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Overneming van den inhoud, ook hij gedeelten, verboden.

De verloren Phebe

INHOUD

2) Naar het Amerikaansch van Theodore DreiserDe g(^stalte bleef' onbeAvegelijk eu hij stond op en liep
met onvaste schreden naar de deur, steed.s .strak naar
haar starend. Doch toen hij naderbij trad, loste de
verschijning zich op in haar vormende bestanddeelen

— zijn oude jas over den stoel met hoogen rug, de lamp bij
de krant, de half-openstaande deur.
,,Wel, Avel", sprak hij tot zi%-;hzelf, hoogst verbaasd. ,,Ik

meende toch vast, dat ik haar zag". En hij streek met een
vaag en vreemd gebaar met de hand door zijn haar, terwijl
zijn zenuAven zich langzaam ontspanden. Nu ze zoo verdwenen
was, kreeg hij het idee, dat ze wellicht terug zou komen.
Door die eerste illusie en doordat zijn geest zich nu voort

durend met haar bezighield en doordat hij oud was, gebeurde
het op een anderen nacht toen hij uit het bed keek door het
raam, dat het dichtst bij het bed was en waardoorheen hij den
kippenloop en het varkenskot en een gedeelte van de karren
loods kon zien, dat hij zich verbeeldde, haar weder te zien.
Het was een van die mistflarden, een van die vage uitAvase-
mingen van de aarde, die opstijgen in een koelen nacht, Avelke
volgt op een Avarmen dag en die als kleine cypressen van mist
ronddAvarrelen voor zij zich oplossen in de lucht. Tijdens haar
leven Avas ze gcAvend geweest telkenmale hier langs te loopen
om allerlei keuken-restanten in het varkenshok te gooien en
nu Avas ze er Aveer. Hij ging rechtop in bed zitten en bleef ge
spannen zitten kijken, tAvijfelend door zijn vroegere ervarin
gen, maar, door de nerveuse siddering, die over zijn lichaam
liep, geneigd te gelooven dat er Averkelijk geesten bestonden
en dat Phebe, die medelijden zou hebben met zijn verlaten
heid, aan hem zou denken en dus terug zou komen. Welk
ander middel zou ze kunnen aanAvenden? Hoe kon zij zich
anders demonstreeren? Het Avas juist iets voor haar liefderijk
heid om dit te doen en precies Avat haar liefderijke belangstel
ling in hem haar zou ingeven. Hij trilde over zijn heele lichaam
bleef scherp uitzien, maar een kleine luchtheAveging dreef den
nevel naar het hek en daar verdAveen het beeld.

Op een anderen nacht, tien dagen later, toen hij Averkelijk
lag te droomen, kAvam zij naast zijn bed staan en legde haar
hand op zijn hoofd.
,.Arme Henry". zei ze. ..Het is vreeselijk!"
Hij Averd met een schok Avakker en zag haar in zijn idee

inderdaad, loopende van zijn slaapkamer naar de Avoonkamer;
haar gestalte zag hij als een vage, ZAvarte massa. Doordat hij
zijn oogen te sterk insjninde, zag hij lichtpuntjes om de om
trekken van haar gestalte flikkeren. Uiterst verbaasd stond hij
op en liep de kille kamer door in de overtuiging, dat Phebe
bij hem Avas teruggekomen. Als hij maar sterk genoeg aan
haar dacht, als hij haar door zijn gevoel volkomen duidelijk
maakte, dat hij haar heel erg noodig had. zou ze bij hem terug-

,  i,„„, y,,iTiT(>n. wat hi| doen moe.st.
komen die Roede vrouAV. en nem z« g,-< "• .iKomen. uu goi i i,;; hem ziin tenminste s nachts, en
Misschien zou ze heel A cd 1)1) hl m ,) p,, y\\r,
daardoor zou hij zich minder eenzaam voeh n. en zou zijn
toestand dragelijker '-'J"- , ,„.,.rganR lusschen illusie

Bii oude en zAvakke mensclien Is (i< oA« ifitt

™ «.,.k<üike hallurinati,-, nia. a,.,, gr.... a„ na een.s.n
iijd vnllrok dl. overga,.B r.i.-h bij Hnnr}-._,N.gbt ..«oh, lag

in diehij in aÜvachting vaii haar terugkoins^t. Eens. toen him aiwacnuug v... schijns

dat hij baar na donker door
op een morgen, toen hij de ee

el door
vreonifle stemming verki < rde. zag nij - i • i i i
1 1 1 Ibi: andi're ffelesenheid meende hij.de kamer bewegen en J)ij een ana< n j

den boomgaard zag loopen. En
nzaamheid niet langer kon ver

duren. werd' hij wakker met de gedachte, dat zij niet werkelijk
dood was. Hoe hij tot die overtuiging was gekomen, valt moei
lijk te zeggen. Hij had zijn versland verloren In de plaats
daarvan Avas e.m idee fixe gekomen. Hij en Phebe hadden om
een kleinigheid gekibbeld. Hij had haar verweten, dat ze zijn
pijp niet op de gewon.> plaats hail laten liggen en ze was weg-
'mlooiieii. Het was de uitvoering van een uit vroolijkheid puite
bedreiijing. die hij zich van vroeger herinnerde, dat zij van
hem zou wegh.open als hij zich niet goed gedroeg.

..Ik denk, dat ik je wel Aveer zou vinden . placht hij dan te
zeggen. Doch zij had hem steeds met haar oud stemmetje
gedreigd: .

..Als ik ooit van je Avegga. zal je me niet weer vinden, ik
zal AA'cl ergens een plekje zoeken, waar je me niet Aveer vin
den kan".

Toen hij dien ochtend ojislond. dacht hij er geen <,ogenblik
over om vuur aan te maken, of koffie te malen en brood te
snijden zooals zijn gcAvooiite Avas. maar alleen om ei over te
piekeren Avaar hij haar moest zoeken en hoe hij haar kon over
reden om mee terug te gaan. Kort geleilen had hij zijn eenig
paard \'an de hand gedaan, omdat hij het te lastig vond en
omdat hij het eigenlijk niet noodig had. Nadat hij zich had
gekleed, nam hij zijn omlen. slajipen hoed van <le {dank. greeji
met een nieuwen glans A'an belangstelling en vastberadenheid
in de oogen zijn zAvarten haakstok die achter de deur
stond. Avaar hij hem steeds had neergezet, en ging met
vluggen tred ojt Aveg om navraag te doen bij de buren. Met
zijn oude schoenen stamjite hij hard in het stof: en zijn peper-
en-zout-kleurig haar. dat inmiddels lang gegroeid w as. vormde
een franje of heiligenschijn om zijn hoofrl als de wind het
opblies. Zijn kort jasje Ava{)|)erde onder het loo{)en en zijn ge
zicht en handen Avaren mager en bleek.

..Hallo, Henry! Waar ga jij vanmorgen zoo vroeg naar toe?"
vroeg boer Dodge. die een lading tarwe naar de markt bracht
en hem o]) den Aveg ontmoette. Hij had den ouden land-
bouAver in geen maanden gezien, niet sinds den dood van diens
vrouAV en verbaasde z-ch. dat bij hem nu zoo ojigewekt
zag loojien.
..Heb je Phebe soms ergens gezien?" vroeg de oude man.

vreemd ojikijkeml.
..Phebe Avie? A'roeg boer Dodge. die niet zoo dailelijk aan

Henry's vrouAV dacht bij dien naam.
..Mijn vrouAv Phebe. natuurlijk. Naar wie dacht je dan, dal

1' zou vragen? Hij ket>k van onder zijn zAvare grijze wenk
brauwen met aandoenlijke ges|.annenheid in zijn blik omhoog.

een..N . maar. Henry. je maakt toch geeii
grapj. .el?"zei de nuchtere Dodge. een dikke vent met een glad. hard.

rood gezicln. ...Ie kunt je vrouw toch niet bedoelen Die is
toch dood .

-Dood! Onzin!" antwoordde de oude Heifsneider. .,Van-
moigen vroeg toen ik nog s]ie|.. is ze van me weggeloopeii.

