , "f.'
-Ikl'-n.LT. BT.rV ' ' """
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„.inuten nomli» Ik zal sturen". En n-etls „aren zij
Met Imde kreten kwatneu de tnenschen „it huizen
winkels te voorsehijn. Bulfuu, nan, hen langzaam

„p. .4aii een man in bunihazijnen broek en khaki
hemd. dte uit een garage opgedoken „as, vroeg hij-
3'ie soldeert er t best hier bij jullie?"
,Jk. Zoo goed als wie ook in lowa".
„Goed. Luister. eet je w ie ik ben?"
„Zeker. Je bent Bufluin".
„Mn ladiatoi be^dt n opduvel gehad. Moet «e-

^oldeerd worden. Ik \\il een karwei van zes uur^in
één uur of minder gedaan hebben. Is er nog niet
iemands die misschien nóg beter soldeert dan jij?"
„Misschien de oude Frank Dieters".
„Haal hem en ga aan H werk. Elk aan een kant.

Roy Bender hier zal het gevalletje leiden". Roy
ivas reeds bezig den radiator uit te licliten. „Een
uur. denk er om. Haast je wat. D'r is goed geld mee
te verdienen".
„O, om het geld is 't ons niet te doen!"
„Mooi zoo! Nou. ik zou eigenlijk wel een tukje

kunnen doen. aar kan ik interlokaal teleloneeren?"
vroeg hij met een geeuw.
„Aan den overkant bij nirs. Rivers. Daar zal 't

minder leven zijn dan in de garage, denk ik".
Aan den overkant van den weg stond een huis,

dat een groote vierkante doos leek met een acht
kantig torentje op bet sebuine dak. Het stond op
een erl w aar grot gras <m oude appelboomen groeiden.
Bij de poort stonden een tengere, streng uitziende
viouw met een bril o{) lui emi schort voor en een
meisje van vijf- of zesentwintig. Buffum keek twee
keer naar het meisje en trachtte zich duidelijk te
maken waarin zij eigenlijk verschilde van de andere
meisjes uit de menigte, die giebelend en elkaar
duwend naar den beroemden auto waren komen
loepen.

Zij was een markant persoontje. Niet dat zij groot
en blozend was; zij w as tenger en lijntjes als eendroge-
naald-ets. Haar kin was correct, maar zacht van
lijn: zij had een (rriekscben neus, een cliarinant-
vrouwelijke uitgave van den (Iriekschen neus. Het
opvallende aan haar. peinsde Buftum, was baar
houding. Het meisje bij de poort stond daar even
rustig als de wintersche maan in een vriesnacht.
Hij stak den weg over en aarzelde alvorens haai

aan te spreken. _
„Ik hoop dat er geen ongeluk gebeurd is. vroeg

zij zacht.
„Neen. alleen maar een kleine reparatie .
„Maar waarom neemt iedereen er dan zooveel

notitie van?" r, cr "
„Wel, dat komt — eb — ik ben J. T. Buffum .
„Mr. — eh — Buffum?" . ,
„U hebt nog nooit van me gehoord, denk i ".
„Waarom - eh - zou ik?" Haar oogen keken

ornstig; het speet baar blijkliaar onbelei c te sc njne
„Nee. Dat is ook waar. Ik wil alleen maar zeggen
coureurs zijn meestal nogal bekem . Jc:n

racer. Ik rijd'van San Francisco naar New
„Werkelijk? Hoe lang doet u n ovtr.

dagen?"
^Aier a vijf dagen". . 9 TTn ^iet
..Bent u over t„ee ,laven in het Oosten? En

n de zee — den oceaanO!

oogen

r was iets droefgeestigs in haar stem. Haar
zagen ver verwijderde dingen. Maar zij kwa

men terug naar Ajaogee, lowa en den forschen, be
stoven man in leer, met een berouwvol: .,Ik schaam
me, nooit van u gehoord te gebben, maar ik — wij
hebben geen auto. Ik hoop dat uw reparatie gauw
klaar zal zijn. Mogen moeder en ik u een glas melk
of zooiets geven?'
„Ik zou graag uw telefoon even gebruiken. Er is

zoo'n lawaai . . ."

,,Natuurlijk! Moeder, dit is mr. Buffum, die van
W^est naar Oost het land doori'ijdt. O — mijn naam
is Aurilla Rivers".

Buffum trachtte wat onhandig in twee richtingen
tegelijk te buigen. Toen volgde bij Aurila's slanken
rug en merkte op, hoe goed de lijn van haar schouder
bladen w as. Noch puntig, noch te gevuld waren deze.
Het was hem, alsof de blauwe zijde van baar blouse
leefde door de warmte en gezondheid van haar
lichaam. Met haar beheerschte kalmte had zij toch
haar jeugd niet verloren.
Een diepe rust voelde hij om zich heen, terwijl

bij nu ̂ vegliep van de spiedende oogen der menigte
en het geluid van haastige hamers en moersleutels.
De steenen van het pad waren bleekrood van ouder
dom en overschaduwd door zacht bewegende takken
van seringen. Aan het einde van het pad bij het huis
groeide een oude wingerd en stond een bank. In dit
land van nieuwe huizen en mijlenlange velden fel
gele tarwe leek deze woning mysterieus van ouder
dom.

Bij de stoep lag de verbleekte wervel van een wal-
visch. Buffum w as even in de war. Hij reisde zóóveel
en zóó vlug, dat hij altijd even denken moest of hij
in 't Oosten dan wel in 't Westen was en nu — Ja,

was in lowa, natuurlijk. Alaar die wervel hoorde
thuis in Nieuw Engeland.
En bij Nieuw Engeland behoorde de groote schelp

en de mahonie tafel in de breedc gang met baar
looper, waarover miss Rivers hem naar de telefoon
bracht — een ouderwetsch muur-toestel. Buffum

merkte op dat zij zoo attent was zich te verwijderen.
Door de breede deur aan het einde van de gang liep
zij een tuin in met anjelieren en violen en duizend-
schoonen.

..Interlokaal alstublieft".

,,Ik ben lokaal en interlokaal en —"
,,A11 right. Wilt u me verbinden met Detroit,

Michigan — Mallard Motor Company — kantoor
van den pi-esident-directeur".

