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dadelijk door.

met die vrouw. Ze had hem dadelijk door.
ze. dat is om mij te doen. en eordaat zei ze: ...Nou
nog lachen, maar waeht maar. den derden dag. dan

IbltcMT:'aai iinn .ni.i

e, (■..taia. aei te:„Aea

^"''En'daar had Joost niet van terug. Hij verdween in een
vreemde dingen gebeuren er op .Marken. Er zijn

BLZ. 20—22
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ehristeiinie.iseh krygt varizelf de

'op zijn lijf als Joost tegen hem laeht. Die loopt er zoo

gauAV niet in.
kun je

'"1 '" kkea.

lachen, hoor.

daar heel wat mensehen die onder den invloed staan van de

^'oTrbrh^u hij voorbeeld de helezers. Zij verstaan de kun.st n

te genezen wanneer ge ziek zijt. Ne.- nee. geen gekol of zoo. geen
gestolen kippen behoeven er aan te pas te komen. Ook geen

herbond met den duivel. Het is een heel eerlijke zaak. Alleen
natuurlijk een beetje geheimzinnig. Natuurlijk. Een huivering
van ontzag doorvaart je wanneer de belezer zijn duistere for
mules prevelt, maar de genezing is de belooning.
Het loopt wel eens verkeerd af. O zeker, de patii nt moet
Avel eens naar het kerkhof gebracht worden, maai dat is nu

eenmaal de weg, dien wij allen moeten gaan. Wat is daar

Franke

,,Markerbeer

Wat vliegen de kraaien

wat waait het weer.

wat zal het Aveer Avaaien".

tegen te zeggen?

ZOO maar een ver.sje zonder meer, zou u denken.

Ja. maar die geschiedenis met dien heer dan? O,'t i.s

heel lang geleden vanzelf, 't Was in den tijd, toen het

hoseh van Ongenade nog he.stond. Natuurlijk, zonder

Behalve de helezers zijn er ook nog zieners. Nee nee. niet
.,waren", maar er zijn zieners. .Marken Avemelt er om zoo te

zeggen van. Zoo maar tusschen de andere bewoners wandelen

ze langs de wegjes en door de steegjes. Je zou het hun niet aan

zien, maar ze kunnen in de toekomst zien. Ze weten h.A.

precies wanneer deze of gene sterven moet. Het kan gebeuren,

hoseh zou er geen heer geweest zijn.

Nu dan, eens is het geheurd dat de Markers op het Noordoost-veld een heer zagen.

dat een ziener zoo maar eens met een touAvtje de maat neemt
van de buitendeur van een van de hui.sjes. Hij meet secuur.

Zoo breed en zoo hoog en hij zet een hedenkelijk gezicht. Hij

Een heer! een heer! mannen, een heer!

Alles naar het Noord-oost-veld om dien heer te zien na
tuurlijk.

Maar zooals dat meer gaat met heren die zooeens even het

hoseh uitkomen: zóó zie je ze. en zóó zijn ze weg.
Zoo ging het ook hier. Toen de gansehe bevolking op het
Noord-oost-veld verzameld was, zag niemand meer iets van
Bruintje.

Eigenlijk wou geen menseh gelooven dat er een heer geweest
was, maar degenen die het dier gezien hadden, hielden stokstijf
vol van wel.

Enfin. Het slot \va.s dat liedje van die Marker heren.

Maar goed dat zulke spotliedjes er zijn, want anders zouden

geheui tenissen zooals met dien heer totaal in het vergeethoek
laken. En dat zou toeh jammer wezen, ivaar of niet?
U sehudt wellicht hedenkelijk het hoofd over dien heer. En

over dat hoseh van Ongenade. Maar het was heuseh geen zeld
zaamheid dat zich wilde heesten op het eiland vertoonden.
Het bleef niet enkel hij dien eenen heer.
Daar hebt u nu bijvoorbeeld dien witten leeuw.
Waar die vandaan kwam?

Dat weet niemand, maar het heest heeft op het eiland ge

meet weer en rekent.

De bewoners weten Avel Avat het te beduiden heelt. De ziener

meet of de doodkist Avel door de deur kan. ()1 de opening niet
te nauw is of te laag.
Griezelig, hè? Ja. maar zoo gaat het soms.
Er zijn ook een boel zieners die zelf niet Aveten dat ze het zijn.
Die er wellicht nooit aan gedacht hebben om in de toekomst te
sehouAven. maar die door de heA olking tot dien rang bevorderd
zijn. Wat zullen ze er tegen doen? Twee weten meer dan een.
Het zienerschap houdt verhand met den helm. Het is ver
bazend zooveel kinderen er oji het eiland geboren worden met
den helm.

Nu heeft dat gelukkig in 't algemeen niet veel te bel eekenen.

De kinderen met Avie dat akkevietje passeert, groeien op zooals
de andere en niemand merkt later iets bijzonders aan ze. Zij
zelf ook niet.

