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DE DOODENPOEL
DOOR M. Beza EEN ROEMEE!SCHE VERTELLING

betrok- hij kwam met een kameraad en zwierf meT zijn scha-
tot hii zijn kooi in deze buun opsloeg. ̂  Tot waaren rond, tot

was de roem natuur schenen haar met e"endrongen Alle schom^ het blauw des hemels - de kleur

p yirghea van Gramuste niet doorge
jonheden di

gave'bedacht te hebben: het
h;rer oogen; de schaduw der wouden - het geheim van huna„.„.ch|.e dK,,.e„= de

d'o"" .ulke .,ekoeel.ikkede. vie,
Virnhea te voet. Maar zij sloeg daarop geen acht:ifX^rwaTinfer'ham- oogen rustten op den herder, maakte

WE schenen tusschen den Gramos- en den Deniscu-
herg te zijn. Ik maakte dat op uit de toppen,
die op nachtelijke spookverschijningen geleken,
onafgebroken de wacht houdend in het maan

licht; de maan zelf konden w-e niet zien, we konden haar
slechts hoven ons voelen. Het hleeke licht scheen slechts in

den aether hoven ons en verminderde geleidelijk tot het voor
de oogen verloren ging in een massa schaduwen. Als gordijnen
hingen die neer, omwikkelden ons, dicht, zwmrt. De stilte
strekte zich tot in het oneindige uit, het leek, als was de aarde
sinds haar schepping hier onveranderd gebleven. Nauwelijks
een windzuchtje bereikte ons. Steeds voerde de wind naar
deze plek een geur mede van vochtige kruiden, van planten
met giftig sap; alles sprak van de nabijheid van water — niet
frisch water, maar water, dat reeds eeuwen lag te slapen. SI
,,Kun je den poel zien?" vroeg mijn metgezel, Ghicu Sina, en
voegde er toen hij: ,,Hij ligt stellig hier ergens verborgen, kijk
maar goed uit". SI Ik keek en na een tijdje, toen ik aan de
duisternis gewend was, kreeg ook ik den indruk van iets
glanzends en glads. SI ,,De poel —". S3 „Alleen de poel?
Lichtjes soms ook?" S3 ,,Ja", fluisterde ik huiverend. SI
Daar, op de oppervlakte van het water, waren flikkerende
lichtpunten. Zij konden niet van hoven komen, het waren
geen gloeiwormen of vonkjes, zooals men over graven ziet
spelen. S3 Ghicu Sina zei: ,,Het zijn weerkaatsingen, de
lichtjes schijnen in den poel". SI Aangegrepen door de vrees,
die zich van ons meester maakt in tegenwoordigheid van het
bovennatuurlijke, vroeg ik: „Wat bracht ons ertoe om hier
halt te houden?" SI „Waar anders konden we overnaehten?
El- zijn geen schaapskooien hier in de huurt; vroeger waren
ze er wel, maar sinds den dood van den Geest, die de bergen
bewaakte, is er geen enkele over". SI Na een poo.sje zei hij
langzaam: „Heb je wel eens van doodenpoelen gehoord?"
Hij stond in gedachten verzonken. „Dit is een doodenpoel.
Ik zal je erover vertellen. S3 Eens, toen de knoppen der
boomen op openbarsten stonden, was deze streek vol schapen
Kudde na kudde kwam hier voorbij, gehoed door forschê
herders, goed bekend hier in de omgeving. Toen kwam op
een lentedag een vreemdeling, schoon als een god, over de

zich een brandend verlangen van haar jeugdig hart mee,ster
sa Dag na dag kon men nu op de hoogte bij de schaapskooi
de tonL van een fluit hooren en in de stilte van de schemering
wekten deze vreemde begeerten in haar op. Dan sloop zij
het huis uit en de herder daalde af naar Gramuste. ̂  Te dien
tijde ongeveer brak er een storm los als nimmer te voren
beleefd was. De toppen en pieken ratelden als verwis
selden de bergen van plaats- tegen elkaar botsend met een
geweld als een donderslag. Zoo ging het drie dagen door.
Eerst op den vierden dag- laat in den avond- kon de herder
de kooi verlaten. Slechts enkele stapjien had hij gedaan, toen

W-at zagen zijn oogen aan il<-n rand \an ch n poel? Een
groot vuur en daarvóór iets als een schaduw. En plotseling
.sprak de geestverschijning, met de hand wijzend naar het
spit, dat hij boven den hoop gloeiende kolen hield: .Het hart
van' den Geest van den Deniscu'. S3 (logenblikkelijk begreep
de herder de beteekenis van den orkaan der voorafgaande
dagen. De Geesten, wachters van de bergen, hadden een
onderling gevecht geleverd en één was er gedood. De schim
sprak verder: .Draai dit spit. zoodat ik ondertusschen wat
kan rusten. Steek niets van het hart in je mond. w-ant als
je het aanraakt zul je onmiddellijk sterven'. §1 De geest viel
in een diepe sluimering. SI Naast het vuur gezeten keek de
herder met angstige oogen alle richtingen uit. Ver weg. aan
den bleek-blauwen hemel, verschoot een ster: ze viel met een
langen, vurigen staart en ging uit. .Er zal iemand sterven',
zuchtte de herder. De woorden van den Geest gingen hem
door het hoofd. .Hm!' zei hij. .Als ik ervan proef, gebeurt
misschien het tegenovergesteld»-, wie weet?' Aldus denkend
legde hij den vinger op het hart aan het spit en bracht die
toen naar den mond. Het smaakte verrukkelijk. Hij
lachte, at toen snel het heele hart op. Terstond maakte zich
een wreed gevoel tegenover den Geest van hem meester; ter
plaatse doodde hij hem en at het hart op. flogenhhkkelijk
kwam de kracht van een reus over hem. de grond begon onder
zijn voeten te beven, terwijl stemmen in de lucht en .stemmen
uit het water rondom hem klonken. Schepsels die hij nimmer
gezien had, doken uit den poi-l op: met hun witte handen
ineengestrengeld dansten zij in w arrelende kringen rond. Al
dus veranderd, kwam hij bij zijn makker, bij de schaapskooi,
maar zijn gedachten waren ergens anders en zijn stem klonk
a s komend uit een andere wereld. Hij eindigde met de telkens
afgebroken woorden: .Het water roept me — vertel niemand
wat me i.s overkomen — neem mijn fluit: als er gevaar dreigt
kom dan naar den poel en zing' voor me'. §3 De volgende
avoii cn zag Viighea den herder niet komen en zij verwonder
de zich dat zij hem niet zag en verwachtte hem'van dag tot

l" ^'i' ë^dg* 11 dagen, die w el weken geleken, voorhij en demaanden en zij gingen voorbij zonder nieuw»
Imd moest houden van

^ ïd^nnnerde zich de makker op den heuvel de
mic>^m-nacht b^gaf hij zich naar

Teeen den^^^*^ zong — een heelen tijd zong hij.kwam t" van de fluit iegstierven.f<n kant van Gramuste tweemaal het kleppen
gstierven.

vanin een l-u.i- . -j'-aiuusie iweemaai uei

i-oevitre I ,.., ' twee keer en wéér. achtereenvolgens.t.im n. aan „ut p, echo', antiïOorJJeD.

schouders een jas dragend zoo wit als sneeuw. Iedereen vroeg
zich verwonderd af: ,Wie kan dat zijn en vanwaar komt hij ?'
Tal van verhalen deden de ronde, tot het geheim ono^elnêt

.1 T,, ,1^ ,1-. T* ï . , J n*werd

heuvel tot heM,; 'i ^d.kk.-n geluid, weerkaatsend van
en na een w ille ̂  " hodem van den poel bereikten
klokken, ween.-iwl' l" woorden in de stem der
dood!"' PL; rhythme: .\ irghea is dood
alles slechts he.-'l .n"? ^^"igen tijd. Ofschoon hij me dit
heim miin verteld had. voelde ik hoe het gff'l" ^vas bi

. In de vallei van de Tempe — zoo luidt hét verhaal —
waarheen hij met de schapen getrokken was, ontvlamde hi"
in liefde voor de mooie Virghea. Krankzinnig van liefde vol È'
hij haar naar de bergen, toen haar familie het winterkwai-P

nnen
gericht, wac
»peelden. sche!>n ^weerkaatsingen zonder op

gegaan: met de oogen op d

d

en po
houden

e zwakke stein hoorde ik. zooals men so®»
hoort, den klant^^i^ herinnering uit een ver verletleB
'  klokken en hun metalen woorden.-'^"■ghea is dood IS. dood! ..En toen", gaat het ^.prlina'
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verder, i^rees hij op uit den poel. Als de wind zoo snel nam
IJ laai in zijn armen en voerde haar de diepte in, naar zijn
ooizichtig paleis, waar, tot den huidigen dag, kleine licht-

punten branden rondom het hoofd der doode vrouw."

