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DE STILLE WEKEN
door Johan WesselinkOVER het land hebben de vasten-avondzotten ge

raasd met bonte mommen en bizarre kleeding. Zij
hebben met trommellawaai en scbellengerinkel de
donkere schimmen van den winter uitgedreven, maar

daarna mom en zottekleed afgeworpen. Zij bereiden medi
tatief zich voor tot de ontvangst der lente, van de zon en de
bloemen. SI Tot bet oudste heidendom zijn volksgebruiken
terug te voeren en onverwoestbaar hechten zij zich vast aan
altijd weer nieuwe geslachten. SI Er is een vreemd en sterk
verband tusschen de menschen en de natuur, dat verrast
door de symbolische harmonie. SI De stijgende zon heeft
den winter teruggedreven, stormen en wilde wolken drijven
hem uit, met trommels, schellen en jagende maskers. En nu
ligt de aarde stil en meditatief, schoongewasschen, met het
aangezicht naar de zon. SI Het zijn de stille weken der voor
bereiding. Heel fijntjes hangen de franjes van hazelaar en
els in het nog dorre hout. stil en roerloos, bang dat hun gouden
stof zal uitwolken in een nog niet ontwaakte lente. S3 De els
is rustiger, wijzer dan de hazelaar. D(^ hazelaar beeft soms
van verlangen het hooglied van de lente te zingen. Als de
zon nog een beetje toeschietelijker wordt, dan is hij niet
meer te houden en zijn goudpoeder heeft kans te ver-
stuiyen op bevroren grond. De els heeft niet die onvoor
zichtige spontaniëteit: hij wil al zijn schoonheid bewaren tot
de hoogtij van de lente. Dan zal hij in bronzen pracht zijn
franjes doen waaieren over de anemonen, de geurige violen
en de primula's. De eerste kapellen zullen mee genieten van
zijn gouden wolken. 03 Wat er nu in de stille weken bloeit,
is te schuchter, te devoot voor goudwolken en te klein en te
tenger onder het goud-bronzen decor van den els. Het is de
galanthus nivalis, die uit de sneeuw opgedoken is met haar
witte, kleine klokje, dat te ijl en te blank is om geluid te wor
den. Het zijn crocussen, die haar glanzende kelken van geel
en paars te haastig geopend hebben en vergeefs wachten op
den vlinder, die bij haar glanzende kleuren jiast. De hommel
met zijn wildemansgebrom, die zwervende vagebond, heeft
de crocus natuurlijk ontdekt. Hij, de zwerver, die er altijd is.
altijd gulzig zich stort op de honing, altijd snuffelt en loert
naar het goede der aarde, hij vergeet bij de crocussen de mi
sère van den winter. Ergens in een holletje heeft hij opge
sloten gezeten tot de zon hem wakker maakte. Hij vliegt
uit en ja, daar staan de crocussen zoo maar klaar om aan al
zijn vreugdeverlangens te voldoen. S3 Brutaal en moedig zijn
de hommels, heerschers, als echte vagebornhm. Zij zijn er vóór
de bijen en de vlinders, zij scheppen de room. zij genieten
van de eerste geuren. Wie doet hun wat? Met hun basstem
men overstemmen ze iederen mededinger, onder hun trillende

vleugels buigt iedere bloem. ja. als de els niet oppast, rafelen
ze nog zijn franjes kapot. ÏSl J och schijnt het of de crocussen
hem goedgezind zijn. Zie eens, hoe die groote gele op de zuid
kant van het walletje hem in zijn kelk vasthoudt en de blaad
jes zelfs beschermend vouwt over zijn onbeholpen, ruige lijf.
En de andere crocussen. de paarse, schijnen afgunstig. Het
paarse kleed is te stemmig, te ernstig voor den liistigen
zwerver. 83 En de galanthus nivalis is te kuiseh. te blank, te
vroom. Ze zou breken als de gulzige wildeman haar naderde,
zij trillen reeds als zijn stem voorbij gonst. SI Anders doet de
wintcijasmijn. di<' met een gele (ira|)erie het oude. bouw
vallige muurtje iiedekt. .411e liloenien zien naar hem uit en
hij ruiseht er zoemend langs door de overvloed van kleur en
geur. En van zonlicht. Want de Maartsche zon stooft het
muurtje al warm en er is een toover van licht en goud. 83
Daar deelt ook Daphne in met haar rose briiidstakken. en de
aconiten schuilen er bijeen en genieten bescheiden mee van het
feest. S3 De hommel is weggegonsd. Waarheen ? De zw erver zal
door tuinen zeilen, door allemaal zon en over alle bloemen,
die hij. vagebondeerende ródeur. wel weet te vinden, al kruipen
ze nog weg gelijk het Maartsche viooltje ol het kleine hoef
blad. in puin en onder broussailles. 83 In de stille weken wor
den er litanieën gezongen als preludia van het lentehooglied,
wisselzangen van merels, meezen. vinken, roodborstji's. win
terkoninkjes. Van musschen ook. Maar die detorieeren. 83
Ze-zitten nog allemaal om het huis, waar de v oederbakken
staan. Ze zingen nog voorzichtig, ze weten nog niet of hel
ernst is met de zon en met die winterjasmijn. en de crocussen
en de sneeuwklokken. En ze houden nog een oogje oj) het
venster, waardoor 's morgens de kruimels naar buiten ge
gooid worden en die voederbakken willen ze toch ook nog
niet verwaarloozen. Men kan nooit weten! Veilig voelen ze zich
eerst als er groen gaat botten, als de bijen, vlinders, vliegen,
rupsen, wormen te voorschijn komen. Zoo'n hommel, nou ja.
daar zijn ze nooit verzot op geweest. 83 's Avonds gaat een
zwarte lijster op het topje van den radiomast zitten, heel
zoetjes doet hij zijn avondgebedje en kijkt naar de zon. die
ondergaat. Verbeeldt hij het zich of is het werkelijk zoo? 't Is
zoeler in de lucht dan gisteren en die nevels daar in de weide,
dat is van de zon. Die heeft vandaag al warmte gebroeid.
Morgen zal hij er eens heen vliegen. Tien tegen een. dat er
uit die weide, tusschen de madelieven, wat lekkers te voor

schijn kruipt. En dan wil hij ook naar die helling, waar "t
zand zoo los woelt, warm en gestoofd. Daar bloeien misschien
al de paarse helmbloemen. waartusschen allerlei dingetjes
scharrelen, die hem de winterontbering zullen vergoeden.
Want zoo'n rotte goudreinet. die men hem wel eens toegooide.
was goed toen er anders niet te eten viel. maar hij. Lucullus
der vogelen, prefereert toch een behoorlijk diner met
malsch escargootje als hors d'oeuvre. 83 B
doet hij zijn gebedje luider, blijer, 't \ ooruitzicht van morgen
stemt hem tot vreugde. Dan kijkt hij neer op den kersebooni.
Kleine pikkeltjes ziet hij er aan. allemaal kleine [tikkeltjes,
duizenden. Dat worden bloemen, dat worden kersen. Een
vizioen van een groot festijn gaat voor hem open. En zijn
avondgehedje w ordt een juichkreet, die beantw oord wordt uit
het topje van den anderen radiomast. Zie zoo. morgen zullen
ze met hun beiden er op los gaan. 83 De stille weken van
Maart? Neen. dat is een dichterlijk.- fantazie: Het broeit en
zont. het gonst en zingt al overal. Erger: Toen de lijsters
met een laatsten kreet, die heelemaal niet meer een gebedje
was. van de radiopalen weggevlogtm waren, renden m.-t hoogc
ruggen de katers door den tuin en hun zang en wederzang
ging je door merg en be,-n. .-rger dan het gekerm van een
valsch gestemde zingende zaag. Al de sneeuwklokken. cro-
cu.ssen en aeomten gaan er vannaeht aan. Zul je nmrgen vroeg

die gedachten

wel zien!