Wi' vuur aan te leggen, maar nu is ze Aveg.
he d?n " SistenmaA oiul een kleine kibbelarij en ik denk. dat
s  u"' vinden. Ze
Hii li! r -<*ker zijn.""

terS kèèk verbaasde Dodge hem ach-
• ?Ik laat lianifc^Ti ly/ii i • i
Hii is st4iTw>ltr l overluid toen hij alleen was.

n'lken Be J.».,-;,. «'T"' 'T
nolitie vin in L • ^ geworden. Ik zal er de
ruchtip met „iji, h!™,- f » hij klapte luih-

van het huis van Matdda gekalkte hek bereikte
weg heel Avat huizen vnr.vl •'^^i ^9 onder-
pasten in zijn waanvoorstelHiif nairhü'^d
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Hij maakte het hekje open, dat toegang gaf tot het paadje
<m liep met zware stappen naar de deur.
,,Hé, Mr. Reifsneider". riep de oude Matiida uit, een dikke

vrouw, die de deur opendeed, toen hij klopte. ..wat brengt u
hier vanmorgen?"

,,Is Phebe hier?" vroeg hij haastig.
.,Phebe wie? Welke Phebe?" vroeg Mrs. Race, verbaasd

door die plotselinge energie, die uit hem .sprak.
,,Nou, mijn Phebe, natuurlijk. Mijn vrouw Phebe. Wie

zoudt u anders denken? Is ze niet hier?"
.,Wel allemachtig!" riep Mrs. Race uit. en haar mond viel

open. ,,Jij,arme man! Dus is 't je nu heelemaal in je hoofd gesla
gen. Kom dadelijk binnen en ga hier zitten, dan zal ik een kop
koffie voor je zetten. Natuurlijk is je vrouw niet hier; maar
kom binnen en ga hier zitten. Ik zal haar over een tijdje wel
voor je vinden. Ik weet waar ze is".
De oogen van de.n ouden boer werden rustiger en hij trad

binnen. Hij was zoo bleek en mager, zoo dun en patriarchaal,
dat hij al Mrs. Race's sympathie opwekte toen hij zijn hoed
afnam en zachtjes en stil op zijn knie legde.

„Gisterenavond hebben we een beetje ruzie gehad en nu
is ze weggeloopen", zei hij uit eigen beweging.

,.,Och! och!" zuchtte Mrs. Race. terwijl ze naar de keuken
liep; er was immers niemand, dien ze deelgenoot kon maken
van haar verbazing. ,,De arme man! Nu moet er toch iemand
zijn, die voor hem zorgt. We kunnen hem toch zoo maar niet
laten rondzwerven om naar zijn doode vrouw te zoeken. Het
is vreeselijk!"

Zij zette een potje koffie voor hem en bracht hem wat van
haar versch-gebakken brood en pas gekarnde boter. Ze gaf
bem de lekkerste jam, die ze in huis had en kookte een paar
eieren, terwijl ze inmiddels stond te liegen alsof 't gedrukt was.

,,Blijf nou rustig hier. Oom Henry, tot Jake thuis komt
en dan zal ik hem uitsturen om Phebe te zoeken. Ik denk

voor het naast, dat ze naar Swinnerton is gegaan met een
paar vriendinnen. Hoe dan ook. wij zullen haar wel vinden.
Drink fnu maar die koffie en eet dat brood. U zult wel

moe zijn. U hebt al een heele wandeling achter den rug van
morgen". Haar bedoeling^was, dat ze met Jake, haar man.
kon overleggen en misschien de autoriteiten kon waarschuwen.
Ze liep ijverig heen en weer, onderwijl peinzend over de

wisselvalligheden des levens, terwijl de oude Reifsneider met
zijn witte vingers op den rand van zijn'hoed zat te trommelen
en daarna gedachteloos at van wat zij voor hem had klaar
gezet. Zijn gedachten^waren'bij zijn vrouw en nu zij niet hier
was en niet voor den dag kwam, dwaalden zij onbewust af
naar een familie, die Murray heette en die mijlen ver in de
tegenovergestelde richting woonde. Na een poo.sje besloot hij
niet op Jake Race te wachten'om zijn vrouw te zoeken, maar
zelf naar haar op zoek te gaan. Hij moest verder en hij zou er
bij haar op aandringen om terug te komen.
,,Komaan, ik ga maar door", zei hij opstaande en afwerend

om zich heen kijkend. „Ze is ten slotte zeker toch maar niet
hier gekomen. Ik denk, dat ze naar de Murray's is gegaan.
Ik zal maar niet langer wachten, Mrs. Race. Er ligt thuis
nog een massa werk te wachten". En hoezeer zij ook protes
teerde, weg was hij, weer den*stoffigeirwcg op in de warme
lentezon, hard met zijn stok op den grond tikkend bij iede-
ren stap.

Het was twee uren later, dat die bleeke mannengestalte in
de deur vanJMurray's woning verscheen, stoffig, bezweet,
opgewonden. Hij had vijf mijlen vergeloopenenhetwashet, mid
den van den dag. Eeiyverbaasde man en vrouw van zestig jaar
hoorden zijn vreemdsoortige vraag en begrepen, dat hij krank
zinnig was geworden. Zij noodigden hem uit om te blijven eten
met de bedoeling later de autoriteiten op de hoogte te brengen
en te zien, wat er gedaan moest worden; maar. ofschoon hij
een kleinigheid mec-at, bleef hij niet lang en ging weer op stap
naar een andere afgelegen boerderij, daar zijn waan, dat hij
heel veel te doen had en dat hij noodzakelijk Phebe moest
zoeken, hem'voortdreef. Zoo ging het dien dag en den volgen
den en en den daarop volgenden, doordat hij zijn onderzoe
kingstochten steeds verder uitstrekte.
De wijze waarop iemand in een dergelijke omgeving den

naam krijgt van een zonderling te zijn, zijn gedragingen
vreemdsoortig, maar onschuldig, is vaak onnaspeurlijk en
pathetisch. Zooals gezegd zag deze dag Reifsneider aan vele
deuren, opgewonden zijn onnatuurlijke vraag stellend, een lang
spoor van verbazing, sympathie en medelijden achter zich
latend. Ofschoon men de autoriteiten had verwittigd — nie

mand minder dan den provincialen sheriff zelf — vonden deze
het niet noodig hem in bewaring te stellen; want zij, die den
ouden Henry kenden en ernstig hadden nagedacht over
den toestand van het provinciale krankzinnigengesticht, een
gebouw, dat ten gevolge van de armoede der gemeenschap, in
een ellendigen toestand verkeerde en in een allertreurigste
omgeving lag, hadden besloten hem vrij te laten rondloopen:
want — hoe vreemd het ook klinke — het onderzoek wees uit,
dat hij 's avonds rustig naar zijn eenzame woning terugkeerde
en daar moederziel alleen tot den volgenden ochtend bleef lig
gen piekeren.Niemand kon hetoverzichverkrijgeneenmageren.
hopcnden en zoekenden ouden man op te sluiten, een man met
grijzend haar, die niet anders deed dan vriendelijk onschuldige
vragen stellen; bovenal iemand, die in vroeger tijdcm steeds
bekend was geweest om zijn goedige hulpvaardigheid en be
trouwbaarheid. JuLst zij, die hem het best k<'nden, waren er
bet sterkst voor, dat men hem vrij moest laten rondzwerven.

