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De Sieneesche studio als voor
beeld van een Ilaliaansche Universileil in de Middeleeuwen

SINSDIEN voelde Filelfo zich niet veilig te Siena en

3)

óoMrsëcrSaris en paus Nicolaas V schonk hem een njke
abdij op Sicilië. Gelijk alle humanisten verstond hij de kunst
bii de machthebbers in het gevlei te komen.
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men

dS lauwerkrans Alfon^ V van Aragon benoemde hem tot

DOOR Kazimierz Chledowski

daarbij was het salaris, dat hij niet dan uit noodzaak
had aanvaard, hem te gering. Vandaar dat hij steeds
aan het onderhandelen was om een betere plaats te
krijgen, nu eens met Bologna, dan weer met den vorst van
Milaan. Na een vierjarig verblijf te Siena vertrok hij voor
een half jaar naar Bologna en vervolgens naar Milaan.
Eenige jaren later wilde hij weder naar Siena terugkeeren,
maar tegen een dubbel zoo hoog honorarium als den eersten
keer. Het stadsbestuur ging hiermede niet accoord, zoodat
de onderhandelingen afsprongen.
In de Sieneeschen studio nam Filelfo tijdens zijn vierjarig
verblijf een zeer belangrijke plaats in. In 1433 hield hij zijn
inaugureele rede en zijn capaciteiten werden zoozeer ge
waardeerd, dat hij reeds het volgend jaar dignitaris der uni
versiteit werd en in de toenmalige akten staat hij als praeses
vermeld; ,,in almo Studio Senesi praeses".
De humanisten hadden van de Ouden geleerd het leven te

Onder Filelfo en Panormita was de humanistische gees1
reeds zoo doorgedrongen in den Sieneeschen studio, dat men
na het vertrek van eerstgenoemde een waardigen opvolgei
icht Men vond dien in Pietro Felitiani, van wien wij weinig

zouden weten indien niet de beroemde Agostmo Dati, een
der merkwaardigste figuren onder de Sieneesche humanisten,
zijn leerling was geweest. Ditmaal bleef de naam van den
leeraar slechts door den roem van zijn leerling voor het na
geslacht bewaard.
■ v,
Niettegenstaande de humanistische wetenschap in Pietro
Felitiani wederom een docent gevonden had, was de univer
siteit beroemder om haar juridische en medische faciliteiten,
dan om het Grieksch en Latijn. De astrologie bloeide daar
van ouds en toen Pico della Mirandola m zijn geschrift .Contra

astrologos" te velde trok tegen het verouderde bijgeloot,
werd hij met de grootste heftigheid bestreden door een
Sienees, Luzio Bellanti. Op het gebied van rechtsweten
schap en medicijnen waren vele professoren zeer verdien
stelijk. Groote navorschers van de Grieksche en Latijnsche
oudheid heeft Siena niet opgeleverd.

Ook Agostino Dati was geen baanbrekend genie, zijn per
soonlijkheid is echter het ideaal van een ,,vreedzamen
niet militanten humanist en daarom is hij van belang, als

tegenstelling tot Filelfo of Politianus,
tGelijk reeds gezegd is, was het stellen van de brieven en
diplomatieke nota's der Italiaansche rijkjes een belangrijke

taak van de humanistische stylisten, en wanneer Siena met

den indruk wilde maken van een barbaarsche. achterlijke

republiek, moest zij dit werk toevertrouwen aan een bekwaam
latinist.

. .

Agostino Dati werd dus met deze, in de humanistische

tijden onmisbare functie belast en tevens moest hij de kro
nieken der republiek bijhouden. Dati droeg dan ook den
respectabelen titel van „Segretario di stato, maestro dello
Studio e Storiografo del Comune".
Vreedzaam, bedaard en geleerd, niet tuk op macht, was al

zijn streven gericht op een fraaien stijl. Niemand kon met
hem wedijveren in kennis der Latijnsche schrijvers en wist
als hij in vrede te leven met de Signoria, naar de pijpen
dansend van hen die op het (russen zaten.
Dati is een voorbeeld van het soort menschen, die er geen

eigen overtuiging op na houden, maar de huik naar den wind
genieten, het waren dan ook voor het meerendeel lieden, die hangen en hun geweten voegen naar de omstandigheden.
den dag wisten te melken. Ook Filelfo heeft den tijd te Siena
Zijn brieven zijn vol citaten uit Tullius en Virgilius. Het
Latijn is zijn element, de volkstaal is hem te min en wanneer

vroolijk doorgebracht, gelijk door verschillende notities uit
die dagen wordt bevestigd. Nochtans werkte hij hard, ver
taalde Plutarchus in het Latijn en stelde in opdracht der
Signoria de brieven, die volgens de toenmalige gewoonten in
bloemrijk I.atijn moesten worden geschreven.

hij zich verwaardigt een twintigtal woorden Italiaansch te
schrijven, voegt hij ter verduidelijking voor het nageslacht de
randglosse er aan toe: ,,in lingua Senese". De brave man kon

Toen Filelfo te Siena aankwam, vertoefde daar reeds eeni-

zou worden van een secretaris van Staat, beroemder dan hij

gen tijd als gezant van den koning van Aragon, Antonio Panormita.

Panormita, die eigenlijk den naam droeg van Antonio
Beccadelli, stamde uit een beroemd geslacht, dat uit Bologna
naar Sicilië was geëmigreerd. Hij was in 1394 te Palermo ge
boren, verliet op zes en twintig-jarigen leeftijd Sicilië, be

niet vermoeden, dat de „lingua volgare" kort daarop de taal
— Machiavelli.

Het humanisme, zooals Dati het opvatte, was slechts dorre

geleerdheid en in zijn geschriften, waarmede hij Siena over
stelpte, was het hem veeleer te doen om gepolijste, sierlijke
frasen dan om inhoud.

De redekunst, of die nu een bruilofts- of lijkrede dan wel

kleedde posten aan verschillende universiteiten en trok de

een politieke oratie betrof, was zijn fort, hij heeft veel rede

aandacht door zijn verzen. Tijdens een vroeger verblijf aan
de universiteit te Siena schreef hij zijn beroemdsten bundel
epigrammen, getiteld: ,,Hermaphroditus". Het feit dat juist
Siena hem tot deze verzen inspireerde, is een overtuigend
bewijs van de losse zeden, die daar heerschten.

voeringen nagelaten, in sommige waarvan onloochenbaar een
diepe politieke gedachte ligt. Te Siena was het van oudsher
gewoonte, bij bruiloften plechtige oraties ter eere van het
jonge paar in de kerk te houden. Dati vond hierin zijn gelijke

,,Hermaphroditus" is een bundel humoristische, maar inde

o.a. voor professor Tura. Deze Tura w^as een beroemd ge

cente versjes, een navolging van Martialis en van de pria-

neesheer, die vooral iedereen verbaasd deed staan door zijn

pische dichters, waartusschen grafschriften op eerzame vrou

verwonderlijk juiste prognose van den dood zijner patiënten.
Of hij ooit iemands leven heeft gered, daarvan zwijgt het

wen voorkomen.

Panormita droeg zijn vroolijk boekje op aan Gosima de

niet. Maar ook zijn grafredeneeringen (zijn beroemd, zoo

geschiedboek.
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Behalve de enkele l)err)pmflo k.

voortgebracht, nam haar studio

^ „niet hielden van handenarbeid, maar van feestvreugde en —

in bij deze nieuwe strooming Het

'
; van mooi weer".

product van een schoolsche organtatiè

uitvloeisel van individualisme w rrpbiVrl ^
De universiteiten waren middi^P
u

veeleer een
wetenschap,

^„.anisme gaf he. aanSj;

De voorstellingen moeten heel komisch en typisch ge
weest zijn, want de Sieneesche acteurs maakten naam in

geheel Italië en reisden verschillende steden af, om hun
stukken op te voeren.

Toen de markiezin van Mantua in 1515 te Siena pleisterde,
werd zij vergast op een comedie, welke 's nachts op het plein
DE riT DH f.MVEKSITEITEK (iEGKOEIDE
„AC.VDEMIES"

Deze academies waren de

der nieuwe denkbeelden, waardoor het (Ihibellijnschrstn

van ouds conservatief en wars van iedere nieuwheid, tegen

het einde der W e eeuw en in den loop der XVIe temv
een der mee,5t vooruitstrevende steden van het schiereiland werd.

• k. utri

De hartstochtelijke interesse voor de klassieke letterkunde,

het vertalen en herkauwen van de schrijvers der Oudheid

verstikte m den loop der X\'e eeuw alle litteraire scheppings-

kracht; na Dante en Boccaccio trad een stilstand in. Men
schepte behagen in een fraaien stijl, maar bekommerde zich
niet om den inhoud. Men trachtte de sierlijke volzinnen van
Cicero en \ ergilius te evenaren, maar de Italiaansche ziel
was ingesluimerd.

