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u()(n{ JonA.-. 'EI.I.MvDe dawen gaan nu langzaam wegzinken in den
selienier van den winter. De oehlend he(d'f

nauwlijks een gloor van liclit gel)raeht. of zóó
verliest het zich weer in den avond. S3 De

dalende zonneboog van December stemt tot een
Vreemden ernst en melanehoiie. Sü De verstandiocn

r*'

zeggen, dat het een sentimenleeie verljeelding is.
Waarom zou 'n menscli anders zijn in December dan
in andere maanden? 80 De verstandigen hel)l»en üc-
VI T . . ^ ^
lijk, maar ais zij met ons dwalen ovei' de eenzame
heiden en door de hosschen der \ eliiwe \v<)r(ieii zij
stil of zij mediteercn over de vreemde schoonheid ( n
de luisterende stemining van het wintersche iaiid.
Dat voor hen een openharing is. 80 Een gtv.voiien.
glimmende knop van den kastanjeboom snijdt ge in
tweeën. Ge ontdekt een verborgen vonder. (Ie zilver-
zuiveiT^ ki(^m van een bloem. di(^ daar geborgen lag in
al de selioone verhoudingen, v aarin zij eens gepraald
zou hebben naar het licht. 83 ^'amielemrdoor de

tuinen ontnux^t ge (h^n sc^ringimboom.
Ge plukt een twijg en nieuwsgierigheid doet u ook
van d(^ze een kno}) halveeren. En weer ziet ge luu
wonder. Zoo in die stille, schijnbaar doodc^ vcreld van
pec(nnber. daar ligt in windselen van dons en satii?-"
het lentekmd, de geurende bloemctros van Mei. oi)
uw hand. 80 Deze sttmmiing van ernst en heimvee.
deze still(> mijmering in Decenilier. vergezelt ons over
de landen van (hm koinenchm Avinter en zij (lo<>t ons

kehjWieul. het werkelijke leven en de reëele vormen
en kleuren, — die van deze landen de schoonheid is
liet IS de droom van licht in den sidiemer. de niijme-
i-ing van onwerkelijkheden, (h^ herinnering ' aan

roiubsaK ii
1 1 .. mvels en bo\en d(>;U,.,ker,. sa Nu .ijn .lu ,!i,. k„u„„ ui, ,!,■
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.  'rinnenngIvjes en legenden, die geheimzinnig
om oude boonum. over Avitle heuvels
donkere vijvers. 80 Nu zijn de reeën, die .uuu
bo^sschen naar de beken tm bronnen, siirookie^
geluidloos vluchtend, fijne, ijl,, silhouetten

met zijn oude
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Overneming van den inhoud, ook hij gedeelten, is verboden.
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,j,. V ,.rw acht ing. dat het wonder nu
/al. het wonder \ an In t lieliL het stij-

li,.1,1 van' Do,.,.inlior-. Si Aiio vvo/,-,..- in ,i,.
natuur- de verstandige men-eheii ook. zij di,. leven
buiten de stedmi en die zieb kunnen piaatsi n buiten
d,.n kring eener g,'inatei ialiseerde. gemeehamseerde
maatschaj)j)ij— ondergaan den ern-f en het heimwee
dm- kortende dagen, de deN olie voor h. t heilige won-
(h-r. Dat nadert uit den nevel d< r dagen, w aardoor de
vragende roep gaat \an onzientbaie \ogel-. die diij-
ven naar het zuiden; uit het geheim (h i zilveren
naiditen. waardoor de stemmen ga.imen der zweiveis.
die de mv'sterieuse mi(iv\ interhoreiis blazi n bo\, ii de
diepe, resonne<.rende putten. N! Hier bmten (,p de
\ eluw; ondergaan wij al de invsteries van de natuur
en ons treft de wondere samenhang, de goddelijke
eenheid van deze met de mvsteries der onzienlijke
wendd. Mij zien hier de schoon,, wording van de
chaotische aarde uit het tertiair tot de ziivir, n heu
vels met de lieflijkheid als van een jiaradij-. Wij zien
hi(.r de heidi nselie v uren. die (.jibrandd, n in de (i,a-
woud,.n. v,.r|uiren tot den glans van de ster in lal
Oosten en v\ij hoor,.n den dr,i,'lg, a > t igeii laap d, r
nomaden tot hun zonnegod ov,.rgaan in den Idijden
zang van eng,.len. 83 Alles hi,.r buiten v\ij-t naar diu
opgang van duisternis en -ehemer naar h,.t licht, van
de aard,' naar den hemei, v an ,!,' stol naar den g, est.
En er zijn geen grenzen; het zichtbare is , ,n deeltje
in het ,oneindig,.; ,.,.n dag ,'11 ,.en nacht en • a n maar.d.
het zijn atoomjijh s shahts. maar d, ,*!, n t,a h van het
tijdelooze. S3 Jb't v\ achten i- ,ip het heilige V(ond< r
van Diaamiber. het ionkelei:,! ojigaan v an , , n ni, uA\e
zon. De oud,, zinkt diep(.r en (li,.p,.r v\,'g. Zij Ina'ft
gaa-n macht iiuM-r over d,' m'va'ls. di,. haar oinwikke-

< n < n haai lager en lager trekken. W ij liomh'n onzen
miem in. Zal het vandaag zijn. zal het morgen zijn.

w ' 5>djdere gi,i,al ,.v, r d,- aard,' valt ?^ Aie zal het ,a'ist lu-t nieuw,- licht ontdekkim? 8C
/.uil,m het (I,. kimh ia-n zijn. dj,- zingamd ,1,- ,1,-1111,-
Joompji s van ,!,- h, uv,-b hah-n v,),u- h,-t h',-sf. ,{i,' in

<  , UI t )Oss( hen de r;,v:d, }),->>,.j, zo,-k,'n voorde vi-r-
. 1, iing, n , n in oude ajipx-lboonu n spi-iiren naar ,!,•

parels ,h-r mar,-takk,n? &] Ol' zuil, n Int ,h-
hm,m>eh,-n zijn . die „p ,1,-n v ro,.g,-n dag opgaan naar

, e o rk voor d,- aanbi,|,ling van het K iml'^ Of ,.,.n
V , I,,,,

l< < It met de boom,-n en de vmu-U m,-t ,1,- z,m ,-n
-  --n;,.;;,.:,,.:::-;,:

I'' iilc ' iii '('l', i "' r, " "l ''' ^ -' liaaii-k,,,,!, Tl ,1|.|
'i, I lam
lumk,
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pt t, \k(-o naar ,len arbei,!. v,'r in

"• 'ntzii inl naar h,-t O, -t,-n
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een overgebleven vrueln voor yii,, u
terwijl wij nog uitzien en waeliion zb ^
wonder al. 82 De nicuiwe zon is bo^en de T
stegen en dag na dag wint l,et stij..end<. bVlT F"
en glanzende.- praalt het «ver ih- „itt; he;.;^*"
heiden, «ver sneeuu en .js; het «h-ingt in de v««el"
halten, die zieli hezinilen op nieuwen zang, het drhu't

bloemeharten. die zwellen in de stille ver]„,r„en-
heid der sneeuw, het dringt ook iu niensehenhailen
indie van werkers eu zwervers, van drooiuei-s en kin
teen. het stijgen,Ie licht gaat zeils de grooten de
Koningen der aar.h-, tegeinw-t. 8a Nu ht^giiu de «e-
heele wereld er biijder uil te zien. De eerste da^^ —^al
gaat hij op over ijs en sneeinv. — brenitt vreienle Zie
hoe er het levende iieht der kaarsen in gianst. vreu.rde-
vlammetjes omhoog. S3 Zie, hoe in de kerken de
offerkaarsen en de wierook opstijgen om de kribbe
met het Kind en hoort boe de kiokken beieren en de
bevrijding brengen van den ernst en het heiniw ee van
Deceniber.