BET EN HAAR JON GE-
JU EFROUW

Hl
I

DOOR Tante van Toentertijd

EEFT lang geduurd eer ik begreep wie de Elisa-
beth Pieternella Stoffels was, van wie ik de over-
lijdens-aankondiging kreeg. ,,Onze geliefde tante,
behuwd- en oudtante .... 86 jaar . . . ." maar

toen de heelc familie kennisgevingen bleek ontvangen te
hebben, wist ik het ineens. §3 Bèt immers! Bet van tante
Dien! In de laatste tien jaar had ik niet vaak meer van
haar gehoord. Sü Och, is die dood! Nu, ze heeft een goed
leven gehad, zeventig goede jaren tenminste. S] De eerste
zestien had ze meestal honger, vertelde tante Dien me wel,
en een sprookjes-stiefmoeder, die haar sloeg en haar boven
haar kracht liet werken. 83 Toen kreeg ze een dienstje, bij
tante Dien's Moeder — tante Keetje was dat. 83 ,,En wil u
gelooven", vertelde Bet graag, „'t was me of ik zóó in den
hemel kwam! Geen menseh die me sloeg, en geen menseh
die me afgrauwde. Mevrouw Avas een engel, en Meneer, dat
kan u je heelemaal niet voorstellen, maar die is ook gauAv
gestorven. Die was niet voor deze aarde. 83 ,Asjeblieft',
zei-ie tegen mijn, kleine blaag. ,Krijg ik asjeblieft mijn schoe
nen van je?' 83 En de jonge meneer, die studeerde maar,
altijd maar studeeren, maar als ik hem goeie morgen zei,
dan zei hij doodgewoon: ,dag Betje'." Wat had ze verwacht
dat hij zeggen zou? Dat is me nooit recht duidelijk geweest.
83 „Maar de allerliefste, dat was toch de jongejuffrouw!"
83 (Vreemd genoeg, Avaar tante Kee een engel Avas, en oom
Bernard te goed voor deze aarde). 83 ,,We scheelden goéd
tAvee jaar, de jongejuffrouAv en ik. Zij moest nog veertien
worden, toen ik bij Mevrouw zaliger kAvam. De jonge meneer,
die Avas toen zeventien. Och, Avat een beeld van een kind
was ze, de jongejuffrouw!" 83 Ik kan me nooit goed voor
stellen, al heb ik 't Bet vaak hooren zeggen, dat tante Dien
Averkelijk zoo'n schoonheid geweest Avas in haar jeugd. Ik
herinner me haar van haar vijf-en-dertigste af, een ouAvelijk
meisje, geelbleek, en zeer mank, door een aangeboren heup
aandoening. Ze stierf met vijftig jaar, en Avas de laatste jaren
Averkelijk ontzettend leelijk, stokkemager, bijna kaal, zoo
AA'aren haar haren uitgevallen, en met schrikkelijk slechte
tanden. 83 Voor Bet, geloof ik, is ze tot het eind toe mooi
gebleven, zooals ze ook tot het laatst ,,de jongejuffrouw"
Avas. 83 Nu voor en na de meisjes in mijn familie- en kennis
senkring eindexamen gedaan hebben, sommige al eenige
studie-examens er bij, noemt Lizet's dienstbode ze nog ge-
noegelijk bij den naam. Mijn Marie heeft uit zichzelf bedacht
maar „juffrouAv" te gaan zeggen, Avat ik er van vond? Toch
vergist ze zich nog vaak. ̂  't Idee dat ze een kind van
dertien „jongejuffrouw" zouden noemen! 83 Géén heden-
daagsch meisje zou den titel ook trouAvens aanvaarden;
géén zou bij een vriendinnetje aanbellen en vragen naar
..jongejuffrouAV Tine". 83 ,,AI kon ik er goud mee verdienen,
niet", zegt Stans. 83 ,,A1 moest ik er voor naar de gevangenis,
niet", verzekert Truus. 83 Moeder heeft tante Dien avcI eens
gevraagd, Avaarom ze Bet niet eindelijk „juffrouAv" liet zeg
gen. 83 „Dat Avil ze niet", zei tante Dien, „juffrouAv is voor
haar ieder Avinkelmeisje; ik ben nu eenmaal haar jongejuf
frouw. Och, ik laat haar dat plezier maar, mij hindert het
niet". 83 En ,,jongcjuffrouw" bleef het. 83 „Compliment
van de jongejuffrouw, en of u dat boek over de vroinven-
beweging voor haar te leen hebt, ze mag niet uit van den
dokter", kwam Bet vragen; of: „De jongejuffrouw heeft een
kaart over, of er iemand mee wil naar 't Concertgebouw".

Tnnfp Oien Avas eigenlijk maar verre familie van ons. al
z^idorAve^rte; volle'nevL en nichten had ze niet. Ze was
op haar dertigste alleen over Oom Bernard stierf toen ze
veertien of vijftien Avas, tante Kee twaalf jaar later Na oom s
dood hadden zij 't een poos heel zuinigjes maar langzamer
hand had „de jonge meneer" zooals Bet hem noemde, oom
Herman, de zaken groot gemaakt. En juist toen hij bepaald
rijk genoemd kon worden, kort voor zijn huwelijk kwam hij
om bij een .spoorwegongeluk. ̂  De verzekering betaalde -

de spoorAvegmaatschappij — de compagnon — er was bui
tendien geld — tante Dien bleef sehatrijk achter. 83 ,,En
gelooft u maar niet", zei Bet. ,,dat de jongejuffrouw ook maar
zie dat meer voor zichzelf besteed heeft dan toen de jonge
meneer nog leefde, 't Ging maar naar de armen, naar al de
vereenigingen van de jongejuffrouw. En och, och, wat heeft
ze er altijd een gedoente mee gehad, en AA'at een ondank!
Maar nooit stuurde ze ze weg. Ik Ave], hoor, dat wil ik wel
Aveten. Als ze 's avonds aan de deur kAvamen, en de jonge-
juffrouAV, zoo moe en ziek als ze soms Avas, al een heelen dag
geloopen en geschreven had. allemaal voor hun, dan zei ik:
,Nee hoor, nou kan je de jongejuffrouAV niet spreken, nou
moet de jongejuffrouAV óók eens der rust hebben, de jonge
juffrouAV staat al den heelen dag voor jullie klaar'. 83 ..Maar
nóg, als ze 't hoorde, riep ze van binnen: .Wie is daar. Bet,
is het juffrouAV Klaassen, of juffrouw Pieterse', — wie het
dan Avas — ,ik kan ze Avel even ontA'angen, hoor!' 83 ,Ze
helpen u met z'n allen in het graf', zei ik wel tegen de jonge
juffrouAV; en heb ik geen gelijk gehad?" 83 Nog na jaren
konden de tranen bij Bet komen, om 't verlies van haar
jongejuffrouAV, en geen flauw idee had ze, dat ze zèlf mis
schien niet weinig tante Dien's dood verhaast had. door
haar ,,goed" te doen. 83 Tante Dien had, bij allerlei kwalen,
ook suikerziekte, en hield nogal A'an de zoetigheden en des-
sertjes die haar natuurlijk verboden Avaren. 83 Van Bèt
kreeg ze ze. ,.Da's maar gekheid, zóóveel heit de jongejuffrouAV
niet in der leven, dat ze dat hajijc dat 'r smaakt niet zal
magge hebbe. Die dokter heit goed prate. ik ben blij dat
ik t'r geve kan". 83 ..Maar Bet. als de juffrouAV er nu erger
ziek van Avordt?" 83 ,.De jongejuffrouAV heit er trek in. Ze
is soms Avee van den honger, en aan enkel groente en vleesch
heit ze niet genoeg. Geen aardappels, haast geen brood óók
al, 'k zal 'r zeker laten verhongeren!" 83 ,,Heu.seh, Bet, ze
zou van te veel zoetigheid kunnen sterven, geloof het toch!"
83 ,,Beter A'an te veel dan van te Aveinig!" zei Bet, met on
verzettelijke koppigheid. 83 ,,Ik heb van me 16de jaar voor
de jongejuffrouAV gezorgd, en nu op me zoovéélste zal ik 't ook
nog Avel kunnen". 83 Er viel niet tegen te praten; maar
toen een kleine complicatie een snel einde maakte aan tante
Dien's leven, Avas Bet niet alleen radeloos van verdriet, maar
ook van teleurstelling, dat al haar zorgen vergeefs geweest
Avaren. 83 ,,Altijd ben ik de jongejuffrouw nagegaan, met
een doek, dat ze geen kou zou A'atten; de mensehen heb ik
zooveel ik kon van de deur gestuurd, 'k heb toch versterkends
en lekkers voor de jongejuffrouAV gemaakt, A\at ik maar
bedenken kon, en nóg sterft ze me onder me bande". 83 Dagen
Aveigerde ze eten en drinken. Vol verAvijt Avas ze. tegen den
dokter, die ,,'t gestel" van de jongejuffrouAV niet begrepen
had, tegen de menschen die de jongejuffrouw geen rust ge
gund hadden; zèlfA'erAvijt had ze, gelukkig, niet. 83 Ze was
alleen maar troosteloos eenzaam. 83 ..Wat moet ik zonder

