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81/ ONZE EERSTE
PLAA T IN KLEUREN.Steeds is het voor mij een illusie geweest, dat bij ,,Buiten"

ook platen in kleuren zouden verschijnen, waardoor het
den abonné's mogelijk zou worden nog beter kennis te
maken met de besproken planten of dieren, dan thans
reeds door de mooie, zwarte afbeeldingen geschiedt. Maar

ik mocht niet mopperen zoolang deze illusie niet vervuld werd.
want ik weet, dat platen in kleuren en vooral mooie platen, zéér
veel kosten. Eer een uitgever daartoe kan overgaan, moet zijn
blad veel abonné's hebben en zelfs dan blijven de kosten nog
bezwaarlijk. De uitgevers van ,,Buiten" zijn echter over het
financieel bezwaar heen gestapt, maar daarmede was de plaat
er nog niet, want ook de techniek brengt groote bezwaren mede.
Een zuiver mechanische reproductie van een voorwerp, een weer-
ge\-en dus zonder tusschenkomst van een teekenaar of van iemand,
die met de hand de kleuren aanbrengt, zie daar, wat de uitgevers
van ,,Buiten" altijd met de zwarte platen bedoeld hebben en
wat zij ook in kleuren wilden bereiken.

Eerst in den allerlaatsten tijd is dit door verschillende uitvin
dingen op het gebied der reproductie techniek mogelijk gewor
den en kan men bloemen, planten, dieren en andere voon\'erpen
langs fotografischen weg in hun oorspronkelijke kleuren in beeld
brengen. Thans is het niet meer noodig, voor de \'erschillende
kleuren, het beeld herhaaldelijk met de hand op steen'over-
te brengen, waardoor het gevaar vermeden wordt, dat men van
het orgineel afwijkt. Om \'oorvverpen, die in voortdurende bewe
ging zijn, op deze wijze te reproduceeren, kan gebruik gemaakt
worden van de kleurenfotografie, die daartoe thans genoeg gevor
derd is. De daarmede vastgelegde kleuren kunnen ook op boven
aangegeven wijze in beeld worden gebracht, zoodat de mogelijk
heid niet uitgesloten is, dat in ,,Buiten" nog eens platen in kleuren
zullen voorkomen van vogels in liun vlucht.
Om een goed resultaat te verkrijgen, kan men echter niet \'ol-

staan met goede lenzen voor de fotografische opname en goede
instrumenten om het beeld op verschillende koperen platen over
te brengen. Veel bekwaamheid en vakkennis is er bij noodig om
het licht te dwingen, dat te doen, wat voor een goed resultaat gc-
wenscht is. Wij mogen hier den Heer Schnabel. die de kleuren-
ojmame deed en in wiens ateliers het beeld op koper overgebi^acht
werd, dan ook den lof niet onthouden, dien hem daarvoor toe
komt.

Deze eerste plaat in kleuren zal af en toe door meerdere gevolgd
worden, hoe dikwijls dit zal plaats hebben, zal echter afhangen
van de belangstelling die er door ojigewekt wordt. Wil men
veel hebben voor weinig geld, dan moet men in grooten getale
opkomen, opdat de vele kleintjes het benoodigde groote bedrag
kunnen vormen.

De hier bijgaande plaat van Hiirpeastrum, Aaronskelk en
Lelie's is dii'ect naar de natuur in kleuren gefotografeerd door

den heer Dirk Selmabel ,c Anreterdanr. n, rv.e.» a.ehe, ook de
cliché's zijn k.oo werd het gesla''ht Hippeas-
Op jiag. 38 \-an den 1^- b' b jieer J. J. Kruyff. In dit artikeluitvoerig besproken d , ,gj.pji-e levendige kleuren, die de

wijst de schrijver "-m- "J , edelen vorm, die haar eigen
bloemen er van '-„' poot uitnemend tot hun recht. Wonder
is. Beiden komen op ^ 1 nrachtige liloemen zeer gezocht zijn
is het dan ook c-erlioogd, door de eigenschap dat
en haar waarde woidt n g , . ^ j- goed blijven, waar
zij afgesncKlen en m b.j uitstek geschikt zijn.
door z>j .tlan ""1- S versidiilleiide grootere kweekers
Er is 111 de laatste Jdoemen \-an het geslacht

veel gedaan om ' ^-oldoening kunnen wij consta-
Hippcastnini te vcubete hloemisten nog steeds een eerste
teeren, dat onze Nedeilan s • j. j ^•erscheide^heden,
plaats onder hen , -erk^ warden, zijn te Leiden
die onder mooie Engelsche namen \ ci kolo
of te Haarlem bloemi)hinten willen kweeken, raden
Liefhebbers, die deze reens na te lezen, zij zullen

wij het boA-en aangehaalde a.t.kd
^"oe t'^ecR ,iSe'lilaa\ voorkomende bloemj.lant is een van de
.  Lm lelie's de LiHinn loiif^i/lorinn. die tegenwoordig

eerst, phra.s „meenrt e„ da..

eeii bolgervae, dat in l.ki, d.x.r de
RoW H rticultural Societv te Londen uit thina in Engeland
weaT ingevoerd en in dat jaar voor het eerst in de kassen dier
vLiiSg bloeide. Zij is ook aangetroüen m Jajian ( ..clunchma
en Formó^^^ welke AmLljilaatsen er oj. wijzen, dat zij vrij wat

BThMve'^'LioL biSm^ IS deze Lelie in ,rotten gekweekt, ook
bijzonder geschikt ter versiering van serres, en veiw ondeiing mag
het eenigszins baren, dat men haar daartoe nog zoo vveinig in gebruik
ziet. De zuiver witte bloemen \'an deze Lelie zijn tiompetvoimig
van 15 tot 17 V c AI lang en zeer welriekend. J->e ])Iant woiclt
tusschen 50 a" 75 c.M. hoog; de rechtojistaande stengel is dicht
bezet met levenclig groene, lancet\-orniige bladeren. Aan den
top van den stengel ontwikkelen zich meerdere, eenigszins alhaii-
gende bloemen, die aan de geheele jilant een edel A'oorkomen
\'cr]ccn6n.

De Aaronskelk, ten slotte, is ongetwijfeld een van onze best
bekende en jiopulairste bloemen. Het is een zeer oude tuinplant,
die reeds door Linneaus onder den naam ( alla acthiopica weid
beschreven. Hoewel deze naam door latere plantkundigen in
Richardia ajricaiia werd \'eranderd, heelt zij zicli toch onder haar
ouden naam weten te handhaven. De Calla's. stammen uit sub
tropisch Afrika en zijn betrekkelijk zeer gemakkelijk in de kui
tuur, wanneer men slechts zorgt, dat zij een behoorlijken rust
tijd hebben en men ze, wanneer zij in \-ollen groei zijn, \-olop water
geeft. Ze brengen eenige mooie, sajipiggi'oene, breed jiijh'ormige
bladeren voort, waar de groote bloeiwijzen fraai lioven uitsteken.
De gele kolf, waaroji de tallooze kleine bloemjijes zijn mgejilant,
wordt omgeven door een smetteloos wit scliutlilad, dat bet sieraad
\'an de bloem uitmaakt. Afgesneden blijven deze bloemwijzen
in water gezet, langen tijd goed en met enkele bladeren in een
vaas geplaatst, maken zij een jirachtig effect.
Er zijn in de laatste jaren enkele zeer mooie verscheidenheden

van gewonnen, waar\-an de hier afgebeelde de ('alla ('hildsiana
een der aller mooisten is. E. Th. \V.

DE STERRENHEMEL

IN JANUARI.Het \-()lgende oc-erzicht geeft den stand der Sterrenheelden
111 den vooravond (onge\-eer 8 uur):
Zenith: Cassiojreia, Giralïe, Perseus-
Noorden: Groote en kleine Heer. Draak, Jachthonden;
Oosteii. Eenhoorn, kleine Hond. Kreeft, groote en kleine

Leeuw, Lynx, Lweelingen, M agenman:
Zuidoosten: Groote Hond;
Zuiden: Driehoek, Eridanus, Orion, Ram, Stier W'ah isclr
Zuidwesten: Visschen:

Westen: Andromeda, Hagedis. Pegasus, \-os Waterman Zw-i uv
Noordwesten: Cepheus, Lier. • 0 uLciman, aan.