Maar in enkele gevallen loopt hel anders. Dan wordt de

helm, zooals meestal gebeurt, niet vernietigd, maar henut.)En
Avel gebruikt voor het doel Avaarvoor bij eigenlijk bestemd is.
Namelijk voor lens in een seheepskijker. D weet wel. van die

selmepskijkers. die gebruikt Avorden op de groote vaart.
e kinderen nu waarvan de helm op een zoodanige manier
Er zijn veel kollen op Marken, maar gelukkig is er een middel aangewend
wordt, groeien oji tot echte zieners.
om ze uit te vinden.
Er
schijm
n heel wat kijkers bij de groote vaart in gebruik
't Is nog al riskant, want je moet er voor op roof uit.
te zijn waarin die Marker helmen z'ijn verwerkt, want het

huisd. —

r

e-

Jazeker, echt uit stelen.

wemelt om zoo te zeggen van de menschen die de toeDe zaak is, je moet een kip zien te rooven en wel op een van de eiland
Komst
kunnen \'oorzeggen.
buurtjes waar jezelfniet woont. Volstrekt niet op je eigen huurt
Ze loopen niet met hun gaven te koop hoor. die profeten,

En als jc die kip eenmaal hebt, .stop je haar in den pot.

/jOO maar. Levend en wel.

at IS de zaak met, integendeel, veelal trachten ze het te vei-

Als jc (Int alles naar de voorschiiftcn doel, kan het niet bergen ; maar de menschen hebben z<- toeh wel dr
toenaam bekend, ,1e echte zieners, en
besTn^
li','"'";'
jn, te is er „iet tegen men is' nhe,stand. hchuil
houden kan ze zich O
niet
mor.

Ze heeft h.v een kind behekst . U weet wel, klonters in het Toul ,"1,

hoofdkussen of een ouwe roestige spijker of zulk gerei. En het
kind aan de sukkel natuurlijk.

geSmkit
Moi'n
de be,°„ve':i,,g'

iemand zo<i

n1 t a^ nhl

gelmuren^ IVn '

'l"
'"■-'•Itt
Hetlaat"do!,r,n
kreet'-"),:;;:;.'
Eenvoudig; ja, erg .simpel; maar je moet het weten.
""""
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^ -"-^1 "i'-t wanneer ze met een
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honitm meten of wanneer ze

te rillen,

^ •'«"-pellen de kwade dingen die er te
'toe naar een meeuw krijschen kan?
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zonder meer en
' i'^^ niets aan uitgestooten
in dat
dat da
daar verder
vast zit? woid
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W diiiK't'r u (lat denkt, hebt u zoo tegen het vallen van den
a\ond. in de eontreie van lu^t kerkhofje, nog nooit een meeuw
hooren krij>ehen. ^ as dat W(d het geval, dan zou u wel anders
-preken.

Het heelt een heteekenis. Alle dingen zijn zwaar van hedoeling.

gebeurt niets om niets.

Zoo n meeuw dan kan niet spreken, nee. maar zijn kreet
tieeft een zin. zooals alle dingen zinvol zijn.
Daar is nu hv. die stem. Dat was nu geen vogel die schreeuwr die sprak. Er w as niets dan die lugubere stem:
..Hier is de tijd. waar is de man?"
(). dat zijn geen verzins(ds van de een of andere baker. Hoor

den niet \ issehers op den botter die woorden duidelijk opklin
ken Niet éen visseher. maar verscheidene, \ elen. En gingen
ze luet naar den dominee en vroegen ze hem niet toch mee te
gaan naar den zeekant?

Zeker, zoo is het gebeurd. De dominee ging mee en deed ter
plaatse een gtdjed. Onder h(U bidden hoorde hij duidelijk:
..Hier is de tijd. waar is de man?"
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er veel bemind wordt. Misschien is dat ook wed zoo. De kro-

nvken wijzen niet uit dat het anders is.

Het is overigens wel goed dat die Marker jongcdui niet zoo
heel veel om die spokerij geven, want als dat wed het geval was.
konden ze de vrijerij wel staken.
Moet u hooren wat er eens gebeurd is in de dagen toen het
vrijen nog uitsluitend op den botter geschiedde.
Er waren eens een jongen en een meisje die aan boord van
den botter gingen smokkelen.
Nee nee. geen verboden waar over de grens brengen, zooals
u licht zou denken wanneer u o]» het woord afgaat, maar ze
waren verloofd en zaten daar nu zoo'n heetje bij edkaar.
En natuurlijk hadden ze niet gemerkt dat er een kol aan
boord gekomen was. Welnee, wat dachten zij aan kollen en
aan zwarte kunst?

Maar die kol was er ondertusschen wed en ze maakte vau de

gelegenheid gebruik om den botter te behedvsen.
Hoe ze het 'm lapte is nooit bekend geworden, maar ze kreeg
het voor mekaar.

E.n is het niet zoo geloopen dat de dominee door een groote

De trossen schoten vanzelf los en voort stoofde botter.'volle
J

g(df overboord geslagen werd en verdronk?

zee in.

aar zulke dingen gebeuren, waar de stem klaarblijkelijk
om den dominee riep. vaart er dan geen rilling over den rug

De twee die in het vooronder zaten, merkten nog altijd niets.
Die dachten maar dat er niets anders op de aarde bestond elan
hun zaligheid.

van degenen die het bijwonen?