Hij wachtte tien minuten. Hij zat op den rand van
een William and Mary-stoel en voelde zich zwaar en
lomp en vreeselijk smerig. Hij wipte van zijn stoel
en stond nu bij de deur van de huiskamer. De hoek
bij het gebogen raam leek wel een altaar. Boven een
werkelijk antediluviaansche paardeharen sofa hin
gen drie schilderijen. In het midden het tamelijk
goed geschilderde portret van een man, die de ver
persoonlijking was van Nieuw Engeland omstreeks
1850: bakkebaarden, grimmig wit voorhoofd, Griek-
sche neus, stijve halfhemd-drieboek. Rechts hing de
waterverfteekening van een huis met wdtte deuren,
smalle dakranden, kleine ramen, tegen een achter
grond van grijs zand en blamc water, met een roei
boot op den achtergrond. Tegen het huis was het
naambord van een schip gespijkerd — „Penninah
Sparrow". (Wordt vervolgd)
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DE WEG DER GRAVEN NAAR III-.T ODGEGRA] i:\ OSTIA

Naar de stad op de zeven heuvelen
DOOK Ad. Sa.'^se.nAan een dicht geslibden inham van den Tiber,

niet ver van de Zee, die de kusten van Italië.
Spanje en Noord-Airika «gelijkelijk omspoelt,
ligt Ostia. Ostia Antiea. Ostia Seavi: het

oude Ostia, de opgegraven, doode stad. die terzijde
ligt van den touristentrein. "vvelke de badgasten naar
het blauwe water van de Middellandsche Zee voert.
SI Vóór mijn voeten drijft het vuil-groene zeepwater
van den Tiberischen vloed. Het w ater klotst eentoni":

O

tegen de boorden van het gebied, dat eens de belang
rijkste havenstad van het oude Rome droeg. Zwa-
luMen vliegen laag over het kalme water zonder
schepen. Een baggermachine schept geduldig kiezel
uit een bodem, die eeuwen geleden te ondiep werd
om de haven van Ostia open te houden voor de
schepen uit Hispania, Gallia, Africa. De rivier, die
eens het iortuin van Ostia was geweest, werd nu
haar noodlot. De Tiber veranderde zijn loop en de
haven verzandde. Ostia stierf, het liep langzaam leeg.
Niets is er meer Ie bespeuren van de befaamde haven,
van waaruit nog het licht van Africa. Augustinus.
de terugreis naar zijn moederland aanvaardde. W aai
de zee eertijds de muren omspoelde, die de stad aan
de westzijde omsloten, legde zich in den loop dm-
eeiuven een kilometers breede rand niemve aarde. SI
Het uitgestorven Ostia stoof'onder. Onder het zand.
dat de winden aanvoerden, aarde die zich legde op
de straten, de verlaten handelshuizen, de goederen
magazijnen, de tempels en de baden, (iras drona;
zich tusschen de mozaieken der binnenhoven, woe
kerde tussclien de voegen der zuilengalerijen. Boomen
schoten wortel in de fondamenten der graven. Don
kere slangen gleden door het hoog-opschietende "ras:
gladde, gespikkelde hagedissen legerden zich tusschen

{Sl'U

de spleten en zoiidmi zich hijgend op de brokstukken
d<'r afgidviiotte zuilen. 1 )e geM'hiedeni^ van Ostia
lu'efl niet zulk een seiirikw ekkend einde gevonden
als het door de brandende strooiuen lava verraste
Pompeji, Het is een langzame afbraak door den tijd
geweest en een rustig \oort oekeren \ an de natuur
Velke baar reeliten iiernam. Aan dit Acrval werd
Ostia bewvist door zijn bewoner^ prijs gegeven, nadat
dezen zelf de ongunst van het lol! de keer van de
koestering der fortuin, ten deel was gevallen.
Slank en decoratief staan de evpressen langs den
weg. die van den ingang der opgrav initen naar het
eentium der doode stad voert. 1 it <le pijnhoomen.
(  ie hun kroezige ronde top]>en hoejg bedien, klinkt
hel me-tahm krekelgtduiel van emtedbare' groote blauw-

^  iiise^e tem. He't is he-t e'enige' ««eduiel in denstdlen zomeu-meergem. die leiden elem miehlai: vol loopt
van ewm trillende hitte. S]' De weg veH-rt langs de
p-avem. die- ele bewveuie rs. imitem ele Femrt van Rome.
.  ̂ ^ iianp legd. De-ze graftoiube'ii zijn een ge'

soinbeu-em doodenzaiigin . tia s \engane glorie. .Stom em zondeu' eeiiige'
eteeJvenis staal eam ge-sehemelen w it-mai me-ren beeld
r'" ï* stdvked. Somiuigi- arave n zijn massa-

f,: . 7' 1 '""1"-" '!-■ „mheini»?
l ' .u, t.. Ial,-n zijn (Ie over-

W f '3"'. vrroaa,,. M Voorbij d.O'ojnn,.,, .1,. ,,,1^,.,,^ zekere ordt
met Ó; Ov >lra,en zijn be-kek
he-t inoeil d 's^e- grauwe- -te-e-ncn. waaro}'b.-a.ë:' ® lif-" !"■' vroegen
van ile !l'"''r.-riiiiTiie i. |i,| oji He belt