GRIJZE GIBBONS
DOOK L, (:ooMA>s Dl-: RiitekDe eerste aflieelding op biz. 598 stelt voor het

„Tableau de la troupe". v.l.n.r.: Mascotje,
Keesje, Baby, Ansje, Jobnnie en Joko. Zij heb
ben een lieiangrijke rol gespeeld in liet ieven

vaneenEuropeeseh gezin in een klein Indisch binnen
plaatsje, ergens in Borneo's Wonderw i-reld. Vroeger
leefdenzij ongestoord in de gebergtebosscben,zwierven
in troepen door bet geboomte en schalden bnn gibbon
zangen in de vroege morgen- en iate namiddaguren,
zoodat het kilometers ver inden omlrekhoorbaarwas.
S] Maar sinds er vraag kwam naar deze zachte, aan
hankelijke dieren, was het met bun rust gedaan.
Dajaks, voor wie bet oerwoud geen gebeimen had, die
ieder dier of vogel, waarop zij bun zinnen hebben
gezet, in handen krijgen, w isten met iist, maar vooral
door wreedheid jong<' kiam[>iau s te bemachtigen,
waarvoor de Europeanen liooge prijzen betaalden.
Een zevental jaren terug was liet in gevangeiisebap
houden van deze meiischajien in Borneo een rage.
Verscheidene gibbons kwamen echter in handen van
personen, die al zeer widnig begri}) toonden te hebben
van wat een aap ook in gevangen staat niet kan ont
beren. Zij werden opgesloten in veel te kieine kooien,
of gebonden aan kort<' kettingen aan piUen onder de,
huizen, met een mininiaie bewegingsviijheit .SI ij
trokken ons het lot van deze dieren aan en zoo ver
huisden in den loop der jaren een aantal exemplaren
oaar het ruime hok met speeiwerklnigen, dat wij voor
dit doei hadden laten bonw en Daai kon naai lai
iust geslingerd en gezw aaid worden, mt t sooi t^,! noo
tenkrijccrti,- «„,,5-l<l. «1. wat zij nog leukei- vuiulcn,

de nIepKouclei-s worden gestoeld, waailiij on^e
karen hft i« de eerst.- plaats i'''":
Waren zij vermoei,! van lu-t rav.ilt.-n, , au '.r-
aich als echte ki,-in,- kind,-r,-n 1,- siap,-n.
WTtrouweiijk opjeselnu.l zil Ie" «n slo.-geu lum h e
armen om je halt. Als and,-,,- ,,",^,1
danidlaar voor een iielderijk,- l,-,-eou,lers.
®ngrü«te aanhank,-lijkli,-id i,dichtten
? Wij nog si,-,-hts ,v-n
, 9 Klanipuiii lil- Diijiitsi-l-i- Op .|;i\ii is tli'
'ons. zoowel Hf firijzf ais Hf ilmikf'l""""' " „.„au"- ""1^
H'hikenaam Mto^tif,. ziiv f rj:rij/.-. .iM-"

buiten
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vij u ni cl s huisdier op te voeden. Hij mocht den ge-
lee en c ag m huis en tuin vrij rond loepen; ketting of
OOI oestonden voor hem niet meer. Maar hoe intel-
igent ( eze clieren ook zijn, gehoorzaamheid kan men
lun zeei Aveiiiig bijbrengen. Hun vandalisme is gren-
zc oos en veie vazen met bloemen sneuvelden, alvo-
leiis wij tot het inzicht kwamen, dat het spel van een
jongen, gezonden gibbon kostbaarder gevolgen had
c an van een jongen hond, die hoogstens een paar
pantoffels van den baas stuk bijt. Als men zich met
een bepaald dier veel bemoeit, is het mogelijk om zijn
stemming op zijn gezicht af te lezen. Op deze aardige,
ZAv arte apensnoeten is het zelfs zeer gemakkelijk. Het
is werkelijk de moeite waard om te zien hoe snel de
uitdrukking van hun gezicht kan veranderen en hoe
veel verschiiiende stemmingen er achter elkander op
kunnen worden afgespiegeld. Door een veranderden
oogopslag, een rimpeltje hier, een rimpeltje daar, een
vooruitsteken van de iippen of het optrekken van de
rechter bovenlip, waardoor eenige witte tandjes zicht
baar Avorden, geeft de gibbon op onmiskenbare wijze
blijk van zijn gemoedsstemming. Is hij in een wilde
bui en trekt hij onverschillige oogen, zoo iets van:
,,ik doe toch lekker alleen Avat ik zelf Avil en trek mij
niets van jullie aan", Aveest er dan van overtuigd, dat
er een kleed met vaas en al van de tafel wordt getrok
ken, dat nauwgezet alle jonge loten der clievelures
Avorden uitgezocht en opgegeten en dat op hard
handige Avijze een robbertje met de poes wordt ge
vochten. 82 Wij lieten daarom een groot hok bouwen
en toen er later meer gibbons bij kAvamen, mochten
zij op gezette tijden, onder strenge bewaking, een
uurtje in de boomeii spelen. 83 Dat apen goede klim
mers zijn is bekend, maar de meeste soorten leven
niet uitsluitend in de boomen en komen meermalen

op den grond. De gibbons daarentegen, een familie
van staartlooze menschapen, Avaarvau een 7-tal soor^
ten de groote Soenda-eilanden en Achter-Indic be-
Avoont, komen in den natuurstaat zoo goed als nooit
op den grond. Zij leven in de kruinen der machtige
Avoudreuzen en Aveteii zich door ongeëvenaarde spron
gen van boom tot boom te verplaatsen. De enorm
lange armen maken hen bij uitstek geschikt om de
meest gcAvaagde voltiges onberispelijk uit te voeren,
op de in verhouding veel kortere beenen kunnen zij
rechtstandig over de horizontale takken rennen en
zoodoende sneller een traject afleggen, dan de voet
ganger, die zich een weg door het dichte onderhout
heeft te banen. 83 Onvergetelijk is liet schouwspel
van een troep gibbons, vooral Avanneer zij opgeschrikt
door onze komst (ook zij hebben den mensch als den
gevaarlijksten vijand leeren vreezen) zich met een
,,sauve qui peut" uit de voeten maken. Ademloos van
spanning ziet de toeschouAver den troep zich in het
luchtruim storten om de kruinen van lager liggende
booineii te bereiken. Met een onfeilbare zekerheid
AVorden juist die takken uitgezocht, welke zwaar ge
noeg zijn om hun gewicht te kunnen dragen, maar
ook dun genoeg om door te huigen en zoodoende den
val te kunnen breken. De terugzAviepende tak wordt
dan. op het doode punt aangekomen, Aveer losgelaten
en ais door een catapult afgeschoten vliegt de klam-
piau weer een eind verder de lucht in en landt veilig
in een anderen boom, ver huiten het hereik van zijn
vermeenden vijand. ,

(Slot op bladz. 598)
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HECTOR BERLIOZ TE NICE
DOOK TiIKO de \ eek

ONDER liet fiiool aantai sehrijvers. tliehlers.
looukiin^tenaars, sehiidta's eïi andere artiesten

dat zieli. — iietzij oin er rust te zoeken, hetzij
üin er inspiratie te vinden. — door aile tijden

heen tot Niee voidde aan<iet rokken en het voor korter
ol laniier Avijie tot voonpiaats koos. neemt — met
Marie Bashkirtsell mi Aiphonse Karr. — Heetor
Berlioz zonder eeni^vn twijlei de voornaamste plaats
in. Immers was deze eminente kunstenaar niet — ite-

•  T . . . . . ^tui^e, zoowel in zijn Inii vi n ais in zijn mémoires zijn
talrijke enthnsiaste besehiij\inoen van dit zonnig
oortl, — ,.h> plus sineère amoureux de la hella Nissa".
— van zijn Niee. A\aaraan hij. zooais li'.i zoo dikw ijls
jilaehl te zeggen, de seiioonsle tlagen van zijn leven
te danken had. — van z n Miee. waar hij. kalm alleen
levend, in algeheele rust en vrede erken kon? Dus
zien A\ij hem er dan ook op drie versehillende ti)d-
stipjien van zijn artiestenloophaan verliliji' houden.
En wel voor de eerste maal in het jaar 1831. — in het
voor hem zoo somhere voorjaar \ an "31 vaarin hij.