De beroemde humanisten groepeerden echter bewonde

raars en toehoorders om zich heen en maakten een begin met
litterairen arbeid.

Het genootschap - ..congrega" -- was thans de leus. Er

was bijna geen stad in Italië, waar niet zulk een letterkundig
centrum ontstond. De baanbrekers waren hierbij Florence,
Rome en Napels, na hen volgden andere steden.
\an de helft der X\ e tot aan het einde der X\'Ie eeuw
telde Italië meer dan twee honderd academies. Siena had met

echt democratische geestdrift deze wijze van volksontwik
keling aanvaard. Terwijl in Morence in den loop van de
XVIe eeuw slechts veertien academies waren, had Siena er

wel drie en twintig.
De ..congrege" ontleenden aanvankelijk hun namen aan
de plaatsen van samenkomst of aan den stichter, zooals bijv.
de ,,academia di Pomponio Leto", ,,Pontana", de ,,aca-

demia di Panormita"; later droegen zij vaak de grilligste be

namingen. Het werden instellingen voor en door^ het volk
en reeds het etiket getuigde van den volkshumor. Bij hoopen
ontstonden academies van ,,indifferenten", ,,excentrieken ,

..galeihoeven", ,,kinkels" enz.

Daar de nieuwe genootschappen aanvankelijk door de

gevestigde academies koel en door het volk met bijtenden
spot werden ontvangen, wilde men den tegenstanders het
gras voor de voeten wegmaaien, door namen te kiezen ruet
minachtenden klank, bijv. ,,de academie der botteriken .
Ieder lid koos bij zijn toetreding tot het genootschap een
naam, hoe gekker hoe beter. Meermalen moest deze gemis

aan geestvermogens of wel lichaamsgebreken aan de kaa
stellen. Het gebeurde ook, dat de leden van een congrega

een naam droegen, die het tegendeel uitdrukte van den
titel hunner vereeniging, zooals ,,de wakende m de aca

demie der „slaapkoppen". De „visschen ' waren de leden van
de academie der „natten". Behalve namen kozen zij ook
deviezen en op de algemeene vergaderingen hepen zij met
vlaggetjes, waarop hun emblemen

u-

De Sienecsche academies

^

naai karakter en stelden zich ten doe cle italiaansche b al
on letterkunde te bevorderen. Icnwij
nische" academie te ITorence reeds ui een c

'•

voor het raadhuis werd gespeeld en Karei V lachte heel ver
genoegd om een dergelijke voorstelling. Leo X ontbood zelfs
de leden der congrega clei Rozzi naar Rome, om in het Vaticaan hun kluchten te vertoonen.

De bankier Agostino Chigi, een Sienees, de maecenas van
de schilders Rafael en Sodoma, steunde zijn stadgenooten
te Rome, die daar weldra populair werden en ook voor het
publiek huiten het Vaticaan voorstellingen gaven. Strascino
moet een ontwdkkeld man zijn geweest, ofschoon hij uit een

familie van klokkengieters stamde, want tijdens zijn verblijf
in de Tiherstad gaf hij de beroemde courtisane Imperia
onderricht in poezie. Het is overigens zeer wel mogelijk,
dat hier geen sprake was van de regelen der dichtkunst,
maar dat hij de schoone Romeinsche Sieneesche liedjes leer
de, welker humor nogal gepeperd was.

De congrega de'Rozzi werd eerst in 1531 gereglementeerd
als een gevestigde vereeniging. Toen werden de statuten,
,,capitoh", opgemaakt, die nog steeds bewaard zijn in de
stadshihliotheek te Siena. De vergaderingen werden gepre
sideerd door den signor Rozzo, of kortweg genoemd ,,Rozzo",
,,de kinkel par excellence", die voor één of twee jaar werd
gekozen. De voornaamste taak der leden was op de hijeen
komsten beroemde dichtwerken te behandelen, waaronder
in de eerste plaats de werken van Dante, hun eigen stanza's,
sonnetten en comedies voor te lezen, maar vooral ook drama

tische voorstellingen te organiseeren.
De eerste scheppingen der Rozzi verschenen in 1550 onder
den titel ,,Strambotti" en onderscheidden zich meer door

een grove, plebejische jovialiteit en door zeer onfatsoenlijke
geestigheden, dan door het talent der auteurs. In sommige
vindt men politieke allusies, die natuurlijk buitengewoon
werden toegejuicht.
De Rozzi brachten voornamelijk het idioom en de zins
wendingen van het volk ten tooneele, hetgeen meer dan de
navolging der klassieken ten goede kwam aan de frischheid
en natuurlijkheid der Italiaansche taal.
Men lachte om de hoertjes, maar leerde hun kernachtige
Italiaansche uitdrukkingen kennen. Behalve de talrijke ero
tische dichtwerken schreef men eclogen, comedies, mascherate
of hruscelle.

De laatste waren het origineelst en tevens de meest onvervalscht Sieneesche tooneelstiikken. Zij hadden hun eigen
oorsprong.

Bruscellanti of uccelatori waren broodjagers, die, gelijk
vele Nimrods, zich onderscheidden door een al te sterke

fantasie en een hyperholischen verhaaltrant. Hun jokkentjes
en hun manieren zullen den Sieneeschen burgers veel stof

tot lachen gegeven hebben. Overigens bestond de bruscello
reeds lang op het platteland als een soort rustieke klucht en
was in zekere mate verwant aan de dramatische vooi-stellingen

in de bergen van Pistoja, ,,Giostre" genaamd. Gewoonlijk
traden slechts twee of drie personen op in een bruscello.
Behalve bruscelli voerden de Rozzi landelijke en pastorale

comedies op en in het voorjaar de comedie ,,di maggio", een
dramatiseering van de Mei-liederen,, die ongetwijfeld nog uit
den tijd der Romeinen in Toscane bewaard waren.
In de landelijke comedie diende als thema een eenvoudig,

ongecompliceerd feit, dikwijls grillig, maar zonder intrigue,

bleek, de klassieke schrijvers van commentaar te voorzie^n en
de platonische filosofie te bcstudecnen, i^cette de m

even kuisch —, boerenbedrog of kwartjesvinderij.

kels , la congrega de Kozzi, dat

boerin, de vrouw van een ouwen, leelijken, raren vent. Hij

aanstaande academie van ^^I^na het genooms
van het volk ten tooneele voerde.
De leden van het genootschap
Ui
kluchten en comedies. Zij stamden mees <

Een jeugdige villano bijv. werd verliefd op een schoone

-niteurs van

pVancesco, die

volk, zooals de tooneelschrijver

meubelmaker was, Leonardo di .

verklaart zijn liefde aan zijn donna, die een schijnheilig ge
zicht zet en hem afwijst, maar in werkelijkheid de gelegen
heid afwacht. Zij weet haar oude zoo handig te beduvelen,

Maestrelli, dat vader noch moeder, vrienden noch bloedverwanten of

c-xhoenlapper of

van beroep schilder en vele anderen du ^chorniapp
kleermaker waren.
. ■ i,. siena zooHet is inderdaad een "'crkwaaiog^ blijkbaar telde het
veel academies di gente bassa

een boersche gewoonte, een landelijke vrijage niet steeds

p^.p-nd van geest, die

volk daar vele schrandere PcPPC'*'

- zooals een oude Italiaansche schrlJ^er zien

uitdrukt --

buren baar in de gaten krijgen.
Vaak raken in die comedies twee boerenjongens op één

en hetzelfde meisje verliefd en daar komt ruzie, smijterij
en bekvechten van,

[Slot volgt)

17 Februari 1934
BJJ ITEN

<
m

m

m^rm

*>-

'■^A' DE ALDLAS TL'SSCHEN OUD-ALBLAS EN ALBLASSEKDAM

DE ALBLASSERWAARD
.

