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zij niets kon doen en die zooniaai langs

^^^To^n keek Michael hem aan, zooals hij hem bij

DE JONGE HERDER

het nachtelijke vuur aangezien had, en

Later,in snel vervliegende jaren, hebben zij

al veel beter ging dan den vorigen dag. En bij het
afscheid Avendde hij zich nog eens om en meende, dat

De zomer verstreek en aan het einde ervan was

Saul Avas gevaren.
Toen knikte Adam bem dankbaar toe en ging Aveg

6)

Naar het duitsch van Ernst Wiechert

vele uren lang den steen te slingeren, en zei ( at he

dikwijls gedacht, dat deze nacht de laatste Adam het toch niet gering moest aehteii dat zijn
van hun kindsheid geweest was. Overscha hand de pijnen van zijn moeder kon verjagen. IJat
duwd door een doffen angst, zooals de nach dit een groote gave was en reeds in den Bijbel het
ten van primitieve volken, maar ook op een nooit handopleggen als iets groots en moois \oorkwam,
weerkeerende wijze overstraald door de morgenzon, grooter misschien dan het steenen-slingeren en dat
door jeugdige, vertrouwende kracht, door een hij immers ook wist. dat Jonathan geroejien was,
wanneer de booze geest in den grooten herdersvorst
vriendschap, die tot elke opoffering bereid was.
Michael alleen. Wel kwamen de anderen, toen het

vacantie werd, evenals vroeger terug, maar nu was
het niet meer hetzelfde. Zij brachten vrienden mee,
jonge, aankomende heertjes, die met koele oogen
keken naar Michael en zijn kudde, die welwillend hij
zijn slingeren toezagen, en met onbegrijpelijke be
woordingen hun waardeering voor ,,Bismarcks'''
werkzaamheid uitten. En toen het Michael voor den

eersten keer overkwam, dat zijn uitnoodiging om
het horst van een vischarend te gaan uithalen met
verlegen dank afgeslagen werd, omdat juist dien
middag een paar jonge meisjes — ,,kalveren natuur
lijk" — uitgenoodigd waren, veranderde hij van
weideplaats, trok diep de bosschen van het broekland
achter het veen in en zag .slechts ééns op den terug
weg een groep ruiters over de heide komen,zag witte
kleeren daartusschen, een paar groetend opgeheven
armen, keek hen een poosje na en ging toen met heel
stil gezicht de dorpsstraat in.
Dien avond keek hij lang en tersluiks naar zijn
moeder, hoe zij aan den weefstoel zat, klein en ge
bogen, en het spoeltje onder haar handen rusteloos
heen en weer vloog, draad aan draad knoopend tot
een weefsel, dat hij nog niet zag. Toen riep hij den
hond bij zich op den drempel, legde de hand in zijn

warme haar, en zoo zaten zij lang, de blikken op het
donkere dorp gericht, waarboven de sterren opkAvamen als anders en waarin de stemmen verstomden,

tot alleen de nachtvogels hoven de zwijgende aarde
waren.

en het leek, als hield hij het moeizaam gedragen
hoofd een Aveinig hooger. nu Michael hem aan de
gave van Jonathan herinnerd had.
Den volgenden zomer eveiiAvel aaus ook Adam er

niet, omdat hij met zijn moeder naar <le bergen moest
reizen, Avaar de man in de witte jas trachtte, zijn
gasten te doen glimlaehen, en hij kwam eerst in de

laatste dagen der vacantie Avei'r thuis, juist op tijd,
om de schilderes te zien vertrekken, die Miehael den

zomer moeilijk gemaakt had.

De schilderes klojite op zekeren dag bij den ouden
onderAvijzer in het buurtdor]) aan. bij denzelfde, die
Michat Is verklai ing van Davids OA'erA\ inning met een
bekommerd hoofdschudden aangehoord had. en zei,
dat zij zoo'n huis juist gezocht had. aan den rand van
t e i( K I, met bijen en keizerskronen c^n iiioeiien. en

dat ZIJ hoopte te mogen blijven, om dit land te
schilderen opdat het „stadsehe domme vee" weer iets
liad, om cie ooaen

I
+• Ihad1 hIJ toch Avel voor
kijken,
en een
kamertje
haar?
En zolder
aanse-

zien ZIJ uitsluitend rauAvkost at. liehoiTde hij zich

geen zorgen te maken over haar maaltijden. '
Meester ElAvenspök on tlory.,. ,

i

i

veria,„men,1,. wiLwitte hoof.l te seh„,l,|en it. 1""'
naar liaar samlalen haar l T 'U i ^'''■'''l-"'n „nruA

liiMw' japon, bereikte „let .lï, ho fl^"('"A"'"''

«Ie,-lus. ,lat ,1e rehihler,.. laar sehetsboek
luiJih-nuit„-liter
haar
lUftzak trok. haar ban,1,-1, te'.,'.,.
,ii„ slajien
l
ilegile.
i oin
s.' n zijn

1'ebniari

li V l T E

/.ijri ll.M.r.l ,1,. |,ass,.,„|,.

verwelkte en vermoeide van menschen en wineld""■1,
l.«ulsko„lsliri „vor
/,ilv,.,K,ii; Ix'schouwingen
haar heftig eischende natuur niet lang
zixulat liiMii Iiicis anders nverldeei; dan kon voldoen, misschien
omdat voortdurend ontZich >tU tc hoiKhMi ouder tiaar strenjven Jdik, Meike vangen-Avillen krachtensook,
rechtvaardigew et iemand
zoo koel geworden was als die van een schoolopziener, belet de rust te vinden, een
die
slechts met geven-willen
en dan no- niet eens verzacht werd door een min-

gekocht kan Avorden.

zanien bril.

(Wordt vervolgd)

s.De Heidepatriareh," zei (h^ seliilderes vriendelijk, KEIZER WILIHH.M l had gehoord, dat het gelukt
hield de teekenin^ voor zijn <i:ezieht, genoot van zijn Avas, vloeibare lucht te maken. Uit interesseerde hem
verbijstering en vroeg hem toen, haar de trap naar en prof. Hoffmann, directeur van liet natuurlvundig

liaur zolderkamertje te ^vijzeIl,
laboratorium te Berlijn, IvAvam met het toestel ten
En ofschoon de oude EIwenspök niet w ist, of deze paleize. In groote spanning volgde de keizer het eheeigenaa.rdige vrouw nu werkelijk vervuld Avas van mische proces. Het experiment gelukt; glimlachend

den ..Eeest Eods", dan wel van een vreemden en klopt de keizer den professor op den schouder en roept
gevaarlijken geest, was hij niet in staat, zooals steeds uit: „Daar hebben avc dan de Hoff mansdruppels!"

sedert den dood van zijn vrouw, een zoo op den man
af gesteld verzoek te weigeren, liep achter haar de

KIOEK

trap op naar de kamer van zijn eenigen zoon, die aan

een verre universiteit studeerde, w ees met bescheiden

bewoordingen op het verre uitzicht, riep zijn huis
houdster en zat een kwartier later weer bij zijn bijen,
het bankbiljet nog steeds in de hand, en hoogst ver