me jongejuffrouAV beginnen?" 83 Men kAvam haar vertellen,
dat de ..jongejuffrouAv" zéér ruim A'oor haar gezorgd had,
dat ze haar leA'enlang zou kunnen Avonen Avaar ze wou, mèt
hulp. 83 De ..jongejuffrouAv" raadde haar in een briefje, bij
't testament, een nichtje van Avie ze hield, in huis te nemen.
83 Dat briefje hielp er Bet eindelijk Avat o\er heen. 83 ,,'k Zal
het doen", zei ze, ..omdat de jongejiiffrouAv het me aan
raadt, en omdat het kind zoo'n beetje mank is. net als de
jongejuffrouAV. Dan heb ik toeh Aveer een Avaar ik voor zor
gen kan". 83 En zoo kAvam dan Bet met Sientje ('t lijkt wel
een beetje op Dientje. zei tante Bet verblijd) en met de poes
en de hond \'an de jongejuffrouAV. in een lief klein huisje
te wonen, met meubels die ze uit den inboedel A an de ..jonge-
juffrouAv" had mogen kiezen. 83 ..Die zijn nou van mijn. van
de jongejuffrouAV der boel, en ik kan ze zèlf onderhouden,
der hoeft geen vreemde over te gaan!" 83 Aan den muur
hing het cadeau dat Bet, toen onze familie haar een afscheids
geschenk Avilde geven, als eenige Avenseh genoemd had: het
levensgroote portret, (naar een uit een bestuursgroep) van
een ouAvelijke. tandelooze A'rouw. 83 ..V ie is dat?" A'roeg
soms een vreemde. 83 En Bet. met nooit A'erminderenden
trots, antAvoordde: ..Dat Avas mijn jongejuffrouAV ! '

De Alg. Npd. Vereen, v. Vreemdelingenv erkeer te's-Gruvenhage zond
ons haar nieuwste uitgave, getiteld ..Holande". een hoekje over
Nederland met Spaansehen tekst en voorzien van vele mooie illustraties,
— Van hel Be.slunr der gemeenten I.eiinniden en Rijnzaterwonde
ontvingen wij een gi ïllustreerd gidsje voor l.eimiiiden. Rijnzater
wonde, VVouhrugge en het Hollandsehe Merendistriet.
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IN DE NIJLDELTA

MET DE „DESERT MAIL" NAAR LUXOR
DOOK II.OM half zes 's morgens davert de Assuan-express

langs een klein station ergens tusschen Girga en
Kena. Het ratelend geweld op het wisseleomplex
wekt mij uit den die])en slaap, dien ik 's avonds

tevoren om 8 uur bij Caïro ben ingegaan. Door de gordijn-
kieren dringen zonnestralen. Zij glijden juist over het rand
gebergte langs de woestijn en in dit i)rille uur brengen ze wel
dadige warmte. De nacht was vrij koel en de Wagon Lits ver
strekken in het zomerseizoen oj) dit traject enkel lakens. S3 Ik
geef de zon aanstonds vrijen toegang, waarbij ik een dubbele
ontdekking doe. In de eerste plaats die van een wondermooi
landschap, dat in telkens wisselend aspect voorbijglijdt en
dan een minder aangename, die mijzelf en mijn onmiddellijke
omgeving betreft. §3 Zonder ook maar iets tekort te doen aan
de voortreffelijke inrichting der slaajrrijtuigen, mag toch wei
even opgemerkt worden, dat de houwers het tegen het woes-
tijnstof royaal hebben afgeh^gd. Er is alles aan gedaan om
het rood-gele ])oeder buiten te houden en de zorgzame eon-
duet(uir, die ditmaal over slechts vijf a zes passagi<u's te waken
had. voegd(! er nog linren strooken langs de vensterlijsten
aan toe. 83 Het kon alles blijkbaar niet verhinderen, dal de
stofdeeltjes als een heel lichte sneeuw binnendrongen, zieh
vlijden op het Idanke kussen en de lakens, op mijn gezicht
en haren, op de koffers en het toiletkastje, kortom overal oj).
Klop])en of vegen heeft geen zin. Het geval zou er alleen maar
erger door worden. Zoomin mogelijk dingen aanraken, elk
windzuchtje verhinderen en met het schaars toegemeten water
zoo economisch als 't kan omspringen, zijn de regelen, waar
aan men zieh in een (h'rgelijke situatie heeft te houden. S3 Ik
slaag erin — en met beter resultaat dan zich aar.vankelijk liet
aanzien — mezelf w<'er toonbaar te maken en een ko]) sterke
thee in den restauraliewag<'n spoelt de stofresten uit de keel
weg. 83 Inmiddels verslindt de ..Desiu-t Mail" de kilometers.
De spoorlijn volgt nauwgezet het INijlbed, met eiken kronkel
gaat zij mee. Gelukkig zijn deze niet al te uitbundig. Gesteld,
dat de Nijl d(^ allures had van een Donau, <le spoorweg zou
schatten gekost hebben en de reis naar het Zuiden zeker het
drievoudige van den tijd vergen, die er nu voor noodig is. §3

(■enigermate traag
Boxs.ma

Egvpte's rivier is zeer bezadigd. Zij i
bovendien en zelfs in de jieriode van hoog water volkomen
rustig. Van Assuan af vloeit zij door het land. weldoende.
.Sinds den oertijd schenkt zij haar naaste omgeving vrucht
baarheid en leven. Vi aar haar hulj) eindigt, begint de dood.
Slechts een smalle reej). in den loo|) van ongetelde eeuwen
noest gecultiveerd land, scheidt twee eindelooze, dorre woes-
tijngebieden. Merkwaardig scherp is de afscheiding. Elke
vorm van overgang ontbreekt. .Soms nadert het roode zand
tot vlakbij den oever, aaraan Moeste zandstormen niet on
schuldig schijnen te zijn. 83 De fellah, de Egvptische boer,
slooft en ZMoegt van den morgen tot den a\ond. De brandende
hitte van het middaguur houdt hem niet van het veld. Hoog
stens neemt hij een korte rust in de sehaduM van een palm
boom en als die ontbreekt, legt hij zich met zijn gezicht naar
de aarde te slapen. 83 Ik heb het mij in mijn stoel gemakkelijk
gemaakt en kijk de bedrijvigheid buiten op het land aan. Tot
hun middel naakt en met door de zon geblakerde ruggen staan
( ( mannen in hel Mater en irigeeren oj) uiterst primitieve
Mijze hun akkers. Zoo deden het ook hun vaders, grootvaders
en verre voorouders. Er is geen enkele verbetering en daarmee
veigemakkeh|kmg gebracht in de methode. \ oor den toerist
.s dit een moo, e„ aantrekkelijk dins- maar de boeren doen het
Merkelijk met voor de aardigheid. Het is geen show voorden
vieemde ing a la \ olendam en Marken. Om den dromimd niet.
iV.o T ^ <><■ <!'• mensehen zelf inzien, dat
Zii koin' Y*'" K'hterlijk is. mag betMijfeld Morden.5iH . n Imn Aijl.lal .'n vooralsnog