H

,

,

DOOR C. G.

tl IS daar het vatcrlaiafl 1 ■•
,,
„
,
^ ,
. , „„„ , '!• uitneniendhem. Holland
ontworstelde
zich
aan
de
n
a
ii
i
i
^
1,
. ,
_
T Zee, Ue Alhla.'^.serwaard ont
worstelt zich nog steeds

. : "" "
■ "" ^aii het Avoelice water der
grootc
rivieren. Het
is ee»
„
»
^ i +
i
1 ■ I •
1
- 1
' O groot en uitgestrekt poldcigehicd in den meest zuul-oosteli.i
i i
u n
i
Vt i;ligl, daar
1
1 een ,land.,
, 1kris
■ en 1ki- ".' ken
hoek
als
,
, van
, , Holland en
1 ,
,
,
.
door rivieren
(11 sloten
en kanalen.
Water is
er'«s
en floor.scheurd
,
i
»
n
i
,
.
•
1 1
" Weer alom water. Overal

water. ni(>l daar tiisscheiiiii de la,,

i

i

•

,1
-1
.
.het schoon,.
1
landen
d( 1.heerlii"ike weilanden,
,
i m gezapig
i , groen.
,
^
n
II
11
1
1
,
1
overschoone
iiolderland.
ÖJ JJe Hollander houdt van z n n,,ia
tj • i, r!
w •
i,„„.. .
,
A
.,
polders. Hu heelt nooit iets
Degiepeii van de Amerikaansch .,„1 i -i
i •

T-T„,,. ' hord.
17 1 die
1- alle
n waters Wilde
^"-zakelijke ■oiimerkmg i van
Hdiiy
ii
^

,

xv-r

1

'• dichtgooien om er gladde

autowegen van te maken. We leven i i ■ .
i
n ■ i
...jii
'. gewendV yü,,
n toch meti om
wul( . . Tp
I'ai onze ooren. die
« der
i <1snelheid
• i

1
^'.1" "et zachte, rlivthmische
g«klots van 1het. zoete water laiijj.,
'
,
n
n.inrl..„n* ,te 1beluisteren,
1 1 "
aandacht
zouden

de i verre
oevers
tr.
a
• u* met
i
^volle

fjd.jn. van automotoren
.
•
toch de jachtende
cadans
niet
verd-o
i
i i stoota„ ....
„
"1 drageni zonder
schade
voor
CU.
iiist, van ons gemo(>d. Onze
ooo-m.
•
i
n

vom-tiUfhi
"gen
zouden
vooibijliiisen van auto 1 s. overal
ni,t,,'
,i immersi het snelle
,
,
. . .
auto s. als een schennis ervaien van dci schoone uitzichti^Ti
i
-i i

vl-d-V,. 1..1

khWl, A-f"

Uiiziciiiui over het verstilde, verre.

voor ony 1 "'7 -'f 'mM

aan de diep verdoken einders, de
""^«""hedeii rustpunten bieden

larnhr nut
1^7",derven. Gc moet
^ ze (rf.yh.t.
landin
landen onder de strakke beliohtiifi I
weten hoe de glinstering van hm ^

water, als een rijke, overdadig 4^.'?

""zer polderi-

i

prachtige groim der weilanden, clt d^ar"!,'.-"

" «troomende

afgemeten tusschen de waterverf ai sln.en lt " Z

moet het polderland ook kenncni .4" f hm^Sr'"

4h S

■ i

4'

-S".|ze
-■z:aa:4:ik;m
en vale tinten.

ueiv, zien nuli 111 oneindige variatie lem

Het nolderl-.e/l u. .i r

'

i

toch nimmer dcmr hen. c4''4in4l4
zijn afwi""?"'''
atwissehng en schoone

H. Bloemen

verandering hebben gezien.

Zeker, verrassingen '^an plot

seling voor u openschietende vergezichten, van panorama s.
die bij een wegkromming of bij een heuvelbestijgihr "P bet
onverdachtst zich voor u uitstrekken, die vindt ge i" de pol
derlanden niet. 83 Daar vindt ge heusch geen verrassingen, die
u overrompelen, ivant heel het land ligt in schier heel zijn
diejite open voor kijkende oogen. Wat u treffen kan. is een

boomenformatie, daar ergens aan een dijk. of midden tus
schen de weilanden rondom een huis. Wat wilgtm. oud en ver
schrompeld. droomend langs een sloot geboden over het
stille water als oude menschen. di(> gekeerd staan naar de
bespiegelende herinnering van goede, jonge dagen. En als ge
zin hebt voor harmonie, voor goed afgewogen verhoudingen,
dan zult ge in het polderland getroffen worclen door de wonin

gen. die ge daar zien zult zonder jiretentie gegroepeerd om
een klein kerkje, in haast monotone eenderheid, maar zoo

vriendelijk en helder-blij. dat ge u vredig zult coeleii hij

't zien van al die stille. echt-Hollandsche genoegzaamheid. ^

Zoo ligt daar t polderland, zonder veel gerucht, met weinig
bedrijvigheid. Slechts gericht naar dien grooten vriend en
vijand tevens, het w ater. 83 En zoo is ook de Alhlasserw aard.

Het aartspolderland van Holland. 83

al moet er gedurende

de eeuwen in dit lage land een bovmiinensehelijke strijd gevoerd
zijn met het \cater. Als ge van de hooge dijken over de landen
kijkt, ontwaart ge onmiddellijk ho(> laag die landen liggen
gekneld tussclum d(> groote rivieren, de Eek en de Merwede.

81 Hoe laag deze Waard wel is. blijkt uit een oude volksbe

wering. dat de spits van den Albiasser-kerktoreii op gelijke

hoogte hgt met den dremjiel van de Schoonrewoerdsche kerk.
daar ginder oostelijk, in de Vijfheerenlanden. 83 De Alhlasser-

waard. die vroeger, toen de dijkage nog lang niet de tegen
woordige perfectie had. werd aangeduid'onder de lumamhig:
..Landen tusschen I.ek en Merwe". zooals "t ook heet in
't oudst bekende handvest van 1277. door u-raat F1 oris den
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V('.ór 12 i i. want toen sprak kloris roods ov.o- ,k> elk
P i geval
~

hun ondorhoud -t Vorhaal bostaat. dat roods in don^ijd dor

Romomon door dozon di.kon on grooto hoorwogon in do landon
T'wir
iTt ,ht toohp mot. want door oon
Maar
goheol
do
\^ aanl1^ goldt
dorvoor
„„dsto
go-

r

schiedschr.jyors^wordt vorhaald. ,lat godurondo ,lo viordo oeuw

,n do buurt dor Morwodo, in oon stork bolioschto strook nog volkon woondon. zoo ruw van zodon, dat do landon waL zij
vortoofdon. on dat zijn dio van hot zuidolijko dool van di'

Alblassorwaard. , on naam . Woud zondor gonado" ontvingon.

ÖQ ..Daor mouo dio Wddo Nodorsasson. dio om nvomont on
govon. OIO daor looft oj) tor worolt. ondo waor "t dat gbv dio

avonturo had. dat ghy mot doson voiko door dit bosob oomon
mocht, ghy .sout torstont bostrodon worden van dat volk.
Doo soydo dio Koyzor. dat ^ out mag wel hietou; dat Wilde
Wout somb-r genade". S3 Zoo staat't in dio oudo kroniek §3

V
' i

^

Een zokoro graaf Dirk ontving dit Wildo Woud in do nogondo

oeuwon in loon on lang word or door do graven van Holland on de

bisschoppon van Trior on van Utrecht zwaar gestreden om

do rochton van jacht on visscborij in deze streken. §3 Lang

zaamaan echter vorderde de bedijking en daarmede de be
schaving. die d<" welvaart van hot zekere bestaan bracht. En

sedert eeuwen liggen die allerlaagste landen nu al in de veilige
bescherming van de hooge. breede en zware dijken: de Lekdijk.
<le Kinderdijk, de dijk langs do Morwodo on de Zouwen- on

Bazoldijk. ^ Van den Kinderdijk gaat het verhaal, dat hij
zijn naam ontleend zou hebben^^aan de wieg, die tijdens don

befaamden Sint Elisabethsvloed van 18 November 1421. op de
plaats waar de dijk thans ligt. zou zijn aangespoeld. De wieg
met het kindje, waarvan verteld is — zonder dat overitrens

voor do historische zekerheid van de vertelling waarborgen
worden gegeven — dat zij als een scheepje voer over de

klotsende baren van den schrikkelijken vloed en veilig door
een [)oes. die als roerganger fungeerde, op vasten grond werd
gebracht. S3 Do bescherming dor dijken is weliswaar een
veilige, maar evenals het resultaat van alle menschenwerk
is ook do veiligheid van de hodijking van do .Alblassorwaard
in zeker o{)zicht betrekkelijk. 83 De Waard is dan wel
onttrokken aan de overheersching van het water, maar het

water dreigde toch steeds weer zijn prooi terug te winnen.
De vrees, die de bevolking van de Alblasserw aard steeds be
zield heeft, dat zij hunne landen weder door hot water zouden

zien teruggenomen, is dikwijls maar al te gegrond gebleken.
Hoe talrijk zijn niet. in den loop der eeuwen, de overstroorningen geweest. Het lijstje van jaartallen, hoe monotoon ook,
is sprekend. 1470 was het eerste jaar, waarvan in de historie
de herinnering bewaard wordt aan een vloed, die geheel de
.Alblassorwaard onder water zette. 1.530, L5.32. 1552. 1565.

