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worden, kwam hij langzamerhand tot de overtuiging, dat. al
was Phebe niet in een der huizen waann hij haar zocht, zij
toch wel binnen het bereik van zijn stem kon zrjn. En zoo

inplaats van geduldig te vragen, kwarn hij er toe van trjd tot
tijd met treurige stem te roepen: melke kreten .soms de rust
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van het stille landschap verstoorden en in de wilde heuvel
streken de echo's wekten van zijn jammerend ..O-o. Phebe!
O-o Phebe!" Het klonk, schoon men Mist dat hij Maan-
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het tenslotte reeds van verre en placht dan te zeggen: ..Daar
gaat de oude Reifsneider .
Iets anders, waar hij na een poos en na honderden vergeef-
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sche navragen erg over ging piekeren, als hij geen enkel huis
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in den omtrek zag en geen enkelen kennis waar hij kon vragen
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hem te binnen schoot, Mas Mclke richting hij moest inslaan.

Langzamerhand brachten die kruisende wegen, die soms in

vier of zes richtingen liepen, hem erg in de war. Maar voor

dit moeilijke vraagstuk, dat hem steeds meer inspanning
ko.stte. bracht een andere hallucinatie hem de oplossing.

Phebe's geest of de een of andere kracht van de natuur, of de
Mind. of de lucht zou hem den weg wel Mijzen. Als hij op een

kruispunt van Mcgen stond, zijn oogen sloot en driemaal rond

Kleederdrachten en Volk.stypen in Ddit.sch-

land (geïll.). (slot) door Dr. .Augu.sta von

draaide en tMeemaal ..O-o. Phebe!" riep en dan7zijn .stok

Oertzen

Het buitenleven in het Exlibrls (geïll.). door

recht voor zich uit M'ierp. zou dit vast en zeker den Meg aan
duiden waarop hij Phebe kon vinden; want ongetMijfeld be
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stuurde een dier mvstieke krachten richting en val van zijn
stok! In welke richting die ook wees. zelfs als. Mat niet zelden

Windstilte en . . . cn Wind in de zeilen (ill.) blz. 606

het geval was, dit hem terugbracht naar den M eg dien hij reeds
had afgelegd of dMars over velden. Mas hij nog altijd helder
genoeg van geest om eerst grondig den omtrek af te zoeken
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vóór hij opnieuM zijn roep liet opklinken. Ook de gedachte,
dat hij haar vast en zeker den een of anderen dag zou vinden,
zat rotsvast in zijn geest. Er Maren uren. Maarin zijn voeten

De verloren Phebe

HIJ kon geen kwaad doen. Er waren heel wat inen-

Naar het Amerikaausch van Theodoris Dreiser

fSlotJ

schen, die bereid waren hem te helpen met voedsel,
oude kleeren en al de kleinighed(;n, die hij voor zijn
dagelijksch leven behoefde — tenminste in den be
ginne. Geleidelijk werd het niet zoo zeer iets gewoons, als
wel een curiositeit hem rond te zien loopen en de antwoorden:
,,Neen, Henry, ik heb haar niet gezien" of ..Neen, Henry, ze
is vandaag niet hier geweest" werden gebruikelijke formules.

pijn deden en zijn beenen vermoeid Maren, oogenblikkeii
M'aarop hij stil bleef staan in de hitte om het zweet van zijn
gerimpeld voorhoofd te vegen, of in rle koude om zijn armen
over elkaar te .slaan. Somtijds.als hij zijn stok had weggewor
pen en bevond, dat deze in de richting wees vanwaar hij was
gekomen, schudde hij treurig en wijsgeerig het hoofd, alsof
hij voor iets ongelooflijks stond of voor een onoverkomelijk
noodlot; daarna ging hij weer snel op stap. Ten slotte kende
men zijn vreemde figuur tot in de versti- uithoeken van drie

of vier provincies. De oude Reifsneider was een |>athetiselie
figuur. Hij was tot ver in den omtrek een beroemdheid.

Dicht bij een kleine stad. in Green Gountv. AJi aterville ge-

Zoo bleef hij jaren lang een vreemdsoortige figuur in regen

heeten, zoowat vier mijlen van dit kleine centrum van verkeer,

en zonneschijn, op stoffige en modderige wegen, soms rond
dolend op vreemde en onverwachte plaatsen, steeds zijn einde-

genoemd, een loodreehte muur van rooden zandsteen, die zijn

looze speurtochten voortzettend. Ofschoon de buren en zij,

ruw front wel een halven mijl. of meer. verhief boven de

die hem goed kenden, gaarne hereid waren in zijn onderhoud

vruchtbare korenvelden en boomgaarden aan zijn VNiet en
bekroond werd door dicht geboomte. De belling. die van de
andere zijde zacht glooiend naar den top voerde, was vol

te voorzien, ondervond zijn lichaam ten slotte de gevolgen
van ondervoeding; M'ant hij liep veel en at weinig. Hoe langer
hij zoo langs 's Hoeren wegen zwierf, des te vaster geloofde hij

was een plek. of afgrond, door de omwoners ..de Roode Rots"

legroeid met chichory- en esschenboomen. waartusschen tal

in zijn vreemdsoortig waandenkbeeld; en daar het hem steeds
moeilijker viel terug te komen van zijn aldoor verder zich uit
strekkende zwerftochten, kwam hij er ten slotte toe wat kook

sneider geworden, dat hij de gewoonte had aangenomen als

gerei van huis mee te nemen en dat in een bundeltje samen te

het mooi weer was op zoo een begroeid plekje zijn bed op te

binden, zoodat hij niet genoodzaakt was telkens naar huis

terug te keeren. In een oude. grootc tinnen koffiekan borg
hij een kleinen tinnen beker, een mes, vork en lepel, wat zout
en peper en aan den buitenkant hing hij met een touw, dat
door een gat. liep, hetwelk hij er had ingeboord, een bord, dat

hij kon losmaken en als tafel gebruiken bij zijn maaltijden in

de open lucht. Het kostte hem geen moeite zich het weinige
voedsel te verschaffen, dat hij noodig had en met een vreemde,

bijna plechtige waardigheid aarzelde hij nooit om dat weinige te
vragen.Geleidelijk werd zijn haar steeds langer,zijn eens zwarte
hoed bruin-grijs en zijn kleeren versleten en werden vuil.
Drie lange jaren liep hij zoo rond en niemand wist hoe ver
hij zijn zwerftochten uitstrekte, noch hoe hij de stormen en de

koude kon trotseeren. Men Mist niet. dat hij met zijn een
voudig boerenverstand en overleg een schuilplaats zocht in
hooibergen, of naast koebeesten, wier warme lichamen hem

beschermden tegen de kou en Mier traag hegrip geen bezM'aar
maakte tegen zijn onschadelijke aaiiMezigheid. Soms beschut

ten hem overhangende rotsen en hoomen tegen den regen en
een gastvrije hooischelf versmaadde hij al evenmin.

Het onnaspeurbare voortschrijden van een waanvoorstelling
gaat heel vreemd in zijn werk. Door het voortdurend vragen
aan deuren en het telkens weer afgewezen en weggestuurd

van wagensporen liepen, die elkaar in verschillende richtingen

kruisten. Zoo verhard tegen iedere weersgesteldheid was Reif

maken en daar zijn spek te braden, of zijn eieren te koken,
bomtijds. zoo buitengewoon licht was zijn slaap, ging hij

nachtwandelen. Vaker nog gebeurde het. dat het maanlicht.
f een m indvlaag die door de boomen ruisehte. of een rond-

slmpend dier hem wekte; dan ging hij rechtop zitten nadenken.
,.1!!