(hij had toen reeds zijn ..Symphonie Eantaslique"
011^ emi giMleelte van Eaust geeomponeerd). als
„Grand-Prix de Rome" in Ikdiruari naar Italii' ver
trokken. nauwelijks drie maanden later. ..Ie eoeur
nieurtri par Ie désospoir (run lol amour. Tesprit hy[)-

iiinsi (luf j'ai a .Niet- lo pliD

notisé par de nuirs piojets de
de ..Eeuwige stad"" en hare villa Medici

K'aux juiir- (!<- ma \n' .

(Hectuk Heklioz).

meurt re et de suieide",

-  - weer ont-

vluehtte met het idee om naar Parii> teruii te keeren.
Een plan. dit laatste. waar\an. zooals wij zuilen zien,
Niee hem evenwel terug zou houden. \\ ant nauwelijk-
hiei aangekomen, doen de sehoonheid \an hel land-
sehap. de \crrukkelijk zonnige hemel en het sehitte-
lend hiauw der ..haie des Ange> zijn trieste ideeim
als hij tooversiag verdwijnen, lacht Inmi het leven
ojinieuw weer toe. en kia-ren werkiu>l en in>piralie
verwonderlijk plots weer terug. Hetgeen llrctrr Ber
lioz dan ook ai heel ras deed he.Auiten. in >tede van
naar Parijs door te gaan. in ..la heiia Nis-a"" te hlijven.
Alv\aar hij in ..Maison (.lerissv. aux l^oiiehet t e- . hij
een zek.ue madame Pieai een gemeuhileerde kamer
huurde. ..une ehambre hien en-oleiliée. ouv erte -ui
S nnnumsité du eiel et d,> la nier"". dank zij de
vriend,dijke tussehenkoiust van den toenmai'n.en

,„n.ul (M,,.
l.jk lynl.y.j.l kuniaki ijk Sanliiiu ).
\an de iiolitie weldra een iw-nn: l -■ -- iy  , --p'Hhis de x'iour kreeit.

Ml ili- .., ani|,aaiia- c'ii

"■"i-- 'Im 'iéMi,a,\a;a,é;; ,tnni.u l i.a,. ru I- mijv(n <>11 het duurdeiH( t lang ol Berhoz zette or /i.d. , i 1
lil , 1 zi( tl vol moed vxeeraaii
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•,„rk. Vol .„„l,. vol ,lo„kl,ou,l„.l,l
Hrtgeon he.» in 18.1 ,lau ook ,l..„l solo ijvoa: ..Jo su ̂
jlNice. jen aspm- [ air tlA.I.. ,-1 ...ol.ao.ué a pkins
p„un.on.^.,Voila la v.o ot la jolo acaouiv.il a tire
jl'fliie, ct ia iiiu>Kiiie ciui in"<>nilw.> i p
O"" . i 4*^'^ "1 el i avenir criu
me sourit, et je suis a Niee a errer
dans ies buis troran<j;ers, a lue
plonger clans la mer, a dormir
jur les bruyères de la route de
Villefranche; je vis enlièreiiient
seuL j'écris Touverture du „Rol
Lear'.je cbante. je erois eriDleu.
Convalescence. C est ainsi que
j'ai passé a Nice les plus lieaux
jours cle ma vle. O Nice!" \\ aar-
aan bij eenigen tijd iater, selirij-
vencle ditmaal aan zijn vriend
Thomas Gounet, nop; liet vol
gendetoevoegde: ..Ce voyagenra
enrichi de trois nouvellcs eompo-
sitions: Fouverture du Rol Lcar.
achevée aux Poneliettes Ic 9 ruai,
celle de Rob-Rov et Ie Méloiotjuc;
je ne sais au juste ee cpic cela
vaut, mals je sais c|ue ma eoiirsc
a Nice m'a coüte mille cinquante francs: trop beu-
reux que mon but n alt jias élé atteint. je ne regrette
pas aujourd hui eet argent"". En zoo v as Berlioz dan

i/o

llECrOR BERLIOZ OP 27-JARIGEN LEEFTIJD

meer dan een maand reed s

bii madame Pieal woon-
if

achtig, toen het beroem
de „conflict met de poli
tie", waarvan de musicus
naderhand oj) zulk een
spiritueele wijze in zijni'
mémoires verslag zou
doen, — en dat werkelijk
,,te" kostelijk is om het.
althans een gedeelte er
van, hier niet onvertaald
weer te geven. — hem.
even onverwacht als hij
naar Nice gekomen was.
naar Rome \\ eer zou doen

terugkeeren. Doch geven
wij hier het woord aan
Hector Berlioz! . . . .
•J'avais flnl par éehan-
ger quelques jiaroies au
café avec des officiers de
la garnlson pléinontaise.
cela suffit pour insplrer
au diefde police des soup-
t;ons grave.s sur mon
compte. EviVlemmenl. e«'
jeune musicien fran<;ais
n'estpas venii a INfice poiir
aller au théatre. ii iFy vu
jamais, — H passé de.s

593

„Que laites vous ioi, Monsieur?" SI .,Je me rétablis
d'une cruelle maladie; je compose, je rêve, je remercie
Dieu cPavoir fait nn si beau soleil, une mer si belle,
des inontagnes si verdoyantes". SI „Vous n'êtes pas
peintre?" SI „Non Monsieur". S! „Cependant on

vous voit partont, un album a
la main et dessinant beaucoup,
Seriez-vous occupé a lever des
plans?' SI ,,Oui, je lève Ie plan
d'une ouverture du Roi I.ear,
c'est-a-dire j'ai levé Ie plan, car
ie dessin et Finstrumentationen
sont terminés. Je crois même
cpie Fentrée en sera formidable!"
SI .,Conmient Fentrée? Qu'est-
ce tjue ce roi Lear?" S! „Hélas!
Monsieur, c'est un vieux bon-
hoinme de roi d'Angleterre!" Sl
„D'Angleterre!" Sl „Oui, qui
vécut, au (lire de Shakespeare,
il y a quelques dix-huit cents
ans". Sl ,.Ne parions pas de
roi! .... Qu'est-ce cjue vous
entendez par ce mot instrumen-
tation?" S! „C'est un terme de

musique". „Toujours ce prétexte! Je sais tres bien.
Monsieur, qu'on ne compose pas ainsi de la mnsique,
sans piano, seuiement avec un album et un crayon,

en marchant silencieuse-

ment sur les grèves! On
va vous rendre votre pas-
seport; vous ne pouvez
rester a Nice plus long-
teinps". Sl „Alors, je re-
tournerai aRomc, en com-
posant sans piano, avec
votre permission! . . . ."
Sl En zoo installeerde

Hector Berlioz zich dus

dan weer in de villa Me-

dicis te Rome, en zou hij
eerst in het jaar 1844 zijn
„bella Nissa" en haar
saffier-blauwe ,.baie des
Anges" Aveer terugzien.
Een Avederzien, Avaarvan
ik — over eenigen tijd —
in een afzonderlijke bij
drage het een en ander
nog eens hoop te vertel
len.