1570. 1571. 1573. 1577. 1595. 1599.' 1658. 1663. 1682, 1709,
1726, 1740, 1741. 1744. 1809 on ten
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laatste 1820. waren de jaren, waarin
de Waard door overstrooming ge

teisterd werd. Het zou te ver in bij
zonderheden voeren om alle details

dier overstroomingstourmenten uit

de vergetelheid op te halen. De ge
tallen zijn op zichzelvo welsprekend

genoeg. Vooral in do zestiende eeuw
volgden do vlooden i^lkaar in een
haast gelijkmatig tempo op. Do be
volking liafl naiiwlijks tijd zich te

i'a

herstellen van oon watorinvasie of

een volgende dreigde weer. Het is
voor ons. flio aan de voortreffelijke

outillage der polders gewend zijn on
die nog slechts zelden, en dan nog in
meer beperkte mate. van overstroo

mingen getuige kunnen zijn, moei

lijk. om ons in te denken hoe zwaai
en hoe ontmoedigend dikwijls de
ontzagwekkende worstelstrijd onzer

.A
- ■

'

vaderen is geweest togen het water.

83 Die strijd heeft aan de bevolking
van de Waard iets stoers en krach]. Er
is daar nnp
nog
tigs gegeven,
hrisuaai

veel van

het ou,le volkskarakter b,-„aard ge
bleven. (I,.
11}

eerste gezicht zou men

geneigd zijn de m (^.nschen van star
vordenkon. miitir
conservatisme

te

vi 'U'
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VARENS VOOR SERRE EN

uceft dan even stilstaan op onzen tocht om te luisteren naar
'nkort verhaal of om ons te vermeien in de simpele schoon
HUISKAMER
heid van 'n oud bouwwerk, dat hier en daar nog de herinne
ring aan 'n ver en koen verleden bewaart. SI De dorpen m DOOR G. Kromdijk
(Slot)
ele Alblasserwaard zijn bijna alle gebouwd langs de dijken.
"N ons vorig artikel schreven we het een en ander over
Als ge weten wilt wat bouwkundigen ver.staan onder .,lint
de indeeling der varens in het plantenrijk, en vertelden
bebouwing", ga dan daar eens kijken. Eigenlijke dorpen waai
we tevens enkele bijzonderheden over het geheimzinnige
de huizen gebouwd zijn om fe" b^mk waar de kerk als een I'.voortplantingsproces.
zullen ons nu meer bepalen tot
hen in het midden staat als hield zij de huizen gelijk kiekeris enkele bijzonderheden uit We
de varencultuur, terwijl we tevens
onder haar beschermende vleugels, vindt men daar eigenlijk
aantal soorten zullen noemen, geschikt voor kamer- en
niet SI Een ideale bebouwing is t met, zoo langs die dijken. een
serrecultuur. De vermeerdering der twee vooi-naamste varen
UKJKJX

T'

Dorpskernen mist men en een gezellige sfeer van vertrouwe

soorten. de .'^diantum en de

lijkheid en saamhoorigheid,

Pteris, geschiedt door scheu

zooals men die elders treffen
kan, kan hier nauwlijks ont•staan. Wat de menschen hier

ren en door sporen. In het

groot wordt uitsluitend de
vermeerdering

bindt,lijkt minder het behoo-

door

sjtoren

toegepast; dit geeft ook het

rcn tot een bepaalde gemeen-

voordeel van sterkere plan
ten. Zoodra de sporen rijp

■schap, dan wel de omstandig

heid, dat allen gelijke be
langen hebben bij het water,

zijn. worden de bladeren af
geplukt en in papieren zak

waarvan zij allen houden, zoo

SI

ken te drogen gehangen. Zijn
de bladeren goed droog, dan
wrijft men ze over een heel
fijn zeefje, waar alleen de
sporen doorgaan. Deze spo

niet gemaakt, tenzij alweer

jaar uitgezaaid, doch men kan
ze ook het geheele jaar door

lang het zich voegen wil in de

beddingen en niet van zins is
de landen te overstroomen en

de vruchten van moeizamen

arbeid

te

verwoesten.

Eigenlijke historie hebben de
dorpen in de Waard dan ook

ren worden meest in het voor

zaaien. Dit zaaien moet oj)
uiterst fijn gezeefde aarde ge
schieden en onder een hooge
temperatuur. Ook in de aarde
komen echter sporen van an
dere planten voor — o.a. van
mossen; deze sporen overheer-

de historie der watervloeden,

waarvan zij alle hun deel ooit
hadden. SI Wat moet dan ook

gezegd worden van PajJcndrecht, in den Zuidwestelijken
hoek van de Alblasserw-aard?

Dit dorp strekt zich meer dan
een uur gaans uit langs den
dijk, vlak tegenover Dor

schen die der varens, zoodat

deze laatste geheel verstikken

drecht. Telkens weer dwaalt

zouden. Om dit euvel te voor

het oog naar de overzijde der

komen. kookt men de aarde

rivier en zoekt den stompen

waar men de sporen op uit

toren van de stad der de Wit
ten. Wat is zoo'n stad mooi,

zaait.

als ge haar ziet liggen zoo bo
ven 't spiegelend watervlak,
met de lage, zware wolkenfor
matie er boven. Ge denkt on

middellijk aan de schilderijen
van Jaap Maris, die zoo ge
nieten

kon

zoodat

deze

steriel

wordt. Op deze steriele aarde
worden de varensporen bij
90^ F. uitgezaaid. Reeds na
een tiental dagen is de aarde
geheel groen, als was ze met
een laagje mos bedekt; dit
is het z.g. Prothallium. de
voorkiemen.
Bevruchting
vindt dan eerst later plaats.

van die forsche

luchten en dat eigenaardig
licht, dat door de wolken ge
zeefd, op zoo'n stad kon val

Deze

voorkiemen

worden

reeds spoedig eveneens oj)
steriele aarde verspeend; la

len. SI Maar hoe schoon het

gezicht op de overzijde ook is,
Papendrecht heeft ook z'n

j., .

bekoring. Men zegt — maar

ter. zoodra de kleine groene
blaadjes verschijnen, wordt
dat nog enkele malen her

voor de waarheid van de ver

haald. waarna ze tenslotte in

klaring schijnt niemand in te

kleine potjes worden ojjgepot.
om dra hun weg naar de

staan — dat de naam Papen

drecht aan dit dorp gegeven
werd, omdat op de plaats
waar het ligt in lang vervlo

vele bloemenwinkels te vin

den. Groote planten kan men
{± 1450)
in enkele jaren kweeken. maar
gen tijden de priesters ofte wel papen hier een vrijen over
dan steeds bij een kunstmatige warmte onder glas. zoodat
tocht of tricht [^hadden naar de stad aan den anderen Mer- de prijs van een groot exemplaar niet altijd meevalt.
DE TOREN VAN DE NED. HERV . KERK TE GTESSEN-OUDKERK

wedeoever. Wat er van dezen Papentrechter waar moge zijn.
zooveel is zeker, dat het dorp zieh kan beroemen op een

m zijn tijd zeer befaamd man. Bernardus Elikink namelijk,

die van 1734 tot aan zijn dood in 1767 daar predikant was,
heette een begaafd dichter. Ik las ergens iets over de „niet
onverdienstelijke stukjens", die hij onder den verzamelnaam
„Proeve van Zedepoëzij" uitgaf, maar of deze dichtproeven
recht gaven op veel waardeering, staat zeer te bezien. SI
Hoe beroemd Elikink in zijn dagen ook geweest moge zijn.
meer vermaardheid dan aan hem heeft Papendrecht toch te

danken aan de zalmvisscherij, die daar van ouds beoefend
(Wordt vervolgd)

Koopt men echter een aantal jonge planten van de juiste
soorten, dan zal men bij een goede standplaats en een

juiste verzorging binnen enkele jaren ook flinke planten

bezitten. Een varen die over het algemeen zeer mooi wordt
gevonden is de Adiantum. ook wel Vrouw enhaar of \ eims-

haar genoemd. Het zijn de varens met de mooie'groene. ook
wel bruin tot roode bladeren, die soms grof en soms uiterst

fijn verdeeld zijn. [Daarbij worden de bladeren gedragen

door dunne, lange, zwarte stengels, die'^de sierwaarde der

plant sterk verhoogen. De afgesneden "bladeren gebruikt

men veel als vulling en als decoratie bij fijne bloemwerken;
het groen verdort echter snel indien' het niet oi) w ater

gezet wordt. Ook worden veel kleine Adiantumplantjes
gebruikt ter vulling van bloemenmanden, vooral zoo'n
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,]tijd heel

I),. liou<ll>aar}un,l'
Begonia's staat
kamer is echter maar zeer yerin.r . (lei _^<bantums in de
^''j "^erlang<-n

vochtige, wanne atmosfeer.