'>1 miai i)e-ne-deu. c-n zie-n van d<
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laiddengang al" op desceue
van het theater, waarvan
de onderbouw bewaard is
oebleven. \ lak aeliter bet
toneel moet een tenipel
hebben gestaan. SI Op dit
theater hebben de Vwhi.
zinnige dialogen van Plau-
tiis en Tereiitius w eerklon
ken en zijn de geestver
schijningen uit de drania"'s
van Seneea uit de 1'ond op
gedoemd. Maar dit alles is
door den tijd verwoest. Hij
heelt het tooneelseherni
verteerd en in plaats van
de gestalten der spelers
ziet het oog de brokkelige
tempelzuilen op den aeh-
tergrond. Si Het baden
was voor den antieken Ro
mein een zeer uitg(>l)reide
en wijdloopige handeling. Hij liet zijn lichaam alle sta
dia van afkoeling en verhitting doorloopen in het
beurtelings w arme en koele w ater der baden, waar
van w ij de pijj>leitlingen nog zien in de uitgestrekte
thermen van deze doode stad. Zijn lichaam werd ge
masseerd met zachte oliim; hij kon het oefenen in
het spel. En tijdens de pauzes tusschen de verschil
lende be^verkingen deed bij in de wandel-galerij zijn
handelszaken al. SI L itgestrekt liggen de mozaiek-
velden van het inwendige der thermen voor ons. In
zwart en wit uitgelijnd, spuit een triton zijn stralen
omhoog, helt de god van de zee zijn drietand en
staat het dartel sp(>l van zeemeerminnen en andere
mythologische liguren uitgeschreven. SI Er staan
verschillende huizen w aarvan men de namen der be
woners uit de vergetelheid heeft opgedolven. Er is
hij voorbeeld de ,.Casa di Diana", de ,,Casa di
Apuleio' en ,,di Epicaziano". 8Q Huizen met een
fraaie zuilengalerij, die om een vierkant loopt, belegd

Fnlo^s Fuif
^fASKERS ALS VERSIERING VAN HET ANTIEKE THEATER TE OSTIA

met een zuiver-gelegden mozaiek-vloer. Het oer-oude
zinnebeeld van het zonnerad vindt men hier terug,
hier zoowel als in de catacomben bij voorbeeld.
Wanneer men den weg van het huis van Diana uit
loopt, komt men in een antieke ,,bar" met het uit-
noodigende opschrift ,,Drink tot je genoeg hebt".
Maar zooals dit opschrift is verbleekt, zoo is de stem
vergaan van den waard achter zijn toog. Zoo is ook
geen spoor bewaard gebleven van die spijzen, welke
men nog op de muren in roode en blauwe kleuren ziet
afgemaald. Ook in den kelder rest niets meer van de
vrucht van den wijnstok of den buit van de jacht.

Het heidensche Ostia was een havenstad en deze

omstandigheid zegt omtrent de samenstelling van
haar bewoners zeer veel. Deze bestond uit de ele
menten van verscheidene volken, welke ieder hun
eigen eeredienst hadden. Er staat een monumentale
tempel, gewijd aan inheemsche goden. Hij is dooi
de zorgen van Paus Pius de Negende hersteld en

wanneer men aan den voet
van de vele marmeren tre

den staat, die naar het
verhoog leiden, waarop het
roode gebouw is opgetrok
ken, ondergaat men iets
van het imposante dei-
vroegere glorie. Naast dit
hooge tempelwerk vindt
men in Ostia ook het ne
derige ,,hol", waarin de
cultus van den Perzischen
licht-god Mithras werd uit
geoefend. Het is een laag
gebouwtje met een ondiepe
ruimte en aan weerszijden
de rustbanken voor de toe-
gewijden aan den „god
met den Stier". De'^eere-
dienst werd liggend bedre
ven. Op den vloer van het
middenpad staan de bogen
geschreven, die de graden
aanduiden, waarin de ge-
loovige kon zijn opgeno
men. sa Niets geeft zoo-

1

DE POORT VAN ROME (PORTA ROMANA) TE OSTIA
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V(M>1 frloiMl-nieuwc beU^ekcnis aan hel klassieke: ,.Zoo
ver<^aaL de glorie di^zer wereld . . . . a > < < i
deding door de bouwvallen van ei.n doode en opge
graven stad. Waar de voet zieli \
inuurtje, op een nieL-g(aesLaunM>rde trede biokk U
de steen af. Er is niets meer gaal aan de/a' stad.
Zij is wormstekig, vermolmd en veroordeeld ui tem
te valbm tot stof en te verwaaien tot ascb. SI J.i
wat men op een zonderlinge, maar stilaan bewust
wordimde wijze gaat voelen als een vreemd gnunis,
dat zijn de doden! Zij zijn nu onzichtbaar in liet
felle zonlicht. Maar ergens moeten zij neerburken
in bun vervallen huizen, de schimmen van Apuleius,
van Diana, van de Tw(;e Vrijgelatenen, van al de
dikbuikige handelslieden en scheepsbevrachters die
<releefd hebben in deze doode stad, die de menscbe-
lijki; verbeelding prikkelt tot de schikking van dit
fantastisch beeld.

CHRYSANTHEMUMS
UOOIi i',. Kko.moi.ik.Als de hiatste, nietige, lietsbieeke bloi'inen

van de Dahlia's bevroren zijn. worden we ons
plotseling bewust, dat bet nu met de snij-
liloemen toch afgeloopen is. Enkele bloemen

zijn er. di<^ zoo'n eerste nachtvorst weten te trot-
seeren, en van die kunnen we misschien nog een
boeketje samenstellen, ilier en daar bloeit nog een
Leeuwenbek, een late Herlstaster, een takje Vepeta.
en daar, tegen dien donkergroenen Conifeer, staat
zoowaar nog een Goudsbloem. O. het is met meer
het helle geel, of het w arme oranje van den zomer,
neim, ze heeft reeds veel van haar kleur ingeboet,
maar tocb. bet is een Goudsbloem. Si Di'rgelijke
planten, w ier bloemen — eigenlijk knopjien — zoo n
eerste nachtvorst weten te overleven, bloeien soms
in ons wisselvallige klimaat nog tot half November
door. Tot die planten behooren ook de Chrysan-

B U ir E A'
2() Ortolter

ii'iiir-

i THiScnili.!:m)i: lomit:\ i ciih) s imiii:\

tbemums, kortweg (.br\santben genoemd. De uoii
gi'sloten knoppen kunnen, vo.uai op ren beschutu'
standplaats, nog iaat in bi<»«'i kone n rn bioeiner,
li'dbeblx'rs als w <' zijn. prolitmnen we daar zooveei
mogelijk van. teineer daar «ie (!hr\>antfi zich heeft
laten kimnen als een der be^te snijldotmien. In eeii
niet te waiin vertri'k gi'plaat^l, blijxen zi' gemak
kelijk veeitimi dagmi goed. Natuurlijk moeten i\e

bet \\ater gi'regeld \er\er^eben. en daarbij
eiken «lag een stukje \an den stenitel af
snijden. (dirv-antlien nemen door Imu
boutige st<-ng<ds moeilijk w at er o]>. daarom
-piijten e de stelen \ an onderen opem
of slaan de ondereinden met den liainei
stuk. Trots al deze \oorzorgen kan het toch
g( reuren. dat Miorai de grootbloeiiiigc