KERST-

mmN
HELLAMI.V TE MCE. WAARIN HECTOR BERLIOZ

L\ 1841 l ERBLIJE HIELD

\ iüclianchc. (il altend sans
■!).ure.).

journées entières dans les

i'ochers de la route de
floute un

il ne dine pa.-
pour évlter les insidieiises conversations
secretsl), — et Ie voiia cp'i st- lie doiumiun

signaidectuelciuevaisscaurevolunomu

dine ttas a ia tabie d'hête. (natureh

l ? is n

ement
attents

es chefs de
bureau de

nos régiment
poiiee. et interroge en cc-

Enfin je su i
terme

andé

door G. Kromdijk

^ 00 tegen Kerstmis
-^vei'schijnen de roode

Foinsettia's Aveer in de etalages der bloemenAvinkels.
Ik geloof niet dat er veel planten zijn, die men een
beteren Nederlandschen naam gaf dan de Poinsettia.
Immers haar fel-roodgekleurde, langAverpige schut
bladeren zijn alle in een krans om de nietige, kleine
bloempjes gcq.laatst, zoodat de bloem in zijn ge-
lieel cip een ster gelijkt. Bedenkt men daarbij dat
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z(! (!<;r.st Lciji;*!!! K(Mslinis liuii voile selioonlieid onl-
plooien, dan is er Aveini^ lanLasi<' noodifi voor den
naam Kerstster. S! J)e Kerstster — haar eijrenlijke
naam is Poins(!!tia puieln'rrima — belioort tot de
lamilie der Euphorl)ia(;eeën en is uit Mexico al-
komstig. V roegm' werden /e alleen als snijbloem
verhandeid, tegenwoordig kweekt men ze echter
ook ais potplant. Snijdt men de lange stengels af,
dan dient men de ondereinden (^ven in kokend water
te zetten, opdat de snijwond dieht trekt, dit om het
wegvloeien van het melksap tegen te gaan. daar
ze anders reeds na enkele uren slap hangen. Trots
deze voorzorgen, door (h'ii kwcid^er genomen, gi?-
beurt het nog al eens dat ze bij ons in de kamer
spoedig slap wonhui. Meestal is dat echter eigen
schuld; Km-ststerren zijn gevoelige i)loemen en kun
nen absoluut niet tegen

l.,l S(l V. ..-.Ufr ^akk.-n, rn.n o„k ,1,.
van vi,M-inn-sl .laakt,

zijn nnk nog « itU- '''i rnx- Krr .1-H r n n <ln,k
,iL tn-rt nn-n ni,-t v,-.! aan. IV vaninnnjivukli-nn.
o-^hiedt door zaaien en stekken, bet laal.-te pa>t
men vrij algemeen toe. Ib't Is .M-hter niet m,odi.
daar verder over uit te weiilen. daar men za.nder
kassen er weinig succes mee zal bereiKcFV

EEN NIEUW TYPE
NESTKASTEN

laioi; Difs. \

DE nobel e tredaehte. om

drogetocht of groote,
warmte. Zet ze na ont
vangst liever eerst op
een emmer lauw-warm
water, om ze den vol
genden dag in vazen te
verwerken. SI Nu er eik
jaar meer Poinsettia s ais
potpiant verhandeid w or
den, verdient het zeker
aanbeveiing, iets omtrent
de behandeiing mee W

deelen. De liioeiende
Kerstster veriangt een
niet te warme, iichte

standplaats, viak voor een
Zuid-venster. Zoodra de

roode schutbladeren af

vallen,snijdt men de plant
tot op 2ü a 30 cm terug,
om daarna de watergift
geheel stop te zetten. De
plant blijft in rust tot on
geveer eind Maart — be
gin April. In dien rust
tijd mag ze niet te koud
staan, doch de stand
plaats behoeft niet in het
licht te zijn. SI Zoodra ze
uit begint te loopen.w ordt
de oude aarde geheel verw ijderd, om ze van een versch.
kracht ig grondmengsel te voorzien. Na deze bew erking
komt ze weer op haar eerste standplaats terug, dus
vlak voor het Zuid-vensior. bij een lem[)eraluur
van 60' F. Den eersten tijd gcNen avc widnig i\ater,
later, als ze eenmaal flink aan den groei is, geleidelijk
meer. Na half Mei kan ze met pot en al oj) een be
schut, zonnig plekje buiten ingegraven worchm. Na
tuurlijk geregeld gieten en om de veertien dagen
een weinig vloeimest toedienen. De planten zijn
geneigd spoedig met hun wortels over en door den
pot te groeien. Dat moet men \oorkomen door
wekelijks de potten even op te licht en. SI Zijn de
woiteE er eenmaal flink overgegroeid. en men trekt
ze dan los, dan veroorzaakt dat bladafval. Begin a half
Sept(unber gaan de planten ̂ veer naar bimuMi. liefst
op een lichte, luchtige standplaats. Tegen dat de
schutbladeren zich gaan vormen, mag de tenniera-
tuur wel tot 70'^ F. opgevoerd worihm. Staan ze
eenmaal in vollen bloei, dan nia<>" de

BLOEIENDE

temperatuur

 KERSTSTER

 oj

'oe. !. Hhoi w kh

onze vogels iie-tgelegeii-
beld te verscliaffen door
het opbaiigmi van ne.-t-
ka-ten. beeft in Neder
land steed.- meer veld ge-
^sonnen. S3 DevogeFma-
keiï V an deze kun>tmatige
ne>l gelegen bed en met
«•^raaitte' iicbruik - vooral
nu door de zuiv ering van
onze bo^sebeii en j)arkeii
het aantal natuurlijke
nestgelegenlu'deii v oor de
holenbro<'dei> sterk ver

mindert en .-tellen on

zoodoende In de gelegen
heid nader, inzicht te he
komen in hun ieveii-ge-
vsoonten en eigen-eliaj»-
pen. S] De -lel-elmatige
ne-tka.-teoni róle. w elke in

alle streken van on- land

wordt uitgeoefend en
waarvan de re-uitaten

— rcF'ds sedert jaiam —
VMirden ojigezonden naai
<len Plan t enz ie kt <'11 k mi

di gi'ii Dienst f<' \X aee
ningen. heeft n-ed- za-er
belangrijke fi'itmi aan he!
licht gebracht. Si Daar
over kan nu'n naih r i<'z<'i;

in de mededeelingen van den Plantenzii'kti'nkumiim'ii
Dienst. SI Bezig zijnde met liet eontroi<'<'r<'n van ih
nestkasten, hebben w e v roeger dikw ijisga-i racli t bruik
bare foto's te verkrijgen van (]<• bro<'d-<'i>. v\<'lke zich
in de nestkasten bevonden. SI Dit is on- e< bter niet
mogen gelukken, daar het negatief \an In-i obi<>ct
onder in de nestkast — nest met eienm of l)ro<'d<'ml<
vogel — wel steeds de zomh'riingste liehteffeeten op
leverde. maar geen duidelijke afb<'ei<li!m va,, lu-tm'. n
ons belangrijk studiemateriaal kon v <'rsehalï<>ir \
De ven-eniging ..Parus maior" t," (ironinm'u h.'i'lt' <lit
probl.-em. na vele proev.m nn-t alh-rh-i kastim. ,.11
radicale wijze tot ojilossing gebracht. Si !)<- ne-t-
kast,.,, ,l„. l,aH,. v,„„- t„l„a,ari,.-,|,„.l,.i,„|,.„

-r""
... . mt <'en bimumwand vaiiglas

eli
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een buitww'i" 1 vau liout. (1k> om het bimumwerk
heeu^luit' SI \l> het nestkast je aan den hoorn han^t,
i. het niet van een fiewoiie nestkast tc omlerseheidim.
g] illen we ilen inlioud op de gevoeliijje plaat
^eveiitueel snicdtilni - - vastie-^nm, danknnnende o,,v«as m uo i.nnourgs.nn
haakjes \vüiaen losgemaakt, waarmede het losse hm- hoofdstad nergens in ons land vinden. Binnen be

vindt zich links van het

hoofdaltaar het sierlijk

hogen aan het schip bewesten het transept, met
haar sierlijk klokketorentje en het zeldzaam mooie
noordportaal, waar tusschen de spitshoogribhen
engelen en heiligen zijn aangebracht zooals we dat,
behalve bij den St. Sei'vaas in de Limburgsche

teiiwerk om het binnen
werk is bevestigd; voor
wand, zijwanden en tlak
worden verwijderd, en
niet de opname kan w t)r-
(Jen begonnen. Ken-
voudig ais het ei van Co-
luinbus! SI Het spreekt
echter wei vanzei l'. dat het
bouwen van zoo'n nest
kast veel geduid en vaar
digheid eischt en dal ook
het fotografeeren zeif niet
zoo eenvoudig is ais liet
schijnt. S3 De resultaten,
die tot nu toe w erden be
reikt, zijn echter zeer be
vredigend te iiomiieii en
doen voor de toekomst
het beste verw achten.

M„,„r
L [ K S: /) ƒ•■ V r- C-,.
//•7 F/l/-V F.liV BUITEN GEZIEN,
n<^\ rnnt VERWIJDERIISG VAN HET BU ITENWERK. OP^  I) h H y [ I, !