TUINTJES
DOOR A. FoTASSE-ivi MMEL

I K ruik pannekoeken", riep m'n klein.- j.mgen. toen hij
I uit scluml kwam en de voordeur binnenst..rmde. Gevolgd
I ke! k,-n'b/^ T hii «l"-..J_keuken m ^ Twee paar verlangende „ogen einden van

de pan naar het stapeltje bruin-kna,,,,ende "gebak ̂ n ni.-t

"f, t "l"":-" koek. S...Als .ons moeder koeken bakt zei Da.j.w- u - i .
.,e„ ."'at



24 Maan 1934 BUITEN 133

maal om haar lieeir'. §3 Bij de gedachte aan z'n moeder be
trok opeens zijn guitig snoetje en hij vertelde: .,Ze heeft van
morgen gehuild, we hebben een dikke brief gekregen en
nou willen ze ons bosch omhakken". SI Ja, dat was erg, maar
begrijpelijk was het wel. S3 Tussehen de allemaal eendere,
keurig onderhouden tuintjes, onderling gescheiden door een
lage liguster-haag, stak het ééne, met boog struikgewas, als
een slordige krullebol uit. SÜ „Ons moeder en ons bosch",
zei Daantje als twee die bij elkaar hoorden. SI En over de
beide jongenshoofden heen, zag ik opeens weer het tafreeltje,
hoe enkele jaren geleden het artistengezin ons deftige nieuw-
bouwwijkje was komen binnenvallen. SI In den verhuiswagen
zaten veel kinderen en slechts weinig meubels werden uitge
laden. SI 's Morgens hadden ze hun entrée gemaakt en 's mid
dags was het huis al in orde. S3 Toen togen de vader en de
twee grootste jongens naar de bloemenmarkt en ze kwamen
terug met een paar ribessen, een vlierstruikje en een linde
boompje. S3 Het blonde vrouwtje .stond aan de voordeur
het drietal op te w achten en liefkoozend gleden haar handen
over het slanke lindestammetje. SI Later hoorden we dat het
vrouwtje opgevoed was buiten, te midden van groen en
bloemen. Ze was den jongen artist gevolgd tot op het kleine
bovenhuis. Met dapperen lach had ze het heimwee wegge
duwd en ze zocht den zonkant in de oogen van haar vijf jonge
tjes, die daar aehtereenvolgens geboren werden. SI Toen, op
eens waren de verdiensten beter geworden. Ze hadden het
kleine moderne huisje gehuurd met vóór- en achtertuin, dat
toevallig leeg stond. SI Vergeten waren de jaren van zorg en
druk. SI Hier zouden de kinderen kunnen spelen, niet be
dreigd door auto- en tramverkeer. Hier zou ze weer buiten
kunnen zitten, zooals vroeger thuis onder den lindeboom. En
de lindeboom was gekomen en de struiken die ze al die jaren
zoo gemist had. Maar alles was zóó wonderlijk vlug gegroeid
dat het tuintje 's zomers op een dieht prieel leek, waar geen
zonnestraal dóór kon breken. SQ Maar óók geen nieuwsgierige
buren-oogen, wist het vrouw tje, en ze zat in haar groen hol
letje zielsvergenoegd en gelukkig. SI Onkundig was ze van
het noodlot dat dreigde in reglement-vorm. Er mocht,' vol
gens opgemaakt plan, geen hoog struikgewas, geen schutting
of iets van dien aard de harmonie van het geheel verstoren.
Diit stond er. SI En in het huisje van „ons moeder" was niets
harmonisch. SI Daar lachte, huilde en stoeide de kleuter-
schaar in alle toonaarden, en buiten groeide het struikgewas
even uitbundig. SI De buren, wier nieuwsgierigheid onbevre
digd bleef, doordat het vrouwtje nooit een praatje maakte en
zich zelden liet zien, namen wraak. SI Het bestuur kwam in
plechtige vergadering samen en schreef den grooten brief die
maakte dat Daantjes pannekoek-vreugd bedorven werd en
dat zijn moeder in tranen was. SI In gedachten zag ik de
mannen al met hakmes en bijl, omringd door de verontw aar-
digde familie. SI Maar geen drama viel te beleven. Vóór het
vonnis voltrokken werd, kwam als voorjaren de verhuiswagen,
die kinderen, meubels en artisten-paar meevoerde. En nie
mand weet waarheen ze gegaan zijn. S! Onze jongen heeft
wèl vriendjes weer gekregen, maar geen onafscheidelijke meer
zooals Daantje was. SI Het huisje was dadelijk weer ver
huurd. Stijve, hagelwitte gordijntjes hingen voor de ramen,
waar voorheen vuurroode geraniums vlamden. SI Een ren
tenierend echtpaar sleet er rustig zijn laatste levensjaren.
Tussehen de rechte grintpaadjes om de bloemperkjes groeide
geen onkruid meer en de liguster-haag was even recht ge
schoren als bij de buren. SI Maar er klonk ook geen uitbun
dige schaterlach, noch een lieve vrouwenstem, die een hui
lend kindje in slaap zong. SI Het huisje èn de voor-èn ach
tertuin waren gelijk geworden aan een van de velen, volgens
,,reglement".

DE LIJSTERHet kind zit in de wieg, en kijkt met zijn blanke,
verwonderde oogen naar buiten. Hij pruimt met
zijn grappige mondje, hij beweegt zijn kleine vingers
langs den rand van de wieg. en ziet maar . . en

ziet . . En warempel, daar heb je de lijster. Hij is uit de lucht
komen vallen. Hij is neergestreken op de lat, waar het meisje
het karpet over hangt om het te kloppen. Hij trippelt, be
vallig als een dan.seres over het groengeverfde hout. Nu
buigt hij zijn kopje links, dan weer rechts, hij rekt en strekt
•(.h, hij hipt en tipt met zijn broze pootjes, hij trilt met

zijn bronzen vleugels . . SI Het kind heeft hem ontdekt, en
het houdt zijn oogen voortdurend op dat bewegende ding
gevestigd. Kijk, kijk, daar trippelt de lijster langs de lat. en
komt dichter bij het raam. Je ziet zijn nerveuze kraaloogjes
en zijn bibberende snaveltje. SI Als dit nu geen voorjaar is.
weet ik het niet. Een kind. een lijster. En boven die ellen
dige huizenrij, waar ik oj) uitzie, een barmhartige lentehe
mel, mild, met veel blauw en wit. een groote wolk. die be
daard en stralend door den eersten lentemiddag zeilt. SI
Als dit nu geen vreugde is . . SI Het kind ziet nog steeds
naar den vogel. SI Maar plotseling vliegt hij weg. Ik hoor
het ruischen van zijn wieken. Dan schuifelt het in het hees
tertje van de buren, een heestertje, dat naast het schuurtje
staat, en nog heelemaal kaal is. Het is. of er iets door de
takken valt. Dat is natuurlijk de lijster. En even klinken
een paar tonen. Een fragment van een vogellied. Een paar
parelende, diepe klanken; een slag. zuiver als zilver: een blij
brokje muziek. SI Nu is bet toch voorjaar. SI Het kan nog
wel wat duren. A la bonheur. Maar ik heb het dan toch
maar gezien: het kind en de lijster. Ws.

STAD
DOOK .1. J. VAN GeUNS

Geheimzinnige poorten en de breede
Haven waarin het water zinkt en stijgt
Maar dien sinds eeuwen vaart en handel meden.
Waar midden op den dag zelfs alles zwijgt.