Blijkens deze ojisomming zijn de schitterende sterrenbeelden
Onon groote Hond (met de helderste ster des hemeh S,r L
Tweelingen, M agenman. en de Stier waarin Mars als he der. r 1ster der eerste grootte jn-ijkt, «m acht uur .goeï e z ei R L ü u '
avonden zijn de jirachtigste van het i-iar Tl- .. t.. januaii-
op, (Buiten V, No. 5 cn (,). dLr,,mst'rL:i- i , n
zestien voor Nederland zichtbare sterren cïer eerLe or
genomen kunnen worden. Sommige natuurliib la^Lt
l.e,„a andere (Antarea, .„aar ..aLa L'ï-L'j.'^S
Uit de morgenschemering. - ^hijn komende
De Melkiceg loopt te 8 uur door di--- \ ^ ^

het Westen), Cassiojieia, Perseus Wagenman Zwaan (m
Onon en de Tweelingen, en tusschen erooten
door, en bereikt in het sterrenbeeld Fenb.L Hond
horizon. Zijn licht, dat in zomernachten zoo b 1 ^^"^Melijken
m dezen tijd van het jaar slechts flauw tedien ' " ""J"'
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Het Zodiakaallicht is mogelijkerwijs omstreeks den 20^^" Januari
aan den avondliemel zichtbaar. Na den gaat echter de maan
hinderen.
Ook den CegenscJiem zal men misschien in de laatste week van

Januan, m het sterrenbeeld Kreeft, kunnen vinden.
Jii zijn in deze maand 4 Algolminima gemakkelijk waarneem-

baai n.1. den 6®" te 11 uur, den 9*^" te 8 uur, den 26<-'" even na
middernacht, en den 19^" te 10 uur.

In het begin van Januari zijn er meestal in den nanacht vrij
veel snel verschietende vallende sterren te zien, die naar hun uit
stralingspunt in het sterrenbeeld Draak Draconidcn genoemd
worden.

Den 3®" Januari bereikt de Aarde het perihelium harer ellip
tische baan, d.w.z. dat uiteinde van de groote as, waar de afstand
tot de zon zoo klein mogelijk is. Het andere uiteinde, het <7/i/ie/b/w
zal den 4'^'! Juli bereikt worden. Dat het verschil der afstanden
tot de zon voor deze beide datums iets meer dan 3",', bedraagt,
blijkt uit de middellijn der zonneschijf, die in het begin van Janu-

32'.5, inliet begin van Juli daarentegen maar 31'.5 meet; een
verschil van i' derhalve ojr de 32'. De geringe afstand in Januari
heeft voor ons nog een tweede belangrijk gevolg. Keplcr heeft
uit de waarnemingen van den Deenschen astronoom Tycho Brahe
afgeleid, dat de snelheid der planeten in haar baan omgekeerd
evenredig is met den afstand tot de zon. Hoe kleiner afstand,
hoe grooter snelheid. Derhalve beweegt zich de aarde in haar
baan in Januari meer dan 3"/,', sneller dan in Juli. Het gecombi
neerde effect van de grootere snelheid en den kleineren afstand is
nu, dat de zon zich in Januari bijna 7",', sneller tusschen de sterren
door naar het Oosten schijnt Ie bewegen dan in Juli; deze Oostelijke
beweging der zon (die in 365] dagen de 360 graden der ekliptika
aflegt) bedraagt in Januari 61'.2, in Juli 57'.2 per dag. Vergeleken
bij een ,,middelbare", d.i. steeds even snel loojiende zon, die men
gemakshalve heeft ingevoerd, raakt de ware zon in Januari oji
hare Oostwaartsche beweging hoe langer hoe meer vóór: de xvare
zon staat in Januari links van de (gefingeerde) middelbare zon,
en komt steeds meer links te staan; zij blijft dus in de van Oost
naar West gerichte dagelijksche beweging des hemels steeds meer
bij de middelbare zon achter. Is het voor de middelbare zon vol
gens de klok tijd om onder te gaan, dan ziet de schaatsenrijder
tot zijn groote en aangename verrassing de ware zon nog bo\-en
de kim; de ondergang lijkt eiken dag meer en meer vertraagd en
dat geeft hem den indruk dat de avonden sneller lengen, dan hij
met het oog op het jaargetijde verwachten mocht. Nu is het i)
verschil tusschen ware en middelbare zon niets anders dan de
iijdsvereflening, en men ziet, hoe het snelle toenemen der tijds-
vereffening na Kerstmis ons het steeds weer verrassende snelle
lengen der avonden, reeds zoo vaak in Buiten besproken, verklaren
kan.
Het jaar 1912 is een schrikkeljaar en wij zullen in Februari 29

dagen moeten tellen. Het Israeliciische jaar 5672 is den 23"^"
September 1911 begonnen, en zal tot den I2<^" September 1912
duren; het Mahomedaansche jaar 1330 is, althans volgens den te
Constantinopel geldenden regel den 22"^" December 1911 begon
nen en zal den 11"" December 1912 eindigen. Zoowel de Joodsche
als de Mahomedaansche tijdrekening bedienen zich van een jaar
van 354-3' dagen, dat maanjaar heet, omdat het twaalf synodische
maanden (of Innaties) van 29.53.... dagen bevat, en dus twaalf
malen de wisseling van de schijngestalten der maan vertoont.
Het Gulden Getal, d.i. het rangcijfer in den Maancirkel of

cyclus van Meton is voor het pas aangevangen jaar 13. De 6940
dagen van den maancirkel bevatten nauwkeurig 235 lunaties,
en zoo valt telkens na verloop van dezen cj'clus de Volle Maan
weer op denzelfden datum. Nader wordt de datum der Volle
Maan bepaald door het Epaktengetal, dat aanwijst, hoeveel dagen
er den i<-'" Januari verloopen zijn sedert de laatste Nieuwe Maan.
Daar het den 21'^" December 1911 Nieuwe Jlaan is geweest, is
de maan den Januari 1912 ,,elf dagen oud", zooals men wel
zegt: het Epaktengetal is 11. In het algemeen is het Epakten
getal elk volgend jaar 11 grooter dan het vorige, gevolg van het
boven genoemde feit, dat het maanjaar van 12 lunaties maar
(iets meer dan) 354 dagen telt en dus in het algemeen 11 dagen bij
het kalenderjaar te kort komt.

Eindelijk heeft 1912 het rangnummer 17 in den Zonnecirkel
van 28 jaren. Worden de dagen van het jaar door de letters A,
B, C, D, E, F, G, A, B, C enz. aangeduid, dan valt, daar i Januari
1912 een Maandag is, de eerste Zondag dit jaar op de letter G.
Daar de in Februari ingelaschte schrikkeldag de letter van zijn
voorganger krijgt, wordt de ,,Zondagsletter" na den schrikkeldag
F. De combinatie der getallen 7 (de dagen der week) en 4 (de
cyclus der schrikkeljaren) maakt dat in een periode van 28 jaar
de Zondagsletters zich herhalen. Zie het lijstje in Buiten V No i,
waaruit blijkt, dat inderdaad de Zondagsletters voor het zeven
tiende jaar van den Zonnecirkel G en F zijn.
De Zondagsletter stelt den datum voor den Zondag vast; de

Epakten bepalen den dag der Volle Maan, en zoo is het dat in
den Paaschregel (Buiten II No 14, en V No 14) de deelingen door
4, 7, en 19 een rol spelen.

Mercurius bereikt half Januari een westelijke elongatie van
24 graden, komt dan bijna twee uur vóór de zon op, en zal dus als
morgenster gemakkelijk gevonden kunnen worden.

Venus komt bijna anderhalf uur vóór Mercurius op, meer dan

i) op den evenaar geprojecteerde

drie uur vóór de zon, en is dus nog een prachtige morgenster,
ofschoon zoowel de afstand tot de zon, als de helderheid deze maand
sterk afnemen.

Mars is tot lang na middernacht in den Stier zichtbaar. De
middellijn der roode jjlaneet neemt in Januari van I3".5 t'h to'
af, en daarmede r-ermindert ook de helderheid. De beweging is nu
rechtloojiend, d.i. üostwaartsch. IMars zal in het eind \ an Januari
ten derden male de Pleiaden ])asseeren (zie Buiten V No 35 en 44)-
Den 28'^" dezer maand wordt de planeet een uur lang door de
^laan bedekt. Te 2 uur 53 minuten na middernacht \eid\\ijnt
zij achter den donkeren rand t'an het Iterste Kwartier, ongelukkig
bij lagen stand der maan, die even or'er half 4 ondeigaat, en dus
al onder is, als de jrlaneet aan den lichten rand weei te r'ooi schijn
zou komen.

Jupiter is slecht waarneembaar.
Saturnus gaat half Januari twee uren na middeinacht onder,

en is dus nog een groot deel van den nacht zichtbaar. De jilaneet
verandert deze maand nauwlijks r"an plaats tusschen de sterren;
eerst in Februari wordt de Oostelijke beweging merkbaar.

A. A. N.

CORRESPONDENTIE.
Geachte Redactie !