"■ <lat .le landbouw
iden<jen him " angnjke schreden vooruit heeft gedaan. Zij
S i in de smalle voren, dh- met eenstutimlen S;"' n.kken. Anderen

en een homrh ' " f <b>or de kluiten, met een nietig ezeltje
De l ,iuk er^mor. ^stoffen aan den el enorme voorraden nieiiMC groei-
jarige intensieve Iml,! ^'""voegen oni. ondanks de duizend-
laten behalen. Want Sz'"^'" " 'i"'"'^d(Zi genoegdoening heeft de fellah ten-
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minste, zijn werk draagt vrucht. Daarvan geven de rijke
katoen- en maïsvelden blijk, de wuivende korenakkers eh 'de
vruchtencultures. SI Bij liooge uitzondering ontdekt men
vrouwen op het land. Waar ze in grooter getal te vinden zijn.
in gezelschap van zwermen donkeroogige kinderen, die j)oedel-
naakt in de oeverplasscn dartelen, dat is hij de ongelooflijk
smerige, maar schilderachtig in de schaduw van palmhosehjes
gelegen leemen dorpen. Daar zitten ze, van top tot teen in
't zwart en zwaar gesluierd, schijnhaar doelloos in groepjes hij
elkaar, flodderen wat met waschgocd in het water of houden
zich onledig met wat in 't voorbijgaan lijkt op pottenbakkerij,
't Kan ook een andere bezigheid zijn; heel duidelijk liet de
snel voorbijrijdende trein het mij niet zien. Ezels en kippen
zijn als huisdieren het sterkst vertegenwoordigd, waarhij de
eerste toonen het aanzienlijk heter te hehhen getroffen dan
hun collega's in de stad. SI De vrij onverwachte binnenkomst
in het station van Luxor maakt aan mijn landelijke beschou
wingen een einde. De slaapwagen-
conducteur, die al bijna een kwait
eeuw elke vierentwintig uur de reis
tot Assuan op en neer maakt en mij
met duizend en één verhalen over
zijn bevindingen in al die jaren heeft
heziggehouden. haast zich naar zijn
post terug en ik hang mijn eenig stuk
bagage, een fototoestel, om de schou
ders. SI De trein stopt, ik stap uit en
dreig meteen een zonnesteek te krij
gen. De zomerwarmte vanHeliopolis,
waarmee de Egyptische temperatuur
zich hij mijn komst in het land in
troduceerde, blijkt slechts een zwak
voorinoefje van de werkelijkheid te
zijn geweest. Het is hier - om half
acht 's morgens - o'" t<j«'"•"■®"•
IIet kwik heeft de 40\C. al heieikt
met sterke neiging om in den loop van
den dag nog vijf of meer streepjes te
stijgen.S3 Ik denk er hard over, ondm"
deze omstandigheden mijn uitvoerig.

programma sterk in te korten, maar mijn dragoman wil er
niet van hooren. Hij loodst mij snel door den uitgang en in een
rijtuigje, dat huiten het station wacht. S3 Luxor zelf valt niet
mee. Het is een nogal morsig stadje met smalle, donkere, on
geplaveide straatjes, een kleurig marktjdein. waar de helft der
bevolking schijnt te zijn samengestroomd en een paar groote
hotels, in Europeeschen stijl opgetrokken en met weelderige
tuinen omgeven, nu echter gesloten. Eerst in den koelen tijd.
Octoher of November, vangt de exjiloitatie aan. Het is in-
tusschen niet om te zien wat het nageslacht aan bouw werken
leverde, dat ik de verre reis gemaakt heb. Luxor. Karnak.
Thehes en Ahydos ontleenen uitsluitend hun heteekenis aan
de arehiteetonisehe wonderen, of wat daarvan rest. der oude

^ II''t waren de heerschers van het nieuwe rijk
van Opper Egypte, dat zich steeds vrij had weten te houden
van vreemde indringers, in tegenstelling met Neder-Egypte.
die in prachtige, gigantische monumenten den luister van hun
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macht voor de eeuwen bewaarden.
Amenophis III en Thotmes bouw
den het rijk uit tot diep in Nubië en
geheel Syrië. Thebes werd de vorste
lijke residentie en overladen niet
machtige tempels en paleizen. Dat
was omstreeks 1600 v. C., toen de
scepter der pharao's reikte tot den
Euphraat, over Babyion en Assyrië,
het geheele Nijlgebied en de eilan
den der groote zee: Cyprus en Kreta.
SI Onder Amenophis IV, den mys
tieken godsdiensthervormer, die god
Ammon terzijde stelde en de aan
bidding der zon als hoogste religie
invoerde, taande de glorie eenigs-
zins. Ichnaton, .,Glans der zon",
zooals Amenophis zich liet noemen,
besteedde al zijn aandaeht aan de
geestelijke hervorming van het rijk.
Bij El-Amarna, ,,zonnehorizont".
betrok hij zijn tempel-paleis, leefde
er in afzondering en meditatie. SQ
Zijn vroege dood gaf den invloed
rijken Ammonpriesters hun kans en
zij maakten er terdege gebruik van.
De kortstondige zonne-eeredienst
verging met hem, die er alleen in
geloofd had. Zijn zoon richtte op
nieuw den blik naar buiten, na
krachtig herstel van de macht in eigen land. Hij brachl
den naam Sethos (Seti I) in de rij der roemruchte pha
rao's, om nog verre te worden overtroffen door zijn o])-
volger, den veroveraar Ramses 11. S! Aan Ichnaton lierinneren
louter de papyri, aan Thotmes, Seti en Ramses indrukwek
kende ruïnen. Zij liggen versjireid op de dorre vlakten tus-
sehen het Nijlbed en de randgel)ergten der woestijn, aan
weerszijden der rivier. In tegenstelling met Thotmes' tempcds.
waarvan sleehts indrukwekkende j)uinen over zijn. pronkt d<"
beroemde poort van Evergetes bij Karnak's ingang, nog met
bijna ongerepte schoonheid. Het fijne beeldhouwwerk en d(i
hieroglyphen zijn ongeschonden bewaard gebleven. SI Een
overweldigenden indruk maken de resten van wat eenmaal
Egypte's grootsten en kostbaarsten Ammon-teni]»'! was nabij
Luxor. Sesostres I begon den bouw bescheiden uit zand- en
kalksteen met granieten poorten. Thotmes vergrootte het ge
bouw, haalde er knap])e kunstenaars bij, architeeten en beeld
houwers, die de nu nog bestaande zuilengalerijen oprichtt(ui
en deze versierden met schoone beelden, uit graniet en kalk
steen. De pharao's der 18e dynastie gingen verder en elk

DE AMMOIVSTEM I'EL TE UI\0R

hunner probeerde zijn voorganger te o\ ertreffen in pracht en
praal der uitbreidingswerken. < Inder anderi- werd er de reus
achtige zuilenzaal aan toegcNoegd. 50 bij 100 meter groot.
Een reeks, deels gebroken, deels \ erzakte pilonen. waarop nog
brokstukken van zware lijsten rusten, is het overblijfsel, dat
niettemin in staat blijkt den niensch na bijna veertig eeuwen

i

nog te impone<-ren. Hoe grootsch moet eens <leze geweldige
schepping zijn gew<'est ! Een he\ ige aar<lbe\ ing ̂  ernielde
omstreeks 27 n. C. den tempel groot endeels en \ ijandige leger-
machtim. rooverbemb'ii op zoek naar schatten, deden de rest.
De kurkdroge atmosleer conser\ eerde de ruïnen, gelijk zij
hier alles zooveel mogelijk in beseherming nam. SQ Opvallend
is bij een gang door dit enorme open 1 uehtmuseum. dat som
mige fragmenten nagenoeg <'n een enkele maal zelfs geheel
compleet behouden ble\en. C)belisken en beeldengroej)en blij
ken het best t<>gen den tijd bestand te zijn geue<-st. Die. welke
niet zijn weggenoinen. om pleinen te C.aïr».. Alexandrië. Parijs.
Rome en Londen te v.'rsieren. staan nog lieeht en sterk op
hun graniet.m voetstuk. SI H.daas kan <lit ni.n gezegd worden

Riun.'^o. hri Ranicsseum

glorieuze ])aleizen van

van de prachtige sphinxen-allée \ an
en de

Thebes. f)e sjdlinxenstoet.
vsaarlangs eertijds de |)roces-
sies optrokken naar den tempel
\ an Ammon-Ra. is blijkbaar
moedv\illig beschadigd. Elke
der Tnerk\\ aardige figuren, een
leeu^\ eidiehaam met een rams-
kop. is gesehonden door er
s1tdik<-n af te slaan. 83 In
den middag, terwijl de zon
brandend schijnt en het kwik
lil den thermometer tot zeker

C. heelt opge\()erfl — ik
kan het helaas niet eontrolee-
ii'ii omdat ik z(»o'n iTistrument
niet bij de hand heb — maak
ik den tocht naar en door het
Hal dei- Koningen, naar Toet
^iigh \m„n"s graf. 83 De ruwe
W ( g \ (lert langs een ongeloof-
ijl- ^^oes| terrein. D,. verlaten-
heid is Jii,.,.
\ogel.