Slechts het gebulder van de torenslagen
Wil nog wel overstemmen het geluid
Waarmee de ruimen worden leeggedragen:

Vergeefs: er vaart geen schip meer in of uit.
In boeken, eenmaal daaglijks nageslagen.
Telt nu geen vinger meer de winsten uit.

Maar dag aan dag beschaduwen de linden
Vervallen pakhuizen met dichte blinden
^ aarvan het blauw door de eeuwen is vergrijsd.

Er is gansch geen beweging dan dat in de
Haven het water statig daalt en rijst.

Maar als ik nu het tooverwoord kon vinden . . . .

Lathyrus Odorafus
Uüou G. Kromdi.ik {Bij de voorplaat)Natuurlijk zijn alle bloemen mooi. ook de in 't

wild groeiende j)ianten: zelfs die met bijna onopval
lende bloemen zullen bij nadere beschouwing mooi
en interessant blijken te zijn. Een feit is het echter,

dat ze door den een meer gewaardeerd worden dan door
den ander. Een ieder heeft nu eenmaal zoo zijn lievelings
bloemen. Toch zijn er enkele bloemsoorten, die een ieder
welkom zijn, die niemand ooit in zijn kamer of tuin zal weren.
O, w e kennen ze wel, het zijn de Roos. de prachtige Anjer, en
ten derde de heerlijk-geurende Lathvrus. ..Sweet-Peas" — we
hebben ze allen even graag, deze sierlijk gevormde, op ele
gante, soepele stelen geplaatste bloemen.Ze zijn immers overal
voor te gebruiken, op kleine, glazen pulletjes, op hoogere
vazen — sedert we stelen ter lengte van 50 tot 60 cm hebben,
met op eiken stengel vier tot vijf bloemen — en op fijn gesle
pen glas, ja daar komen ze nog wel het allerbest op uit.
Grof steen kunnen we bij deze fijne bloemen niet gebruiken.
Het grootste succes heeft men met de kleuren door elkander
te gebruiken; enkele harde kleuren zetten we liever apart.
Prachtig zijn ze_^in een glazen pul voor tafelversiering, vooral
de zachte tinten doen het dan bijzonder goed. We moeten er
alleen rekening'^mee houden, dat blauwe en lila tinten bij
kunstlicht minder mooi zijn, verder zijn alle kleuren van het
zuiverste wit tot het donkerste zwart geschikt. Toch is de
Lathyrusbloem eerst de laatste jaren zoo populair gewmrden.
tenminste wat ons land betreft. In Engeland geniet ze reeds
geruimen tijd groote belangstelling, en het is ook daar dat
men groote verbeteringen aan de bestaande soorten tot
stand heeft gebracht. (Slot op bladz. 144)
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Foto G. Kriii^i'ys

PANORAMA VAN DJEDDAH, DE WITTE STAD AAN DE HLAUWE ZEE. D.)EDDAIl. BIL.tAD .iL KAN.ISTL (STAD DER COJSSVLS).
IS DE EENIGE ONREINE STAD IN HET IIEUAGE LAND VAN DEN ISL UI

Indrukken uit het Heilige Land van den Islam
DOOR D. VANVELE volken hebben of hadden hun Heilige Land

of Stad. S3 Ook Mij Chrislinieii spreken van ons
Heilige Land en ue lezen graag daarvan, en als een
bezoek daaraan binnen den kring onzer mogelijkheden

ligt. verlangen we er ivel naar dat land eenmaal te zien om de
heilige gesehiedenis ervan beter te begrijpen, ja. die ten deele
aan ons geestesoog te laten voorbij gaan. Daar leefden de
Aartsvaders en in dat land van belofte Merd Gods uitver

koren volk binnen geleid na het wonder van de M oestijnreis.
En in dat land M oonde ..de gezi^gende onder de vrouwen'",
en daar ligt het verachte Bethlehem. de plaats rvaar onze
Heiland geboren werd. en dat land koos God uit om de
schouwplaats te zijn van de centrale gebeurtenissen der ne-
reld-geschiedenis. Het Heilige Land is voor ons een land van
heilige geschiedenis en van vele en grootsche herinneringen.
Nog is het een land van aetueele heteekenis in het Mcreld-
gebeuren en wellicht zal het dat nog meer Morden. Maar
God roept er ons niet meer heen om Hem daar te dienen
of Hem te aanbidden op den tempelberg. SI Integendeel,
de gesehiedenis van Gods volk is Merehigeschiedenis gcMor-
den en de dienst van God in zijn tem])el en in nauMkeurig
voorgeschreven ritueel is gCMorden een dienen in geest en
M'aarheid. Slechts piëteit en vrome herinnering en geen
reëele geestelijke belangen binden ons aan ons Heilige Land.
Het Specifieke van de ,.hadd.)". Voor den Moham
medaan is dit anders. Het. land Maar de stichter van zijn
godsdienst geboren Merd en Maar die zijn Mcreld-zending
volbracht, spreekt tot hem niet slechts van herinnering,
maar het roept hem op om Allah daar te dienen, te zamen

DER Meulen

met zijn broeders uit de andere landen der Mcreld. op
vastgestelde dagen en vastgestelde {)laalsen. en om daar
t(> verrichten een ritueel, dat de stichter \ an iiun gods
dienst. de ..laatste \an Allali's proh'ten"". zelf hun voor
deed. Het Heilige Land \aJ) den Moslim is voor hem van
pen reëele en aetueele heteekenis. die ons geMoonlijk ont
gaat. Eén van de vijf zuilen van den Islam is bet verrichten
van de ..haddj". den bedevaaiTttteht naar het Heilige Land.
om daar de voorgeschreven riten te volbrengen bij de Qa aba

Foto G. Kruficrs

PELGRIMWERVERS IN .ACTIE IN DE DESS.t

te .Mekka, bij den ..berg der genade ' in de vlakte van .Arafat,
en om den duivel te steenigen in bet dal van Mina. Iedere
vohvassen Moslim, die daartoe in staal is en die zijn gezin
verzorgd achterlaten kan. is verplicht éénmaal in zijn leven
de haddj te volbrengen. Sü Sommige Moslimsehe v olken ne
men het niet zoo nauM met dezen zeer ZMaren eiseh. dien

hun ])rofeet hun oplegde. Zij leggen dan vaak meer den na
druk op de andere vier zuilen van hun godsdienst, n.1.
1. het Itelijden (volgens hun korte geloofslndijdenis: ..er is
geen andere God dan Allah en Mohammed is Zijzi profeet"),
2. het verrichten van de salaat. de vijf voorgeschreven ri-
tueele godsdienstoefeningen per etmaal. 3. het betalen van
de zakaat. een voorgesehrev en gz-deelte van de inkomsten
van het land. den veestajiel enz.. 4. het vasten gedurende
de maand Ramadaan. SI De Moslims van ons Indische ge
bied zijn bekend om hun trouM in het volbrengen van de
haddj. Zij behooren mcI tot de verst alMonenden van het
Heilige Land en de vervulling van dezen plicht kost hun
veel. maar dat schijnt de aantrekkelijkheid ervan slechts te
vergroüten. Levenslang moet er vaak voor gespaard, alle

bezittingen moz-ten vaak te
gelde gemaakt Morden, en ten-
shttte moet men nog een kans
spel met den dood spelen oin
fle baddj tevolbrengen.In vroe
ger jaren zijn er calamiteiten
van zoo grootmi omvang bij de
hazldj voorgekomen ol' eruit
voortgevloeid, dat de aandacht
der estersche Mogendheden
er door getrokken werd en
maatregehm ter voorkoming
genomen Mcrden. Eerst slechts

maatregehm om zichzelf te be
sehermen. vooral door qua
rantaine tegen de epidemieën
die van .Arabië uitgegaan zijn
over een groot deel der wereld:
dan ook regelingen om de men-
schen op hun reizen naar en
van het land van den Islam te
bpsehermen. (^luarantainesta-
tions onder internationale eon-
tiole Merden op den noorde-
ijken en zuidelijken toegangs
weg over zee opgericht, en de
>< lutigheblnmde Mogendheden
dMoimen (h Regeering van het
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I'oto (i. Kruiers