ket daarom, indien we in <1,,,,

planten vragen. In de kamer

lucioi' ^'un

win kol

een

bel('( kenis is

''•UI go<,(l afg(diartle

<len
veel vloeimest. Heel mooi doch met zoo ^groot
^an omvang, is de Pteris (diildsi. door haar
meer gedrongen
cn zeer dichten groei is ze als kamerplant ze<'r g(;schikt.
IS

teris umbrosa trelt men door
gesteeld bladeren
oor haar
haar lang
lang gesteelde
m
bloemenmanden aan. het is een grof groeiende

ook veel

verlangen ze een lichte plaats;
kan men daarbij 's winters

soort, die men ook tot groote

planten kan nitkweeken. Ook

geen voldoende ternperatunr
geven, dan moet men de fijn(>

de bonte Pteris-soorten zijn
heel mooi. zooals Pteris cretica albo lineata en Pteris

bladeren niet bevochtigen,
daar ze anders spoedig smeu

argyraea met grijs gestrt>ept<'
en gevlekte bladeren. Een heel
aparte varen is de Asplenium
nidus, de zoogenaamd(> lu-sl-

len. Bij een goeden groei kan

men de plant om de 14 dagen
een weinig vloeimest toedie
nen in den vorm van ver
dunden ouden koemest; met
kunstmest

varen. Ze vormt een krans

van gladde, gaafrandige, hel

moet men vooral

dergroene bladeren, die soms
een lengte van een meter kun

bij Adiantum zeer voorzichtijj
zijn. Er bestaan een groot aan

nen bereiken. Met de bladeren

tal soorten Adiantums, een
van de mooiste is Adiantum

-m

moet rnen zeer voorzichtig om

gaan. daar ze spoedig inscheu

Farleyense; ze is echter geheel

ren, en dan het mooie, frissche

verdwenen, ten eerste omdat

van de plant gauw verdwenen

ze[geen sporen voortbrengtzoodat de vermenigvuldiging

is. Het is eigenlijk een epiphytische varen, die in Indië
veel tegen de hoomen groeit;
ze verlangt dns een hooge

veel te langzaam gaat. en ten
tweede omdat thans w<d vol
doende bewezen is. dat ze to

vochtige warmte, terwijl men
z(! op den pot niet te veel

taal ongeschikt is voor ka

moet gieten. Bij het gieten

mercultuur. Heel wat beter en

Iaat

even mooi is de nog betrekke
lijk nieuwere \diantum Roem

men af en toe ook eens

wat water in het hart loopen.
Ze groeit het best in een licht
grondmengsel; als u wat oude
verteerde wilgenmolm kunt

van Moordrecht met langere,
meer rechtop staande bladeren. die
in
un jeugd mooi
roserood zijn. Heel goed is ook

krijgen, die men in oude openge.spleten knotwilgen kan vin

de A. gloriosum I,emeski. en

den. en deze met wat mest

vermengt, zult u eens zien

de A. scutum. twee bekende
handelssoorten. Tot de ster

PTERIS CniLDSI

kere varens mogen we zeker de Pteris- oor ten rekenen.
Vooral de Pteris vinden we veel in kleine bloemenmandjes
geplant, terwijl ze ook veel \-oor bakjes en schaaltjes gebruikt
worden, doch ook als potplant nemen ze een zeer voor

welk een resultaat ii bereikt.

SÜ Tro f men ze vroeger alleen in liefhebberscollecties aan.
thans ziet men ze ook veel in de bloemenwinkels. Tot de

mooiste serre- en kamervarens behoort de Nephrolepis. ten
eerste omdat men er zulke mooie groote planten van kwee

name plaats in.

ken kan en ten
tweede omdat ze

Ze is des te gemerplant. omdat

in de kamer geen
hooge eischen

ze geen hooge
temperatuur be

mooiste,

■schikter voor ka

stelt. Een van de

hoeft te hebben,

en ook ^'rij goed

bestand is tegen
de droge kam<'ratmosfeer.

ta

Ont

in

de

een

ze moet men niet

o[) de bladeren
gieten, daar ze

bloe

door hun

men weg zijn. uit
afzonderlijk

nppotten.

in de

manden

toch

Wordt

dens het stof af
nemen doet men

goed, een papier
of iets dergelijks
over de plant te

meestal

mos of zeer lichte

aarde

dicht

heid gauw gaan
rotten. Ook tij

de mand nemen

•'n

Whit-

breede, gekamde
bladeren. Bij de

blo e m e n m a n d.
dan moet men ze
zoodra

var.

manii met mooie,

vangt men jonge
varens

maar

niet de gemakke
lijkste is de Ne
phrolepis exalta-

gebruikt.

leggen, daar_an-

Waar ze niet in

dcrs al het stof
zich tusschen de
bladeren vastzet.

kunnen groeien.
Onder in de potten

een

laagje

potscherven,

adiantum roem van moordrecht

en

"lis grondmengse

nenn'O

Verteerde graszoden aard

wf

w

■it boschgrond of turfmolm.

met oude n

koemest en wat schei])

zand; goed dooreeongemengd is dit voor bijna al

sofH'tcn

to

1
.V
s^ebrinken.
Er zijn ewn grootf- •»dtlt'11 Ptns-s(K*ï*t jaar kan
alle zijn wel als kamerplant t
^
Pt,-ris tremula;
men

'leze

reeds heel groote
verlangt dus een geregi-l1de verjxilting

eti als ze aan

Over het algemeen
verlangen de Nejihrolepissen een niet te hooge warm
te. Nephrolepis Bostoniensis wordt als een variëteit van lie

Nephrolei>sis exaltata beschouwd cm is door haar sierlijken
vorm ook zeer geschikt. Tegenwoordig treft men haar

echter weinig meer aan. ]iVoor iemand die houdt van het
kwccken van groote ])lanten is fle N,;j)hrolej)is Boosevelt
j)lumosus de allerbeste. In enkele jaren tijds kan men hier
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eeweldigc t)lanteu van kweckon. De plant oj) do lolo. dio door
mijzelf gekweekt is. heeft een doorsnede van zeker 1 1/2 meter,
staat nog in een pot en is pas drie jaar oud. Eerlijkheidshalve
moet ik eehter v(!rmelden dat ze ook geruimen tijd in de kas
stond. Dit neemt niet weg dat ook in een lichte serre dezelfde
re.sultaten te bereiken zijn. Dit exemplaar moet natuurlijk

spoedig in een plantenkuipie worden overgezet. Voor deze
groote planten nemen we ook wat zwaarderen grond, een
flinke dosis ouden koemest dus. Hoofdzaak is bij zulke groote

exemplaren Avater. nog eens water en vloeimest. Men kan
ze gerust twee- tot driemaal per dag water geven en daarbij
éénmaal ])er week Avat verdunden koemest. Ze zijn mooi,
doch eisehen een goede verzorging.

WAT VOORBIJ IS

'Ji -ér -

HetkAvam ais een slag. fel en oi A'erAvacht. En toch,

s

DtlOK TuIXIE

tocni het gebeurde, na dien plotsclingen onverklaarbaren va! in de duinen, Avas het alsof ik het altijd

gcAveten had. Er was geen oplossing en geen uit
komt en het vonnis Avas onafwendbaar. Cyrano is Aveg ....

1

SI Het liefste had ik op dien noodlottigeii dag mijn rijklee-

ren opgeborgen, Aveggesloten. er niet meer naar omgezien.
Zooals iemand, Avien door den dood een heel zAvaar verlies

treft, in de eerste oogeiiblikken van Avanhopig verdriet ook
maar zou Avilieii sterven. Natuurlijk, het leven gaat voort,
het heeft zijn eisehen en zijn rechten en er is dan Aveer een

ander paard, dat op je Avacht Maar toch. toch .... Dagen,
neen Aveken heeft het geduurd voor ik de plek kon passeeren,

Avaar Cyrano dien noodlottigen Zondagmorgen stortte, zonder
eenige uiterlijke aanleiding, zonder eenige mogelijke verkla
ring. Het gebeurde in een rustigen galop en het Avas opeens
of zijn bcenen onder hem weggeslagen Averdeii. Den volgen
den dag zei de dokter, die hem onderzocht had en die het
noodlottige .,hartgebrek. leA'ensgevaarlijk", uitsprak, dat hij
naar alle Avaarschijnlijkheid door een duizeling bevangen geAvorden was. §3 En dien eersten middag, dat ik met een troepje
uitreed, op een van de manegegetrouAven. van Avie er verselnudene een plaatsje in mijn hart hebben, ben ik zoo ellen
dig en ongelukkig thuis gekomen, dat ik me afvroeg of ik
er ooit Aveer genoegen in zou kunnen A'inden om uit te rijden.