{Slot lolgt)

CACTUSSEN ALS KAMER
PLANTEN

DOOR G. D. Duursma inleiding

^ ̂OU er wel één liefhebberij zijn. welke de laatste jaren
M meer populair is geweest clan de cactusliefhebberij? Of
^ men op het platteland komt of in de steden, overal ziet
ÉL—^men cactussen en daarmee vereenzelvigde succulenten
op de vensterbanken staan. Schier elke bloemenwinkel etaleert
cactussen voor de ramen, op alle markten en veilingen zijn ze
te koop. Gelukkig verschijnsel! Want wij beschouwen cactus
sen en andere succulenten als de meest dankbare kamerplan
ten. De bloemenvriend die aan de cactussen zijn hart heeft
verpand, zal dit oogenblikkelijk met ons instemmen. SÜ Er zijn
echter ook andere bloemenliefhebbers, die wel is waar eenige
cactussen in de kamer kweeken. omdat zulks nu eenmaal

algemeen gebruik is. Zij willen dus aan de ,,mode" meedoen.
Maar vraagt men hun, of ze nu werkelijk bevrediging vinden
bij hun doornige plantjes, dan luidt het antwoord vaak min
of meer ontkennend. ̂  Het is juist voor de laatste categorie,
dat wij in .,Buiten" eenige opstellen willen wijden aan het
gebruik van cactussen als kamerplanten. SI Wij merkten reeds
op. dat wij de cactussen beschouwen als de dankbaarste
kamerplanten. Dankbaar, omdat ze zoo gemakkelijk te kwee
ken zijn. dankbaar, omdat ze den bloemenliefhebber zoo vol
komen kunnen bevredigen. Maar dan moet men eenigermate
met de liijzondere karaktereigenscha])pen dezer planten be
kend zijn. S3 Op tentoonstellingen ziet men soms rijk gesor
teerde groepen van imponeerende planten, of men is wel eens
in het subtropische Middellandsche Zeegebied geweest, waar
enkele soorten in reuzenexemplaren verwilderd worden aan
getroffen. of men heeft ze daar. b.v. in den botanischen tuin
te Monaco, als bizarre gestalten tusschen palmen aangeplant
kunnen bewonderen. Ook in ele botanische tuinen onzer uni

versiteiten kan men uitgebreide collecties van oude, groote
planten aantreffen. SI Maar voor het kweeken in de kamer
heeft dat alles geen waarde. Willen wij cactussen als kamer
planten kweeken, en willen wij daarin ten volle bevrediging
vinden, dan moeten wij een doelbewuste k(>uze doen uit den
enormen soortenrijkdom. Want de verscheidenheid is bij de
cactussen verbazend groot, men kan het aantal cactussoorten,
zooals ze in het v,ild voorkomen, gevoegelijk o]) 2000 .stellen,
het aantal variëteiten en kruisingen, door kweekers in het leven
geroepen, is minstens even zoo groot. Rekent men daarbij nog
de andere succulenten, dan is het totale aantal niet ver be

neden de tienduizend ! Voor den leek is het ondoenlijk uit deze
geweldige massa een kleine keuze te doen van voor de kamer
geschikte planten. De handelaar, die cactussen aan de markt
brengt, bekommert zich evenmin om een geschikte soorten
keuze. En de bloemenvriend, die cactussen koopt omdat het
nu eenmaal ..mode " is. geeft er zich ook weinig of geen reken
schap van, of het door hem gekochte waarde heeft als kamer
plant. SI 't Is daarom wel van belang enkele aanwijzingen te
geven, waarop men bij het aanschaffen van cactussen voor de
kamer behoort te letten. Vóór alles moet men soorten kiezen
welke in de gewone huiskamer gemakkelijk groeien, althans
geen hoogere eischen stellen dan de meeste gewone kamer
planten. Men koope derhalve geen soorten, welke in de warme
kas thuis behooren. al zijn ze nog zoo mooi. Dit zou toch maar
op teleurstelling uitloopen. {Slot op bladz. 593)
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Kleederdrachten en volkstypen in Duitschland
DOOR Dr. Augusta von Oertzen i)WIE de Duitsche landen doortrekt, ziet voor de

bontgekleurde coulissen, die gevormd worden door
de steeds wisselende landschaps- en stedenbeelden.
overal merkwaardige volkstypen en veelkleurige

kleederdrachten, wier bijzondere verschijning hem niet min
der boeit, dan de machtige domkerken en romantische burch
ten, de overoude steden en prachtige sloten, die tezamen
Duitschland zulk een rijkdom van bezienswaardigheden geven.
SI Wie oogen heeft voor physionomie, ziet zich tot zijn ver
bazing geplaatst tegenover een veelheid van typen en kleeder
drachten, welke stammen uit het honte volkencomplex, dat
met het begrip „Duitschland" te omvatten is. Si Er waren
tijden, waarin de individualiteit van hoofd en gestalte bewust
onderstreept werd, waarin elk eigen type zijn eigen kleeding
droeg, waarin elke volksstam niet alleen „zijn" gezicht, maar
ook „zijn" costuum bezat. Toen vonden stad en land. jeugd mi
ouderdom, stand en beroep, hun uitdrukking in de kleeding,
die aan een zekere wetmatigheid onderworpen was. Uit de
steden, wier karakteristiek gelaat steeds meer afgeslepen wordt
door de voortschrijdende „beschaving" en techniek, zijn die
eigengereide figuren verdwenen, die hun bestaan putten uit
een onmiddellijk in verbinding staan met de natuur. Alleen
daar, waar de gebruiken van het boerenland nog standhouden,
op het land, waar de mensch zelf den ploegstaart vasthoudt
zijn vee hoedt, zijn kool plant, in die dorpen, welke in bouw-

drukking van tiersoonliikh .• i J ! " •^igcnaardige uit-
den bodem die haar draa<n'^ V zijn met

p^vencl „m tegen licht"r„Vml hiiT'''' B "''''"''7^°"
ruimte schijnen de mt^r. kijken. Bijna in de leege
te leven: Oost-Duitsehers ̂ ^oord-Duitsche laagvlakte

,i , it. eliers. Vt enden en ^edel-Saksen getee-kend door de zware worstelin • "
waarop zij leven i ^ ^cmzaamheid om den grond.
™l. h'ct iolh "" l'-'-'-kelijkergeeft
Duitschland komt; den diehi "i Zuid-
menschen jiast niet kleur > ' " blijmoedig hijeenwonenden
nomen hebben, wier die volksstammen aange-
bloed zwaarder schijnt. ̂ "umler opgewekt is. wier
de dracht van Noord-DuJt . i' ' ^ stellingen tusschen
„levend" genoemd worden* k- <iic nauwelijks nog
Duitsche stamin,.., ,i; i eostuums van Zuid-

'ïriikcl niot ïiin .4

he Rc.ohsbahnzentralo Vt ll " ''ekmnon uittii,  '^'esiaiton

i^liahnzentrale (asents, H

1) Dit
■•Dfutsohl
He Deutse boekje

üave vauap Parklaan 28, R'dain).
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Friesland, Mecklenburg. aan den Waterkant" aantreft. Zel
den nog ontmoet mtm het kleed der vaderen en alleen wanneer
een jong paar den band voor bet leven gaat sluiten, worden
kasten en kisten geopend om het te kleeden voor den feestdag.
Als een onwaarschijnlijk vizioen ziet de vreemdeling een huwe
lijksdag op de Noordzee-eilanden; onder de witte schortplooien
ligt de donkere plooirok verborgen en het ernstige lijfje glanst
onder kettingstrengen en gouden borstschilden. S! Wenden-
bloed stroomt in de aderen der Lausitzers en Spreewalders.
ook hier domineert een op bet pompeuze gerichte smaak; het
lichaam der vrouw wordt bijna samengeperst onder de over
daad der kleeding: een machtige, omvangrijke rok, zwaardruk
kende muts. massieve goud- en paarlensieraden doen de
Sprcewiilderin op een gevangene in haar costuum gelijken. Ook
in deze streken is het de bruid, in wie alle jiracbt zich ver-
eenigf als een coulisse staat de sneeuwwitte kanten kraag
achter'het met een krans versierde hoofd, welker jiatroon zpn
voortzetting vindt in den kanten doek. die den boezem phult.
samengehouden door een breedeii band. die de smal e taille
markeert; bonte bloenienpatroneii verlevendigen d.m p ooirok.