" plotseling >lap gaan haiigcO'( igeiijke bloemen zijn noe wel weer gocfl
J  viijgen. doeb de leek wei'l er iiieestai
1 » 't' iiiee. en i-. al heel gauw \ an0or-f io. dal d(' bioemivf hem oude bloenic"
veiToebt heeft. |)at i. ..hm,- onjuist:
b-n* ^ liaan niet siaj*

^  idt. de oorzaakmuctdan ook ehh-rs g.^o.ht worden. ̂  D''

beoL ^'iH-ysantben. die zoo vaooi gin Augu
''oliijmm.

-lus tot eind December vfi-
Z.£O",

CRYSAP^TIIEMUM .,K.H OA r\77/'

slechts 'v' ^ up elke
Nu zin " -'••''>l<Ndoenl^ek^veekt wordt,

dan O,) ,1,.,- ' " e'o(.tere bloemenvornicn
planten'

<'U1 lioo.r ,1. * Miorjaar ongevcci
l>io<ders «n I l''Udt men uit de slecht'P ' « n eersten knop liet kopje, oU'
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heel ge
goede
is nog

vervolgens den hoogst geplaatsten zijseheut door te
laten gaan. terwijl men de andere zijseheuten ge
regeld wegneemt. Daar waar men het kopje Meg
neemt, ontstaat door den nieuwen ̂ eheut een kronn
ming in den stengel, een z.g. knoop. Deze knoop
laat het water moeilijk door. wat dus één der oor
zaken van het slap h.angen is. Splijt men nu den
stengel tot aan dien knoop open, dan voorkomt men
veel narigheid. Tenslotte moet ge ze ook niet te
warm zetten, en vooral niet op dentoeht. S! Vooral
bloemen, die aan de deur gekocht zijn. moeten flink
opengesneden worden, daar de snijv enden van die
bloemen reeds lang gesloten zijn, waardoor ze moei
lijk of in het geheel geen
water opzuigen. Na de
stengels goed gespieten te
hebben, zet men ze in een

emmer water, om ze één

nacht in den kelder te

laten staan. Den volgen
den morgen zijn de hioe-
men geheel frisch, en kan
men ze in de vazen ver

werken. Nog maar ai te
vaak ziet men Chrysan-
tlien met Asparagusgroen
verwerkt; vraagt L liever
niet om dergelijk groen,
want het behoort er niet

bij. Goede bloemen kw er
ken is niet zoo

makkelijk, doch
bladeren kweeken

veel moeilijker. Chrvsan-
then hebben met allerlei

ziekten en zwammen te

kampen, waardoor de bla
deren het eerst en het

meest lijden. Zitten er
geen goede bladeren aan,
dan kan men zich behel

pen met eikenblad, wat
vrijwel met het blad der
Chrysanthen overeen
komt. kleeft men besdra
gende heesters in den
tuin, dan kan men daar
ook takken van verwer
ken. Natuurlijk zetten we
geen grootbloemigen en kleinbloemigeri in één vaas,
daardoor zou de mooie vorm van de groolbloemige
Chrysanth geheel verloren gaan. S] De Chrysan-
hen zijn uit China en .Japan afkomstig en behooien
reeds tot de zeer lang bekende tuinplanten. Vijf-
konderd jaar vf)ór Christus wordt zij reeds dooi
Confusius geroemd. Nog verder gaat haai ge
schiedenis terug, want wij vinden vermeld, dat
Korea in 8.36 vóór Christus zijn scliatting aan
den Chineeschen Keizer Ninioka met gekleurde
Chrysanthen betaalde, een bewijs dat men toen
reeds verschillende soorten bezat, immers het oor
spronkelijke type had kleine, gele bloemetjes. &
Het was echter eerst ruim 1000 jaar later, dat de
Week van Chrysanthen in Japan eenige beteekenis
kreeg. De liefhebberij voor dit gewas nam echlei
door de eeuw en heen geweldig toe. Aan de .Japanners
hebben we het dan ook te danken, dat we thans over

CHRYSANTHEMUM „MISS ALICE BYRON"

zooveel vormen beschikken. S3 De Chrysanth, in
Japan Kiku genoemd, neemt daar thans nog een
zeer voorname plaats in. Men heeft jaarlijks vijf
volksfeesten, waarvan het vijfde, op den negenden
dag vaii de negende maand, speciaal aan de Kiku
gewijd is. De Kiku is naar Japansch gebruik het
symbool van een lang leven. Om deze reden vindt
men mogelijk ook de Chrysanth in het keizerlijke
wapen, waar ze zeker op haar plaats is, immers
het keizerlijke huis stamt uit 600 vóór Christus. Sa
In het laatst van de 17e eeuw werd de Chrysanth
eerst in Europa ingevoerd, en waarschijnlijk zullen
dat wel onze landgenoten getveest zijn, daar dezen

toen immers uitsluitend

met de Japansche kust
plaatsen handel dreven.
In den beginne maakte
ze hier in ons land maar

weinig opgang; eerst in
de 19e eeuw kwam et-

wat meer belangstelling
voor. Sedert men hier

speciale Chrysanthen-ten-
toonstellingen ging hou
den — dit jaar te Aals
meer — is het met de

liefhebberij voor dit fraai
bloeiende gewas steeds
vooruit gegaan. SQ Wat
liefhebbers met hunChry-
santhen weten te berei

ken, toonen ons deze ten
toonstellingen en ook die
der volkstuinders over

duidelijk aan. Chry
santhen kan men in ver

schillende soorten en op
verschillende manieren

kweeken. We zouden ze

kunnen verdeelen in

klein- en grootbloemige,
alsmede volle gronds-
chrysanthen. Van de
grootbloemige kan men
zoowel éénpoters als groo-
te planten kweeken. Voor
den liefhebber, die over
geen kassen of bakken be
schikt, is de cultuur van