Het Avas in den buitei Averk-tijd, dat ik 's och
DOOK

\\ . BaKHA ECOT

tends heel vroeg over een Avat ojiengekapten
plantAveg
liej) om het Averk van eenige ploegen
wonderd, zoo snel als de nieinve tijd boven een grijs
Javanen te gaan controleeren. De morgen
hoofd dichtsloeg.
nevels hingen als een ijle bruidsluier laag over de
Juffrouw Tamara echter, zooals zij zich welluidend velden, de zon stond als een rood gloeiende Edammer
noemde, verzamelde reeds na een kwartier met zijn (of is het Goudsche?) kaas net even boA en den horizon
verlof worteltjes en suikerpeultjes in een klein leeren en tooverde op het gebergte tinten, die men moet
taschje, nam ezel en schetsboek onder haar bloote gezien hebben om ze te kunnen gelooven: lila, paars,

armen en liep op haar bruine sandalen de tuindeur

A\ azig blauA\. goud doorsjirenkeld met purper en

als een wolk van klanken over de bremstruiken
bing.
,,Geschift!" zei de huishoudster uit het venster

de met diamanten behangen halmen zoo in het voor
bijgaan aan mij afstonden. Een trillend klagelijk
gepiep deed mij stil staan. Wat is dat? Een slang, clie
een klein dier te ])akken heeft? Even a\achten tot

uit en de heide o[), waar fjoven blauwe jeneverbosch- oranje, een symphonie van teere [lastel-kleuren. De
jes een witte zon stond en het gesjirp der krekels lalang'^) Avas kletsnat van den dauA\ enikdito vanAvat
van de dakkamer, waar zij nieuwe gordijnen voor
<le kleine ruitjes hing. De heer EIwenspök echter
sehudde slechts glimlachend het hoofd. ,,De Heer
heeft haar gezonden, de Heer zal haar weder ne

ik het Aveer hoorde. Weer trilde de schrille Aveeklacht

mi't zich meedroeg. Zij deed dit alles niet, omdat
haar aard hebzuchtig of ook maar onkiesch w as, maar
omdat zij om zoo te zeggen onbekommerd van nature

door de ochtendstilte. Dat kAvam uit die toef lalang
en lantanah-) aan den kant van den a\ eg. Met mijn
stok schoof ik de lalang uiteen en zag nat en rillend
als een klein hoojije ellende een heel jongen moesang'^)
zitten. De ZAvarte kraaloogjes keken mij angstig aan,
het roze bekje stond Avijd open en slootte geluidjes
uit, half jammerklacht, half dreiging. Arme kleine
moesang. hoe kAvam hij daar zoo alleen? Hem daar
laten, beteekende vrij zeker de lionger-dood, dus
nam ik ongeacht het dreigend kakengesper en geblaas
het kleine bundeltje misère op en Avarmde het in

eerste oogenblikken weerloos is, had het ervan, als

aan den anderen kant een zeker vijftien cm. lang

men . . . .' zei hij toegevend. ,,Maak alles maar goed
netjes voor de juffrouw".
JuffrouAv Tamara nam dus bezit van heide en veen

en hosch, zooals zij van 's heeren Elwenpöks dak
kamer en van zijn gezicht bezit genomen had, dat
/ij nu op een zilvergrijs papier als blijvend eigendom

w as. Daar zij als schilderes de wereld met de oogen mijn handen. Het (hertje Avas nog zóó klein dat het
opnam in plaats van met begrippen of meeningen, geiieel tusscheii mijn handjialmcn verdAveen, aan den
en daar de wereld tegenover mensehelijke oogen de éfinen kant stak slechts een spits zAvart neusjes uit,

drong zij met woorden en blikken achteloos in vreemd

ZAvarl staartje, met even vócir de juint een wit ringedomein binnen. Maar zoomin als men bijvoorbeeld tj<>. Zoo adopteerde ik den kleinen roover. Nu moest
van een bij zeggen kan, dat zij acfiteloos in vreemde het diertje nog een naam hebben en een klagelijk
1 uinen binnendringt, zoomin kon dit verwijt juf geluidje gaf mij dien: Kioek zou hij heeten. Toen
frouw Tamara treffen, want ook liaar was het op Kloek een beetje Avarm gcAvorden Avas en niet meer
een fieel ernstige wijze om den honing der Avereld te zoo bibb(u-de, moest een andere Avijze van transport
doen, al zag deze er naar haar meening ook anders gezocht Avorden, Avant ik kon toch niet den geheelen
uit dan naar de meening der meeste menschen.
dag met een nujesang in mijn handen blijven loopen.
Zij was niet meer zoo jong, als men uit haar meisjes Ik ruimde een zijzak van mijn jas uit en stopte Kioek
achtige kleeding zou vermoeden, en zij had de eerste daar in. Hij vond dit best, alleen zijn neusje stak hij
helft van fiaar leven besteed om menschen en wereld

naar buiten en hi(Jd zich V(^rder doodstil. Zoo gingen

beschouwingen zonder aarzelen in zich op te nemen, we h('t AV(irk langs en later naar h(U kant(jor.
teil einde in haar leven een zelfden vasten grond te
(Slot op hladz. 106)
vinden, als zij in haar kunst reeds lang bezat. Toch
I) lalatig - iiliii'x iilaiifi —lal V-z m lioojrc arassoorL. 2) laalanah

was haar dit niet gelukt, ja, het was haar zelfs ten
eenenrnale mislukt, omdat het steedsch en westersch

^Dociinx = jicdoariulc lu'cslcr^. Eanlaiia Caiuara, l'ani. Vi rbciiaccac.
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BUITEN DE STADSMUREN VAN AVILA

MARKT TE AVILA

WEINIG zonnigs heeft het Spanje, dat zich

DOOK R. Blijstra

uitstrekt ten Noord-Westen van Madrid.

uit zijn denk-roes mocbl ontwak<ui. S3 Gelukkig dus
maar dat de beA\oners van AA'iIa deze voorzorg ge-

Een gebergte mag dan onherbergzaam en
hard zijn als de felle zon er op schijnt, het
wordt bepaald somber en dreigend, zoodra een ner
gens onderbroken wolkenlaag de donkere kammen
raakt, die op deze wijze in een geheimzinnigen nevel
verdwijnen. Cantos y santos, steenen en heiligen,zoo

tioffen hebben, zoodat avij zonder op onaangename

luidt de formule, die het land van Avila moet karak-

kleur. De zAvarte kleeding van de boeren, die Mk op

teriseeren en waarlijk: als ooit de geest tot contem
platie en mysticisme geneigd zou zijn, dan moeten
deze streken hiervoor wel de gunstigste entourage

verschillende wijze hun deken om de schouders heb
ben geslagen, de donkere eostuums van de vrouAven

vormen. SI Zelfs de muren, de beroemde muren van

scènes vergast te Avorden bet levendig tafereel, dat
een provinciale Spaansche markt ons biedt, kunnen
gadeslaan. TeiAvijl dit echter in het Zuiden tevens

buitengeAAoon kleuiig is door de bonte eostuums, die
de landlieden dragen, is het te Avila stemmicr Van

harmonieeren op aangename,zij het ook niet vroolijke
wijze met de grijze steen van de vestingmuren.
Reeds om een nur of zeven ziet men van alle kanten
t
^
kleine zwarte