Geen

spoor

\ Cl

\ olkonien.

ins<'et

BEELDEN VAN RAMSES IT VOOR DEN ROTSTEMPEL VAN A BOE j

. geen■^nn jdantengroei id' le\ en in
•enigen anderen \ (irm valt te
b.'speuren.Kn zijn sleehts wilde,
piillige \ uurspattende rotsen,
dn ■ ' 'zich als het

f  J250 V. C.
ware

afwerend keeren te< hen.
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die de pharao's in hun eeuwige rust komen .storen. Op een
hoog punt, zóó, dat de bochtige vallei geheel kan worden
overzien, staat de eenvoudige, nu verlaten villa, waarin
de ontdekker van Toet Angh Amon'-s graf, wijlen lord Car-
narvon, woonde. Na een werkelijk moordenden rit van
bijna drie kwartier stopt de auto voor het eenigszins wan
kele hek, dat het dalgedeelte afsluit, waarin de konings
graven liggen. Er wordt hier een aanzienlijke cijns ge
vraagd eer men het recht erlangt om de grafspelonken te
naderen. Bij den prijs inbegrepen zijn een ijzeren blad met
een aantal kaarsen, er huiten valt de fooi, welke nooit gering
is te achten. §3 Wij dalen af in Seti's grafgewelf. Het ligt on
middellijk naast het vermaarde, maar kleinere van Toet Angh
Amon. Bij het flakkerend licht der kaarsen, terwijl groteske
schaduwen op de wanden mee bewegen, gaat de gids mij voor
door de hooge onderaardsche gangen naar het binnenste van
de rots. waar de eigenlijke grafkamer ligt, koel en droog. Wij
zijn. volgens den gids. 160 meter ver het gebergte binnenge
drongen en ongeveer 140 meter diep. Het laatste lijkt mij
(■enigszins overdreven. De atmosfeer is verwonderlijk frisch.
Hoe dit verschijnsel bij toch geheel ontbreken van lucht-
(chachten of iets van'dien aard, te verklaren is, weet ik niet.
SI Een andere opmerkelijke bizonderheid vormt de vol.strekte
gaafheid van teekening en kleuren der rijke wandversieringen.
De inscripties en de prachtige basreliëfs zijn met uiterste
nauwgezetheid uitgevoerd. En dan te bedenken, dat dit fijne
werk werd verricht bij het zwakke licht van olielampjes. De
kleuren zijn^niet in 't minst verbleekt. Vermiljoenrood en
kobaltblauw contrasteeren nog even sterk in aaneensluitende
vakken. SI Naar hetgeen is gebleken
uit de geschriften der oude Egypte-
naren, had hun kennis van de che
mie niet veel om het lijf. 't Is moge
lijk. al mag niet uit het oog worden
Vfudoren, dat men destijds niet alles
(Ml vooral geen geheimen, van wel
ken aard dan ook, in schrilt vast
legde. Maar, aangenomen dat hun
techniek O}) dit gebied weinig te be
duiden bad, is het toch des te merk
waardiger dat het product zich zoo
buitengew'oon duurzaam toonde. SI
Het is bekend, dat de Egyptische
kunstenaars in hoofdzaak natuurvei-
ven gebruikten. Zij verkregen het
wit uit gips, gemengd met eiwit of
honing, het geel uit oker en zwavel,
het blauw uit den bergsteen lapis
lazuli en kopervitriool, het zwart uit
verkoolde en daarna gemalen dieien-
beenderen. In het Egyjitisch mu
seum te Cairo zag ik enkele; yooi-
beelden van de origineele bereiding.s-
wijzen. Ze zijn eenvoudig, maar doe -
treffend. Sl' Dit alles laten mij de
kaarsen zien, die langzamerhand hun
einde naderen en manen tot spoe

om de laatste rustplaats van Seti, of liever, de plek waar
zijn mummie eenmaal lag, te verlaten. SI Buiten schijnt ver
blindend de zon en doet de Samoem. de heete woestijn
wind, het stof hoog opwervelen. De wachters der graven
slapen onder hun schamel afdak. Fidl speed zet onze auto
koers naar den Nijl.

Strelitzia Reginae
DOOR G. Kromdi.ik

E Strelitzia is zeker wel een van de allermooiste kas-
1 en serreplanten die we kennen. Vermoedelijk zullennI  M de meesten van onze lezers de Strelitzia reginae w el

M ^ kennen, al komt ze lang niet zoo algemeen voor als
men allicht geneigd is te denken. Doch bij een bezoek aan een
botaniscben tuin of groote buitenplaats, hebben we baai-
zeker gezien, want daar ontbreekt ze zelden in de collectie,
evenmin als in de groote bloemenwinkels, en wie eenmaal
een Strelitziabloem gezien beeft. wel. die vergeet haar nooit
meer. Het machtige kleurensjiel, de bijzondere bloemvorm,
het grijze blad. de lange stelen, dit alles maakt dat we haar
niet vergeten. Zeker, we hebben onze kleurenleer, we spreken
over kleuren van de Ie, 2e en 3e waarde; we deelen ze in.
netjes elke in een hokje; we spi'eken over harmonieei-ende en
contrasteerende, koude, warme en neutrale kleuren, maar bij
de Strelitzia-bloem staan we eenvoudig jtaf voor de fraaie
kleurencombinatie, en duidelijk is te zien dat bet alleen de
natuur is die een dergelijk kleurenspel tot stand weet te
brengen. De bloem wordt gedragen op stevige, ongeveer een
meter booge stengels, die zich flink boven bet blad verheffen.
De stengels komen uit de scheede van een ouderen bladsteel
(evenals trouwens het jonge blad) te voorschijn. De bloemen
zitten opgesloten in een kielvormige bloemscheede, die dof
groen van kleur en daarbij bruin gerand is. Vrij plotseling
springt de scbeede open en komen de fraaie bloemen te voor
schijn. Een bloeiwijze kan van 4 tot 9 bloemen geven, waar
van er steeds een jiaar in bloei zijn. De binnenste drie bloem
blaadjes zijn fraai donkerblauw van kleur, terwijl de buiten
ste oranje zijn. Geheel in bloei staande doet de bloemvorm
wel eenigszins aan een vogelkop denken, vandaar de Hol-
landsche naam van Afrikaansche Vogelbloem. terwijl de
Engelschen weer spreken over Paradijsvogelbloem. wat ook
wel in verband zal staan met de kleuren. De .Strelitzia reginae.
die in Zuid-Afrika thuis behoort, wordt niet op de gebruike
lijke manier door insecten bestoven, docb door een vogeltje,
het Honingvogeltje — zij scheidt namelijk een groote
do.sis honing af. Hieruit volgt dus. dat we hier geen zaad
kunnen winnen, tenzij door kunstmatige bestuiving. De
zaden worden door de inlanders gegeten. De Strelitzia be
hoort tot de familie der Musaceeën. waar ook de Musa
(banaan) en meer andere gewassen onder gerangschikt wor-