Als abonné op uw geacht blad. interesseert 't mij te vernenren,
of 't mogelijk is, dat het berichtje hetwelk ik dezer dagen las
(als bladvulling) dat er ergens in Engeland (üldham ?) een eik
is van ruim 4 M. diameter (± 13 M. omvang), die op ruim 1200
jaar geschat wordt, 't Komt mij daarom vreemd voor, omdat
ik op mijn buitentuin onder Wassenaar enkele eiken heb, die
lang niet die verbazende dikte hebben en die toch zoo dik zijn
als ik ze ooit zag en die volgens, in mijn oog. deskundigen op
800 : 1000 jaar geschat werden, ook in verband daarmee dat
ze dicht aan de duinen staan, dus zandgrond hebben.
Zou de voor mijn eiken ojigegeven leeftijd juist kunnen

zijn? en zou er werkelijk in Engeland een eik bestaan van 4 M.
diameter ruim ? Zoo ja, zoo zou dat exemplaar volgens mij
veel ouder moeten zijn dan 1200 jaar of mijn exemplaar ceel
jonger, want de groei in dikte zal in latere jaren toch eerder
minder worden clan meer? en mijn eiken zijn niet meer dan
3I è, 4 M. in omvang.
U bij voorbaat voor uwe rescriptie dank zeggend, teekent

Hoogachtend,
Uw dw..

Den Haag. C. K.
*

.■intwoord op bovenstaande vraag :
De juiste leeftijd van boomen is altijd op het uiterlijk voor

komen bijzonder moeilijk te bejjalen. De groei toch wordt in
hooge mate beheerscht door allerlei omstandigheden, waaronder
het klimaat, de stancljflaats en de bodem zeker wel de voor
naamste zijn. Ook groeit de eene boomsoort veel sterker in
dikte dan de ander.

Eiken behooren onder de boomen, die betrekkelijk langzaam
groeien en een dikke eik heeft dan ook ongetwijfeld een vrij
hoogen leeftijd, hoewel het publiek de leeftijden van dergelijke
boomen in den regel te hoog schat. Het is nu eenmaal ge
woonte om te sjueken van: ,,een eeuwen ouden eik" en in het
volksgeloof moet een dikke eik dan ook steeds verscheidene
eeuwen oud zijn.

Dat een eik, die een doorsnede van 4 M. en dus een omtrek
van ± 13 M. heeft, 1200 jaar oud is, laat zich wel aannemen
en veel te hoog zal deze leeftijd naar mijn meening niet ge
schat zijn.

Wanneer de leeftijd \mn de boomen te Wassenaar, die een
omvang van 3!- a 4 meter hebben en dus nog niet -J- bereiken
van het Engelsche exemplaar, op 800 a 1000 jaar wordt geschat,
dan komt cleze schatting ons wel wat ruim voor. T(Kh zouden
wij, gelet op het voorgaande, niet met zekerheid durven zeggen,
dat deze schatting onjuist is. Duizend jaar is echter, zelfs
voor een eik, een heele leeftijd. E. Th. W.

MEEZEN.
Een troepje meezen — knapen, zoo uit school —
Zijn in mijn boomgaard binnen komen vallen;
Ze plukken en ze pluizen en ze mallen;
Ze vliegen om het hardst. . . . Het is een jool. . ..

Een dolle jacht is het! Luid schaatrend schallen
De fijne, scherpe klankjes. — Een pistool
Knalt in den tuin hiernaast. Weg!. . . . In de kool! —
't Was maar een zweep. — Zoo kan geen wapen knallen.

Ze weten 't al! Ze komen al weerom.
Nu aan het werk! Nu rupsen-ringen jnkken
Van appeltwijgen! Er is veel te bikken

Want de insecten zijn en blijven dom.
Dan snort op eens weer weg de heele drom.
Waarom? 't Zijn meezen, die van alles schrikken.

J. H. DE Veer.
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VAN AFRIKA'S NOORDKUST.
(Vervolg).WIJ zijn ietwat onaangenaam gestoord in onzen zoeten

doezel van vrede en rust. Wij waanden, dat oorlogen
eigenlijk niet meer tot dezen tijd behoorden, dat in
het verkeer der volkeren het mein en dein op eenigs-
zins fatsoenlijker manier zou worden behandeld en

dat de leelijke dingen, die men op dit gebied op school den kin
deren uit de geschiedenis leert, van nu af aan van min of meer
uitsluitend academische waarde geacht kon worden en zeker niet
— er zijn leeraren, die het nadrukkelijk \'erkondigd moeten
hebben — om bij de jeugd de overtuiging te helpen vestigen,
dat het de plicht van ieder is zich tijdig naar vermogen \-oor te
bereiden, om, mocht er eens een liefhebber voor óns land komen,
hem een vuist te kunnen voorhouden.

Het was in één woord ])ais en ̂ 'ree alom.
En daar komt nu dat Italië ons eensklaj)s ruw tot de werkelijk

heid terugroeiden en wil in zijn drang naar materiëele ontwikke
ling, voor zijn arme bevolking, die bij hoepen moet emigreeren
naar de Nieuwe Wereld, een plaats zoeken wat dichter bij. Zijn
kans schoon ziende, grijpt het eenvoudig wat binnen zijn bereik is.

Slecht — zoo gij wilt. ólaar niet slechter dan Nederland
geweest is in Oost-Indië, niet slechter dan Engeland in ïrans-
r-aal, in Oranje-Vrijstaat en in Egypte, dan Frankrijk in Algiers,
Tunis en Marokko, niet slechter dan... . gelieve slechts in te vul
len eene ,.beschaafde" of ,,onbeschaafde" natie, die u te binnen
schiet. Ja — één moet ik er nog noemen en wel het beklaagde
Turkije, dat zich met het eenmaal door haar geroofde en beur
telings N-erwaarloosde en mishandelde Tripoli, plotseling door
teere banden van bloedverwantschap vereenigd voelt.
Het is of het noodlot rust ook 0]5 dezen rijkgezegenden Noord

kant van het Zwarte werelddeel. Reeds uit de dagen der Phoe-
niciërs dateert dat rukken en trekken aan de bevolking, die
nooit iets anders misdaan heeft dan het duidelijk te kennen geven
van den wensch met rust gelaten te willen worden. , ,De Barbarijsche
zeerooverijen dan?", hoor ik zeggen. Maar laat ons niet vergeten,
dat die zeerooverijen speciaal bron van bestaan waren der vreemde
Deys, Pacha's, Regenten en hoe deze autocraten mogen gehee-
ten hebben, alsmede van hun Turksche satellieten, doch niet zoo
zeer van de inheemsche bevolking. Laat men verder vooral niet
r'ergeten, dat de grootste en beste en stoutste, maar ocrk de
wreedste dezer ])iraten, renegaten \'an Euro]reesche afkomst
waren, gerecruteerd uit nagenoeg alle beschaafde christenstaten.
Die slavernij van geroofde schepelingen en van de Europeesche
kustbe\'olking moge verschrikkelijk zijn geweest, maar was zij
verschrikkelijker dan de slavernij op de galeien der Aller-Chris-
telijkste koningen van Frankrijk en Spanje? Zij, die het twijfel
achtig genoegen gesmaakt hebben zoowel slaaf in Barbarije als
galeislaaf in Frankrijk of Spanje geweest te zijn, verkozen volgens
hun relaas het eerste, als van twee kwade dingen verreweg het
beste.

En inderdaad, de inlandsche bevolking, waarmede die slaven
in de eerste plaats te maken hadden, is niet zooals men haar ge
woonlijk afschildert. Een harer grootste ondeugden is wellicht
het naï\'e gemak, waarmede het \'oorbeeld \'an hun beschaafde
Europeesche bezoekers. Christenen en Turken, overgenomen wordt
en de verderflijke invloed daarvan is beter merkbaar, naar
mate men de kust of die plaatsen nadert, waar de Europeanen
het slechte jaargetijde ,,en hivernage" doorbrengen. Dit verschijn
sel is waarneembaar in geheel Noord-Afrika, van Alexandrië
tot Agadir toe. Was niet, om een voorbeeld te noemen, de pros
titutie, zooals wij die kennen er vóór de komst der Christe
nen, onbekend ? En welke verwoestingen richt de ,,Groene
fee" *) niet aan, speciaal onder Mooren en Arabieren? Er heeft
zich een legende gevormd, die zeker slag ééndags- en mode-jour
nalisten gaarne napraat en waarv'an de moraal het best getypeerd
wordt door het ,,ce safe arabe" der Franschen. Volgens die le
gende deugt al wat Noord-Afrikaansch is slechts weinig; zij
doet ook beschaafde oordeeh-ellingen ontstaan als er onlangs
een gastvrijheid verkreeg in een onzer groote dagbladen,
waarin niet minder werd beweerd dan de christelijke kleinig
heid, dat het uitroeien van dat volk nog zoo kwaad niet zou
zijn. En hoe hebben nu de Italianen in de oasen van Tripoli
gehandeld? Is men ook daar niet oj)getreden op eene wijze, alsof
men met schadelijk gedierte te doen had? Voor dit optreden mo
gen vele zielkundige oorzaken zijn, die wij hier, veilig in onzen
armstoel, niet kunnen beoordeelen, die dit oordeel tot voorzich
tigheid moeten dringen, maar te zeggen: het is slechts ges]nüs,
het verdient niet beter, is een monsterachtige domheid, die den
geen, die haar uit, tot schande strekt.