^o'^ktocht in het maanlicht voort, een vreemd.

wezer'd'c''"- ''""^^^^■''kkend maar volkomen onschadelijk

naar donlc
erover neinslT
De
stcf^ds r.., —
ging

PFnzame kruisw egen, of stond te .staren
pl i"
huizen en dat er steeds
hebe toch in "s Hemels naam kon zijn.
morgen
)ol nederdaalt, maakte hem altijd wakker

zittenen verbaas? nTJh ^"^"Pen. hij placht dan op te gaan
Door de zoncKr^ 1 c '"Tder sterren te kijken,

zich soms de gestah ^
boomen te zien b

^

volgen, steeds zijn k7okl?rerLn
nemend. Als zii b»

Dieeldde hij

verloren vrouw^ tus.schen de

^t""'

touw en zijn stok mee-

loopen. of smeeken'^of'' gemakkelijk ontweek, ging hij hard

het oog verloor,
tijdelijk treurend over dl

heden van zijn speurtocht

P^t'^eling de schijngestalte uit

teleurgesteld, staan,

onoverkomelijke moeilijk-
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Het gebeurde in het zevende jaar van zijn hopelooze zwerf
tochten, bij het aanbreken van^een lentedag, gelijk aan dien
waarop zijn vrouw was gestorven, dat hij ten slotte op een

van de rots. bleek, verminkt, maar een verstarden glimlach

van vrede en verrukking op de lippen, zijn lijk. Men vond zijn
ouden hoed onder een laag-hangend jong boompje, dat bet in
zijn takken had vastgehouden. Maar niemand van de een
voudige omwoners had er eenig begrij) van met hoeveel ver

avond juist in de buurt kwam van het geboomte op den top
van de Roode Rots. Zijn ver-weggeworpen stok, op het laatste
kruispunt als wegwijzer gebruikt, had hem hierheen geleid. rukking en opgetogenheid de oude Henry zijn verloren weder
Hij had dien dag vele, vele mijlen afgelegd. Het was 's avonds helft had teruggevonden.
na tienen en hij voelde zich erg vermoeid. Door de lange
zwerftochten en het weinige eten, was hij uitgeteerd tot een
schaduw van zijn vroeger ik. Wat hem in stand hield, was niet
zoozeer zijn lichamelijke kracht, als wel zijn geestelijk uit

Hollands verdwijnende molens

houdingsvermogen. Hij had dien dag bijna niets gegeten en nu
zette hij zich uitgeput terneder om te rusten en, zoo mogelijk,

DOOR J. r.ATs ,Tr.

Haast geen dagblad sla je open.
Of je leest geheel ontdaan.

te slapen.

Juist nu had hij een vreemd gevoel dat de aanwezigheid van
zijn vrouw hem omgaf. Het zou nu niet lang meer duren,
overdacht hij, voor hij haar zou zien en haar zou toespreken:

Dat alweer een oude molen

Stil het hoekje om zal gaan.

Als een goede vaderlander
Maak je je hierover druk,
En je grijpt woest naar je vulpen
Voor een ingezonden stuk.

en zulks niettegenstaande de vele, lange maanden die waren
verstreken hem niets opgeleverd hadden. Na eenigen tijd viel

hij met het hoofd op zijn knieën in .slaap. De maan begon te
middernacht te schijnen en toen hij om twee uur, den vasten tijd
van zijn ontwaken, wakker werd. was zij een groote zilveren

Talloos vele lieden strijden
Met een waarlijk heilig vuur

schijf, die door de boomen in het Oosten heen scheen. Toen de

glans sterker werd, sloeg hij de oogen_op; het maanlicht
teekende zilveren figuren voor zijn voeten, verlichtte de bosschen met een vreemden glans en gaf het aanschijn aan glin
sterende, vage gestalten. Zooals steeds, drong zich ook nu de
gedachte aan hem op, dat zijn vrouw in zijn nabijheid moest
zijn en hij keek om zich heen met onderzoekende en afwach

tende blikken. Wat was het, dat zich in de schaduwen bewoog
langs het pad waarop hij was gekomen — was het een zwak.
flikkerend dwaallichtje, dat met sierlijke bewegingen tusschen
de boomen huppelde en zijn speurende blikken tot zich trok?
Maanlicht en schaduwen werkten samen om een vreemden

vorm en een nog vreemdsoortiger realiteit te geven aan dit

wuivende moeras-vlammetje of aan die dwalende vuur-vlieg
jes: was het werkelijk zijn verloren Phebe? Het ging langs een

Voor behoud dier monumenten
In de Hollandsche natuur.

..Liiat ons landschap toch z"n molens!"
Propageert men en terecht ....
Laat ons hopen, dat men daarbij
Niet .... tégen windmolens vecht.
Stel u voor: ons mooie landschaj)
Van z'n schoonheden bevrijd.
Waar geen paarden voor den ploeg gaan.
Maar de motorploeg dan rijdt.
't Lustig molenwieken-draaien
Is dan ook wellicht ten end:

En in plaats van koetjes zie je

omweg om hem heen en in zijn koortsigen toestand verbeeldde

Er reclames van Blue Band ....

hij zich, dat hij zelfs haar oogen kon zien, en dat hij haahzag,
niet zooals ze was toen hij haar het laatst had gezien in haar
zwarte japon en shawl, maar als een vreemdsoortig verjongde
Phebe. vroolijker, lieftalliger, als de Phebe. die hij jaren ge

leden als jong meisje had gekend. De oude man stond

Mooie. ouwe. brave molens.

Zullen we jelui misschien
Op het vaderlandsche weiland
In de toekomst niet meer zien?

op. Al die jaren lang had hij van dit uur gedroomd, naar dit
uur gesnakt en nu, terwijl hij het zwakke lichtje voor zich uit

En verdwijnt óók 't molenaartje.

zag huppelen, bleef hij er vragend naar staan kijken, met één

Die was óók een curiosum,

hand in zijn grijs haar grijpend.
Plotseling verscheen voor het eerst in vele jaren weer voor
zijn geest de groote bekoring van haar jong lichaam, zooals
hij het in zijn jeugd had gekend, de innemende, sympathieke

glimlach, het bruine haar, de blauwe ceintuur, die zij eens bij
een picnic om haar middel had gedragen, haar lenige, sierlijke
bewegingen. Hij liep^om den stam^van een boom heen, met
starende oogen. zelfs zijn kookgerei en stok vergetend, en
draafde haar snel achterna. Steeds bleef zij voor hem uit

loopen, een lente-dwaallichtje met een vlammetje boven haar
hoofd en het kwam hem voor alsof zij hem, tusschen de jonge

Onze witbestoven vrind?

Want die leefde van den wind!

Belangrijk bericht voor de lezers
Opneming ran drie rragenrnbriehen
Herhaaldelijk onvangen wij naar aanleiding van
geplaatste artikelen brieven van belangstellende lezers
met vragen betreffende het kweeken en de verzorging
van KA MEli- EX TlIXPLAXTEX. Wij hebben daar
om besloten te beginnen met het eerste nummer van

zag het liclit in de verte lokkend voor zich uit dansen. Zoo

den volgenden jaargang wekelijks een afzonderlijke ru
briek te wijden aan het beantwoorden van dergelijke
vragen — onafhankelijk evenwel van eenig geplaatst
artikel — welke in het omslag zal worden opgenomen.
Echter laten wij het niet bij deze ééne rubriek, maar
zullen tevens nog twee andere vragenrubrieken opne

zicht eii handen tegen de takken stootend. Zijn hoed was weg.

rubrieken staan onder zeer deskundige leiding, zoodat

esschen en beuken en de zware stammen van chichory en olm

vroolijk wenkte met de hand.
,,0. Phebe! Phebe!" riep hij uit. ,,Ben je werkelijk ge

komen? Heb je me waarlijk verhoord?" En sneller loopend.
struikelde hij eenmaal, krabbelde weer moeizaam omhoog en

ging hij haastig steeds verder en verder, tot hij op een drafje men, en wel een voor IIOXDEX (behalve hondenliep, zijn magere armen langs de boomen schurend, zijn ge ziekten) en een voor EOTOOIiAEIE. Alle drie deze

zijn adem ging hijgend, zijn verstand was geheel beneveld,toen zoowel „beginners", als „meer-", en „vergevorder
hij, aan den rand van de rots gekomen, haar beneden zag den" vragen kunnen stellen en iedere lezer van „Buiten"

in een schitterend bed van" appelboomen. die nu in vollen

kan hiervan gratis gebruik maken. De vragen zullen in

lentebloei stonden.

tijdsvolgorde van binnenkomst behandeld worden. Men

.,0. Phebe!" riep hij uit. ,,0, Phebe! O. neen. laat mij niet
alleen achter!" En aangetrokken door de verlokking van een
wereld waar de liefde jong was en Phebe.'zooals dit visioen

melden:

gelieve op briefkaart of briefomslag duidelijk te ver
Redactie van het Weekblad „Buiten"
Vragenrubriek .....
Rokin 74—76, Amsterdam.

haar voor zijn oogen tooverde. een verrukkelijk beeld van hun

voorbije jeugd, uitte hij een vroolijken kreet: ,.0, wacht.
Phebe!" en sprong omlaag.

Vragen kunnen nu reeds ingezonden worden!