SPHINXEN-ALLEE TE KARNAK
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den. Aan den vorm der bladeren is de verwantsehap met de
Musa duidelijk te zien. Het blad is langwerpig, leerachtig,
grijs van kleur, tertvijl de nerven het .scherp afteekenen. De
naam van Strelitzia ontving ze ter eere van de gemalin van
koning George 111 van Engeland, Charlotte van Mecklenburg-
Strelitz. De Strelitzia Reginae is bij uitstek geschikt voor de
gematigde kas, waar ze tot ecu ware prachtplant kan op
groeien. Goede planten leveren ons telkenjare een aantal
bloemen. De vermeerdering der Strelitzia geschiedt door
scheuren en door zaaien. Het zaad is hard en moet in de
warme kas onder een vochtige warmte worden uitgezaaid,
waarna men ook later de jonge zaailingen den eersten tijd ge
regeld warm houdt. Na het 5e jaar kunnen ze voor het eerst
bloeien, waarmee ze dan jaarlijks voortgaan. Planten met
meer dan écn spruit, kan men ook voorzichtig door scheuren
of deelen vermenigvuldigen; planten die direct goed door
groeien, kunnen soms reeds na het 2e jaar bloeitui. Niet al
leen als kasplant, doch ook als serreplant is ze heel goed te
gebruiken, en we raden onze lezers aan, een jong exemplaar
te koopen. De eerste jaren kan men haar in den j)ot kweeken:
later moet ze in een klein ])lantentonnetje worden over
gezet. Ze verlangt een stevig grondmengsel. wat klei en veel
ouden koemest door de bladaarde. en daarbij het tonnetje
flink met potscherven draineeren. zoodat het o\'ertollige
water weg kan vloeien. Des zomers verlangen de ])lanten
veel water en af en toe wat vloeimest. 's winters kan met
minder volstaan worden. In een matig verwarmde serre
komen ze op een lichte plaats gemakkelijk den winter dooi
en kunnen er zelfs nog heel goed bloeien. In den zomer moet
men ze niet in de volle zon zetten. Op de plant blijven de
bloemen geruimen tijd goed, doch ook in afgesneden toestand
houden ze het lang vol. Er zijn nog een vier of vijftal anden-
soorten, doch deze zijn minder mooi, en niet geschikt vofir
kamercultuur.

Als we maar kunnen luisteren naar de merel in het voorjaar,
dan is er hoop, dat ons wezen ook nog aan het zingen gaat.

OVER VRUCHTBOOMEN
IN DEN SIER TUIN

DOOR P. .1. Schenk Aai,- f.n Kri i.sbes.seinWIE kent er geen aalbessen en wie geen kruis- of
kla|>bessen \\ einigen. die ze niet zullen kennen,
maar velen zullen niet weten, dat zij zoo na ver
want zijn aan de si<>r-ribesstruiken. die in zoo-

vi'h- tuinen in het vooi-jaar bloi-icn. Di-ze onwi^tendln^id danken
we aan de onbekendheid met de w«-tenschappelijke bena-
mingt n. welke aan di- planten zijn gegeven. Menigeen vindt
deze llcirgocTisch. maar i-r zit aarheid in de meening van een
eenvoudig kwceker. die verzekerde, dat de Nederlandsche be
namingen. die aan jilanti-n worden gegeven, hèm niets ze<^<ren
en van de wijs bn-ngen. Sl Mij bedoelde er dit mee: als men
weet. dat de aalbessen en kruisbessim tol het gi'slacht Ribes
behooren. dan weet men ook. dat zij zeer na verwant zijn aan
de sierstruiken uit hetzelfde geslaeht. maar heelemaal niet
aan lijsterbessen, braambessen, veenbessen, boschbessen
sneeuwbessen enz... die ten de,de zelfs ge.m besvruchten
dragen, maar alleen een volksnaam bezitten, waarin het
woord bes is gebruikt. SI Zoo zijn dan de roode en de witte
aalbessen hybriden van Ribes vulgare. R. rubrum en R.
p(>traeum. de zwart,' b,'s is Ribes nigrum. ,1e kruisbes Ribes
Grossularia. Hilu's rubrum is over een groot deel van de
wer<d,l v,'rspr,'i,l ,.|i k,.mt voor in Skandinavië. Noord-Rus-
laml. Siberu'. .Noonl-Aim-rika. maar ook in Turkije en den
ilmialaja. \,dgens^ overlevering zouden de Noormannen
d,'z,-n hei-ster in hrankrijk hebi.en g,.bracht. vanwaar hij
naai Span.,,-. Zwitserlaml i-n Duitscldaml wer,l verspreid
zoodal hij daar reeds in de !(>«» eeuw \ rii i i a
W K D*» Iwv w.A.v 1 ^ algemeen hekend

paar,,',,; ™ «„„1, ' ,l,„Tr ,,i,ken
S I" .t,rk„ mal, ,„.p

pasi. i,. I,,; i>iia,m'd'! «"y-iianj, ..„g,-F  jKiil. Ut ̂ ^uellten Morden nog
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lerlei doeleinden kan worden gebruikt. Het sap van zwarte
bessen is pikanter, maar staat niet in ieders gunst, evenmin
als de bessen, n.1. als vrucbt gegeten. SI Het beboeft
ons niet te verwonderen, dat de bessen een zoo algemeene
bekendbeid genieten en door vrijwel iedereen worden ge
noten, want zij zijn smakelijk en gezond en niet duur, al
is de tijd voorbij, dat men voor een cent een bandvol klap
bessen kan koopen, zooals in mijn jeugd bet geval Mas. Wel
komt bet meermalen voor, dat de telers van kruisbessen zóó
weinig ontvangen voor bun artikel, dat zij de vrucbten nood
gedwongen aan de struiken moeten laten bangen om rottend
af te vallen. Nederland exporteerde namelijk een tot twee
inillioen kg onrijpe kruisbessen naar Engeland voor bet berei
den van jam, welke uitvoer ook al vrijwel vernietigd is.
Waarom is er nog steeds geen weg gevonden om die over
tollige kruisbessen, tot jam verwerkt, aan bet Nederlandscbe
publiek te verkoopen? Kan de Nederlandscbe Pomologiscbe
Vereeniging dit niet organisct'ren? Zij vindt dan vellicbt
meteen een weg voor de onverkoo])bare vroege peren, die bier
en daar onder de boomen verrotten, terwijl bonderden, die
ze zouden willen koopen, er geen krijgen aangeboden. Na
deze kleine afwijking koeren we tot de bessen in de particu-
liei'e tuinen terug. De aalbessen zijn bet best tbuis op een
vocdzamen, niet te stijven, vocbtboudenden grond, zware
zandgrond voldoet, maar op boogen zandgrond en op veen-
bodem mag men geen goed resultaat verwacbtcn. De witte
bes is op licbte gronden beter tbuis dan de roode. De zwarte
bes geeft weer aan een vocbtboudenden, buniusrijken zand
grond de voorkeur. De kruisbes tenslotte doet iet op agi
kleigronden uitstekend, op licbtercn bodem minder goed en
op zandgrond slecbt. SI Dat de bemesting niet mag m oir en
vergeten, siireekt vanzelf, maar in den tuin moet deze wel
met bet gebeel meegaan, zoodat ik ook ditmaal met m bij-
zonderbeden zal treden. Met den snoei is t iets anders. Ovex
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van te oud geworden takken, die vanzelf worden vei'vangen
door nieuwe, ontstaan uit grondscbeuten. Men draagt bierbij
zoi-g, dat bet bart der struiken zooveel mogelijk open blijft.
SQ Deze metbode nu kan men ook bij roode bessen wel toe
passen, mits men struiken beeft geplant, die niet op een
stammetje staan en die zoo diep in den grond worden gezet,
dat er grondscbeuten kunnen ontstaan. Men beeft dan ge
legenheid de struiken voortdurend te verjongen, waardoor zij
beter in draebt blijven en niet vervallen in bet voortbrengen
van korte trosjes met kleine besjes. Bovendien vermijdt men
bierdoor bet ontstaan van doode takken, die altijd ongelegen
komen en den struik min of meer waardeloos maken. Er kan

op deze bebandcliiig aanmerking worden gemaakt, maar zij
beeft bet groote voordeel, dat de liefbebber baar kan toepassen
zonder ongelukken te maken en per saldo voeren bier vele
wegen naar Rome. Ik raad daarom aan den gemakkelijksten
te kiezen. SI ̂  at tenslotte de te kiezen variëteiten betreft,