OP HET DEK VAN EEN GOED NEDERLANDSCH PELGRIMSSCHIP. OFFICIEREN EN DOKTER HEBBEN DAGELIJKSCH CONTACT
MET DE ONWENNIGE, AAN HUN ZORGEN TOEVERTROUWDE REIZIGERS

om aan de heirbaan te Djeddah te staan. Vergeten we niet-
lezer, dat de indrukken feller en onontkoombaarder mogen
zijn op onzen uitkijkpost, maar dat we allen in on.s leven
telkens staan naast een pelgrimsweg en dat we de hopenden
er langs zien trekken, terwijl w e diep in ons w eten: ..die w eg
is de verkeerde en hij loopt uit op teleurstelling".
De HADD.I EN DE Ned. Indische PELGRIMS, DE ZGN. Djawi.
Al voor Mohammad. dus nog in heidenschen tijd.was Mekka
waarschijnlijk een bedevaartplaats. Doch pas nadat de stichter
van den Islam den pelgrimstocht naar Mekka voorschreef als
een door Allah opgelegde verplichting aan alle mannelijke
volwassen geloovigcn die ertoe in staat zouden zijn. is Mekka
geworden een bedevaart-centrum van groeiende beteekenis.
Meer dan 13 eeuwen al ziet een belangrijk deel der menseh-
heid naar Mek-

Heilige Land het voorrecht af om in de havenstad Djeddah
vertegenwoordigingen te mogen vestigen, die controle zou
den kunnen uitoefenen op het vervoer hunner pelgrim
onderdanen over zee en om te controleeren hoevelen het

land binnengingen en het weer verlieten, ten einde aldus het
sterfte-percentage in het Heilige Land te weten. SI De
havenplaats Djeddah werd aldus de eenige stad in dit ,,reine
land", die verontreinigd wordt door de aanwezigheid van
ongeloovigen. Tot op den huidigen dag heet Djeddah bij de
inwoners van de Hedjaaz (d.i. de geografische benaming van
het Heilige Land van den Islam) daarom: .,de stad van de
Consuls". Djeddah werd de internationale controle- en uit
kijkpost van het Christelijke Westen in het Heilige Land
van den Islam. Het bezetten van dien post heeft offers ge
kost. Niet alleen .stond Djeddah telkens weer bloot aan het
gevaar meegesleept te worden in de calamiteiten van het
land, zooals oorlog, epidemieën, hongersnood, watergebrek,
maar bovendien leefden de Christen-vertegenwoordigers er
als gehate cn onreine vreemdelingen, tegen wie nog eenmaal
een algemeene moordpartij is losgebarsten. SI De offers zijn
en worden echter niet tevergeefs gebracht: de gevaren aan
de haddj verbonden zijn sterk verminderd en het nauwere
contact tusschen Christenen en Moslims heeft geleid tot el
kaar beter kennen en meer waardeeren. S3 We zullen op
den uitkijkpost te Djeddah gaan staan en onze blikken
laten weiden over de heilbegeerigen die daar langs ons
stroomen over deze heirbaan der Mo.slimsche wereld, waar
al meer dan 1000 jaren de volken langs zijn getrokken in de
overtuiging God daarmee te dienen en zoo het heil hunner
zielen te zullen bemachtigen. SI Er zijn in de wereld vele
iielgrim-ivegen, heirbanen waar een lijdende, zoekende, hopen
de menschheid langs trekt. Eigenlijk is de leven.sweg van ieder
mcnsch een pelgrimstocht. Met het lijden in deze wereld heeft
de mcnsch geen vrede en in zijn ziel ligt het verlangen naar
iets beters, naar vrede en harmonie en het geloof aan het
bestaan van dat betere land. En daarom gaat met nimmer
verflauwende hoop de menschheid op pelgrimsreis in deze
wereld. Wanneer we dan ook staan aan den kant van zoo'n
groote heirbaan van een deel der menschheid. dan leven we
mee met hen die voorbijgaan, dan voelen we dat we van èèn
geslacht zijn, dan erkennen we dat wij ook op ónzen pelgrims
tocht zijn, alleen langs een anderen weg. Heilbegeerigen gaan
aan ons voorbij, geloovigen, menschen die meenen op Gods
,veg te zijn, op weg te zijn naar het paradijs. Het is benauwend

ka en keert ze

het aangezicht
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doorstane gevaren en soms maanden, zelfs jaren van zwer
ven op de reede van Djeddah aan, thans laten de groote
stoomschepen er hun ankers vallen, die na een tocht van
slechts een paar weken hun levende lading uit de haven
plaatsen van Nederlandsch-Indië aanbrengen. Het avon
tuurlijke en heroïsche van den pelgrimstocht is daardoor
ten deele verdwenen en om het gctulbandc hoofd van den
toean hadji straalt na behouden terugkeer niet meer de nim
bus van vroegere jaren. Want de aandrang naar het Hei
lige Land is in streken als Nederlandsch-Indië toegeno
men, en tienduizenden zijn er jaar op jaar heengetrok
ken; zelfs vrouwen en kinderen hebben in grooten getale de
vermoeienissen en de nog steeds groote gevaren van de reis
doorstaan. Onder de Mohammedanen in Nederlandsch-Indië
bestaat een groot verlangen naar het verrichten van den pel
grimstocht. Het is moeilijk tc verklaren hoe dat zoo komt.
Zij behooren tot de verst-afwonenden en de voor hen aan den
tocht verbonden kosten zijn heel groot. Gerekend wordt dat
een pelgrim uit deze gebieden duizend gulden gespaard moet
hebben om de ,,haddj" op zéér bescheiden wijze te kunnen
volbrengen. Een leven lang wordt vaak gespaard, land en
vee en huis worden soms te gelde gemaakt, alle familie-leden
dragen bij om het benoodigde bedrag bijeen te kunnen
brengen. Wat dringt tot een geboorzaamheid aan dit gebod,
die veel verder gaat dan de werkelijke inhoud daarvan?
De volken van dezen Archipel zijn bekend om hun naief-
sterk geloof. Arabië ligt héél ver, ze kunnen zich zoo'n land
van droogte en zonder boomen niet voorstellen, ze scheppen
er zich daarom een zeer fantastisch beeld van, evenals van
zijn bewoners, ,,de buren van Allah". Het bezoeken van beilige
graven en het brengen van offers is populair. Voor velen
komt er nog bij het verlangen eens weg te zijn van den druk
der Westersche kafirregeering met al haar regelingen, bemoei
ingen en eiscben, weg naar het Land van den Islam. Voor
anderen is het dè gelegenheid om tc bevredigen hun verlangen
naar het nieuwe, het vreemde. Alleen op deze wijze kan zelfs
de dessa-man een groote buitenlandsclie reis maken, want
hierheen is de weg gebaand en op dezen tocht kan hij overal
met z'n taal terecht en vindt hij steeds nog makkers uit de
eigen omgeving. Ook is er een niet onaanzienlijke groep, die
haar kennis van den godsdienst wil vermeerderen. Zij leveren
de „bibit" voor de Mekkaansehe ,,Djawi"-kolonie, die in haar
bloeitijd uit ± 10.000 leden bestond. Uit deze kolonie komen
de godsdienstonderwijzers en -geleerden, die de steunpilaren
zullen worden van de gemeente in hun vaderland. Ook komen
er de pelgrim-wervers vandaan, de listigen. die het met de
waarheid zoo nauw niet nemen en die regelmatig heen en
weer reizen tusschen Mekka en Nederlandsch-Indië of die
door middel van hun handlangers de groote propaganda voeren,
welke ver doordringt in de afgelegen kampongs, en die onder
de leuze: ,,Allah wil het" de geloovigcn aanzetten tot het ver
richten van de haddj. SI Tenslotte is er nog de groep van jeug
digen, van zuivere avonturiers, die gaat uit louter verlangen
om wat te beleven en dit in een omgeving, waar niet knelt de
band van het fatsoen en de schaamte voor de kennissen.
Voor de poort van het Heilige Land. Het is dus
wel met een heterogene lading, bovendien nog samengesteld