Dat alle lezers een ruim gebruik zullen maken van
Een paar jonge boeren, die eenige dagen later een onder
zoekingstocht instelden in dit land van overvloed en belofte, deze gelegenheid hopen gaarne de leiders dezer ru

vonden eerst zijn tinnen eetgerei bij elkaar gebonden onder
den boom waar'hij het had laten liggen en later aan den voet

brieken en
de Redactie.
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EEN BERGDORP MET TWEE MOSKEEËN EN OP DEN BERGKAM EEN FORT UIT DEN TUHKSCUEN TIJD.
DE WIT-OMRANDE VENSTERS STAAN ALS OOGEN IN DE HVl/.KN

„Arabia Felix" - Het gelukkige Arabië

Daar,waar verder reizen per auto ten eenen male

III

DOOll D. VAN DER MeULEN

uit ervaring, dat z<' niet beslan<l zijn tegen de gure \\ inden, de
koude regen- en bagelbuien. die ben ziek tnaken en doen

onmogelijk is, te Hadjeila. wordt het bivak voor den
nacht opgeslagen. S3 Met groote dankbaarheid zien
we terug op de groote étap])e die dezen eersten dag
werd afgelegd, de doorsteek van de beruchte Tihama en van
het heuvelgebied. dat ligt vóór In-t rotsgebergte en de hoog
vlakten van het eigenlijke .lemen. Wel groot is het verschil

sterven. In het booggebergt<' wonen op ongenaakbare tojipen
in massale, van rotsblokken gebouwde \ esting-dorpen de bijna
blanke, tengere bergbewoners. Zij weten, dat in de Tihama de
dood op hen loert. Ze komen (>r dan ook niet. I(>nzij ze er als
soldaat in dienst van den Iniaani toe ge<lv^ongl'n worden. De

dat bestaat tussehen land en volk van deze beide gebieden. In

Imaam zelf stamt af van een geslacht \ an vechtgeneraals uit
het gebergte; zeil heelt bij ook die bij<reloo^ ige \ rees ^"oor de

de Tihama Avoncn in stroohutten, die soms met leem bestre

ken zijn, de forsche, mooi gebouwde en donker-gekleurde
woestijn-mensehen. Het zijn mensehen van de heete, onaf
zienbare vlakten. Voor het hooggebergte zijn ze bang. ze weten

Tihama. Hij heeft er slechts op neergel)likl \ an zijn bergtoppen
af. de zee heeft hij niet gezien en wil hij niet zien. want hij is
ervan overtuigd. dat die aanblik \<)or hem ongeluk zou be-

teekenen.

Zijn

Mohammad.

op één na oudste zoon.

wa^

Hon\erneur

van

het

Tiharna-gebied en hij woonde in Hodeida.
Hij was af en toe

zwaar ziek aan malaria.

Dat was ook het geval, toen ik in die haven

plaats w as en eerst een maand later o]) de
terugreis ontmoette ik <len bleekeii. pas
herstelden prins. Hij geloofdeniet aan den

gevaarlijken invloed, die \ an de zee uitgaat
op zijn geslacht. Nog niet lang geleden
vermeldden alle couranten van de Arabi

sche landen den tragisehen dood v an dezen

nobelen Prins, die bij een zwempartij in zee
een in noo<l geraakten vriend wilde redden

en door (b>zen zoo ongelukkig werd vast

gegrepen. dat ze saim n in de golven on

dergingen. \ oor den grijzeti Imaam was het

een bevestiging v an de t rad itioneele over
tuiging van zijn voorvaderen, dat ze hun
>< rgen niet

moeten

verlaten

om in de

vlakte ot aan de zee te gaan wonen. En
1'uIji van der Meuten

HADJERE. EEK CROOT DORP If.t.IA' DE RIJK E H A M)!■ LA R ES /.V MOKKA KOE El I
RI K (iROOTE EAMIIAEHVI/.EK HEliHEK

" '"''T""''i''<'h<'n
eens.
Militaire 'noodzaak
heeft in met
dit hem
klassieke

and van den oorlog vaak ijedwongen tot
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iet ge rui en van bergtroepen in de vlakte en omgekeerd,
e groote verliezen door ziekte hebben de scheiding
tusse len eigland en vlakte slechts versterkt. Gewoonlijk
waren het dan ook buitenlandsche veroveraars, die Tihama
en bergland tezamen trachtten te onderwerpen en te regeeren,
maai

maar telkens lukte het dan weer één van de beide deelen zich

vrij te vechten. De Turken, die de laatste overheerschers zijn
geweest, zagen hun arme soldaten omkomen in de gruwelijke
Tihama en ze leden bloedige verliezen in het onneembare
rotsland, en nooit lukte het hun in beide deelen tegelijk hun
gezag te doen doordringen en te doen erkennen. Bij de wild
heid van het land passen de verhalen van lijden en ondergang
der Turksehc troepen, die als heldendichten aan den vreemde-

ling verteld worden, die vraagt naar de geschiedenis van de
ruïnen van steden en dorpen, die overal in het land te vinden

zijn. Vijlenzeventig procent van de Turksche expeditie-legers
keerde nooit terug naar het verre Vaderland.SI In het beruchte

koortsen-nest Hadjeila zijn we aan de laatste halteplaats^vóór
het gebergte. De bagage gaat van hier op bergkameelen ver
der, zelf zullen we de reis op muildieren voortzetten, begeleid
door een sterk militair escorte. De weg gaat door het rotsbed
van een wadi met steile, hooge wanden. De kommandant van

de patrouille berekent op welk deel van den dag de zon niet
in de diepe wadi schijnen kan. want alleen dan is de tempera
tuur er te verdragen. Hier en daar staat in diepe kommen nog
water, er is wat jilantengroei op en tegen de rotsen, troepen
apen zien van veiligen afstand nieuwsgierig op ons neer. De
bergsoldaten zijn vroolijk en onvermoeibaar zoolang het in de
morgenuren gaat door de beschaduwde tunnel van de wadi.

en ze vertellen van de andere vreemdelingen, dien ze tot geleide
strekten op hun tocht naar den Imaam. Het zijn er niet velen,
maar ze schijnen heel wat minder sober gereisd te hebben dan
deze Hollander. Tenminste de verhalen duiden daarop en
vooral ook het stereotiepe slot, dat met dank melding maakt
van de vrijgevigheid van deze Westerlingen voor hun arme
begeleiders. De strekking van deze verhalen ontgaat mij na
tuurlijk niet, en met een vroolijk knipoogje wordt dit gecon
stateerd. SI .Schier eindeloos lijkt de zigzag die ten slotte uit
het wadi-bed voert naar den bergpas waar bet kleine plaatsje
Wasil ligt. De heetste uren van den dag rusten we hier uit.
Menschen en dieren zoeken de schaduw in de lage hutten van
gestapelde-steen-muren met platte leemen daken. Ongedierte
en stank drijven mij al gauw naar buiten. Het valt niet mee
om daar wat schaduw te vinden en ik ben heel dankbaar,

wanneer vroeg in den middag het sein wordt gegeven om ver

der te gaan. Aan stank, aan vlooien, luizen en zelfs 's nachts
kwellende en zoemende vliegen, verklaart de reiziger in ..Ge

lukkig Arabië" een nimmer eindigenden oorlog. Stank, die in
dit bergland te wijten is aan drie voorname oorzaken. Ten
eerste kleedt de bevolking zich in een katoenen kleeding. die

bijna zwart is van de indigo. Hoe rijker men is. hoe dikker de
indigo er oj) zit. Men smeert het lichaam met deze wee-rie
kende kleurstof ook nog in. omdat men er een heilzame kracht
aan toeschrijft. De tweede stankoorzaak ligt in het gebrek aan
brandhout. De excrementen van koeien, kameelen enz. Mor
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schen ertoe gedreven hebben om zieh de gcMeldige insjianning
van zulk bouMMerk t<' getroosten. Niet alleen inspanning, ook
groote bekM aamheid is daartoe noodig geMeest. Keurig behouMen zijn de blokken natuursteen. Maaruit de soms vijf en zes
verdiepingen hooge huizenkolossen geboiiwfi zijn. vlakaanden
rand van peillooze afgronden. Groen en rose gesteente is in
smaakvolle afwisseling met het sombere, grijszwarte basalt
gebruikt. De kleine venster-openingen zijn met Mitkalk om
rand; de rijken hebben hun heele Avoon-étage van buiten
gcM'it. Alleen de moskeeën, die laag i-n klein lijken naast de
groote huizen, zijn vaak geheel vit. De ininarets zijn rond

en loojien s])its toe. De huizen van erhte vestingdorpen
staan tegen elkaar, de namve straaties gaan gedeeltelijk als
tunnels door de benedeuAcrdieping van ilie huizen. Mat de
verdediging van zoo'n dorp nog solider maakt. SI Om dit
land van vestingdor[>en te veroveren, moesten de Turken
ZMnar geschut aaiiA'oeren. Wat dat zeggen MÜ. begrijpt hij.
die
inspanning de zware dagmarsehen heeft afgelegd tussclu
Hodeida en San'a. en die daarbij nog heeft