*  * *
Wij hebben de bevolking van Noord-Afrika van een gunstiger

zijde leeren kennen, doch het is waar, wij moesten daarvoor den
zelfkant van deze kust achter ons laten, de mode-touristen-oor-
den mijden, waar de christen-beschaving het gedegenereerd
s]X)or van haar goudstukken heeft achtergelaten. Eens slechts
hebben wij van de zijde van een Arabier blootgestaan aan een
poging tot oplichting en vergiftiging, maar dat was in het
mondaine Biskra, dooreen zeer ,,beschaafden" inlandschen ,,guide
d'hötel", die vloeiend Fransch sprak en in een kwartier tijds

een halve liter ab.synth in zijnmaag liet \-erdvvijnen. ei ojipoi litinlt.
dat dit maar een kleinigheid was. ,.
Nu ligt Biskra o ik m het Zuiden aan gene zijde du 1'^

en aan de grens van het woe.stijngebied. ip'prde
verbinding groote hotels, kn^gahjirneerde poHn^ er
kellners^ door een casino en voornaamste aantrek-
een mode-oord van gemaakt, waai van ai ,,vprp-phleven
kelijkheid het aangename ^ jUkken inet een kleine

\\\] gaan daar.)m \ erdei /uidwaarts rn . .naar de oase der Mzabkaravaan over Touggmirt en (jueraralvd.ld.vaail uvci i 'i»* ̂  , , . i...

in de zoogenaamde ..région de la ( hebka t
de Fransche benaming niet zonder ̂ enigen zw ̂  afmetin-
Nu moet ik eerst een kleine opheldering ge , ■ j

gen van zulk een oase. Naar aanleiding v an oji ^ ,,^,,ete Mein
Le van Tripoli blijkt dikwijls, dat men zich zulk 1 iene
te netjes afgepasL te popperig. on zooveel
ontginning op de Drentsche oi Brabantsilu iti t,
uur lang en zooveel breed. „„MmH %--in
Men heeft in de eerste plaats gewoonlijk een . Y

oasen, zooals men in den Oceaan eilandengioejien aan ic , -
als die eilanden liggen de oasen soms uren. ja dagen \ an c
door dor gebied gescheiden, maar toch liooren zij bijeen, wat
reeds daaruit blijkt, dat zij in den regel bewoond /.ijn (Moi ten
zelfden stam of fracties van een zelfden stam. Fu enals dit met de
oase van Tripoli het geval is. behooren er een o1 meer stedtm toe
en daarbij, soms zelfs weer door een aanzienlijken iilstanct cor-
heid ervan gescheiden, de tuinen der oasen. Zulk een oasengrot p
kan echter grooter zijn dan eenige van onze jirovmi ien, en het
is dus duidelijk, dat de vergelijking met een ontgmnmg^gebied
of woeste gronden hier te lantle niet opgaat. Daai komt Inj.
dat van eenige regelmaat, ja zelfs van een algerond geheel geen
sprake is. Slechts in één ojiziclit is de alscheidin.g scbei p. tiaar,
waar de besjiroeiïng ojihoudt, ligt, scherj) afgebakend, de giens
tusschen leven en woeste dorheid. De overeenkomst tus-
schen ontginning en oase gaat echter wel oji wat de vatbaar
heid voor v-ergrooting aangaat. In tien regel dankt de oase
haar vruchtbaarheid aan tle aanwezigheitl van vvater — men
spreekt van onderaardsche rivieren in het woestijngebied — oji
zoo geringe diejjte, dat het bruikbaar is. \'ergroot men nu het
aantal putten, dan breidt de oase zich uit om met het verminde
ren daarvan, soms een gevolg van atditeruitgang der iievolking,
soms ook van daling van het ondergrondseh water-niveau, snel
te slinken, ja, sjioorloos te verdwijnen, hoewel de bodem oji zich
zelf even vruchtbaar blijft als vroeger.
Zoo zijn door de Fransche ingenieurs met beliul|i van artesi

sche jHitten tallooze nieuwe oasen in het Itwen geroepien. maar
ook aan oude weer nieuw leven gegtwen. vooral in het gebied ten
zuiden van Biskra. Deze oasen-\'ermeerdering is i-en krachtig
middel om de nomaden-bcwolking meer gezeten te maken, waar
door niet alleen de kans oji woelingen \'ermindert. maar ook de
bevolking zelve tot grooteren liloei komt. \'ele stammen z^i
nomaden geworden uit noodzaak door het verzanden of verme
len der jmtten of het dalen \'an het jieil \ an het grondwater.

Gaat de bevolking nu \-an den nomadisidien tot den gezeten
toestand over, dan gaat daarmede een \'erhooging van weK'aart
gepaard, het verblijf onder tenten wordt verwisseld tegen dat,
in, weliswaar jirimitieve, huizen, er komt een hoogere \'()rm van
landbouw, er komt bezit en daarmede eenige weh aart men gaat
eeipmoskee bouwen en de Sahara-stad is geboren.
Nu stelle men zich dit alweer niet te Europeesch fraai, te def-

ig \ oor. Ja, wij noemen deze \-erzaim>ling van woningen los
opgebomvd uit in de zon gedroogde leem met gehakt stroo er
tusschen ter

ongei

schijnt de stad uitgestorven V wU. Yr", vrouwengedaante,
storven hier de beteiU-o '-''^ttld u echter met, dat uitge-
plaats het zacht, biina^besH^i heelt. Daar is in de eerste
tjes, hu]i])elende van palmlumten tMlooze heilige \-ogel-
achtig mak, maar toch nieuwsgierig deuri.ost en j.aradijs-
schuiu buigend en met een glinuumnl
schijningder Europeanen in deze ''V
tweede jilaats dat wonderbd-e v, r i , '■'S'^^rend. Daar is in despectru/n of beter gez S ^ -el een heel anderte hebben, dan biJ o.^ . "7 Vm
straat, daarvoor is deze te snrd s 7- \ 7 schijnt zij direct m dede gevels aan een der ziulen om TI ^'1 top,,en vanalbast. De silhouetten der huizen smV.ïen'e'en ^
diepblauw uit den hemelkoejiel een bHn, van eendat men er als doorheen ziet schimen 1 Rvb,kertijd,
van het heelal, een blauw, zoo 77 !■ ether-ruimte
overmoedig, jeugdig leven, dat het 7 ,l schalks-blij,in de oogen blikt en dien blik beantw,77V verste liefde
lenwonder dat het dilïuus licht iiit die h7 ''et kleu-
en naar buiten te tooveren, w aar 1 le tv halen

sjHtit en danst, uw blik x-ast-
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houdt uw fantasie prikkelt, lacht, wegschuilt, guitig lonkt en
vei-dn-enen bliikt, als ge, van dichtbij kijkende, mets bespeurt dan
de ruwe oppervlakte van onzuiver goor, grauw leem, met stukjes
stroo er uit stekend. ^

De zware deuren van ruw gehakt* palmhout hebben geen klink
of sleutelgat Maar naast de deur is een gat in de muur en h.er-01 sieuieig . huissleutel gestoken, die aldus de

£ Znt rèpent Die sleutels sijn van l.oul, somsdeur aan 9^.JJ' J jj.^gia.an van een groot aantal

naUiï vSi verschillende lengte ware patent-sleutels geworden.
Hoe Schijnbaar primitief, zijn zij van een ingewikkeldheid en een

degelijkheid, dat een Eurojieesche insluiper van jirofessie er tever
geefs zijn bedrevenheid oji bejiroeven zou. Maar nu is ook de hoofd
zaak, waaraan van Arabisch of IMozabitisch standpunt een huis
moet voldoen, dat het om zoo te zeggen ontoegankelijk is als een
citadel en tegelijkertijd den ,,man in the street" totaal geen aan
wijzing geeft omtrent den staat der bewoners. Millionnairs en
bedelaarshuizen behooren er van buiten eenvormig uit te zien.
En het valt den gegoeden zooveel gemakkelijker dit doel te be
reiken en onvindbaar te blij\'en voor olficieele of oihcieuse roof-
en hebzucht, omdat de zeer armen \'erreweg de overhand hebben.
Maar laat ons eens een kijkje binnen nemen. Door een korte

gang, komt men op het binnenpleintje, waarop de x'ertrekken
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uitkomen. Deze zijn klein en zeer langwerjjig. Tot dezen \ orm is
de inlander gedwongen, omdat hij niet over zolderbalken van
grooter lengte, beter draagkracht, beschikt om zolderingen \'an
grooter spanning te maken. Teiiooj)s zij aangemerkt, dat deze
langwerpige gedaante der \'ertrekken oorzaak is van het ontstaan
der lange, smalle Oostersche tai)ijten. De Oostersche ta]hjten \'an
voor onze vertrekken normale afmetingen zijn in den regel ge
maakt door de groot-industrie in de kustplaatsen, die uitsluitend
arbeidt voor e.xport en Europeeschen smaak, maar al te dikwijls
met de gevolgen van dien.