SI Ieder plekje van de duinen heeft een herinnering en die
moge dan in het losse duinzand geschreven zijn, zij is er niet

NEPH ROLEPIS W'HITMA N11

minder onuitAvischbaar om. Daar ginds schrok hij voor het
konijn, dat in een strik liej). En hi<M\ over dien hoo|> hout,
maakte hij zoo'n mooien sprong, dat Ave dien graag hadden
vastgelegd. Sü Vi at verder op heeft hij me eens afgegooid,
omdat hij een stuip kreeg l)ij het ()j)Aliegen van een koppel
patrijzen. Dat Avas toen ik hem nog niet zoo lang kende. En

dat heuveltje .... daar zijn aac samen eens hals over kop
naar beneden gerold. Over dat vlaktetje heeft hij me gedra
gen met de snelheid van den Avind. En rechts is het groote
zandpad. Avaar hij zoo graag in galop langs ging. Dat roode
vlaggetje, bij de schietbaan,
Avat heeft het een moeite ge
kost hem er langs te krijgen!

En wat keek hij trotsch en
triomfantelijk. als hij zijn
A'rces had bedwongen en ge
hoorzaam w as gew eest! SI .klle

uitdrukkingen van zijn fijnen,
intelligenten koji met de Avondere oogen komen me w eer
voor den geest. Hij kon min
achtend kijken en toegewijd,
koppig en hooghartig, met
wat ik zijn j>ubliek-ik-A eraehtu-expressie noemde. Hij kon
Aveers])anning zijn en braaf en
ridderlijk. Vooral dat laatste.

m--

Ik Aveet nog. boe Ave een

O,)

een morgenrit achter Mca en-

del stonden, een clubje Aan
zes of zcAen. met in ons mid

den een vriendinnetje. dat
haar paard niet baas kon. Dat
had gemerkt, dat ze meer res

pect A oor hem had dan goed
Avas voor zijn ondei AA or])enheid

en liep eenvoudig draAende
met haar A\ eg. Ze a\ erd moe
en nerveus en tenslotte gooide

7A' de teugels neer en zei. dat
ze niet verder kon. en dat ze

<loodoj» AAas. Daar stonden
t\e. Ruilen scheen uitgesloten.
want

NKPIIROLEI'IS mOSFA KLT PIA'MOSl S

steen

'1' AA as in het gezelschap
■nkel paard, ( dat haar
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lippen. Mijn iiand zal niet mee-r glij
den langs den mooien. sterken iiedv.
nie't meer spele'iid een seconde' lang
zijn Dogen bede'kken. Ile't is alle's
wog en niets zal ueeit meer ^^■(^rde'n

zooals het geweest is. De eeuwige

vet . . . . SI O. natuurlijk, er zijn
andere paarden. Dozijnen. En ze
zijn alle lief en goed of misschien
e)ok

\vel

eens

minder lief. en dan

zijn ze ..interessant" en ..wel aardig
om te rijden". Gelukkig is een paard

minder arrogant en zelfingenomen
dan de homo sapiens en geen van
hen zal waarschijnlijk ook maar een
seconde lang de illusie hehhen. dat
Cyrano zal kunnen ^'ervangen. SI
Toch verheeld ik me soms. dat ik in de

üügen van den een of ander de stille
verwachting,
de onuitgesproken
vraag lees. die je ook kunt zien in

kinderoogeii.als de juffrouw op school
PANORAMA

een vrijwilliger zoekt voor een jtrettig

J'AN RABAT EN DEN BOE REGREG

op dat oogenblik mak cii bctrouxs baar grnorg b'ck. Hot
leek een onmogelijke .-itiiatie.
eet je wat. laten wij
clan maar ruilen, stelde ik \'oor. Ik zal jouw paard wel nemen
en jij gaat op (ivrano. SI Ze keek twijfelaebtig. maar Cyrano
stond zoo rustig en keek haar zoo trou^^ hartig aan. dat ze

het dan maar zou wagen. In vol vertrouwen op zijn ridder
lijkheid legde ik hem het geval uit en verklaarde wat er van

wprkjo. SÜ ..Kies mij! Toe kies mij. ik zal zoo lief voor je
zipi en zoo goed. En ik zal zoo mijn hest doen, dat je tevre
den kunt zijn". SI Paardenoogen kunnen haast nog dringen
der smeeken dan die van een klein kind of van een hond. SI

Dan streel ik ze even in het voorbijgaan en ik moet me haas
tig afwenden. En alles lijkt zoo gruwelijk leeg en de dagen
schijnen als de dagen in een woestijn. Want daar is een heel

hem verlangd werd. Ik hen altijd vast overtuigd geweest,
dat Cyrano alles wat ik zei volkomen begreep, al wil ik er

groote en diepe'genegenheici uit mijn leven weggenomen.

niet over vechten of hij inderdaad woord voor woord ver
stond. Ik voor mij gcdoof stcdlig van wid. SI Kven vond hij
het een vreemd geval. \Ooral dat ik op een ander jcaarci

BRUILOFTDER O OIEVAARS

klom. Waarvoor hoel'de dat. als hij er toch was! Maar hij

IEP fdauw koepelt de hemel zich hoven de twcce

scheen het toch wol te hegrij])en en terwijl ik naast hem bleef
rijden, zette hij zicdi goedig en braaf in gang. bracht haar in

, witte steden. Rabat en Sale. aan de monding van

een matig drai je ,.n wat later in een zachten. wiegenden
galop naar Duindal. waar wo rusten zouden. Onderwog heeft

hij zich geen enkede maal de lux«> gepermitteerd van te-

schrikken. terwijl liij toch zoo ontzcttencl schichtig kon zijn.

Sü Nu is het ve)(),-l)ij yooit meer zal ik hem geruststellend
en bedarend kunnen teeespreken. hem aanmoedigen om zijn
vrees of onw il

DOOR .]. B. Kobe

D

' den Bou Regreg. SÜ Rabat, de residentie van thm
Sultan

van

Marokko,

is tevens de residentie der

ooievaars, die zich tijdelijk of blijvend in Noordwest-Afrika
gevestigd hebben. Zij zitten op de onde wachttorens die de
Portugeezen in het Rif gebouwd hebben, maar ook op de

kegelvormige hutten in de dorpen der Soedannegers. die reeds

te eeverw inne-n. Ik zal zijn neus nie't meer

streelen. die zacht was als satijn, met de koperkleurige

i

01 KR il.

stut KiRFirr 01' dkn i itkijk

l)K <)\I(;FJ !NG

ian

har vv
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(1,. 11.' <;euw door de B<nbervorsten als s^lav.-n biorlioen

(.ral ziet rncn ze, fie langsnavels, tot Marakesj
gebracht zijil. üv..

Too en in de lager gelegen dongen van bet
Hel Atlasgebergte.

maar Rabat is bun resid.mtie. SI Een keer in bet jaar. tegen
eind IVIaarl, komen ze alle .samen tot bet bonden van ee.n

bel weer rustig ge

en cypresseii trillen in den wind. dan

in de verte de
worden boven mij — alleen zie ik nog heel
land intrekken. De

scharen
der iiasgebuwde
lio'^ en f e OU
achtergeblevenen
staan op dejiaartjes
bruine muren
torens.

maar niet zoo gewichtig als audei s t n inenig [

t^ishft

groote vergadering boven den

't f^'^rst pas getrouwd is.
DienzelMmi namiddag wordt
echter ^eeds aan den bouw
der nesten begonnen of wor
den oude opgelapt. Het man

mond van den Bou Regieg
en de beide witte steden Ra
bat en Salé. Dan is de bijna
donkerblauwe hemel overdekt
met krijscbende zwermen

netje sleept lange stokken,

ooievaars en niet één staat

stroo .bosjes hooi en lompen

boog en waardig o]) de oude

aan het wijfje ordent alles
met overleg. S! Toen ik einde

muren van het Berberkasteel

Oedaya, op de moskeetorens

Mei uit den Atlas naar Ra

of d(i hutten in de dorpen.

Alle vog.ds cirkelen rond bo
ven de dicp-grocne zee. Ik

bat
ging het in
dee nes
nesten reeds levendig toe.

boor bun luid geklepper —

Mama

bet lijkt wel of ze van alles
onder elkaar te verbandelen
hebben. Een „massademon
stratie" misschien? Lieve

zins.

uitgetogen was. Tel
kens ve
verschijnen kleine vleu-

gels boven den nestrand, of

Ik ben

op weg naar Madame R.. de

een

gele snavel. Gaat bet al

te levendig toe in bet groote
nest. dan kleppert mama
eens een paar keer. maar wan
neer dit niet helpt, duikt baar
snavel omlaag om orde te

meest charmante vrouw, die

ik op mijn zwerftochten door
Noordwest-Afrika

die op viscb- en kikker-

vangst

deugd, beginnen de ooievaars
daar ook al mee?

ooievaar stond weer

ernstig en waardig op den uitkijk nuar den vader des ge-

ontmoet

heb en wier fijne geest en

goede keuken niet alleen in
de Parijscbe salons bekend

scheppen tusscben bet rumoe

zijn, maar ook in de kleine
café's op den linker Seine-

ter de vader terugkomt van de

rige kroost.