den daarom zorgvuldig verzameld en met

water aangelengd, tot platte ronde koeken
vei-M'erkt, die tegen de Manden van de

huizen gekleefd Morden. Vallen ze er af,
dan zijn ze droog en hard en voor brand
stof geschikt. De rook ervan prikkelt in
onze neusgaten en veiMvekt weerzin; voor
alle bcM'oners van de Arabische landen is

dit de typische geur van het dorp en Mekt
hij dus'de liefelijkste jeugdherinneringen.
De derde stankoorzaak is de schaarschte
van het Mater en de rmvheid van het kli

maat, Avaardoor de bevolking der bergdor

pen er toe komt om zich nooit te M'asschen. Geen wonder dus, dat stank en

ongedierte zich zeer thuis gevoelen in de
dorpen, die als onneembare vestingcom
plexen liggen op de ongenaakbare^toppen
van het hier 2000—3000 M. hooge rotsge

bergte. Van Wasil uit zie ik ze door mijn
kijker liggen, en ik vraag mij af hoe de

watervoorziening zou zijn en bepeins hoe
zeer de voorziening in alle andere dage ij

sche behoeften verzwaard wordt door deze

ligging. Alleen uiterste nood kan de men-

m

m
Foto van der Mculcn

WASIL, DE EERSTE PLEISTERPLAATS OP HET BERGTRAJECT. EEN DEEL
VAN DEN WEG IS ZICHTBAAR (LINKS IN HET MIDDEN). DE BERGWAED
IS HIE R EERST VOOR EEN DERDE DEEL BEKLOMMEN
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kuuueii klauteren Iang^; de grondslagen van een weg. die door
de Turksclie officiei-eii met dynamiet in de rotsen is aan
gelegd om O]) de zwaarste plaatsen de door honderden
soldaten gesleepte kanonnen te laten passeeren.
{Wordt vervolgd)

k

CACTUSSEN ALS KAMER
PLANTEN
DOOR G. D. Duursma

II

'AN de als kamerplanten gekweekte cactussen waren

\J''

de zoogenaamde ..bolcaetussen" reeds langer dan een
halve eeuw zeer eeliefd. Niet in de eerste plaats

T

zoozeer om de bloemen,

maar

meer.

omdat haar

grillige vorm en bedoornd uiterlijk tusschen de gewone
kamerplanten zoo karakteristiek tot uiting kwamen. In de
steeds gelijkmatig warme, 's winters iets drogere, kamer
temperatuur gevoelden de bolcaetussen. welke den weten-

schappelijken naam Echinojisis firagen. zich wonderwel thuis.

Zij groeiden niet te snel. zoodat ze jaren lang de vensterbank
konden sieren. En wat het voornaarnsti! vas, men kon aan
vrienden en kennissen eens iets anders toonen dan de algemeen

gekweekte Fuch.sia's. Pelargoniums en Maandroo.sjes! Er ging
van die bolcaetussen een eigenaardige bekoring uit. moeilijk
onder woorden te brengen weliswaar, doch niettemin verklaar
baar. Men zou die bekoring, dat aantrekkelijke, suggestief
kunnen noemen. De cactusliefhebber-l'otograaf Koov heeft
dit gevoeld en begrepen, toen hij zijn bloeiende Echinopsis

op de gevoelig»! plaat vereeuwigde. Eén zoo'n foto zegt ons
meer. dan wij in tientallen regels kunnen vertellen. Dezelfde
suggestieve Ixdcoring ondergaat ieder, die voor het eerst een

goed ontwikkelde bolcaetus met o])ni(!rkzaamheid gadeslaat,
't Is ook deze suggestieve bekoring geweest, welke de cactusliefhebberij in het laatste tiental jaren zoo'n groote vlucht

heeft doen nemen. Haast zouden Avij hier van ..jnassa-suggestie" kunnen spreken. SQ De grootste bekoring komt even-

Fotd VflH tWI' AiTltU'U

^

CETUKKIG
A AN EI EI\ EIJvan
K E JOODSCHE
I'AMILIE
GLLUKKio .4RABIE.hoofdstad
JEMEN

wel. wanneer de bolcaetus baai schil terende bloennm gaat

ont|)looien. De ontwikkeling
ontwikkeling van knop tot bloem is bij de
Echinopsis een apart stukje geschiedenis. De opmerkzame
beschouwer ziet in het Aoorjaar op enkele doornbundeltjes

een wolbg jduisje te voorschijn komen. Dat is bet "erste
teekeii van de liloemon twikkeling. (logensehijnlijk komt erin

dat wollig pluisje weinig veramlering. Doch na enkele weken
bemerkt men. dat er toch eenige vordering valt te bespeuren.
Het witwollig»* plui.sje \an Aoorheen is een zwart behaard

knopje van ruim één centimeter lengte geworden. In dit
tweede stadium kan de knop weer eenige weken, sebijnbaar
onveranderd, blijven staan. Maar onzi<'htbaar werkt de plant,
geholjien door het zonlicht, aan de ontwikkeling van knop
tot bloem voort. En op een warmen lenteavond bemerkt

men. dat het kleine knopje vrij plotsiding tot een lange,
groene buis is uitgegroeid. Vol spanning wordt bet ougenblik
verbeid, dat de knoj> zich zal openen. Nog een jiaar dagen
wordt het geduld op ZAvare proel' gesteld, en dan ... als de

zon ter kimme neigt, breekt A'oor d<' Kehinopsis-bloem de
dag der glorie aan. De bloeml)ekh»(^dse]s breken Aan een. liet

: metteloos Avit \ an de bhxm AAordt zichtbaar in al zijn
heerlijkheid. Een zachte geur stijgt op uit het binnenste van
de fliepe bloembuis. Hoe t»>er staan de talrijke meeldraden

langs (h'u rand der buis. ho»- g<^heimzinnig omge\'en ze den
in een tiental stemjxsls vertakten stamper. Zoo staat de bloem

op het toppunt van haar glorie. En alw.-er moeten Avij den
kunstenaar bewonderen, .lie het juist.- moment op de foto wi.st

w<( i te geven. SI Jammer genoeg duurt de Avondere schoon-

"" '
'dnoji.sisbloem
maar pracht
kort. Nog
één vollen
niog»
n AA ij van
haar smettelooze
g<-nieten
en dandagi.s
<1 m c ( n K g» gedaan. SI Doch daar.im niet getreurd. Aan
v»5 AAassen j> anten toch ontwikkel»>n zich in den voorzomer

ac 1 ereenvo geils meer knoppen tot bhiemen. Niet zelden

nenieTi-n^
telke t
H nen on''r"t

na tAA»y'f Y -

vaker van het openkomen der bloemen
tracht men van de j.mge Ixilleties.
voorschijn k.imen. nieuwe

'"'i

jYhandeling reeds

(isctit
weinig moeite. Men druktbbx-ie,,.
t iw
eischt weini
Dit

zichtbaar. Avelk»-. zoodr/mYr'l"t'
raking brengt, spoedig't»,t w t
heehten Matix w.sl

lusli/e TrÓSn

i

i
j
„pkAveeken
ver-

"'"trlpantje^

vochtige aarde in aan-

tels uitgroeien en zich va.st-

N"''';"'"'' "-

vord.Ten. » Van d.. vi."chil|'.''''i"f'"']

l"-' j-np- |J.»V

*'.'' T'""'f"

Zuid-Brazilië en ■\rxe..t- • J'' ^^'''""l'^'^-^oorten zijn de uit

CU E. tubiflora het me,.st''bek^.Yl''"K

" /^t-hinopsis Eyriesii

rijk
met ongeveer 2.3 en. 1.
i'Y' '*ree»le.
''r''" bloeien
dankbaar en
witte. trpeht<>rvormiAn"
heerlijk riekende.
Kcliinopsis
linopsis
oxvïrona^
ox\"^()na
\M<4ke
>\(» «V*
^I Andere s<><>rt<'n.
zooals...
1 .
' •
. .

soort-echt. maar alleeir'als'1

oordig niet m»-er

Decaisneana hebl..... ..
'astaard aantreft en Echinopsis
deze soorten zijn reerls
... i "z»-io,k|,.' fiekleur.b'
gekleur.b' bhx'in.'ii. SI -Vl

1850, toen er. evenals

^

' '"''n eeuA\ beken»!. Omstreeks

veel moeite gep-e\nn

t.uid. hebben »le bhiemisten zich

kAAceken van cactussen l' t''"i ^""'t'' vo.irliefde voor het
Fotii iKtmy

HET SUGGESTIEVE

UITERLIJK VAN
BOLCACTUS

I)E N BLO EII \n E N

tusschen »Ieze so.irten. talrijke
wiinsingeii tot stand te br. ^'"'^rheti
•slaagd. dat thans haast o- '"""'"i ' ^'1" 'daarin zoo goed ge-

e» < n .Mikele plant meer ras-echt valt
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aan Ie wi zcji.