uit alle gro(^pen en talen van den Archipel, dat het vracht
schip van Nederland. Lloyd of Blue Funnel ver.sehijnt
op de reede van Djeddah. Van opwinding hebben de pel
grims den laatsten nacbt niet meer kunnen slapen. Zij.
die de kunst machtig zijn, hebben gezainelijk bekende hoofd
stukken uit den Qoraan gereciteerd, de salaats zijn uitvoerig
en nauwkeurig gehouden, nadat men op de brug heeft laten
infonneeren naar de juiste richting waarin Mekka ligt. Het
lichaam is gereinigd en den gee.st heelt men door meditatie
en gebed gestemd om Allah's w il te doen. en allen hebben
biddende de formule uitgesproken dat ze van plan zijn om
met een zuiver hart den pelgrimstocht naar Allah s huis te
ondernemen en daar de riten te volbrengen die Hij door
Zijn Profeet aan de geloovigcn heeft doen voorschrijven. SI
Vóór de dag is aangebroken, staat men op het dek bijeen en
ziet men uit in de richting waar straks het Heilige Land boven
de kim zichtbaar zal worden. SI Als dan straks de Holland-
sche Consul aan boord komt van het ver uit den wal gean
kerde schip, kijkt men over hem heen of spreekt uit de oogen
de teleurstelling, dat ook op dit oogenblik en op deze jilaats
die aan het Westersche Gezag herinnerende figuur als een
natuurnoodwendigheid weer voor hen staat. SO Wacht maar.
straks zullen zij, die het beleven dat ze de terugreis -weer
aanvangen mogen, met andere blikken kijken naar hem. die
vertegenwoordigt een wel on-moslimsch Gezag, maar toch een
macht w'aarvan ze den goeden kant aan den lijve ondervon
den hebben, juist in het ..gezegende Mekka". ( Wordt vervolgd)

DE HUID EN HAAR VER
ZORGING. . . . BIJ DIEREN
DOOR Dr. H. Engel (Slot)WI.J hebben in het vorige nummer een en ander

verteld over de huid der gewervelde dieren: hier
willen we nog iets zeggen over die der insecten.
Vliegenpooten. muggenvleugels en allerlei andere
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17< II Februari 1680), die zijn leven wijdde aan hetinikros-
pisc onderzoek van de lagere dieren, gelijk zijn levens-

beroemde hoogleeraar Boerhaave. schreef:
,-Hi) doorsogt lucht, Avater, aarde, land, veld, wyde, akkers,
^Aoesteiiy, duyn, rivierkant, strand, rivier, stilstaand water,
ineeren, zee, put, kruyd, puynhoop, holen, bewoonde plaatsen,
jaa selvs geheime vertrekken: op dat hij de eyerkens, wurm-
'ens, popkens, capellekens, sogte; haar nesten, voedsel, levens-
wyse, siektens, veranderingen, en versamelingen mogt leeren.
n waarlijk hij heeft, in syn eerste jeugd, in dit alles ontdekt

meer sekers en waaragtigs, dan de bekende Schryvers van
alle de eeuwen te samen". En Avij zouden moeten zeggen,
indien Boerhaave het hier
niet volgen liet: „Ik ver
haal yet ongelovelyk,
dog even Avel zeer
Avaaragtig: immers
soo oordeelen de

bequame Reg-
ters in dese". gQ

SAvammerdam
dan, een mug
beschrij vend,
heeft ook den
Av o n d e r lij ken
bouAv van zijn
vleugels gezien,
en het is toeval
lig, dat Avij onze
lezers, ditmaal ge-
photographcerd met
behulp van een modern
mikroskoop, maar door
iemand, evenzeer vervuld
A'an enthousiasme als

onze oude landgenoot, een
dergelijken vleugel kunnen A'crtoonen, eerst zooals zij zich hij
een 60-malige vergrooting aan ons oog vertoont, vliezig, ge
steund 'door tracheeën of ademhalingsbuizen (zie het eerste
deel van dit opstel in het vorige nummer) en A'ersierd met
gestoelde schubjes, die veel duidelijker te zien zijn op de
tweede afbeelding, de 625-malige vergrooting A'an den rand
van den vleugel. En, een hcAvijs van de scherpte van het
Avaarnciningsvermogen van onzen SAvammerdam: zijn be
schrijving kan nu nog gelden voor onze met zooA'eel vol
maaktere techniek verkregen afbeelding. Hij schrijft dan:
,,Wat de vleugelen belangt, desclve syn soo elegant van
maaksel, dat men bykans sig niet heerlykers kan imagi-
neeren. Haar structuur bestaat ten deele uyt Longpypen. en
ten deele uyt teere Vliesen, die alle doorsigtig syn. Haar
figuur is langAverpig, haar couleur is glasagtig. deAvelke hier
en daar verdonkert Avort door een seer groot getal van schob-

achtige en
r u y t sge wy se

pluymkens, dat
haar een seer

groot cieraat
geeft. De Vlie
sen deser Vleu

gelen syn alle
tusschcn de

Longpypen, die
deselve als soo

veele Aderen of

Senuen door-

loopen, inge-
plaatst gCAVor-
den: en op deese
Longpypkens,
die alhier buy-
ten het lighaam
in de Vleugelen
loepen, syn de
langwerpige en
dikhuykige
Pluymkens tot
haare opsmuk
king geplaatst
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midden, in het begin, op het eynde. als in den omtrek
van de Vleugelen plaats grypt. en niet onvermaaklijk te sieii
is. En om dit klaar te vertoonen. soo heb ik de Vleugelen
naa proportie A'an alle andere deelen A'an de Mug oj) een nieuAv.
en nog Avat grooter als voor deesen uylgebeelt: maar indien
men se gansch in het groot Avilde A'ertoonenen. men sou ver
baast staan van Avegens de Avonderen Gods. die daar in te
sien syn. Want men sou aldaar bemerken, dat ieder van de
beschreeve Pluymkens nog op een distincte steel stout, vaar
meede het met de Longpypkens vereenigt was. G(4yk ook
dat het eene pluymke hier en daar grooter. korter, bn-eder.
en ook anders als het andere Avas geplaatst geworden, naa

dat de order en het cieraat

ulkx vereA'ste. Soo men

enige a f g e b rook <■
PluAmkens ont

moette. men sou

de strelen daar
van nog oj) de
1on gad erkeus
Ainden. Maar
boAcn al sou
men in d e
Pluymkens sel-
A'e haare struc
tuur verwonde

ren; die meest
alle met ses re

guliere ribbekeiis.
1 door soo veele se-
kens. afge deelt

en. en dewelk Ader
uyt een groot getal regu
liere bolletjes bestaan.
Dat men klaar bemerkt
met bet vergrootglas,

alsoo deese Pluymkens meede doorsigtig saii. Hoewel dat
se op ver naa de j^helderheid van bet Vlies der Vleugelen
niet en bercyken". ^ Aldus geeft onze. thans in zijn groot
heid door de geheele Avetensciiajipelijke Avereld erkende,
apothekerszoon woorden aan gevoelens A'an beAA ondering.
die hem bij het aanschouAven dezer fijne structuren ver
vullen, een bcAvondering. die wij ten volle met hem deelen
kunnen. Er zijn tegeiiAvoordig kleine en goedkoope ..mikros-
koopjes" in den handel, die bet een ieder gemakkelijk maken
deze zaken zicb en aan de zijnen eens voor te tooA cren. \\ ij
plaatsen bet Avoord mikroskoop tusseben aanhalingsteekens.
omdat deze goedkoope instrumentjes dikvijls geen ecbte
mikroskopen zijn. maar eenvoudig sterke loupes. VTaar Avat
doet dat er eigenlijk toe. Avanneer im-n bedenkt boe onze
groote LeeuAvenboek en SAvammerdam bun ontdekkingen
deden met gcAvone vergrootglazen. Ja. men bezit in Ltrecht
één len.sje van eerstgenoemde, dat 270 maa
behoeft dus geen
minachting te
koesteren voor
het Avoord loupe.
al i.sy natuurlijk
een echt mikros
koop een veel
volmaakter in-