eenpoters nog wei het meest aan te bevelen. De ver
meerdering geschiedt door middel van stekken, waar
mee de Iweeker reeds op dezen tijd begint, om ze
in het begin van Augustus al in bloei te hebben.
Op dien tijd hebben wij, liefhebbers, nog geen Chry
santhen noodig, en daarom stekken we liever in het
voorjaar. Daar we nu wel geen moerplanten zullen
hebben, is het de verstandigste weg wat jonge
planten van den kweeker te laten komen. Planten
met stekpotkluit zijn heusch niet duur en groeien
gauw door. Bij aankomst worden ze in April direct
in z.g. Geraniumpotten gezet, waar ze dan in blijven
staan. Als grondmengsel verlangen Chrysanthen
een voedzamen, krachtigen grond, bijv. gelijke dee-
len verteerde kleigraszodenaarde en oude koemest.
Tot half Mei houdt men de planten onder glas, om
ze daarna met pot en al in den vollen grond in te
graven. Over de potten brengt men een laagje oude
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koritK'st aan, Avaardoor do wortols or ovor hoon
kunnen firooion. J)o zijschouton, de z.jï. dieven, die
aan de idanl komen, n.oel men sle<'ds lijdifi vi-r-
Avijderen, wil imm althans één <rroole l)ioem Indiheii.
Do plant moei men van een slokji; voorzien, om
l)el afhreken door den wind ti; voorkomen. V erder is
er heiialve lam geroffelde toediening van vloeimest
Aveinig aan Ie doen.Tegi'n
dal (h; knopoptinlieginl Ie
gaan, lialen we de [ilanl
inel pnt en at iiil den grond.
Avaarliij we de ergst over-
ifogroeide; Avortcls verAvij-
dereii, om liaar daarna op
(om ko(d(! plaats, doeh in
liet volle iiclit in di; serre

OUD SIGAR

de bevelandeh

K!
ooouDikkL-Bhokukh V. KeKKtiKHoe A.:.n ka ka siEHAn,,

LEEI)KHl)RA(Jl'ri'^^ <'» >tet'id«n. dat zij,,
twee (Ier grootste nierkw aardiglnalim van de fi,.
velandeii, vooral van Ziiid-Beveland, waai ool^

de inaiinen, zij het als sobere edei hellten van skj-,
lijk g< 'kleede vrouAven. J,.

dry.

EyPlJPJEte plaatsen. Het spreekt
vanzelf dat w e Inn gietim niet mogen vergeten. Lang aan praehtige ..liellen'

gewestelijke dracht
gen. terA\ijl oj) Noord-Be.
v «dand slechts de vrouAvei,
..niet op d'r burgers''zijy
i)eze dragen een z^vaj.,
kleed en een lange, fij
kant en 1 n u I s. w aarbij allé
de groote kurketrekk
aehtige ..krullen*

hangen, wei

li-

eii

er-

waar-
Is. mooi zijn

niet alle soorten zijn gochikt voor eenpoters, de
IvAveekers gebruiken er maar enkele voor. Zoo is de
groote gele Mrs. R. C. Puiling nog steeds een van de
beste g(de. .
V oor den lief-
iudther zijn
de volgemh^
soorten aan te

hevelen; Mo-

na Davis, ro
sé; Havrais,
k a s t a n j e-
rood, aehter-
k a n t d e r
bloem blaad

jes goudhrons; Edtvard Page, Avit; Rayonnante in
Aan-schillende kleuren, enz.

I'

r.l.V J.IXKS \AAR h'I-CH'IS: PASSI'KIJ), li A l.

S! In Zuid-Bevelaiid

kleederdrachten. nanieiijK
den door de Protestanten

on(hn*seheidt

namelijk di<

Tdcii .lEAN ̂ J ACQUES ROUSSEAU aan zijn ..Bekcnite-
nissi'n" Avcrktc. vroeg een dame hem, haar iets van den
inlioud zijner autobiografie mee te deeleii. ..Madame", zei
Rousseau. .,ze zal al liet slechte bcA atten. Avat ik A'an mezelf
en al het goede. Avat ik van anderen Aveet." ..Zoo. zoo."
meende zij. ..dan zal het boek stellig niet dik Avorden."

,
men tAAeeërlei

Avelke gedragen wor-
en die. Avelke men bjj

,  de Rooin.scli
Katholieken
vindt. Enah
L me nu o])
den man af
vraagt, Avelke
ik de mooiste
vind, dan zeg
ik: die der

Protestant-
sehe hevel-

king. doch
voeg er aan toe — en hoe dit komt. kan ik Ü heuscli
niet vertellen — dat de Katholieke vrouAven en
meisjes zelf mooier zijn. Ze hebben iets fijns, iet.-
beeldaehtigs. iets van een madonna a an het platte
land. Doch laat me hierover niet uitweiden, A\ant

een bezoek aan dit eiland zal L zelf zeker Avel over

tuigen. Zooals menigmaal voorkomt, is ook hier
tusschen de bevolking der twee geloo ven een grens te
trekken naar haar Avoonoord. zij het bij henaderinj;

Sl'DJJ >, ])I I-. (, l-.S ro I< i:\ ]\'<>h'l>l / X < i X /1/-. h'M l ' / >
li(>\'i:x DE „SIUKKJCX", KOVWKRAAJ.SI'EI.D, PJ.A'llE l'A REES l')-.I.!). Dll-^ A( /IIIR /\ D
IIOi'EXMETS WERJ) EESTDREX EX XE X l ET MEER (.EDRA'.EX \\ <)R/>/. 1' A R E IM E !■. E D IDoA'
/i(H7;.v.urïs, .vc xoe eedraeex, peerspeed, ook \'oor ih)\' e:x m e es. doeh ook x/i.i mi ik

IX O EB RE IK

EEN EEVlï' ZUlü-BEVELANDSCII!•] KLEEDEHDJiACHTE.\
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N i O II AV-

i;:.Y .,sn k7{/-..y {i>i-/r ///.v r.i.v
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\vi:i<Ki .