RECHTS: DE-
"enwerk. op

MEN EEN SPREEUWENNESTMET EIEREN

bewerkte sacraments
huisje, in ons land vrij
wel een unicum ■— ik
meen, dat ook de kerk
van Gennep er een bezit.
Dit sacramentshuisje is
gebouwd na den grooten
brand, die de kerk in de
15de eeuw teisterde en
waarbij een boer kans
zag, de ciborie met ge
consacreerde hosties op
wonderbare wijze uit de
vlammen te redden. Ter
herinnering aan deze ge
beurtenis worden gedu
rende het octaaf van Sa
cramentsdag nog altijd be
devaarten gehouden naart l U ' 4 • devaarten genouaen naar

ben piaais van mstorische be- de kerk van Meerssen. Dit was het tweede der beide
Steekenis: Meerssen

DOOK L. SPKl IT

EN enkei berichtje in de dagbladen heeft mel-
d i n gE .
maakt

V au de
VOO r geno
men restau

ra t i e s e n
verbouwin
gen aan kerk
en proostdij
van Meers
sen (L.).Was
het niet
juist Meers
sen, w a a r

sprake van
is, dan zou
zoo'n ver-

g r O O t i n g
van een

Gothische
kerk, zoo'n
verbouwing
vaneen wei
nig fraai oud
buitenhuis
liet meer
dan regionaal ol hoogstens ju'ovinciaai belang hebben.
Maar nu het gaat om Meerssen mag er werkelijk wei
eens wat aandacht aan de zaak p-schonken worden,
onidat het hier een piaats betrelt. tli< t i <
geschiedenis van onz<' gewesten
^ De meeste Limburgers en vk

GEDEELTE V

bet kleine, rustige Meerssen. Bij/'On<
b^othische St. Barthoioniaeiis-kerk, nic

acramentswonderen, die te Meerssen plaats hadden
(1465): het andere dateert reeds van 1222, doch
raakte in vergetelheid en is eigenlijk eerst in 1901
weer bekend geworden. S3 De kerk van Meerssen,

zo O als wij
die tegen-
w O O r d i g
zien, is na-
tuurlijlc niet
het O O r-
spronkelijke
bedehuis
van het
oude stadje.
De historie
van de
plaats gaat
veel verder
terug en
juist daar
om is het
van zoo

groot b e-
lang, dat er
thans om en
bij de kerk
van Meers
sen graai
en breek-

l\ DEN NOORDELIJKEN GEVEL DER ST. BARTIIOLOMEÜSKERK, MET
KIUJISIGINGSGROEP EN PORTAAL, TE MEERSSEN vemCtlt; er

kan zooveel aan het licht komen en gelukkig zijn de
genen, die de leiding van het werk hebben, zich daar
terdege van bewust. Archaeologen en liefhebbers van
het oude Limburg wachten dan ook vol belangstelling
den verderen gang van zaken af en het is te hopen,
dat overheidssteun het verrichten van systematische
op'H-avingen mogelijk zal maken. 03 Het eerst staat
Meerssen (Marsna) vermeld in 847, toen drie vorsten.

M

KivQr

oudste

in verband staat,
e toeristen kennen

lor iiiooi is de
t haar lucht-
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kii^iiizoiK'ii van Karei den GronU'
elkand(a- sLakeii oni zich gezanieniijk Le
de Noorniannen, di(; r(;ed.s in Karei.'^ tijc

e. hier dn iioohlnn bij
„.eniijk Le weren tegen
Kareis tijd het groote

rijk bestookt hadden, maar toen nog op m.
jrnhouden koinJen word<m. Kareis opvoigei ̂  as ̂
wijk de VroiiK', die. in 840 stierf, en diens ( i /
i,bu,Hu.. I (t 85.5), Lo.i..wijk
en Karei de Kale ("f 877) waren
verdrag van Meerssen sIot(;n, waarbij ze e
en liijstand beloofden tegen de "'i 1- (.gn
dagmi moet Meerssen al een koninklijken j Tjj|.
iialts (palatiiim) bezeten helilien. Zeer .
- as liier vroeger al een Roineinsehe ,jaia-
,eest en liet is niogcdijk, dat het ^X'n.
tiuiii op die oude fundamenteii word opge
In iinhn- ge-
V a 1 111 O e t

dat tamelijlv

\v

W(

tooiien of hier
,al I.K fjraalxv.-rk ii. l.l l>n'nfr. n l""".'" ozaï nt I HonieiriM lie fundeerineen
i Tnderdaad sprake is van

den lioniiig-^lioiolit •
spreekt eigenlijk
('bied van Kotiiaiius

ondi'r

kap<4 hoorde
het

J)at l)ij

eren nu gebied van. liet

deze jialts een
vanzelf. SI Lotharin-

11. kwam aan

(ani paar plaatsen, uen un-xc... i, i . i
sche pra.aliuni'). In die da;;,-n wa^ <li; pa t.ka|,el aan-A .. , bezat een ka})ittel. n.r waren

toen UI...- j

sneuvelde in 939 bij Andernaeii en
dus reeds g;eestelijken aan

"• r O O t ge

weest zijn.

w a 11 n e e r

drie vorsten

daar met

hun gevolg
O n d e r d a k
konden vin-

d e n. Dit

land g O e d
wordt dan

ooiv in een

stidv van 851

genoemd, in
welk jaar de
drie vorsten

w (;(ir iiijeen-
g e k O 111 e n
seiiijnen te
zijn. Lotlia-
rius 1 stierf

in 855. zijn
zoon en o})-

volger reeds
in 868. zoo

dal de fjeide

ooms Lode-

wijk de Duit
se her en Ka-
rel de Kale

anderin aal

vervangen;

DE ST. BARTIIOLOMEÜSKERK TE MEERSSE^. GE/.IEy

bijeenkA\ amen om Lotliarius" gebied te deelen. Eigen- Reims
aardig is het, dat juist deze — feitelijk derde —
bijeenkomst bekend staat als ,,het" verdrag van
Meerssen (870), terwijl de plaats van samenkomst
niet Meerssen zelf was. maar een plelv aan de Maas
tusseiien Meerssen en Herstal. Lodewijlv kwam er
heen van zijn Meerssensciie palts uit, ÏEarel kAvani
van Herstal. De volgende vorstenvergadering viel in
878. toen liier samenkwamen Lodewijk van Saksen,
zoon van den twee jaar tevoren gestorven Lodewijk
dem Duitseiier. en LodeAvijk de Stamelaar (Louis le
Règue:), zoon van Karei den Kale. Meerssen scheen
zieli dus speciaal A'oor dergelijke eonferenties te leenen
en de palts moet daar Avei een groot en belangrijk
g

uit over versc

H™,lrik .len Vogelaar, koning van Dmtrel.la.Ki d„
h5 aan l.erlog Gi-ll,rr. ., honk (..--llMTt l.unde
929 Gerberga. dochter van /.i.jn kon.ng. en gal i.aa,het Meerssen.sclie goed als linwelijk-gi t. i .u./. . cei..
.sen n.et de he.ittingen in Kiinnnc-n. ICr en

deel uitniakeiid vaii l.et Meei>..en-
In (

St. Pieter gCAvijd en v..- , r* n .
veriioiideij. (^i>elliert

(^erberga her-
t r o u w d e

111 e t d e n

F ransehen

koning Lo
dewijk van
() \ e r z e e

(Louisd'Ou-
t reiner). In
968 schonk

zij het ko-
11 i n k 1 ij k
g o e d t e
M e e r s s e n

aan de abdij
van St. Re

in v t c

Reiiiis. die

tevoren al

gedeelten
v a 11 li e t

p r a e d i u ni
ii a d O n t-

vangen. De
palt> van
M e e r s > e n

Av e r d een

proo.-tdij -),
van de ab

dij afhanke
lijk: het ka-
jiittel Awrd
g eieidelijk
door Bene-

dietijnen uit
reeiitMiiaeht

^A^ HET \(H>RDE-\

de jiroost oef end (

■•Acirs»

mm

II

ebouAv gcAveest ^ijn, Avaar de vorsten met aevolo"
ft*'Avagens en bagage dagenlang kondenverblijAvm. Helaas is ons geen enkele beschrijving na