Vensters hebben de vertrekken, waar een aangenaam tonig
halfduister heerscht, niet. Licht en lucht treden binnen door de
deuropening, die, zooals gezegd, toegang geeft tot het binnen-
pleintje dat baadt in het zonlicht.
De vloer is van vastgestampte klei, de muren zijn gewoonlijk

besmeerd met dezelfde sjrecie, in enkele gevallen heeft men ze
gewit. De zoldering bestaat uit ruw gehakte stammen c-an den
dadelpalm, belegd met een dikke laag gedroogde bladeren van
dezen boom (djerick) of met zeer dik riet. Op deze onderlaag rust
een plaveisel van gedroogde klei en vormt het platte dak, dat men
door een stijlen trap, eveneens van palmenstammen en klei, bereikt.

(Wordt vervolgd).
Absynlh.

DE VOS.Geen grooter avonturier in gansch het dierenrijk, geen,
die meer vermaard is om zijn listen en geslepenheid,
zijn roovers- en schelmenstreken, dan Reintje de Vos,
de rossige vrijbuiter, voor wien fabel en legende on-
verwelkbare kransen hebben gevlochten.

Tal van jdaatsen zouden wij kunnen aanwijzen, om te doen
zien, hoe Reintje om zijn sluwheid op zeer oude titels boogt.
En gelijk zijn oer-ouders waren, zoo is nog de nakomeling van
heden, want: een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken.
De aangeboi'en eigenscha]), die den vos kenmerkt onder al het

geschapene, wordt van zijn prille jeugd af zorgvuldig gekoesterd
en ontwikkeld door de ouders, opdat de telg de aloude glorie
\-an zijn geslacht onverlet beware.
Een typisch staaltje daarvan verhaalde ons een Duitsche hout

vester, Karei Brandt, wien het gelukt was een familietafereeltje
N'an een gezin-Reintje te bespionneeren, een groote zeldzaamheid,
die hem slechts éénmaal ten deel mocht vallen, hoewel hij hon
derden vossen had gezien en kunnen vellen gedurende zijn loopbaan.
Een vriend van onzen zegsman uit Lippe-Detmold had een

\-ossenfamilie ontdekt niet ver van een boerenhofstee in de

bosschen, en voor en na drie hunner neergeschoten. Dat verdroot
de moedervos en zij koos met de rest harer jongen een ander
toevluchtsoord. Weldra echter wist de jager de nieuwe \-erblijf-
]daats van de vijanden zijner jacht op te sporen en op zekeren
heerlijken middag in Juni, aldus Brandt, zaten wij op een af
stand van ongeveer zestig passen voor het nieuwe hol. Dicht
struikgewas beschutte ons \-oor de scherpe kijkers van de moe
dervos en de kleintjes.

Nauwelijks hadden wij er een half uurtje gezeten, of daar
loert een roede, spitse kop te voorschijn, de ooren luisterend
naar voren stekend en listig heen en weer spiedend. Als alles
veilig blijkt, schuift de vossin haar lichaam tot op de helft uit
de pijp, spionneert nogmaals links en rechts en toont ons eindelijk
haar mager, tenger gebouwd lijf met den verfomfaaiden, geha-
venden staart, die ons getuigt, dat moedervreugden en moeder
zorgen geen al te besten invloed hebben uitgeoefend op haar
uiterlijk en haar toilet. Zij verkent haar verblijf van alle kanten
en besnuffelt, met den neus dicht tegen den grond, iedere pijp,
blijft een oogenblik staan, luistert en zwerft in wijder kringen
nogmaals om haar toevluchtsoord, maar vindt niets, dat haar
\-erdacht voor komt. Thans pas waant zij zich veilig. Zij snelt
naar een der pijpen, steekt er den kop in en laat een lokkend
geluid hooren. Op hetzelfde oogenblik dartelen drie jonge
vosjes langs haar heen naar buiten, stoeien, rollen en wentelen
zich over den grond, overmoedig als de jeugd, wanneer zij zich,
de harde schoolbanken ontvliedend, de deur uit wrin.gt.
De oude staat als wachteres bij haar woning en bekijkt met

welgevallen het vroolijke spel van haar levenslustige lievelingen,
nog gestoken in het licht-rossige boezeroentje van hun
eerste jeugd. Thans heeft een der kleintjes een afgeknaagden
hazenpoot bemachtigd, aan welks eene einde nog een stuk vel
vastzit. Een ander wil hem dit speelgoed betwisten. Elk heeft
den poot van een kant vast en zij trekken elkaar heen en weer,
totdat een hunner het eindelijk beu wordt. Hij laat den poot
los en wil zijn broertje roofzuchtig bij den kraag vatten. Doch
dit zet het op een loopen, en beide anderen hollen het achterna.
Spoedig weet de kleine vluchteling een op de vlakte staanden
struik te bereiken, en zoo snel als zijn beentjes hem dragen
kunnen rent hij er om heen. En wijl elk zijn voorganger
tracht te pakken te krijgen, kan men niet meer zien wie de
eerste en wie de laatste is, want de neus van den een raakt den
staart van den ander, en als een levende ketting kringelen zij
om den struik.
Daar laat plotseling de moeder een licht geluid hooren....

de schakels van den ketting laten los en als op commando is
het klaverblad onder den grond verdwenen.
Nog een minuut wandelt de oude om de woning heen en weer.

,, .. pCT ... Wellicht oin
luistert dan e\en aan de 1"J1'®"/" .^" '„dnuten later keert
voed.sel te halen?.... -^een, nu^, n „ behoedzaam
zij zacht sluipend terug Zij zet 1 aai^ P<.<;tp.^
en voorzichtig neer, dat niemand viets is er te hooren.
tot bij de pijpen en luistert naar iinnen.^ . kleintjes
Wat zou zij in het schild ^ te spelen, en nu
verboden, om tijdens haar afwezig lei v-ui.t.n of ze ook ge-
komt ze nog eens stillekens terug
hoorzaain zijn, opdat hun 'precies hetzelfde? En
Doet de rechtgeaarde inoedei niet P ,

zouden er niet x-eel moeders gevonden w .den, die

di^alïS^'aticT'le baa^neeint tot be^h« L-
lievelingen, sluipt ze eindelijk sti etje.s weg
Een uur is voorbij,ge vlogen, als Pl'-'t-^^.', ̂  i-laaptoon in

langgerekte smartkreet weerklinkt Het is ^ i)„erenaT in de
doodsangst uitgestooten door een haan op lie \.prschiint
buurt. Steeds dichter nadert het gekerm en
tusschen de boomstammen de \'ossin, die in . ;
snuit een nog levenden, met jirachtig glimmende ^ .
den haan bij een gebroken vleugel meeslecjit. \
zij aangedraafd met haar ongelukkig slachtoifei chi ma "
met den nog onverletten \ leugel in de lucht sla.at. en met zijn
siioren de borst van den roover bewerkt, als wilde liij me een
laatste krachtsinspanning nog trachten de c-rijheid te heiw innen.
Doch het lukt hem niet, en nieuwe angstkreten weei klinken.^
als hiiljigeroep tegen den booswicht, wiens sjiits gezicht me <le
vurige oogen, omwaaid van kromme hanenveeren. gelijkt op lUit
van ;\Ie])histo.

Eindelijk is de moedervos bij het hol aangeland, legt den luuin

t/

POOLJ'OS IN ZOMERKLEED.

voor een der jiijpen, drukt hem met haar voorpooten oji (hui
grond neer en roejit haar gehoorzame kinderen naar buiten. In
een ommezien zijn ze er, de kleine scha\-uitcn. en omringen met
beluste maar tevens met angstige blikken den buit. Want tot
hiertoe kenden zij slechts muizen, levend en dood. misschien ook
jonge hazen. Maar een dier \-an zulke grootte zagen zij nog
nooit te\-oren en ondanks dat moeder hun voordoet hóe ze moeten
aanpakken, en hen hiertoe met gebaren en stem aansiioort
wagen de kleine schelmen den aan\-al toch niet op het kpnin-nU
symbool der waakzaamheid. " • lui
Om hun lust nog meer aan te vuren, laat moeder eensklaps

den haan los, en deze, in de liooji zijn bloeddorstigen xuiand
te ontkomen, sjirmgt op, en fladdert, met den nog gezonden
vleugel zijn \-lucht verhaastend, zoo snel hij kan van het tn.zel
scha]) der roovers weg. Maar het on\-erwacht o])si)ringen x- oi
den haan heeft op de kleinen een geheel andere uitwerknm d-n
moeder Reintje verwacht had. In jilaats toch van den hmm' '
vervolgen, xdiegen zij verschrikt naar hun veilig onderaards, b
verblijf, en slechts herhaald geroep van moeder (iie hi een o-, -
sjirongen den haan weer ingehaald en teruggesleept heeft \
mag ten slotte het kleine rooversgespuis doen teniPl-;../
Nogmaals beproeft de oude hetzelfde spel. en thans retós V
beter gevolg. Een der kleinen, de grootste en stèwst.
een staartveer van den haan beet' terwijl de 'beide
zich tegen elkaar dringend, den vluchtende nakijken \ndenmmi
sleept de oude hem terug en drukt hem met haar .
op den grond neer. Thans grijjien alle d.l xR ' J ' V'r'?
veeren en houden vast, totdat de oude den halfri,.,. i '
ridder van het hoenderhof den hairafbht '^^'^^^""dgemartelclen
En nu beginnen de kleintjes den ramiizalme on te , . i
Paf!.... Paf !... . knallen jilotseling een pa- r'U • •

