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Een eind weegs samen
DOOR Hans .Albrecht Moser

Om een {iroolf liifcl in de gela^kainer \"an een
eenvoudige herberg in de bergen zit een klein ge
zelschap wintersporigasten en wacht op den trein,
die hen hiiis'waarts moet brengen, maar ergens in
den sneeuwstorm is blijven steken. Zij verdrijven
den onvrij willigen en tot die]) in den nacht zich
uitstrekkenden wachttijd door al Ic spreken, dal
ieder de merkwaardigste wederwaardigheid van
zijn leven ten beste geven zal. Men kent elkaar
niet en kan dus openhartig zijn. en daar het geen
alledaagsehe mensi'hen zijn, die hij elkaar zitten,
en ieder iets bijzonders Ie vertellen weet. raakt
het gezelseha)) in de meest opgewekte stemming.
De reizigers vertellen naar de rij af. zooals zij om
de lafid zitten; een tol voorzitter benoemde heer
leidt het geimprot iseerde tijdverdrijf.MIJNHEER", wendde zich nu de voorzitter tot

het jonginensch naast den Rus. ..mag ik u
nu verzoeken ons wal uit uw schoone jeugd
te vertellen y Het zal ons na zooveel ernst goed

doen. want het zal — daarvan hen ik overtuigd — iets vroo-
lijks, iets lichts zijn. dat de betoovering der jeugd heeft".

,,Dat denk ik ook", zei de oudere juffrouw geestdriftig
en nam den jongeman door haar lorgnon op. Een knappe
jongen, vond ze. Nog wat schuehter. maar bijdehand; dat
voorspelt wat goeds.
Het werd oogenblikktdijk stil in hel vertrek en aller blikken

richtten zich in gesjtannen verwachting op den jongeling.
,,Ik weet werkelijk niet. wal ik vertellen moet", zei de

jongeman blozend en schoof onrustig op zijn stoel heen en
weer.

,,Nu, 't een of ander, dat u zelf beleefd hebt", moedigde
de voorzitter aan

,,Ik heb nog niets beleefd", zei de jongeman en verwekte
daarmee bij de aanwezigen een welwillend lachje.
,,Kom, kom", zei nu de oudere juffrouw. ..een jonginensch

als u beleeft toch van allerlei. Iets van school bijvoorbeeld?"
,,Ik was altijd een goede leerling, dan beleef je niets op

school", antwoordde de jongeman.
,,Een verstandige ojimerking". prees de oude heer. ..ik

heb op school enorm veel beleefd".
,.Nu, dan iets van een reis", stelde de voorzitter voor. toen

de vroolijkheid over de ojimerking van den ouden heer be
daard was.

,,Ik ben nog nooit op reis geweest", hield de jongeman
zijn tegenstand vol. ,,de reis naar hier was mijn eerste".
..Waarmee hebt u dan hier den tijd doorgebracht?" vroeg

de oudere juffrouw.
,,Overdag ging ik skiën en 's avonds danste ik".
..Wel, en met wie hebt u gedanst?" drong de oudere juf

frouw aan.

,,Met jonge meisjes natuurlijk".antwoordde het jongmensch.

..\\ aren ze knap?"

..() ja. eiikide heel knap .
Bent u dan op geen van die knappe meisjes verliefd

new orden?" vorschte de oudere j^uffrouw.
Ik veloof van nb't . antwoordde de jongeman verlegen.
Hij "gelooft van niet!' riep de oudere juftrouw uit. ..Ach.

dié verrukkelijke jeugd! Bent u nog heelemaal nooit verliefd

De' jongeman zweeg en werd heel rood
Wat bent u indiscreet! zet de oude heer verwijtend

tegen de juffrouw. i , u t l i
M-iar we moeten onzen vriend toch wat helpen . ver

dedigde de oudere juffrouw zich. ..anders krijgen we niets
van hem te hooren. Hij zal toch wel het een of ander mee
gemaakt hebben! Dat bestaat toch met dat iemand mets
meemaakt' Ik bijvoorbeidd maak eiken dag tientallen grap
pen mee met mijn kat. Hebt u geen kat?
..Neen", antwoordde de jongi'man.
..Ook geen boml?"
..Ook niet". .
Hij heeft niets!" stelde de oudere juffrouw geresigneerd

vaé't. ;.geen meisje, geen kal. geen hond. Hebt u verder nog
een eigenaardigbeid
..Een eigenaardigheid?" vroeg het jongmensch en scheen

zich te bezinnen.

..Aha", zei de oudere juffrouw en schejile weer hoop. ..ik
geloof op het juiste kiio])je gedrukt te hebben. Ik zou dus
willen weten, of u. behalve dat u geen meisje, geen kat en
creen hond htdil. verder nog een interessante eigenschap
hebt".

..Ja. ik geloof wol. dat ik een inteiossante eigenschap
heb", zei het jongmensch bescbeiden.
..Hebt u 't gehoord?" wendde de oudere juffri zich tut

het heele tafelgezelschap, -.hij beeft een interessante eigen
schap. Een interessante eigenschap is ook een wederwaar
digheid. -Nu. vertelt u eens. waarin die interessante weder
waardigheid bestaat!"

...Altijd, wanneer ik iemand opgemerkt heb . zei het jong
mensch. ..kom ik hem den volgenden dag tegen .
..Dat is interessant", merkte de oudere juffrouw wat

ironisch ojj. ..Dan moet u eiken dag beangstigend veel inen-
schen tegenkomen. Altijd ongevoer nog de htdit van die
van den vorigen dag erbij! Lieve deugd! v\al een drukte o])
straat

..Geachte mejuffrouw , kwam de oude heer nu lusschen-
beide. ..zoo moet u onzen jongen vriend niet uitvrageti.
Dan houdt zelfs de spraakzaamste man zijn mond!
..Nu. vraagt u hem dan", antwoordde de oudere juffrouw

scherj). ..Ik heb tenminste wat uit hem weten te krijgen",
wees ze op haar verdienste.
..Iedereen, die u o|) een dag opgemerkt Indit". wendde de

oude heer zich vriendelijk tot het jongmensch. ..ontmoet
u den volgenden dag. Nu. daar zal toch w td een nadere he-
paling bij moeten komen. Iedereen?"
..Ja . antwoordde het jongmensch. ..ietlereen. dien ik

scherj) waargenomen heb".
onder schern waarnemen?" vroey de..Wat verstaat

oude heer.

..Hoe zal ik dat zeggen . trachtte <le jongere te verklaren.
..zoo waarnemen, dat ik daarbij heelemaal niet meer weet.
dat ik waarneem, me daarbij heelemaal vergeet".
..Uw waarneming moet om zoo te zeggen in het bele\en

van den ander opgaan", trachtte de voorzitter in korte
woorden te formuleeren.

..Ja", zei de jongeman gretig. ..volkomen. Ik voel niet
meer mezelf, maar dien ander. Ik bemerk bijvoorbeeld, dat
hij voelt zijn lichaamsgewicht van den linker oj) den rechter
voet te moeten verplaatsen, de hand naar de borst te brengen,
het voorhoofd te fronsen. Ik voel. waarom hij dat alles doet.
Weten doe ik daarbij niets. Ik weet niet. (lat bij kiesjiijn
heeft, maar heb zijn kiespijn. Ik ben in hem".
..Dat is werki^lijk interessant . erkendi^ de oudere juffrouw.
..En wanneer u iemand zoo waargenomen hebt", vroeg

de oude heer weer. ..dan komt u hem den volgenden dag
tegen?'

..Ja".

..Geregeld ?"

..Ja Maar ik mag niet weten, dat ik hem waarneem, noch
mag ik me dat later bewust worden. Anders gaat mijn in
stinct verloren".
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•  """ interessant!" riep de oudere julTrouwuit. -^Menschenkinderen, we worden al mystieker! Houdt u
ons met voor den mal?"

..Neen , antwoordde de jongeman eerlijk. ..ik houd in oit
lemand voor den mal".
Men lachte.
,.Dus , zei de oudere julTrouw en ging eens verzitten om

a es samen te vatten. ..vandaag valt iemand u om een of
andere reden op. U verdiept zich in het beschouwen van
nem, vergeet, dat u hem waargenomen hebt. en komt hem
morgen tegen. Hoe weet u dan morgen, dat het dezelfde
persoon is?"