Avila, waardoor de stad uit archeologisch oogpunt ge
lijkgesteld wordt met de Cité van Carcassonne, suggereeren eerder een neiging tot afsluiting, tot zelfinkeer,
dan dat ze als verdediging bedoeld lijken. Zij eoncen- metei, de hoogst gelegen stad van Siianie) is het of
treeren het leven van hun bewoners binnen hun veilige een groot aantal miniatunrwezens linezaain on de
omarming in plaats van trotsch en uitdagend uit te stad toekomen. De ezels vormen ..I , e'f
"P ,1'
kijken naar een naderenden vijand. SI Inderdaad, het taliRFsitfv n +
^''»ct element, dat
deze muren zijn benauwend in hun alomtegenwoor
digheid en hun sinistere eenvormigheid. Muur en
biLwi'"^nd^?*'u ■ T"'"' Nmirtletling zelfs
toren, muur en toren, een afwisseling, welke slechts luozL Kaïavaan cle vestintr na<bvi-i rlz, 4 .. i
i

memr'^ "-"leien daar Avila hoog ligt (meer dan 1100

een herhaling vormt en als men een van de poorten
uitstapt, die nauwelijks eenige variatie brengen in
deze al te straffe omheining, heeft men het gevoel
eindelijk weer vrij te mogen ademen. S! De be^voners
moeten dit ook gevoeld hebben, toen zij besloten de
weekmarkt, die eiken Donderdag gehouden Avordt,

buiten de poorten van de stad te doen verplaatsen.
Een bij uitstek profaan bedrijf als het koopen en ver-

eeuJsl™ marT,
iS karkaan de l

's in liezen Middel"nde-

de illusie in een anderen't hl t ■ i

geen viachtwagen
verstoortLfmaalTl^'V
dil
steeds
dreigende wolken
doch nu de Avaardigheid cm ern t
kerkgang. ^ Men komt een niavereT
tegen op een paard Ziin(> Edcdb 7
dikken Sancho Panza op een it

en verzonken
Jozef passe<u-en
en Ai
koopen van goederen kan niet in een tot overpeinzing Maria
dachten
voorbiid('T'
neigende sfeer gesehieden: de verkooper kon eens. waarvoor uAve fantasie tree„
geheel in gedaehten verzonken, zijn Avaren met een
verstrooid gezicht cadeau geven, hetgeen catastro-

phale gevolgen met zich mee zou sleepen, indien hij

rllz

.1

^^utobus,
t

Q^'i^^kotte
"it een tijd,

.. P'ï^i'ende oniveviup wist

ll') Februari 193()
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iiiiauiiuiire u:eluu'l, dal ze reeds iimiier vormden: het

verleden. Snel trekken deze ernstige pelgrims de
ongastvrije stad door; sommigen blijven zelfs angst
vallig buiten de muren om langs een omweg de markt
te bereiken: het landvolk, gewend als het is om
ridmte om zich heen te hebben, moet zich binnen de

wsting wel als in een gevangenis voelen. S] Toch
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De reigers in den winter

Een ijskoude vriesAvind blaast uit het Noord
DOOR Ko Zaveeres

oosten. De slooten zijn met een dun ijslaagje

bedekt. De rivier is nog open, en de golfjes
knabbelen aan den oever, Avaar zich toch ook al

Muinen deze zelfde muren, naast de beroemde Ro-

hier cn daar ijs begint af te zetten. In een inhammetje

maansehe kerken, de voornaamste bezienswaardig

ZAvemt een troepje eenden. Als zwarte propjes dobbe

heid van deze door en door Castillaansche stad. Vol

ren zij op de golven, maar de kijker haalt ze dichterbij
en brengt er kleur en teekening in. 83 Die rechtsche,
met zijn fluAveclzAvarte pakje, Avaar de Avitte zijden
scherp tegen afsteken, is een kuifeendje. En dat
blanke vogeltje daarnaast, met die zAvarte strepen
op de vleugels en bij het oog, is een nonnetje. Zijn

gens de overlevering werd in de lente van 1090 met

(hm bouw begonnen. Na de verovering van de stad
door Alphons I\ besloot deze de versterkte plaats
opnieuw te bevolken met lieden uit Asturië, Galicic
en Leon. Met groote voortvarendheid Averd nu aan
den wederopbouw van de muren begonnen, men zegt vrouAvtje is meer bruin, vooral aan den kop. Erachter
zelts. dat 1900 man aan het werk deelnamen. Het ZAvemt een familielid avui hen, de groote zaagbek, dien
resultaat Avas een ring van 2526 nieter lang met 88 Ave herkennen aan zijn Avilde kuif, den donkeren kop
torens en negen poorten. Inderdaad het voorbeeld en rug en de Avitte onderzijde. Een bont gezelschap,
\ an een MiddeleeuAv sche sterkte, die meer eenheid dat bestaat uit broedvogels idt noordelijker streken,
A'crtoont dan Carcassonne en minder dan genoemde die hier den Avinter doorbrengen. 83 Tussehen het riet,
stad den indruk iteeft van een museumstuk, doch prachtig gecamoufleerd door hun grauAve tint, staan
Av aaraan uit den aard der zaak ook ,,minder te zien" de blauAve reigers. Met hoogopgetrokken schouders
is. 83 Met dat al is de markt in deze omgeving, be staan ze tot aan de knieën in het ijskoude Avater, roer
zocht als zij Avordt door somber gekleede mensehen, loos. Urenlang staan ze zoo, en Ave zien hen maar
plechtiger dan in welke andere stad dan ook. Het gaat zeiden iets vangen. De Avinter is voor hen dan ook een
hier om het betrekken en van de hand doen van moeilijke tijd. Vooral als het ijs de slooten en plassen,
levensbehoeften, er Avordt gekocht en verkocht, omdat Avaar ze op aangcAvezen zijn, afsluit. Het is, of ze
de eene partij iets noodig heeft, Avaarvan de andere zienderoogen vermageren en als avc een dood exem
partij te \eel A'ezit: een noodzakelijke daad tot zelf- plaar Avegen, haalt het nauAvelijks de helft van het
liehoud. maar geen plezier om den handel, om het normale gCAvieht. Ze verlagen zich nu zelfs tot het
loven en bieden, om het Avinnen en verliezen zelf. Zoo

eten van eadavers en allerlei afval, Avaar ze in den

doet het dan ook in het geheel niet vreemd aan, dat zomer niet naar omzien. 83 Prachtige vogels zijn het,
men nonnen uit de naburige kloosters hun inkoopen met hun forsehen, gelen snavel, de donkere kuif en de
hier ziet doen, er Avordt Aveinig gelachen of gevloekt, verlengde aigretveeren. Als ze zoo onbcAveeglijk tus
zooals op andere markten in Zuidelijke landen, men sehen het riet staan, vallen ze bijna niet op. Voetje
ziet geen handslag, geen geveinsde onverschilligheid, voor voetje sluipen Ave naderbij, ze steeds in den
geen van voldoening stralende gezichten na een ge- kijker houdend. Maar nu schiet de kop omhoog, spie
-laagde transactie, zooals overal elders. 83 Het harde dend loert de vogel om zich heen en het koude, gele
klimaat heeft een eiland met Noordschen geest in dit oog schittert fel. 83 Als Ave nog dichterbij komen, doet

anders zoo uitbundig openliggende land doen ontstaan
en men verlaat Avila met de overAveging, hoe soepel de
inensch Avel niet is in zijn aanpassingsvermogen, doch
tevens hoe beperkt in de mogelijkheid van zijn variaties.

hij traag, als met tegenzin een paar stappen. Dan slaat
hij de Itreede Avieken uit en verheft zich moeizaam
boven het Avater. Heel langzaam roeit hij met de

groote vleugellappen, alsof het vliegen veel moeite
kost. Hij verheft zich hooger en hooger boven
de besneeuAvde landen, tot hij, diepzAvart afstekend
tegen den oranje avondhemel, in het Westen ver-

dAvijnt. RauAv klinkt zijn roep over de velden en het
klinkt als een verAvijt. Maar tevens ligt er iets ontem
baars in, iets van den vrijen, ongebonden zAverver. 83
Een klein deel van onze reigers overwintert in ons
land en heel den Avinter kunnen Ave ze aantreffen langs

de polderslooten, eenzame hongerlijders. Waarom ze
niet Avegtrekken, zooals de meestcn van hun soorlge-