Armer aan kleederdracbten is bet overige gedi-dte van
Midden-Duitschland, de gezicbten der bevolking van Ihunn-
gen en bet Ertsgebergte zijn geteekend door harden aibeid
het bestaan is kleurloos en de kJeeding heeft zich aangepast
aan een leven dat weinig eischen toelaat. Hetzelfde geldt vooi
Oo.st-Duitschland; afgezien van de baardmuts, „Barthaube
-een breede, geplooide witte doek, gesloten onder de km
„aar hij in . en punt eindif.. - die in haar ar.pin.lile.t „el

eeiiig is. kh'edt de Silezische zich onopva'lend: zelfs de bruid is
spaarzaam met stof en sieraden. Oji den bodem der roode
aarde, in \^'estfalen. groeit een sterk, gesloten geslacht, waar
van velen de geheimzinnige gave van het ..tweede gezicht"
hebben, die de bezitters in staat stelt bovennatuurlijke dingen
te zien. Dit eigenaardige menscbenslag. welks type zich voort
zet tot in de vreemd gevormde vlakten van den Eifel, kleedt
zich even schuw en terughoudend, als zijn natuur is. Een enge.
zwarte kap omraamt het gezicht, over een donker jak valt
breed, zwmar band. gouden sieraden zijn met spaarzaam over
leg verdeeld. 03 Wie West-Duitscbland bereist, mag Schaum-
burg-Lippe niet overslaan. In bet bekoorlijke voormalige resi
dentiestadje Bückeburg kan bij. als het geluk hem gunstig
gezind is, een gestalte ontmoeten, die in haar omvang aan het
groteske grenst: het is de Bückeburgerin op de wandeling!
De bandenmuts („Schleifenbaube") heeft de breedte van de
schouders, die door een geweldige hoeveelheid stof bereikt
wordt: in breede plooien valt een bontgebloemde mantel om
laag .... INog bonter en rijk<'r dan de stadsehe vrouw kleedt
zich die van bet land: van de zwartglanzende cvlindervormige
muts ontwikkelt zich de kleurenpracht benedenwaarts over
bontgestikte doeken en schorten tot den met breed fluweelen
galon versierden, zwaar saniengeregen rok: als een sokkel
staat een hemd met dikken geplooiden halskraag onder het
nauwelijks nog zichtbare gezicht, dat door twee groote gouden
kogels geflankeerd is. Ook de handen zijn verhuld. ..Perlhand-
schen" (parelgrijze handschoenen) omsluiten deze: het geheel
lijkt een star afgodenbeeld. {Slot volgt)
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STREKEN VAN BREM EN EN HAMBURG)

') December 1933

De zwerftocht der Salzburger
bannelingen naar Holland

Ai
DOOR Matty \ igelius

AN de kathedraal van ('.hartres jirijkt een groej) van
veertien Deugden. Een van haar is Libertas, de Vrij
heid. Zij verzinnelijkt het noodzakelijk attribuut van
de cultuur, die zonder baar zich niet ontplooien kan.

Deze vrijheid is een der kostbaarste cultuurgoederen, die
Nederland door de eeuAveii heen bezeten beel't en die het ook
telkens en telkens weer de grenzen deeel openstellen voor hen,
die in het eigen land verdrukt Averden. zonder hierbij ooit
aan de mogelijkheid van moeilijke verwikkelingen te denken.
Holland en ZA\itserland bezitten oji het ])unt van gastvrijheid
voor A^ervolgden i-en oude traditie, die niet nagelaten heeft op
de cultuur in deze beide landen een humanitairen invloed uit
t( 0(, enen. SI Het is dit jaar tAvee eeuwen geleden, dat een
pioote gi o( p v< rv olgden uit .Salzburg. zich de gastvrije ont
vangst van oitugeesche .loden en Hugenoten herinnerend,
den weg naar Ilolland insloeg om zich 1.-n slotte neer te
laten te C.adzand in Zeeuwseh-\ laanderen. De geschiedenis
dezer ..Eiiangehsche Bannelingen. deAM-lke de Goddelijke
A oorsumigheit na veele doorgestaane Ven!
.Narts-Bisdom van Salzburg gelevdt

"r' K-ngeliseiie Waar-
en 0^0X0 "1'fb'teekend in een klein boekske
wel de ve^•v^^■*" ?'''l<'nkpenning geslagen, die zoo-Mil de vervolgingDj^ der Sal-zKuffr.»». ■ i i i i
hiin lancr..,, -c» 1 aizDurgi is in hun eigen land. alsvan belofte i.^ lieelV br ".l/t" V-'«  ht. Want in de pimning. zeer nauv

een ];laat. die. uitgeslagen, in
der banne-

deze massale uittocht'be;::;rin'?gj;v!:kt"'fl moet
volksverhuizing. O- - ■ ^ ^ hebben van ei-n kleine
laat in het tweed

'«VI

m Locke voorthN^dtr'het Leibnitz
lieken en de aanhangers "^^«-ben de Katho-
gen kon leiden, zoodat onrl". , '^"Ike verv olgm-
dwongen werden weg te trekk'^ ï^'^'^^kurgers ge-? f tiekken naar streken, waar meer

irukkingen. nvt het
heeft in een Landt.

samen gevouAven. bevindt zich
zeventien medaillons nn..; , i . .
Hos-n v,.,l,.all (ai,. ,1, „11,.

■n. ,„a, h,., .la,
tijden, waarin de giXduen ^ mliehte
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gdoofsvrijhei.l bestond. Si Wellicht wa.s er geen streek, die
zich zoo zeer eigende om de leer van Luther te aanvaarden,
als .luii't Imt aart.sbisdom balzburg, v aar de naklanken van d.-
predikatiën van .johaniies Hus en Hiëroniinu.s van Praag nog
met geheel verstomd waren en Luther zelf vele persoonlijke
vrienden had phacL die gaarne naar zijn leer in Witteiiberg
geluisterd hadden. Reeds omstreeks 1527 hadden de eerste
vervolgingen plaats in de landstreken van Salzburg. die aan
enkele martelaren het leven kostten. We vinden er een primi
tieve afbee ding van op een der medaillons, dat als opschrift
dl aagt. Siglung der Wahrheit" en een afheelding brengt van
de teiechtstelling van den monnik George Sehiirer, wien op
13 April 1528 „het hooft voor de voeten gelegt werd". ..Want
schoon men hem veroordeelt hadde, dat hij als een sooge-
naamde ketter, van t gelijken levendig verbrandt sonde
worden; wierdt hij egter nog in so verre verbeeden, dat men
In'in ten sweeide veroordeelde. Aanmerkenswaardig is het: dat
na syn doodt aan 't ontzielde Lichaam, gelijk hy selve gepro-
pheteert hadde, ten getuygenisse .^van svn onsehuldt. een
Wonderwerk gebeurde, vermits zieli het sêlve om- en op den
rug keerde, en soo wel de Handen als Voeten kruyselings
over malkander sloeg, daarover alle de aanwesende verhaast
wierden en^het daartoe bragten, dat het lichaam, 't geene
verbrandt sonde worden, begraven wierdt". SQ We zullen
echter de plaatjes meer systematisch te besehouwen hebben.
Zoo vinden we op het middelste van de bovenste rij een
afbeelding van den Goeden Herder met het opschrift uit den
tekst van Johannes: ,,Ieh habe noch andere Schafe." Links
hiervan vinden we een voorstelling, getiteld: ..Aus dem
Oiensthause". welke dus een verband legt tusschen den uit-
toeht der Salzburgers en dien der Joden uit Egypte. Rechts:
•Ucr Herr hat seinen Engeln befohlen über", een gebrekkige
tfkorting van den tekst: „de Heer In-eft
/.ijne Engelen bevolen over U te waken". SI
Bij de tweede groep van drie medaillons
komen we aan den daadwerkelijken strijd
lussehen het Katholicisme en de Hervor

ming. Het meest linksehe draagt tot titel
..Offenbarung der Wahrheit". Het is niet
zeer duidelijk of hier een voorstelling wordt
gegeven van Luther bezig met de Bijbelver
taling, of dat we in deze monniksfiguur Ur-
i)anus Regius moeten zien, den Carmelieter
monnik, die vanwege het verkondigen van
de nieuwe leer uit Augsburg verdreven
werd en zich daarna naar Salzburg begaf
..en aldaar door syn Leeren en Prediken
groote nuttigheit toebragt". Het vol-
g<mde prentje toont ons eenige boeren, die
aan den kerkvorst, vermoedelijk den .Aarts
bisschop van Salzburg, een smeekschrift
overreiken. Het medaillon draagt tot oji-
sehrift een herinnering aan het H. Avond
maal „Trinket alle daraus". Over het daarop
volgende prentje, de terechtstelling van
Scharer, spraken we reeds. S! We komen
nu aan de middelste rij van vijf medaillons
welke zijn gewijd aan de moeilijkheden, di' g
de Lutheranen in het Aartsbissehopdom t(
verduren hadden. Zoo vaardigde Wolfgang
Theodor, aartsbisschop van Salzburg. :n
1588 een edikt tegen hen uit. En dat ter
wijl tien jaar later de Fransehe koning
Henri V aan d(^ Calvinisten het edikt van
IMantes schenken zou, dat dezen juist een
ruime mate vaii geloofsvrijheid toestond.
SI De vervolgingen in Salzburg hadden tot
resultaat dat uiterlijk wel de katholieke
godsdienst beleden werd, doch heimelijk de
aanhangers van Luther, onder wie zich vele
rijke ingezetenen bevonden, s nachts un
eerediensten hielden. „Maar soo haast sy
wegens de Euangelisehe Lecre verdacht
wierden, moesten zij 't Landt iu>men
Waar men kon, trachtte men dan den
vluchtelingen den voet dwars te zetten ooi
hun kinderen achter te houden, c le an na
tuurlijk verder katholiek werden opgevoe .
Hoewel 'onder een enkelen -(KvVOI^s e
vervolgingen minder zwaai op ff* *