Zeker, er werken geheime maehten op en om het eiland

Maar opeens hoorden ze een vervaarlijke stem en die stem

Marken. Niemand kan er aan ontkomen. Iedereen is er aan

brulde: ..Schip uit. Spanje er uit!"
Het was voor het vrijende paartje of het van den hemed in
de hel kwam. Ze zaten daar zoo gezedlig en knusjes in het don

onderworpen.
Vlaar ja. in de grijze oudheid is het er dan ook raar toege

gaan. In den tijd toen het klooster er nog stond, het klooster

kere vooronder, ze meenden dat het hartje nacht was en dal

Marien ga arde.
Het is \ erwoest. dat klooster, grondig vernietigd, er is niets
meer van over dan de herinnering, maar die is dan ook gru
welijk.

Nerrnoord. toen hun klooster verwoest en daarna in zee ge-

iedereen op het eiland slie]). en nu stroomde ineens het hedle
Spaansche licht de roef binnen. A\ ant het was echt waar. de
botter lag niet meer in de Markerhaven, maar voor de een of
andere Spaansche stad. De appedsienen rolden zoo maar op
het dek en op geen honderd pas afstand liepen de Sjeanjaarden
op gitaren te spelen en zaten er duizenden in een arena naar
een stierengevecht te kijken.
Het is te begrijpen dat die twee Marker jongelui hun oogen
haast niet gelooven konden, maar ja. als je zidke dingen toch

w or[>en.

zelf beleeft, valt er niet aan te twijfelen.

VI aar zulke vreeselijke'dingen gebeurd zijn. al is het dan ook
iii het \crre grijze verleden, daar moeten wel duistere krachten

Ze kropen maar weer gauw in het vooronder, want ze ver
trouwden het zaakje niet al te best en toen de jonge man een

Draagt nog niet heden ten dage een stuk van de Gouwzee
den naam N an ..de kuil van'Marken" en werden daar de mon

niken uit het klooster Mariengaarde niet ingeworpen? Eerst
w erden de vrome broeders gruwelijk mishandeld en jammerlijk

werken. Daar kan^het niet anders of allerlei dingen moeten
er nog van spreken, al is het dan ook in een taal die een gewoon
rnensch niet \ erstaan kan.

Er zijn meer dingen die van het verleden spreken. Daar is
b.v. de moorenkop in het wapen.

Zoo maar toevallig, denkt u misschien, die zwarte kroeskop
in dat wapen?

Er zijn geen toevalligheden. Alles heeft zijn zin en zijn be-temrnine. Alles is van tevoren bepaald. Er is geen ruimte
\o()r. dat het ook anders zou kunnen.

Dat met dien moorenkop zit zoo.

Het was in den tijd \ an de kruistochten en die van .Marken
lieten zich niet onlu-tuigd. Me! de Haarlemmers in verhond
trokken ze naar het Oosten en ze \-ochten er als leeuwen. Het

poosje later poolshoogte ging nemen, bleek dat de botter weer
goed en wel thuis was.
Kijk. al zulke dingen kunnen op Marken gebeuren.

DE RIJP

Het heeft gevroren en gemist vannacht. SI Maar de
zon is doorgebroken, en ik weet niet. in wedke won

dere weredd ik ben ontwaakt. De boom voor mijn
huis. een echte stadsedkeboom. zonder eenige preten

tie van schoonheid met zijn scheefgegroeide, platte kruin, is
zoo maar een weelde geworden van witte twijgen en takken.
Ik heb nooit geweten, dat hij er zóóveel had. Ik heb ook nooit

geweten, dat hij zóó mooi kon worden, zóó mooi. dat je er den

moet een mirakel geweest zijn zoo daj)j»er als de lui van Mar heelen dag naar zou willen zien. Een telefoondraad snijdt een
ken zi( h weerden. De legeroversten stonden er verbaasd van. blanke lijn over den blauwen hemed. Een spinnewedeje hangt
als een la])je teere kant tegen het groene sediuurtje. Vandaag
Zulke vec ht kerels hadden ze nog nooit gezien.
krijgen de vergeten dingen een zeer bijzondere en zuivere
Die dapperheid moest beloond worden, dat s])reekt.
schoonheid. SI De laan. die naar het park voert, schijnt veed
En welke belooning zou nu beter passen, dan de moorenkop?
en langer elan andere dagen, en de to|)pen vormen een
Die van Haarlem kregen, zooals algemeen bekend is. de dami- hooger
dicht
w
tegen het stralende w interociitendblauw. Over
aatjes. en het ging niet aan die van Marken met leege handen den wegeefsel
is
het
broze geduid van vallende ijskristallen. In de
naar huis te sturen.

Zie. zoo is het gekomen dat in het Marker wapen .bc rnooren-

'''ja'"h.n'waren da,.pere kerels. Daar hebben ze de bewijzen
van geleverd.

p.

_ .