gelaten van dezen burcht uit de 9de eeinv. Misschien

hillende dorpen. De oude jiait-kapel i
niissehien al pl.ni. 1150 door een kerk ver\ angen. aan
St. Reniy toegCAvijd. Het kapittel stierf, ingevolge ceii
bepaling van 1136, omstreeks dien tijd geleidelijk uit.
In 1185 krijgen de monniken de vrije besehikking ov er
het koor — de rest Avas parochiekerk. Av ant rond de
proostdij had zich een nederzetting gevormd. In hel
jaar 1243 wonen er vier monniken met proo>i in de
proostdij, welk aantal tot het einde toe mdiandiiaafd
is gehkven. O.u OOü vi„,h.„ vc- ch- kei" g,..,|,, ,a„
h.-t H. Sacrament cm de 11. Maagd. x,at mi.MidenclnnIt op een gedeellelijk,. vc-rnh-mx ing. Zij „as pi.m.
CoO yor de Benedictijnen in G.,lhiseh,.n stijl e.-
hotixvcl en vverd in de Ud,. en l.idc- e,.,.» ve,J,cM.I.
v" r r '"i'- P-nlic-ctecrdV.IOT ch- r,.sta..rat,e van ch- M,.e,s-, kc-rk. di.

ekl
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geleden had van den ..land de.s tiid^"' nl,.., l •«.krijgsvolk. i„ 1361 riij .lo^priVhi ró'trc
yrfom Roenuond. ,,,„1 de [.eoesulij 1,1,000^ it-
gen. In 1609 kiijgt i e Reim.sehe abdij het Meerssen-
,ehe bezit terug om het twee jaar later te verkoopen
«B de Augustijner abdij van Eaiieourt (Artoisl In

7 «'Ir f proostdij aa,;' deMaten toe.M Met de 17de eeuw begon de inoeiiijke
tijd voor Meerssen. In 1649 stortte de bouwvallige
toren in en richtte schade aan in het westelijk i^e-
deelte van het iangschij). Toren en schip zijn nooit
hersteld: zelfs met bij de jïroote restauraties tusschen
1882 en 191—. Een blinde muur sluit het inj^ekorte
langschip aan de westzij af en de fraaie toren is nooit
herbouwd. De Staten-Generaal traden niet direct
zachtzinnig tegen het Katliolielce Zuiden op; de jaren
(lat bodewijk XIV
Maastricht in handen

had, waren daarom
voor Meerssen een
herademing. Na den
vrede van Nijmegen
(1678) werd het si-
inultaneum Inge
voerd: de Katholie
ken moesten hun ker

ken met de Protes

tanten deelen. Deze

laatsten hadden ech

ter noch door hun

aantal, noch door den

aard van hun eere-

dienst dergelijke ker
ken noodig, zoodat
de maatregel van
1678 bereikte wat ze

beoogde: veel ergernis
en verdriet voor de

Katholieken en he
laas ook veel plage
rijen en onvriende
lijkheden wederzijds,
met als gevolg ver
deeldheid onder de
bevolking. Wat alles
vermeden had kun
nen worden door af

zonderlijke k+'rkge-
bouwen voor beide
godsdiensten. Eerst
honderd jaar geleden
Is een einde gemaakt
3an dezen wantoe

stand, toen Leopold I
van België de Protes
tanten eigen kerken
^^t bouwen in de
plaatsen — w.o.
Meerssen — die na
den opstand van 188.5
bij zijn gebied waren
cekomeii. Dat het
koor Van deMeerssen-
sche kerk in het hezit
^an de proostdij hleef.
ondanks het simul-
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taneuni, Avas te danken aan de Lnssclienkomst van
den branschen gezant, die recht van spreken had
doordat de eigenaresse der proostdij, de ahdij van
Eauconrt, sinds 1659 bij Frankrijk behoorde. En
zooals we al zagen, de monniken hadden sinds 1185
zeggenschap over het koor. In 1747 viel weer een
gedeelte van toren en dak af, de kerk hleef een paar
jaar lang in dezen toestand en werd toen zeer ge
brekkig hersteld. Vijftig jaar later kwamen de sans
culotten en toen werd de proostdij geveild en grooten-
deels gesloopt. Proost en monniken verdwenen en
wat van de proostdij gespaard bieef— lang niet het
oudste deel — werd door Cavenne tot een landhuis
verminkt en is, wat heden nog als Proostdij hekend
staat. In 't begin lieten de sanscidotten de godsdien
sten vrij en zoo kon de H. Sacramentsprocessie ook
Aveer uitgaan. Maar al spoedig werd de Meerssensche

iiiAiü

ERK met {ONGEVEER IN 'T
1520)

MIDDEN)
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r lien geslolen, oindaL ti<- pastoor en doka]»-
jjcodon d

(^n van haat aan

k(!rk doo - n , .. .
laan weigcn-don don (M-d van trouw aan ( o ropul.lioK

hot koningschap ai to iojj;ffon. lot
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1801 hlool" (h; k(;rk j^osloton on w(u-d or mis jreiozon.
gedoopt getrouwd on hi(!oht gehoord in particuiioro
huizon Daarna w(u-d hel simuitanoum woer van
kracht, totdat hot dooroot van 11 Juli 1835 hior oon
(;ind(; aan maakte. Limburg had bij dim opstand do
zijde van hel Zuidim gekozen on zoo kwam ook
Meorsson onder hot be
stuur van Loopoid I. SI
Dit laatste brokstuk der
proostdij is wel oud. maar
in geen geval uit de dagen
van de Meerssonsehe ver
dragen. 't Is wol zeker, dat
er uit die dagen nog brok
stukken in den bodem zit
ten, ja missebien wel uit
den Romidnentijd. En ook
moet het mogelijk zijn, de
bronzen klok terug te vin
den, die in 1797 bij de
komst der sansculotten in
den proostdijtuin werd be-

we dengraven Mogen

GRIJZE GIBBONS
(Slot vun bladz. 591)Ook moeders niet kinderen volbrengen dn

kunststuk. IL-l 'f "
ren" stiwig aan de iange vaebl van moeder
vast en baiigl veilig onder haar buik: een korte

aarzeling en dan wordt de sprong geuaagd en zeilen
zij gezamenlijk eveneens door bet luebtiuim. SI Rn,

hok van onzegroot het
I

gibbons ook

I'iild's ('iiiiiiuiiis dc Ruiti'r
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wichelrocdelooper geloo-
ven, die met zijn gevoelig
instrument over deze his
torische plekken is gegaan,
dan ligt er nog heel wat in den grond verborgen, dan geen tijd het halve eri' om en dan begint hel
en de honderden stokjes, op zijn aanwijzingen in den spelletje weer van voren ai aan. Het eerste uur zijn zij
grond gestoken, vormen aaneengerijd de lijnen van absoluut niet te vangen. Evenals jonge honden moe

en hoe su-

perne iie g v ujnci-t isehetoe-
ren zijn. die zij aan de
werktuigen maken, ah
luehtvoItigeur> kan men
hen alleen bewonderen
wanneer zij in volle vrij-
lieid In de hooge boomen
op bet erl mogmi spelen.
Dan worden zweeidulken
uit het topje vaneenklaj)-
perboom gemaakt en ieder
oogenblik denken w ij onze
..kinderen' te pletter te
zien vallen, maar altijd
looj)t het goed ai en grij
pen zij nog tijdig een tak
van een anderen boom.

Zoo springende en loo-
pende zijn zij in minder

een aardig complex ge
bouwen. SI En nu, dui

zend jaar nadat Gerberga
voor de zielerust van haar

het koninklijkgemaal
goed een vrome bestem
ming gaf. heeft dee-.- ge
schiedenis zich herhaald:

de laatste bewoonster van

de tot villa geworden
Proostdij vermaakte het
huis aan de Kleine Zus
ters van St. Joseph. De
centrale van de K.J.AL
voor Limburg zal worden
gevestigd in dit laatste
brok der machtige proost
dij, wder hoofd zelfs op
het einde der 18de eeuw
nog het recht van pas-

-ï^

toorsbenoeming bezat, niet alleen in Meerssen zelf,
maar ook in de op Staten-gebied liggende dorpen
Klimmen, Sehimniert, Hulsberg. Houthem. Ambven
Blinde, en de vrije rijksheerlijkheid Schin-op-Geul.
En nu tegelijkertijd de kerk w ordt vergroot, is er een
unieke gelegenheid om na te gaan w at kerk. landhuis
en tuin aan oude resten hergen. Wie zal zeggen w elke
kostbare aanvullingen men nog zal ontvangen voor
de geschiedenis van dit deel van ons land. wanneer
hier Averkelijk oordeelkundige opgravingen kunnen
plaatshebben!