KLKF.DERüHA

king drukten, gingen deze toch door tot omstreeks 1732.
toen de Lutheranen, het gesar en de verdrukking moede,
een veiliger wiioiistee zochten. Want in Salzburg waren zij
nooit veilig. Te allen tijde hingen hun huiszoekingen boven
het hoofd, waarbij het zeer ruw toeging en kisten en kasten
opengeslagen werden. Vond men dan bijbels ol protestantseh-
godsdieiistige boeken, dan w erden deze ojienlijk verbrand en
de eigenaars, wanneer zij bleven weigeren zich te bekeeren.
ten slotte verbannen. Llieroji slaan wel de medaillons 8 en 9
met de opschriften: ,,Vater und Mutter verlassen mieh" en
.,Zehle meine Klucht", waarop een vluchtende boer zend
brieven overbrengt, die fle verdrukten in andere plaatsen
moeten sterken. ()p plaatje 10 zien we duidelijk zoo'n nachte
lijke bijeenkomst afgebeeld, die bij kaarslicht w ordt gehouden.
Ér wordt uit de Schrift voorgelezen en de geloovigen. in wie
wij dus ..vele rijke Families" moeten zien. houden fle handen
ootmoedig gevouwen. De verboflen bijeenkomst wordt blijk
baar op een zolder gehoud(*n en de geloovigen schijnen niet
veel waarde te hechten aan comfort, want banken of zit
plaatsen zijn er voor hen niet. Ten slotte het iilaatje. dat het
verbranden der heilige boeken voorstelt, met het opschrift:
..Verbrander brand im Herzen!" — Een van de vreeselijksie
kwellingen dier dagen was wel het in-het-blok-sluiten. waar
van het jirentje. met het opsclirift: ..Gedencket unsere Ban
den" een afbeelding geeft. Door de gedwongen houding in
het blok zwollen de voeten op en schaafde het vel. terwijl
de bloedsomloop gestrem<l werd. Zware ketenen beletten
bovendien iedere lichaamsl.'eweging. Oji den duur werd zulk
een gedwongen houding natuurlijk een foltering, waartegen
niemand bestand bleef. Velen werden dan ook ziek en bij
niet weinigen eindigde deze geraffineerde foltering met den

è: dood. daar men haar soms dagenlang, ja wel eens een week

CUTKN en volkstypen in DUn SCHLA^D. DE GROSS-
BAUERIN. EEN KARAKTERISTIEK VROUWENTYPE VIT WESTFALEN
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liet duren. SI Daar vele der goed-gesitueerdeii den nieuwen
godsdien.st aanhingen, lag het voor de hand, dat
ook hun dienstboden, — toen veel meer dan thans
leden van het gezin — Evangelisch werden. In
het jaar 1731 werd door een zeer groot aantal
inwoners van Salzburg in het openbaar be
lijdenis afgelegd van hun Evangelisch-Lu- :
tiiersch geloof en Lieten dezen dit feit hij de
gerechtshoven aanteekenen, in de veronder-
•stelling, dat wij dan konden rekenen op de
,,verscheyde Concessien, Privilegiën, Accoor-
den en plechtige Tractaaten", die eertijds den
Protestantenjwaren toegezegd". ,,Dog alle deze
Vertoogen wierden met doove ooren aangehoort
S3 Bij de scherpere maatregelen, die omstreeks
1730 tegen de Lutheranen genomen werden, behoorden
de „euangelische Dienstbooden en andere on
gegoede Saltzburgers" tot de eerstT
slachtoffers. Ze werden allerminst

zachtmoedig behandeld, want:
„alvoorens zy daarop verdacht
waren, (werden zij) met ge-
weldt van Soldaaten in

de strengste koude, on
der veele slaagen, en
andere harde behan

delingen en ver'
smaadingen, gelijk
als het Vee uyt-
gedreeven. en
haar niet eens

so veel tydt ver
gunt, om haare
kleederen te
haaien, van de
haare afscheidt

te gaan nemen,

en zich met

reysgeldt tot
haar balling
schap te voor-
sien; want de Sol
daaten lichtten

haar uyt de huy-
sen en bedden, als
meede van 't veldt;
van de straat, en hon
den haar paar aan paar
aan malkander en joegen
haar dus uyt den Lande.
Ja, men heeft haar ook langer
dan vier weeken, sonder vaste
plaats in de grootste koude en veel
sneeuw omgeleydt, niet tegenstaande
zy gebrek van kleederen, linnen en noodig
onderhoudt hadden". SI Spoedig reeds w"erden
deze verdrevenen door nieuwe ballingen gevolgd, di(>
in eindelooze colonnes over de wegen trokken,
doch bijna in alle jjlaatsen waar zij doorkwa
men liefderijk opgenomen en verpleegd wer
den. Het dertiende plaatje toont ons den
langen stoet onder het opschrift: „Zeige uns
deine Wege", terwijl het volgende zulk een
gastvrij onthaal, 't zij in Kauffheuren, of
wellicht te Memmingen of Hauszstetten te
zien geeft. Door laatstgenoemde plaats trok
ken de ballingen in een groote colonne, op
18 Mei 1782,. De bevolking van \\e\, sXadpe
baastte zlcb den ongelvdsklgew en. dravJc-,
te brengen, zooals ook haast steeds in andere
plaatsen geschiedde. Toch kwam het ook een
enkele maal wel voor, dat de doortocht door
een bepaalde landstreek geweigerd werd en
de stakkers, die toch reeds zulk een lange
reis voor den boeg hadden, gedwongen wer
den een grooten omweg te maken! S3 Aan de
protestantsche bewoners van deze over het
algemeen katholieke streken schonk het zien
van de verdreven Salzhurgers dan telkens weer groote ont
roering, waarbij veel tranen van aandoening vergoten werden.

mam
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beeld gesteld. S3 Zeer plechtig wer
den de bannelingen te Augs-

biirg ontvangen. 'Op het
groote evangelische ..Op-
perkerkhof" werden zij
samengebracht om
naar de predikatiën
van een drietal leer
aren te hooren. die
hun vervolgens
nog een geloofsbe
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Schietpleyn werden
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,,Voor de geene. die op
het Schiet-plevn gelogeert

waren, hebben de Heeren

Geestelijke van de Augsburg-
sche Confessie, op het plevn der

Handtboogschutters in de tegen-
woordigheyt van en onbeschrijflijke

Meenigte van \ olk. soo w el Luthi-rsche als
Koomschgesinde. meermaals stichtelijke Sermoe-

op haaren toestandt betrekkelijk gedaan en
de selven een Euangelischen Text nvt den
Bijbel verklaart". ^ Dit transjiort Salz-

Jjarger." toe/iie ongeveer zes weken in het gast-
vrije Augshurg. en werd in dien tijd nog her-
haaldi lijk versterkt door nieuwe groepen
bannelingen. En telkens werden ook de
nieuw aangekoinenen weer met liefde op
genomen. In TSördlingen. waar zij in ber-
bevgen werden vngekw artierd. w erd op bevel
vww de VAverWvd aan leder een kalf pond
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burgen, gehou.len. leverde het voor die dagen
met onaanzienlijke bedrag van 771 florijnen
op. Elders w eer werd hun kleeding gesction-
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om onderweg het lijf-
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I-utri van der Metilcii