■s t r u m c n t, en
geeft het met zijn
dubbel lenzen-
.stelsel: één bij
het waarnemend
oog, het oculair,
en één hij het
Avaarge nomen
voorwerp, het
objectief, een be-
ter verzorgd
beeld, en een
grooter gezichts
veld dan de uit
één stel lenzen
be.staande loupe. \
Toch. in handen ^

j  jt'n/o C. KU"\'van een goed en yiEUGEL VAN EEN STEEKMUG (CI LEX) BI I
geduldig Avaar- 60-MALIGE VERGROOT ING (Igl. bh. UW)
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iiciucr. IS. <'<'11

eenvoutligegoi'-
do l<'ns meest
al méér waard,
dan een uitste-
k<'n<l mikros-
koüj) in hand<'n
van <'en onlian-
dig<'n leek. Men
moet de rust
iK'bben om bet
beeld in het
midden goeii
•scherp te stel
len, de belich
ting zoo te re
gelen. dat er
zoove<'l moge
lijk structuur in
het beeld te

het voor lijm' slruetur<'n zoo uil<'rmat<' g<'schikte ehitine. Zou
m<'n ook dezen vleugel, gelijk met dien van de mug gedaan is.
in jilaals van 60 maal. 600 maal vi-rgrooten, dan zou men ook
<leze Ik'cI fijne struelur<'n in haar k<'urig<' volmaking en afwer
king kuniK'ii bewonderen. Men zie nog e<'n.sden sterk vergrooteii
mugü:<'nvl<'ugel <'n h'tte o]» <1<' kleim- borst<'ltjes. die tu.sscheii
dl' grooti' gesti'clde sehublx'ii <len \erdikten rand van den
vleugel sK'ri'ii;

van dl' ..grooti'

in het praeparaat weten te vinden
ieder voorwerp een bron van vreugd

zien IS, men

m O e t de g e-
schikte plekjes

enz. SO Dan wordt
dan vinden we hoe

alle georgani.seerde leven tot in zijn fijnste bijzonderheden
fraai en zorgvuldig is opgebouwd. Maar'de kroon in die
fijne structuren spannen wel de insecten. Deze bezitten
namelijk, gelijk men weet, injilaat.s van een steunskelet in
het lichaam, een uitwendig skelet, dat uit een hoornachtige
stof, ehitine genaamd, opgebouwd i.s. Dit ehitine, verhoornde
opperhuid dus kan men het noemen, laat de fijnste strueturen
toe. Ziet op de afbeelding (blz. 139) de afwerking van de mini
maal kleine haartjes op den vliegenvleugel. alle ingeplant op
de tracheeënbuizen. die den vleugel zijn stevigheid verleenen.
en die, gelijk we in het eerste deel van dit artikel meedeelden,
dus de verre uitloopers in de vleugels zijn van het sterk ver
takte ademhalingsstelsel. Wanneer de vlieg zich na een
larvenstadium en een popstadium doorgemaakt te hebben,
uit de jiophuid losgemaakt heeft om haar leven van volwassen
dier te beginnen, worden de vleugels, die in de poppenhuid
zorgvuldig opgevouwen lagen, eerst vliegklaar gemaakt, en
dat geschiedt door ze met behulp van die ademhalingsbuizen
te spannen. Doordat er lucht uit het lichaam in het buizen
stelsel wordt gepomjit, zetten ook de buizen in den vleugel
zich uit, strekken zich en spannen zoo den vleugel. Het geheel
was nog vochtig en soepel toen het uit de pophuid kwam.
maar droogt, eenmaal geheel uitgespannen, snel op. Wanneer
m e n

goed
t O e-

z i e t,
0 n t-

w aart

m e n

t u s-

s c h e n
de ade
ren OJ)
h e t
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DEN AVOND VOOR DE PASSIESPELEN MARCHEE

Men lette daar tl'^•ens oj) den fijneren bouw
schubben, hoe ileze tot in finesses afgewerkt

zi|n ! Men bezie hiernaast eens de snede van een vlijmscherp
scheermes en Magi' zich af hoe wij er ons ooit op kunnen
beroemen fijn werk te le\ eren. want onder het mikroskoop
ziet dit laatste er uit als een verknoeide zaag. Een geheel
anderen boun laten ons neer de fraai gekleurde en --ge-
jioeierdi'"' vlin<ler\leugels zien. Het jioeder. dat de kleur
aan den vleugel geeft, en dat bij ..afge\logen' . oude exem
plaren. of bij diegene, n elke v\ at al te hardlianilig gehanteeril
zijn. den vleugel verlaat en hem doorziehlig \liezig achter
laat. blijkt te bestaan uil fraaie, platte schubben, met een
kort steeltje op den \leugel \astgeheeht en aan het uiteinde
van een fraai gegolfd randje voorzien. En
zijn eigen fijne kleurnuance, die het doet
buren, gelijk men het ook ojt onze photo

ieder schubje heelt
\erseliillen van zijn
zoo voed

P
kan waar

nemen. en alle te samen Minnen zij zoo het fraaie kleur-
patroon van den vlindervleugel. Men begrijpt niet hoe een
mozaiek van zulke teen', naar men zon ve
bouw steentjes,
ti'i'kening van

rw achten variabele
als geheel de zoo mathematisch eonstante
den vlindeiwleugel vermag te vormen. Een
vonden ISommervlinder of Admiraal, ook wel
deftig Latijn \ anessa atalanta l,. genoemd,

brandiieti

ieder kent den
Atalanta of in
wier rups gedoemd is op den brandnetel te leven, gelijk zijn
naamgenoote. de snelvoi'tige prinses \ an Areadië. met haar
man Hipjiomenes gedoemd was als leeuw (.ybeles wagen
voort te trekken. Toch. eens in haar leven wordt de ban opge
heven en mag zij als gulden vlinder in de stralen van de zon
haar snelle, dansende \lueht uitvieren. En dan is het. dat zij
zich het fraaie sehubbenkleed aantrekt, ilat wij hier onder
de loupe genomen Iiebben. \ enus was het. die haar deze gunst
toestond, en waarlijk, perfecter schoonheid laat zich niet
denken dan dit door de godin der sehoonheid geschonken
schubbenkleed. S3 Toeb zijn. al zou men dit uit onze beschrij
ving denken, niet alleen de vleugels der insekten de moeite
van het vergrooten waard. .\een. het geheele lichaam is fraai
en nauwkeurig geconstrueerd en tot in de fijnste details ver
sierd. Nemen we den poot van een vlieg en
mikroskoo]) hoe deze een combinatie is ^■an
solide afwerking en volmaakt schoone uitvoering (het klinkt
als de reclame voor een meubelfabriek), daarbij als geheel

zien onder het
praktische en

PI
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toch het eigcnaartligc, ic^t ol' wat al'stooteiule karakter, dat de
vlieg ons vertoont, behoudende. Twee scherpe, als Turksche
zwaarden gekromde klauwen ma
ken het pootje geschikt op alle
mogelijke min of meer ruwe (mi-
kroskopisch gesproken!) opper
vlakken houvast te krijgen. Zien
we goed toe, dan bemerken we
achter die twee klauwen nog tM'ee
heel fijne, doorzichtige blaasjes
of lapjes, die als een soort zuig-
napjes. zooals ook Avij ze gebrui
ken tegen glas, het mogelijk ma
ken voor de vlieg op alle gladde
spiegelende vlakken en op zol
deringen te loopen als op ..den
beganen grond". SI De lange ha
ren, die men op de poot ziet, ma
ken het tastvermogen uitermate
gevoelig. Avant beziet men ze
goed, dan is elk van de haren
aan zijn Avortel door een Avit
cirkeltje omgeven, dit is een vlies-
je, dat bij de minste aanraking
of bcAveging van het haar geprik
keld Avordt. Wij bezitten overal
in onze huid tastzin tuigen, een
insektenhuid is stijf en star, maar
die vele haren maken het hem
ten slotte toch mogelijk de fijn
ste Avaarnemingen tastend te ver
richten. Bovendien dienen die
haren er toe om als met een bor
stel het lichaam te reinigen. Zien
Ave een vlieg stil zitten, dan be
gint zij ook al spoedig met zich
op te poetsen. S! Dat ook bij
deze dieren elk orgaan Aveer tot
in zijn kleinste details een vol
maakte aanpassing is aan de bij
zondere IcvensAvijze A'an zijn be
zitter,blijkt al heel duidelijk.Avan-
neer avc naast den poot A'an de
vlieg bijA'oorbecld dien van een
hoofdluis leggen. Hier zien Ave
een heel groote klauAV, die door
een krachtige spier (men ziet hem
op de photo op bladz. 138 in den
poot verloo])en en kan daaruit
duidelijk afleiden, dat hij nog
veel verder doorloopt) tegen een
kleiner klainvtje gedrukt kan
worden. Tusschen die tAvee klemt

de luis het baar, dat hij zich tot
verblijfplaats gekozen beeft, en
Avaarop hij, als een re])arateur
in een tclephoonpaal, rondklimt.
Een vergelijking van diens klim-
sporen met deze klauAven is niet
misplaatst. Men heeft kunnen
berekenen, dat een kleerenluis
tot 2000 maal zijn eigen'geAvicht
(ongeveer 1 mg) alleen met zijn
voorpooteir^A'asthouden [kan ge
durende een volle [minuut! Ook
in het onsmakelijke en verachte
lijke is het Avonder van de vol.
maakte constructie aaiiAvezig-
Wij gingen uit van de verzor
ging door Moeder Natuur van
onze eigen huid, een verzorging
die Ave haar terecht of ten on
rechte trachten te verbeteren —
Ave ontdekken hier, dat het bij
die verzorging Avel allereerst ver
smade dier uitmunt door een
perfectie van uiterlijk, die het een, door de moderne zake
lijkheid ' waarschijnlijk ten ! zeerste gewaardeerde, aparte
schoonheid verleent, een perfectie van uiterlijk. Avaarmee dit
versmade dier de concurrentie gemakkelijk aan kan met de

MARIA MAGD
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meest A'crzorgdc menschelijkc schoonheid! \ oor Haar zijn
Avij allen gelijk, versmader en versmade, zij behandelt ze met

dezelfde uiterste zorgen, zij gal
slechts den eerste een klein kans

je haar te verbeteren. Zou zij
glimlacben om onze kinderlijke
jiogingi-n'{

Oberammergau
en zijn Passie-

li

speten
P. J. A. Ll^•^Kl{

Beii'rsche .Aljien ligt.
Oostenrijk-

ALENA (1930)

 (1930)

DOOR

N de

niet ver van de
sche grens, het dal van de
Arnmer, waarin Oberammer

gau. het dorpje. Avelks naam elke
tien jaar één zomer in den mond
van honderdduizenden is. Dit dal
was reeds aan de Romeinen be

kend. Avant hun oude heerAAeg
A an \ erona naar (iermanië leid

de hier doorheen. In later eeu-

Aven behoorde ..Ambrigo" aan de
Welfen. vervolgens aan de Ho-
benstaufen. uit wier buis het aan

de Wittelbachers kwam. Zeer

veel dankte het dorji aan het
beroemde klooster Ettal. dat.

dicht in de buurt gelegen, in
1330 door keizer Ludwig der
Bayer gesticht Averd. Niet alleen
dat Ettal een centrum van aac-

tenscbap en cultuur a\ as. maai
de abdij bielp ook mede aan bet
herstel van den grooten weg a an
Italië naar Augsburg en !Nürn-
berg. De talrijke convooien. die
langs dezen Aveg de producten
uit zuidelijke en oostelijke lan
den naar het Noorden brachten,

hadden bij den steden pas oji
tle Rottstrasse extra-trekkrach

ten noodig. die geleverd wertleii
door de ..Rottmanner" uit Ober

ammergau. SI EeuAA en lang lieten
deze convooien dus heel wat

trekloon achter in bet dor|)je.
tot tengeA'olge van de grenzen-
looze Aerwarring in den Dertig
jarigen Oorlog de handel zóó
sterk achteruitging, dat deze
bron van inkomsten vrijwel oji-
droogde. SI Het vele gebruik,
dat A an dezen verkeersAveg gi--
maakt Averd. bad eveneens Aeel

bijgedragen tot den opbloei van
de houtsnijkunst te Oberammer
gau. Avelker producten gereeden
aftrek vonden bij de vele langs
trekkende reizigers. \ olgens de
legende stamt deze Aolkskunst
uit de 11e eeuAv en reeds in de

Ibe eeuAA' genoot zij een roeji.
die op eeuAvenlange traditie Avijst.
De houtsnijkunst vond hier dan
ook een gunstig terrein voor ont-
Avikkeling: een bevolking, die
zich met groote liefde aan der
gelijk werk wijdde, een lange
Avinter. waarin er Aveinig in het
boerenbedrijl te doen viel. groote

houtrijkdom en goede gelegeidieid tot afzet der voortbreng
selen. Langzamerband werd de boutsnijkunst van Oberam
mergau een aan zoovelen werk gevend bedrijf, dat het dorp
zijn eigen handelshuizen had in de .Scandinavische landen.
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Uuslaiul, Holland, ja zelfs in Spanje, waarin de heiligenfigu
ren, crucifixen en het sjx'cigoed opgeslagen waren. Maar
allerlei rampen maakten, dal mettertijd ook in de houtsnij
kunst de inkomsten minder rijkelijk
gingen vloeien. SI Mog is Oherammer-
gau — behalve zomer- en wintertoe-
ristenoord — een dorp van houtsnijders
en in de staatsvaksehool voor hout

snijkunst heeft het een inrichting, waar
in het jonge geslacht opgeleid wordt
lot houtsnijders, die geheel en al aan
d(^ eisehen, welke d(! tijd aan hun
kunst .stelt, weten te voldoen. SI Nog
een andere kun.stuiting valt oj) hij een
hezo(di aan het dorp, en wek dat van
ettelijke huizen de muren hesehilderd
zijn. jVroeger was dit met zoowat alle
het geval, maar zware branden hehhen
helaas veel verloren doen gaan. Vooral
waren deze schilderingen het werk van
den ..Ijüftlmaler" Franz Seraph Zwink,
die omstreeks het midden der 18e eeuw-