'lïrifi" ".ifcr,

„„„g .ij„

Sorfi'dH'evê"
dez»
"v'Lt
.liritoTdleiku^d"InlZuvl
k.u,.mgOT c,t„|,,ko ,vdk„ moeilijk Ido.ien Het

eigenaard,ge

dat aidke trage bloeier, verbatend ,„,°i""

„,et het vormen van jonge bolletje,. De liefhebber. Z
tegenwoordig geven aan dit ver.ehijn.el „iet ten „„reehtê
den „aain ..vtektiekte Aan tulke .tek-tieke livbrideii i, i, «
veel eer te behalen want iedereen wil liefst, en zeer terecht

de planten in bloei hebben, 't Zou daarom gewenseht zijn ai
de stekzieke Echmopsis-verscheidenheden maar wea te doen
en er verder naar te streven alleen die planten te iLouden,
welke geregeld goed bloeien. Door deze selectie algemeen toe
te passen is het mogelijk weer een mildbloeiend ras te ver
krijgen. S! Als bijzonder dankbaar en rijkbloeiend moeten

wij nog Dchinopsis aurea noemen. Deze soort werd in 1916
op de berghellingen van West-Argentinië. 1000 meter hoven

den zeespiegel, ontdekt. Het is dus een plant welke geen

overmatige warmte vcreischt. De bloemen zijn niet zoo

groot als van de hierboven genoemde soorten, 9 cm lang en
8 eni bieed, mooi citroengeel van kleur. Als kamerplant is
dit wel een van de beste en meest voldoening gevende soorten,
want de bloemen verschijnen bijna den geheelen zomer, reeds

aan kleine, jonge plantjes. SI Na verwant aan het geslacht
l'ichinopsis is het geslacht Echinocereus. De hiertoe behoo-

-eiide soorten groeien niet bol- of kogelvormig, doch maken
jk bedoorndc zuiltjes, welke min of meer kruipen, zooals
. de hierbij gevoegde foto goed tot uiting komt. SQ De tot
t geslacht behoorende soorten behooren voornamelijk in
i'xico. het cactusland hij uitnemendheid, thuis. S! De hier
.icbeelde Echinocereus polyacanthus is wel een der krachjiste soorten, de 20 em lange stammen zijn dicht met S cm
.erke doorns hezet, waartusschen in den zomer de 6 cm

.roote. bloedroodc hloenien te voorschijn komen. §3 DankImarder bloeien Echinocereus Salm-Dyckianus en EchinoI ereiis Scheerii. Dit zijn echter kamerplanten, welke, als ze
d.-n bloeiharen leeftijd hereikt hehhen. eiken zomer een groot
intal 12 cm lange en 6 cm hreede, trechtervormige hloemen
• nl wikkelen. De kleur der eerste is eigenaardig geelachtig
'ld en van de andere roze rood. In tegenstelling met de
hinojjsisbloemen, welke slechts kort duren, hlijven de bloe;i van deze Echinocereus-soorten bijna veertien dagen
en. SQ Geheel afwijkend door haar lange witte haren is
iiinocereus De Laetii, welke haar naam ontving ter eere
• 11 den wereldberoemden cactuskweeker Frantz De Laet te

t..inlich bij Antwerpen, wiens plantenzoeker haar in 1909
op de 2000 meter hooge kalkhellingen van Siërra de la Paila
(.He.xico) ontdekte. Deze Echinocereus gelijkt veel op de hekeiule Grijsaard-cactus, ze is echter veel gemakkelijker in de

Foto Koor

ECHINOPSIS-BLOEM IN VOLLE PRACHT

kamer te kweeken. Bovendien kan men ze in d(> kamer in

bloei krijgen: de 6 cm lange en breede bloemen zijn prachtig
V oor het in bloei krijgen der Eebinocereussoorten is veel zon een eerste vereischte. Men geve ze der
rose gekleurd.

halve in de kamer het zonnigste plekje, 's Zomers vragen ze
matig vocht, doch in den winter moet men ze aan den drogen
kant houden. Echinocereus De Laetii behoort steeds voor

zichtig begoten te worden, want de waterdrojipels blijven
gemakkelijk in den weelderigen haardos hangen en zouden
dan rotplekken kunnen veroorzaken.
CHOPI^ had , als vclo andere gronle inusiei er liet land aan. door
mcnsehen bij wie hij te gast was. ..gebruikt" te worden. Weer eens

een keer , nitgenoodigd aan den vleugel plaats te nemen, speelde hij
zijn kortste competitie, een praeludinm van zestien maten. ..Maar.
mon eher Maitre!" ricp_^dc gastvrouw.'..zoo'n'kort stiiky" ..Mevrouw."

repliceerde de veel-geplaagrle. ..ik heb ook maar heel weinig gegeten'."

WA

m

echinocereus DE LAETII

ECHINOCEREUS POL YACANTHUS
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PAARDENMARKT

lange rijendoor,

Er zijn vandaag geen })eesten op de Bci-slenniarkt.

ze slaan de diei-en keurend
met een stok

maar paarden. Een koe is een beest, maar een paard

op het lijf, en

is een dier, en de markt heeft vandaag zelfs een eeiiigszins voornaam cachet. S3 Koeien'staan maar log en
verveeld aan de ijzeren stangen, die van de eene l)lauwsteenen paal naar de andere reiken; ze kijken je aan met hun

laten 'ze in een
stille
straal

])roef 1 O oj)e n.
Handen klappen op elkan

groote, waterige oogen, ze schuiven in de zon hun roodbruine
en zwartbonte ruggen heen en weer en langs elkaar, zoodat
het onder de hooge iejteboomen, die tin van hun loover

gedronken in

ontdaan zijn, een wonderlijke ze<^ van doodsche kleuren

een

lijkt; ze vervullen de markt met hun dof geloei het zijn

En daar gaan
de paarden hun

heuseh onbehouwen klanten midden in de stadsche cultuur.

der. er

wordt

café....

S3 Maar de paarden .... Ik heb nooit geweten, dat er zoo
veel soorten zijn: bruine en zwarte en witte en grijze met
fraaigeteekende appels op de flanken: paarden met een ivitte
vlek op den kop, op het kruis, paarden met lange manen
als vrouwenhaar en met zwierige staarten, paarden met een
,,brosse" op den hals; groote paarden en kleine jiaarden, paar
den met krachtige, behaarde pooten, paarden, die zoo uit
het boerenbedrijf zijn weggestapt, piaarden, die een sulky heb
ben getrokken, of die een plaatsje hebben gehad in een bies

de ijzers klet
sen op de herfststraat,

van het Parthenon. En ze staan hier broederlijk naast elkaar.

de laatste Idaderen.

nieuwe

\ader-

land tegemoet.
Vi aarheen?^ ie
De

weet het?

koj)pen

knik,

ken voornaam
O]) en neer. en

CICTUSSEN ALS K i MER EL ANTET\.
ECAilNOPSIS TUBEROSA

lie nat

Is van den mi -t

en glad \an
\is.