/

nooten, is me nooit duidelijk, maar dat komt natuui-

lijk, omdat ik maar een menseh ben. 83 Misschien
zal het ringonderzoek ook deze vraag eens op kunnen
lossen. Zoodat Ave elk jaar maar weer trouw de Avankele, halfdoode boomen langs het BullenAveidje be
klimmen, om de luid protesteerende jonge reigeis van
een aluminium ringetje te voorzien. Met den vromen
Avensch, dat ze als ze doodgaan daarvoor een zoo

danig plekje zullen kiezen, dat de ring niet verloren
gaat. 83 Over de waarde van dit ringonderzoek AVordt
nogal eens verschillend geoordeeld. Dat we er bizonF.E\ F/V KOUDE EN HONGER UITGEPUTTE BLAUWE
REIGER

dere resultaten mee bereikt hebben, kan niet worden
ontkend. Doch aan den anderen kant kan dit ringen

I «):u.
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vaak Jiicl /on-

voor (1(! vogels zeil"

eens minder aangename ge

reikt. uan
reikt.
Dan b(
ue gint im-ii

,j()g

rdl ver

der gevaar
ge
is en waarvan <b
volgen liehben. Vooropgesteld dient te worden, dat der

omler de Imunam

ze later — om den ring
weer te kunnen bemach

b.d.>enbezems in

< '*
ze niet geringd
g " ^ worden
. met. het
1 . vooropgezette doel
I I hoogd door een moddersloot(|oorI<'<'P*

I )e
i)i

groote

f!''!'",

tigen — te schieten. De
terugmeldingen worden
geheel aan het toeval over
gelaten, met het gevolg

,U'kruiiion<leriin«ien. )n, poudeiijk kl'idD int

dat hun aantal heel ge
Met dat al wordt

der oinbni even een ki)kj<
nemen. <i> lvoit boven «Ie

beweerd, dat de negers
in Middeii-Afrika jacht

tlan weer onmi«ldeliiik. ^

„vkèk <l<'r

ring is, nog geen vijf pro
eent.

ne-ten. doch v«'rdwi|nt

A aak beblM-n iU' joogen
(]e onlH'bb«dijkheid «nm
z(»odra w«' on> hool<l kov<m «Ie nest kom v«M hellen.

maken op geringde ooie
vaars, daar zij in den ring
een geschenk des hemels
zien, dat hen tegen onheil

«ms

hun uitw«'rpsei«'n m

behoedt. Als dit waar is,

gezicht t«> s}mil«'n «)
zoo juist ge« «.nsumeerde

is dat natuurlijk erg jam
mer, maar het mag toch

I' de

viscli «)v«"r ons seliudJig
b<)«)l«I uit te brak«'n. l)«)( h
dat is liun g«»«Ml re«ht.

nog geen aanleiding zijn,
om het geheeleringonderzoek te veroordeelen. SI
Wel dient te worden toe

Zijn w«' «lan «dmhdijk zoo
v«'r. dat w«' «'«ui st«'vigen

gezien, dat het ringen op
deskundige
Avijze ge
schiedt. Gebeurt het bij

te jonge vogels, dan zal de
ring slechts blijven zitten,
als zij een w einig dichtge
knepen Avordt, Avat bij het
groeien der pooten funeste
gevolgen kan hebben.

veronliu^te

j^ongen. Soins koint een

tak gevonden h«d)b«'n en

N

tot het ringen zulhm ««ver

gaan. dan gli])t plotseling
het bosje ring«'n «)!' het
kleintanget j«'

uit

«mze

handen. z«>«>dat «h^ klim-

Ik

jiartij oj»ni«mw g«'maakt
„MAAR NU SCHIET DE KOP OMHOOG

mo«'t A\«)r«l«'n. Ali«'s omler

Doch ook tegen het ringen van te oude vogels moet de luidruchtige beiangst«dling van <)«' d«)r]isjeugd.
worden gcAvaakt, daar deze, als avc het nest naderen,
trachten te vluchten en daarbij gemakkelijk eruit

diehaar verbazing over zulke z«jn«]erling«' ge«lragingen
niet onder stoelen of banken steekt. Sü J)e resultaten

kunnen val

\an h«'t «m-

len, met alle

«)«'rz«>«ds. zijn
v«>«>rlo«>])ig

onaangena

me gevolgen

n «) g

daarvan. S3

Gelukkig is
men bij het

dat

het ringonderzoek in
handen

heeft,

zeer

karig

met

\ a ag

A\ at

v«)or

een

gr«)«)t deel
te A\ijten is
aan het ge
ringe aantal
t«' r u g m eldingen. Ze-

Museum van
Nat. Histo
rie te Lei

den,

zeer

k«'r is, «lat
lu'l gr«)otste

het beschik
baarstellen

«!«'«'

van ringen,

n a a r

zoodat

van

Z u i «1 e n

deze zijde
weinig ge-

tr«>kt.terAvijl

V a a r

br«)e«l V «)g«ds

g e n ' zelf

het

«ie rest. aangCMlhl met
A ogels
uit
noordelijker
«'11 oostelij
ker ' «roedge-

te

duchten is.
SI Het rin-

««nzer

. . OM DE LUlP PPO'PP'STEERENDE JONGEN pan icrn RingETJF Tr. ~^

blijft steeds een Avonderlijke seit^^tie. Bij onze nade

ons eigen land overAvintert

en verderop in een weiland neergestreken. Met een
laddertje Avorden de eerste takken gemakkelijk be-

iverd f-miMUi, ,.j," 25''w'S'''''i
Hnj.
Dteo.l

ring zijn de oude vogels van d® nesten opgevlogen die op 23 M«d '34 te D

biedr'ii.

in

A\er«l «M '11

piecies vier inaan«ien lat er. Ü.!

A ogel.
' ' ' big no. 1 51 211
jaar. dus

aan

«1 <' 1)O r«l O O- u<. in

l!'' Kehriiari

Bi l T /•; ^

Zui(l-l'laMkrijk li^cscliolcii. Terwijl iio. 151 235 die
tlicnzeltdeii daji, in dczellde kolonie ^erin<id werd,
■rd,

i(»;}

dra^ dui- l)ij Ivvee vogels uit dezidlde kolonie en
van den zeilden leeltijd. Een raadsel, Avaarvan

31 in de mnneenle llooaland (I Ir.) de oplossing voorloopig nog wel verborgen zal
Een «ielieei nileenloopend <>"e- blijven.

werd

ji'evan<i;en

FORMATIE EN ONTSTAAN DER ZUIDumburojSChe mergelgroeven

VOL(iENS ('011 der laalsle slalistieken van bel

DOOK W lM.Y

.,Staatsloeziebl op de mijnen"' bevinden zieb
op het oogenblik 107 mergelgroeven in bet
sebilderaebtige Znid-Limburgsehe heuvelland,
grootere en kleinere holen inbegrepen. Hiervan
worden slechts een ze\ental grotten voor het vreem-

delingenbezoek geëxploiteerd, n.1. te St. Pieter bij

\ KKSTKK

van Noord-Duilsehland. Denemarken, Nederland,
België en Noord-Eraid'Lrijk. O]) verschillende plaat
sen ^ errezen uil die zee grootere en kleinere eilanden,
waarvan sommige een samenhangende reeks vorm
den, zooals de toen reeds bestaande hoogten langs
n

ïn

de Roer en de hoogten bij Aken en Luik, die zich

tot in Henegouwen uitstrekten. Zij maakten deel uit

Vlaastrielit

van de Zui

(Ie beroem

delijke
en
O O s t e 1 ij k e

de St. Pie
tersberg en

s t r anden

(1 e

van het bek-

z.g.