HET KASTEEL VAN EENGEBOUWD VIT EOHE BAI^l'hlX^-- VERNEVRS
]-E AAED '.RDW iXDi'lfl.EVB

'■i\ I OEMEOO/E WO EST IJ.\ VLAKTE

Jaarlijksche Wedde voorsien". SI In een tiental bepalingen
zeggen dan de Hoog Mogende Heeren den bannelingen
alle mogelijke hulp toe: huisvesting, voeding, arbeid,
vrijheid van belasting en ten slotte, dat: ..de oude. kranke,
kinderen en onvermoogende sullen op deselve wyse als de
Inboorlingen, met alle vereyscbte nootdruft op het beste
versorgt (zullen) worden". Het stuk eindigt met een lofzang
op de genadige Heeren zelf, die zich een overheid noe
men, ,,als zy anders op and(>re Plaatsen niet souden heb
ben konnen vinden". Op den penning, die bet jaartal 1733
draagt en het randschrift: ,,Hier vindt die Warbeit Schuz
und Ruil", ziet men een geharnast ridder, de bundel lictoren
pijlen, zinnebeeld van eendracht, in de band en een schild
beschuttend houdend boven de hoofden van een aantal ge
vluchte boeren. Aan den onderkant ziet men een Hollandsche
Maagd met schild en hoorn des overvloeds afgebeeld tegen
een Zeeuwsch landschap, waar zoowel land als zee te zien is.
Het randschrift sluit hij dat aan den bovenkant aan met de
woorden: ,,Dort schickt der Himmel .Seegen zu". Ten slotte
leest men nog de half uitgewischte woorden op den onderkant
der penning: ..Avenalmi der .Salz. Euiigt in den Ver. Niederl."

ken echter naar het Noord-Westen. De Pruisische koningbood hun zijn bescherming aan en nog in 1732 belandden
vele duizenden vluchtelingen, die hun route door Saksen

genomen hadden.
Het 16de en 17de
plaatje geven een
illustratie van de
behouden aankomst
der uitgebannenen.
.,De koning van
Pruissen siende, dat
dese syne nieuwe
Onderdaanen, voor
het koude en rouwe
weer seer slegt ge
dekt en gekleedt wa
ren, wierdt daar door
bewoogen, soo wel
aan Oude als Jonge
uyt de Magazynen,
voor meer dan ses
hondert Floreynen
aan Wolle Stoffen,
en andere benoodig-
de Goederen, te laa-
ten geven. Behalve dien. wierden haar veele Boeken en Geldt
vereert; daarmeede zy reeden hadden van wonderlyk wel in
haaren schik te zijn. ^ Voorts werdt 'er verseekert, dat de
Koning, beslooten heeft, ten voordeele van dese syne nieuwe
Collonisten, in Pruissisch Lithauwen een nieuwe Stadt te bou
wen, onder de benaaminge van Nieuw Saltzburg, als meede leenen.

Foto van dct Mcïucn

EEN VAN DE EENZAME MILITAIRE POST

„

rialisti

EN LANGS HET TRAJECT
HODEIDA-SAN'A

ARABIA FELIX"
DOOR D. VAN DER MeULEN II
IEDERE vreemdeling die Jemen wil bezoeken gaat naar het

voorportaal van dat
Rijk, het kleine ha
venstadje Hodeida.
Daar wordt hij bij
na steeds met Oos-
lersche gastvrijheid
ontvangen en daar
begint voor hem dan
het wachten. Intus-
schen worden de ge
woonlijk langdurige
011 d e r h a n d e 1 i n gen
gevoerd over de ver
gunning of weigering
om het land binnen
te gaan. Een
groot wantrouwen
heersch tegen den
Westerschen vreem
deling en dan vooral
tegen de onderda-

sche
vloed.s-sfeer
ders

nen van die impe-
Rijken die streven naar uitbreiding van hun in-

igs de kusten van de Roode Zee. De Regeer-
van Jemen hebben slechte ervaringen opgedaan met

de belangstelling van Engeland. Frankrijk en Italië. Aanbie
dingen om wetenschajipelijke en technische hulp te ver-

7  11 1 , royale geschenken bleken met egoïstische hij-nog verscheyde nieuwe Dorpen, die onder dese stadt ■'^ullen^bedoelingen gegeven te zijn. SI Nooit wordt de toe<Tang tot het
behooren. Daar sullen ook, ten voordeele
van de kranke en gebrekkelyke arme Saltz-
burgers, twee Gasthuysen daarbij gesticht
worden, daarin zy al haar leven onder
houdt sullen vinden. Want dese Ballingen
zyn den Koning seer aangenaam; niet alleen
van wegens derselver vroomigheit, deugdt-
saamheit en oprecht leven; maar ook van
wegens haare Arbeydtsaaniheit en kennis
van den Landtbouw". SI Doch wat ons
stellig het meest interesseert is de gastvrij
heid, door de Heeren Staten Generaal der
Vereenigde Nederlanden aan de Salzburgers
bewezen. Onder het transport, dat in Hol
land zijn heil kwam zoeken, bevonden zich
voornamelijk bergwerkers uit Berchtolsga-
den. Hun werd een woonplaats aangewezen
te Cadzand in Zeeuwsch Vlaanderen, waar
zij liefderijk werden opgenomen en de noo-
dige predikanten en schoolmeesters te hun
ner beschikking gesteld werden. ,,0m de
selve verder in haar eygen Taaie te konnen
onderwysen, versorgen, en dese op kosten
van 't gemeene Landt met een bequaame

Enl" van der MenUn

MARKTDAG IN EEN TIH AM A-DORT
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binnenland echter kortweg geweigerd. Aan een oiigewenseb.l*'»
gast wordt meegedeeld dat het land arm en eentonig is en dat
de vermoeienissen en de gevaren op den weg te vele zijn, dan
dat men zijn dierbaar en waardevolle leven daaraan zou mogen
blootstellen. Kort vóór mijn komst werd aan enkele Engel-
schen geantwoord dat ze in het binnenland op kameelen
zouden moeten reizen en ze die kunst te Hodeida eerst zouden
dienen te leeren. Langen tijd oefenden ze zich tot vermaak
der bevolking in het kameelrijden, doch de vergunning om
het binnenland in te gaan kw'am nooit. Ook ik trof een wach
tenden Engelsch-
man te Hodeida aan,
die daar al enkele
maanden wachtte en
die nog wachtte toen
ik meer dan een
maand later te Ho
deida terug kwam.
Hij voorspelde me
niet veel goeds, maar
hij wist ook niets
van den koninklij
ken brief dien ik in
mijn zak had en hij
kon zich niet voor
stellen dat het in
sommige deelen van
de wereld prettiger
is om te hehooren
tot een kleine natie
dan tot het mach
tige Albion. 03 De
vreemdeling die te
Jemen voet aan wal
zet, wordt „gast der
Regeering". „Staats
gevangene" zou men
gastengebouw wordt

/f

Foto van der Meiiieii

TEGEN DEN BERGRAND IS EEN IGE P

ook kunnen zeggen. In het Regeerings-
men ondergebracht en daar bewaakt

uk ,1, „u,M,ui.i Is "fifh«
poori

land vi-rlaat lUi alli' iiiau. jaitik. i,aj..an waar van henedende drukke bazaarstraten en de fr,,ote hu^
tot boven vrouwen bezig zijn ^ rp groote
het verpakken van de koffie der f,|„proevers. SI Tot groote1  * 1 AA-ufliti'iirlen komt upn volverbazing van den wdfUtinnen „„r-óz. datren

enden dag reeds een telegram van welkom en enkele dagen^  vertrekken zoodra ik dat wensch.
Dr::l:..-S"d;^ ::;i'den m^i^n tot den avond door be-