En als de kruitdamj, is oiigetrokken. zien wij de nmedSloos hggen naast haar buit, terwijl een der jongrf-oljlC'.'en
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])<aai passen verder zijn"^ laatsten adem] uitblaast
ïH

Ziedaai een aardig iamilie-tafereeltje uit een Kei-
naai tsgezin, dat, helaas, zoo droevig eindigde. De
niensch was den \'os te slim af. Maar ook het om-
gckceide is meei dan eens het geval, zooals menig-

■een uit ervaring kan getuigen. ^ —j -
Zoo herinner ik me een geval, dat zich afspeelde

hij een eif m Zuid-Limhurg, waar de bewoners \'eel
last hadden van een vossenfamilie, die zich ojdrield
in de naburige bosschen. Reeds menige kip was o])
onbepaalde tijden des nachts het slachtoffer geworden
van den roover. Strikken en vallen die gespannen
werden wist Reinaart te vermijden. Toen besloot men
hem op andere wijze te verschalken. Een diepe kuil
werd even buiten het erf in den grond gegraven, van
boven een paar meters lang en breed, maar onder in

•den grond van grootere afmetingen, zoodat de wan
den \'an den kuil schuin naar beneden liepen, om den
vos, wanneer hij er in gevallen was, de gelegenheid
te benemen tegen de wanden op te klauteren en te
ontsnappen. Midden in den kuil werd een dunne,
gladde paal geplant, die tot een hoogte van een metar
of drie boven den beganen grond uitstak. Boven op
•dien paal werd een eend vastgebonden toen de duis
ternis van den avond was ingevallen, en daarna de
kuil voorzichtig en zorgvuldig overdekt met een laagje
stroo, dat rustte op dun teenhout. Daar de eend op
haar ongevvonen piëdestal nog al spektakel maakte,
moest dit de aandacht trekken van den dief. En in
derdaad, hij kwam in den loop van den nacht. Want
's morgens vond men de eend verdwenen en de overdekking \'an

•den kuil ingevallen. Men dacht niet anders of Reintje zou in
■den kuil gevangen zitten, waar men hem het levenslicht zou
kunnen uitblazen. Reeds vele vossen waren op deze manier door
•de landlieden gevangen en onschadelijk gemaakt. Maar Reintje
in kwestie scheen veel tijd te hebben gehad en geroutineerd te
zijn in dergelijke avonturen, want bij onderzoek van den kuil
vond men deze leeg, doch in een der wanden een ])ijp dwars
naar boven gegraven naar den beganen grond, en de slimmerik
was langs dien weg ontsnajrt; hij had zelfs de eend mee weg-
.gesleept. Zijn angst scheen hem dus niet zoo erg van streek te
hebben gebracht, dat hij zijn buit in den steek had gelaten.

Een strooper, die menigen helderen maannacht op de \mssen-
jacht was uitgetogen, en er verschillende geveld had, vertelde
mij. dat het hem nog nooit gelukt was een vos onder schot te
krijgen van den wind af, dat wil zeggen, als de wind ging in
de richting van den strooper naar den vos. Zijn reuk schijnt
hem de aanwezigheid van den mensch dan te verraden. Zekeren
nacht, dat de strooper aan den rand van een bosch onder het
struikgewas verscholen zat, kwam een jrrachtexemplaar van een
vos spelen op den aangrenzenden akker. Toen hij zoo dicht ge
naderd was, dat de jager hem dacht onder schot te hebben,
sjjande hij zeer voorzichtig den haan van zijn geweer en wilde
aanleggen. Maar op hetzelfde oogenblik stoof treintje met de
snelheid van den wind het bosch in en verdween. Wat was
het geval? Het dier had den loop van het geweer zien
glinsteren in het maanlicht en dit was hem ongetwijfeld ver
dacht voorgekomen. Hij liet zich verder ook den heelen nacht
niet meer zien.

*
*  *"00 ^'os is over geheel de Nooidelijke weield vei-

breid, en bekend is, hoe doelmatig hij zijn woning
aanlegt met een hoofdingang en velschillende red-
dingspijpen. Ook dassen verjaagt hij uit hun veiblij-
ven en neemt er bezit van. Hij leeft van alleilei ge
vogelte en gedierte, slurpt met welgevallen eieien en
versmaadt ook honing, vruchten en beziën met. Om
zijn kostbaar pelswerk is vooral dezilvmvos veirnaard.

Door de felle vervolging, waaraan Remaart bloot
staat, is hij in onze streken al zeldzaam geworden
otj \^ele plaatsen. . , -n i

Behalve den mensch heeft hij nog verschillende an
dere c-ijanden. Niet alleen de wolf vangt en eet hem
o]i, maar ook de hond maakt hem dood, waai hij
hem te pakken kan krijgen. Merkwaardig echtei is
het, dat drachtige en zoogende moeder-vossen dooi
den inannelijken hond veelal gespaaiden zelfs met
■eens vervolgd worden. De havik spaart de jonge vos
sen niet, en de steenarend valt zelfs volwassenen aan,
hoewel hem dit vaak slecht bekonm.

Tschudi vertelt zoo'n geval. ,,Een v P ,den gletscher en werd bliksemsnel dooi era steenaieM
gegrepen en hoog de lucht m gevoerd.
gon echter weldra eigenaardig met d ® ,
slaan en daalde achter een rots. De waar^inm
klom deze en tot zijn verbazing liep hem j ..S,vos pijlsnel voorbij. Een beetje verder vond hij den
stervenden arend met doorgebeten boist Hetden vos gelukt zijn vijand tijdens de Inditvaa J
de keel te pakken te krijgen n rave
Reintje na zijn tocht weg, doch luj za^ p
van a\'iatiek wel nooit vergeten hebben .

POOLVOS IN DEN OVERC.ANG IHN ZOMER- TOT WINTERKLEED.

Dat de mens'di over de slimheid \'an Reintje een mar.sa ge
fantaseerd heeft, is een feit, en ceel listen worden hem toege
dicht, die hij niet bezit. Hieronder hoort ook het fabeltje lu c
hij zich van vlooien weet te ontdoen. Men vertelt namelijk, dat
Reintje, als hij door ongedierte gejdaagd wordt, zich naar de
rivier begeeft, een stukje hout in zijn mond neemt en dan te
water gaat. Hij begint eerst met het tojije van zijn staart in het
natte element te steken en zoo schuift hij hoe langer hoe verder
achterwaarts onder water. Het ongedierte, dat hem jilaagt, vlucht
voor het water hoe langer hoe meer in de richting van Reintjes
kop. Maar Reintje zet zijn kuur voort, totdat ten slotte alleen
nog maar het stukje hout dat hij vooraan in zijn bek houdt
van water vrij is. Nu klimt al het ongedierte daarop, Reintje
laat het stukje hout los en op het water wegdrijven als een be
woonde ark.

Dit verhaaltje echter kan men gerust naar het rijk der fabelen
verwijzen evenals tal van andere.

Hoe jammer, dat ik dit artikel weer moet besluiten met een
schanddaad, waaraan Reimje blootstaat van den kant der
menschen.

Onder het achterlijke, domme volk toch heerscht het treurig
geloof, dat de tong van den vos een uitstekend middel is tegen
roos, maar ze helpt niet of ze moet levend uit den bek van den
vos worden gesneden. Meer dan een heb ik er ontmoet, die met
zoo'n stukje levend uitgesneden vossentong in een linnen zakje
om zijn hals liep. Hoe is het mogelijk, dat zulke dingen in
mensclienhersenen kunnen opkomen!

's Heriogenhosch. P. N. Brouns.

POOLVOS IN WINTERKLEED.
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Foto B. .1. de Vries.

OUDE GRIFT BIJ H.4TTEM.

HATTEM, EEN INTERESSANT VELUWSCH STADJE.De Veluwe ken ik al jaren, 'k prijs er mezelf gelukkig
om. Hoeveel malen heb ik haar niet doorkruist, zoo
wel per fiets als per voet, langs prachtig aangelegde
grintwegen, langs bosch- en heide])aden of dwars 't
heiveld over, ook wel wadend door een helder beekje,

waardoor je veel dieper dan op eenig andere wijze in het bcsch
kunt doordringen en telkenmale heb ik rijkelijk genoten van 't

-4Ês'- 1

i

Foto B, A, de Vries.

HATTEM. DE DIJKPOORT VÓÓR DE RESTAURATIE.