Zoo zit het eiland vol herinneringen aan vroeger. Daar is

b.v. de Minneweg. Een oude wng. die vroeger van het klooster
naar den wal liep. \ oor het grootste gedeelte door
^
zwolgen dus. Niemand ziet meer iets van (hen
^

Behalve dan bij heel laag water, wanneer er stukken v a, bloo^

komen of wanneer de een of andere visscber sfeem

z.j

paard en wagen aan mij voorbij, en het gezicht van den voer
man lijkt heed rood bij al dat biaidv van boomen en velden. SI

Het [)ark is verlaten. Alleen waneledt er een man met twee
kinderen. Dat geeft zoo'n prettig gerucht: het gekraak van een

paar takjes, het zachte praten van de stemmen. De dag wordt
er nog stiller van. SI De takken van een kledn beukje zijn dik
geworden van de rijp. De blaadjes, die het heedt bediouden.
zijn bruinroode munten met een zilverig laagje overdekt. Een
sparretje is een pyramiele van glinsterende ijskristallen. Maar
hoog boven het lage hout staan de oude hoornen, wit. wit,
wit . . met etiormee blonde pluimen. S3 Over dit alles sediijnt

,-.,,4,.. ,1.,,
'laar kan het dan maar leelijk s])oken som-.

\Tinnewe!'

de zon. Het park verliest brokjes en schilfertjes van zijn

pracht. Maar het staat daar. stralend, rein. verheugd in den

konden dag. Het is geen jiark meer. Het is allemaal lijn jioree-

He, i,. er .1.,, .,.,k niel »l te l.l-S "!■
ntaar toeti niet zin. ere iil 'Ie ineiej'-s eati

■'avonds door de jongens maar wat g'aag zo

verte klinkt een hol gerommed. Kleintjes en zwart sukkelen een

i

- Omdat

Er zijn er die ineetien 'lal 'laar'",. 'Iie w? a'.o heet. Om'lat

lein. Het is een smetteloos wonder van licht, dat men maar
ééns in den winter droomt.
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DE CALDERA VAN HET TENGGERGEBERCTE IS OVERDEKT MET
BOVENUIT DE KEGEL VAN DEN BATOK, LINKS DAARVAN DIE

WOLKEN. OP DEN VOORGROND STEEKT HIER
VAN DEN BROMO: OP DEN ACHTERGROND DE

ROOKF.N DE SMEROE

fAVAANSCHE VULKAANTYPEN

Men duide me deze tweede vlindervlueht over .|a\ aN

DOOR R. Gheyselinck
^HEYSELINCK

vulkanen niet ten kwade: een theoretiscli-ingewikkeld verhaal over alle proeessen, die zieli hij
het vulkanisme als een samenhangend phenomet^n

voordoen, past hier allerminst. Ook de vlinder bekommert

zich niet om „lijn" in zijn grillige vlucht. Hij fladdert verdel
en wij met hem .... hewonderend ! Tè vlug ging het eehter
over den Krakatau, omdat de ontwikkeling van dezen \-uI-

kaan tot op heden een dankbaar vooi-beeld 's gebleven ^'an
de meest intensieve erujitieve verschijnselen. Men weet. dat

(Slol)
Reeds op 1 Maart was de Krakatau veer tot 3.3 ni onder water

verdwenen in vi-rband met de sterke iiellingen van den onder-

zee.schen vulkaan en den Ios.s(-n opbouw van di- erujitn-vi- mas
sa s. S3 Onze voorjilaat vertoont een s iibniariene uit barsting

uit genoemde periode, in den vorm van een sterken eruptie-

straal. herkenbaar aan de witte wolk met de zwarte kern.

Het typi.sche van emi dergelijke erii pt iest raai is dat men

imderaan. vlak boven ,len zeespiegel, een ring van witte
dampen waarneemt, die verklaard kunnen worden door aan
te nemen, dat men hier te doen he.-ft met bet koken van het

de groote uitharsting van 1883 een geweldig en verwm-stend
einde maakte aan een rustpoos van meer dan 200 jaar. §3 \ls zeewater, dat m aiuiraking is gekomen niet den gloeienden
een groote centraalvulkaan stak hij aanvankelijk boven den . luiitieslraal. De donkere- k.-rn wordt veroorzaakt door de
zeespiegel uit en werd toen dermate uit elkaar geslingerd dat ^ t( hoeveelheid vast materiaal, dat door d.-ze ga.sexplosie
h.| alleen aan drie kleine eilandstukjes op de kaart herkenbaar
KleTnr'il"
'1" ••"og.-n-be.-ld
-olken
doorvan
hundevorm
einballenform ) een duidelijk
en-ven
sebleef; men kent de namen: Verlaten-. Lang- en Rakata- (-K
edand. In een volgende idiase bouwde hij nieuwe kegels od
(Rakata, Dana en Perboewatan), die hij in Augustus 1883
weer wegslingerde om andermaal in den vorm van drie klein'
K
liggen. g3
Kiakatau
is 1het duidelijk hewijs vante deblijven
moeilijkheid
die De
er

feer teri-eht kv '