Avaarm

..K 1 e i n e

zich de lagen

Berg"', wvl-

afzetten, die

ke
laatste
met de onileraardsehe
gangen

tot de krijtformatie
van

van

Lim-

den grot)len

burg

St.

aangrenzen

Pieters

berg en het

en

de

de
streken
behooren.S2
Deze forma

F<»rt in \ t*r-
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tie van krijt

kenburg de

is het Averk
van zeedier-
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ei el-S teen
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kolenmijn

zooals Bryo-

O p n a m e n,

zoën. Fora-

em de Histo

rische

grot

MEERTJE IN DE GEMEENTEGROT TE VALKENBURG

te Geulhem bij Houthem, de Geulhem er grot ' j. SQ De etverige mergelgroe^ven, holen
em spelonkem worden als „verlaten" beschouwd,
uitge'zonelerd een zeker aantal, welke dienen tot
het ontginnen der bekende mcrgelblokken, die ge
em

tem slotte

bruikt worden voor het
deze romantische streek.

at e r

bouwen der huizen in
Duizenden vreemde

lingen bezoeken jaarlijks bovengenoemde geihxploiteerde mergelgroeven, waaraan men den naam
van ..grotten", wegens de uitgestrektheid heeft ge
geven, en toch zullen weinigen er onwillekeurig aan
denken, dat zij zich op een plaats bevinden, waar
eertijds de zee sj)oelde, en de overblijfselen van milliarden microscopisch kleine wezentjes, die daarin
h'cfden, thans de steenmassa vormen, waarin deze

onmetelijke zuilengangen zijn uitgehakt. §3 Een
uitgestrekte zee overdekte eens het grootste gedeelte
I ) (tviT (Icii St. I'ictcrsIxT^ en (Irti 7..Ü. ..Kleine i5ere" {noonielijk

liniiüeneoiiiplex viiii «ien St. i'ieteri-her!:. (int /ieii nanr den kant \an liet
I lil t nit^tl•ekt) Ner-i teen in Maart l.i. san de liand san Ir. 1). (.. san
srliaik een iini t eniie ss onn interessant en Iraai er-ïil n..! reerd lioekje.
dal tot titel draairt ..De onderaardselie iraneen in deSt. Pieterslierfj' .

..Huilen" |inhlieeerde 6 \|iril I. I. san den/eirden .seli rij s er een liijdraxi-:
..De St . I'iet erslierx en zijn donkere itantren".

in in iferen,

Grinoïden, Gasteropoden, Asteroïden, Spongiën, Lamellibranciën e.a. De koolzure kalk werd in het lichaam

dezer diertjes verw erkt, en na hun afsterven vormden
vele milboenen en billioenen van hun schalen de

bovengenoemde lagen. Het valt licht te begrijpen, dat
door het geweld der zee en door andere omstandig
heden de teertt kalkomhulsels als het ware vergruisd
wmrdtm tot fijn jioeder. Altijd door stapelden zich

de dunne laagjes oj) elkander. Maar het gebeurde
natuurlijk somtijds, dat door een storm de regelmatige
vorming gestoord werd en dat hij vernielde, wat
vroeger was opgebouwd. Dit is in verscheidene
mergelgroeven oj) tc? merken, in het bijzonder in
den St. Pietersberg. Doch in het algemeen moet de
zee hier vrij kalm geweest zijn. De talrijke onge
schonden fossielen, waaraan de Zuid-Limburgsche

mergelgroevim zoo rijk zijn, geven ons hiervan het
beste bttwijs.
We zouden het Maastrichtsche krijt
(ook wel tuf of mergel genaamd), dat tot de derde
periode van het secundaire tijdperk behoort, in drie
afdeelingen kunnen verdeden. SI De bovenste af
deding bestaat uit tufkrijt met lagen Bryozoën,

■>()
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, . v.n <lcn Sl. Pietersberg
men
bedenkt,
dat
der Maas ligt. dat
harde kalkbanden met l)oornJosselen en koralen, en thans ruim 80 el boven het vlak
^
^k
tufsteeidagen. De gemiddelde dikte van deze bovenste er alle reden bestaat om aan
^
tienmaal ge-

afdeeling bedraagt 15 tot 24 m. Deze soort lagen tegenover gelegen
wordt in de onderaardsche gangen van den Sint- lijkmatig even hoog
Pietersberg en in de mergelgroeven van Valkenburg,
daar ter plaatse een

j

Geulhem, Canne, Bemelen en Vilt ontgonnen. De
bovenste afdeeling van het Maastrichtsehe krijt is zich eemgermate een

V

Jat bel Maasdal

dan kan men
pj vormen van de
allengsche

massa grond, w< Iki ^poel mi tevens van
bijzonder merkwaardig door de twee bryozoënlagen. verbazende
uitschuring
verplaatst en weggi s.
■
1 is." S3
die een dikte van V. tot 1 Meter bereiken. Men
de
lengte
des
tijds,
die
daartoe
g<
_
treft onder elke biyozoënlaag een onregelmatige harde
De
fauna
wilke
uien
in
''''
tol
kalkbank aan, welke in alle richtingen gekliefd is,
..
. .
een
.
,
thans versteende dierenw el ei(i
en dikwijls ronde, eivormige, kalkachtige concretics
1
1 .1.. .. .>v<dd en neen n

een

bevat.

Wat de middelste afdeeling betreft, deze

bestaat uit grijs, grofkorrelig tufkrijt, met pijpvormige, knolvormige en plaatvormige grijze ruwe vuui-

der rijkste van geheel de wereld en luMdt reeds nienig

vermaard
halve de

111 verrukking gebracht. ^ Beirenoemde
soorten inieroscopisehe
gt

geoloog
reeds

steen; cenige uitdelvingen op

diertjes, bevonden ziel» nog ver

en Sussen, alsook te Sibbe bij

scheidene arnlere gedachten van
deze kleine waterbewoners m de

steenhoudend tufkrijt. De ge
middelde dikte dezer afdeeling

ten. w aaronder eveneens haaien
en belemnieten. een soort koj)-

Belgisch grondgebied bij Eben

zee, alsook talrijke visehsoor-

Valkenburg, liggen in dit vuur

bereikt 3 tot 16 meter. De mid

kdien-n of inktvispootige wceKaieren

delste afdeeling treft men aan
in de mergelgroeve te Sibbe bij
Valkenburg, die bekend staat

padden. zeeëgels en reiisaeblige

schen; monsterachtige schild

reptielen. Tot deze laatste i ategorie behoort o.m. ih' beioem-

als de hardste bouwsteen van

de Mosasaurus (Maashagedis)
die echter in bet geheel niet

Zuid-Limburg te verschaffen.
Onder deze laag treft men weel
een geelachtig krijt aan, dat
talrijke vuursteenen bevat. Deze
laag heeft ongeveer een dikte

op een hagedis geleek. Si in de

Middeleeuw en zal w aarsehijnlijk

%vegens de onkunde der werk
lieden (blokbrekers der luergel-

van 16 meter. De Koprolitenlaag, die zooals we weten, van

groeven) en d<' geringe belangstelling van de zijile der nieer

den St. Pietersberg het tufkrijt
van het witte krijt scheidt, be

ontwikkelden.

menige

merk-

vat eveneens vuursteenen, doch

w aardige vomlst verloren zijn

in mindere mate en vormt het

gesaaii;

onderste gedeelte van boven
genoemd krijt. SI De onderste
afdeeling van het Maastricht
sehe krijt, eveneens bovenste
Senoon genaamd, is vooral be
kend om de kalksteengroeve bij

tenschappelijke wereld lang
zamerhand meer interesse kreeg,
voor de geologie is men de zeld
zame vondsten, in bel bijzomler

in den St. Pietersberg gedaan.
gaan stellen. Si lu zijn
belangrijk werk: ..Histoire na
turelle de la Montagne St. Pier-