Wanneer ech

vangst. zi.)n vleugelruiscben

oever, tvaar de trekvogels der

vlakbij klinkt, dan is er geen
houden ; meer aan en drie of
vier vv ijdopen Isnavels gapen
vroeg ik toen ik baar sebaduwboven d'*" nestrand uit. Daar
rijken tuin binnentrad. SI ..Hebt u ze gezien? Alleraardigst, komt bij aangezeild, een viscb in den naar voren gestrekten

litteratuur en kunst elkaar
ontmoeten.
,,Wat is er met
de ooievaars aan de band?"

VAN DE HOOGE KANTEELEN
VAN DEN BERBERBllRCHT
OEDAYA ZIEN DE OOIEVAARS UIT OVER DE RIVIER Ti'SSCIIEN
RABAT EN SALEII

b.'^? .Ia, dat kunt u natuurlijk nog niet weten — vandaag
is bet de groote bijeenkomst van de ooievaars en tegelijker
tijd vieren zij bruiloft. Want dat gaat vlug bij ben. Veel
komen er van ver weg en die bebben''geen tijd om weer naar buis
te gaan en daar

snavel, de vleugels boog. de pooteii naar voren staande,
en bijna onhoorbaar daalt bij neer 'ip den nestrand. Het
voedsel wordt in de hongerige kelen gestopt, de beide ouden
begroeten elkaar, al klepperend den kup naar achter en naar
\oren

familieraad te
houden
over
b estaansmo-

gelijkbeid en
bruidsschat.
Dan is-.het veni,vidi—in or

op een goeden
morgen de
vl iegles.sen
aan. De moe

der vliegt in
kleine kringen

de! De oude

ren klepperen
.mn paar keer
bun zegen en
reeds

om

baar

tje zich van de

bet

\' o o r-

beeld. waarna

los,

de

vliegt naar
den V r ij e 11

andere

ook niet lang
op zich laten

moskeetoren
en richt zich

wachten.

SI

Steeds grooter

daarop in. Die
uit de provin
cie gaan met

worden

de

kringen en op
een dag gaat

bun ouders
weer daarheen
maken we bier

nest

en

dapperstejong
volgt al gauw

maakt

terug. — Dat

bet

been

betjongepaarmassa

bewe

gend. en weg
vliegt bij weer.
S3 Dan vangen

EEN

TAFEREELTJE. DAT DE BURCHT OEDA YA IN VROEGER EEUWEN WEL NIET GEKEND
ZAL HEBBEN

elk jaar mee. Vijf jaar ben ik nu hier, elk jaar heb ik het
gezien en altijd bij prachtig iveer. Hoe ze dat alles regelen,
dag en uur bepalen en de ver weg wonende families zoo snel
weten te waarschuwen, blijft een raadsel. Het is een wonder,

onbegrijpelijk". SI Wat meer dan twee uur duurt die polonaise
in de lucht, dat cirkelen en klcjipereu. SI Wanneer ik 's mid
dags terugM'andel door bet mooie park, dat tusscben de roode

bet
van

verder:
de steile

rotsen

waar

de oude vesting Oedaya staal, naar den overkant der
rivier cn tot de roode muren van Salé. Sl En dan komt er

op

weder een groote dag, een zonnige dag, waarop de blauwe
veivuld _is van ruiscbende vleugels en levendig ge

hemel

klepper. Het is warm geworden bier in Rabat en nu is het
verzameldag voor de vlucht naar bet Noorden. SI Naar bet

Noorden? De Berberjen de Arabier kijken omboog en^cbud-

muren der oude en de witte villa's der nieuwe stad in ligt, bet
park, waar vele roode en blauwe bloemen bloeien, palmen den niet-begrijpend bet hoofd. Zij zullen nooit begrijpen, dat

de vogels naar landen trekken waar bet zó.3 koud moet zijn.
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^^fiTiisch-Partenkirchen in den winter
V (lichten
1 1.
. u
iN
iievcl.
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.

vallen, verlat,.,1 m ij Mi,,,,.!,

vl„kk,.n sin-euM

vre(.mdeling,.nbezoek .'ii daarin,.,, g,.paard gaande ontwikke

electrisehe

u . laiul.
I ,, 1 al1 .l.kker
1 1 1 " u,,-,!»
iieierM-lie
Alpen
Wit
IS het
sneeiil
,lek.te}tein,),.t.
dat gespcid

ling. de tegenstelling tusschen al het t)|)isch inheeinsehe dat
gebh'ven is .'ii de moderne outilleering. de aanpassing aan

Ugt over h,t go veii, ,. heuva-llandsehap. dat zwaar d, takken
der sparren omlaag drukt, .lat als e..n donzen d.-ken op de da

ken der huizen ligt. De horizon -aat
"
■
in (l,.n n(.\ ,
die ook hit I nog ..n ^^ijd uitzicht heleniinert. ren
zoodat
de groote

de eischen der mondaine gasten: d,* vele groote hotels en
pensions, d,. ruime, .ip het v,.rblijf van vele person,.n ing,'richte huizen .'ii villa s. ,1,' wink.'ls van sportartik.'len en
-kleding, de vele fotografen — want wie brengt .'r tegenwoordig zijn herinneringen niet in () >, 9 of 9 ■ 12-vorm in,',.

trein ons zuiiKsaart. ,1,. R

Starnherger >ee zich tot aan
den gezichteinder schijnt uit te
strekken: onmerkhaar vloei,.j,

naar huis? — en niet te vergeten de .curioshops" met

voortbrengselen

ijs en nevel samen. Seh,>rp

van iidieem-

schen handarbeid: aardewerk,

steken de zware sparrestam-

houtsnijwerk.kleederdrachteii
en dergelijke. SI Bellerinkc-

meii in de hosschen af' tegen
al het blanke, en gitzwart
liggen in het v\itte land d,-

lend suisden de arren over

het gladde wegdek, toen w,.

kronkelingen ,ler jacht,.11(1,'
bergbeken, Aan .h'ii rand
van een"[open plek in het

om naar de Partnachklamm

bosch staat een h,*rl en

sneeuwkettingen schoten de

nieuwsgierig naar onz.'ii trein,
zonder angst, evenals in onze
weiden de reigers aan den
slootkant het snelle monster
nastaren. SI Garmisch-Par-

auto's voort, ski's opzij vast
gebonden, op weg naar de
hellingen en oefen-weiden.

ons dien middag opmaakten
te gaan. en met rammelende

Verdoken, als in winterslaap,
lagen aan het einde van het

tenkirchen! Op het station

reeds heerscht

dorp de huizen langs den w eg
verspreid. Zullen w e den groo-

de fleurige

drukte van de wintersport
plaats: kokette mutsjes ho
ven zonverbrande, rozige
~

ten weg volgen? Neen. liever
op expeditie uit en over vel
DK PARTNACIL ITAAR HIJ DE KLAMM VERLATEN HEEFT

O

zichtjes; kleurige truien — al heeft ook de mode van de be-

den en weiden zelf een pad-

gebaand door de maagdelijke .sneeuw. Eens voorzichtig ge
peild met den onontbeerlijken puntstok — hooger dan de

daagdgetinte blauw,, en bruine skicostuums veel opgang ge
maakt; gesjouw van witkielen met fantastisch beplakte kof

knieën zou de sneeuw w el niet komen, dus w aagden we 't et-

fers. Hier zijn we dan in het centrum der Zuid-Duitsche

op en in ganzenmarsch ging het met woestijnpassen er op los.

wintersport, dat ook uitverkoren is om in 1936 getuige te

Nu doemen ook de hellingen op — daar is de groote. 40 meter

zijn van de Olympische Winterspelen. §3 Dik ligt de sneeuw

hooge springschans. die thans reeds wordt aangelegd voor de
Olympische Spelen. Wij ploeteren voort, elke stap is er één.
langzaam gaat het de helling op. Daar dringt een zacht ge-

in straten en om huizen, op boomen en daken en nog steeds
dwarrelen de vlokken neer. zoodat de Zugspitze en .Alpspitze
en alle andere bergen r.indom het dal waarin de heide aan-

eengebouw de

dor])en liggen, verhuld zijn in dichte wolken
van
blanke
sneeuw .SI Hoe

prettig-

wel

dat

toch het bin

komen eenige

nenkomen

sleden, met
b O O m s t a m-

in

men

V r i e n d e 1 ij k e

het pad langs
het riviertje
afzakken.

co s
beschil
derd. de fris-

zeulen

sche

ossen hun
vracht
dooi
de bocht, een

tinten

breed

uitst(

kende daken
met
veel
houtwerk, die

een gevoel van
b e h a a g 1 ij kheid en gebor
gen-zijn doen

opkomen, den
n n e m en den

groet ..Grüss
Cr O t t" d e r

bergbewoners
Des te merk

waardiger

IS

juist voorGar-

GA RMISCH-I'A RTEN'KIRCH EN

beladen,

van vele met
naïeve
fres

van het schil
derwerk.
de

WINTER IN DE I'ARTNAUIKLAMM

bereiken,

dorp met zijn
huizen, waar

m

molen is. Daar

IS een brugj,
en juist als we

dadig bijna, is

zoo'n Beiersch

„•« . l

ruisch tot ons door — dat moet de Partnach zijn. en nu

zien we ook. dat het gebouwencomplex voor ons een houtzaag

IVI O e 1 z a a m

de

roomgele trek

a a tste

spanning

in

en

zacht glijdt de
slede het plat

getreden
van

erf

den mo

len oj).