geef ik bet volgende in overweging. Roode bes: Duitsebe zure
of Hollaiidsebe ilikkop. zeer vrucbtbaar. groote. zure bes.
zeer gezond loof. dat geen last beeft van de bladvalziekte,
bet best tbuis oji zwaren grond; Losdorper. groote. roode
vrucbt, gescbik" op alle gronden; Erstling aus Vierlanden.
groote. zoete lus. sterk groeiende struik, gezond blad. nog
vrij nieuw en weinig bekend. S3 Zwarte bes: Boskoop Giant
(synoniem: Hoogendijks .Seedling). groote vrucbt en rijk-
dragende struik. Kruisbes: Wbinbams Industrv en Groote
Engelscbe witte, die ik aanbeveel, omdat zij geen binder
ondervinden van zwavel en zwavelprefiaraten. waarmee men
soms moet werken op vruebtlxoornen ter bestrijding van meel
dauw en scburft. Zijn de kruisbessen bierontler of nabij ge
plant en gevoelig voor zxvavel. dan ondervinden we biervan
groote last. omdat de bessen dan bladerloos worden. Dit geldt
vooral voor de ruige variëteiten. Eit bet bovenstaande
blijkt reeds, dat bet mogelijk is de bessen onder vrucbt-
boomen te |danten. waardoor bun gebruik in de tuinen ontje-
tMijfeld gemakkelijker xvordt en waarom bet gemotiveerd is
de overigens niet Iraaie bessen in deze reeks artikelen op te
nemen. Men mag bieruit ecbter allerminst lezen, dat de

het algemeen snoeit men roode en witte bessen jaarlijl
het jonge hout, zwarte bessen en kruisbessen daarentegen laat
men onge.snoeid, terwijl men zich beperkt tot bet tvegnemen ZWARTE AALBESSEN
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struiken in volle .schaduw' volkomen op hun plaats zijn. Zet
ze dus niet in een te dichte beplanting, die trouwens altijd
afkeuring verdient. Ik herhaal daarom mijn meermalen ge
geven raad, om bij het planten van hoornen en struiken altijd
te rekenen met hun ontwikkeling in de toekomst. S! Ik ben
hiermee aan het einde gekomen van de reeks vruchtboomen
en -struiken, die ik mij had voorgesteld te behandelen bij
een aantal sprekende afbeeldingen. Ik bad meer nog kunnen
vertellen over de cultuur, over het houden van bijen ter be
vordering van de vruchtzetting enz., maar deze artikelen
hebben niet de pretentie een handleiding te zijn, maar in
hoofdzaak een hartelijke opwekking om aan de vruchtboomen
een plaatsje in den siertuin in te ruimen. SI Algemeene voor
lichting mag echter niet ontbreken en daarom volgt nog een
artikel, dat hieraan zal zijn gewijd. Ik laat thans als inlei
ding biertoe iets volgen over bet klcme fruit, dat in dit en ten
deele in het voorgaaiub^ artikel is behandeld. Er is namelijk
een Nederlandsche Algemeene Keuringsdienst ingesteld,
waardoor men tracht te voorzien in de behoefte aan grooteren
waarborg ten opzichte van de raszuiverheid en de gezondheid
van het zaai- en pootgoed der tuinbouwgewassen. Er werd
in deze richting hier en daar al iets gedaan ten opzichte van
bepaalde gewassen, maar dit geschiedde vrij plaatselijk en
niet volgens een uniforme regeling. Al deze keuringen zijn
thans vereenigd en de leiding is opgedragen aan den N.A.K.,
die een Regelingscommissie heeft ingesteld voor de tuinbouw-
keuringen. Zij heeft voorschriften voor deze keuringen vast
gesteld, behalve voor de tuinbouwzaden, waarbij nog ver
schillende moeilijkheden zijn te overwinnen, maar voor het
kleine fruit (bessen, frambozen, bramen en aardbeien) en de
pit- en steenvruchten (appel, peer, kers, pruim en perzik)
kunnen de keuringen een aanvang nemen. SI Evenals bij de
landbouwgewassen, waarbij men deze keuringen al langer
kent, wordt gedurende de zomermaanden een keuring te
velde gebonden, die bij de aflevering wordt gevolgd door een
l)artijkeuring. De eerste dient om de rasechtheid en de ge
zondheid van het gewas te kunnen waarborgen, de tweede
dient om te zorgen, dat het goedgekeurde ook in goeden staat
Avordt afgeleverd. Als waarborg wordt een certificaat uitge
reikt, terwijl de boomen en struiken, hetzij afzonderlijk of
in massa, van een plombe worden voorzien. SI We kunnen
de instelling van deze keuringen ten zeerste toejuichen, want
er zijn, om ons tot een enkel ding te beperken, eenige ziekten,
die met het j)lantgoed meekomen en hieraan niet te zien zijn

i

als dit
zonder

loof is. Dit

geldt voor
de z.g. vi-
r u s z i e k-

ten in de

eerste

plaats,
dus moza

ïekziekte,

p e t e r s e-
1 i e b 1 a d,

blo e m-

koolziek-

t e en z.

Andere

p a r a s i-
taire aan

tastingen
zijn niet
opvallend
in den

planttijd,
z O O a 1 s

b.v. d e

aanwezig
heid van

bladlui-

zen. mij-
t e n e.d.

Ik noem

de derge
lijke ziek
ten als ge-
1 ij k te
stellen

met de

koop ver-
ii i e ti gen-
de gebre
ken in den

veehan

del. Het

verheugt
m ij. dat
thans ein

delijk, n.1.
zeker 15

jaar na
dat ik er

op aan

drong. in
woord en

geschrift.
de zoo

hoog noodig*

%h

I

ROOD F. A AL R ER F\ RLOi:!

uiingen lot stand zijn gekouKMi. Men eiscbe
nu altijd Avaarborg vcor rasechtheid en zuiAcrheid.

Een bewoner der steppe
nooit Dn. G. Barendrecht

IJ een vorige gclegenhi-id hebl•  r- - oen v\ ij het er al eensover gehad, dat de oorspronkelijke begroeiinu: \ an ons
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i|land. en daarmee tevens van het grootste deel van
Ix'-^eh was. Onder oorspron

kelijk verstaan we dan het landschaj). zooals het er uit zao-
voordat de mensch er zijn invloed oj, ha.1 uiteeoefend 'en
zooals dat zich. aangezien in onze gewesten het klimaat
sindsdien wel nauwelijks veranderd is. ongetwijfeld zou her-
s ellen indien die invloed weer werd opgehcAen. Op school
hebben we allemaal geleerd, dat Holland eigenlijk ..hout-
land beteekent. zomlat we met ,lat oerhosch Van kindsbeen
af vertrouAvd zijn. Door de onderzoekingen van de laatste
jaien is Avehswaar gebleken, dat het met den hoseh<rroei op

ÏioUndVimak' ' ''■■O ^an .1,. pGvinciüdoet "r in «n 'T " "■«»' d"doet er in ons geval nu niet veel toe. de rest de hooo-ere
gronden, waren en bleven beboscht. e weten ook. dat^dit
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bosch, eerst langzaam en later in steeds sneller tempo, ont
gonnen werd en in bouw- en weiland omgezet. Uit den
aard der zaak verdween daarmede ook de dierenwereld van
het oerwoud, die trouwens ook zoo rijk niet was, dat onze
Germaansche voorouders van de jaebt in overvloed had
den kunnen leven. Vragen we ons dan ook af of die uit
roeiing van het oerwoud een absolute verarming van de
dierenwereld meebraelit, dat kan het antwoord slechts luiden:
neen. Immers groote, niet onderbroken woudgebieden (zelfs
die in de tropen!) zijn steeds betrekkelijk arm aan dierlijk
leven, direct gevolg van het ontbreken van voldoende be
reikbaar plantaardig voedsel. Vooral voor zoogdieren en
vogels geldt dit bezwaar in liooge mate. Door de groote vel
lingen ontstond nu een z.g. .,parklandsehap", dat in alle we-
relddeelen vooral aan vogels buitengewoon rijk is. Bij het steeds
verder voortselirijden van den akkerbouw ten koste van
bet woud wordt ten slotte een landschap verkregen, dat wij
in onze streken in het late tertiair ook gehad hehben en
dat in Oosteuropa nog praedomineert, n.1. een steppenland-
schap, dat hier dan een ,,eultuursteppe" is. SI Het is nu
merkwaardig om te zien hoe allerlei steppedieren, die wij
ten deele reeds als fossielen uit het bovengenoemde laat-
tertiair kenden, uit het Oosten hun weg weer hierheen zoeken.
Onder de vogels is de kuifleeuwerik een beroemd voorbeeld.
Pas in de laatste decennia is die hier een zeer algemeen voor
komende vogel geworden. Ook in de zoogdierwereld heeft de
steppenfauna hier haar vertegenwoordiger gekregen en wel
de hamster. Waarschijnlijk is onze hamster oorspronkelijk uit
de Russiseh-Siberische steppe afkomstig en vandaar naar
Hongarije en via Galieië en Silezië Duitschland binnenge
drongen. Wellicht den besten'indruk van zijn migratie krijgt
men door er zich rekenschap van te geven, dat hij vóór 1870
wel uit den Elzas bekend was, maar nog niet ten Westen van
de Vogezen voorkwam, daarentegen in 1885 al in de omgeving
van Parijs werd aangetroffen. In dit, als in de meeste derge
lijke gevallen, blijft het steeds duister, welke motieven zoo'n