Kunrade. Bovenaan bevat de

rotswand, die ongeveer een dikte
heeft van 25 el, een laag van

eerst later, toen de we

Foto Gooi. Mijnburcan, Heerle n
FOSSIELEN UIT HET M.1.4STRICIITSCI1 E

re". uitgegeven in bet jaar \ II

KR UT
der Fransche Republiek, beeft
week, grofkorrelig krijt, dat ge
Faujas
St.
hond
de
voornaamste fossielen uit den
rolde Bryozoën bevat, terwijl onder deze laag twee
vastere kalkbanden liggen, welke schelpafdrukken St. Pietersberg beschreven en men staat verstomd

en steenkernen bevatten. S3 In het algemeen is

de kleur dezer kalkbanken geel-wit of grijsachtig;
ze bevatten grauwe vuursteenen en wisselen de mer
gel af met grijze, geelachtige, tufachtige mergellagen, die kleverig en vettig zijn door de hoeveel
heid klei, die zij bevatten. SI Ter verklaring van de

aanmerkelijke hoogte, waarop de Zuid-Limburgsche
krijtheuvels boven het zeeniveau gelegen zijn, kun
nen wij o.m. aanhalen wat P. Harting hierover
schrijft: „Door onbekende oorzaken moet de heele
krijtbodem zich hebben omhoog geheven. Met die
opheffing ging noodzakelijk een ander verschijnsel
hand aan hand, namelijk het ontstaan van grootere
en kleinere waterstrooinen, die van de Zuidwaarts

gelegen, mede in de opheffing deelende, gebergten
afdalende, zich een w^eg baanden door het gesteente,
dit uitschuurden en zoo de dalen vormden, w aardoor
thans de Maas, de Jeker en de Geul vloeien. Wanneer

over' het groot aantal versteeningen welke in de

ingewanden van dezen beroemden berg imtih-kt

werden. Sl De belangrijkste vondst, welke ooit in
dezen onderaardschen tempel der wetensehan wen!

gedaan, had plaats in het jaar 1770. Si Eenme werk

lieden ontdekten den versteenden kop van"^ boven
genoemd voorwereddlijk monster. !),■. Hoffmann,
officier van gezondheid te Maastriebt. een xerwoed
vnu-zamelaar van yersteeningen. kocht dezen
het plaatselijk recht bepaalde, dat dte
het land ook tevens eigenaar
die er onder liggen. Nu wok

maar

eigenaar van

i van (h'•. groeven

Servaaskerk te Maastricht, zeken

hannus Godin, grondeigenaar van din

den Sy Pietersberg, waaromh-r L' efdl

J'*"

i""

gevonden was. en eisehte de uniel v ^
Dr. Hoffmann echter zoo ^ii'aai
' a met " goedschiks
'
wilde afgeven. E

zoo

volgde t'cn

proces, dat ,loor

Februari Ibibi
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laat^tp'iioeiudc \erloren werd. Op zijn beurt moest

DE JAPANSCHE
trieht belegerden. SI De Pransclie volksvertegen\^(H)rdiger Freeyne gaf bevel om den kop van den SCHI/NKWEEPEER
Mosasaurus in beslag te nemen, maar de soldaten,

ook Godin den IVIosasauruskoj) aljreven.
Oit orp.
beurde toen de Franseiien in bet jaar 1795 Maas-

DOOK (i. Krom DIJK

die hiermede belast waren, moesten onverrichter zake

terugkeeien, daar de begeerde schat spoorloos ver
dwenen was. SI Freeyne oiitstak in woede en loofde

LS de eerste voorjaarsbloemen, zooals winter-

aeonieten en sneeuwklokjes, uitgebloeid zijn,
is liet in Maart-April de Japansehe schijnkwee-

a:

aan dengene, die de schuilplaats van het dier zou
peer, met nog enkele andere heesters, die den
ontdekken, 600 llessclun Fransehe wijn uit. Dit bloei overnemen. SI De schijnkweepeer komt oiuhu-

radicaal lokmiddel hielp: den volgenden dag brach- verschillende namen voor, de juiste is op't oooimblik
ten
pootige grenadiers „rAninial de Maes- Chaenomeles japonica. Vroeger was het Cydonia
lricht in trioml naar het huis van den volksvertegen- japonica, terwijl de ouderen onder ons hem alleen
woordiger. dat eenigen
tijd later verhuisde naar

kennen ais Pyrus japo

het Museum van Natuur

hij ook nog veelvuldig

nica, onder welken naam

lijke Historie, in den ,.Jar-

voorkomt. SI

din des Planles" te Pa

spronkelijke Pyrus japo

rijs. waar liet zich thans

nica heeft roode bloemen,

nog bevindt.
Langen
tijd bestond er verschil

die in vorm veel op die
van een appel of peer ge
lijken, alleen beduidend

van meening tusschen de
geleerden omtrent de ee-

De oor

rus. De hedendaagsche
geleerden, zooals Abbé
Th. Moreux, Dr. Fornier,

grooter zijn. [Natuurlijk
zijn er naast de oorspron
kelijke soort nieuwe vari
ëteiten gekomen, die het,
wat grootte der bloemen

Ir. Faber, en vele ande

betreft, ver winnen. Toch

ren. hebben thans vast

vinden we ook in deze
variëteiten de roode tin
ten het mooist. Wie over

daante van den Mosasau

gesteld, dat het voorwe

reldlijk beest slangvormig
was en geen krokodil vol;;ens de meening van vroe
gere geleerden.
Zijn
bek was gewapend met
scherpe tanden en kon
verbazend wijd worden
opengesperd. De onder

veel ruimte beschikt, kan

natuurlijk ook de witte of
de gele aanplanten. We
vinden het echter een be

zwaar, dat deze zwakke

kleuren al spoedig geheel

schuil gaan onder het zich
gelijk met de bloemen

kaak had een dubbel
scharnier, waardoor deze

ontwikkelende blad. SI

naar buiten uit verwij

De roode, oranje-roode

derd kon w orden om een

groote prooi in haar ge

en scharlaken-roode bloe
men vallen tusschen al

heel te kunnen verslin
den. Het lichaam van den
Mosasaurus was bestemd

dat groen veel eerder op.
S] De Pyrus japonica kan
op den duur een hoogte
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van ongeveer drie meter
waarin hij zich snel en krachtig kon voortbewegen. bereiken; deze bereikt hij echter eerst na jaren,en dan
De gedaante van den te Maastricht gevonden Mosa nog alleen op een Innd gunstige standplaats.Dat neemt
om de zee te bewonen,

saurus kan men zich het best voorstellen als een dier

evenwel niet weg dat hij te groot is voor een kleinen

van groote afmetingen (T; 12 Meter), gelijkende op
den olm (Proteus). Het lichaam is in doorsnede
rond en heeft iets van een slang, terwijl de reus
achtige bek overeenkomt met dien der vroegere
Monitors. Inplaats van pooten had het beest vinnen.
SI Eenige jaren geleden werden eveneens een groot
aantal skeletdeelen van een reusachtig exemplaar
van den Mosasaurus in de Heidengroeve van de

stadstuin, maar ook daar hebben onze kweekers in
voorzien. Iemand met weinig ruimte kan de Pyrus

Maulei aanplanten, die meestal niet hooger wordt dan
een tot anderhalven meter. De bloemetjes zijn wat

kleiner dan van de groote broers, maar daartegenover
bloeien ze veel rijker. Mooier en met nog grooteie
bloemen tooit zich de Pyrus Maulei var. perfecta,
waarvan de kleur eigenlijk meer vermiljoen-rood is.
Plenkert bij Valkenburg gevonden, die zich thans Sl Voor den liefhebber is de Pyrus een heel gemakke

lijke heester, daar er eigenlijk niets aan te doen is. De
vinden. 83 Na een beknopt overzicht te hebben ge eenige zorg is die voor een goed bemesten grond. De
geven betreffende de formatie en de versteende fauna Pyrus bloeit, evcmals a|)pel en ])eer, op het oude hout,
van het Maastrichtsche krijt, moeten we eenige veelal met z.g. vruchtspoortjes. Daarom mag men in
woorden aan het ontstaan der mergelgroeven wijden. het voorjaar de oinh^ takken niet verwijderen, anders
(Slot volgt) snijdt men al de bloemen weg. Wordt de struik te
in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht be

dicht, dan kan men er na den bloei de overtollige.