LANTENGROEI. EEN MERK WA i RDIG E
BLOEIENDE DWERGBOOM SAC (ADENICUM OBESUMJ. MET DEN ONS BE

GELEIDENDEN SOLDAAT

en bediend door soldaten van den Imaam. S3 Hodeida is
berucht heet en vochtig, en vuiler dan welke vuile Oostersche
stad ook. Het plaatsje ligt vlak aan zee en in den tijd van de
Zuiderstormen buldert nacht en dag de vochtige zeewind en
h enken de golven
er tegen de primi
tieve kade. De stra
ten zijn publieke
W.C.'s en de wind
waait wolken ver
poeierde excremen
ten op van mensch
i^n dier. Alles wordt
met dit poeder be
dekt en overal wordt
men in 't begin ge
kweld door een weer
zinwekkende lucht.
Alles went echter,
en al spoedig wordt
de belangstelling ge
pakt door de bonte
rassenmengeling in
de benauwde, men-
schenvolle, overdek
te bazaars van het
stadje. Slaven, die
eeuwenlang zijn in
gevoerd uit den Soe
dan, Abessinië, Somaliland, hebben de bevolking van het kust
gebied een donkere huidskleur gegeven. De mannen zijn groot
en forsch, met zwaar gespierde naakte hovenlijvenJ wanneer
hun donkere huidskleur de menging met negerhloed verraadt.
Ze zijn tenger en geelbruin wanneer ze onvermengd bleven.
De kleeding is vol afwisseling in kleur en vorm. Iedere stam
heeft zijn eigen model stroohoed voor mannen en voor vrou
wen, er zijn er met hreede afhangende randen en hooge kegel
vormige hollen, en er zijn vrouwen die een miniatuur hoedje
dragen met een bandje bevestigd op een hoek van den hoofd
doek, poppenhoofddeksels die een belachelijken indruk maken.
§3 Hodeida heeft sedert de vernietiging van Mocha (Mocca)
in een der vele oorlogen, geheel de plaats ingi-nomen van die

m .Sir"-'-"
Fofo van der Mculen

WAAR HET ROTSGEBERGTE BEGINT

jlgepakt met baga«eDwaas vc
we in de morgenschemering van
Magen. We rijden met een gro(
mulle zandstuivingen
geen iiech hebben.1
van bet

zoeken hun nieuws
gierigheid bevredigd
en mij den tijd ge
kort hebben, zorgen
voor de noodige
voorbereidingen. Die
nemen niet veel tijd
in beslag, omdat ik
met slechts één be
diende en een mini
mum aan bagage wil
reizen. |Het is daar
door mogelijk bet
eerste stuk door de
beruchte Tihama, de
gloeiend heete vlak
ke kustwoestijn. per
auto af te leggen.Tn
heel Jemen zijn.
naar men zegt. 5
auto's. Een behoort
aan Prins Moham-
mad. den Gouver
neur van Hodeida.
Het is een behoor
lijke Chevrolet.

en vijf inzittenden vertrekken
Hodeida. in dien prinselijken
te bocht noordMaarts om de

te ontgaan. Als we hard doorrijden en
kunnen M e tegen den avond aan den voet

gebe; ■gtc zijn. Per"

1  >3»,

, MOET DE
BIJ WADI SAB'A WORDT HET ROTSPAD

kameel zou dat traject bijna een
Mcek vorderen en
dan zou 's nachts
gereisd moeten Mor
den. daar bet over
dag voor mensch en
dier te heet is. En
"s nachts reizen zou
beteekenen ..blind"
reizen en niets van
land en volk zien.
Gaarne aanvaard ik
dan ook het risico
van den auto-tocht.
De chauffeur is er
varen en hoopt ge
luk te hebben bij
bet speuren naar een
berijdbaar traject.
We hebben voor ge
val van nood een
groot blik water bij
ons en verder is tele-
loniscb ons vertrek
gemeld aan de hoof
den van de paar be-

met de ojidracht ons te hulp
. 1 . 1 "'«"t passeeren zouden Eerstgaat het noordMaarts. evenwiiditr c,.,„ Ji j , ,

1  .1 ciclll fif* ZCC» QOOT Hplanten en struiken die oo i i i ^
onp-v.,,- n.

lilaats voor helwit zand of h — " maakt
löss-lagen. De hitte slaat on
zooals een felle vrieswind in ^oords"chen
en zipi helper slaan een doek

wve„ d,
ni.l v,rra,l,.rlijk |'d,k'"i'!. T.l'-"

1 mk t» bli|\ en steken. Zoodra

. I UTO
ZEER

het AELEGGEN.
ZWAAR

stuurs])osten langs den weg.
te komen Manneer

< t fijne roodachtige poeder van
t g..zicht en prikt in de huid.

winter. De chauffeur
om niond en neus, daarboven uit

M oestij n.
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de auto weg begint te zakken, wordt links en rechts gezocht
naar vastere plekken. Lukt dat niet gauw. dan Ioo„t de auto
vast, we zwermen dan uit om een doortrekbare plaats t<> zoc-

krachten Mordt fle auto daarlieeii Ge
duwd. We passeeren enkele
nederzettingen van bijna
zwarte woestijnbewoners. Op
het kale zand staan daar
groepen kameeldoorn-hoo-
men, die hun ijle schermkruin
roerloos heffen in de grijze,
van stof-bezwangerde woes-
tijnlucht. Altijd is daar een
put, de levensvoorwaarde dei-
kleine nederzetting. We drin
ken daar en het koelwater
van den motor wordt bijge
vuld. Verder naar het Noor
den zijn in de Tihama ook
groote dorpen, ja steden van
stroo-negerhutten, beschermd
tegen altijd dreigende vijan
den door middeleeuwsche kas
teden met hooge muren, to
rens en kanteelen. Op onzen
terugweg zullen we die zien.
Nu komen we pas in 't ge
bied der baksteenen-gebou-
wen, daar waar de verste
uitloopers van het gebergte
de vlakte bereiken, waar de
regenhoeveelheid grooter
wordt, en waar de riviertjes
uit het gebergte na regenval
nog niet opgeslokt zijn door
de Tihama. Hier ligt het stad
je Badjil, dat we in den mid
dag jtasseeren. Een militaire
bezetting beschermt de be
volking, die dichter is in dit
gebied, waar in den regentijd
uitgestrekte velden met doera
en andere soorten negerkoren bezaaid worden. De bevolking
loopt uit om ons aan te staren en de achter onzen auto ren
nende jongens vormen een eerewacht door de nauwe kron
kelstraatjes van
Badjil. Op de
hoogste randen
der berguitloo-
pers naast de
stad liggen for
ten, dateerend
uit den Turk-
schen tijd en met
zware, verdra
gende kanonnen
bewapend. Aan
die kanonnen, die
ook verder het
land in vervoerd
zijn, is te danken
het bestaan van

het beginstadium
van een weg, zon

der welken we

het hooge rots
gebergte niet
door zouden kun
nen komen. Nii
Badjil komen we
weldra aan de
hergen, en wélke
hergen! Rotsge
vaarten die als
steile onheklim-
bare verheffen aich ,1e ,oppen van

aan lou _ _.. ,.avijnen met hooge-

CACTUSGROEP OP EE

een mooi groepje cact

haa.-;t onbegrijpelijke waaghalzerij. We zijn nu in het land van
de burchten en rots-vestingen, het .lemen van den strijd, het
.kerkhof van de Turken". {W^ordt vervolpd)

Cactussen als ka

merplanten
{Slot van hladz. 585)

"EN behoort ook

geen soorten te kie-

Miz

N TENrOONSTELLlNG

ussen voor de kamer

chciden van het eigenlijke Jemen,
te

dit woeste hergiann geeft hel nu "gauw op,'hoewel
stede wanden. Onz r een voor den Westerling
Wadi Sab'a nog genomen \vordt.

ire

Tot meer

dit woeste bergland. De

en welke eerst een

. a a n m e r k e 1 ij k e
grootte bereikt moeten heb
ben om mooi te zijn. Dit late
men eveneens maar liever
over aan hen. die daarvoor

voldoende plaatsruimte heb
ben. Ten slotte moet de

keuze zoodanig zijn. dat men
voor het meerendeel planten
krijgt, welke, bij goede be
handeling. gemakkelijk in
bloei komen. SI Bij menigeen
zal de vraag opkomen: zijn
er inderdaad cactussen, welke

aan al deze gestelde eisehen
voldoen?" Het antwoord mag
in alle opzichten bevestigend
luiden. Er zijn meer dan vol
doende cactussoorten welke

gemakkelijk groeien, niet te
groot worden en daarbij dank
baar bloeien, zooals uit vol

gende artikelen zal blijken.
Bij voorbaat geven wij nu
reeds een foto van een kleine

cactuscollectie, welke voor

het kweeken in de kamer ge
schikt is. Zooals men ziet,
zijn het alle bolvormige soor
ten. welke de minste ruimte

innemen. Van zulke jilanten kan men in de gewone ven.ster-
bank wel een tiental soorten bergen. Men kieze daarvoor bij
voorkeur een plaats op het Zuid-Oosten, Zuiden of Zuid-Wes

ten. zoodat de

planten een groot
gedeelte van den
dag door de zon
beschenen kun

nen worden. Al

dadelijk kunnen
wij daaraan toe
voegen, dat de
cactussen over

het algemeen
geen felle zonbe-
straling verlan
gen. Sommige
soorten. zooals

Phyll ocactussen
en E p i p h V1-
lums 1), welke
men in den volks

mond als ..blad

cactussen" aan

duidt, kunnen

zelfs in "t geheel
geen felle zon ver
dragen. Deze zet
te men liefst voor

een raam op het
oosten, desnoods

op het Zuid-Oos
ten of Westen.