Veluwe-landscha]) in z'n talrijke afwisselingen \"an \-orinen en
kleuren. Doch tot het noordelijke gedeelte, waar ze, \-rij ]il()tse-
ling. in de IJselstreek afdaalt, was ik nog nooit doorgedrnn.gen.
Toen veerde m'n lot me naar Hattem en zoo vertrouwd als

ik was met het Veluwsche schoon en eveneens met meer dan
een Veluwsch stadje, heb ik daar toch verwonderd gestaan, niet
\-ermoedende dat ik in dit gedeelte zoo'n Inj uitstek mooie streek
en tevens het meest interes.sante Veluwsch plaatsje zou inden.
Zoo'n eigenaardig stadje is dat Hattem. oud, zéér oud : de

middeleeuwen heeft het over zich heen zien gaan en de oorlogs
stormen hebben er gewoed langduriger en he\-iger dan in menig
andere oude plaats. De gevolgen hieiwan waren \-erbrokkelmg
en veiwal der_ eertijds sterke \ esting. achteruitgang \-an het
stadje zelf. Nog staan er geweldige muurbrokken, die xoor
zich zelf een roemrijke taal spreken \'an \-coi-tdurende belegerin
gen en afgeslagen bestormingen en thans het verleden nog
machtig tot ons doen doordringen.
Eens had ik het genoegen met een bekend oudheidkundige

die de leiding van het restauratiewerk der bekende Dijkiioort
op zich genomen had, deze te bezichtigen en \-anuit de schiet
gaten der strategisch gebouwde poort, zagen we over Hattem
heen en gretig heb ik naar hem geluisterd toen hij me \-an haar
woelig \-erleden vertelde, den ouderdom \-an de versclfiUende
gedeelten lezende uit de muren der huizen, de gebruikte steen
soorten, ja zelfs uit de samenstelling der gebezigde kalkspecie
welke voor de deskundigen zekere gidsen zijn in het vastsUlleii
van den ouderdom. Het verleden leefde voor me on te ee
makkelijker omdat er betrekkelijk nog zoo weinig \-eranderd i^
en Hattem thans nog even nauw samengetrokken staat als ,n
haar stichtingstijd, al zijn de vestingmuren zoo goed als x enUv e
nen en de grachten met een jiolsstok over te springen
Want dit is wel het interessante van Hattem, dat de nieuwe

tijd hier, 111 tegenstelling met andere oude plaatsies
weinig haar invloed heeft doen gelden 1 ■ ■ n zoo
De oudlieid blijft er nog altijd bewaard in de schilderachtige

oude huizen, verweerd en vervallen, dankbare onderwerne^ ̂  ̂
het gilde der kunstschilders, die dikwijls de romantiek de i""
steegjes en huizen, of van een tvpisch pleiiSfe n
verven opliet doek trachten weer te geven Rvxoelige

Bij heldere zomernachten mocht ik zoo graag door 1,e+ i
stadje slenteren, door de stille straten ̂ en de nam e t "
lyaar het maanlicht heldere vlakken oii het muurw t
Ik het gevoel kreeg van in een oostersch stadjTXd te r*"'',
Uant bij maanlicht deed me het met z'n talnjke nauw e
ouderwetsche huizen in grillige afwisseling v^n hoTs L
zn groote, witte muurvlakken immer aan nn-t ^^ag en
denken, zooals ik die, helaas alleen uit afbeeldinnè" T plaatsen
Doch t IS met alleen het schoon der doode dm-fn n f u

interessant maakt, ook het lei-ende schoon de hT. hattem
O", cie naai omgei-ende
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natuur draagt er liet hare toe bij.
Hiei heeft men immers den overgang

van het Velu\ve-landscha]i met z'n heide
vlakten en dennebosschen naar het meer
lagere gedeelte, waar de beukeboomen en
een enkele eik forsch uit den grond oiirij-

Oin 7.irll 4. 1-^ ^zen, om zich ten slotte geheel te verliezen
in het I Jsellandscha]), \\*aar de rivier zich
tusschen vruchtbare weilanden doorkron
kelt en wilgenboomen droefgeestig langs
den slootkant staan.

Zoo'n prachtig Veluwe-gedeelte hebben
WQ hier, met een zeer geaccidenteerden
bodem en meerdere beduidende hoogten,
Op een wau-ivan men een belvcclcre heeft
opgericht, welke heerlijke vergezichten op-
leveit, over cle heivlakte en bosschen heen,
van waar men zelfs, bij helder weer, den
verren horizont in de zee ziet vervloeien,
over de bebouwde laagi'lakte, waar, in het
voorjaar en den nazomer, de aaneenlig-
gende roggevelden een zee vormen met
groene en gouden goh'en, enkele aardap-
])elvelden als eenzame eilandjes er tusschen,
over het luchtige IJsellandschap tot waar
Zwolle, als een forsch gebouwde stad, voor
ons oprijst. Heel den horizont langs, in
welke richting men ook ziet, overal doe
men de torentjes van de omheen liggende
steden en dorjjjes op, van: Elburg, Wezep,
Zwampen, Zalk, Hasselt, het kleurige Hat-
tem zelf, Dalfsen, Heino, 1-laalte, Wapen
veld, Wijhe en nóg meer. Elk deel der
natuur heeft hier zijn eigen bekoring.

Als de drukte van het inspannende
wereld-leven den geest vermoeid heeft,
biedt het rustige heidelandschap de gene
zing aan.
Er is 'n telkens wisselende stemming:

de malsche weiden met hun sappig groen,
waaro]5 grazende of rustende koeien, in 't
verschiet Hattem's torentje of een gezicht
op het kleurig gewriemel der roode daken
en daarboven een hevig bewmgen lucht, 'n

sombere

'n groote

in haar

kan het
wanneer

geweldige opeenstapeling van
wolken of een lucht, die rust,
rust, aan het landschap geeft,
Hattem is schilderachtig, óók

bosschen. Zoo ontroerend mooi
boschgezicht in den herfst zijn,
de beuken hun bruin-gouden blaren door
de lucht laten dwarrelen en ze op den
grond neergestreken, een tapijt vormen,
waar de heldere najaarszon verrassende
lichteffecten op toovert. Al meer komen
hier de Amerikaansche eiken, waarvan elk
blad een vervloeiing is van allerlei spre
kende kleuren, van licht-geel af, tot bloed
rood toe en een kleuren-sjnnphonie vormen,
welke de schilders altijd met verlangen
naar hun palet doet grijpen.
Van dit alles mocht ik in Hattem ruim

schoots genieten en nu ik deze streek ver
laten heb en nog slechts van herinneringen
moet leven, beschouw ik het voor me
zelf als een verplichting aan Hattem's
schoon, om dit in ruimer kring bekend te
maken. Hattem's bevolking is wars van
ophef maken, dit ligt in haar aard, het
interessante van 't plaatsje en z'n omge
ving moeten het voor zich zelf doen. Mis
schien kan dit schetsje, dat slechts een
zeer \-Iuchtig overzicht is, het hierin helpen,

D, J, H,

DE HERBERG

I''oto B. .i. dü Vries.

HATTEM. EEN OUDE WAL MET GEZICHT OP DE DIJKPOOKT.

OP DE GRENS.

Foto B. A, de l'rics. DE HOENWA.iRD BIJ HATTEM.

(Vervolg).OP 23 November, tegen half zeven
des morgens, kwam de kleer
maker Antoine Libert, van Eth,
voorbij de Hoiilelte en wilde
een borrel drinken. De luiken

van de herberg waren gesloten, de deur
stond half open. Hij trad binnen, alles
was donker, hij riep, maar niemand ant
woordde, Toen hij een paar schreden in
de gelagkamer deed om op den tast de
d.eur van de kamer r'an Couëz te zoeken,
stiet hij ,,tegen iets dat hij voor een zak

Foto B, .1. dl' Vries. WEIDE, MET GEZICHT OP H.ATTEM.

hield". Hij werd bang en ging naar buiten: een hond. achter
huilde klaaglijk, Libert loopt om de herberg heen en ontwaart
stof, die van de goot neerhangt; langs deze sjerp is de kalk van den muur gekrast,
hij ziet indrukken van een hiel, ,,een ronde hiel \-an een eleganten sclioen \-an'vreemd
model".