DE KENNISMAKING ïï IL NOG MET J LOTTeN

gibbon van het donke

ten zij zich dan uitleven,
al doen zij dit in onze
oogen op een zeer gevaar

lijke manier. Meerma
len kwamen bezoi'ker-

naar deze exoluties kij
ken: het was dan ook

zeker geen alledaagseli
schouwspel. Eerst als de
gibbons goed moe w aren,
kwamen zij naar beneden
en lieten zich de een na
den ander ojivangen en
opsluiten. \ evl moeite
kostte dat indenregel ni<'t.
Brachten de bezoekiu-
eehter kindermi mede.
dan w aren de a])en onge
hoorzaam en vooral ..Ba
by . een mooi gi'bouwde

ibruine ras. was dan absoluut
onhandelbaar. Direet -evo.rLil • ■.  t l ,, i-.t\aanijk zijn zi voor kinderen

L7' oh'JiT ■ 1 ■■ 'li- '"Hxlsi llap. «ani
'n i Vie^ 7"' "■ ll,, B.-n-
maar soms w il de kennl,.,.,.,! • • i , 'zooals de aflieelf al te liest vlottenzooai. m ainidding toont. Sl
reeds mede, dat in de
in den re":elten regel worde

Hierboven deelde Ik
"^rije natuur de giblMmconcerten

late middaguion*T)ok Ti morgen- en
tijden het best gêdisn(,mA'''i ''b
alle uren van deni do. . ' i' "1'
liun erg(>rnis op z'ngen krijgen, dom
Worden kinde,o„ dm eÜr^loo, mipi vrouw wat te veed aan-
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jehaald. - wat m h„oge mata huu jaloezie p,ik-
- worden de katten geknnlT.dd. of wordt niet
rooden bergaa,, gewandeld, dan zijn <lat voor hen

,venzoo vele redenen on, luiclkeels aan hun ergernis
lucht te geven. M Deze gihhonzang heeft al veler
lachtlu^t opgewekt. Begonnen wordt in een langzaam

k

ICior**-- ji e • — • • i V

nigf orte „hoe -
uitgestoken lip

tempo door het uit stoot en van ee
klanken. Daarna wordt met ver voor
peneeuige malen achter elkander een maximum hoe
veelheid lucht ingezogen en men
hoort zware en volle ..hoe"-
klanken, terwijl het lied eindigt
in steeds luider klinkenele en snel
op elkander volgende trillers,
met welke slotaceoorden de ge-
heele troep instemt. §Q Schrik
ken zij plotseling van iets, of
zien zij een slang in de nabijheid
van hun hok of — waarvoor zij
nog banger zijn—een zeearend
laag boven het erf zweven, dan
uiten zij hun vrees in gillende
klanken en daar telkens de eene
aap den anderen w eer aansteekt,
kan zoohi schijnbaar luttele oor
zaak aanleiding zijn tot een
urenlang gegil. Tot den werke-

/w>/o\s ('ofinuiiis dt' Ruitti'

DONKERBRVl.ME GIBBON {HYLOBATES
CINEREÜS MIILLERI)

vrouwelijke grijze gibbon, die de wees ,,Mascotje"
had geadopteerd en hem ook daadwerkelijk tegen
de andere apen verdedigde, wanneer deze te ruw met
hem speelden. Merkwaardigerwijze liet zij het ge
willig toe, dat wij ,,Mascotje" aanhaalden. Gingen
wij in tien tuin met „Ansje" wandelen, die mooi
rechtop aan de hand medeliep, dan mocht de kleine
dreumes ook van de partij zijn. Kwam dan een hond
het erf oploopen, dan rende hij onder het uitstooten

van korte zenuwachtige keelge-
luidjes op zijn stiefmoeder
,,Ansje" toe en klemde zich op
gibbota-babymanier aan haar
vast; haakte aan, zouden wij
kuniren zeggen. „Johnnie"
en „Mascotje" werden meer
malen op een „week-end" naar
de bungalow in de bergen me
degenomen en mochten dan in
een echt bosch spelen. Leefden
zij zich geheel uit wanneer zij
op het erf werden losgelaten, in
het bosch waren zij schuw en
angstig en verloren mijn vrouw
geen moment uit het oog. Zoo
lang wij rustig op het boschpad
voortliepen, vergenoegden zij
zich als jonge honden voor onslijken gibbonzang komt het in cxxo jwxxgv. xxxxxxvxv.xx .—,

dergelijke gevallen hoogst zelden. Jarenlange uit te loopen en af en toe een boom te beklimmen,
dagelijksche observatie van onze gibbons heeft ons Maakten wij echter aanstalten om weg te loopen, dan
geleerd, dat zij, evenals menschen. geheel verschil- kwamen zij gillend van angst hard achter ons aan

rfikn T/nnrjilrennen en vooral „Masl
cotje" wist niet hoe gauw
hij op zijn kleine been
tjes moest loopen om mijn
vrouw te bereiken. SI Met
„Ansje" en ook met de
andere zou ik dit spel
letje niet graag willen
probeeren. Er zou groote
kans bestaan, dat wij ze
niet zoo gemakkelijk zou
den terugkrijgen. Thuis,
in de hun bekende om
geving, gaat dit zonder
moeite, maar in het oer-
bosch spelen te veel ande
re afleidende factoren een
rol en alleen dieren, die
zich buitengewoon aan
hun verzorgster hebben
gehecht, kan men zonder
risico op dergelijke toch
ten medenemen. SI Meer
malen hebben wij er over
gedacbt deze gibbons bij

merkbaar. Egoïsten zijn j l...tne eiffen- „ns vertrek uit Indië de vrijheid te heigeven, maar
ket alle, maar hij den eene komt deze "i^te ejg^ waar.sehijnhjkheid zouden zij mrt mee, in
^chao mppr trpnmnonceerd voor den daj„ J , ̂nn om zelfstandig het benoodigde voedsel
'ka andere. Hoewel de verstandhouding j,;. moeken. Te veel hebben zij zieh aan ver-
"opfl i"c It 1f> oudste de baas en aan he ( „„Uprde omstandigheden aangepast, te veel zijn het
fmar) zijn alle de striktste gehooi^tmnlheid huisdieren g<="»'den, die geen mde
bgd, welk privilege desnoods het hok
^velcl wordt beschermd. De jongs *  ' 1. •• trnil

ende karaktereigen

m

4LBIBARBIS)

.reciVlllSeeiOC iiui:,lxxx,xx-xx , .

fnns meer hebben om de „struggle for life met
succes aan te hinden. Daarom werd jlankbaar gebruik

schappen hebben. Som
mige toonen voor ons een
trouw en aanhankelijk
heid, weike men van ,.wil
de" apen niet zou ver
wachten. Zij laten zich
gaarne dragen en aanha
len en huilen wanneer zij
weer in het hok worden
opgesloten; andere blijven
nog ietwat schuw, laten
zich wel vangen, maar
bijten van zich af wan
neer het geknuffel hen
begint te vervelen. De
behandeling, die zij in hun
prille jeugd van men
schen heblien ondervon
den, zal voor hun ver
dere leven wel doorslag
gevend zijn. Maar ook in
het hok zijn de verschil
len in karakter duidelijk
merkbaar. Egoïsten zijn

