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ln hef ïicht van de lantaarn

Hebben wolvinnen kinderen gevoed?

iVïen kenÉ de legende van Romulus, die Rome stichtte. Romulus
was uoon van Mars en afstammeling van Yenus, langs zijn moeder,
Rhea Sylvla, d*cleter van Nurnitor, koning van Alba. Amulius, broe-
der va;r Numitor, crn den koning van Alba, dien hij onttroond had,
van afstarnratelingen te beroven, d,eed de tweelingbroeders Rornulus
en F{enaus in een rnand plaatsen, en langs den Tiber afilriiven. Maar
zuiks geheurde op het cgenblik dat d'e Tiber buiten zijn oevers was ge-
treden. l{et. water Érok zich terug en de tweelinglhçe6.ts bleven aan
den voet van den Falatynsen berg op het droge achter. Zij werilen
door een wolvin gezoogd en nadien in het geheim door een herder op-
gevoed, die de trvee Ë<inderen gevonden had. Groot geworden, w,erden
zij orn hun lruitenge'Tvone lichamelijke kracht vermaard. Zij werden
door hern grccÉvader Nurnitor herkend, dien zij terug op zijn troon
plaatsten. Rornulers s{,iehtte de stad Rome, die hij met avonturiers be-
vaikie. Êdaar het werd een stad zond,er vrouwen, daar de naburige
roliçeren weigerden zich m,et, de Rorneinen te verbinden. Toen boden
de Rorneir.en een godsdienstig volksfeest aan de -$abijnen, âân €tr
gir''gen {ijelens die spelen tot den Salbijnsen maagdenroof over. Die
roof cnthetende tussen ftorneinen en Sabijnen een oorlog. Maar de
niecwe R,emeinse vrouwen wi,erpen zich ûussen hun vaders en hun
echtgenoten en deden den strijd staken. De beide volkeren vormden
*-eidra maar één volk meer, met Romulus als koning.

Een hronzen beeld, dagtekenend van de zesde eeuw vô6r Chris-
tus en voorstellend een wolvin die Romulus en Remud voedt, werd op
het Capitolium geplaatst en herinnerde aan de legende van den oor-
sprcng van Rom,e.

De rvetenschap haalt achttien gevallen aan van kind,eren in wil-
den staat, die onder de wolven opgroeiden.

Over dergelijke wolfskind,eren werden vele dwaze sprookj,gs vs1-



spreid, waartegenover men zeer wantrouwend moet ziin.
In het begin van 1941 echter werd door een Amerikaans zende-

ling, Singh, uit Brits-Inilië, een en ander over wolfskinderen medege-
deeld, dat voor gploofwaarilig gehouden wordt.

Singh ging inderdaad eerst op herhaalden aandrang van geleer-
den tot ile publicatie over van getuigenissen, die hij m,eegemaakt hail.

Gedurende een reis door een oerwoud verzochten enige dorpelin-
gen hern, hun kudden tegen de wolven te b'eschermen, die reeds tal-
rijke slachtoffers in hun vee hadden gernaakt.

Sinsh ibouwde een schuilhut aan den zoom van het woud, rvaar-
in hij zich tegen het vallen van den avcnd opstelile om den strijd
tegen de wolven aan te gaan.

- Na enigen tijd kwarn een wolvin uit het struikgewas te voor-
schijn. Zij was door een aantal welpen gevolgd, rvaarvan er twee door
hun,eigenaardigen gang opvielen. Men kon goed merken dat het geen
wolven waren, ook geen jonge b'€rêrlr noch apen.

Wat ze juist waren, daarvan kon men zich geen rekenschap ge-
ven.

Tot een drijfjacht werd besloten, die toeliet de zonderlinge die-
ren te omsingelen. Men kan zich licht de verbazing van den zende-
Iing voorstellen, toen hij tot, de vaststelling kwam, ilat het, twee nneis-
jes wanen, ilie drie tot acht jaren oud konden zijn.

Beide kinderen liepen op handen en voeten. Zij konden natuurlijk
niet spreken. Hoogst waarschijnlijk hadden zij hun prille jeugd onder
de wolven doorgebracht.Men nam de beide wolfskinderen in een wees-
huis op. Maar hoe men zich ook inspantle om ze op te voeden, kon men
in dit opzet niet slagen.

Weliswaar leerden zij zich rechtop voortbewegen. Maar kleileren
wilden zij niet dragen. En menselijk voedsel beviel haar niet.

Spoedig ontstond tussen de beide meisjes en de honden van het
weeshuis een grote vriendschap, zodat zij, ss6ut aten en speelden.

Na een jaar oef,eningen gelukte het aan het oudste rneisje enige
woorden te stamelen. Zelfs leerde het langzamerhand spreken.

Het jongste meisje daarentegen verzwakte zienderogen. Niets
kon helpen en ten slotte stierf het.

WeI eigenaardig, die dood veroorzaakte bij haar zusje een echt
menselijke smart. Het kind werd mensenschuw. Hoe men het ook
trachtte aan te halen, het toonile zich wars van elke liefkozing.

Het zondertle zich meer en meer af en leidde een heel ongelukkig
b'estaano tot de ilood kwam.

Waaraan dit vroegtijdig overlijden moest toegeschreven word.enn
kon niet met zekerheid uitgemaakt worden. Geleerden, die zich met
dit eigenaarilig geval onledig hielden, war€n over het algemeen van
oordeel dat de leeftijdsgrens van wolven ook voor deze kinderen gold.