Hamster op zijn achterpootjes zitteed

diei er eigenlijk toe gebracht heblien zijn woongebied plotse
ling naar hel Westen Ie gaan uilbrei<len. na eeuwen lang van
de aangeboden gelegenheid geen gebruik te hebben gemaakt.
Wel is het duidelijk, dal hij zieh slechts daar op zijn gemak
voelt, waar de plantengroei weer een steppenaehtig karakter
heeft aangenomen en dat zijn hier voor alles de groote land
bouwdistricten. Maar ook aan (hm bodem zelf worden eisehen

gesteld en deze, die in verband staan met de aanleg van zijn
diepe holen, gecombineerd met zijn culinaire neigingen, die
een vruchtbaren bodem vragen, hebben hel hem in ons land
feitelijk alleen in Zuid Limburg mogelijk gemaakt, vasten
voet te krijgen. In tegenstelling m<>t de kuifleeuwerik en
andere gevederde aanwinsten uit het Oosten heeft de hamster
niet bepaald de kunst verstaan, zieh bemind te maken bij
de bevolking der veroverde gronden. Nu. als je per hoofd op
kosten van den boer een winterprovisie o[)doet van honderd
pond graan en peulvruchten, netjes uitgepeld en opgeslagen in
je hol, kun je ook bezwaarlijk oj) veel vriendelijkheid rekenen.
Een paar honderd van zulke kostgangers kunnen een bankroet
veroorzaken! Zooals gezegd is die heele voorraad alleen voor
den winter bestemd, voor den tijd van Oetober tot .4pril.
dien hij voor het grootste deel ook nog slapend doorbrengt. De
echte winterslaap valt in de maanden van November tot en
met half Februari, maar wordt ook dan af en toe nog onder
broken om wat te eten en zich buiten een weinig te ver
treden. In Maart houden ze het echter niet: meer uit. dan be

ginnen ze her en der over de velden rond te dolen om te zien
of er niet iets is, waarmee ze hun menu kunnen varieeren.
Dat er dan nog geen veldvruchten zijn. is niet het minste
bezwaar, daarvan hebben ze nog tot aan den zomer voldoende
voorraad. Nu gaan ze op wat anders uit. alles wat zij aan
wormen, larven, muizen en, later, jonge vogels te pakken
kunnen krijgen, is een welkome prooi. Want onder de knaag
dieren zijn het, even als de ratten, echte alleseters. Met die
dieren hebben ze trouwens nog een eigenschap gemeen: hun
buitengewone agressiviteit, of liever zij overtreffen hen daarin

'm

iriE GING DAAR VOORBIJ?
OP HET PUNT IN ZIJN HOL TE VLUCHTEN
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nog zeer aanzienlijk. Voor een dier, niet, grooter dan een
guineesch biggetje, zijn ze werkelijk op het roekelooze al
dapper, een eigenschap, die hen. bij bun onvermogen om hard
te loopen, goed te pas komt. Een onvoorzichtige hond, die
zich tot een frontaanval laat verleiden, wordt rechtopzittend
afgewacht en eer hij het weet, springt hij jankend in het rond
met den woedenden hamster aan zijn neus. Voorbijgangers
worden zonder eenigc aanleiding van het hol uit aangevallen
en hebben soms moeite om zich van het woedende dier te

ontdoen. Onderling bejegenen zij elkaar al niet veel vriende
lijker, ook het. zwakke geslacht wordt buiten den paartijd
niet ontzien. Die paartijd valt in het laatst van April en
geeft natuurlijk weer aanleiding tot geweldige gevechten van
de jaloersche mannetjes, terwijl de uitverkorene ook tamelijk
gew(dddadig behandeld wordt. Soms trekken de mannetjes
dan een paar dagen bij de wijfjes in, maar meestal blijft een
eigenlijke samenleving achterwege en w'orden geen paren
gevormd. Na een week of drie komen de 6—18 jongen ter
wereld, blind en kaal, maar met flinke tandjes, die zij al gauw,
nog voordat zij kunnen zien, goed weten te gebruiken. Aan
vankelijk worden zij door hun moeder trouw verzorgd en.
zoo noodig, verdedigd maar zoodra het echte kleine hamsters
zijn geworden, worden zij de wijde wereld in gestuurd en
doen het verstandigst hun moeder niet meer voor de voeten
te loopen. Roofdieren en vogels behoorden er dan natuurlijk
een flinke opruiming ond(ïr te houden, maar aangezien de
mensch in zijn wijsheid heeft gemeend die zooveel mogelijk
te moeten verdelgen, wemelt het in sommige streken in den
nazomer van jonge hamsters, in tal van schakeeringen. V- ant
ze varieeren sterk van kleur. Terwijl de meeste van onderen
zwart en van hoven geelbruin zijn met wit aan de bek en gele
vlekken aan den ko|), komen ook heele zw arte voor of zwarte
met e(m witten ke<d en grijsachtige, alles weer met verschil
lend gekleurde vlekken. SI Zoodra de vrucht op het land rij])t,
gaan al di(^ hamsters, jong en oud. voorbereidingen maken
voor den winter. Allereerst moet het winterhol in orde worden

gemaakt. Het oiuh^ zomerhol. dat maar enkele decimeters
onder de oppervlakte lag. wordt verlaten voor een veiliger

onderkomen op 1—2 meter diepte. Die heel diepe holen
worden alleen door de oude mannetjes gegra\en. De wof)n-
kamer, die hijzonder klein is. zoodat het dier er precies in
past. wordt met fijne vezels bekle<'<l en \oorzien van de
traditioneele twee uitgangen. Een derde uitgang voert naai
de voorraadschuur, waarvan het vullen in den nu komenden

tijd alle hamsterenergie zal o]>eischen. In het vi-ld worden de
graankorrels netjes uit de aren ge|)eld en dei-rwten uitgedopt.
waarna een en andi-r in de groote wangzakken verdwijnt.
Bij een grooten hamster kunnen die wel een half pond vi^■res
bevatten! Meestal worden in de voorraadkamers de verschil
lende vruchtsoort(-n ajiart gevonden, maar dat heeft natuur
lijk niets met ortlelijkheid te maken. !)<• verklaring is een
voudig deze. dat de hamster erwten oogst zordang er rijpe
erwten zijn en tarwe wanneer er rijpi- tarwe in de huurt is
en maar één veld tegelijk afwerkt, zoodat dit- vruchten nooit
ti^gelijk verzameld worden. S3 Tegen den lijd dat de boer
zijn heelen oogst binnen heeft, zijn ook de hamsters voor
den winter bezorgd, en kunnen weer onbezorgfl gaan rond
slenteren. Maar nu moeten ze toch o]>|)assen. Op de kale
stoppelvelden loopen ze gauw in de gaten en menige hamster
valt aan d<' boerenjongens en hun honden ten jirooi. Als er
erg veel zijn en hun wandaden te veel in de gaten loopen.
wordt de jacht zelfs min of meer georganiseerd en gaat de
boer ijf met een fret of met een fleseh zw av elkoolstof en een
hoop oude lajipen di- hamsterhoh-n langs, in beide gevallen
met voor de liamsters onjileizierige gevolgen. Het fretje weet
hen (-v(-n goed te vinden als zipi neef de v\ez<'l en tegen den
dam]) van zwavelkoolstof is ook het taaie iianisterlev en niet
bestand. Maar gelukkig w orden er ook nog holen over liet hoofd
gi'zien im als ilie eenmaal definitief zijn d!ehtg(-maakt en de
herfstregens alle sj>oren hebben uitgewiseht. behoeft de klui
zenaar daar beneden zich nergens meer bezorgd over te maken
en zijn winterleventje van slapen en eten kan beginnen.

Men moet zich geen beeld van een ander vormen naar
< igen idealen, maar den werkelijken menseh erkennen en hem
lief hebben in zijn ware gedaante.