' ' ' ' ''•• '•• lioogere zone> van de atmos-

• reis om d,-n aarilbol
•••".g.o ( 2.3 km) meermalen
d»
< <
\\aarlMj zij ri^onaardigc
zaoï/'^'"
u''"'"
""^•'••l^laarbare
*^^
ï nn
oriiijïpii vproor*
/.dakten Hov,-n
i;ebie,l

de
in
■d

Merci
••lolijk de zon ,3f ,-ood of
, Ze ■
A. 7AH lals in enkele
yrduisterd.
Latere exjierimenten
"i'-t
,11,

.n- '•alloniiet
i.v;iï;.;;',',
gegroeid. Kenmerkend is hierbh d'u
^vas in een 1bepaalde
, ,
.1jes■ ,,,,
"1'
ri
cht
mingen steeds tot .stand komen 1 l ''''•gelijke eilandvor- avaansehe v ulk im i
eruptie
Ivomen ook
enkelevlug
dagen
hefti.rsi,. l'eid ten onzent niet ■/ \
eenigermate
hunnalotde beze:;,,.
wat

'lle ihooir

.hii,,...

bevestig

ook buitengewoon sn

'''''' 'jveii. SI Een aiide

dankt zijn groote beken"

"lan wel aan het feit ]l'"i'''i'-'
*'*' '""'''glndd zijner eruptie
'lat 1.1, de sinistere faam m:eniet de mee!

13 januari 1')3'1
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actieve te zijn onder alle vul

kanen van (lil gelded. Op oiikele perioden \ an l)etr(ds.keiijke rust na. is dez,> Milkaan
-edert de laatste eeuwen on

afgebroken werkzaam geweest.

In deze periode heeft hij zijn
krateropening
- en

herhaaldelijk

soms o\cr groote

af-

-tanden — \erplaatst. waarhij
hij echter wel in staat is ge
ldeken om uit een bepaald
eriiptiepunt zóó intensief ma

teriaal naar ho\'en te brengen
dat de oudere kraterrand voor

het grootste deel werd hedol\('n. wat hij den Slamat. Sendoro. ol Tjerimai nooit het
geval was. hoewel ook hiel
de krateropening zich menig
maal \erplaatste. Het vul

x-x;; -

VsV j. ,--*5 i sj;

kanisme uit zich hij den' iVIera[>i ook op geheel andere
wijze dan hij ét'-n andere der

^

iv

I e, l

. • Vtiiv ï

reeds xcrmelde \ ulkanen het

geval was. Het magma kan

1'oln lAlCht'

DE MER.l PI-TOP. DUBBELE PROP MET GLIJB.-iNEN

namelijk wel den krater he

reiken. maar schijnt niet vloeibaar genoeg te zijn om zich als
lavastroom uit te breiden, daar het als een prop in den

krater blijft steken. I)e Merapi-jirop bestaat, zooals ook uit
de foto blijkt, uit twee deiden. waaroj) de ero.sie nog geen
vat heeft gehad. De la\amassa. welke uit een jioreuze hloklava bestaat, wordt langzaam omhoog gejierst. waarhij een
\oortdurende afhrokkiding plaats vindt; die op haar beurt

van waterdamp en gassen van zeer hooge temperatuur.
Onze foto van den Merapi op hlz. 18 geeft het heeld van

het door de gloedwolk vernielde terrein. De schijnbare ..hoog
telijnen" uji deze afheelding zijn 18 sawah's!
Een geheel
ander ontwikkelingsheeld vertoont, daarnaast de reeds meer
genoemde Smeroe. die op zich zelf uit twee aschkegcls be
staat: een noordelijke, de .Mahameroe. en een zuidelijke, de

aanleiding is tot la\alawines. Met de lavahlokken daalt ech
ter ook \ulkanische asch naar heneden en wel hij voorkeur
langs zoogenaamde glijbanen. Daardoor worden dan o}> de
hellingen \an den vulkaan puink(>gels gevormd, aan welker
\oet zich soms het nog gasrijke mengsel \an lavahlokken
en as( h als een vloeibare massa \dortheweegt. Dit zijn dan

eigenlijke Smeroe. .\an den. door de langzaam afbrekende
werking van regen en wind veroorzaakten koepelvorm her
kent men dadelijk den ..slapenden" .Mahameroe. Ook de
begroeiing ware ons een aanwijzing geweest van de ditmaal,

zandstroornen <d'. in het Maleisch. ladoe's. Bij zware regens
wordt dit materiaal dikwijls plotseling naar de vlakte afge

om een weinig passenden term te gidiruiken. niet zoo groot.
In zijn eruptiegeschiedenis kunnen we gedurende langeren
tijd rhvthmische (periodiidve) explosies herkennen, onder
broken door sterke ascherupties (1885.) waarop tenslotte een
2 km lange lavastroom volgde. Een uitbarsting van jongeren
datum (1911) zij hier nog vermeld om de buitengewone hoogte
(b>r eruptiewolk (7^/., km). De asch. die in 1911 werd uitge
worpen. werd zelfs tot naar het eiland Bali getransporteerd.
§3 Dok de postvulkanische verschijnselen vallen oj) Java in
voldoende mate te bestudeeren. f)nder deze nawerkingen zijn

voerd in den vorm van modderstroomen. Dit is in den laat-

-ten tijd ook waargenomen hij den Kloet.