Ze tikken met de harde ijzers op den grond, ze tillen de kop
pen met een ruk omhoog, en rondom hen is niet het zware
gerucht van een koeienmarkt, maar een voorname stilte, die

af en toe wordt onderbroken door een gehinnik.'dat als een
hooge lach klinkt. Heuseh, de markt is vandaag aristocratisch
met al die paarden. Sü Rondom deze dieren is het gerucht
van de handelaars. Die loo])en o]) hun klompen tusschen de

Kleederdrachten en volkstypen
in Duitschland
DOOK Du. .\ut;u.sr.\ VO.N ()EI^TZE^

(Slot)

door het lieflijke
uiterlijk der vrouwen; in het lanel van
Bieflenkopf en de .Sehvvahn treft men be
koorlijke gestalten aan, die een aan de

IN de Hessische landen zal men verrast z

koketterie van bun v^ezen als 't ware aan

gepast eostuum zich wisten te verschaffen:

van top tot teen is er nergens een grens
gesteld aan fle zueht naar opschik: koket

het mutsje, het ..Sl ülpehen". dat in vele
streken zóó klein vvenl. dat het als vlecht-,

niet meer als hoofdb«-dekking aan te duiden

is. Als een goedgeslaagde grap troont het
op het tot een ..Sehnatz" (knoedel) ineengedraaide» haar. Sl Hoe verder naar het

Zuiden ini'ii komt. des te inniger is de har
monie tusschen landschap en eostuum. Wie
de' gre'uze'ii \'an lie't Hadensehe' ..Eandle"
(laiiflje') eeve'rschre'de'n hei'ft. be'vindt zich in
het haitje- van echte' lerlklore'. Zwaben en

Ale'inanne'n zijn eb' gebruike'ii van hun
veieirvaeleren treiuw

gebleven en in hun

hee-rlijk lanel nemen zij elke gelegenheid

tot feestvie'ren te baat. Als volk. dat er

van houdt zich te tooie'u. hebben zij ook
den man in den bonten glans betrokken.
Ee'kh'ed in reiod \ est met daarreiverheen een
lange' jas. biinnen w e'lks 1 ladderenele panden

kleurig.' ve.ering] glanst, met kniebroek.
Mille

kousen

rondle'ii

daalt hij aan d(* zijdr

zvearten hoed.

van zijn uitverkorene.

die. in he't geborduureh
*"""ourde ..Laible" (lijfje),

met gebleie'ind schort, oj) het
den
-Sehw inger" (stremhoe'd) e.f de zwhoofd
arte muts
me't lange' baneie-n. venjr h em niet onder
doetjn vre.e.lijke kien ren. V an eb' ejp de ber-

gen van het .Sehvvarzvvalel

gelegen hoeven
naar de» kerkeieirpe'n omlaag.
§3 Ook in

^ urttembe'rg kan men. wanneeT men geluk
de
I
l> pe ontmoeten: in
d.' buurt
vanoiiginee'1
, Reutlingen

tveirdt helaas
echter al minder en mineler de'zemgenaamde
-Betzinger Tracht" gedragen, e'en kleurenmplioni.' van ze'l.lzamee beke.ring.
bekeiring. De
De lief
lieflijke eioeht.'rs \
'

■an he-t land j.rijken in alle

Itliiiw"
lauwen ^'^t
reek.
EEN VROUW MET BRUfDSMUTS UIT HET DORP SCHÖNWAI D Ril
GLEIIVITZ IN OI'PER-SILEZIÉ

alst eken.
gabtn be'

of uit

"Tenbemg;
bij eenstrepen
diepwaarin
liehtblauwe

e lagem zij .'e-n reMielbemt en met

M'.'l

i*!*" beintbestikt
waarin e'.'n patreiem
gewe'ven
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vei vaardigt! lijfje; ook de corsages, gemaakt van
hetzeüdc rood als het lijfje, is bont geborduurd. Hierbij komt
een vioolijk mutsje, een rond dekseltje met een rozet van lint
O vei gebloemd katoen, een bekoorlijk relief voor de doiikerbaiige vioutven__met hun bloeiend uiterlijk. Het costuum der
mannen komt, wat originaliteit aangaat, overeen met dat der
vroutven, tle Betzinger draagt een lange witte linnen broek,
van dezelfde stof is zijn lange, tot halverwege de beenen rei

Chiemgau met hun ..Reginahaüberln". de meiskes van ïegernsee en Schliersee met hun met Ijloemen bestikte borst

kende jas vervaardigcl, de .,Weiszkittel". Een rootl ve.st met

als in Nederland veel van de oude. mooie erfenis der vaderen

doeken enzoovoort. en al zal men ook vel eens een enkelen

keer oj) iets ..onechts" .stuiten, toch kan men zeggen, dat dit
Münchener volksfeest ook tegenwooidig nog e<'n uniformen

stijl heeft, een stijl, die nergens zijn gelijke vindt. S] ^ ie
door Duitschland reist en uitzi(>t naar volksty])en en kleeder
drachten des lands. zal ervaren, dat de moderne tijd even

linnen kogelronde kiioopen en een plat zwart petje geven ook vernietigd heeft, maar toch zullen in zijn berinnering beelden
den mannen een vroolijk aanzien. Nog vroolijker evenwel, opdoemen, die hem voerden tot het waarachtige wezen van
dan in Baden en Württemberg,is de volkskleeding in het Zuide een volk: er zijn wortels, die diep zich geboord hebben in
lijke deel van Beieren. Wanneer daar. te Tölz en Mittenwald.

den vaderlandschen bodem, die hun voedsel vinden in «lie

te Werdenfels en Reicheiihall, kermis gevierd wordt, gaat

schoone gevoelens van traditie en piëteit, welke ouderdom
en jeugd verbinden tot een onMubrekelijke eenheid van ver

iemand het hart open hij het zien van zooveel schoonheid en

levenslust. Kan men zich een lieflijker, blijmoediger persoontje
denken dan een Werdcnfelserin in Zondagskleeren? Zij lijkt
de schoonste bloem, ontloken aan den bodem van haar land.

leden. heden en toekomst.

dit prachtige land met zijn optorenende bergen, groene meren.
.sapi)ige weiden, beboschte hellingen. Hier lééft de dracht, hier
is zij natuurlijk, vanzelfsprekend, als bloemen en gras. Wan

HET BUITENLEVEN IN
HET EXLIBRIS

neer men uit het bonte leven der ouderMetsche stadjes, der

DOOR .JoMAN SCHVVF.AiCKK

lieflijke dorpen, opklimt naar de van de drukke wereld afge
legen Beiersche bergen, dan ziet men menschen. die in type
i'ii kleed ij het karakter van dit eigenaardige en krachtige land
belichamen. Die markante, forsche gestalten der berggidsen
cii houthakkers, sedert ontelbare geslachten gewikkeld in den
strijd met de elementen, kleeden zich nog steeds in het eenvoudig-practische costuum hunner vaderen: met sjiijkers be
slagen schoenen, kuitkousen (zoogenaamde .,Loferl"). een
.lo])pe uit grijs of bruinachtig loden, een groen vest met zil
veren knoopen. dat open gedragen wordt om de leer<'n of
wollen, mooi geborduurde bretelles te laten zien, een broek
uit gemzen- of hertenleder, de zoogenaam
de .,kurze Wiehs", en een groen hoedje,
meestal met een statige arendsveer ver

Het zal aanvankelijk eenigszins vreemd loesehijnen.

dat ik in dit tijdsehrift het exlibris behandel, doch
een slechts vluchtige blik oj) de aflx-eldingen zal n
met bet feit verzoenen. De ingewijden welen, dat de
wereld van het <'xlibris een s])iegelbi'eld is v an de wereld van
den menscb en het is dan ook mogelijk om in elk periodiek,
van welken aard en welke richting h<>t m()ge zijn. ojn in elk
vakblad zelfs, een bijdrage over deze v eelzijdige sierkunst te
plaatsen m<ü tekst en aflx-eldingen. welke geheel in de sfeer
van het geschrift blijven. Talloos zijn de exlibris met voor
stellingen, welke aan het buitenleven berinneren. In mijn

sierd. Dit is de oude landsdraeht. die trots
P»

menige verknoeiing door de ..mode" nog
steeds trouw beMaard wordt. Door haar

kleur en sehilderaehtig effect levert zij,
vooral wanneer groote groepen aldus gekleede Beieren bijeenkomen, een allerbe
koorlijkst, onvergetelijk schouwspel op: een
vroolijke danspartij op de bergweide, een

Leonhardi-rit, zooals die bijvoorbeeld elk
jaar op den ben November in Bad Tolz
gehouden wordt, of een echte^Sehuhplattler
(een volksdan.s), dit zijn eenige der gelegen
heden. waar de natuurlijke beminnelijkheid
en de kleurenminnende vreugde der zinnen
van het Beiersche bergvolk in naieve oor

spronkelijkheid tot uiting komen.Het Beier
sche volksfeest echter is het Münchcner

Octoberfeest op de Theresienweide. Uit alle
deelen van Beieren stroomen de bezoekers

hierheen, want het meer dan een eeuw oude

volksfeest heeft niettegenstaande alle slechte

tijden de echt Münchener leven.sblijheid en
tevens zijn eigen geaardheid trouw weten
te bewaren, welke laatste vooral tot uiting

komt in de aanwezigheid van talloos vele

interessante typen en kleederdrachtcn van
het land. Maar al te gaarne wordt door het
landvolk tot het vieren van dit feest uit
kasten en koffers het erfdeel der voorvade

ren te voorschijn gehaald: tusschen het

bonte gewoel schittert de vlcugelmuts of
de „Otternhaube" der Dachauerin. dewitgeborduurde katoenen kousen, de halsdoek
uit zwart

rips
met gouden tressen en een
^

fijn zilveren slot. Hier en daar duikt fle
.,Bourgondische" muts der Frankische op,
geknoo])t uit zwart zijden band; hier en
daar ziet men de geweldige rokkenmassa s
der vrouwen uit Ochsenfurt in Beneden-