Wild

V O O r t s ch ie
I e 11 (1 O V e r
steenblokken,
bruisend
en
kolkend,
stroomt d(
Partnach dalwaarts. Steeds

stijgt nu ons

misch-Partcn-

pa(i. tusschen

kirchen.

zwaar begroei
de hellingen

met

zijn zeer groot

l'ARTENKIRCHEN INDEN WINTER MET LINKS
DE ZHGSIHTZE
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door en aldoor vergezelt on.s in de stilte het klateren van
hot water. Het dal vernauwt zich, de hellingen worden

.steiler, hooger. en
in een kort(
een

bij een laatste hocht verdwijnt het pad

tunnel om uit te komen langs den wand van

nauwe, grillige kloof, waardoor de Partnach zich een

HYACINTHEN
lEZOO. nu staan ze oj) glas". SI Daar lagen dan de
bollen in de wijde balzen van bun glazen, even boven
het steriele leidingwater, droog, schubberig. onbe-

.7}.

weg heeft geslepen naar het dal. Het water .staat laag, vele
temd en groezelig van kleur: wat grijs en lichtbruin
met
hier en daar een paarsig velletje. Daar lagen ze
en
geel,
bergen smelt, stormt hier een diepe rivier met donderend dan: in een donkere
kast. waar niets te vinden was dan wat
geweld voort. Nu zijn de kleine watervallen, die links en afgedragen of ongebruikte
kleeren. maar waar geen sprankje
rechts in de kloof storten, verijsd en we zijn in een wondere
meters beneden het pad, maar wanneer de sneeuw va"

wereld van fantastisch gevormde stalactieten van ijs, door
schijnend in sprookjesachtige tinten van blauw en groen

en geel en wit. Ginds beeft het vallende water van den over

licht doordrong. SI En tóch deden ze het. SI We waren ze
haast vergeten met al dat ijs en die lange sliert van Zon

dagen in December. Wie denkt er dan ook aan hyacinthenbollen? S! Maar ze waren leuk bun gang gegaan. Ze hadden

het pad hellenden rotswand tot in de diepte een aaneenge
lange, witte wortels sierlijk in het water gehangen. En
sloten gordijn gevormd van zware ijskegels, als orgelpijpen, hun
van boven was er een groote knoj) uitgegroeid, in den vorm
weer verder ruischt het water uit een breede franje van pun

tige ijspegels in de kloof. En al maar komen nieuwe bochten,

van een suikerbrood of een bisschopsmutsje. SI ..Nu moeten

Hoog boven de hoekige rotsen is een smalle streep van den

ze dan tusschen de cactusjes voor het venster. Ze groeiden
maar. Van niets. Van niets dan dat doode leidingwater. De
dikke knop vouwde voorzichtig open. .Stevige, malsche
hladen weken op zij. en een stugge, stijve stengel met groene
bloemknopjes rondom, schoot er uit op. Hij werd hooger. De
bloempjes veranderden van kleur. Ze werden licht, ze werden

telkens nieuwe uitzichten biedend in deze sprookjeswereld. ze er toch heusch uit". S! Ja. het werd tijd. En daar staan
hemel zichtbaar, en toch is het licht hier zeldzaam klaar,
weerkaatst als het wordt door de vele ijscoulissen. ÖQ Het was
al laat, toen wc terugkeerden naar het dorp. Schoolkinderen,

de tasch op den rug, gleden ons op hun ski's voorbij, kleine
humrmds nog, die de houten ondergebonden kregen zoodra ze
Idopeii konden. Licbtjes verschijnen op de hellingen, bij het

donker: wit. en rood. en violetblauw. Ze vouwden hun tandjes
steeds verder uiteen,

dorp gaan de lan
taarns aan en zetten

totdat zij trompet

de sneeuw' van de

jes leken, die langs

hoornen langs den

den

weg in een gulden

stengel hun wijd
open monden uitsta
ken. Ze begonnen te
geuren. Haast exo
tisch. naar kamper
foelie f)f peper. SI

schijn. In Partenkirchen zien we, dat
dien avond het .,Ori-

ginal

Werdenfelser

Bauerntheater Partenkirchen" een uit

%*

heelen

bloem

En nu is het werke

ik hier een raad mag

lijk een stukje voor
jaar in de kamer,
die stijve hyacinthen
die daar zoo blij. zoo
boersch. zoo open
hartig op hun glazen
staan te kijken. De
zon schijnt. Het wa
ter in de glazen

geven: wie in Gar-

glanst. En het zil

voering zal geven,
met in de pauzen en
tot slot ,,verscheide

ne Schuhplatt-Tanze
en Zitlier-Vortriige".
Dat mochten we niet

verzuimen! We zijn

er heengegaan en als
m i s ch-P a r t enkir-

chen,

de

hoofd

plaats vanhetWer-

V
DE ALPSPITZE BIJ GAR MISCH-PARTENKIRCHE.N

denfelserland, komt,

veren licht

van de

winterzon

poeiert

over die ronde tros

sen blauwe en roode

moet zoo eenigszins mogelijk dit .,einheimisehe" theather
bezoeken; hij zal er geen spijt van hebben. Boeren en hand
werkslieden voeren hier onder de uitstekende leiding van Johann Rieger volksstukken en komedies op in dialect. Hun
stof putten zij uit hun eigen leven, zij vinden zichzelf terug
in de personen die zij uitbeelden, zij dragen de hun eigen

dracht, spreken hun eigen taal, en mede hieraan is natuurlijk
te danken de groote natuurlijkheid van hun voordracht, het
volkomen opgaan in hun spel. Zij worden geleid door een
van hun eigen volk, wiens gaven hun natuurlijke talenten
heeft weten te ontvouwen, die den wijzen maati'egel heeft ge
nomen, hen nooit buiten hun woonplaats te laten optreden.
Een veertigjarige traditie heeft deze kunst ver uitgebracht

boven dilettantenspel. S3 Het vroor, toen w-e naar ons hotel
liepen, de sneeuw kraakte onder de schoenen en helder fon
kelden de sterren aan den hemel. Dat beloofde wat voor mor

gen, als -w'e naar de Zugspitze gingen 1 SI Het dorp is in Easchingsstemming en uit hotels en Gaststuben dringt muziek
tot ons door. Voor het mondaine hotel Alpenhof stuiten we
O]) ecnige rumoerige gestalten en het licht van een lantaarn

valt op monsterachtige houten maskers. Nu al gemaskerd,
zoolang voor Carneval? En heel geheimzinnig worden we
ingelicht, dat de burgemeester het maskerdragen verboden

en witte bloempjes. Stemmig en peinzend staan de cactusjes
tusschen die korte voorjaarsvreugde van mijn vensterbank:
bollen op glas.
W.s.

DE VERRASSING
Gekweld door zorgen, moe van 't

denken,

Voelde hij. dat 't zoo niet verder kon;

Hij was onrustig, boos. onbillijk.
Enfin, hij werd onmogelijk en verzon
Een plan, om zich de rust te geven.
Zoo noodig voor herstel van 't moeie brein.

Dies ging hij heen en vond een plek.
Waar hij neerstreek en alleen wou zijn.
Geen stiller jilek kon men zich denken

In 't heerlijk berg- en sneeuw gebied:
Ver w(>g van alle strijd en leven
Toch — wat hij zocht, hij vond "t er niet.

heeft en dat het vroolijke vijftal.poolshoogte gaat nemen of
hij in het hotel is, om hem te laten zien, hoe zij het burger
vaderlijk verbod durven te trotseeren. Of ze den hotelportier

En hij dus nooit alleen kón zijn.
Ziet. daaraan had hij niet gedacht.

voorbij gekomen zijn, hebben we maar niet afgewacht, maar

Toen hij rust zocht voor het moeie

ik heb zoo'n flauw vermoeden, dat de vijf Burschen den

aftocht hebben geblazen ....

{B]ot volm)

Want dat hij zichzelf niet los kon

worden

rem.

G.