Met den Kloet

en den Smeroe heeft de Merapi verder een ander verschijnsel
gemeen en wel dat der. in de geologie zoo beruchte. ..nuées

ardentes" of gloedwolken. di<' medegevoerd worden met de
lavalawines, widke met groote smdheid langs dc glijbanen
afdalen. Bij normale v ulkanische ascherupties volgt de eene

explosie den andere na korten tijd op en stoot daarbij samen«^ehalde

wolken

absolute, rust! De Smeroe behoort zijnerzijds tot de meest
actieve der .lavaansche vulkanen, al is zijn ..productiviteit",

uit. Indaden

met vaste hestanddeelen. Het

resultaat van deze explosies is
een continu opstijgende gasstroom. die een groote hoogte
kan

hereiken. Sinds de

uit

barsting van den Mont Pelée

op Martiniipie in 1902 is het
daarvan

geheel

verschillend

p hen O meen (h'r gloed wolken he
kend geworden. De gloedw olk
verheft zich

nooit tot groote
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inv loed der zwaartekracht met
een -nelheid van I.M) m per sec.

langs de hellingen naar hene
den en volgt hierbij het be
staande

relief.

NSanneer de

wind geen invloed liet gidden.
zou de gloedw (dk zich naar alle
zijden even sterk verspreiden,
doch de heerschende winden
kunnen haar ook een bepaalde

richting uitstuwen. al mag men
dezen invloed do(»r de groote

m

m

dichtheid der gloedvvidk niet
overschatten. S3

M<-n

neemt

tegenwoordig aan.dat <h' gloed\v()lk een soort emulsie is van

vaste (jceien in een mengsel
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krater, op den

voorgrond een fumarole van 270°. die uit een kleinen'krater
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len. sa De vulkaan met de langste geschiedenis is de Kloet,

liet Kloetmassief heeft tAvee toppen, waarvan de AAestelijke

d e z er

v e r-

schijnselen g®'
boden is.

de jongste activiteit heeft getoond. Deze bevat ook het be
kende kratermeer (zie de foto op deze blz.). dat van zeer <rroote

Nestkastjes in den tuin

inhoud van dit kratermeer werd op 441 millioen m» ge

D wiTal

beteekenis IS op de ontwikkeling van den vulkaan, daar het
stee ds aanleiding was voor modderstroomen of lahars De

.\T AAc ,n onzen tuin lu-d wat last hebben van aUe
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Hetleven te San-a was voor mij als een droom. SI

DOOK D. VAN DER MeULEN

(VU) (•''/"O

lederen stralend-blijden morgen werd ik wakker ge

zongen door de vogels in den tuin. daarna deed de
saki de putraderen knarsen en piepeiE plenste het
water in 't bassin, en begonnen de fonteintjes m de S^adrawaan te klateren. Dan klonk van buiten den stad smuur het ge
rucht van de exerceerende troepen en schalde de krijgsmuziek
de heele stad goed wakker. §3 Met een eskorte van een paar

officieren en enkele cavalleristen maakte ik haast iederen mor
gen op een paard uit den koninklijken stal een nt door de

omgeving van San'a. Steeds verder strekten die tochten zich

uit. Eer.st ging het dan langs den hoogen. grijzen muur met
de vele verdedigingstorens, dan de velden in- waar geurende
rozen de mais- en
doera-akkers
om

Fo/o vnn liiT Ml uhv.
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gevecht.m. die iiier met de Turken gele\er.! zijn. I it (!'• algpmeene ruin.' rijzen hier en daar iiieuMc. ga\ .' Iiuizi'ti oji. en achter de leemen tuinmuurtjes zagen u <■ hoe de xcrdroogde tuinen
weer bevloeid en beN.crkt werden. Met den burgemeester zaten
\\ e op een t apijt in
den

zoomden. De Tur
ken voerden deze
rozen in uit den
Balkan, uit de stre
ken, waar de rozen
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UIT DE rijkversierde ALBASTEN BOVENLICHTEN DER KLEINE VIER

VAN DEN SAN'A-BOUWSTIJL. .duidelijk
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en voor opslagruimte. Een nauwe, leemen trap kronkelt
omhoog naar de woonverdieping. Overal zijn schietgaten,
die de groote dikte van den buitenmuur laten zien. De schiet
gaten bleken steeds gericht te zijn op de toegangspoort tot

het erf en op andere vitale punten. Het dak is omgeven
door een borstwering en hier staat vaak nog een vierkant
leemen kamertje, de salon van het huis. SI De groote dor
pen, ja haast steden, die verderop liggen en die de buiten
verblijven en tuinen van de notabelen van San'a hebben
bevat, dragen duidelijk de sporen van de herbaalde en hevige
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Door een wo.'st rotslandschaj) trokken u e met '^■en st.eciale

vergunning van den Koning naar dit zijn heilig,l,,,,.. ,lat l,-vens

een soort laatste retraite, een geduchte verst.'rking bleek te
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aan liet hoofd van zijn troepen. Staande in
de kanier van den Minister van Biiinenland-