■'<)
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dunne twijgen uilsnoiden, doch nieesLal is liet niet (lotje, zei ten bel Iniisje m
eens noodig. SQ Niet alleen dat hij ons in het vroege melk en gaven
voorjaar van zijn prachtige bloemen doet genieten,
doeh hij vergast ons in den herfst bovendien nog op

•■uitiitii < 1<)IJ<'

in zij tl

h

zijn groen-gele, groote vruehten, die er zoo goed als

den geheelen winter aanhangen. Sü Er zijn tuintjes,
die niissehien voor Avelken heester ook, te klein zijn,

aapiioi-

gereed. De technieKk om .-.■n
« i l.-kk.T «ani. . ....(iMeen

doeh de Pyrus behoeven we niet te missen, daar hij
ook heel goed als klimplant is te gebruiken. Ze ver r,cj.. i.. ,.u,k,.n had Kiu,.k
undcr lii-t sliooi-ii k"d
langen als zoodanig een beschutte standplaats op het ccnvoudif;
als hij hong(Uig was oi geroepen v\ Cl <
zuiden. Het mooist komen de roode variëteiten uit,

wanneer ze tegen een wit huis geplant worden. SI Ik
weet niet of er speciale klimmers gekAveekt worden,
doeh dat behoeft ook niet, want elke struik is er voor

te gebruiken. Men plant
hem dicht tegen den

1 i| „i|,„a,„.deii
,-,7aan zijn

hij groeide ais kooi. Al s](oedig kia'Cg "J 1'^ ~
j"
dieet toeaevoegd. eerst in kleine stukjes, nia'

duurde niet lang of hij kon zeil een pinang groiu '
l„-(>ken. Toen hi| grootei
,ver<E kreeg hij ook gek„okte rijst met wat saus

muur, en snijdt de voor

(■11 l ijn gesneden gebraden
vbn-^cln rauAA \ ieeseh ga
ven AA ij hem nooil- W aar
hij dol oj) \A as. \A areri tor
ren: vooral een soort die

ste en achterste takken

weg, om de middelste
schuin horizontaal, beide

richtingen uit, te leiden.
De takken, die men niet

Kioeketor noemden.
4jsAve s avonds bij lamp
licht zaten en zoohi tor
deed een noodlanding op

voor zijn doel kan gebrui
ken, worden eveneens een

voudig weggesneden. S!
Een klimplant is het niet,

tafel of o]> den vloer, dan

dus men moet hem zelf

langs draad of hekwerk
leiden. Snel groeien doet
hij niet, doch indien men

was Kioek er direct bij,

van

onderen voldoende

met zichtbaar genot op.

takken heeft, kunnen er

Overdag iie}) Kioek mees
tentijds vrij door bet huis;
als mijn vrouw s mid-

had hem in no time te

pakken en pruimde hein

ook een paar naar boven
geleid worden, en dan is
er spoedig een flink stuk
begroeid.

daas baar siësta deed,
klom Kioek in lied. rolde
zich boven haar hoofd

kussen op en ging ook
slapen. Toch hield hij op
zijn manier de wacht,

KIOEK

Hier zette ik Ki(Slot van bladz. 99)
oek

in

een

Avant als hij een ongewoon
geluid hoorde, begon hij

van

zakdoeken ge
maakt nestje voor
mij op de schrijftafel. Ook
nu bleef hij rustig zitten en
van schuwheid ^vas geen

Natuurlijk
Averd hij goed schoon ge
houden en geregeld ge
te

^brommen.

PYRUS M AU LEI

baad. Dit A\ as vooral toen

(Fitlii ,/. Ahhin'i cn Zonen, Zeisf}

hij grooter A\erd een heel

sprake, 's Middags nam ik Kioek weer in mijn zak mee kaïAvei, Avant hij vmzeltezieh hevig. lnz(a-]>en vond hij
naar huis, waar ik hem aan mijn vrouw presenteerde en tot daaraan toe, maar alspoclen kon hem niet bekoren.
hij zicli aan alie^
met een „Oh, wat is dat? Wat is dat vreeselijk hel," Met zijn selu-rpe klauMlje,
kreeg Kioek een warm plaatsj e in haar h art. Het eerste cn allen vast waar hij hij kmi. Ontalipi,. hij ons ,|an
probleem dat we op te lossen kregen, was voeding. We klom hij als een hliksenisehicht iioseii in v.ie hel
maakten een brouwsel van half koe-melk, half water en

wat suiker, deden dit op een sehoteltje en hielden het
Kioek voor. Hij viel er gretig op aan, stak zijn neusje
diep in het vocht, likte en proestte, maar kreeg niets
naar binnen; drinken kon hij nog niet. We probeerden
toen hem de melk met een theelepeltje in te gieten;
ook nu was het succes maar matig. Kioek kreeg melk
op, om, onder, langs en naast, maar niet in zich. We
lieten een speen halen bij de Chineesche kadeh (win
kel); de speen was te groot. Ten einde raad namen we
een ongebruikt vulspuitje van een vulpen en spoten
Kioek de melk in zijn bekje. Dit ging beduidend
beter, maar de ware oplossing vond Kioek zelf, door
aan het glazen buisje te gaan zuigen. Dit bracht ons
op een idee: Ave prikten een gaatje in het gummi

dichtst bij hem slond. oni zich dan onder hel uilen
van eensoori Irioinikreel uil Ie sehuddeii. W ,en dit

gelnk trof, kon zieh „leleen verder gaan haden. SI
Als iedere nioesang nas Kio,.k een liefhehher van
eieren Op een keer legde de hov
mg kokend

heele harde eieren op laiel neer en ging
weg. Kloek klom resoluut op laiel en nam een d

hem een paar
tik!
ir tikken,
om hem
tafel te smu

'"i

i

.ii" ia;er'':::rn":r;ee:
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(jtil men Ivioek

een ranw

heel vnnrziehticr <h> sehaaL zomhu

ei

dan hrak hij ken. Ook honden mochten zich niet in KioiE's sym

er niels ^e^^oren

,uin<i en iikle
. ..ln>t ieeii;. 1
<»v er hel aiij;enieen at
luj
I,L| „mn !,.v.
en zag kans die op i,. kauwen zon

pathie verlieugen. Wij hadden de honden gelemd van
iieni al te hiijven, maar Kioek hi] te hrengen om van
(h> honden al te blijven was een andere zaak. In
huis ging het wel. maar als we met

der dat er een sink aiViid ol'de pi

hem in den tuin waren en er lag

nang den grond raakte. Beduidend

ergens een hond dolce far niente ti^

minder netjes was de wijze waarop

})legen, dan wandelde Kioids; kalm
op hem toe, deed ineens een snel
len uitval en heet den eanis 1'anii-

hij zijn misnoegen kerdiaar maakte

als het eten in zijn hakje hem niet
aanstond, n.l. door m' zijn visite

liaris in zijn pooten. Als deze dan

kaartje op te deponeeren. Behalve

met een grauw opsprong om zich

o|) allerlei vruehten. ais papaja,

te w reken,

sawoelds en manga's, was Kioek
dol op hloemen. Gaf men hem een
roos, dan nam hij die liisselien
zijn voorpootjes, ging er liij zit ten

as Kioek ai Aveer Aveo'.