IS altijd het mikpunt van ̂ ^^^''"'^nneer^nlet een der frpmaakt van het voorstel van den Directeur van den"xvxjix xxxxxxj vxfiniieer nier ecix -xv.. ^ .,v„;asehen Planten- en Dierentuin, die onze
'"en vreeselijk leven - j .,-,, moederde. een weelderig, luini verbliif aanboodouderen zich zijn lot aantrok en over ^ pleegkinderen een wei
Zoo zien wij op de afbeelding ..Ansje -M"
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nuïl Hofdcrijk*' vcrzoifiinf^, S3 Hoewel liet f^enol
(l(;ze (lieren ons lielihen verseliall. onniiskenbaaJ
groot maj^ w orden genoemd, stenil hel toeli tot grooK'
voldoening, dal de liegeering in Nederlandseli-rndd'
(^en (dnde heelt gemaakt aan de jacht oji gihhons-
door dez(! groep in de lijst der ahsohiut heseherimh'
dieren op te neimm. SI Ju de toekomst zal men zich
dus moeten t(;vreden stellen met het waarnemen vaii
deze lieve dieren in de vrije Natuur. Wanneer meH
door het gehergtehoseh dwalend in de verte hut'
„hird-like eheery huhhiing eall ' hoort (zooals eeU
Engelsch natuuronderzoeker hun gezang zoo kerri'
aehtig juist uitdrids^te). zij dan indachtig aan het ieil^
dat voor het hezit van zoo n jong dier de moeder moe'
worden opge()llerd. ie geheel onder de hekoring vaJ'
(Iczr ZOO na
aan de nien-

schen ver

wante wezens

wil komen,

moet ze he-
s])ieden, w an-
neer zij zieh

bvite^

dal

r 193-

„n,H
.  1 .1 ^rin>t wal > anie-Hler een inarr^a -•

het ééne ernn(i!.tuk naai

,  , .„.„..rle.Tt, /nniang er geen Mi.-euu ligt. val,
,  ,!V «ai I.' '" f'i

"  uar.lg.-ur, ,l,,- u .■.•..-kla|.> <i„rt rt enk™ _
,k vva-r? aar>elii|idi)k aan vorige malen, dal

omgeving lieiit geroken. . . §3 ^
landvNi'g- naar een afgelegen koerd,.,

-tadkew oners o|) liun f iet.<tochten e\
■Ik koim-n drinken. Auto's houden er ook wel e,.,).

(!<' voorziidil igheid. een kleine reparati,

OOK VN<"«'r

een andere
straat- mi

zomers

er. voor

er

dien eige
ja aan wat
gij liein in
gaan. lang;
idjtje. waar
(>en glas m<
^lil. h.\ . al
ijoodig is.
,ii<'r: en d<

\\ ant de hoer i> sin
afzondering, waarin

i

uem a a k tl,ein juaktisrh en xindingnjk
iiiede in die rieliling. — De srouw des
,naakt <-en praatje o\er de Inauscliende
^seerliondt zieh \ an o\i-rdi «'n mi klachten,
yr()o\('el als zij er heelt mogen aanhouden.

rustig door
het oerwoud
V (j o r the we
gen. Hit is
niet zoo een
voudig en
vereiseht ge
duld en in-
s ]t a n n i n g.
maar wan

neer men er

in slaagt een
troe]) onbe
merkt te na
deren, dan
ligt hierin een
h e e r 1 ij k e
sportievT voi-
doening en
zal men zich
kunnen ver

d en wagenmaker op zijn nia-
rnet zijn gi-zin leeft, heeji

De crisistijd werkl
h uizes kent ons. en
moeilijkheden, rnaai
Ken t roep kipjien. -

heelt niet veel voei
noodig. als zi| .
1 O r- 1 O O jj «' ƒ! fj | .
li mi «"i|£en ko-t

opduiken; het
geen ons voor
de dieren zeil
een onhetwist-
iiaar voorreelil
dunkt, in ver
gelijking met
duizenden \aii
huns gelijken.

Jiiii P. Stiijhos

Instigen in hun spelen.
/A DE DU1^E^

die zoo opvallend nionsche-
lijk zijn.

Een winterwandeling
IK.\

••"stig wint,

OOOH Gi;EI{TlUli).\ Gahei.sk.n
ONDDiNl den kort sten daa. ll(>e

dT)

UI

zoo treurig klei
ne hokken en
..rennen".SI ..'t
is een best
soort . zegt
ons hun mees
teres. ..echte
Leghorns ". Zii
heeft omtrent
dat woord haar
eigen etvmolo-
gie: spreekt het
uit met een

sterken nadruk
op de eerste
let t ergreej). en
toont daarmee
\ a>t overtuigd
te zijn. dat dit
L i \ O r n O s c h

lioenderras zijn
aan groote . .leg"-eapaeiteiten. — Aameii

assen en de \'erw arring. die daaruit ontstaan
schiet mijn herinnering eeniae jaren tenin

e

naam ontlemit
^ an iiO(>,j(l,'|-j-;)

Plot se li n
naar een voordracht over Kngelseh-1 ndië. waarin meermal
van

(
hinnenshuis■ M hinnenshuis gezien, de huitenliieht erg dof on sond
vindt: maar gaat slechts med<> uit: na \ijf min, .'''

zij u meiwallen. llei is een \ aii die dagen. Nvaniuon- ] ,'i''
om zoo te zeggen. ..niets doet": wanneer het noeh y,-''.
noch sneeuwt, noeh waait, noeh mist. noeli regent en"l'^^
stille, passieve, negatieve karakter van den winter si",
dan ooit uitkomt. Warm is '• i -i oiKer

zal

liet vm w ()nd(M-l mij volstrekt ni<U. indien

zeggen. .
snemiwt. noeh

passieve, negatieve
het natuurlijk niet . maarzondei koud (lok met: ,h' grond is hijna droog: d(> zon 1),,^ j

vrij gelijkmatige hewolkimr"^Vzich verscholen achter de
weet ik niet ot

j  Prahma mi Boeddha werd gesproken; liij het|mu (h' il^ nen hoog so|)raanst em met je zeggen: ..W aar had
/  uieiieer het toch o\'er: Hrah ma-poet ra. dat zijn imnier-
ijipeil ^ foeii w ij de hoerderij Ncrlieteii. waren er wat

• < i< ureji in het dichte wolkendek gekomen. In 't Zuid-W e--
II- hezig \\as onder te gaan. een paar rood-

'U itig,. langwcrpigi» harsten. Misschien krijgen we morgen
l i k'etp' zonncsch 1) 11. met. als slot. een \ an die prachtige

< uivjirijke zonsondergangen, die ons zoo dikwijls op k' '
^aii t jaar m-ii feest-represen t a t ie aanhieden!

uitgaan

omstreken. Ik w il er het heste va- • T". "Hioj,.
uwe woonplaats het voorrecht heeft

an hojien: maar dit is h
kelijk hijzaak: de hoofdzaak
..vrije veld" litd'ludit

etn^k
gij de natuur van h,

Uit en gewoon zijt aandachtig om u h
urn. Dan ziet gij altijd wal. in het seliijnhaar arnisi,. |7'V'

schap. De open lucht, ,1e h,'weging van het loopei, v.M-f. ,
u: en onverwachts ontmoet uw hlik e.m plant, l }die u aan het ,leuken en het fantaze.Mvn hnmgt. Of

11 treil: het geblaf van een hond. he,d ,di' i''ecu geluid. dat

Pi, PfiKh, zit same 1 met Soiiniet in h,>t Tin'atri
vaar juist een ■-tuk \ an den laatste cresiicehl

h." ' |Piiiias ziet een >]apenden toesehou\Ner en zegt. naai
dV") ^7'^' ii'i •"•'-mltaat van je stuk." SI
]),' "'tti'i'i'i'ii dag wordt een hli i>pel \an Dninas gegeM'ii
ot, '11 '"'l theat,-r. Plotseling klopt Soumet lieiti
fani,.!"i "I' li''"r. ,li,. i„ zijn orkest-
H-h,.,, ' ^"''■'"'.'l'^/Pi'niert: ..Nii zi,- je. Dumas. dat de nieii-ook 1,1| j,,,ns .tukken in -laap kunnen \ all "

■"■•i-korn. antwo,,rdi D-K,
gi

-laap
rdt Oiimas. ..dat is toch (1

en. —

e heer vanstere'' 11. div 'log niet wakker geworden j V