Frankcn. het lijfje met zwaar goudborduur

sel afgezet. Hoofdzakelijk echter zijn de
verschillende bergkleederdrachten hier ver-

tegenwixirdigd, de vrouwen uit Berchtesgaden en de vrouwen en meisjes uit de

„GKOSZB tUER" VAN DE SCHW 4 BJSCHE ILB IN Wl HTTEM BEBG
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vc-rzaincliiig
l)cvin(l('n zich
V crsch(hclcne
met een hoom

als

m ü t i e f,

niets dan een
hoom.
Maar

^^•elk een groo1(5 hoeveelheid

van mogelijk
heden schnilt
i(5eds in dat

simpele onderwei']), en
geen wonder.
W a n t

li O e

schoon kan
een hoom in
de
eenzaam-

lieid zijn, hoe
vol van sym
boliek voor
het mensche-

lijk leven. Bew O ge n d O O r
storm oi' sta

tig ten heincd
strevend, zoo

wordt hij in
exlilnds weer

gegeven; ook
wel

ru.st

en

hes chutting
biedend
aan
(■(511 in leetuur

verdiept lezer.
Of sterk gestyleerd en
dan is hij een
schoon

KLEEDERDRACHTEN EN

VOLKSTYPEN

IN

DUITSCHLAND.

EEN

BIERWAGEN MET GELEIDERS OP

HET OCTOBERFEEST TE Ml NCHEN

orna

ment. dat gedachten wekt aan de verschillende staten, waar
in hij in de natuur voorkomt. Het bloemen- en plantenleven
is in het
exlib r i s
eveneens

menschelijke bloem, door de tijden in het exlibris is weer

gegeven. En dan de dierenwereld. Om alleen eens te verwijlen
hij de bijen: de bij op een bloem, de bij als hoekvulling, de bij
gestyleerd.Oiet is wederom een groote studie. En dat nu is

gen woor-

het mij eiken dag opnieuw weer treffende; de ontstellende veel

digd.

heid, de veelvuldigheid, de ontzaggelijke rijkdom aan onder

De

zal
wel
licht een

zijner lieveli n g s[) 1 a n t e n
tot

mo

tief

kie

zen, maar

werpen, welke op dit terrein ligt verscholen, (ielijk het mij
eiken dag opnieuw verdriet, dat zoovele jaren heengingen
waarin in ons land niet met geestdrift het vele scboone in wer

ken \ an literatuur is l>ijeeng(^houden. T oen ik in het begin van
1926. deze belangwekkende kunstvoortbrengselen begon te
verzamelen, had ik weinig of geen richtsnoer. Maar de liefde

voor de kunst zmoI tot een roeping in mij. om hier een bijkans

niet tot voltooiing te brengen taak ter hand te nemen.
Alvoiens nu veidei te gaan in den trant als \\ar(* u met d<-^ze

a))o-

materie innig vertrouwd, schijnt het mij nuttig toe eenig licht

theker en
dokter
h (5 b b e n

het hoek in dezen tijd ook is — er zal vermoedelijk geen enkel

ook

vaak exlibris waar

in genees-

k rachtige
planten,
als papa
ver. digi
talis. umbelliferen.
V O o r k omen. En
is
een
b 1 O e m
niet

een

u it gel ezen

sym

bool voor

het jonge

MEISJES UIT VILLÏNGEN (SCinUA RyACAIA))

te gaan in w<dken vorm. staat en stijl de zonnebloem, die bijna

rijk verte

botanicus

&

vrouw? Het zou een uitgebreide studie o|) zichzelfvornien om na

m*'isje, de

over het wezen daarvan te verspreiden. Want hoe populair
huis. geen enkel gezin zijn. waarin het ontbreekt — het ex-

hbris. het artistieke eigendomsmerk, dat in het hoek thuis-

behoort. is verre van overbekend. Dat het niet algemeen in geIrrmk is is zeer begrijpelijk: want het is een voortbrengsel van
kunst. En deze wordt nu eenmaal door het groote publiek, ik

zou haast zeggen stelselmatig, verloochend. De meesten ook

vele heschaald.m en in den geest gevormden. miskennen haar.
Zi, miskennen de beteekenis van den droom in het leven.

Zoekend de ruchtbaarheid en gezelligheid weten zij niet dat
de stillen 1.1 den lande, de eenzamen, de scheppers zijn van een
orde we ke z.j zoo gaarne i.leg.m te verstoren. W ie veel houdt

van dwalen in de volle eenzaamheid, van |)einzen in een hoekje
van een huiskamer.

, , ,
.
«aarin de pret hoogtij viert. ordt rij
i'91'
1 1
1
1
— n' -" i"'".-taat.Zulk i^en
mensch houdt van kunst .^n
van kinderen. En van boe-

voor het leven m een schooneren.

ken. die stille vrienden. Het i^xlibris
,
,
- dok een \oortbrengsel

Maa, 1,rh
'n z.jn ""ï
? iactoren. welke op hel ^vorden.
Maai
1 hett""cxlibris
enkele
publiek
een ietwat ].rikkelende bekoring uitoefenen
herhaal:
slechts een vluchtige blik oj. dee ai beeld ingen bijenditikartikel
zal
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ANTON

de Avaarheid van deze bewering doen erkennen. En wanneer
ik u dan vertel, dat er duizenden van dergelijke prentjes in alle
beschaafde landen bestaan als even zoovele eigendonisinerken
van boekenliefhebbers, dan zult ge, zoo ge deze dingen voor
bet eerst hoort, de ooren spitsen en er meer van willen weten.
SI Het exlibris i.s een etiketje of prentje, dat den naam ver
meldt van den eigenaar en van hem iets persoonlijks in beeld
brengt, een voorliefde, karaktereigenschap of levensleus. Het
kan ook zuiver typografisch zijn. met enkel als tekst: Dit boek
is van P. Hansen. Zulk een eigendomsmerk zal heel mooi zijn.
wanneer een fraai lettertype wordt gekozen en goed papier
voor de afdrukken. Men kan de letters ook laten teekenen en

het geheel laten opstellen in een orde naar modern begrij».
Voegt men er dan een spreuk aan toe, welke betrekking beeft

op boek. lectutir, kunst of wetenscha]). dan kan een artistiek
ontwerp ontstaan. Het woord exlibris is gevormd naar de uit
drukking ..ex libris", welke ,,uit de boeken" beteekent in den
zin van ..uit de verzameling boeken", uit de boekerij van een

bepaald persoon. Het wil dus zeggen, dat het boek. waarin
zulk een prentje is geplakt, thuis behoort in de bibliotheek van
hem, wiens naam in het prentje voorkomt. Op oude exlibris
of boekmerken — het eenige goede Hollandsche woord, waar
van de zetter meestal boekwerken maakt — komt ook vaak de

uitdrukking .,ex bibliotheca" voor. Hoewel deze termen ook
thans nog worden gebruikt, treft men toeh vele andere termen