,,Zoodra ik hem zie. valt het me in. dat ik hem den vorigen
dag beleefd heb".
..Hoe verklaart u zich deze ontmoetingen dan?" vroeg d<^

voorzitter.
De jongeman zweeg.
••U zult ileze ontmoetingen toch zeker niet met iedereen

kunnen hebben?" hiel|) di? oudere juffrouw een handje. ..Vi'at
zijn dat dan voor menschen. die u beleeft en die u daarna
tegenkomt? Hebt u onder elkaar of met hen iets gemeen
schappelijks?"
„Ik denk, dal het dezelfde soort menschen zijn als ik hen",

antwoordde de jonge man aarzelend. ..of menschen. die o])
het oogenhlik, waarop ik ze waarneem, hetzelfde voelen als
ik. Terwijl ik hen waarneem, zie ik mezelf van buiten. Het
is misschien hetzelfde geval als met menschen. die. wanneer
ze tegenover een spiegel komen te zitten, aldoor naar hun
spiegelbeeld moeten kijken. Ik bedoel ook zoo onder een
zekeren dwang",

...Juist, juist", zei de oudere jtiffrouw gretig. ..dat wilde
ik zeggen".

..Geheel verkeerd denkt men van die menschen", bracht
nu de voorzitL(u- in het midden, ,.dat ze uit ijdelheid in den
.spiegel kijken. Maar het heeft juist heelemaal niets met
ijdelheid te maken".

,,Totaal niets, niet in 't minst, onzin, dat voor ijdelheid
te houden!" werd nu van alle zijden verzekerd. Men was
blij, weer wat vasten grond onder de voeten te hebben.
.,Nu moet ik u nog iets vragen", zette de oudere juffrouw

haar verhoor voort. ,,Waarom ontmoet u die menschen juist
den volgenden dag? Kan de ontmoeting niet op een anderen
dag of heelemaal niet plaatsvinden?"
,,Daar me de waarnemingen eerst bewust worden bij de

ontmoetingen, kan ik niet weten, of alle waarnemingen een
ontmoeting ten gevolge hebben. Natuurlijk zal de ontmoe
ting uitblijven, wanneer de ander onmiddellijk na de ont
moeting op reis gaat, ziek wordt, of overlijdt. De ontmoeting
kan ook op een anderen dag plaatsvinden, wanneer de
ander den volgenden dag niet uitgaat. Maar gewoonlijk ko
men we toch allen eiken dag wel een keer op straat".

,,Ja, en dan?" vroeg de oudere juffrouw verder.
..En omdat, wanneer hij uitgaat, een ontmoeting moge

lijk wordt, voelt mijn instinct dat en drijft me in zijn richting,
ik neem aan, bijzonder sterk, wanneer ik op denzelfden tijd
op straat ben. Instinctief sla ik dan een weg in, waarop ik
hem ontmoeten moet. Soms maak ik daarbij groote om
wegen, waarvan de beleekenis me eerst later, na onze ont
moeting. duidelijk wordt".
„Nu, en die andere? Valt u hem ook op?"
..De ander kijkt meestal onverschillig langs me heen".
..Maar lieve deugd!" riep de oudere juffrouw nu uit. .,u

vertelt ons daar de ongelooflijkste dingen! U hebt blijkbaar
dubbelgangers, en nu wordt u naar hen toe getrokken, alsof
u in hen moet opgaan. Vindt u onder uw dubbelgangers
meer vrouwen of meer mannen?
,.Meer mannen, maar soms zijn het ook vrouwen. Met

liefde hebben onze ontmoetingen niets te maken, misschien
met een innerlijk j)arallelisme' .
Het jongmensch bloosde over zijn geleerde uitdrukking.
..Misschien kan men zeggen", merkte nu de voorzitter op.

,,dat u door de w aarneming van een ander in diens inmudijken
levensloop geraakt bent. Die levensloo]) duurt nu in u tot
op het oogenhlik, waarop u hem weer ontmoet".

,.Ja. misschien", antwoordde de jongeman, bereid, elke
verklaring in beschouwing te nemen.
„Tegenover deze verklaring staat evenwel", meende de

voorzitter verder, „dat ons leven niet door inwendige, maar
door uitwendige omstandigheden bepaald wordt. U gaat toch
bijvoorbeeld niet alleen uit, omdat u lust hebt om uit te gaan.

maar ook omdat u door beroeps- of andere verplichtingen
moet uitgaan".

...ja zeker", antwoordde het jongmensch.

..Hebt u uw ontmoetingen meer op tijden, dat u vrij bent .
vroeg de voorzitter. ,,dus, wanneer u over uw tijd beschik
ken kunt. of ook op andere tijden?"
,.Daar heb ik nog nooit o|> gelet". bek<Mide de jongeman.
..Dan moet u daar eens op letten . ried de voorzitter hem

aan, ..voor een wetenscha])pelijke verklaring van dergelijke
verschijnselen is zeer nauwk<'urige waarneming noodzakelijk .
De jongeman zweeg.
..Volgens mijn ervaringen' , meende nu de galante heer

üj) zijn nonchalante wijze. ..houden zulke verschijnselen altijd
op, wanneer de wetenschaj) er bij te pas komt. Het is. alsof
de wetenschaj) ze verdrijft. Of wij hebben occulte verschij
ningen zonder wetenschaj)[)elijk<' waarneming, of we zijn
bereid tot wetenschaj)j)elijke waarnemingen, maar hebben
geen occulte verschijningen. Die occulte verschijningen gaan
om zoo te zeggen altijd achter onzen rug om. net als de hazen,
die de Zondagsjager schieten wil!"

Enkelen glimlachten.
..Ja, misschien is het zoo", zei de jongeman. ..in elk geval

is 't me ojigevallen. tlat ik. naarmate ik ouder en bewuster
word. die ontmoetingen minder heb .
Nu kon de heer met den onverwoestbaren humor zich niet

meer inhouden. Hij had lang genoeg het hoofd geschud: nu
moest hij zeggen, wat hij te zeggen had. en bracht daarmee
voor den derden keer zijn onverwoestbaarheid in gevaar.
..Naar mijn meening", wendde hij zich barsch tot den

jongeman. ,,zijn uw ontmoetingen zuiver toeval, en wat u
zich daarbij inbeeldt, noem ik bijgeloof. Lieve deugd! is
dan de heele wetenschajjjjelijke verlichtende arbeid van de
negentiende eeuw tevergeefsch geweest ?"
..Misschien hebt u gelijk", gaf de eigenaardige jongeman

toe. ..en zijn mijn ontmoetingen zuiver toeval".
..Ik moet echter zeggen", verdedigde de voorzitter de

..interessante eigensehaj)" van het jongmensch. ..dat de vele
toevallen, waarmede de realisten raadselachtige gebeurte
nissen verklaren willen, me bijna nog wonderlijker voorkomen
dan het bestaan \an occulte verschijnselen".

Hicroj) nam de heer met den geleerdenkoj) het woord.
..Ik zou me hier een kleine algemeene o|>merking willen

veroorloven", zei hij. ..zonder evenwel daarbij stelling te
nemen ten o|)zichte van de ontmoetingen van mijn interes
santen buurman, l hebt"', wondde hij zich tot den verlichten
realist. ..(hm geest van de negentiende eeuw aangeroerd.
Juist is. dat ofschoon onze kunst en onze wetenschaj) in hun
leidende j)ersoonlijkheden reeds lang over dien geest heen
zijn. het groote publiek nog altijd geheel gevangen zit in de
ideeën van de afgelooj))'!) eeuw. De ideeën, die de laatste
eeuw oj) w ijsgeerig. moralistisch, nat uurw et)mschapj)elijk.
j)olitiek. sociaal en kunstzinnig gebied naar voren gebracht
heeft, zijn eigenlijk eerst nu in de breedte en diejjte van het
j)ubliek doorgedrongen. Ons geestesleven staat nog volkomen
of nu eerst recht oj) het standi)unt van de afgeh)oj)en eeuw.
Denkt u eens aan het Bolsjewisme, aan de afstammings-
theorie. aan Riehard \\ agner: w at toen slechts een intellec-
tueele bovenlaag dacht en voelde, is nu eerst in het algemeen
gevoel overgegaan. Ik betwijbd bijvoorl)eeld. dat motie\en
uit agner's muziekdrama's in de \ orige eeuw oj) st raat
gefloten zijn. Maar. en hieroj) zou ik den nadruk w illen leggen,
deze geest is niet iets uiteindelijks. Het is een dwaling te
meenen. dat de vernatuurlijking van de wereld. zooaD de
negentiende eeuw die be(lreven h(>eft. nu in gelijken zin
aldoor verder zou gaan en de oj)vatting. die de offieieele
wetenschaj) van de negetitiende eeuv\ \ an occulte \ erschijn-
selen had. eeuwig zou blijven bestaan en aanvaard moest
worden, om hier te kunnen oordeelen. De geest van de negen
tiende eeuw was slechts een ej)isode van het geestesle^en en
wij zitten, zooals gezegd, zij het dan ook niet altijd intel
lectueel. dan toch wat ons gevoel betreft, nog diejj in deze
ej)isode vast. ̂  ij allen. Er waren tijden, (vaarin men. wan
neer er iets on\crklaarbaars gebeurde, in de eerste j)laats
dacht aan bovennatuurlijke machten — tegenwoordig denkt
men in zoo'n geval in de eerste jdaats. dus overeenkomstig
zijn gevoel, aan de natuurlijke, juister: aan de bekende
krachten. Dit wilde ik u te bedenken geven".

(Wordt vervolgd)



100 BUITEL
A VIaart I0:^4

•;'-V- .-jrei f-i ?<■».;

c

^  ̂ *» \ • '• •*« 1 t' V

.-■'. 'C«;'> "" ■• ■; ■ ',
■"- il'

r

DE NOORDELOOS UI.] DEN ff EG N iAR MEERKERK

DE ALBLASSERWAARD

E
ruchte

DOOR C. G. H. Bloemen
R zat ])it in flat slatijc. dat kittige. zcllhefMiste
Nieuwkoop, dat alle tormenten zoo ■« aardig w eerstond.
SI Maar nu is de .Seliwung er toch uit. 't Is 'n ville
morte geworden. z(K)als veel oude. eertijds roein-
stedekens. Maar juist daarom is 't zoo aardig er

eeus wat rond te dolen. Ge belioel't gei-n overrijiu' lanta-
sie te hebben om U binmm die manliafte wallen eenige
eeuwen terug te wanen. Kn hoe pittoresk is "t er. Let eens
op dat .simpele raaflbuisje. daar boven op dien sluisboog. met
het opene achtkante koepeltje, als een kroon op een welge
vormd hoofd. SQ Waarlijk, dat Nieuwpoort is een aardig
stadje, waar ge meer vrede zult vinden in één uur. <lan g(>-
durende een leven in 'n metrojuiol. SI Maar laten we ons nit>t
verliezen in diepzinnige dingen. Even voorbij Nieuwjioort ligt
Langerak. Daar was 't. waar in 1830 de Lekdijk bezw(>ek.
waardoor bet water binnens])oelfle om gelood de .41blasser-
w'aard onder te zetten. SI "n Droeve berinnering aan een
hevige ramp. Maar Langerak ziet er nn heel vrieiobdijk
uit en ge zoudt niet zeggen, dat die zware dijk. waardoor dit
dorpje gedragen wordt, het ooit tegen dal vlietende water
beeft moeten afleggen. S3 Er hangt in Langeiak nog bi aiolere
herinnering. .Aan Eranr;ois Malma. een bek<md historicus en
dichter uit de zeventiende e<'uw. SI Ik Ind) l' deelgenoot ge
maakt aan de herinnering aan andere ..groole" mannen van
de Alhlasserwaard. ik wil ook aan Langerak niet te kort
doen, door zijn beroemdheid stilzwijgend voorhij t(> gaan. S!
Welnu, die Frans Halma w (>rd in lh.ö3 te Lang(>rak geboren.
Hij schijnt 'n talentvolle jongen geweest te zijn. die te Ltreeht
voor predikant werd o])geleid. Hij onttrok zich echter aan
die studie en legde zich. zooals de historie verhaalt. ..met on-
gemeenen ijver (tj) den boekhandel toe". Hij bereikte in dat
vak, mede dank zij zijn uitgebreide talenkennis, een groote
befaamdheid. Ook als diebtf-r liet hij van zieh s|>r(<ken al

(111)
zou later een kundig beoordefdaar hem ..nultfdooze uitwei
dingen en vervelende w ijdloopigheid" \eiw\ijten. Maar dat
doet aaJt de beroemdheid, die hij onder zijn lijdgenooleii \ er-
wierl. niets al. hm hel zou \ an onwelwillendheid getuigen, fle
grootheid van Langerak s zoon t<' miskennen. Daartoe voelen
wc ons allerminst geroe]ten. SI Denk nu niet. dat hiermede
de geheele heriniK'ringssehal van Langerak is uitgeput. Er
w as eens. daar. het buis te l.angerak. een Iraai mifhhdeeiiw seh
kasteel met vier torens, geheel ingesloten door grachten. Er
is nu geen steen m(>er \ an o\'(>r. w ant iti het laatst \ an de 18de
eeuw werd het met <len grond gelijk gemaakt. In 1277 was
eeiie Gijshert \ an Langerak er <le bewoner \ an. de man flie
hij het gevecht te Alphen. .laeoha \'an Hei|eren zoo inoeflig
terzijde stond en voor zijn koenheid tot ridder werd ge
slagen. SI Er zijn \ele herinneringen aan \eiw logen roem in
de Waard. Even verderop waart de heugenis rond aan het
kasteel Herlaar. Daar is ook al niets v an overgehle\ en. Sieehts
enkele hoornen wijzen de plaats waar het eens stond en aan
den weg naar Ameide kunt ge nog twee gemetselde hekiiosten
met seluldhoudende leeuwen vinden als eenige overblijfselen
van hel roemruehti- slot Herlaar. Si In den noord-oostelijken
hoek van de Alhlasserwaard ligt ..de stede Ameide"' of
zooals de huurtgenooten 't noemen. Ter Meij. Ameide was een-
n --^tad met wallen en poorten. Maar T vond een roemloo-

einde. Men weet met eens meer wanneer en waarom de
degiadatie t.U % lek .d tot dorp. zooals ge wilt. plaats had.
Waarschijnlijk wor.lt geacht, dat ,1e l treehtselnm in 1,372 een

clHIl (lo St 0(1 <*111 Iv I» .-E ' 1 * 1
I- I A 1 . aaï(liohoi(l \aii t homin-

"  lt[ ernu V'" ' " f n.W at ,laar x an zijn moge,ft f. . - .1 7 ? hehlum ■„ heer-IijK uilziclit ()\(*r dl' liroodo I i 4* • • i- -i
voortkabbelt naar .h- groot'e ze. t.m U ' TT'"'
T  Pnrii,. ^ verlaten nu ihL,k. I aitn f est mounr un p.m. (»
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VOORGEVEL VAN HET RA iOHVIS TE NIEVIVKOOI'

tiiiKMiIccI tc zijn om iiif!. ociiijicn weemoed de Lek vaarwel
te zeggen en 't polderland in te tr<'kken. S3 Er \vaehlen nog
vele schüone dingen weliswaar, straks zal de breede Merwe
tveer voor ons liggen, maar is er iets seliooners in de Alblas-
serwaard. dan die dijk langs (b^ L<'k? We gaan tiu reebtsal'.
bet land in. tot Meerkerk, 'n dorj) dat. zooals de legende ver
baalt, z'n naam zon te daidieii bebben aan bet feit. dat bier
de schepen, toen de ze(^ nog tot Meerkerk toe een vrijen loo})
had — maar dat is ongetwijleld in fle dagen , van Olim ge-
^vcest — plachten gemeerd en vastgemaakt te worden. S3 .Als
't niet waar is, dan is 't toch aardig gevonden, nietw aar.
Oud is 't dorp intusschen wel. want
in 1388 al zag de beer Otto van
Arkel kans bet grondig te verwoes
ten. Hij deed dat. uit verbolg<'nbeid
om een moord. gei)lin'gd oj) vi(n-
mannen van Gorcum.'die er Innnnen
hadden wegg<diaald om Meivuren
aan te leggen. Of nadien nog ooit
oj) zoo gruwzame wijze di' vrede in
.Meerkerk verstoord werfl. weet ik
niet. 'tLigtj-rnu stillekens in ile
Waard, in ongestoorde rust. De be
volking bewaart er een goede her-

Yt. A . WwwN WMvXs. Ae. v\\
YïoV. X. v\. ScXwAVew. AeXwvawWeMeï.
die yAcVt in de rust van XwmMeevkevXv-
schen anibtskring stellig zullen heb
ben kunmm voorbereiden op bet be
langrijke work. dat zij later als hoog
leeraar. de eerste in Ulrccht. de
ar/dere in Lcnlnn. zniicirn verricht,-n.
SJ Als ne nu. langs Hong-Blokland.
in Hoornaar gekomen zijn. hevinden
we ons in het mulste dorp van de
Alblasserwaar.l. S3 .lan van Ark.d
Ritzerszoon. die door üagobert. ko
ning der Franken, met bet land van
Arkel was begiftig<l- stichtte om
streeks het jaar b42 een kerk op de
plaats waar thans Hoornaar bgt.
IMict lang daarna werd deze kerk

ÏT...'

m

EEN OUDE

DE NED. IIERV. KERK TE A MEtDE. GE/JEN VIT HET Z.-OOETEN

■r liet .lan \ an
zij werd toen

Engeland

door de !\oormatinen \'ernield. In (i94 eebt<
.'\rki4 111 de kerk wederom herbouwen en
door de bisscbo|)pen XVigbert en Egbert. die van
uit naar deze lage landen waren gekomen, geconsacreerd
en toegewijd aan den II. Dionvsius. 'l Schijnt vast te staan,
dat de H. XXillibi■ordus. de eerste bisschop van I trecbt. in
deze kerk gepredikt heelt. SQ foppo. de achtste beer van
■Xrkcd. liet om (!<■ kerk. die op een zandduin'gebouw fl w as.
een mooi dor]) aanb-ixiien oin te \()orzien in de behoeften
der kooplieden, die bier bleA'en vernachten. SI Zoo ont
stond bet dorj) Hoornaar. SI Door )le eenigszins boosic

\yiL" %
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ligging konden zoowel de kerk als het kerkhof' van Hoornaar
in tijden van watersnood een veilige schuil])laats hieden aan
menschen en vee. Er wordt verteld, dat in 1572 het water zoo
hoog stond, dat een oorlogs.schip van den prins van Oranje
zijn koers kon nemen over het verdronken land. naar de Lek
toe, en vlak langs de kerk van Hoornaar voer. over den ouden,
nu reeds lang vervallen Lingedijk, om daardoor de Spanjaar
den voor te komen. SI Hoornaar heeft nog een betrekking
tot den opstand van onze vaderen tegen Spanje, door zijn pas
toor, den dominicaan Joannes, en Antoniu.s van Hoornaar, een
priester, die in dat dorp geboren werd, en die beiden geteld wor
den onder de 19 Gorcumsche martelaren, die door de Water-
geuz<'n te Brielle vermoord wer
den in 1572. SI Uit den tijd dei-
patriotten vermeldt de bistorie.
dat in het jaar 1784 de boeren,
die zich in een schuur oefenden

in den wapenhandel, overrom
peld W(>rden door de prinsjes
mannen, waardoor in een om
mezien geheel het dorp in rep
en roer geraakte. Er werd hevig
aangepakt van beide zijden,
maar het gelukte de prinsge-
zindcn toch om, zij het met veel
gerucht, de oranjevlag van den
toren uit te steken. SI 't Kon
roerig zijn in die dagen. SI De
oeroude kerk is in den looji dei-
vijftiende eeuw door een andere,
thans nog bestaande, vervangen,
maar naar 't schijnt, i.s de tuf
steen, die bij de tweede gebruikt
werd, afkomstig van de eerste.
Deze nieuwe, in 1842 gerestau
reerde kerk bezit een zeer fraai
met snijwerk versierden preek
stoel uit 1736, die een nauwkeu
rige beschouwing overwaard is.
SI We bevinden ons hier in een
aan oude historie rijker deel van
de Alblasserwaard dan het wes
telijke deel. Immers, als we
Giessen-Nieuw-kerk bereiken, zal

men ons daar den heuvel w ijzen,
waarop eens een Romeinsche
vesting, het vermaarde slot Gies-
senburg, gebouwd w'as. ter be
veiliging van het riviertje de
Giessen. Een der zeer strijdvaar
dige heereii van Arkel nam dit
Oud-Romeinsche ka.steel in bij
gelegenheid van den krijg dien
hij in 1421 voerde tegen Her
tog Albrecht van Beijeren. Het
raakte echter in den loop der
eeuwen in zoo zeer vervallen

staat, dat men het in 1802 voor
afbraak verkocht. Nu kent men

nog .slechts de plaats, waar hel
eens biocide in al zijn kracht.
SI Men nadert van hieruit
reeds de Merwede. de brecde KhHK IA
stroom, die de Alblasserwaard aan de Zuidzijde insluit.
Grootsch en machtig golft die prachtige rivier daar in altijd du
rende onrust voort. SI Als w'e in Hardingsveld oj) den dijk staan,
ligt tegenover ons, aan de andere zijde van den stroom, het
Land van Altena en het in 1421 zoo jammerlijk verdronken
land, waar men. naar verschillende getuigenissen uit dien tiji
luiden, nog ruim een eeuw nadien de kerktorens der doi-]ien
boven den vloed zag uitsteken. SI Wij voelen ons veilig op den
Merwededijk langs de Alblasserwaard. en wanneer wc achter
ons kijken, de polders over en ons voor den geest roeiien de

1

t 1, ...-u lang «fUiaasl wa, „n,
la„g» de., dfjk. sa Mee.ter Pamy eenuit langs den dijk. ̂  ^^^Hngsveld. Hi.j was

PU

i

heer van de ambachtsheer i| 'i \vei-d hij schepen
belangrijk man twe.- jar.-n later Bal-
commissaris van de malen werd hij. zooah
juw van Zuid-Holla daevaart op d<* vergadering der
dat beet. H"'li"g«»e|.
Staten va.i Holla... . i„„e.i"..ie..- Zij |.laa1,t...i boven
a„.- » aeer in n,ar...er gel.ou,,,.
aijn g,-. r n". in de nientve. .1». »il ..egg„,
feÏntTe^d-eelil" berb ' ,.1..- l-er, (S/o. .„g,

]) Kc(tili<-ulie. Hel onderschrift
uncler de foto o|) Idz. 77: ..Op den
dijk niss(-hen Alblasserdaiu en Oud-
.Mblas" moet hiidcii; ..Op den dijk
tusschen Oud- Mlila.-t eii Itleskens-
«jraj'i.

WILDE

Z WA NEN
DOOR Jan P. Strijbos

ET v\as fel koud en

ongenadig blies de

Hkrachtige Aoord-Goster
o\ ei- de \ ale landen.

Een onbedwingbare zvei-flust
duong mi/ rchtfr Iwt stalfii
paardje ^'an stal te halen en
w eldra ronkte de motor over het

verlaten winterstrand. Misschien

was er wat moois te zien: een

..rush"" van s|)!-eeu«en. krams
vogels of kieviten, een over
haaste vlucht, een snelle aftocht
\an Migels die direct reageeren
op plotseling inx allende koude.
Misschien had ik een gelukje en
zou ik zaagbekken. rotganzen
of nonnel/es zien. Bij vorst kun
je van alles v<*rw achten en de
aardigste waarnemingen doen
van zeer nabij, want de koude
is een seherji zwaard en dan ver-
Jiezcn vrlr flii-rcn hun aange
boren ^cbu\\bcid. En mocht het

strand en de zee niets o[)leve-
ren. wel. dan kon ik binnendoor

tcrugkeeren en de wellen en
wakken. tiastjaten en water-

r- r*

stroompjes opzoeken, waar zich
bij vorst altijfl bet hneii gaat
eoncentreeren van viervoeter-

tjes en vogels, welke gebonden
zijn aan o|>en zoet water. S3
De ijsbarrière langs de kust be
gon zich reeds te vormen.- een

A HOORNAAR bevroren
seliium. waaro]) de laagstaande,

matte winterzon lange. \'iolette sebailuwen wierp. \ lak
aehtei den zeereep had ik w einig last \ an flen feilen \\ ind

een matig gangetje koerste ik naar het Noorden.

tuss(-hen de zee en
e  gedeelten \ an mul zand en

en met

onderwijl mijn aandacht ^eI-deelende
de zwinnetjes en di- sleehti

nijvere dorpen, die wc doortrokken, met de vredige en in haar
eenvoud zoo gelukkige bevolking, dan stemt dat tot vreugde
en tot eerbied voor hen, die waken over deze polderlan
den om ze te behoeden voor den inval van het meedoogenlooze
water, voor eenzelfde lot als eens de streken van den tegen-
woordigen Biesboseh trof. SI Hardingsveld, dat vroeger blijk
baar Hertochsvelt heette, ligt daar mooi aan de Merwede. SI

 gevaarlijke ijsvelden. De buit bleef echter ma^er. ant
behalve de gewone ilingen bleek bet strand Imitenae^ooii
arm aan wat minder algemeene vogels te zijn. Hier èn daar
hokten wat stormmeeuwen en kapmeeuwen te samen, een
■7." 'I'ieteenstrandloopei-tjes renden achter <le bran-dmgsgolfje.s aan. ver m zee herkende ik de zwarte zeeëenden
•Ml enkele futen, die nu ook naar het zoute water waren verhuisd en eenmaal pas.seerde ik een grootcn troep zih ernieeu-
vven met enkele mantelaars. Maar juist toen ik bij Bertjeii le tst^nd wilde gaan verlaten, werd mijn aandacht getrokken
ie k,|k,r p.r v„|
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MOLENS AAN HET ZEDERIKKANA.

zwanen. di<" op korten afstand enik voor de zeven wilde

evenwijdig aan de kust voorbij trokken. Prachtig blonk d
zon op de witte lijven van de groote vogels, die in echelon-
formatie kalm voortroeidim door de koude \\interlucht.
Indrukwekkend en boeiend blijft altijd zoo'n schouwspel van
ov<'rvliegende zwanen. Ik oogde ze na. totdat ze door het
laagstaande zonnelicht aan mijn oog onttrokken werden. Ik
pi'insde hoe jammer het was. dat ik hier alleen stond en dat
niet anderen mee konden genieten van de ongewone ver
schijning. Onwillekeurig moest ik t<'rug denken aan den
strengen winter van 1929. to<'n we herhaaldelijk wilde zwa
nen voorhij zagen trekken; hongerende en sterk vermagerde
dieren, door den j)ooladem verdreven uit hun winterkwar
tieren en meedoogenloos vervolgd door een leger van ge-
wetenlooze schieters. Ook thans zouden er weer vele zwanen

moeten vallen door het lood van geweerdragers, want als de
vorst in het land komt. liggen de stroopers op de loer. om wat
van dien zeldzamen winterhuit binnen te halen. SQ .Achteraf
had ik toch geen spijt van mijn kouden rit en als ik 's avonds
heerlijk zit te soezen achter de kachel, hen ik de ellende
s[)oedig vergeten en blijven alleen de gedachten hangen aan
de prettige dingen: vooral met die zwanen Ixm ik in mijn
nopjes. .Maar dan komt er een vogelvriend informeeren of
ik ook lust hel) een paar wilde zwanen te fotograleeren. Het
was al na tienen en ik kon niet zeggen dat ik nu brandde van
verlangen om de kou weer in te gaan. Maar voor een paar
wilde zwanen mag je niet achter de kachel hlijven luieren,
's Middags waren ze gesignaleerd, kruisende hoven de be
vroren vlakten van het Zuider Buiten-Spaarne en toen de
schemering inviel, waren ze gestreken op het ijs en hadden de
koppen in de veeren gestoken om zoo den nacht door te
brengen. Ze zouden stellig op de zelfde plaats te vinden
Mogelijk lukte het een opname te maken hij hliksemlicht. het ijs
was reeds sterk genoeg en we zouden ze misschien tot op kor
te distantie kunnen naderen. De motor, nauwelijks koud.
kwam weer in actie, maar toen we de verblindende stralen
van den schijnwerper over de gestolde wateren heten siielen.
bleek de ijsvlakte van het Spaarne verlaten te zijii en van de
zwanen was geen spoor meer te bekennen. ̂  Dat was wel
wat spijtig, maar toen we een paar weken daarna langs de
randen van het bevroren IJselnieer zwierven, mochten we op
verschillende plaatsen weer wilde zwanen

de voormalige Zuiderzee heeltaan

ontmoeten. Eén

zeli's een zekere
iilaats cc." "■ ■ — I

Z\) anewa-
t e r i n
Noord-
H O 11 a n d.
k O in e li
\ aak zwa
nen in de
w int e r-
m a a II den
t ij d e I ij k
parkee ren.
Kr is zell>
een tijd ge
weest, dat
er in ons
laiul wilde
z w a 11 e n

nestelden,
maar dat is
a I h e e I
lang gele
den. In de
zen tijil is
er in ons
dicht iie-
Milkl land-

JL BIJ MEERKERK j „
jilaats meer voor die groote figuren \ an de \\ ildernis. want
ze hehoeven voor hun broedgebied uitgi'st rekt e i'ii onge
repte. weinig bezochte meren met een schier ondoordring
bare rietinoeraswildernis. Om deze interessante, groote ^ ii-
gels thans nog in hun hroi-dterreinen Ie kunnen ohser-
veeren. zouden we moeten reizen naar het Meeklenhurgselie

van wilde zwanen.. , . ,vermaardheid als overwintermgsgehied K^moereiland
Dat is de ondiepe randzee hij het vogelrijke Kamp. i. iland.
H, open winters kunnen we daar hij de Ramspol soms groote
troeilm zwanen vinden en dan niet alleen den wilchm zwaan enden knobbelzwaan, die zoo moeilijk te ondersclieid.-n .s van den

p-in uit onze parken, maar ook den kleinen zw aan.
Srr vr4;;/vL:, IK-C. v,.r,le.™. ook ,,, ,al va„dien we g , ,j ^ Biesho.sch en omgeving, langs

/.o zo-d-Houa....»"' - - »
wateren, in

de Zeeuwsche en /.uid-tiouaiiuseio si.w.aa..... .de duiiiplassen van Vooriie. 9Vxe] en op het DEI R lAN HET HI JS M IST HET R I tlHIl IS IE IMEIHE
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increiigcbied ol naar hel verre Oost-Pruisen. Daar. in het
uiterste Oosi-puntje van Oost-Pruiscii. een laas; gelegen en
waterrijk gel)ie(l met een com
plex van uitgestrekte meren
en doorsneden door tal van

rivieren, moerassig en dun
bevolkt, daar hebben de zwa
nen zich nog kunnen hand
haven, teruggetrokken levend
temidden van de onafzien

bare rietwouden. In den groo-
ten oorlog, toen geweldige le
gers dit land overstroomden,
werden de zwanen gedeci-
Tiieerd en het heeft maar heel

w einig gescheeld of ze waren

■\<igelmeer.
over zijn

vooral het
belev ingen met

verhaal over
zijn

al dezi" klanten \ an het
het wilde zwanennesl ell
ontmoeting met (Ir nioe-

rassehildjiad. een relict uit (Ie
grijze oudheid, toen bij het
afsmelten van het landijs deze
meren gevormd werilen. doen
ons beseffen dat Guja een
natuurmonument van groot-
sehe allures is en alter voii
Sanden i'eii ojireeht en ge
voelig natuurvriend en vo
gelfotograaf met een sterk
beeldend selirijverstalenl ').

De l'olii's welke dit artikel
ziiri cmtleend aan: ..t/iija

I)
sieren.

er voor goed verdreven. Maar
na den wereldoorlog keerde
de rust en veiligheid weer
terug, w elke zij behoefden, en
op het oogeiiblih broeden zij
er elk jaar weer in tal van jut-
ren en kunnen zij er onge-
•stüiird hun broedsels groot
brengen. En telkens^als ik de
wilde zwanen langs de ktisl
zie trekken, gaan mijn ge
dachten naar het meer Guja.
het vogelmeer met den exo-
tisch^klinkenden naam/waar
aan Walter^von Sanden zijn
prachtig geschreven en rijk
geïllustreerd boekje wijdde.
Oj) elke bladzijde getuigt bij
van zijn warme^belangstel-
ling en 'groote aanhankelijk
heid voor dezel vogelrijke
landstreek. Daar hu/zen nog
futen en zaaghekken, kap-
meouwcn, viscbdiefjes en
zwarte sterns, geoorde futen
en w aterrallen. meerkoeten en
poreeleinhoentjes. brilduikers
en nonnetjes, kiekendieven en wotiweii. niodkeelduikers en
kraanvogels en in de uitgestrekte rietvelden bouwen de wilde
zwanen hun groote. grove nesten. Treffend zijn de besehrij-

Ol'VUEGE!SD

M

HET NEST FAN EEN WILDE

E WILDE ZWA.l.X
See der \ nijel. dnnr \\ idter v üli
Solden (met 123 natunrlïitci's.
naar niinanien \ an den aiitenr. In
linnen Mk. 3.75. t itfra\e Oriirr
nnd 1 n/.er. Knniiislicrir).

Papaver
Oriëntale

Zi
DOO

naar

den.