seiie Zaken, op d,>n niiiiir van het paleis, za<f
ik daarna die nierk\vaardiu(> troepen in revue
niet volle muziek passeeren. Een militair
sehouwM"'!
men zelden zal kuniiim
zien. Voorop fraan onjrowapend. maarniet

hun e.g''» '""^•'okkorps. ,!,• honderden jon-

uiaam aH«o tot officier worden opgeleid.
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CACTUSSEN ALS KAMER

d e r

PLANTEN

BIJ de beschrijving van Echinocereus De Laetii in ons

DOOR

G. D. Duursma

tweede artikel en van Mammillaria Bocasana in dat
van de vorige week, maakten wij reeds terloops melding
van de legendarische] Grijsaard-cactus.' Wij noemen ze

de legendarische cactus, niet. omdat van haar zooveel legenden

in omloop zijn, doch meer. omdat de legende haar tot de
cactus stempelde. Om dit beter te kunnen begrijpen, moeten

wij een stukje cactus-geschiedenis oprakelen. Het groote
bloeitijdperk van de cactusliefhebherij hier te lande dateert
van 1919. toen (16 Juni) de Nederlandsche Vereeniging van

Vetplantenverzamelaars werd opgericht. Het aantal lief

hebbers en verzamelaars was toen nog niet groot, mij waren

toen slechts 182 adressen bekend, terwijl het ledental der

vereeniging thans ongeveer]1300 bedraagt. Wij maken dus
thans een tijdperk door van grootenUiloei. wat de cactuslief
hebberij betreft. Doch daarvóór is er een soortgelijk tijdperk
geweest. Dat was omstreeks 184.3 tot 1870. toen reeds twee
belangrijke, oorspronkelijke boeken over cactussen in onze
taal versehenen. Het eerste boekje zag in 1847 hel licht Ie
Zwartsluis en is getiteld: ..Handleiding tot de kennis en de

behandeling der. cactus-soorten, na eene vééljarige onder
vinding ingerigt voor liefhebbers". De schrijver van dit boekje
wordt niet genoemd, maar zonder twijfel was het de bekenile
predikant van Wehe en Zuurdijk. Th. F. Uilkens, van wiens
hand in 18.38 te Schoonhoven werd uitgegeven: ..Handleiding
tot de kennis en de behandeling der cactus-soorten, naar de

toege
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Eactusverzaiiielingen zijn bijeengebraebt. zoo b.v. die van

Baron thoe Schw artzenberg en 1 lobenlandsberg te Beetgum
(Friesland) welke, blijkens een in 1848 o|igeniaakten cata
logus. beneMuis vele andere o.a. 78 Mammillaria- i-n 40 Echinoeai'tUs-soorten

t<'.

omvat-

SI Tusschen 1870 en

1') 1 O
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M-var<Mi Hel ti('l)l)(

rs ('CU cclit pronkstuk, dat ook wel iu de

kamer te k^vcckc^

doch iioir zoriï\ulditr( r lu'liandclinjr

^laa<i;t dan de gewone Krijsaard-eaetns.

Ken andere logeu-

darisehe eaeliis is de Meioen-eaet iis. welke luistert naar den
et enseha|)pelijken naam Meloeaetns comnumis. Over dezen

alleen zon men \vel een geheel hoek kunnen
selirijNcn. Zij helioort thuis ojt1 dt' Vi est-Indische eilanden,
meloeneaetu

vooral op (,ura(,'ao. .Vruha en Bonaire. Oe inlanders noemen
ze meestal Melon die seerot'. wat herg-meloen beteekent. hoe

wel ook andere namen, zooals Kabeez die >.eeroe en Boetsji
voorkomen. Reeds sedert eeuwen her is de Meloeaetns van
Kura(,'ao bekend. De schepelingen die het eiland aandeden,

«ws

hebben al die eeuwen door planten voor familieleden en ken
nissen naar Europa overgebraeht. w;.. , van echter geen enkele

lang in leven is geble\-en. De Meloen-cactus is namelijk in
Europa zeer moeilijk te kweeken. Het moet daarom betreurd
worden, dat men nog steeds doorgaat deze zeldzame cactus

uit haar element weg te rukken en ze hier een jammerlijken
dood te doen sterven. Het zon zijn toe te juichen, wanneer
onze Kegeering het uitgraven en medenemen ging verbieden
\()or de plant geheel is uitgeroeid. Reeds kort na de ontdek
king van de Vt est-Indische eilanden moeten de eerste Melo-

Jk

cactussen naar Europa zijn overgebracht, de eerste afbeelding
verscheen, voor zoover ons bekend, in het Kruydtbock van
Matthias de Lobel. dat in l.vTb bij Khristoffel Plantijn te .Ant
werpen het licht zag. Ook weten wij. dat de .Melo-cactus in