; H.^
VAN

PIECK

de initialen en ander rijk ornament, waarin (>en wapen
of ander embleem van den eigenaar eensgeziml met het
geheel was verwerkt. Als afzonderlijk prentje dateert het
van de vijftiende eeut\ en liet eerste exlibris is in Duitsehland gemaakt. Ons land is in de zestiende eeuw ge^olgd.
De vraag kan nu rijzen: met welk doel heeft men de lio<-ken
met zulk een eigendomsteekim gemerkt? Die oude boeken
waren zeer kostbaar en vooral gold dat voor de werken,
welke nog niet waren gedrukt, doeh geschreven zijn. Deze wer
den aan de buitenzijde gemerkt, door een kenteeken \ an den
eigenaar in den band te branden: dit heette een superlibros.
Trots O]) het bezit \ras hier wel een voorname drijfveer en
zeker zal hii-r ook de overweging hebben geheerseht. dat men

voor ontvreemding van een st uk.
luidelijk voorzien van
een persoonlij 1 keur. zou terugdeinzen. Dit u|ierlibros bleet
ook na de uitvinding van di boekdrukkunst nog wel eenigen
tijd in gebruik, doeh bet was kostbaar en daardoor verdvveen
het geleidelijk. Het afzonderlijke prentje plakte men aan <le
binnenzijde van den perkamenten band. zoodat bet moeilijk

kon worden verwijderd. Ook dit wijst wel o|) eenige voorzorg.
In elk geval heeft de nieuwe tijd hb-rin een grondige verande
ring gebracht, ^'at voorheiui klassiek was. ademt thans de
volle vrijheid, al is voor den kenner hi't verleden in tal van
])unten nog altijd waarneembaar. Hoe het zij. het exlibris kan
toch altijd nog worden gebruikt met het doel het boek te

opgemerkt, dat. ik ook als meervoudsvorm exlibris gebruik,

beschermen en voor hen. die veel boeken ter leen ontv angen en
uitleenen. biedt het veel gemak. De ojibbiei van de kunst en
in het bijzonder die van de grafische technieken heeft het
exlibris radicaal tot boekversiering verheven. Het is niet lou
ter meer een stuk. dat is ontworpen zonder rekening te houden

want libris is immers reeds een meervoudsvorm van libri (boe
ken). Het behoeft dus

snede, dus een in hout gesneden exlibris, het aangevvezen boek-

aan als Boek van. Eigendom van. Uit de boekerij van. enz.
Kortom, van de uitdrukking ex libris heeft men, ter aandui

ding van het ])rentje, het zelfstandig naamwoord exlibris ge
maakt en dit is internationaal in gebruik. D<' lezer zal hebben

verder

met

te

wor-

verbogen.
Het
IS mi| 111 dit bestek niet
mogelijk veel van de
oude belangwekkende
geschiedenis te vertel

en

len. Ik volsta daarom

met

de

vermelding,

dat hel exlibris. zooals

wij dit thans kennen,
is ontstaan kort na de

uitvinding van
ile
boekdrukkunst (14.50).
Het had voorloopers in
verschillende

YERZAMELINQ

_
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prentje achten. M ant <lan bestaat volkomen harmonie: boek

en houtsnede zijn namelijk
beide voortbrengselen naar
een

vorm

van hoogdruk.

Persoonlijk ben ik er geen
voorstander van om het gra
fisch jirocédé voor het ex
libris te beperken tot hout
snede en lijncliehé — de
door een fotoehemigraf iseh
jiroces gereprod u ce(>rde
inktteekening — omdat
daardoor

zooveel

schoone

mogelijkheden

in

technieken

boekversie

als

amlere

een idee te

ring verloren gaan. Ik kan.

geven, welk een studie

gelukkig, ook een'kopergra-

het zou vereisehen om
al die vormen vast te

vure of ets waardeeren. al
erken ik het envud in de har

stellen, noem ik bij

monie. Velen gaan immers

voorbeeld de incuna

niet zóóver in de theorie der

en

UIT DE

vormen

met de boek-kunst en vandaar dan ook. dat velen de hout

om

belen

ii

of

wiegedruk-

ken. met hun versier-

kennis. . .

Het is merk-

waardig, dat meestal uit-

HOUTSNEDE I AN
(f. /. ROZF.NDAAI

16 Deci'nibpr 1933
buitei^

606

zamelaar ir. Eujr. Stren. gr..«t aai.tal exlihris in gebruik
welke .bn.r Nededandsche en buitenlandscbe kunstenaars zijn
nmvornen.
S3 In hel volgend
nutn.ner hoo,, d. u nog enkele
.
V 1 1
interessante kunst te mogen medebijzonderheden ove. de., .nt. K , .

deelen.

DE VORST
S koud. meneer", zegt "t niei.sje..m zij brengt de kilte van
den eersten wintermorgen mee in huis. ., t Heeft toch

I

ja.
zóó gevroren". SI Ja,
Ja.
ja. dat
dat weet ik. hoe het gevroren
JXoordooster heeft immers de bloeheeft. De scherjie

me^ op de ruiten geblazen: die schitteren nu m het licht van

een zon. die aan een wolkeloozen hemel is opgegaan. De don
kere aarde van mijn peuterige stadstuintje is grijs geworden.

Op het asfaltpapier van mijn schuurtje hgt een laagje rijp te

fonkelen. S3 Maar neen, ik wist niet. hoe erg het wel was.

Dat merk ik pas. wanneer ik het stuur van mijn fiets vasthoud,
en mijn handen pijn gaan doen van de kou. en mijn ooren

beginnen te tintelen. SI De wind zoeft door de hooge boomen.
en stuift het zand over de straat. Een krant klepjiert tusscheii
het traliewerk van een hek. De rook van een locomotief vliegt
in blanke flarden over de kap van het perron. En boven de
wereld staat de onbarmhartige winterhemel, stralend blauw,

geweldig, ijskoud, zonder één wolkje. SI Een paar kinderen
hollen hand in hand naar school. Boven de dikke dassen

steken hun roode kopjes uit. Hun witte klompjes klossen over
de harde, luidruchtige straat. De menschen zitten in hun
kleeren weggetloken als verkleumde vogels. Een onverbeter
lijke optimist wandelt bloothoofds door den venijnigen wind.
maar hij brengt de handen aan de ooren. Er is iets kwaad
aardigs in zoo'n eersten wintermorgen, hij doet je denken aan
de een of andere oude ..Chronijcke vanden lare soveel &
soveel" toen de mensehen bij hun haarden doodvroren en men

op schaatsen haast in China kon komen, bij beperkt je belang
stelling tot je vingers, teenen en ooren. hij maakt je alles
vijandig: de koude wind. het koude licht, de denderende en
helklinkimde geluiden. Tot je er doorheen bent. glad er door
('clcn q
JVINDSTILTE EN ...

heen, en schik krijgt in deze ongevaarlijke worsteling met de
Poolsche transportkoude.
b s.

sluitend boekenliefheblier.s een exlibris hebben en dat ware ,

boekenminnaars niet gaarne een boek uitleenen. Een bewijs
voor de stelling, dat zij het exlibris in hun boek plak
ken louter ter versiering daarvan. Maar er is nog een

psychologische zijde aan dit geval. Juist omdat zij zoo
veel van boeken houden, willen zij het eenige exemplaar,
dat van een bepaald werk in hun bezit is. geheel tot een stuk
van zichzelf maken en zij bereiken dat door er een exlibris in
te plakken. Nu voelen zij het als een heerlijk, uniek eigendom,
dat zij noode uit handen zouden geven. Maar voor dezulken,
de ernstigeii. is het een eisch, dat zij een schoon, artistiek ex
libris bezitten, een dat de vreugde om het bezit versterkt en
er als het ware een tuiltje bloemen aan toevoegt. En ben ik
nu niet langs wonderlijke wegen weer aangeland in de sfeer
van dit periodiek? U ziet onder de afbeeldingen een exlibris
met miertjes en de woorden ,,uit de verzameling van .1. J.
Scbwencke". Ik g,eln-u\k dit e.-sdiVw-vs, dat Scdvaw
dw
veel bloemen en gedierten in beeld Meelt gebraeMt. nvt'.dvdtend
voor boeken en gcsebriïten,xvelbc over exbbris-bandelen.dlaar
dit verband bondt met mijn verzamelzin. beeït Uriedé een
groote vechtmier afgebeeld, die de exlibris-collectie bewaakt,
terwijl andere nijvere miertjes stukken voor de verzameling
aandragen. Hieruit kan men afleiden, dat voor boeken van
anderen aard weder een ander exlihris kan worden gebezigd
en inderdaad gebruik ik er nog voor hoeken oj) wijsgeerig en
bellettristisch gebied. Fraaie houtsneden vol diepen zin maak
te de fijne Maastrichtsche kunstenaar W. ,1. Rozendaal voor
mij en ik heb ook een minutieus geteekend exlibris van Otto
Verhagen. Hiermede is tevens de vraag beantwoord of één
persoon wel meer dan één exlibris kan gebruiken. Ook in dit
opzicht is met bet klassieke begrip gebroken. De bezitter van
een bibliotheek, welke bestaat uit gedeelten van verschillen
den aard van kunst, wetenschap en techniek, komt er allicht
toe voor elk van die gedeelten een passend exlibris te laten
ontwerpen. Ik erken, dat hij zeer wel zou kunnen volstaan
met een simpel etiketje en zoo hij de voorkeur geeft aan een

prentje, zou dit een neutraal karakter moeten hebben. Gevoelt
hij veel voor de exlibriskunst en heeft hij stijl, dan zal zijn zin
voor eenheid het winnen en wenscht hij voor boeken over tech
niek een exlibris met een toepasselijke voorstelling, voor boe
ken met en over poëzie eveneens. Zoo heeft de bekende ver-
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WIND IN DE zeilen:

