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Een eind weegs samen
3) door Hans .Albreciit MoserSPRAK hij dan ook dadelijk als u?" vroeg de voor

zitter.

..Hij was Hollander, maar w oonde van klein kind
af in Noord-Duitsehland en had zich daar aange

wend de s-t in woorden als Stein, Stiege. scherp uit te
spreken, wat ik niet doe. Dit was het eenige verschil tus-
schen ons".

,,Gelooft u dat werkelijk?" vroeg de voorzitter.
,,Ik ben (;rvan overtuigd. We waren letterlijk twee keer

dezelfde persoon, maar wisten niets van elkaar af".
De waard, die een oogenblik met zijn flesch stilgestaan

had, zette hoofdschuddend zijn ronde voort.
,,Vertelt u verder", verzocht de oudere juffrouw. ,,Wat

hadt uw dubbelganger in Lausanne te doen?"
,,Hij was daar maar tijdelijk. Zijn moeder was er ouder

doktersbehandeling, en hij was met haar meegekomen".
.,Hoe heeft Maud toen ontdekt, dat Arthur niet u was,

of beter gezegd, dat u twee keer bestondt?"
,,Ze heeft ons allebei op een kerkconcert gezien, den een

zoowat tien plaatsen achter den ander en allebei in precies
dezelfde houding. Eerst was ze van schrik bijna weggeloopen.
Maar toen is ze. in den loop van het concert, hij het aan-
hooren van de mooie religieuze muziek, plotseling op de
gedachte gekomen, dat we twee keer dezelfde persoon waren.
Het is wel mogelijk, dat een boek haar aanleiding gegeven
heeft tot die meening".
,,Heeft ze Arthur dikwijls ontmoet?"
,,Ik geloof van niet. Arthur hield van haar, maar is haar

eerder uit den weg gegaan. Eens heeft hij haar bij haar vrien
din ^opgezocht. Haar vriendin had grooten schik in mijn
,vermomming'. Het was ook alleen aan die ,vermomming',
dat Maud ons, wanneer ze een van ons tegenkwam, onder
scheiden kon".

,,Is er nooit twijfel bij Maud ojigekomen over haar mce-
ning?" vroeg de voorzitter.

,,Stellig. Maar dan kwam ze tot zulke innerlijke conflicten,
dat zij juist in haar meening bevestigd werd. Alleen daarom
is zij Arthur's zelfmoord zoo gemakkelijk te boven kunnen
komen. Maar kort daarop is ze toch heel ziek geworden".
,,Zeker tengevolge van de geestelijke spanning", stelde de

voorzitter vast.

,, W a a r scii ij nl ij k".
.,En ho(^ schikte Arthur zich in zijn rol?" vroeg de oudere

juffrouw. ,,Hij moest toch gemerkt hebhen, dat er met hem
wat bijzonders aan de hand was ?"
,,Daar weet ik niiTs stelligs van. Natuurlijk heeft hij wat

vermoed van het .zoete geheim', zooals Maud het noemde

en dat ze voor zich hield, zooals ook ik. want zij maakte
hier en daar schertsende toespelingen, die ik echter eerst
later heelemaal begrepen heb. Ik neem aan. dat hij daar
onder geleden heeft en dat, wanneer hij het werkelijk geweest
is, dien ik indertijd in de winkelruit gezien heb. het zien
van mij hem volkomen verrast en aanleiding gegeven heeft
tot zijn ongelukkige daad".
..Zou u in zijn plaats evenzoo gehandeld hebhen?" vroeg

de oudere juffrouw.
De jongeman zweeg.
..Hoe ging het toen verder met Maud? Ze werd ziek en

toen ?"

„Ze werd door haar ouders naar huis gehaald, naar Enge
land. Ik heb nooit meer wat van haar gehoord. In Engeland
is ze, zooals haar vriendin me vertelde, langen tijd in een
zenuwTnrichting geweest".
Er viel een lang zwijgen. De toehoorders wisten niet goed.

wat ze van bet verbaal van het jongrneiisch zeggen zouden.
Enkelen grepen hun glas. anderen staken hun uitgegane
pijp of cigaret aan. terwijl men elkaar intusschen ongeioovig
glimlachend.aankeek. Wat zegt u van die geschiedenis ? scheen
ieder aan de anderen te willen vragen.

.,U zult na den dood van .Arthur en de ziekte van Maud
heel wat moeilijke uren gehad hebben", richtte de oudere
juffrouw zich tenslotte weer tot het jongmensch. ...Al die
gesprekken met uw moeder, met de moeder van Arlhur.
met de ouders van Maud en met de directrice van hel
pensionaat — dat moet niet gemakkelijk geweest zijn .
.,Neen", zei het jongmensch zacht.
,,Waar hebt u Maud leeren kennen?"
.,0p een bal in het pensionaat, w aarop w ij. uit de hoogste

klas van het gvmnasium. uitgenoodigd waren".
,,Wat wilt u worden, als ik vragen mag?" vroeg de oude

heer.

,,Ik wil werktuigkundig ingenieur worden '.
,,Ach", riep de oudere juffrouw uit. Zij had wat anders

verwacht.

Weer zweeg het gezelschap. Het verhaal van het jongmensch
was uit. Op menige lip lag nog een vraag, maar meer was
niet uit den jongeman los te krijgen, dat kon men hem aan
zien. Eindelijk verbrak de voorzitter bet zwijgen.

,,Ik wil niet twijfelen aan de subjectieve waarheid van uw
wedervaren", begon hij op geprikkelden toon. ..en elk van
ons heeft wel eens gehoord van verbazingwekkende gelijke
nissen tusschen menschen, die totaal geen bloedverwanten
zijn, of die zelf meegemaakt. Men pleegt dan ook van dub
belgangers te spreken. Maar bij uw avontuur gaal het of
zou het om iets anders gaan, om iets veel diepzinnigers en
geheimzinnigers. Niet om een toevallige gelijkenis tusschen
twee personen, evenmin om een hallucinatie of om de ver
schijning van een astraal lichaam, maar om zoo te zeggen
om het dubbele bestaan van denzelfden persoon. Ik hel)
daarover geen meening. maar het interesseert me. hoe u
daarover denkt. Zonder twijfel hebt u na uw avontuur daar
over uw gedachten laten gaan. Hoe verklaart u zich dan
zoo'n dubbelgangerschap?"
De jongeman glimlachte.
,,Ik heb er alleen een schertsende verklaring voor ". zei

hij en kleurde.
.,Laat hooren die scherts, wij houden van scherts!" riej)

de oude heer. en terstond was het heele gezelschap weer
vroolijk.
,,Er bestaat een grapje", zei het jongmensch. ..waarbij men

iemand vraagt: Bestaan er op de wereld twee boomen. die
precies evenveel blaren hebben?"
,,Dat ken ik", riep de oudere juffrouw uit. ..Natuurlijk

zijn er bimmen, die evenveel blaren hebben, want er zijn
meer boomen op de wereld, dan onverschillig welke boom
blaren hebben kan. Dat wilde u toch zeggen?"

,.Ja".
..Maar wat heeft dat met dubbelgangers te maken?"
..Het volgende '. antwoorde het jongmensch. ..Vooropge

steld, dat wij menschen afbeeldsels van ideeën zijn. kan men
mi.sschien zeggen: Evenals er boomen moeten zijn. die precies
evenveel blaren hebben, moeten er ook precies dezelfde men
schen bestaan, want er bestaan veel meer menschen dan
de schepping ideeën van menschen heeft. Aangenomen, dat
er twee milliard menschen zijn en de schepping maar één
milliard ideeen van menschen heeft, moest elke mensch er
twee keer zijn. Maar - heb ik mezelf voorgehouden -
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\\aaischijnlijk is het verschil tusschen het aantal menscheii
en c at van de ideeën lang zoo groot niet; rekent men het
gioote toeval erbij, dat noodig is, willen onder de tw ee mil-
lard menschcn, die er bestaan, de enkelen, die dubbel zijn,
elkaar tegelijkertijd op dezelfde plaats ontmoeten, dan begrijpt
men, hoe zelden het verschijnsel van het dubbelgangerschap
meegemaakt wordt".

,,Heel goed!" riep de oude heer uit. ,,U bent waarempel
een verkapte filosoof!"
Het gezelschap geraakte in de meest opgewekte stemming;

alleen de onverwoestbare was niet tevreden. Met duimen
en wijsvingers van beide handen greep hij naar de revers
van zijn jas, trok die daaraan open, keek om zich heen,
en zeide:

,,En dat zou dus een idee zijn?"
,,Kom, weest u daarmee toch tevreden", riep de oude heer

hem toe, „dat is toch altijd nog wat beters dan een aap!"
,,Men zal wel moeten zeggen", nam nu de geleerde heer

het woord, ,,dat we niet een idee zijn, maar streven naar
een idee van ons Ik. Dit streven maakt de beweging van
ons leven uit. Hebt u dat nog niet bemerkt? Op het oogen-
blik, dat we daar niet meer naar streven, ons dus niet meer
bewegen, vallen we om als een tol, die niet meer voortge-
zwcept wordt, en zijn dood. Want we zijn niets bestaands,
■slechts beweging tot iets bestaands, de poging tot iets be
staands. Principieel staat nu naar mijn meening de gedachte
niets in den weg, dat zich op verschillende tijden of ook
tegelijkertijd precies dezelfde poging herhaalt. Principieel is
denkbaar, dat op twee verschillende punten van het in de
wereld doordringende menschdom dezelfde kracht naar de
zelfde idee streeft. Gebeurt dat onder ongeveer dezelfde om
standigheden en bevindt het zich tegelijkertijd in hetzelfde
bewegingsstadium, dan zou heel goed datgene zich kunnen
voordoen, wat wij onder dubbelgangerschap verstaan. Daar
uit zou dan blijken, wat door verschuiving van al datgene,
wat hier tot gelijkheid leidt, steeds verborgen blijft, namelijk:
dat wij hetzelfde zijn, ik en jij, jij en ik. Maar ik meen, dat
we ons nu niet met die vraag bezig moeten houden, maar
ons vergenoegen met het avontuur van mijn jongen buurman.
Het blijft heel eigenaardig, hoe men ook over het verschijnsel
van het dubbelgangerschap denken mag".

De geleerde heer zweeg en allen keken stil voor zich uit.
Alleen de lorgnon van de oudere juffrouw richtte zich on
rustig van den een naar den ander.

,,Onzc jonge vriend heeft wat vergeten", merkte zij na
een poosje op.

Allen keken haar vragend aan.
,,Den titel", zeide zij, met vermanend opgestoken vinger.
,,Juist!" riepen enkelen lachend.
,,Maar waar had hij den titel moeten plaatsen?" zei de

Zweedsche. ,,De geschiedenis had eigenlijk heclemaal geen
begin, we waren er plotseling in".

,,Het was juist een geschiedenis, die niet aan haar titel
hangt, maar op zichzelf staat", beleerde de oudere juffrouw.
,,Hoe wilt u baar dus doopen?"

Het jongmensch dacht na.
,,De dubbelganger", stelde de oude heer voor.
„Twee keer dezelfde persoon", stelde de voorzitter voor.
,,Laten we haar noemen: Een eind weegs samen", zei de

jongeman kleurend.
,,Heel goed: Een eind weegs samen", beaamde de oudere

juffrouw, „het is weinig en bovendien nog uiterst zeldzaam.
Lieve hemel, wat is het leven eenzaam!"

Het oude vrouwtjeTegen den avond is de wind naar het Noord-Oosten
omgeloopen, en hij blaast nu zachtjes zijn kouden
adem door de straten. Er glinstert een laagje ijs op
de steenen, en op het plaveisel liggen cirkels van rijm

te glanzen als guldens en rijksdaalders. Dan scharrelt,
gedoken in haar zwarten omslagdoek, de helderwitte Over-
ijsclsche muts op het oude hoofd, kleintjes en gebogen, het
vrouwtje voorbij. Zij kijkt niet op of om, ze heeft al haar
aandacht noodig voor het verraderlijk laagje ijs. SI Even
wordt haar gezicht rose en gerimpeld in het licht van de
lantaren; dan schijnt het in de lange pijpen van de flap der
muts. En ze sukkelt verder, steeds kleiner en onduidelijker
wordend, langs de huizen, van lantaarn tot lantaarn, tot zij

om dezi hoek van de straat verdwijnt. SI Niets is zóó wintersoh.
zoo droefgeestig als een oud vrouwtje op zoo n avond van ijs
en schaarsch licht. Ze hóórt er bij, ze vormt er één geheel
mee. Ik herinner mij plotseling tallooze platen, waarop men oude
vrouwtjes in de sneeuw ziet wandelen. Kleintjes komen de
voetstappen achter haar aan. Ik denk aan de vergelijking,
die onze brave Maerlant heeft gemaakt. In den winter

.,es die weerelt in der ghebare
Alse oft eene oude queue ware.
Arem ende in crancheit groot.
Ende welnaer bi der doot".

SI Deze melancholie van een winteravond en een oude vrouw.
Maar zij komt terug. In de verte zie ik haar naderen. Van
lantaren tot lantaren, net zooals zij zooeven is gegaan. SI
.,Lekker weertje, meneer", zegt ze met een opgewekte stem,
als ze langs mij voort.scharrelt. — Héb ik van mijn leven.
Gelijk heeft ze, ongetwijfeld. Het is lekker weer. Maar dat
zij dat nu juist moet zeggen, en daardoor mijn vergelijkende
fantasie tot een fantastische vergelijking maakt. Dat is toch
wel wat héél eerg. W.s.

De Schotsche Terrier
DOOR P. .M. ToepoelAl zal hel dezen zomer veertig jaar geleden zijn. dat

de eerste Schotsche terrier oj) onze tentoonstellingen
verscheen, het is pas een goede tien jaar, dat het
ras hier populair is. Men kan wel zeggen, dat het

thans na den fo.x de tweede plaats in de gunst van het publiek
inneemt. Daargelaten dan de hierdershond. waarbij men niet
moet vergeten, dat de leek onder herdershond of. zooals hij
zegt: politie- of wolfshond, allerlei rassen vereenigt. terw ijl hij
met fox en met Schot of Abcrdeen of lampenwisscher onder
scheidenlijk alléén den draadharigen fox of den Schotschen
terrier bedoelt. S3 De Schot heeft vele eigenschappen, die
hem in onzen tijd aantrekkelijk maken. In de eerste plaats
zijn scherpe en grappige omtreklijnen, die sterk uitkomen,
daar zijn zwarte kleur overal tegen afsteekt. Dat lange hoofd
met de rechtopstaande ooren, dan zijn o]) de korte beentjes
laag lijf en de omhoog wijzende staart. ^ Men glimlacht om
zijn mal, ernstig, gewichtig air en zijn dribbelgang. die een
mislukte j)oging tot een deftig voortschrijden lijkt. SI Dok
is hij zeer schrander. SI X'oorts zijn ruige haar. Maar het
meest doel wellicht zijn aard. Een Schot voelt zich belangrijk
en laat zich als zoodanig gelden. Elke Schot is een iemandje,
een persoonlijkheid. Hij weet en maakt zich een lid van het
gezin, waarmee de overige rekening houden. .Natuurlijk
loopen de Schotten in karakter uiteen, maar tóch \ ertoonden
de vele dozijnen, die ik goed gekend heb, nog meer overeen
komst daarin, dan in hunne lichamen. In de eerste plaats
is een Schotsche terrier een Schot. Volwassen, acht hij dus
vroolijkheid een doodzonde en van zijne eigendommetjes of
wat hij daartoe rekent tot zijne vrouw of baas en tasch of
stok of wat de ..God" bij zich draagt toe. blijft men af. SI De
ware vreugde van den .Schot is zich te ergeren. Zooals de
spelbreker den blijden mensch zijn vermaak euvel duidt, zoo
ook verbijt een Schotsche terrier zich wanneer hij andere
honden ziet spelen. Maar dit zich verbijten vormt juist zijn
pleizier. Het is grappig, vervelend en het is zielig. Wanneer
andere rassen met elkaar stoeien en elkaar narennen, wat
soms even, soms zéér. zéér licht en meestentijds heelemaal niet
erotisch is getint, dan loopt de Schot met het hoofd in den
nek en het staartje even naar voren gericht, als strijdvlag.
op stijfgespannen beentjes te brommen. De leek lacht er om.
maar wie zijne dieren kent. ziet het goede spel der anderen
bedorven en betreurt, dat het strenge heertje onmachtig is
normaal te genieten en geen gezonde levensvreugde kent. SI
De Schot leeft niet gemakkelijk. Wanneer ik. toen Bessie
nog leefde. Zaterdagsavonds de huiskamer binnenkwam, die
dan vol honden was. behoorde ze nooit bij de bende, die na
de lange afwezigheid tegen me opsprong. Toch was juist ik
haar lieveling. Later wist ik wat ik doen moest, doch toen we
haar pas hadden, ging ik zitten. Dan klonk na eenige minuten
een kreet als ,,tsjieng!" De eerste maal keken we elkaar
en alle honden aan en vroegen of de ander ook dat malle
geluid gehoord had. Niemand dacht aan Bessie. die met den
rug naar me toe zat. Op deze vreemde manier uitte zij hare
ergerni.s erover, dat ik haar niet was komen begroeten.

{Slot op bh. 131)
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OUDE OLIJVENHOF IN DE JLPES MARITIMES

LENTEBLOEI AAN DE RIVIÈRA
DOOK M. HoeïnMidden Maart. Lente. Nu beginnen de dagen

weer merkbaar te lengen en bet winterland laat zich
langzaam door de ecr.ste warme zonnestralen ont
sluiten. Groeipiekjes schieten uit de vochtige, dam-

])ende aarde omhoog. De fijne straalhloemen van het vroege
hoefblad vouwen zich open en tussehen de glimmende speen-
kruidhlaadjes staan de gele knoi>pen o]) openspringen. In de
(dzen beginnen de lange, hengelende katjes te stuiven. De
meeste vogels paren, de merels geven hun voorjaarsavond-
concert(Ui en op de bloeiende crocusjes komen de eerste honing
bijen. SI Het is Lente, maar .... slechts het begin van onze
Hollandsche Lente. Want na die eerste, warm(> voorjaars
dagen kan de wind weer fel int het Oosten blazen en sneeuw
komt do eerste, schaarsche roerselen van het prille voorjaar
weer hed(-kken. En hoewel d(> Winter overwonnen is. lijkt de
Lente nog ver. SI ..Daher aueh inieh immer, wenn das Frühjar
nalit. eine unwiderstehliehe Sehnsucht naeh den Gestaden des
Mittcdmeers greift". schreef w ijlen de l)ekend<' Duitsehe bota
nicus Straszhurger in de voorrede van zijn hoek: ..Streifzüge
an der Riviera". En wie, eens van het volle voorjaar in het
Zuiden heeft genoten, zal hegrij])en. dat dit noch overdreven,
noch sentimenteel is. SQ Ook hier doet de vroege voorjaarszon
alle knop|ien o])enspringen. Ook hier in dezen grooten. geuren
den ttiin langs de kust van de Middellandsehe zee wordt het
Lente, maar een Lente, die zich door geen w ind ol sneeuw uit
het eenmaal veroverde gebied laat verjagen. Alle planten,
struiken en hoonien staan nu in bloei. De perken in <h' tuintjes
staan vol rozen, anjers en reseda en legen de huizen is <le
lieliotrooj) omhooggesehoten en he<lekt de oude gevels met
groen en geurige bloemen. Langs de binnenwegen, een eindje
van de kust verwijderd, hloei<-n allerlei bolgewassen in het
wild. Kleine blauwe druifjeshyacinthen. een vroege anemoon,
een paar kleurige tul])ensoorten en ook de prachtige gele tros-

nareis w iegelt er zijn hloenisterren in den w ind. < lok staat overal
langs de hellingen de witte graslelie Anthyrieum Liliago. zóó.
dat heele ])h'kken wit zijn gekleurd. In de oiule oli)^fnkruinen
schitteren zilv(>rachtig (Ie blaadjes en ook in de citroenhoomen
begint het te hloes(>inen. Blauw koepelt de lucht boven dit
bloeiende Lentidand en de warme zon plooit telkens nieuwe
knoppen open. SI Nli einige andere ]daalseii op aarde behalve
d(» tropen hebben zulk t>en wtodderigeil plantengroei als deze
streki^n aan de C.öte d Azur. maar ook op weinige jdaatsen is
het klimaat zoo buitengewoon gunstig. Tropische jialnien.
eaetussen en agaven, eitroenhoomen. KueaK ptus en evpressen.
idles wat maar eenigszins een droogteperiode kan verdragen,
heelt hmr door de eeuwen heen een plaats gevonden. Want
oorspronkelijk is deze weelderige, soms bijna exotische plan
tengroei h,er met Ten tijde van Alexander den Groote kend.Mi
de Grieken dit land nog in haar oorspronkelijke gedaante,
maar reeds I linius klaagt over de toeneim-nde luxe en den
kostbaren aanleg van tuinen, die g.-sehiedde ten koste van de
echte natuur. Zoo zijn h.v. de palmen, hoe domineerend ook
m sommige strek.m. hier niet karakteristiek. Sle.dits .mmi klein
lialmhoompj.. is hier inheeniseh. al de andere zijn hier ge-
Zo vva l 1 '' jaar oud.

maar hier meestal hard o ?:<'ed kunnen rijpen.
enk(de z(-er zonnig,, „l ial «P
rijnheid komen \I l' M uchten wel eens tot
h ..r hun tw,,Vl "t ! ""''i" dadelpalmen, die
Amerika"
woordigd. Zelfs .<oo,o,.n U: . '^P^" ̂ '1" l"'''' vertegenwoordigd. Zelfs groeien hier en

denkele soorten uit de famili aar
1van (lon eo,-,,

beschutte jilaatsen
jialm. hoewel de
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VERDRINGERS VAN DE OORSPRONKELIJKE RIVIERA-FLORA. CHILEENSCHE COCOS- EN AUSTRALISCHE WA.4IERPALMEN

echte Cocus een tropciiplant is en het hier dan ook niet
..doet". Natuurlijk verraden vele van deze immigranten in
een kouden Winter hun waren aard en een onverwachte daling
van de temperatuur kan hier .soms een flinke opruiming
houden. SI Ook de citroenhoomen zijn zulke aangevoerde
vreemdelingen, al werd de eerste echte citroen (Citrus limo-
num) reeds in de 10e eeuw of misschien nog eerder door de
Arabieren in Spanje ingevoerd. Ze zijn de schoonste tooi van
dit land geworden en er zóó nauw mee vergroeid, dat we ons
geen Rivièralandschap meer voor kunnen stellen zonder deze
bloeiende hoomen, die tusschen den pronk van hun bloesems
nog de vruchten dragen van het vorige jaar. SI Ook de hooge,
donkere cyprcssen, de sombere toets in dit land van lichte
Lentebloesem, groeiden lang geleden slechts op de eilanden
van den Griekschen archipel, Noord-Perzië en den Libanon en
de blauwgroene agaven en de stekelige Opuntia's, die zoo goed
■redijen langs het Italiaansehe strand, zijn pas in de 16e eeuw
uit Ain<'rika ingevoerd. Alleen de olijven met hun knoestige
oude stammen en hun kruinen vol Ligusterachtige bloemen
hooreii van den oorsprong af hier thuis, zooals door overblijf
selen uit oudere aardlagen is bewezen. En ook voor de hooge
Steeneiken (Quercus ilex), forsche, altijd groene hoomen is dit
land het geboorteland. SI Wat er naast bloeiende tuinen, ter
rassen. aanjtlantingeii en boulevards met hun ingeburgerde
vreemdelingen nog is overgebleven van den oorispronkelijken
plantengroei is een altijd groen struikgewas: maquis of macchia
üenoemd, dat gelukkig nog op vele plaatsen aan de Rivièra
roeit en een dorado is voor den plantenliefhebber, die in

4pril hier komt botaniseeren. Waar.schijnlijk is deze Maquis
vroeger een bosch geweest, maar door verkeerd en onsyste
matisch kappen der hoomen zijn dezen gedegradeerd tot laag-
o-roeiende struiken. Een duidelijk voorbeeld van zulk een
degradatie is de Steeneik, die overal buiten de maquis als een
forsche boom groeit, maar hier alleen in struikvorm voorkomt.
SI Zooals in de meeste streken, die nog een oorspronkelijken
plantengroei hebben, zijn ook hier de planten aangepast aan
hun omgeving. De meeste struiken hebben hier kleine, leer-
aclitige glanzende bladeren en ook het totaal verloren gaan der
Idaderen is geen zeldzaam verschijnsel. De stengels nemen in
dat geval den vorm der bladeren aan, met dit verschil, dat

deze schijnbladeren geen of althans veel minder huidmondjes
hebben dan de echte, zoodat de verdamping veel geringer is.
Door deze inrichtingen zijn de planten in den boeten, dorren
zomer tegen verwelken en uitdrogen beschut. 83 In het vroege
voorjaar barsten hier alle bloemknoppen open en bedekken
met een overvloed van kleuren en tinten de wat eentonige
l)ruingroene winterkleur van de maquis en Thijm. Lavendel
en Rozemarijn en bovenal de Cistussoorten. vullen de lucht
met hun geuren. 83 Tusschen al deze kleurige struiken valt de
Myrte misschien het meest ojk omdat deze pas in Juni bloeit
en in het voorjaar nog met de overgebleven bessen van het
vorige jaar prijkt. Vroe
ger aan Aphrodite ge
wijd, gold deze struik als
zinnebeeld van jeugd en
schoonheid en het par
fum. dat men uit haar
schors bereidde. was
langen tijd in Frankrijk
een geliefd schoonheids
middel. Donkergroen
kl euren de geveerde bla
deren van het tweehuizige
mastixstruikje tusschen
de bonte bloemenweelde.
Het is een echte wind-
bloeier. Uit de groote.
roode, mannelijke bloem
trossen wolkt bij iedere
beweging het stuifmeel
op. om als door een toe
val op de veel kleinere
onaanzienlijke stamper-
bloemen terecht te ko
men. 83 Met zijn groote
schijnhloemen kleurt ook
de Lavendel (Lavendula
stoechas) heele stukken
m de maquis donkervio- (AUSI.ELIES TUSSCHEN DE
let. Aan het eind van de STEENE!\
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GESCHILDE KURKEIK IN, IIET ESTERELGE-
BERGTE AAN DE COTE D'AZÜR

sterk vertak

te stamme

tjes draagt
dit struikje
een onaan

zienlijk aar
tje van echte
lipbloemcn
en daarbo
ven, als een
w a pp erend
lokmiddel

voor de in-

sekten, een

bundel ge
wone blade

ren, die ech
ter prachtig
violet zijn
gekleurd. ̂
Andere lip-
bloemen, die
iedereen bier

direkt opval
len, zijn de
zilvergrijze
Rozemarijn-
struikjes vol
li ebt blauwe

bloemen en

de kleine,
k r u i pende
Tbijm, die
met milliar-

d e n roze

bloemetjes
den grond

bestrooid. SI Ook bet voorjaarsgeel van onze brem ont
breekt bier niet, al is de soort die bier groeit een andere en de
kleur wat lichter. Hier is bet Spartium junceum, die met zijn
groote, heldergele vlinderbloemen ganscbc bellingen met flon
kerend voorjaarsgoud bedekt. SQ Nog een andere opvallende
plant is de Aardbeiboom (Arbutus unedo). die in de familie
der beideacbtigen thuishoort, maar eigenlijk niets op onze bei
gelijkt. Alleen de roodtvit gestreepte bengelende bloembolle-
tjes verraden zijn afkomst. De aardbeiacbtige vruchtjes rijpen
langzaam en hebben een flauw zoetzuren smaak. Unedo was
de soortnaam, die Plinius aan dit struikje gaf. welke bij af
leidde van: unum tantum edo (,,slechts centje eet ik"): blijk
baar vielen de vruchten niet erg in zijn smaak. De twijgen
van dit struikje beschouwde men vroeger als een krachtig
toovermiddel om allerlei ongeluk te bezweren. SI Ook andere
planten waren van groote beteekenis in bet volksleven; zoo
M'crdcn in bet oude Rome uit de bladeren van den Steeneik

de kransen gevlochten, die als een booge onderscheiding de
hoofden sierden van verdienstelijke burgers. Ook de boom-
beide (Erica arborea) en de vreemde wolfsmelkboomen. die
wel 2 m. boog kunnen worden, speelden een rol in bet volks
leven. Een rol, die al lang geleden uitgespeeld is. want de
zakelijke mcnscb der 20ste eeuw beeft tooverkunst<"n en be
zweringsmiddelen niet meer noodig. Maar aardig zijn die oude
fabels en legenden toch, al bebooren ze niet meer tot de werke
lijkheid. SQ Een boom, die in den tegenwoordigen tijd nog
steeds een rol speelt, is de kurkeik. Eerst wanneer de boom een
vijftien of twintig jaar oud is, wordt ze geschild, maar de kurk
is dan nog niet veel waard. De tweede laag. die zich dan gaat
vormen, is voor bet gebruik beter geschikt, hoewel de kurk
die uit deze streken komt niet zoo best is als de S])aanscbe en
Algerijnscbc. Na de eerste maal wordt de boom <lan om de
8 of 10 jaar telkens onder banden genomen, tot de eik een b-ef-
tijd van 100—150 jaar bereikt en bij geen kurk meer oplevert.
Prachtig zijn de groote, kromgegroeide boomen. van welke de
schors, de buitenste kurklaag is weggenomen, zoodat de stam
in twee helften verdeeld is, een prachtig donkerrooden voet en
daarboven een kraag van zilverachtige, knoestige kurk. of
ook wel in een donkerrooden ring tusschen twee grijze stukken.
SÜ Daar de kurkeiken echter geen liefhebbers van kalkgrond
zijn, zullen zij niet overal aan de Rivièra voorkomen. In de
buurt van Menton en Nice, in de kalkalpen. zullen wij ertever-
geefsch naar zoeken. Wel komen zij echter voor in de buurt

van Cannes. het Esterel- en het Moorengebergte. SI \ ooral deze
laatste streken trekken ons zeer aan. omdat het nog groote.
vrij ongerepte gebieden zijn met weinig aange])lant<- gewassen.
SI Maar natuurlijk zijn er overal nog wel zulke plekjes te
vinden, mits men de moeite neemt het strand met zijn mon
daine genoegens en den Corniche d'Or met zijn razend auto
verkeer eens te verlaten en een ontdekkingstocht te maken
meer landwaarts. Wellicht zal men dan de oudste bewoners
van dit land. de oorspronkelijke flora, ook leeren kejinen.

DE HUID EN HAAR VER
ZORGING .... BIJ DIEREN

DOOK Dr. H. Engki.Het is een zeer modern en tocli wi-er oud Nerschijn-
sel: uitermate veel zorg aan de huid te beste
den. De moderne vrouw . . . vele mannen! . . .. och!
waarom niet? De natuur heeft altijd de uiterste

zorg besteed aan de buid harer schepselen, die van den mensch
niet uitgezonderd! SI Wat is de huid ni<'t een belangrijk
orgaan! Zij is het. die ons lichaam bij elkaar lioudt. het zijn
scherpe afgrenzing geeft, het beschermt naar buiten toe. en
voor zoover dit in haar vermogen ligt. ziektekiemen. \'ergiften.
warmte, koude, verre van ojis houdt. Zij is het. die een be
langrijk deel van de afscheiding van schadelijke stollen \'oor
haar rekening neemt, ja. moderne onderzoekingen hebben
het waarschijnlijk gemaakt, dat zij ook in staat is allerlei
stoffen op te nemen: voeding dóór de huid! Maar dit is weer
niets bijzonders tenslotte, wanneer men weet. dat lintwormen
en andere parasieten nooit anders doen. dan voedsel door de
huid heen opnemen. Zij leven in verteerd voedsel (in onzen
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darm ()f in dian van anilere diaren). missen zelf totaal een
(aimsU scl en doen voor hun voeding niet anders, dan door
mn uiid heen uit dat verteerde voedsel opnemen, wat ze
iioodig hebben. SI Denkt ge er even over na. dan is de huid
eus één onzer belangrijkste en gewichtigste organen. Zonder
huid kunnen we niet leven, ja, wanneer we door verbranden
meer dan de helft ervan kwijt raken, is genezing uitgesloten.
Als geen ander orgaan is de huid dan ook met bloedvaten
en met zenuwen verzorgd. Zenuwen, om alle waarnemingen
omtrent de buitenwereld aan het centraal orgaan, de hersenen
b

de toegangsopeniugen dier huizen duidelijk op zijde van de
insecten (en van hun larven vooral) zichtbaar. De fraaie, door
spiralen verstevigde bouw der buizen zeil' echter kan slechts
het mikro.skoop ons openbaren (zie^af heelding). Ten einde hij
de warmbloedige dieren de zoo belangrijke konstante lichaams
temperatuur te behouden, rust de huid dezer organismen
zich gewoonlijk uit met een haar- of vederlx'dekking. die
zorgt, dat er niet een te groot warmteverlies aan de o]j])er-
vlakte plaats heeft. SQ'Arme warmblejedige waterdieren echter
(walvisschen en zeehonden): water geleidt gemakkelijk, zij

ekend te maken en omjde ter bescherming noodige reacties } hebben dus een nog veel grooter warmteverlies, dan hun
aa

i

l'dtd's ('. Koov

IJNKS: DK UcHI BUIXIuX (I RACHKEl-X) DER IXSECTEX ZIJX DOOR SI E-
VIGE CHiriXE-SI'IRAI.EX TEGEX RLATDRVKKEX BESCHERM D. Zij
BREXGEX DE ZriRSTOF XAAR DE VERSCHILLEX DE O RGAX EX. \V 11 B EEL-
DEX ZE HIER A E VIT DE TOXG l'AX DE GEWONE ZWARJ E VI.IEA., 1 ,-5" X

VERGROOT. — RECHTS: HAREN VAN DE GEWONE HEIS.MEIS. MI-X ZIET
DUIDELIJK HET XU VERDROOGDE, BIJ DEN GROE.I UET I.E\-EXDI- CEI.I.E\

BESTAAXDE MERG. !.'5X I'ERGROOT

n de huid mede te deelen.
En bloedvaten, om de
stoffen, die afgeschei
den moeten worden,

_naar de oppervlak-
/le te vetvowew,
^om tle huiA te
voeden, cu te.
zorgen voor den
aanvoer v a it

nieuwbouwma-
teriaal, want de
huid slijt veel
en snel. S] Al

naar^" de leven s-
wijzejen al naar de
speciale functie, die
aan een bepaald deel
van de huid is opgedra
gen, is haar bouw ver
schillend, is ze dun en
doorlaatbaar of bestaat
ze uit een groot aantal
dikke en vaak harde, zelfs
verbeende lagen, is ze
kaal en glad of slijmig of
beschubd, behaard, bevcerd. S] "Wanneer een dier er toe over
gaat zijn huid op een of andere wijze te verharden, dan is het
daarnaast^ noodig,' dat hij speciale inrichtingen bouwt, die de
door die verharding sterk verminderde ademhalingsfuncties
overnemen. Het is dan noodig, dat de huid dunne, weeke
gedeelten vormt, die (om hun oppervlak zoo groot mogelijk
te maken) worden vertakt en geplooid en die men, wanneer
ze^naar buiten .steken, kieuwen noemt en, wanneer ze naar
binnen geplooid worden, longen. Kieuwen in de lucht zouden
te snel uitdrogen,' daarom vindt men dan ook in de lucht
longen, in het water echter kieuwen. Die ademhalingsorganen
zijn veranderde deelen van de huid. Ook onze longen zijn
niets anders dan een ingestulpt en zeer teer en vochtig gehou
den gedeelte van onze opperhuid en als zoodanig vormen zij

zich dan ook bij
den groei van het
kleine zoogdier in
het moeder

lichaam. Een der

de systeem, ver
wan t a a n d e

longen, en ook
alleen voor land

dieren bestemd,
is dat wat we bij
insecten vinden.

Zoeken immers

bij de longen de
bloedvaten de

lucht op om de
zuurstof bij de
verschillende or

ganen te brengen,
bij de insecten
vinden we een

stelsel van heel

fijn vertakkende
luchthuizen,door
middel van welke

de zuurstof bij de
verschillende or

ganen gebracht
Wordt. Vaak zijn

J'olo C. A'oo.V

DONSVEERT.! l' VAN EEN MÜSCJT, 80 X
VERGROOT

ver-

Men

hen

vet-

hel

wanten op het land.
vindt dan ook bij

meestal een dikke

d/ in

O /2 f/r/i u /tls cli ('

h/lJ rfweefsel. die

de inwetidipe tir
annen van tle
koude buiten-

wereltl istileert.

SI Bij de lucbt-
dveren dienen

daartoe. geVijk
^e7.eg,d. de \\aren
vw. -seerew. VfveY
"\w ïSv X -aw dv

a.vx\>^e\\ de
zachte, warme. ge

krulde wolharen voor

een isole<'rende laag en
bij de vogels doen de
donsveeren eenzelfden

dienst. Een stilstaande

luchtlaag tussehen die
wolharen en donsveeren

is het. die de isolatie tot

stand brengt. De gewone lange haren en de dekveeren dienen
er dan verder toe die onderlaag weer te bedekken en te
beschermen tegen invloeden van buiten; regen en wind. Hun
richting, hun streek, is dan ook altijd zóó. dat het water
er gemakkelijk afloopt. SQ Al naar het gebied, waarin de
dieren wonen, is hun baarkleed dicht of dun: olifanten
zijn evenals neushoorn en nijlpaard vrijwel onbehaard, hun
verwant uit den ijstijd, de mammoet, droeg een lang en dik
baarkleed tegen de koude. S] Behalve door middel van die
warme bedekkingen kent de huid nog andere methoden om
de warmte-afgifte te regelen: door rillen trachten we onze
temperatuur (door arbeid van de huidspieren) te verhoogen.
Worden we w-arm, dan krijgen we een rood hoofd en gaan
transpireeren, de bloedvaten in de huid verw ijden zich name
lijk, opdat het bloed zooveel mogelijk aan de op|)ervlakte
komt en zooveel mogelijk van zijn warmte verliest. Door
vochtafscheiding van de zweetkliertjes wordt de verdamping
verhoogd, een resultaat, dat honden bereiken door de tong \ er
uit den mond te laten

hangen. SI Krijgen we iti'.'i-. z
het daarentegen koud,
dan worden we bleek:

de bloedvaten in de

huid vernauwen zich en

laten 'zoo weinig moge
lijk warmte ontglippen.
Daarom is in een derge-
lijken toestand het ge
bruik van alkohol ..voor

verwarming" zoo te ont
raden. Namelijk verwij
den de bloedvaten van

de huid zich daardoor

ongeremd. En zij ver
oorzaken w'eliswaar een

gevoel van warmte,
maar het doel van de

vaatverwarming, het
tegengaan van warmte

verlies, gaat verloren.
SQ Nu begrijpt men ook
gemakkelijk, w"aarom de
dons veertjes (wij heel-

I'o/o ('. Kooy
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den liier <!en dergelijk veertje van een inusch al) niet glad
en samenhangend zijn als de dekveeren, maar ..wollig ', los
en rijk vc^rtakt; hoe meer zijtakjes, hoe meer lucht er tus-
schen vastgehouden kan worden. Hoe schoon dergelijke vor
mingen van de natuur hij sterker vergrooting wel zijn, laat
onze afheelding ten duidelijkste zien. Bedenkt men, dat het
geheel 80 X vergroot is, dan begrijpt men hoe dicht en
warm een musschenpelsje wel moet wezen; en men hegrijj)!
hoe die diertjes het ook hij felle kou nog in ons
klimaat kunnen uithouden, ook al mijden ze in
dien tijd zooveel mogelijk den wind en trach
ten ze door uitzetten van hun veerenkleed

de heschermende luchtlaag te vcrgrooten.
S3 Ofschoon fie haren van onze zoog
dieren onder het mikroskoop gewoonlijk
niet veel bijzonders laten zien, omdat
ze maar gewoon recht en eenvoudig
zijn, bezitten ze, misschien juist door
dien eenvoud, de mogelijkheid ook
voor veel meer doeleinden gebruikt te
worden, dan de meer gespecialisc<'rdc
veeren. De muizenharen, dieweophlz.
127 afbeelden, laten niet veel meer zien.
dan in ieder haar een duidelijke indccling
in merg en schors, de merg, de vroegere le
vende cellen, die naar huiten de verhoonide
schorslaag hebben afgegeven en nu ten slotte
bij het langer uitgroeien van het haar zijn
gestorven. Juist om de vele mogelijkheden en
eigenaardigheden, die bij de muizen en hun
verwanten, de knaagdieren, het baarkleed
vertoont, is het wel de moeite waard hier
even bij stil te staan. Wij allen kennen den
onbegroeiden staart van de ratten en muizen. Die is met
schubben en enkele haren daartusschen bedekt. Die sehubbcn
zijn ook vormingen van de huid, verhoorningen. Men vindt
ze vrij algemcnni hij knaagdieren en zij vormen o.a. de bedek
king van den harden platten staart van den bever. Soms is
het haar van

de knaagdie
ren zacht en

z ij d e a c h t i g,
als bij muizen
en konijnen,
soms daaren

tegen wordt
het hard en

borstelig ° en
kan zelfs, als

bij het stekel
varken (hier
M ordt niet be

doeld de egel,
die geen
knaagdier is),
een volledig
s t e k e Ikleed

vormen. Ei

genlijk is er
niet zoo'n heel

groot verschil
tusschen ha

ren en stekels,
de laatste zijn
alleen wat dik

ker, kunnen
soms als sa

mengegroeide
bundels van
haren opge
vat worden. Bij enkele soorten van stekelvarkens neemt in
den zomer het aantal stekels, in den winter echter het war
mere baarkleed toe.Bij zwemmende knaagdieren vindt men
tusschen de zachtere dunne haren, langere harde borstels,
die bij het duiken een luchtlaag tusschen zich in vast hou
den, welke het nat worden van den warmen pels verhin
dert. Haren kunnen langs de teenen of langs den voet-
rand dezen verbreeden tot een zwemvoet, zooals dit bij
voorbeeld bij den bever het geval is — hoewel natuurlijk
zwemvliezen effektiever en daarom te prefereeren zijn. ^

J'o/o ('. Koov
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Was er dus aan gewone muizen en andere zoogdierharen dooi
het mikroskoop weinig te zien. een dankbaarder objekt zijn
(Ie haren der vleermuizen. zo(jals we ze Jiier bijv <><>rl>eelrj van
een der gewone Nederlandsehf^ soorten (Ves])ertilio pipistrf J]u>j
afbeelden. Het zijn dunne, zachte iiaren (op (!<' afhf'chUnii
zijn ze + S.SO ■ \ ergroot!). wier schors uit sjiiralen van elkaai
dakjiansgewijs overdekkende schubjes bestaat. Zooals men
ziel. een zeer eigenaardige en van den gewonen zeer af^^■ijkende

liouw. \ raagt men ons echter, waarom bij de vleer
muizen de haren zoo eigenaardig ontwikkeld

zijn (en bij iedere soort weer een andere va
riatie vertonnen !). dan moeten wij het ant

woord schuldig blijven. SI Wij moeten
hier kort zijn en kunnen niet alle uit
groeisels van de zoogdierhuid nagaan en
zoo interessante vormingen als hoorns,
nagels, hoeven en de vele soorten van
klieren moeten we onbesproken laten.
We kunnen er slechts terloops nog op
wijzen, hoe de huid ook de zetel is van
alle kleuren en alle dierlijke schoon
heid. maar willen dit onderwer}) niet
verlaten voor we onzen dames verklapt

hebben, dat er vogels zijn die hun veeren
poederen! Met een gekleurd poeder, dat

bejiaalde huidklieren afscheiden. SI Zeggen
we tenslotte nog iets van de andere groejien
\an gewervelde diertui: de reptielen, de am-
phibiën en de visschen. De reptielen hebben
in tegenstelling tot de amphlbiën over het
algemeen een droge en vi-rharde huid. \ aii
slangen en hagedissen kent een ieder, vooral
teaenvoordig. nu hun huiden veel verhan-

deld worden, hel hoornachtige, beschulide m'I: bij krokodillen
tredcm in dat \'el huidverbeeningen op. die de eigenaardige
structuur aan de krokodillenhuid ge^•en. bij schildpadden ten
slotte groeit de huid uit tot de mooi gekleurde platen schild
pad, die het harde, beenige kapsel, het eigenlijke schild, aan

de buitenzijde
k 1 e e d e n.
n  gevolg

HONDERD MOSKEEËN 'tf Sini io.v
■CAREVA DZAMHA EEN DER BEKENDSTE 'DU O IS DE

duidelijk den vorm van
phibiën vinden we mee
denke aan onze salamand

zijn bezitter
stal

b(
E.
van dat ver
harden van de
huid hij de
reptielen is.
dat bij slan
gen en hage-
dissen het
eigenaardige
V e r s c h ij n s e 1
van de ver
velling op gaat
treden. In-
plaats van als
bij ons de
stukjes ver
sleten huid ge
regeld en bij
gedeelten af te
V erpen. wordt
het harde.
<lroge vel in
ééns verlaten
en het blijft
als een zooge
naamd slan
gen hemd hg-
gen. in ver
bleekte kleu
ren. maar nog

vi-rradend. Bij de am-
ers en L L

van die huid het grootste deel van'l^"""i V
zoodat een geverniste kikvo, 1 verrichten,
ook treverniue <.nmublellijk stikt ! (trouwensgeverniste menschen sterven een
men het toevallig weet van een
blauw geverfd had). §1 O
gelijken de visschen. dii
(men denke slechts aan d

jammerlijken dood. gelijkelown. die zich geheel licht-
P  rpitielen en amphibiën.

7.1 slijmige huid hebben
tv aar dip slijmhuidpaling.
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vcr-

even-

vorin

bijzoiHl.M- ontwikkeld is) én een
schubbenpantser (dit komt, ge
lijk Antonie van Leeuwenhoek
in een zijner 1 Missiven
meldt, bij den paling
eens in den gewonen
voor! maar is alleen met be
hulp van het mikroskoop te
ontdekken). Toch is, wanneer
men den aanleg en bouw nauw
keurig nagaat, een visschen-
schub eigenlijk iets geheel an-
d(U-s, dan een schub van een
slang of een hagedis. Want,
terwijl de laatste verhoornin-
gen van de opperhuid zijn, ont
staan vissclienschubben als ver-

beeningen in de lederhuid.
Daarom is het ook, dat ze nog
altijd door de slijmige opper
huid bedekt zijn. Ieder jaar
groeit er bij (um schub een stuk
je aan. En omdat die groei in
voorjaar en zomer sneller gaat
dan in het najaar en den win
ter, ontstaan er zoogenaamde
jaarringen, zooals dat ook dui
delijk te zien is aan het schub
je, van een hot, dat afgebeeld
is op hlz. 127. Dwars over de in
gewikkelde en bij nader toezien
zeer fraaie structuur van het
ringen, die wijzen op een snelleren groei in gunstig seizoen en
op langzameren groei in het ongunstige; jaargetijde. Men he-
grijpt, hoe dergelijke groeiringen, in bevoegde handen, een
gemakkelijk middel vormen om den leeftijd der di(;ren te
bepalen. {Slot volgt)

IN DE HOOFDSTAD VAN

BOSNIË
DOOR W. ValkSAIIAJEVO is omringd door Jjergen. Dwars door de

stad stroomt een riviertje, de Miljacka (de lioflijke),
meestal zeer kalm, soms schuimend in koortsachtige
haast. Het was aan haar oever, dat in 1914 Frans

Ferdinand en zijn gemalin doodelijk werden getroffen door

HET STADHUIS VAN SARAJEVO IN MOORSCHEN STIJL

liubje verloopcn de groei- de schoten, welke den Wereldoorlog ontkelenden. Een gedenk
steen bij één der vele bruggen roept het gebeurde met gou
den letters aldus in de herinnering: ..Hier gal'Gahrilo Prinzip
ons land de vrijheid". SI Zijn de huizen in de omgeving
weinig anders dan hij ons. op een afstand van nog geen halve
kilometer ligt de Carsija (Tiirksehe bazaarw ijk), reeds genoemd
in een vorig artikel: ,.ln de Hoofdstad van Herzegowina".
Naast de honderd moskeeën, die met haar slanke rninarets

het stadsbeeld beheerschen. is de Carsija zeker de grootste
bezienswaardigbeid van Sarajevo. Zij bestaat uit een twin
tigtal straatjes met ontelbare, kleine winkels (duéans). waarin
de te koop aangeboden waren meestal ook worden vervaar
digd. Als regel verkooj>t men in elk straatje slechts de pro
ducten van één handwerk; zoo is er h.v. een wijk voor
de schoenmakers, de hakkers, de zilversmeden en de koper
slagers. Het komt echter ook voor, dat naast den verkooper
van chocolade, havla en andere snoeperijen, de slager zijn

werk verrieht of een geheel
lam aan het braadspit wordt
rondgedraaid. En het kostbare
filigraan, dal met de arbeid
der koperslag<'rs sinds lang de
roem van Sarajevo is. ziet
men soms op straat naast een

ijverigen sehoenlapper ver
vaardigen. SQ De duéans wor
den 's morgens geopend door
een soort valluik, dat op straat
komt te liggen en dan dienst
doet als [jlaats van uitstal
ling en loopbrug om binnen
te komen. Daar zitten ze. de
kooplui en handwerkslieden,
met gekruiste heenen op een
tapijtje of stroozak wachtend
tot Allah ko()j)ers zendt. Doet
iemand een te laag bod. dan
zal hem niet een ..Wacht no"-
eens even worden nageroe
pen: de Mohammedaan laat
zijn klanten ongestoord naar
een concurrent trekken, want

buiten den wil van Allah zal
toch niets geschieden. Bij
na den geheelen dag blijft de
kooi)man in zijn w inkel: slechts
op de voorgeschreven gebeds-
tij<len gaat hij heen. verricht
de ritueeh

f

BEGINT DE CARSIJA

wassehingen en bidtMiiirTDtC TE S iRAIEVO. OP DEN ACHTERGROND, BIJ DE KIOSK.MARhTD.JG IE de TURKSCHE BAZAARWIJK
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111 de iiaa.stliijgelegeii moskee, üaaroj) keert hij terug, rookt
sigaretten en wenkt den kofl'ieventer, die met een groot
instrument op den rug nu hier en dan daar den weg ver
spert. Waar deze man blijft als een karavaan door de
nauwe straatjes sukkelt, is een raadsel, want men ziet soms
rijen ezels, die gehcele hooibergen torsen. SI Zoodra na
zonsondergang de muezzin van een minaret de geloovigen
oproept tot het avondgebed, sluit de koopman zijn duéan
en wandelt langzaam naar huis. .Slechts een heel enkele maal
heeft hij zijn winkel met het woonhuis verhonden, want de Mo
hammedaan wil gaarne ongestoord temidden der zijnen leven.
S3 Van de honderd moskeeën te Sarajevo vinden we de
mooiste vlak hij de Carsija. Het is de Begova-moskee. ge
bouwd omstreeks het begin der zestiende eeuw en in de geheele
Mohammedaansche wereld hekend. O]) een voorhof, omgeven
door een laag muurtje met hekwerk, staal onder een
rijke linde een hron en daaromheen
nemen d(^ geloovigen plaats voor de
ritueele wasschingen. De moskee zelf
is een koepelbouw van groote afme
tingen. Een zeer oud, maar kostbaar
tapijt bedekt den vloer; koranspreuken
en arabesken versieren de wanden en

een groote luster hangt in het midden
van de enorme ruimte. Tegen den
Mand, die in de richting van Mekka
staat, rust een groote steen, het Graf
van den Profeet voorstellende. Aan de

eene zijde daarvan is de kansel, Mclke
gcMoonlijk dienst doet, aan de andere
zijde bevindt zich de feestkansel en
overal in het rond liggen prachtige
tapijten. SI Tapijten vindt men echter
ook in de M'oonhuizen zeer veel en de

kunst van Mcven Mordt dan ook buitengcMoon serieus be
oefend. Als beM'ijs moge dienen, dat M'ij ergens een meisje
aan het M erk troffen, dat voor een kleedje van 1 m^ opjier-
vlakte drie maanden noodig had en daarbij 400.000 draad
jes van 470 verschillende kleuren gebruikte. Bedoeld kleedje
kostte slechts 6500 dinar (± f220), zoodat het niet te ver
wonderen is, dat
het M crkstertje een
geringe verdienste
genoot. Meisjes als
zij M'orden betaald
per m- afgeleverd
werken kunnen het

brengen tot ten
uurloon van 1,5 ii 3.5

dinar, althans ge
durende de beste

jaren. Het aantal
hestejaren is echter
zelden groot, Mant
de arbeid vergt zoo
veel van de oogen.
datjonge menschen
er zelfs M(d blind

door M'orden. SI Naast de Begova-moskee staat een mauso
leum (turhe) voor den bouMcr Ghazi Huzred en zijn vrouM .
De sarcophaag, die zeer mooi heet te zijn, is door kunstig
geborduurde ZM'arte doeken aan het oog onttrokken. Zulk
een mausoleum richt hel volk bijna altijd op voor den houMer
van een moskee en een enkele maal gebeurt het. dat een
rijke bov(m zijn graf ook een ..turbo" Mcnscht. Wie zich
(échter eeii ,,turhe" verlangt uit ijdelheid. begaat een zonde.
Mant Allah — de schenker van alles — Mcnscht niet. dat
e<'n rnensch zich verhoovaardigt op zijn geld of verstand.
83 De geM'one Mohammedaansche graven — te .Sarajevo
vindt imm e<m vijftigtal op de meest onverwachte plaatsen
— worden aangeduid door tMee verticale steenen: een groote
staat aan het hoofdeinde en een kleine bevindt zich bij de
voeten. Op den grootstcn steen, die soms wordt beschilderd,
staat te lezen M'ie daar begraven ligt, wanneer hij stierf en
hoe zijn vader hechtte. De grafsteenen der mannen gelijken
van hoven een menschenhoofd met tulhand of fez: den voor-
maligen militair herkent men aan een sabel. De steenen ho
ven een vrouwengraf zijn van boven alle spits; verdere aan-
M'ijzingen M'orden niet gegeven. S3 Men trekke uit het ont
breken van elk vriendelijk Moord op deze vrouwengraven

haduM

VOORAAN: KAMPIOE

NEST SCHOTSCHE TERRIERS, WAARVAN

- lend

niet een verkeerde conelu.sie. De Mohammedaan is vaak een
zeer goed echtgenoot- die zijn vrouM met aclïting hehande t.
VeelMijvcrij kM am reeds lang geleden in Bosnië uiterst zelden
voor en als opvoedster der kinderen stond de vrouM bij den
Mohammedaan altijd hoog in eere. Dat de man in haar echter
ook gebreken meende te ontdekken moge blijken uit spreek-
M'oorden als: ..Wat de vrouw niet hoort, dat kan zij niet
verder vertellen" en ..De vrouM' vertrouwt op haar tranen,
gelijk de dief op een valschen eed". 83 Wat aan de bezoe
kers van Sarajevo bij een Mandeling dadelijk opvalt, dat is
het verschil in kleeding van de menschen oj) straat. Geheel,
half en heelemaal niet gesluierde vrouwen wandelen naast
modern gekleede heeren of mannen, die zooeven uit het
museum schijnen wcggeloopen. En op het gebied van woning-
houw gelijkt .Sarajevo een staalkaart van stijlen uit versehil-

landen. Van (h monumentale gehouwen imponeert ho

N EBONY VAN AND EL,
ACHTERAAN: KAMPIOEN RATATAT OFRALC

{Eiacnaar Mr. C. Xaaycn Ic Kullfnltini)

 ENKELE ZULLEN DEBUTEEREN OP DE
WINNERTENTOONSTELLING OP 7 EN 8 APRIL IN HET RAI-GEROÜW TE AMSTERDAM

{Ei'^cnaar de Heer J. (dos

de

Pascha

ven alle een schep[)ing in Moorschen
stijl, het raadhuis, dat in verband met
de Bosnische landskieuren — rood en
geel — uit roode en gele steenen werd
opgetrokken. Het groote museum ver
dient bovenal vermelding, omdat er
uitgebreide ethnogratische verzame
lingen en vele arc.ha<M)logische vond
sten Morden bewaard. In de toekomst
zullen de opgravingen in deze omgeving
waarschijnlijk nog groote verrassingen
brengen, m ant tijdens de Turksche over-
heersching kwam het omwoelen van
den bodem niet voor. ..Indien Allah de
schatten in de aarde aan de oppervlakte
wcnscht. zal hij ze daar w el brengen"
meenden de Turken en als gevolg daar
van kon met eenig recht worden ge

zegd: ..Iedere aardlaag van Bosnië verbergt een oude cul
tuur". 83 Onder de 70.000 bewoners te Sarajevo zijn tegen
woordig nog geen 25000 Mohammedanen. Daaruit is het te
verklaren, dat er naast een .Servisch-Orthodoxe kerk uit de
X\e e<'uw nog een nieuwe moest worden gebouwd en dat de

ehikken.

Met leede oogen
hebb cn de Moham

medanen gezien
hoe het aantal ..on-

geloovigen" niet
wilde verminderen

en verscheidene

malen probeerden
fanatici door ge
weld uitbreiding
van het Christen

dom te keeren. Ty
peerend voor toe
standen uit den

tijd. dat Bosnië nog
niet doorDostenrijk

,, . - was ingelijfd (1878)
II. Ihiizai . //.)) . 1 1 1

,  IS het verhaal.dat
lijfarts van den Turkschen sladhouder Mehmed Akif

(18i3-]874) naliet. Hij vertelt, dat een deputatie
-- aan het hoofd waarvan een zeer fanatiek Mohamme-
( aan stonc lol den stadhouder werd toegelaten. Na
eemge aanhalingen uit den Koran begon de woordvoerder
zich te beklagen over het luiden der klokken, maar de
goedmoedige Wali (stadhouder) had reeds zoovele klachten

hij van drift opsprong en schreeuw-
,ili ïtii.i den Koran leeren? Jij hond

n  \an de klokken niet hooren. En gij
1  1 , . begrijjit. dat deze vle-g.1 VOO, een klem maandgeld zelf zoo'n klok zou luiden.

zijn eigen huisdeur hing?" S3 Dat alles

Boowtich-Katholieken over een vroote kathedraal hese

als deze gehoord, dat
de; ..Zwijg ezel; wil
kunt dus het luide
anderen zijt zoo di

ook als men ze aan
is reeds lang geleden
O  • - ^ thans beboort nodsdieustbaat teSarajevo tot bet verleden Ook d.. I .i S""; oivnstnaat te
driivincr "<■ .loden, die na bun ver-
Sa, aievo Irokken ' l^onstantinojiel en Saloniki naar.Naiajivo trokken, genieten een vrijheid, welke ieder zoo gaar
ne opeischt voor zichzelven. maar soms i ieder zoo gaar
aan anderen schenkt. - a ^onis al te voorzichtig
hoven is gesjiroken. bi

maar som:
laast de stad Sarajevo, waarvan

oude vestistaat nog de ngstad ..Grad".in het midden der zestiende eeuw i i i..
1  1 1 lierghelling gesticht."'<l■^^e. lager gelegen stadsdeel, dat ..Varos"Terwijl het
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heette, eenige malen door Inaiid werd vernield. ld(M'l de
,,Grad" telkens gespaard en zoodoende is er weinig veranderd.
Alle huizen hebben nette tuintjes en zijn omringd door muren.
De getraliede vensters, waarachter zich vrouwen voor vreem
de mannen verbergen, zijn nog aanwezig en meer dan in de
benedenstad worden er zware sluiers gedragen. SI Is reeds
om dit alles een tocht naar de Grad zeer aan te bevelen,
bovenal bet panorama van de b<'nedenstad moet iedej- ge
nieten.En wie bet geluk mocht hebben tijdens de vastenmaand
(Ramazan) in Sarajevo te vertoeven, die zal in den nacht
uit do Grad een tafereel kunnen zien van ongeëvenaarde
schoonheid. Ontelbai-e lichtjes branden in en om de mos
keeën; de slanke nii-
narets lijken branden
de fakkels en van

muur tot muur gaan

guirlandes van lampi
ons, vormend Turk-
scbe letters of andere

figuren. Wie dat alles
in zijn leven slechts
eenmaal aanschouwde,

zal er telkens en tel

kens aan terugdenken.

De Schotsche

Terrier
{Slot van bladz. 122)De reuen geven

aanleiding tot
een slechte

stemming wan
neer '^mcn ze met ande
re bonden samenhoudt

of op de wandeling an
dere tegenkomt.^ Ten
onrechte houdt men

hen daardoorvoor moe
dig. Het is integendeel
kennelijk angst, die
hen de vechthouding
doet aannemen en hen

doet brommen, zoodra
slechts een ander in de

huurt komt. Wordt een

andere Schot zoo be

jegend, dan ontstaat
een bromconcert, en

winden ze zich meer

en meer op. Behoort de
heleedigde tot een
strijdbaar rasjdan heeft
men zóó een klopjjar-
tij. Ook hierbij komt
uit, dat de Schot geen
vechter is. Hij delft
altijd het onderspit en
ontelbare malen heb
ik waargenomen, jdat
hij ook niet veel uit
richt. Toch heeft hij
een vreeselijk gebit, zooals ik vaak heb ondervonden.^wan-
neer ik een kluwen ontwarde en de Jack of Jock of dup
pie aan mijn handen dat deed, waarmee hij zijn vijand
bedreigd had. Eén Schot, nog avcI een hond met bijzonder
zware tanden, liet zich maar bijten, maar had ik hem
bevrijd en droeg ik hem hoog in de lucht de kennel uit
om hem uit de tanden te houden van de anderen, dan
kloof hij mijn duim of vinger af. alsof dit nu de eenige
bestemming van dit lichaamsdeel was. S3 Maar al is ch; Schot
een bromtol in de kennel, als hond-alléén of een eelU])aar er
van toont die lasten niet. Als hond alléén geell hij zich ook
heter. Want liefkoost men een Schot en er nadert een ka
meraadje. dan is zijn pleizier alweer bedorven. 83 Ach. hij
leeft zoo moeilijk! SI Hoe geniet de Schot, wanneer men ge
heel alléén met hem is. Dan zucht hij van genot wanneer men
hem aanhaalt en vooral wanneer men meewarig tegen hem

VAN LINKS NAAR RECHTS: GLENISLA MYRTLE. KAMFIOFN RATATAT OF
RALC. KAMPIOEN LAINDON LACY
(Ki'^cniiar Mr. C. Xaayvn h- Rotterdam)

sjireekt. Want. als gezegd, vreugde is doodzonde voor hem
en hij vindt het heerlijk, wanneer men met hem begaan is.
S3 Ze liggfui zoo grappig o]) hun zij met de korte, dikke been
tjes stijf als ste kjes aan het forsche lijf. ik. die altijd door de
menschen moet leeren hun spieren te ontspannen en die
smul aan een rustenden Bedlington met elke sjjier op romj)
en lange b(>enen los. ik vraag me steeds af of de Schot zich
niet opslijt. door altijd eenige spanning Ie houden. 83 Reu en
teel' versciiillen zeer in dit ras. D<* teel'is. als vaak bij terriers.
moedig(u-. Verder is ze lui. lui! Onder den he(. Mc. (iandlish
heb ik te Londen op een tentoonstelling van de Lennel (ilub
een teefje zittend alles zien winnen, tol hel kampioenschap

toe. Al haar loopen is
misschien tweemaal

luu'il en terug in den
ring geweest. 83 Die
luiheid was een moei

lijk j)unt in den tijd
van de eenheidsworst.

Ik bedoel tlaarmee in

de eerste jaren na den
oorlog, toen men on
der den indruk zeker

van al de ..eenheids"'-

rommel. waaroj) we
toen geleefd hebben,
en van den met de

groote trom binnen-
gehaalden üuitsehen
herdershond, met mis

kenning tan al het
verschil van het werk.

want van den aard en

den bouw der rassen,

eiken hond als een

Duitschen herdershond

keurde! Elk ras moest

scherp wezen, gestrekt
staan (de levende brug)
en druk iloen. \ an

voren echter moest het

als een foxterrier staan.

Dit trof voor den .Schot

al heel slecht, want

zijn voorbeentjes moe
ten flink naar achte

ren en zijn achter-
beenen onder en nii-t

achter zijn lijf staan.
Daarbij is de goede
teel', als

terwijl de
lende reu den indruk

van een verscheurend

dier maakt in den rinir.
gedraagt het vrouwtje
zich er zeer behoorlijk.
In dien tijd had ik een
teefje, dat onder eiken
Engelschen keurmees
ter won en dan ook

jarenlang de eenige
kampioen in haar ras

gezegd, lui en
angstig brul-

is gebleven, doch dat bij den Nederlandschen keurmeester
geen genade kon vinden. Op een tentoonstelling nu kom
ik met haar tegenover tal van honden van een to<m zeer
sterke kennel in het ras. Ik heb het laagste nummer en
moet vooraan loopen. Maar mijn teefje is razend op kin
deren. vooral met bloote beentjes — ja. Schotten zijn Pu
riteinen — en daar blijkt me. dat een paar hondjes door
meisjes met lage kousjes ztdlen worden voorgebracht, ilol-
lijkheid. een in deze eeuw afgeschaft gebruik, belemmert
ons vaak. maar daar heeft zij mij geholpen, want. daar ik
de <lames liet voorgaan, kwam mijn teefje achteraan in d<' rij
waar hel zich als een bezetene aanstelde tegen de lri])pelende
voetjes voor haar. Ik zegevierde! 83 Wanneer ik den Schot
niet onverdeeld waardeer, dan kan dit komen, doordal ik
hem nooit als hond-alléén heb gekend. Dat hij eerst dan zich
uit en innig wordt, zei ik reeds. Maar ook is de reu dan wel-
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licht zinclclijker. Toch moet. wie erg oj)ziet legen een onge
lukje, geen laagheen uit Schotland nemen. SI De marquanlste
Schotsche terrier. het succes op straat en bij de kennissen,
heeft in den ring geen kans. Want daarin wenscht men ooren
en staart kort en juist de lengte van die lichaamsict en
.schenkt hem de komische lijn. De zwarte kleur ook is sleclits
een der kleuren van het ras en al brengt een zwart Schotje
een véél hoogeren prijs op, zwart bovenhaar is wel eens zacht
en veelal ontbreekt de wol
len ondervacht. Daarom ge
ven kenners de voorkeur aan
anders gekleurde, vooral aan

ILWmDF. NEGEN MAANDEN OUDE SCHOrSCHE TERRIEH
{Eii^aintrs Mevr. G. ic Zaudvoorl)

loÊ

rossig-bruin gestroomde hon
den. De overige kleuren zijn
staalgrijs, zwart-, grijs- en
bruingestrooind. roodzand-
kleurig en stroogeel. S3 Ook
de grappige, dribbelgang is
verkeerd. De goede Schot
schudt in het geheel niet bij
het loopen. SI De Schotsche
terrier is slechts één der ter-
rierrassen van Schotland. De
overige, zijn de West-High-
land white, de cairn- en de

Sky(;-terrier. D(^ drie Border
rassen. t.w. Border-. Bedling-
ton en'Dandie Dinmont niet

me(^gerekend. Men maakte.
to(m hij met het laatste
kwartdeel der vorige eeuw op
d(^ tentoonstelling kwam. nog geen onderscheid, vandaar dat
dez(^ variëteit den algemeenen naam ontving, waarnaast
echter nog vaak Aherdeen wordt gezegd. SI In Schotland
rijdt men den vos niet achter foxhoundu na, doch zoekt men
Inmi in inh hergachtig terrein te voet op, daarom behoeft de
terrier daar niet snel te, zijn en kan hij geheel gefokt worden
voor het werk in

de holen <m pij
pen. duslaagbce-
nig. Er is veel
ov(U- te doen ge-
w eest O f h e t

voorluum al of

niet recht be

hoort te wezmi.

Men haalt daar

bij den vos aan,
di<^ zelf rechte

V O O r b c. n e n

heeft, doch Rei-

naert woont wel

in het hol, maar
hij haalt den
kost op den be-
gamm grond op,
waarbij vaak
s n e 1 h (! i (1 z ij n
eenig redmiddel
is, zoodat hij een
stel rechte voor-

beenen niet mi.s-

sen kan. Zoo re-

deneerend zou

men den terrier

ook volkomen als

den vos moeten

fokken en niet VOORJAAR IN DE SCHAAPSKOOI
laag op debeenen. SI De laagbeenige rassen zijn w aarschijnlijk
uit rachitische dieren gefokt. Zij zijn geen dwergrassen, doch
vrij forsche, op buitcmgewoon lage beenen en even verkeerd als
het geweest is den dashond overdreven kromme beenen te
geven, even ongerijmd zou het zijn een laagbeenigen terrier
met rechte beenderen te fokken. De zaak is, dat het onder
armbeen eene geringe buiging naar binnen toe vertoont. Op
zij gezien is het been dus recht en van voren schijnt het zoo,
doordat men het haar lang laat, waar het bot naar binnen
buigt en kort maakt, waar het naar buiten buigt. SI Behalve
wat de beenen betreft, heeft de Mode ook nog met den Schot
gesold wat hoofd, oog en romp betreft. Jarenlang heeft men

p„.. j

en la

'erp voor den

op het bekende lange hoofd gefokt, dat. om het lang te doen
schijnen, ook smal gemaakt werd. Dit lange hoofd gaf lange
rompen, maar men wenschte den romj) juist kort. Thans wor
den kaken geëischt, die hijten kunnen, dus lang zijn zonder
overdrijving en de romp is gedrongen en toch lenig. De
schedel is bijna vlak en de stop is zeer gering, de neus steekt
iets vooruit. Tanden sterk en groot, scharend, met bovenste
rij voor. Oog hazelnootkleurig of bruin en amandelvormig.

JJet zwarte oog is evenzeer
in strijd met de raspunten
als met het gezond verstand.
Kleine V-vormige. staande
ooren. Sterke nek. Kleine

voeten. Zvv aar gespierdf dij
en. Korte staart, van onge
veer 18 cm. SI Hoogte van
den Schot 23—30 cm bij een
gewicht van 3/,—91^ kilo.

De tentconstellingsloop-
baan van den Schot is zeer

wisselvallig geweest en het
heeft dit ras steeds ontbro

ken aan mededinging tus-
schen kennels, die er niet

voor schromen l)eroemde hon

den en liefst beproefde ouder
honden uit Engeland in te
voeren. Zijn eerste vriend is
wijlen Dr. A. J. J. Kloppert
geweest, de onvergetelijke lei
der der IN ederlandsche kvno-

gie. Eenige jaren vé)éu' het begin dezer eeuw en nog eeiiige
daarna fokte hij zijn ..Amster'-Schotten. INa den oorlog
was de heer ./acq. Zilh ssen. de w elbekende chef de bureau
van den Raad van Beheer, zoowat tir frnigf. die zijn
voor-oorlogsche liefde trouw bleef. S3 Daarop hebben de
voor ons land geweldige kennels van wijlen mevrouw M. .A.

G. van der Leeuw -

van Dam en van

m e V r o u w

D a e n d els-van

Hijck het ras
sterk gepropa
geerd. Kennel
Sans Souci (ler-

ne voerde enkele

mooie honden in

en Kennel De

Dreef verscheen

met meer dan

twee dozijn tege
lijk ()]) eene ten
toonstelling. SI
Thans leiden de

heeren Mr. S.

-Naayen en J.A.
Liassen. Mogen
zij spoedig ern
st i g e fokkers
naast zich krij
gen. zoodat een
wedijver en daar
uit een gemid
deld gehalte ont
staan als bij den
1 O X t e r r ier. SQ
W aaraan zou het

,  , , toch liggen, datde draadhar,ge foxterner zooveel vrienden onder de medici
en de hchot onder de juristen telt? Een der
hebbers van den Schot is wel

mr.

en der grootste lief-

j , - B. A. Oskam teRotterdam, en de laatste maal. dat ik bij hem was en even
wachtte, terwijl hij nog iets schreef, had ik met klimmenden
angst - ik vreemde een w aanvoorstelling te hebben — reeds
dneenzeventig Schotjes op kalenders, aschbakjes. foto's
pressepapmrs en wat niet al geteld, toen hij me

jui.st honderdvijfentwintig in de 'dat

stonden

verzekerde,

kamer hingge„! Ja ,1,. Sch„. i. iel ecn .la-Awa/'.X;
 kunstenaar.