tl O r p-
's ILeoren-

h O e k-
11 eirikens-

,  . 1 ^ 1 , ^ ̂ <^Ï"L e M e d or p„dus in het noorden van den ,.zak"^ van het eiland In
de overige gedeelten van Zuid-Beveland treft men
bijna zonder latzondering; een Protestantselie bevol
king, die over liet algemeen robuuster en vierkan-

tor is, docb
bet is won

derlijk. dat
er tusscben

de twee zulk
een geest van

verdraag-
z a a m beid

heerscbt. Een

frappant
enkele jaren
bet

OUDE B0

KLEINE KRAALHAAK

vroegere

voorbeeld hiervan weril

geleden geleverd, toen

EREI\H0R.
bogeslevtel

zeggen

dorpje Noord-Kraaijert omgedoopt
werd in Lewedorp. Dit dorji. dat bijna
uitsluitend Katholiek is, behoort tot
de Protestantsebe geniepnte 's-Heer-

Arendskerke. waarvan de
alom beminde burge
meester, jhr. U. E. Lewe
van Nijestein. ook een
Protestant was, hetgeen
niet wegnam, dat juist de pastoor van

V'/M® Lewedorp en zijn gemeente het meest

OUDERWETS

fr4

ft

CHE SIGAREN
KOKER

achter samen met
een koord of lint,
zooals wij het
soms doen met
een gesp. Bij de
Katholieken is dit
koord of lint bijna
altijd gekleurd: dasknoopen
rood, })aars, blauw of een andere kleur, ter
wijl hun Protestantsebe confraters steeds
een zwart lint hebben. Eerstgenoemden droe
gen vroeger ook veelal gekleurde halsdoe
ken, doch die ziet men tegemvoordig haast
niet meer. SI De vrouwen uit het Katholieke
gedeelte hebben vierkante mutsen, dat wil

plat van hoven, met afhangende vleugels,
die veel weg hebben van sommige nonnenmutsen.
De andere vrouwen dragen groote ronde mutsen,
en hoewel heiden vierkante
gouden platen aan de sla

pen dragen,
die „stuk-
k e n" g e-
noemd wor

den, en die
alleen van

achter h e-

werkt zijn, en
bovendien

een fraaie, fijn bewerkte balspeld, heb
ben de Protestantsebe vrouwen het haar

in een groote horizontale krul, terwijl
haar Katholieke zusters het in een platte
krul over het voorhoofd leggen. S! De
vrouwelijke sieraden zijn in den loop dei-
jaren erg vereenvoudigd, als ze tenmin
ste niet reeds geheel en al verdwenen
zijn. Tot de oude sieraden behooren de
groote kraal-, peer- en parelspelden en
ook de groote halspel
den, die vroeger hoven

de „stukken" werden gestoken. Tot
het verleden behooren ook de gou-

falie.haak, die aax eex
OVDEIAVE.rsCH DOEKJE GE-

DKAGEX WERD

[*QiS

ijverden oin hun dorp naar den burge- den hoofdplaten, waarvan we voor-
meester genoemd te krijgen. SI Maar beelden aantreffen hij de eerste drie
om tot ons thema terug te keeren, de vrouwen van links naar rechts op de
uiterlijke kenteekenen naar kleeder- foto van de ontwikkeling der klee

ddracht zijn tusscben de
mannen niet zoo ge
makkelijk te zien, w ant
ze lijken veel op elkaar.
Wanneer ge echter een
man ziet, wiens hoed-
klep naar beneden ge
keerd is, dan i^ hij Ka
tholiek. De Protestan

ten dragen ze steeds
naar hoven, hoewel er
ook Katholieken zijn,
die hierin geen verschil
maken. Sommigen dra
gen ook petten, en hoe
ze dan te herkennen?
Nu wordt het consta-
teeren een intieinei ge
valletje, want de boeren
trekken hun broek van

m
M

KRAALHAAK

erdrachten. Deze

drie vrouwen, en
ook de vierde, dra
gen nog de groote
beugeltasch, waar
aan een heel geval
letje hengelde, want
vroeger schijnen de
vrouwen veel huise

lijker geweest te zijn
dan tegenwoordig.
Als vrouwlief nu

naar een naaikrans-

je gaat, dan wordt
er meer thee ge
dronken dan ge
naaid, doch onze
grootmoeders deden
dat anders, want
ze namen zoo'n heele

3

OUDE

PIJPWROETER
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vcrKl(!lné(;('s.saire mee, die dan ook goed voorzien was:
naalden, vingerhoed, lireipennen en wat dies nieer
zij, zelfs hel seliaarlje onlhrak niet. Kn de pecunia.
lociereindoos, hel ,.pinipereinenldoosje" en meer w al
der vroinven is, zal in die groole laseh. Om het toilet
nog t(! verfraaien wm'd
hoven oji de muts een
stroühoed gezet, terwijl
de schoenen door groote
zilveren gespen werden
versierd. S3 Dekrahmzijn
tegenwoordig grooter en
bestaan uit meer toeren

dan vroeger. Meestal
draagt de vrouw den
kraalhaak van achter, in
tegenstelling met deW al-
ehersche vrouwen, die
Inmi steeds van voren

dragen, in welk geval hij
ook rond is, terwijl di'
Zuid-Bevelandsehe haak.

die aan den nek wordt
vastgemaakt, plat en ge
schulpt is. sa De mode
staat echter nooit stil.
zelfs niet onder de plat-
telandsbcAvoners. De mo

derne neigingen gaan uit
tot een steeds groot ere
krul haar. een wijder uit
staande muts, die dikwijls
van kostbari' kant is ver

vaardigd en door een kar
kas in vorm gehouden
Avordt, en langere, Avijdere rokken. Moderne sehoen-
tjes. met Louis Quinze bakjes, en zijden kousen be-
hooren niet meer tot de zeldzaamheden. eA^enniiii als

een modern dameshorloge aan een zijden draad of
een zilveren kettinkje, en de vroinven, die ze dragmi.
Avorden niet meer met den vinger nageA\ ezen. als zijnde

Mi.rslAL DKA.K,! ni-./.riD-ISIA

buiten

,,„,odern vooribMorpHipvattingenov,
j,i. De beereri <iet zijn o,j|

llim- e'eiivoudiger en iniinl<''- iiiodieus. doch hel^i
ktie

veelal bun sieraden jn ij-(.(MO'Acn. Zoo is de PJ'aclni.
l.lociiid.-jak nicl zilv.-n-r] kn.iopcii rmlstientaU,,

jiirrn viT(l»enfn,evej,|
en<b* kniebroek

.-ril oen en. De broeksti]
ken. groote. ronde zib'/
ren gesjien. echter.
den nog fi^dragen, enoo|'
(Ie (la>knoopen, die vg
goud zijn. Doch zelfs (f'
oude lieert je.- hebbenbu,'
met ziKcr beslagen c

1  1reiikoiver "aar het m,).
.-euin v erwezen, en oof
bun dikwijls fraai ver
-ierde -igarenpijpjeg
pijpw roeiers, terwijl mei
bet verdwijnen van dj,
..degelijke" horloges, di,
je nooit kon verliez,.,
v anwege de zwaarte, ei,
die wel tegen een stootji
komlen. ook de hewerkti
horlogesleutels verdve-
nen zijn naar het laadji
in bel ..kammenet'',waar
alle berinneringen uii
irroot v aders jeugd zoro-
vuldig AMirden opgebor
gen. en waar het oudt
ojia'tje A\el eensinroiii-
inelt om A\ at te voorsebijii

te balen, wanneer bij een bijzonder goede bui heelt
en v\at gaal vertellen v an ..die goeie, ouwe tied.
toen as ik nog joeng v\as".

(Wordt vervolgd in hit nr. ran 9 Novemhcri
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DOOK li. i<]. KuyLMAiN

lilt ns( h innerlijke ^edaehte patrijs, ons niet doen schrikken, door vlak voor onze
ai hter een gliinlaeh of onver- voeten op te v]ie";en. Geen van ons had hem sezien.

toorbaar iïelaat en

GOAl.S de

vaak verberat

want zijn vederdos is zoo
zich op deze wijze

heschennt tejien de on^e-
hte bemoei ingen

van aiideien. zoo vinden
^^ij in het dierenrijk tal
rijke voorbeelden, w aarliij

bewoners zich doorzijn
houding of beweging
trachten te redden voor
o-evaar. SI De roerdomp,
de tvpbche. gebeinizin-
iiige vogel onzer nuieras-
sen. heeft het aan zijn
buitengewone kunst oni
zich ..weg" te maken, te
danken, dat nog maar
weinig menschen hein ge
zien hebben. Zoodra er
onraad is, kruipt deze
vogel tusscben de riet
stengels, heft den tame
lijk langen snavel en hals
rechtstandig omlioog en

ROERDOMP IN PAALHOUDING

gelijk aan de omgeving,
waarin hij leeft, dat hij
bij het naderen van ge
vaar zich, door zich op
den bodem te drukken,
onzichtbaar maakt.

Aan den einder wordt

een stip zichtbaar, nog
kilometers is deze verwij
derd, maar toch heeft de
heidehaas ze al waarge
nomen en langzaam drukt
hij het grijs-bruine lijf op
den dorren heidebodem.

Onbeweeglijk met de
ooren in den nek. maar

met doodsangst in de
wijdgeopende oogen,volgt
hij den weg, dien de valk
gaat en als de roover
reeds lang voorbij is,
durft de haas zieh nog
niet te bewegen. Zijn dek-
kleur heeft hem echter

gered. Eigenaardig is
blijft dan onbeweeglijk
staan. Zijn vederdos, die
bruin-grijs met zwarte strepen is, vloeit zöö ineen 't, dat bij hazen de kleur verschillend is, naar ge
met de omgeving, zijn opgeheven snavel gelijkt zoo lang zij op de heide of in het weiland leven. Moeder
precies op den stengel van de een of andere water- Natuur waakt goed over haar kinderen en geeft hun
plant, dat zells
het scherpe oog
van den roof-
vogelhem voor

de dekkleur,
diehenhetbest

beschermt. SQ

De sneeuw

hbijziet en den
mensch in het

geheel geen
kans tot ont

dekking wordt
gegeven. De
hop, de zeld
zame weidevo

gel, de mooie
bruinzwart en

witgevlekte be
woner van het

Zutphensche
Graafs c h ap»,
Gelderland (of
schoon tegen
woordig zeer
sporadisch) en
Limburg drukt
zich bij de na
dering van een

Fiil'i Jan I'. Strijhos
JONGE GRIELEN

aas, sneeuw-
uil, ijsbeer en
het sneeuw

hoen en meer

anderen zijn
wit, dragen de
beschermkleur

van de omge
ving, waarin zij
leven. Ontmoet

men in onze

bosschen het

sierlijke hert,
dan is dit altijd
een verrassing,
omdat men ze

zelfs op de
plaatsen, waar
zij veelvuldig
voorkomen,

zoo gemakke-

sperwer op den bodem en maakt zich door middel lijk voorbij loopt. SI Tegen een heuvelhelling, tus-
van zijn bonte pakje onzichtbaar tusscben de bonte schen het) struikgewas staande vervloeien zij geheel

ovm-vloede met de kleurenwisseling en dekken zich op deze
H

niengelinf der weidebloernen. SI Ten _
et herme-

• • vi-i i ro
steekt ook hii evenals de roeidonip, den lansen, ge- wijze voor te nieuwsgierige blikken SIVL OOK ni], onbeweepliik lijntje leeft nog onder gunstiger levensvooiwaai-
Logen snavel m de hoogte en winters verandert het van kleeding, ver-
totdat het gevaar voorbij is. ^ ,net een
camouflage en mimieri koninklijk kleed en is daardoor tegen zijn vij-^c^uiuuiiaiir vu iiiiJiiAv." n , , ,,

1 1 1 t-Trip IcLiii lit^t vplciiioGriigevaar te behoeden. Si rloe Kaï
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andcn, (li(> juisl om zijn schitloreiidc; vacht zoo talrijk
zijn, beter lieselimrnd, terwijl het hij hel besluipen
van (h; jirooi in (h; sneeuw mem- kans van sla^< n
heidt, sa J3ij de insocKm vindt men no^^ veel meer
voorheeldim van hi^sehuLlende kleuren en voinx'ii.
Wie kmiL niet de rups, die op het klimoi) gevonden
wordt. De spanner mMunt precies den vorm aan

harul en
de plaats
d\\ enen.