Legende, waarheid? Wie zal het met zekerheid aehterhalen?
Een feit dient men echter vrôôr ogen te houden: de Natuur heeft

wel ,eens van die verrassende manifestaties, waarbij het menselijh
verstand stil blijft staan.

J. r). s.



Sprookjes van de gebroeders Grimm

Wm

De uil in de schuur.

In dien tijd waren de rnemsen nog zo slirn niet als. nu, vooral
niet te Oolen. De onderstaande geschiedenis han zulks getuigen.

Een uiX, die Iloehoe heette, was op zekeren nacht in een schuur
grraakt en liet zich door het ,çerste morgenlicht verrassen. Hij durf-
de de schuur niet meer vbrlaten, uit schrik voor de vogelso die hern
allen te gelijk op het lijf zouden vallen.

Toen de boerenknecht us rncrgens in de schuur kwam om stro
te halen, zag hij in den hoek den uil zitten, die hem met zijn grote
ogen ,aanheek. De knecht, dodelijk verschrikt, vluchtte de schuur uit
en liep zijn meester vertellen, dat er een wangedrocht in het stro zat,
zoals hij er nog nooit een gezien had. Itret had ogen zo groot als
karrewielen en di,e draaiden als een rnolen. Het had naar hem gebe-
ten, alsof, het hem met huid en haar wilde verslireden.

- Och ja, larie! zei de boer. Gij zijt ilapper genoeg om een
merel uit zij,n nest op te jagen, maar als gij een dode kip op den weg
ziet liggen, dan haalt gij eerst een stok eer gij durft naderen. Ik ga
zelf eens naar de schuur om dit wangedroeht te bekijken.

D'e boer trok de sehuur in, moedig, alsof hij tegen een gans
leger moest vechten. Hij keek en r,ag, het wangedroeht zitten. Ook
hij ging, evenals zijn knecht, op den loop, liep naar de buren €n vroeg
hulp orn een onbekend en vervaarlijk dier t,e doden, daar anders het
ganse dorp eraan rnoest, als het uit de schtrur brak.

Al de boeren kwarnen gewapend met zeisen, pieken, vorken en
bijlen voor den dag. Heel het dorp stond in rep en roer, alsof de
vijand in aantocht was. De burgemeester stond, met gans den ge.
meenteraad, in de voorste rij. Toen iedereen op zijn post was, trrok-
ken zij in dichte rangen naar de schuur op.



De rnoerligste van hen ging met gevelde lans de schuur binnen,
maâr het volgend ogenblik stormde hij, bleek als een dode, schreeu-
wend als een spe,envarken, huiten en kon verder geen woord rneer
spreken. Nog twee anderen rukten de schuur in, maar xnet hetzelf-
de gevolg. Eindelijk kwam een grote boer, sterk en stevig als een
toren, te voorschijn; hij was een echte vechtersbaas, die voor geen
tien nnan achteruitdeinsde.

- Lammelingen! riep hij uit. Met kijken zult grj het dier niet
verjagen! Er moet gehandeld worden! Maar ik zieo dzt gij als ban-
ge vrouwen achteruittrekt en dat nierxrand durft, toetasten. 'Welnu,

ik zal daq gaan!
Hij gespt'e een hafnas aan, wapende zicla van het hoofd tot de

voeten en stond klaar voor den aanval. Ieder loofde zijn moed, doch
menigeen was vrxlr zijn leven beducht.

I)e grote schuurdeur werd geopend. Men plaatste een- ladder
tegen den balk, allen rnoedigden den held met grote woorden aan en
haden een schietgebeil tot den H. Joris, die den draak versloeg.
Toen hij boven was, kreeg de uil het in de gaten, dat het om zijn
Ieven ging. Itrij begon zijn ogen te verdraaien, spreidde de vleugels
op, knapte met zijn bek en liet een schril <<Hoehoelr horen.

- Stoot toe! riepen de dappere Oolenaars.

- Als gij hier op de ladder stondt, zoudt gij, aldus niet praten!
ricp rle sterke terug.

Hij klorn nog een sport hoger, maar toen begpn hij te heven 
"

en zocht, half bewusteloos, den terugweg.
Nu was er niemand meer, die het'wangedrocht te lijf wilde gaan.

- Het ondier, zeiden zij, heeft den moedigsten en sterksten
man van Ootren, door zijn schreeuwen en blazen,-vergiftigil en gie-
wond, waarom zouden wij nodelcos ons leven wagen!

Zij bespraken ondereen wat er nu moest gedaan worden om
Oolen van den ondergang te redden.

De burgemeester had er eintlelijk iets op gevonden.

- lYij zullen, zei hij, de schuur met gans haar inhoud, met
hooi, stro, wanmolen en het ondier, in brand steken. I)e gemeente
zal den eigenaar vergoeden, want beter is het, het gevaarlijke dier
te verhranden, dan dat gans het dorp vernietigd wordt. Misplaatste
zuinigheid zou hier de wijsheid kunnen bedriegen.

Dit voorstel werd door iedereen volmondig goetlgekeurd. Men
stak de schmur langs de vier kanten in brand, maar Yergat de deuren
dicht te doen. tr)e uil, die het te benauwd kneeg, vl'oog de wereld
in, en zo hekwam de gemeentekas van Oolen, geheel nutteloos, een
ferme aderlating.

Verantwoordelijk opsteller: O. M. BROECKX, M'echelsesteenweg, 78 te Kostich.
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