het huis vastgebonden,
een lange reep blauwe
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Libert gaat terug naar den voorkant van het huis en k]o]rt
DJ) de luiken, maar niemand antwoordt. Hij overwint zijn schroom
en wil binnentreden, maar op den drempel bemerkt hij reeds
dat hetgeen hij voor een zak gehouden had, een lijk is. Hij
gaat aan den haal en komt, half gek van schrik, te Roisin, waar
hij zijn ontdekking mededeelt. ' .
De vrederechter, de agent* national en_^de officiers municipau.x

begeven zich op weg; de helft Van "de bevolking volgt hen in
angstige spanning. Toen men bij de Houlelle kwam, was de
door Libert beschreven blauwe sjerp verdwenen ; zelfs had iemand
de krassen o]3 den muur met asch ingewreven, opdat 'zij, niet
in het oog zouden-vallen.
De agent national Wattiaux plaatste wachters aan de deur

van de herberg, verbood de luiken te.o]ienen en ging binnen.
De officiers municipaux MaiTier, Durospy, en Despinoy volgden
hem. Het jiroces-verbaal \'an hun onderzoek,-dat. l_ater door den
heer Van den Busch werd teruggevonden, vloeit ó,e'" van stui
tende bijzonderheden; wij zullen er slechts de hooldzaak van^-
vermelden. In het eerste vertrek, dat tot gelagkamer en keuken
diende, lagen drie lijken: dat .\-an den geneesheer Hubert
Mor^au, van vrouw Couëz, slechts met een .serge rok en een
lijfje'gekleed, en van Joséphine Couëz', een meisje van dertien
jaren'; haar lichaam was.. verminkt door sabelhouwen . en het
hoofd van den romp gescheiden. Alle laden waren leeg, de
kasten opengebroken. Het verschrikkelijk onderzoek werd voort
gezet bij het lictU van eenige kaarsen en het daglicht dat dóór
•de geo])ende deur viel. Buiten stond een verschrikte-menigte,
de oogen gericht^ oj) hét vervloekte huis, dat er met zijn ge
sloten luiken' zoo' rustig, uitzag. Het nieuws \'an wat daar
binnen gevonöen wercl, \'erspreidde zich met groote snelheid
over de vlakte, de verontwaardiging uitte zich in.een algemeene
verwensching: " ' • ,

,. — Moneuse! Moneuse!
Men zag twee geneesheeren aankomen, Fran^ois Valleran,

chirurgijn fe Sebourque, en dokter Crapez van tVargnies. Zij
verdwenen in het huis, het onderzoek werd voortgezet. Gelijk
vloers ryas alles één bloedbad. In het vertrek naast de keuken
vond men het lijk van Couëz, gekleed in een lakensch pak met
een huweelen broek; zijn hoofd was verbrijzeld, en in de kamer
vond men de kolf van een geweer, dat op zijn schedel was stuk
geslagen. In een vertrek daarnaast lag een der dochters van
Couëz, met haar kleine zu.sje iji den arm; beiden waren met
dolkstooten doorboord. In een 'hoek lag het lijk van Hevelde
Couëz, een jongen van twaalf ƒ^lar, bedekt -met een hemd en
een buis, dat hij blijkbaar inderhaast had aangeschoten om te
vluchten. Op de trap lag Jean-Philijrpe Couëz, de oudste zoim,.-»
22 jaar oud; hij was getroffen terwijl hij de trap oplie]-), alaiiff

de menigte
aanzetten, uit
nog. Het huis

kijken,
kouden blik,

een gier,\'an

hij iemand wilde waarschuwen die <'P J*-' , , , '
r-erborgen was. In een opkamer r trnd men een negende JijK, oar
van Désiré Couëz; hij was in zijn bed \-ermoord.
Naarmate het afgrijselijk onderzoek voortduurde, wercl oiii

boeren grooter. De menschen kwamen bij tri'cj en
Autrep]:e,' Saint-M'aast, Montignies en ^|•l(leI
bleef dicht, maar men wist dat de geneeshreien

nu tot de lijkschouwing oc-ergingen. Uit deze menigte die o]. de
anders zoo verlaten \-lakte samenschoolde, stegen kreten \ an
wraak en bedreiging op: ,,l\Ioneuse! Moneuse!" Plotseling een
algenieene stilte, een zwijgen uit \-rees, aangrijpender dan tle
plotseling onderdrukte uitingen van toorn Hij wa- het,
Moneuse, hij die door de algemeene \-erontwaardigmg als de
moordenaar werd aangewezen. E\'enals de anderen, kwam hij

Daar naderde hij te paard, met een minachtenden
schrikwekkend; een liooge gestalte, met het i*rotiel
zwart haar en zwarte wenkbrauwen, en htteei\en

over de linkerwang, liet hoofd bedekt met een muts van yossex el
versierd niet een grijslinnen kwast, een breeden rooden doe\ "in
den hals, om het middel een lederen gordel met twee pistolen
en een Katalaansch més, TrÓtsch,=onverschillig \'oor den alge-
meenen schrik, reed hij door, ihförineerde naar hetgeen er ge
beurd was, wendde den teugel en verdween ^ .
Ditmaal echter was het algemeene afgrijzen zoo groot, dat

deze monsterachtige driestheid niet ̂Ijaeljv Denzelfden avoncUnog
werd een hniszoeking gedaan bij de moeder van Moneüse te
Saint-M'aast; zij verklaarde dat zij haren zoon sinds veéi'tmn
dagen niet gezien had. Den 27'-' eindelijk liet de nicn gj zich
zonder tegenstand gevangen nemen bij zijn vriend Tiognon te
Flamengrie. Een wonder was het dat er nog gendarmes gevonden
werden om hem te arresteeren. Minder gemakkelijk was het een
magistraatspersoon aan te. wijzen die zich met de instructie der
zaak wilde belasten. De vrederechter van (Juesnoy, c'oor wien
Moneuse werd geleid, verwees hem naar zijn collega van Bavai,
die hem naar den rechter van Doiir expedieerde, die er zich van
afmaakte en hem overliet aan den magistraat van Eer,gen.

• Moneuse verwaardigde zich niet om zich van schuld vrij te jdciten
en stelde zich tevreden met een alibi; liij beweerde den nacht
van de misdaad te hebben doorgebracht bij de weduwe (lilmant
te Roisin. Deze kwam bevende verklaren, gezien te hebben dat
hij zich den 22"^ des avonds om 10 uur geheel gekleed oji een
matras uitstrekte, en dat zij hem den volgenden morgen om
uur daar nog had zien liggen; ,,hij lag rustig te slajien en had
alleen zijn jas en zijn laarzen uitgetrokken". Niemand durfde
tegen den \'erdachte getuigen, niemand durfde zijn vroegere
misdaden, die zoo klaar als de dag en onloochenbaar waren, in
herinnering brengen. Bovendien werd er ook geen moeite gedaan
om getuigen te vinden, en daaruit blijkt duidelijk dat er iets
geheimzinnigs aan de zaak was. Dadelijk bij het begin van het
onderzoek begrepen de magistraten, ,,dat de aanslag oji de
Hoiilette, ofsclioon oogenschijnlijk diefstal ten doel heblrc-'nde.
moest zijn ge'fnsjjireerd door een geheel ander motief, lang \'ooraf
beraamd en wie weet ? — misschien ruim betaald". De instructie,
die trouwens spoedig werd opgege\-en, stuitte af ..oj-i een reeks
intriges en listige kunstgrei:en die de actie der justitie lielem-
merden". Harmegnies, de rechter van Dour, stak het niet onder
stoelen of banken: ,,Men zal nooit op het idee komen de ware
schuldigen te zoeken waar zij zijn: deze crimineele zaak is als
het kleed van Penelope". Moneuse, die nooit aan den goeden
afloop had getwijfeld, werd in vrijheid'gesteld.
Sedert is men er niets meer \-an te weten gekomen. Wie w aren

de onbekende reizigers, de ,,emigranten" op wie het ongetwijfeld
gemunt was? Door wie waren de moordenaars aangezet ? Met
welk doel. ten wiens behoeve handelden zij ? Wie zorgde dat
zij ppgestraft bleven? üj-) deze vragen is geen antwoord, en toch
zijn- diev'V4"agen dikwijls genoeg gesteld: gedurende jaren was
het de nachtmurrk; van de streek. Tijdens de Restauratie, toen
het laiid \'an I^rgen onder de Fransche overheerschiilg \ andaan
hv.'aui, circuleerde een manuscript, getiteld ,,De waarheid over
de mo';)J^dén van de Houlette"; het \-erhaal was. naar men zeide
opgeschreven uit den mond van den bediende, die c'an het dak

'van de herberg, het binnendringen der bandieten had gezu-n en
den volgendeu dag met zijn geheimzinnige meesters naar Dun si h-
land was vertrokken. Twintig jaar later keerde hij terug zonder
iets te weten van het drama, en eerst toen hoorde hp dat
negen personen in het huis vermoord waren, terwijl diii in de
goot verscholen lag. Zijn verhaal bracht niet de minste oi hel
dering. en men'bleef over de zaak jiraten zonder eenig resulfvit'
Men sjireekt er nog van. De sinistere herberg wordt te H-v-'

of Roisin aan toeristen als doel voor een wandelino-
jaren is zij met van uiterlijk veranderd N- ' "

leeg gestaan te hebben, \'ond zij iemand die haar '
man durfde er zijii intrek nemen en zag kans rustio te
in deze met bloed bezoedelde vertrekken. Ue Hoiii
echter geen goeden naam; tegen den a\-ond

sinds honderd
'  ang

ICOl In ;

slajien

tegen den avond verzamelt "z!' ]
de gewone chenteele van smokkelaars, die er jenex ei
afwachting x'an het uur om o\ er de grens te
is alles dicht en stil. De afgelegen huizen
dikwijls een verdacht voorkomen.

mdrinken
trekken: o\ erdag

aan de grens hebben

(Slol ï'ih'oj/