Slechts voor twee honden had

Kioek respect. Jack den Rottweiler

en \era de Dohernian; die liet hij
met rust. Een gidiefd spelletje w as
om kippen een doodschrik op het
lijf te jagen door plotseling op ze

en drukte de bloem tegen zijn
neus aan. snoof herhaaldelijk den
geur op en eindigde met kleine lieetjes in den liloem te geven. Een
fleseh vond hij iets heel merk
waardigs. daar ging hij heel voorziehtig tegenop staan en probeerde
erin te kijken. \ iel de fleseh om.
dan sprong hij aehteruit en bleef
o[) een afstand zijn studies voort

lo":

los te schieten: ik moet echter zenO

gen dat Kioek nooit ernstige ])ogingen heeft gedaan een kip te
dooden. Als hij een of andere w andaad had bedreven, strafte ik hem

door hem hij zijn nekvel te pak
ken, zooals men dat jonge hondjes
KIOEK MET ZIJN BAAS

doet, en hem zijn fouten onder het

oog te brengen, hij bleef dan stil hangen, maar erg
natuurlijk een dubbele attraetie. Toen Kioek grooter veel indiidv maakte het niet. Zat hij hij een van
werd, kreeg hij in de hijgebouwen een mooi groot ons op schouder en zag hij iets dat zijn nieuwsliok.rondom hee. gierigheid gaan

zetten. Een fleseh met wat hloemen erin vormde

iemaal van gaas.

de maakte, dan

Iliur lileef liij s

placht hij er zoo

nachts in en als

1 mogelijk
naar toe te gaan.

sne

wij heiden uit
waren; was één

ons thuis,

daarl)ij het axio
ma
liuidigend

dan w andelde hij
overdag vrij door

dat (h'; kortste
afstand tusschen

het

twee punten de
rechte lijn is. w at

\ an

huis

heen.

klom overal te
genop.

wel eens tot in

maar

gewikkelde situ

gooide
zelden
iets om. Een ge
bet koosde sport

aties leidde. SQ

Wij konden met
hem

w as langs de ja
loezieën op en

stoeien als

met een jonge
kat of hond; hij

neer te klimmen,

was zelfs voor

.lammer genoeg
moesten w ij later
deze vrijheid w at
beperken. Of ze
hem heneden ge
plaagd hebben

zichtiger dan een
van

deze twee.

Lag hij te slapen
en ])orde ik hem
wakker,

dan

kreeg het land

kwam hij kwasi
nijdig blazend
overeind, gaf ik

aan Inlanders en

hem

weet ik niet.
maar Kioek

de eerste mani

Fofo

dan

een

zacht tikje op

/iin P. Strijhos

BEVROREN ZEESCHUIM AAN DE KUST]

festatie van deze

zijn snoet, dan

antipathie was beslist een glansnummer.We zaten aan sprong hij op mij af. greep mijn hand tusschen zijn

t a(él. de boy diende juist soep op en Kioek hedreefgeveltoerisme langs de dichte jaloezieën.Plotseling kwam
hi| naar beneden,schoot O])(hm bov afenbeethcm zonder meer in zijn kuiten. De soej)kwam ter tafel, zij het

pootjes en wikkelde zich er om heen, daaroj) volgde
dan een stoeij)artij waarbij hij het als fair }>lny
scheen te beschouwen dat ik maar een hand gebruikte en bij ook alleen die hand aanviel, roch

niet oj)de meest gewenschte w ijz<'. Ik zeide e<m en ander heeft hij mij eens gebeten. Dat was op een avon(l;
ter zake di<mend en ging een andere j)yama aanl rek- mijn vrouw was niet thuis en hij had aldoor bij
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IJSBARRIÈRE AAN HET NOORDZEE-^'^BAND

mij gezeten. Toen ik hem in 't donker in zijn hok zeker was, d*^^ de bezoeker zieh kon gaan verkleeden.
wilde zetten, spartelde hij tegen, misschien voelde sa Moesang'^ staan over het algemeen letterlijk en
hij zich eenzaam of angstig, ik duwde hem toch figuurlijk il^
kwaden reuk. Men beweert dat ze
naar binnen en meteen had hij mij te pakken. stinken en
een moesang in het wild is zulks in
Kort daarop beet hij ook mijn vrouw. Of er iets derdaad lit't geval, maar een goed onderhouden

giftigs in het speeksel van een moesang zit, weet ik tamme moelang doet dat niet, tenminste als hij niet
niet, maar zeker is dat zoo'n beet erg pijn doet, veel zenuwachtig of bang gemaakt wordt, want dan stelt

meer dan de heet van andere dieren. Bij beide ge hij zijn. wat ik bij gebrek aan beter ..stinkklieren"
legenheden voelde Kioek heel goed dat hij schuld zal noemen^ m werking en verspreidt een o^eiir. die
had, hij durfde niet te voorschijn te komen en bleef moeilijk te Ijt^schrijven is, maar het meest doet den
in een hoekje van zijn hok zitten brommen; nadien ken aan de lucht van te velde staande jonge naddi

heeft hij nooit weer geprobeerd een van ons te bijten, Toen Kioek keeleniaal Volwassen was. mat hij één
zelfs niet als hij kwaad was. Op een middag gelukte meter tien ^aii neuspunt tot staart idem. Hii was
het hem om bij het baden te ontsnappen, hij klom prachtig geteekend en had een heel mooie vacht die
op de openstaande badkamerdeur en dreigde blazend hij, als hij wmand of iets iinponeeren wilde kononen grommend ieder die in zijn buurt durfde komen.
Mijn vrouw liet mij halen en ik pakte hem zonder

zetten; hij ^erd dan wel tweemaal zoo dik en vooral

de lange ^ihke^staart was prachtig. Als ik zoo tegen

pour parlers bij zijn nekvel; Kioek dacht er niet aan het einde van den werktijd langs huis kw am, nam ik
te bijten of zich te verweren. SQ Als er 's avonds be hem wel rtioe het veld in. Dat vond hij heerllll-. ot
zoek was, vond Kioek dat hij er ook bij hoorde of alle haren overeind draafde hij als een hond achter
tenminste dat men hem in zijn hok moest komen be mij aan; weid hij moe, dan sprong hij te^en mijn

kijken. Gebeurde dit niet, dan begon hij te roepen iDioek op, klom naar boven en drapeerde zicïi als een
steeds luider „Koek-koekoekoekoekoe-Koeoeoeoeoe-

bont om niijn nek. Uit pure liefde kreeg ik dan t.t<^
oeoek-koekoekioek," tot er iemand kwam. Namen neetjes
beeties Pn
r» * was gewoon '
dan zachte
en likies
i ^jes. Dat
géénmgevoel
want
we hem dan mee naar boven, dan klom hij tegen zijn
tong
w
ï'Uig
als
die
van
een
kat
^
T
de stoelen op, liep langs de rugleuningen der breede met verlof uaar Europa ging, gaf ik hem am^^^ ^T
rottan fauteuils en liet zich door de gasten aaien
aan een

yrieudm, di tevens een groote dioi-enliefhebster
naaar hij wilde niet dat vreemden hem stijf vast in
bewaring- Hoewel tam, wilde Kioek
hielden. Op een keer dat een gast hem van de leuning tegen
haar zijn, ^^t niet voor zijn smodnooiti • lief
van zijn stoel pakte en bij zich nam, probeerde Kioek

was,

te ontsnappen, de dierenvriend drukte Kioek nu mei Ondanks alle goede zorgen is hij even vo
twee handen stijf tegen zijn ivitte jas aan, zoo ter terug kwam gestorven. Jammer, ^ant ^^1
hoogte van zijn hart. Of het misnoegen of angst was eens willen zien of hij mij, evenals mün h
herkend had.
'
'''hn hondeni, nog
wat Kioek wilde kenbaar maken, is niet zeker
wel