slootwal.
denkroo!^

keert fii laai-K- nas

van eim klimoprankje. De nachtvlinder, het wees
kind. imiteert oj) zoo'n meestcu-hjke wijze de schors
van den boom, waarop hij neerzet, dat zelfs
kenners hem voorbij loopen. Bij den katuilvlimler,
uitheemsehe soort, vindt men wet er een andere w ijze
van verdediging tegen gevaai- Deze heeft oj) de
vleugels een paar oogen, tlie, zoodra hij in rust is,
de aandacht trekken. Zij gelijken op de oogen van
den katuil (>n zouden daai^iede vervolgers af
schrikken en doim vluchten. geeft hierom
trent een andere lezing, n.h nat de oogen de aan
dacht zouden afleiden van de ^Vetsbare plaatsen,
zooals kop en
lijf en dezen
dus, indien hij
a a n gevallen
wordt, nog een
kans wordt g(v

geven te ont
snappen. Ook
visseiien heb
ben hun schut-

kleed. Wij kun
nen dit dik

wijls waarne
men. Zij. die
leven in water

met lichte bed-

nemen al

d i g (1 e
kleur van den

bO dem aan,
waardoor zij
zelfs voor het

d ing
s ]) O e d 1 g

►ir '-i— NET

toonen de
Ik heb gezie

nacbtegaah
w aann bet
een slang.

geoefende oog
o n z i c h t b a a r
zijn. Zee- en ri
vierpaling zijn oogenblikkelijk van elkander te onder
scheiden, terw ijl de visschen uit onze polders en tlie
uit de snelvlietende heken met haar vloer van parket
een groot verschil te zien geven. Zelf kunt gede]>roef
nemen in Uw aquarium. Houdt ge de visschen in het
duister, dan zullen zij een donkere tint aannemen,
terwijl zij daarentegen, door ze in het daglicht te
plaatsen, oogenblikkelijk lichter van kleur zullen wor
den. SI Nog ontelbare voorbeelden van kleurveran-
de ring, dus van hel aannemen van schutkleuren zijn
te noiunen. Het kameleon b.v. is hiervan een der
sterkste voorbeelden. SI Een andere vorm van
mimicri is het zich hulpeloos aanstellen van dieren
bij gevaar. Dit vindt men voornamelijk bij vogels
en Avordt meestal aangCAvend om hun kinderen te
heschermen. SI Als men een Avilde eend met haar
jongen verrast, zal de oude dadelijk doen of zij lam
is. Zij iladdert hulpeloos vmor ons uit, laat zich,
alsof zij doodelijk gCAsond is, een paar meters van
ons ai iieerA^allen en tracht ons te verleiden tot een
vervolging. Avat haar meestal gelukt. Maar hoe
hulpeloos zij ook schijnt, nimmer krijgt men de kans
haar te pakken, altijd ontsnapt zij juist de grijpende

JONG E NA CU
I-olo Jdit I . >'tnjhf>s

 TZW au: WEN

de jongen waren, dan zijn deze ve,
OudVr een dor blad. m een kudtje in d.,,,
,„aar ook oridmgedoken tusscheai het ee,,.
hebben deze zi< b verscbolen. Ook hierj,,

'  kinderen reeds de kunst van camouflag,
m hoe een jong eendje, van ééndagoiul

„•oh li,-. /.ink,-n. toflat sh-.-h.s ho. gr.,o„-gole
},ov,-n }.l.-e|- T"®*™
de warreling van wateri>lanten was het diertje nkt
te vinden. Ook de babykleur, groen-geel. van lu,
jonge eendje helpt bet in den tijd, dat het nog ai,,
snel ZAvennnen. loojien of vliegen kan. om zich voüi
de vijanden te besehutten. 1)<' komedie van de oude
Avilde eend zien Avij ook bij patrijzen en zelfs lj||
kleinere vogels zooals nierels. \inken en bastaanl.

. Het piinpelnieesje laat uit het holletj,.
zit te broeden, een gesis hooren als vai,

tei As ijl de versebillende soorten van uilci,
door het uii-
zetten der vee
ren trachten ti
i rnponeeren.
Deze alle zijn
vormen van
inirnicri. SI Di
Jiriel. diehoofd-
z a k e 1 ij k de
steppe-achtige
geAxesten van
Zuid-Europa,
Noord-Afrika
en Middel-Azie
bewoont, komt
ook in Neder
land voor. In
de duinen van
Noord-enZuid-
H O Hand Avoi dt

als tamelijk
zeldzame saj^t-
broedend aan-
tretroffen. Ook

voeei be-deze

zit alle tegen gevaar te be
schermen. Zij" grijï^-bniin gewderte. zoo geheel over
eenkomend Hodem. Axaarop hij leeft, ont
trekt hem zijner vijanden en al? hij
zich iiem-driikt in de begroeiing der duinen, dan A'indl
men hem niot tei'Ug. Ook de jong:en. die een dag na
het uitkomen reeds het nest \eriaten. hebben een
schutkleur. Axaarinede zij zieli bi] het minste gevaar
veg kunnen maken. ÖQ Bijna al onze Ax eide- en beide-
vogels. zooals grutto, tureluur. leeuAverik. pieper
nachtzAvaluw enz. dragen vooral in hun jeuüd de klein
hunnei omgeving, ^^aaiibior zij xredurende den ti]d

hulpidoosheid zieh staande kunnen honden
strijd om h(>t bestaan. Moeder Natiun
de be.sebermiug van haar kinderen zelf? nog

verder Onder hen zijn er niet alleen, die een tijdelijke
verandering van vorm kunnen aannemen, maar ook-die altijd een sehutvorii. dragen, n.1. vliegen niet
dezelhh- kh-ur als ..homnu-ls". een onsohuwL blad'

"  bok-
espen*

11

hunner
in (hm
gaal iii

•P; seli kende op ,,e hoü;;;;; 1 Ten bok-
T, - r ■' ean .-en vespeo-1- .e ..,-h nn-t bij,,,

■' InjvIn-hO-n en ,l,.,.e,.|,jke „veT -boins.eO


