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zien. Alleen kan de zijde niet tegen schrammen van doorns en takken uit het struikgewas. 
Prijs / 1.25. 

Zak van oliezijde met koordsluiting, 25 X 2 7 ^ c M . , / 1.—; 19X20CM. / 0.70. Deze bleken 
mij heel geschikt voor het meenemen in den zak van vochtig materiaal, zooals Waterplanten. 

Natuurlijk zijn daar ook stevige rugzakken, stuurtasschen, balhoofdtasschen e.d. te 
krijgen, maar al bijzonder practisch voor ieder die per fiets reist zijn nog de z.g. tenttas-
schen, 26 X 32 X 13 cM., van canvas die met riemen over den bagagedrager rechts èn links 
van het achterwiel gehangen worden. In een stel van zulke tasschen kan ongelooflijk veel 
worden meegenomen en doordat het gewicht laag bij den grond is, hindert de bagage veel 
minder dan wanneer ze b.v. in een mandje achterop wordt meegenomen. Wat op zandwegen 
e.d. al heel aangenaam is. Prijs / 12.50, in zeer eenvoudige uitvoering / 6.90. 

Doch vraag maar eens een prijscourant aan bij de firma. Misschien koopt ge er dan wel 
ineens een tent bij! 

Bergen op Zoom. JAN G. SLOFF. 

St. Pietersberg Curiosum. — De kalender „Ons Eigen Land", uitgave van de fa. Wecnink 
en Snel, den Haag, brengt als wandversiering voor r2—18 April 1925 een afbeelding van 
den St. Pietersberg, n.1. de gravcrij van de „Cimenterics réunies" met de ruïne Lichtenberg 
op den achtergrond. Men rekent die open wonde in het Limburgsche landschap blijkbaar 
tot „Mooi"-Nederland. 

B. o. Z. JAN G. SLOFF. 

Het vlucht-instinkt van jonge reeën. — In het Novembernummer van Uw tijdschrift 
komt een stukje voor over „Reeënjongen", waarin de schrijver verhaalt hoe hij in 't bosch 
een reetje vond, dat nog niet scheen te kunnen loopen, of althans nog geen besef van 't ge
bruik van zijn beentjes had. 

Ik vermoed echter, dat dit rustig gedrag veeleer een gevolg van nog niet voldoende 
ontwikkeld vlucht-instinkt is geweest. 

Het zal ongeveer 25 jaren geleden zijn, dat ik, dwalende door de groote bosschen van 
het Starnberger meer zuidelijk van München, plotseling honderd meter van mij af op 't voet
pad een Reetje zag staan, 50 of 60 centimeter hoog, dus al niet zoo piepjong meer. Het 
diertje liep niet weg, maar keek me strak aan en legde zich, toen ik naderde, vlak op den 
weg neer. Hoe dichter ik bij kwam, hoe dieper het hals en kop, lang gestrekt, in 't toch maar 
lage gras, dat op 't pad groeide, trachtte neer te drukken, waarbij 't mij bleef aanstaren. 
Zoo bleef het ook liggen, toen ik er bij was. Ik nam het diertje op, streek het een beetje, 
zonder dat 't eenige angstige beweging maakte. Daarna zette ik 't weer op den grond vóór 
me neer. Een kort poosje bleef 't me nog aanzien en toen — wip —• sprong 't rechts-om-
keert, zette 't op een vluggen reeëngalop en was in een oogenblikje verdwenen. 

Een ander voor mij merkwaardig feit van dien aard is een ontmoeting geweest met een 
Ringslang aan den oever van het Caputhermeer, een prachtig, stil meertje, midden in 
bosch, in de mooie Havelstreek, zuidelijk van Potsdam, weinig bewandeld, wijl de weg 
om 't meer „verboden" is. 

Het dier, ruim een meter lang, lag gekronkeld bij een dikken boomstam. Het ging niet 
weg, toen ik naderbij kwam, richtte zich alleen een heel stuk op in de hoogte en „züngelte" 
met zijn slangentongetje naar mij toe, zonder erg boosaardig te schijnen. 

Ook toen ik het prachtige diertje even met mijn stok aanraakte, niet om het te dooden, 
maar om te zien wat 't doen zou, ging 't nief weg, maar verhief zich alleen nog wat hooger. 
Het scheen niettemin totaal gezond, de donkere oogjes glinsterden als kleine zwarte 
agaatjes en de gele boog op den kop was van 't zuiverst licht citroengeel. 

Een oogenblikje later toen ik wat afzijds was gaan staan, schoof het, langgestrekt, de 
vlakke helling af in 't meer. 

Weet U, Mijnheer de Redakteur, een verklaring voor dit vreemde gedrag? Mijne ervaring 
met Slangen in Europa is overigens altijd geweest, dat ze op 't eerste gezicht aan den haal 
gingen, in tegenstelling met hunne soortgenooten in andere werelddeelen, die somtijds als 
verdoofd blijven liggen, ja zelfs wel eens een aanvallende houding gaan aannemen, ofschoon 
alleen ter verdediging. 