H^fi. K.mfMl)1.llv
( M 11) l\ \ we hel een of
ander over Papavers
of klaprozen iezen.
gaan onze gedaihten

de golvende koreiivcl-
naar de korenvelden van

de boerderij waar we dezen
zomer onze vaeantie door-
braeliten. waar we groote
Ixnujuelten plukten van blau
we kdrenbhienien en roode

klaprozen. die het in enrnhi-
natie met enkele grashalmen
en vville margrieten in een
eenvoudige steenen melkkan

zoo goed deden. Deze klaprozen zijn echter viildoende he
kend. en we maken daarom liever een praatje over de ge
kweekte Pajiavers. Deze zouilen we in t w ee groepen kunnen

De

ZWvlAN. ZOO STEVIG GEBOIWD.
DAT HET GEMAKKELLIK EEN VOLWASSEN MAN DRAGEN KAN

19

DE BROEDENDE MOEDERZWAAN HOORT IETS ACHTER ZICH DE MOEDERZW I l\ lirnne-r- -r,, ,,EN W^ENDT DEN LAIWGJZIW HALS OM ''^j^'^lT^Uj^AL^ORE^S 01' DE EIERIN
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/allen 'V ' vcii<le eii (je eenjarige. Wc
eenini-i alleen lol eerslgeiioeiii(l<- liepaien. ov<'r de
■unier Iinpen \ee le zijne,- lijd „og hel een en
P-m- ^ . ''"'K''""«"''lig. dal ne de \ a.sli'-planl-
hii , ''' li"' li<'lliel)l,ersl nin aanlrelïen. terwijly.l K-nvolle een plaals waard is. I),- '
lapaver o,-,entale i,eft „len in %er-
.^chillende variëteiten aan. de kleur-
vanatie loopt van rood over rosé lol
Wit met vele bijzonder niooii- Inssehen-
tmlen. locli blijven we de donkerroode
soorten in combinatie niet hel liehl-
groene, mooi uitgesneden blail hel
mooist vinden. Eviiwel. smaken ver-
.scliillen, en daarom geven we hier en
kele. soorten en kleuren. P. oriëntale
Gohalh met zeer groote. schiller.-nd
ronde bloemen. P. o,i,.„,ai,.
Mawson met zuiver zabnrose bloemen.
P. oriëntale Perry's Wdiile met satijn-
wille liloemen. P. oriëntale Mav Queeii
dubbelzalmro.se en ()lvm|,ia "dubbel-
rood. P. oriëntale MrsPerrv abrikoos-
kleurig-oranje. De Papavers zijn voor
vele doeleinden te gebruiken', in de
bordm- komen ze aan

ken.

Kroejijes

voudig. doeli men moet er rekening mee houden dat men
uit zaad van allerlei khmreii krijgt, zoodat men beter doet
de geweiiscble soorten te bestellen. Voor liefhelibers van
dw ergvoriiien. die dus voor snijbloem ongeschikt zijn. noemen
we nog de P. oriëntale Peter Pan. cerise-rood. en de va

riëteit Red-Caj). met groote. bloedroode
bloemen. In tegenstelling met de ge
wone klaprozen, die spoedig uitval
len. zijn de vaste-jilant-Pajiavers uit
stekende snijbloemen. Hoe sierlijk
zijn de lange, bidiaarde stengels met
de enorme bloemen. Om ze lang friseh
te boliden, brandt men bij het .snij
den de stelen even dicht, om het uit
vloeien van het melksaj) tegen te
Kaan. Men snijdt de bloem in knop-
toestand en dan liefst 's morgens
\ roeg. Heeft l' de bloemen wel eens
open zien komen? Dat is de moeite
waard, maar dan moet L er op een
zoniiigeii dag 's morgens al heel vroeg
bij zijn. liefst tegen zonsopkomst. L
ziet den knoj) zwellen, bij bet stijgen
der zon wordt bij aldoor grooter. hij

open te gaan en
van 3 de kelkbladen bouden het rood nog

tot 5 plantim een kleur het best sleebts moeizaam vast. Ze kunnen bet
Een tegen steeds

soms gevonden dat het blad naden ^ warmere zonnestralen, de kelkbladen
idoci spoedig afsterft, en men daar- laten los en de bloem verschijnt in
door een rommelig gezicht krijgt. Dit r/.v/i.' J\i. J. AMnni: & Xomii heel haar majesteitelijke schoonheid,
kan men voorkomen door In-t blad na l'AI'.UEH MHS. I'KHRY Het is een wonder; 'pas nog indeden bloei direct af te snijdi-n. ze loopen dan wel weer uit. groene kelkbhulen ojigesloten. staat ze nu daar in baai-
maken nieuwe bladeren en bloeien soms ook nog weer. De lleurig klei-d. terwijl de bijen haar reeds met een druk
hoofdbloei valt in Mei—Juli. direct na den bloei is de meest bezoek vereereii.
geschikte planttijd. wat niet wegneemt dat het thans ook nog
met succes geschieden kan.
-Men moet
zomer noj!
bloei
scheelt het

dan echter dez<-n
geen al te rijken

verwaehten:, natuurlijk
wel i(;ts als U

De gele
Aar onskelk

volle zon en een wei
schut. Op den wind

thans zoo spoedig mogelijk
e.xtra zware planten bestelt.
De Papavers groeien op eiken
grond, doch men heeft de
beste resultaten op een vet
ten. flink bemesten en ter
dege losgewerkten grond. Ze
staan daarbij liefst in de

ig be
is het

noodzakelijk de soms 1 Meter
lange bloemstengels van stok
ken te voorzien. INaast zijn
goede eigenscha])|ien als bor-
derplant. is hij op den voor
grond van een heestergroep
ook heel mooi te gebruiken.
De donkerroode soorten vin
den we echter het mooist
tegen een achtergrond van
donkere Coniferen of andere
gi-oenblijveilde, niet bloeiende
gewassen. Na den hoofdbloei
kan men er natuurlijk ook
heel goed wat eenjarige ge
wassen tusscheii door plan
ten. wat de jilanten niet
schaadt; ze moeten dan ech
ter minstens op een onder-
lingen afstand van 30 cm.
staan.Twee- a driejarige |)lan-
teii kunnen trouwens deze
bloeien soms met 1.5 lot 20
ring geschiedt door zaaien,
wortelstok. Men snijdt

'1 Khcracn

M
Kele.

ruimte gemakk<-liik vullen en
bloemstengels. De vermei-rde-
scbeun-n «m deeling van den

dezen dan in kleine stukjes, maar
dit kunnen we beter aan de kweekers overlaten. Het
zaaien moet direct na hel rijpen der zaden gesehieden. Men

ze buiten uitzaaien, éénmaal vers|)enen en ze tegen het
de bestemde jilaats uitjilanten. liet gaal vrij e<-n-

kaïi
najaar op

IN DER bekend
d a n d e witte
Aaronskelk is de

bij afgebeelde
jde^ Ricbardia Elliotti-

ana. Het is een knolgewas,
dat er echter andere gew oon-
ten op na houdt ilan de witte
Aaronskelk. Deze loojit n.1.
al in het najaar uit en bloeit
vroeg in bet voorjaar; de gele
.Aaronskelk daarentegen houdt
een winterslaap en de groote,
grijzige knol wordt eerst in
het voorjaar opgejiot. SQ De
wortels \ormen zich boven
aan den knol; tegen het voor
jaar ziet men den drogen
knol al iiitloopi'ii en vlak te
gen den neus aan komen latei-
de wortels. Me planten den
knol dan ook in een pot die
hoog en smal is en geven hem
een goed vet grondmengsel.
voor de helft uit ouden koe
mest bestaande. Boven den
knol moet een laag van de
zen grond liggen, die minstens
een halve decimeter dik is.
om den wortels gelegenheid

te ge^■en. zich daarin te ontwikkelen. SI Mie een ver
warmde kas bezit, kan den pot nu in het tablet ingraven;
minder vlug. maar even goed gaat het uitloopen in een lichte
serre. Eerst zijn w e wat zuinig met w atergeven; bet is vol
doende wanneer de aarde niet stofdroog wordt. Later werkt
de punt zi(-h naar boven en zoodra die zichtbaar wordt,
kunnen we wat meer water gaan ge\-en. In den loop van
den zomei- \\e hebben uiterlijk einde Maart opgepot —

EEEE I.IR()i\SKELK
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zal li(>t noodig
l)lijkcn. steeds
meer water te ge
ven. en af en toe

vat gier van koe-
in est is ook

praehtig. Half
tot einde Juni

valt de bloei: een

mooie donkergele
bloem lussclien

het groen-wit ge
vlekte blad. Als
we d<'n pot wat
uit de zon zetten,

blijlt di<' bloem
wel eenige we
ken goed. en na
den bloei wordt
de knol met pot-
kluit en al bui

len ingegraven
op een beschut
plaatsje in vet
ten grond. Daar
laten we de plant
dan nog maar
stilletjes a t
doorgroeien: in
October maken de eerst<' nachtvorsten aan de blader-

|)racht een einde: wc verw ijderen dan loof en "w ortels en
bewaren den knol tot het volgend voorjaar droog en warm.
SI Richardia Elliottiana is uit Transvaal afkomstig en wordt
bijna e("n halven meier hoog: heeft d<' plant hel naar haar
zin. dan kan zij bloemen geven die even groot worden als die
van de g<"wone witte Aiironskelk. SI Wie van den bloemvorm
houdt, maar de witte kelken te begrafenisachtig vindt, zal
(b' gele Aaronskelk met genoegen als kamerplant gaan kwee
ken. — Trouwens, ook direct buiten in d("n vollen grond
kan men haar houden; men plante dan ccht<'r in zeer vett<'n
grond en op een beschut en zonnig plekje, en niet eerder dan
in Mei. Tegen October moet de knol dan natuurlijk weer

worden. L. S.