KiOd al in de botanischen tuin te Leiden aanwezig was. Een
wonderlijk gewas is die Melo-cactus. Het is een langwerpigboKormige plant van vaak ('f-n meter hoogte, de ribben zijn
met .3—5 cm lange, geelachtig bruine doorns bezet. Wordt
W'iyTF.Rll I RI>E OPliS'TIJ'S iS HI.OF.l

laatste jaren weer zoo n groote vraag naai deze cactus
eekomen is. Bij duizenden' werden jonge planten uit Mexico

de ])lant bloeibaar, dan ontwikkelt zich op den top een cvlindervormig dicht behaard uitsteeksel, cephalium of bloeitop
geheeten. 1 usschen de haren komen de 3 em groote karmijnroode bloemen juist naar bniten kijken. Hoe het komt. dat de
Melo-cactus ten onzent zoo moeilijk te kweeken is? \ ermoe-

eeïmporteerd. '(ieheele streken weial door «Ie l)lantenzoekers delijk omdat ze behoefte heeft aan frissche zeelucht. Dp de
West-Indische eilanden althans groeien de |)lanten doorgaans
de plant volkomen uitgeroeid. Oelukki^ leeft de Mexi- dicht
langs de zeekust, waar de lucht fijne zoutdeeltjes bevat.
der Cactu^kweekers afgegraasd, op soinimii'' plaatsen werd

eaan-che regeerinii thans ingegrepen en

mtgra-

xen van (M-ijsaaia'l-cactussen als het verzamelen van zaden

Sommige liefhebbers hier te lande hebben wel gemeend dat

de/er iilant verboden. Op haar naliiurli|ke groeiplaatsen
lane. de heete. kalkrijke hellingen dm' MeXH'aansche herg.'U

in den Staat Hidalgo en naaste omgeving, voimt de Gnjsaardcactus machtige zuilen van soms meer dan - meter hoogte
en :10 cm dikte. Zulke i>lanten zijn lang zo" mooi met als de

„nport-tukken welke wij in onze verzamelingen kennenOp
de hierbij gevoegde foto ziet men e( n jndchtig exemplaai
afgebeeld. Van de plant zelf is niets te

cm lange erijsaehtiti-w i 11e haren geheel ovei<l« Kt. In de kamei
is zooSi plant lamelijk goed te kw—ken.
een kalkrijk erondmengsel geelt en ze

men

ze

maar
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plant zelf ma. niet nat worden, alleen de aarde langs den rand
'van den ,>ot wordt "s zomers matig vochUtt f^Miouden. terwijl
uien A winters slechts bij hooge uitzonder.iRi «a-n weinig water

.reeft. D( wetenschappelijke naam van (b'n (.rijsaaid-cactus
V. thans Kereus senilis. in de oudere literatuur vindt men ze

al- Cephalocereus oi' Bilocereus senib- beschn \eii. 1 , sooi
uaam .senili-- beteekent zooveel als: ..eigfU aan d^en .mder,,„m-. wat het karakter der plant goc<l wccrgee t. D.; mheein- die b-namiii. bij de Mexicanen .Cabe/'a del viejo heeft
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deze is de Opuntia Rafines-

c[uei, welke volkomen winter
hard is en tamelijk dankbaar
bloeit met 7—9 cm groote,

te eroot \ oor de kamer, w-el-

mooie gele bloemen. Voor
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MELOCACTUS COMMUNIS, DE PRACHTIGE MELOEN

\oldoende ruimte voor. dan

CACTUS VAN CURAQAO

zijn detlpunlia s werkelijkin-

gemeen heeft men in ons lage landje met haar vochtig klimaat

teressante planten; hoe ouder ze worden, des t<- beter komt

niet zooveel succes met het bezigen van winterharde Opuntia's
voor rotsbeplanting. Vooral het beurtelings bevriezen en weer
ontdooien kunnen ze moeilijk verdragen. Maar zeer geschikt
materiaal leveren zij voor het vullen van onverwarmde, zoo

haar karakteristiek uiterlijk naar %oren. Noor het bejilanten

genaamde zomerkasjes. Men kan deze Opuntia's dan 's zomers

op

van i-otspartijen zijn ze 's zomers zeer gi-sebikt. e\ enals voor
het maken van mooie groepen op tentoonstellingen, (rcdurende den winter kan men ze koel en droog overhouden, liefst

een lichte jilaats. doeh desnoods in een nii-t te don
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slacht, liestaat dc volgmide anecdote. Enrzon noodigde Tsjit?"
niet

. .Wenseht

uit te gaan zitten, m aar vroeg slechts

hoffclijk:

}
spreken? . .Veen." zei Tsjitsjerin kort.
i I'heb ik met." antwoordde
w at te zeggen
-Veen. dat
de Rus.'gingi'.urzon\
..maarnii ik oort.
toch

hem p;rust,stellen, het verschijnsel was bij dc Indianen reeds eenmaa hier ben. wil ik L. Lord (lurzon. zeggen, dat. toen ÜW
ang bekend als iets van voorbijgaanden aard. Ook thans
'■^«'•laaiisMdh-n droegen
en zich met oker
orden de Opunl,a-v.|gen nog veel gegeten, niet alleen in ve7fden* 'mP
van machtige stammen

wa'Ï.:

an.....H..„ v„„