Men kan dit gemakkelijk begrijpen, als men weet. dat deze
..bladcactussen" eigenlijk boschplanten zijn. welke in de tro-
jnsche oerw ouden thuis behooren. waar het geheele jaar door
een gelijkmatige, vochtig-warme temperatuur heerscht en waar

1) Zie res|i. hel nr. van 1 April 1933 en van 25 December 1932.
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2 D(> an(lt;r<' cac-

al evenmin onder
eeii geleinixM'd lieJil wordl. aangetroifen. $
tussen groeien, o]) enkele uitzonderingen na
de felste zonnestralen. Vele soorten beliooren thuis in de
uitgestrekte grasvlakten, waar ze een groot gedeelte van den
dag eenigerinate beschaduwd staan. Vele soorten groeien in
de schaduw van struikgewas, zooals uit de origineele foto s in
het nummer van 26 Novemher 1932 duidelijk kan blijken.
Hiermede moeten wij dus in de kamer ook rekening houden.
Een ander punt waaraan wij volle aandacht moeten schenken,
is de aarde waarin wij de ])lanten opkweeken. Ten onrechte
werd vroeger beweerd, dat de cactussen eigenlijk woestijn-
planten zijn, welke het w el zonder aarde kunnen stellen en met
steenen of gruis tevreden zijn. Niets is minder waar. Wij
merkten reeds op. dat de .,bladcactussen" boschplanten zijn.
Deze wortelen in de takholten en in de schorssjileten dei
hoornen, waar zich in
den loop der eeuwen
een groote hoeveelheid
humus van vergane bla
deren heeft opgehoopt.
Dit is al het beste lie-

wijs, dat wij de Phyllo-
cactussen en Epiphyl-
lums geen dorre aarde
mogen geven, doch dat
ze behoefte hehbcn aan
voedzamen humus. Di
rect kunnen wdj hieraan
wel toevoegen, dat deze
,,bladcactussen" ook
nooit te droog mogen
staan, doch steeds een
matig vochtige potkluit
verlangen. ̂  Wat de
andere cactussen be

treft, deze hebben even
zeer behoefte aan een

voldoende voedzame

grondsoort. Op de plaat
sen waar de cactussen

in het wild voorkomen,

hestaat de bodem niet

zelden uit klei of ver

weerde overblijfselen
van vulcanische uitbar-

•stingen, welke rijk is
aan minerale bestand-

deelen. SI Wij zorgen
derhalve bij het kw^ee-
ken der cactussen in de

kamer ook voor goede,
voedzame aarde. De

cactussen stellen in dit

opzicht geen mindere
eischen dan andere

kamerplanten. Welke
grondsoort men precies
kiest voor het vullen

der potten, komt er
minder op aan, mits
deze maar goed gezond en voedzaam is. d.w.z. vrij van
schadelijke bestanddeelen en voldoende rijk aan jilanten-
voedsel. Wie buiten woont, behoeft zich over de keuze van

den grond in 't geheel niet bezorgd te maken. Is het verkrijg
baar, dan geven wdj de voorkeur aan zuivere, volkomen
verteerde bladaarde en gewone zw'arte tuinaarde, van ieder
de helft. Ten overvloede mengen w ij er een weinig klei of
löss doorheen; vooral dit laatste is door haar mineralen-
rijkdom een beste aanvulling. Om de aarde goed doorlatend
t(; maken, vermengen wij deze st(^eds met een hoeveelheid
rivier- of grintzand (zoogenaamd scherp zand of metselzand).
SI Het doorlatend maken van de aarde is noodzakelijk, omdat
de wortels der cactussen niet te lang nat mogen zijn; het giet-
w ater moet vlug door de potkluit he(>n kunnen dringen, anders
v<'rzuurt de aarde en worden de wortels ziek. waardoor de
plant gaat kwijnen. Om een vluggen waterafvoer te Ix^vorde-
ren, leggen wij ten overvloede op den bodem van den pot een
scherfje over het gaatje heen, met den holhm kant naar boven.
SI Wat het gieten betreft, ook hiertegen wordt veel gezondigd.
Ten onrechte meent men. dat de cactussen, als ..woestijnplan-

t

r

.

t
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liy hebben. Wel is waar kunnen de
'tus's^n onder bei)aalde „mstandigbe.len lang op haar

heele plantenlichaam is er op inge-
lijk vast te houden en in den

lijk te verbruiken.iiji

w einig water noocen

meeste cac

eigen sappen teren; het gr
icht om het vocht zoo lang moae
heeten. regenloozen tijdi*(»o'enl()nzen tijd zoo zuii , . • i i

men mn,-t niet vergeten, dat de cactussen m de hu.
itiogel

naar men moei mn 'f' ,
kamer o.uier geheel andere omsta..digheden moeten leven dan
in de vrije natuur. SI In <le vrije natuur maken de cactussen
een zwa^r wortelgestel; men heeft meermalen geconstateerd,
dat de wortels wel tien meter van de plant verwijderd werden
aangetroffen, zoodat voedsel en vocht over grooten afstand
konden worden aangevoerd. In de huiskamer staan de plan

d de aardf oor zon- en

1de aan
el. in een beperkte potruimte. w aann
kachelwarmte spoedig uitdroogt, zoodat voor gerege
vulling van het vochtverlies moet worden gezorgd, in den

zomer, tijdens den
groeitijd der planten,
mag dan ook gerust
eiken dag water worden
gegeven. Op heete da
gen kan het zelfsnoodig
zijn de planten zoowel
des morgens als des
avonds te begieten. In
den herfst geven wij
geleidelijk minder wa
ter. b.v. eerst om den
anderen dag, later twee
maal per week. uitslui
tend des voormiddags
bij zonnig weer. Tegen
den winter gieten wij
slechts spaarzaam,w ant
dan moeten de planten
een rusttijd doormaken.
Zoodra in het voorjaar
de zonnew armte grooter

wordt en de groei w eel
een aanvang neemt,
gaan v. e geleidelijk wat
meer gieten, voo.-loopig
c.lleeii langs den rand
^ an den pot. zoodat de
jdant zelf droog blijft.
Om bet kamerstof te

ve r w i j d e ren. h i ndert
het niet de planten op
zonnige dagen van het
voorjaar tot den nazo
mer af en toe met wat

lauw water af te spui
ten. Ook mag men ze

tijdens een mild voor
jaarsbuitje wel eens
buiten zetten om flink

n.at te i-egenen. SÜ Wat
de potten betreft, deze
mogen niet te klein zijn.
Veelal koopt men de
jonge j.lantjes in zooge

naamde vingerhoedj.otjes. maar deze zijn voor het verder op
kweeken ongeschikt. Men moet evenwel ook niet in het andere
uiterste vervallen en de kleine jdantjes direct in groote potten
zetten. Over het algemeen kunnen bolcactussen zoolang in den
ouden pot blijven staan, tot deze geheel vid geworteld is; de
plant heeft dan ongeveer den omvang van den pot gekregen.
Dan geven wij telkens een iets grooteren pot. tfit volwassen
planten tenslotte in gewone bloempotten komen te staan.
Kleine planten worden derhalve minstens ééns per jaar \ erpot.
grootere. volwassen planten mogen 2 of 3 jaren in denzelfden
pot blijven. Ten overvloede mag men zulke planten gedurende
den groeitijd eens per week wat bloemenrnest geven (b.v.
Pokon) teni-inile het tekort aan plantenvoedsel aan te \ uilen.

ÜE BANDELOÜZE RIJMEli

Vrij zijn wil ik — en regeereii.
Niet dienstbaar, zelfs niet tweede.
Want ik stel mij slechts tevrede
Met wat ik wensch en wat ik wil
•Van anderen te dicteeien. Q
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