HLADAFDRVK VAN DE KARIiOOM'LANT

NEURORTERIS ')

binnengehaald

eenmaal — al

thans teil «leele
— het antwoord
op de eeuwige
raadsels. di<' liet
in e n s c h e 1 i j k e
flenken hebben

gepijnigd: \ an
w aar komen w Ij :

W le Zijn wi).''

'■ )

STAMAEDRL Ik VAN
EEND VOOR HET

SKALI.AR! t. Ik ENMER-
STEEMkOOLTI.IDI'ERIk

DE RUSTELOOZE AARDE
(JOKKONDEIV H.\HKU GESCHlEUEiNl.s

uooH R. Ghey.sei,in(:icWAiNNEER zich iemand beangstigd voelde door
het gevleugelde woord van Uicero: ..Niet ^^cten
wat vóór zijn lijd gebeurde, is altijd kind zijn",
zou bij zich eerst door moderne en oudere ge

schiedenis heenwerken en dan tenslotte via de jirehistorie in
de geologie terechtkomen, want van haar verlangt men nu

1) Dc vier afb. op deze bladz. zijn ontleend aan: Bos. Geolo;:ic
voor Natuurvrienden, S. W. Mclcbior, Amersfoort, f3.^—, gcb. f I.—.

2) Onder dezen algemeenen titel zal in den loopenden jaargan;i
een serie artikelen ver.sebijnen over de {je-sehiedenis van onzen aardbol.

Si e\v. ^ A AÏ " ddtt

\V"S vtVv. NVdWV ww-
der alle weten
schappen is de
geologie die. Wel
ke met den meest
logischeii durf
heelt gepoogd
zich te tiriëntee-
reii door de be-
antvMiording der
t raag: ^ aar zijn
wij?' SI Het he
den heei't juist
iiaar grootste be
langstelling. om
dat de proeessen,
die zich - hier

en nu — binnen haar object, de aarde, alspelen hun ana-
logon gehad moeten hebben in andere tijdperken en op
andere plaatsen. SI (feologie is geschiedenis, gesebieileiiis
«Ier aarde, waarop wij wonen: het huidige aspect dezer aarde
is toor de geologie een tijdelijke \orin. dien ze beschouwt
als het resultaat van de \ ele gedaantew isselingen. wier wet
matigheid ze tracht \ast te leggen: een vorm. die in de toe
komst W4'er veranderen zal en wisselen vadgeiis het eeuwige
rhv thrne <h'r natuur. Met een troubadourswoord: de geologie
is het lied der aarde . . . . alleen met meiisehelijk-zvv akke
VNoorden nagezongen. Als elke g<'sebiedetiis echter zoekt
ze brotinen en oorkonden. (Tceii geschreven perkament met
keurige dagteekening. neen! een stukje steen, dat door
schijnend gemaakt en onder een mikroskoop gelegd de ont
wikkeling van een g<'heel gebergte laat reconstrueeren. of
— het voornaamste document — een miniem restje van een
uitgestorven en versteend organisme: het fossiel I Sl Ter ver
duidelijking. <"en paradox: in ileii oceaan wordt In-t nieuwe
land geboren: de zee verwoest haar kusten, ze knaagt en
sloopt steeds door. Haar afbrekende werking veroorzaakt
sti-eds wisselende kustlijnen en boetseert steeds nieuwe vor
men.Maar het rhythnie is volkomen: wat ze elders verwoestte,
bouwt ze op haar eigen bodi'in vveer o|): bier bezinkt in onge
stoorde rust wat ze aan het vasteland afbrak en met haar
enorme w oelig-w oelende kracht heeft st ukgeslagen of wat de
rivieren haar uit verre gebieden aanlirachtcn. Mooie hoi'izon-
tale lagen, wier samenstelling wisselt niet alleen met tijd en
plaats, maar met alle omstamlighi'di'ii. die de alzettiiig be-
heerschten. vormen nu het toekomstige land en wachten alleen

FÜSSIELEZEEËGEL (IIEMIFNEFSTES) I'IT HET IJMlil RGSCIIE
KRIJT

VERSTEEMI\G VAN Eh\ DFR KI Vl>l>i \ i.r .
yoLLi SKE
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ot ( e zee zich terugtrekt ol een i)e\vegiiig in de aardk()r>l
I".! coiiliiienlen zal schepjx'ii niet nieinve geliergten. Daar-)i| zullen de lagen nngestonrd horizontaal hlijven liggen ol' in
geiieldige Mclvingen opgestuwd worden tot weer de erosie
oint en alles weer effent en naar de zee terugvoert, waar een

nieuwe eyelus kan inzetten. SU Zoo gaat liet heden en zoo ging
het ook gisteren.
03 Het organis-
in e nu — e n

daarbij denken
we vooral aan de

in zee levenih?

wezens — dat in

een bepaalden
tijd leefde, komt
hij zijn afsterven
ook in de zieh

vormende laat;
terecht, waar zijn
weeke hesLand-

deelen vergaan
en zijn schel]) of
skelet met be

houd van alle

V o rmeigenaar-
digheden ver-
steenen zal tot

fossiel. De laas
O

heeft nu haar

stempel gekre
gen: ze is ouder,
dan die, waarin

een dier voor

kwam. dat in een

latercn tijd leefde en jonger dan de laag waarin een oudere
diersoort is bewaard gebleven. S3 Ouder dus dan de hooger
liggende lagen en jonger dan die. welke vóór haar tot afzet
ting kwamen. Dit is eenigszins ruw geformuleerd het begrij)
van den relatieven ouderdom, dat de grondslag is geworden
van de histori-

•sclie geologie.
Deze laatste

heeft nu de ge
schiedenis dol

aarde verdeeld

in verschillende

tijdperken. Ab
solute ouder-
domsbepalingcn
kunnen interes

sant zijn en den
leek een ver

baasd gezicht
doen opzetten,
maar grootere
waarde hebben

ze niet. Het is

aardig te woten.
hoe men door al
lerlei listige re
deneeringen is
gaan vermoeden,
dat b.v. de laat
ste ijstijd onge
veer 50.000 jaar
geleden eindig
de, of andere ge
ologische ver
schijnselen zich
voor millioenen
jaren voltrok
ken, maar der

AAN DEN STEILEN

cijfers zijn lang niet onaanveehthaar en

EROSIEWERKING 01' DE KI

 BINNENKANT VAN
SANTORINCnOEP

EEN BANDEILANI) l>EH

>(d naar hoven of naar beneden afgi-rond. S3zijn ook al te v( , , ,• • i i • o • ■ • i
Men heeft wel eens gezegd, dal fossielen de jaartallen zijn m de
«reologisehe tijdtafel, maar dit lijkt me weer te ahsoliiut: het
zijn veel meer de monumenten aan wier bouwstijl we ook de
bouwperiode kunnen herkennen, want ook de verschillende
kenmerken, die een bepaalde diergroej) in d.m loop harer ont-

kunnen ons met grooti
kciime

gen. ons met groote nauw-wikkeling heelt
keurigheid inlichten ovi

verkre
d(' omstandigiieden die in een bejiaal-

den geidogisehen tijd heersehteii. of nog beter o\er de ver
anderingen in levensvoorwaarden flie zieh in een Ix'jiaalde
periode voltrokken. S3 Voor zieii de geologie als zelfstandige
wetensehaj) ontwikkeld had. hield men er. mede tengevolge
van de toen nog onbetwistbare autoriteit van het bijbelsehe
sehep[>ingsverhaal. zei-r phantastisehe denkbeelden op na:

Alle versteeiiin-

gen. voor zoovor

ze niet als zooge
naamde ..spelin
gen der natuur
w e r d e n b e-

sehouwd. waren

afkomstig uit den
zondvloed. Het

skelet van een

salamander werd

uitgekreten v ooi-
de jammerlijke
resten van den

zondigen menseh
uil Sodom of'Go-

morrha. en toen

men later tot het

inzicht v) as ge
komen. dat een

fossiel ook in an

dere omstandig
heden. dan bij
den zondvloed,

kon zijn vergaan,
en in onverschil

lig welke zee kon
zijn hl-waard ge

bleven. toen ontdekte men ineens hoog in de hergen een
fossiele zeeschelp. S3 Weg dus het geloof aan eeiiviig iie-
staaiide en onv eranderlijke oceanen. W eg ook het geloof aan
een bew eginglooze aardkorst. Dit arme zeeschelp je opende
missehieii den weg tot de groote moderne hypothesen om

trent gebergte-
vorming en ver
schuivende con

tinenten,... doch

over dit alles la

ter. §3 Het zij
den lezer "enoec;.

r- ^

dat bij den gids
kent. V) aarmede

hij den weg kan
vxilgen in de on
rustige gesehie-
d e n i s z ij n e r
woonplaats. den
aardbol. Doch
als hij eenmaal
dit geschiedenis
boek heeft opge
slagen. dan late
hij de hem eigene
begrijipen om
trent snelheid en

tijd varen: een
korte, zeer korte

tijd in deze ge
schiedenis is —

laat ik ook eens
een getal noe
men — bij voor
beeld in.tioo ja
ren. en de groot
ste snelheid in

om het even welk geologisch gebeuren is na vele jaren van
waarneming nog nul. SÜ Dit het vorige mag niet besloten
worden, dat het fossiel de eenige mentor is waardoor de
geoloog zieh laat leiden. In een volgende bijdrage hooj) ik
ook ander bewijsmateriaal te illustreeren. waardoor merk-
vvaaiflige v (-rsehijnselen in bet geologisch verleden gerecon
strueerd Werden. R<-n paar voorbeelden v\ il ik hierbi) aan
sluiten om het den aandachtigen lezer ook duidelijk te
maken, dat de verstei-ning van een organisch v)ezen niet

JSTROTSEN BIJ MONCTON (V.S.)
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uitsluitend dient oni een min of meer nauwkeurige t ijdseiiaal
op te stellen, maar dat daaraan met zekerheid kunnen \ast-
geknoopt worden allerlei belangrijke gegevens die ons b.\.
inlichten over de toenmalige klimaatsverhoudingen of oN'er
verdeeling van land en water in de door het fossiel geken
merkte jteriode. Men w eet, dat
koralen tegenwoordig voor
komen in gebieden waar een
bepaalde temperatuur
heerscht waar de zee niet te
diep of te ondiepisen waarnog
een heele serie andere voor

waarden vervuld wordt. Vin
den we nu op een of ander
vasteland tot gesteentegewor-
den koraalriffen, b.v. van de-

vonischeii ouderdom, dan

kunnen we ook besluiten dat

ten tijde van het dc^voon ') op
die plaats o(dv dezelfde? voor
waarden moeten geheerscht
hebben om dat koraalleven

mogelijk te maken. S! Het feit
dat men in Engeland gedu
rende een heele jjeriode een
toeneming kon eonstateeren
van noorsche schelp(;n, is den
geoloog een voldoende aan
wijzing om aan te nemen, dat
gedurende die heele periode
het klimaat steeds kouder en

kouder is geworden. De palm
of de cypres, die eens in
Duitschland groeide en er nu
in fossielen toestand terugge
vonden wordt, getuigt voor
toenmalige tropische tempe-
ratuurverhoudingen in deze
regionen. SI Dergelijke feiten
zouden bij honderdtallen oj)
te sommen zijn. Een enkel
voorbeeld zij hier nog gegeven en wel om de dubbele reden,
dat het eenerzijds een idee geeft, hoe men er toe komen zou ook
geographisch-juiste kaarten op te st<'llen voor (?en bepaahlegeo-
logische periode en het ])roblcem zich anderzijds reeds in de dich
te r 1 ij k e b e-
langstelling "
m o c h t V e r-

heugen van
den door de

muzen beg<?- • ♦ , __
nadigden Von
Seheffel: Op
de plaats waar
thans het Al

pen g e b e r g te
ligt, strekte
zich een diepe
zee uit, die tot
in den Oost-

Indischen Ar

chipel door
liep. Benoor
den en bezui

den deze zee

lagen groote
vastelanden.

In het noor

delijke conti
nent lag een
binnenzee, die

veel ondieper
was. Beide zeeën

SCnriN OPGKHICIITE LAGEN l

KLIPPEN MET POTS POORT AAN DEN WESTKA

kunnen thans in hun verloojj nagegaan E

insseheil de binnenz.-e-fanna verdwaald was geraakt. De
dichler he<di deze eenzame Ptyehites dux — want zoo heet
nu eenmaal de verdwaalde — bezongen en zijn eenzamen
loeht besehre\en door het hem oneigene en vreemde water.
De geoloog echter concludeerde, dat de vondeling toch uit den

<n'eaan in tb' binm*nzee moest
zijn gekomen en hij teekende
een kaart voor dit tijdperk,
w aaro|( fle ondiepe zee in ver
binding was gebracht met
den grooleii. I hans Verdwenen
oceaan. {Slot ro/gi)

I) Hier \ (iIj£C een ovcrzich-
li'lijke t ijdsl lif'el uaariian de (n
deze |jijdriif;i'ii voorkomende na-
m( n zijn ontleend.
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VlMi «h'iilvc DP aan. <hil cle/.c fcn

alii Nc oii'lcrtlonislM paling iiin-
üclijk Miaakl. (I.m.z. (lal hijNnnr-
Ix'cltl nudcr is <lm l ar-

lnMtn (Ml jdii^cr dun silmir. Van
nndiT nuur Imvcii <£(dD/.cn nntmnrt
men dus slci'ds jon^crD I ijdpi'rkvn.

Vensterbier
\<I()BI1EKN bestond en

thans be.-taal wellieht hier of

daar nog de gewoonte dat.
■tl> een boer zich een huis laat
bouwen, zijn \ rienden ol ge-

ol meer \ <Mistei i tiiten ale ge-ehenk aanbieden,
in soms I-en of andere spreuk o( een rijmpje was

aangebracht. Bijzonder \ i<d o.a. het vierregelig \crsje in
'11 sm aak:

NT ININ 11 ET
DE LAGEN 7AJN NOG U0RJ7.0NTAAJ.

worden door de vondsten van fossielen. In den diejteren oce
aan zullen we steeds vormen vinden, die zich aanpassen aan
het leven in open zee. De binnenzee zal harerzijds eveneens
gekenmerkt worden door haar eigene organische levensvor
men. Nu vond men ergens in ()|i])er-Silezië. dat is op de
plaats waar zich toen de binnenzee bevond, een soort inkt-
visch, die eigenlijk in den diepen oceaan tlniis hoorde, en

EII.AND SI DERO (FAROER).

kle

Lijden. mij
den. zwijgen,
dragen
En l w nood
aan niemand
klagen.
Vi anhoop aan
L w Schepper
niet.
Hij geeft uit
komst in "t
^"erdriet.

Natuurlijk
bleei' de be
looning voor
het geschenk
niet uit. w elke
be>tond in een
gezellig ont
haal. v\ aarbij
het biervat
niet onaangc-
sjiroken bleef.
Zoo kreeu; de

.  ̂
fuil den naam
\ ensterbier.

EN betrekkelijk kleine i-ehouw burg in Duit schland waadde
zich eens aan een ..T annhausei-opvoering. tegen welker
moeilijkheden ze echter absoluut niet
aflooj) der voor>telling was de in de
van agner \ erdwenen. Op haai
gejirikl in<'1 de woorden: ..\ an (b

ojigewassen was. Na
foyer opgestelde buste
jdaats was een briefjej, 1 w.MiMu 1, ..van (te opvoering van mijn Tann -

haiiser ben ik nog heeleniaal weg! Hichard \X ■"
agner .