alle gebouw en in het dorp beschilderde.
Op een keer beloofde bij een boerin een
Mariafiguur te zullen schilderen in den-
zelfden tijd, dat zij haar boter karnde.
En werkelijk: toen de vrouw gereed
was en kwam kijken, bad de schilder
juist de laatste hand aan zijn werk
gelegd. — Nu nog zijn de kleuren van
deze schilderingen zoo frisch, als toen
zij 160 jaar geleden op de muren aan
gebracht werden. SI Maar, zooals reeds
gezend. Oberammergau ANNI RUTZ,is vooral be-

kw amen de

een om te zien

kon hier niet haten

..Zes" en

I  e -

i

de „Twaalf", d.-raad van h<-t dorp. bij
hoe den vijand te keen-n. Mensehelijke hulp

de Hemel moe.-l helpen. En de raad
maakte zieh oj) naar de kerk en zw oer
de hand<'n ineen geslagen, voor het
altaar den heiligen eed: ..voortaan alle
tien jaar de Fassietragetlie oj» Ie zul
len voeren". „En", zeggen de kronie
ken. ..van dat uur al i-
mergau geen menscdi me*
gestorven". SI Zoo wer
ming van deze gelo
jaar. in 1()34. de s[)elen
en sterven

te Olx-ram-

aan de pest
den ter nako-

in hel volgend
van Ik'I liph-n

\ an Gbristus te (lix-ram-

kend als bet dorp der Passiespelen,
waarvan wij hier in het kort de geschiedenis willen op
halen. SI in de Duitsehe landen woedt do Dertigjarige
Oorlog en krijgsbenden brandschatten dorpen en steden. En
alsof dit nog niet genoeg leed
bracht, breken ziekten uit, epi
demieën. die heele streken ont
volken. Zoo ook hier in Opper-
Beieren, waar de pest woedde
en van dal tot dal verder om

zieh heen greeji. De Zw arte Dood
naderde ook het dal van de
Ammer en het dorp Oberam
mergau, waar de vroede vaderen
ijlings de hoofden bijeen staken
om bun geboorteplaats te be
sehermen tegen de nog meer
dan den oorlog gevreesde ziekte.
Geen inenscb zou van buiten af
bet dorp binnen mogen komen,
dag en nacht zouden de toe
gangen bewaakt worden. Maai
de ziekte was listig en bediende
zieb van een dorpsgenoot om
bet plaatsje te veroveren. Het
doodenhoek der parochie noemt
zijn naam: Kaspar Sehisler. De
ze man was ergens in het nabije
Loisaehdal in dienst en had hier
pestzieken verpleegd en slacht
offers begraven, tot de ziekte
ook hem aangreep. Hij wist, w at
hem te waehteiP[stond. maar
wilde vóór zijn dood vrouw' en
kinderen nog zien. Hij sloop
langs een verborgen jiasweg het
dal binnen, bereikte ongezien
zijn huis — en de ziekte met
hem. SI In minder dan een jaar
stierven nu bijna honderd men
sehen in het dorp. mannen, vrou
wen en kinderen, en de paroehie-doodenboeken van toen
bevatten vele namen van oude Oberammergauer geslachten,
waarvan thans nog leden hoofdrollen vervullen in de Pas-
siesjielen. SI Van dag tot dag steeg de nood en steeds meer
mensehen vielen ten offer. De bevolking werd radeloos. Toen

D E MA
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mergau voor bet eerst o|jgevder(l. al
w aren zij feitelijk ook reeds veel e<-r<ler
bekend. De tekst, die tot bet einde

der 18e eeuw gebruikt werd. is tol het
midden der 13e i-euw terug te voeren:
trouwfiis. bet zou onmogelijk geweest
zijn. tussehen de gelofte en de eerste
opvoering in 1634 een bruikbaren tekst
te sihrij\en. gix'de sjx-lers te \ inden en
repetities te bonden. S3 Sindsdien zijn
zij geregeld elke tien jaar opge\ oerd.
<jok in tijden %-an oorlog; alleen in 1626
werden zij ten ge^ idge van ile tij<L-
omstandigheden \crseho\ en tot 1622.
S! De o])Voering van b<-t Passiespel te
Dberarnmergau is voortgekomen uit het
volk en was aanvankelijk ook bedixdd
tot stichting van het \olk: landelijk-
een\'oudig was oorspronkelijk de op
zet. maar toen in bet eerste kw art dei-

vorige eeuw *le spelen al groot ere
bekendheid verwierven en. van omstreeks 1840 af aan. de
toeloop van vreemdelingen steeds grooK-r werd. werd de
spclleiding al meer omvattend. En thans, nu de Passie

spelen van Oln-rammergau een
wereldnaam hebben, omval de

organisatie bet gehe<'h' dorp. het
geen ook waarlijk niet te ver
wonderen is. indien men bedi-nkt.

dat in de enk<-le maanden, waar
in de spelen opgevoerd worden,
vele honderdduiz<'nden vreem
delingen hel dorp bezoeken en
hier voor een groot deel ov<-r-
nachten, daar <le spelen van 8
uur s morgens tot (i uur 's avonds
duren, met «-en pauze van twee
uren. SI De laatste cyclus op
voeringen vond plaats" in 1630
en de eerst vidgeiide zou dus
eigi'iilijk in 1640 zijn- maar ter
g<d<'genheid v an de driehonderd
jarige herdenking der <>erste op
voering worth-n de spelen ook dit
jaar geg«-ven. Behoudens een
kort \ (xirspel. dat voor deze ge
legenheid bijgevoi'gd is. blijft de
t<-kst v an 1'aisenberger onge-
wijzigtl. evenals <le muziek van
Hoehus De,lier. S! Dedh-r is ook
<li' componist v an eenige ..Stern-
lieder . die op Oudejaarsavond
te Oberammergau gezongen wor
den bij bet z.g.n. Sterrezingen.
een gebruik, dat simls cuwen
bestaat. Oorspronkelijk trokken
"P 6 Januari de Drie Koningen
uit bet Morgenland, kerstliede-
'■«•n zingend, van buis tot buis.
waarbij zij op langen stok
• en ster v an hout of karton droe-

wijzigde dit Sterrezingen zieh aldus,
der duisternis „p Oudejaarsavond

„  , „ , , Z'!' ,lat' een gr.iotg<d,elte der bevolking met lakkels en lampion,
omstuwd, die voorafgegaan worden door

OOK

gen.
dat het na het invallen
]daatsvindt. ter

de koningen
muziekgezelschap
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wordt dit

vroolijkoii
werd

EET^ WERK UIT DE HOUTSN IJ SCHOOL TE OBERAM-
MERGAU: CHRISTOPHORUS

en zangkoor. In straten en op pleinen worden de
.Sterreliederen gezongen, waarin dank gebraeht wordt
voor verkregen zegeningen, en ook voor
het Nieuwe Jaar de Heinelsehe zegen af
gesmeekt wordt. Klokslag middernacht

op het marktplein met een
mar.sch ingezet. In 1930

een nieuw Passietooneel gtdrouwd,
dat openlucht-tooneel gebleven is. Wan
neer men in de toeschouwer.shal. die on
geveer 5200 zitplaatsen bevat, niet te
veel vooraan zit, heeft men een praebtigen
achtergrond van heboschte berg<-n. Wie
onder de lezers van „Buiten" de Passie-

bezoeken gaat, denke er dus aan.
pveer in het midden dei-

hal of meer achterwaarts te nemen: bet
uitzicht op tooneel en achtergrond wordt
heter en de goede aceoustiek doet het ge
sproken wordt duidelijk verstaan. SQ De
spelers worden voor eiken cyclus opvoe
ringen opnieuw gekozen en uit den aard
dei" zaak worden de hoofdrollen aan hen
toevertrouwd, die bij de repetitie in het
„Uehungstheater" den grootsten aanb-g
toonden. Gel rouwde vrouwen mogen echter

spelen

een zitplaats onge\

nimmer meespelen en meermalen komt het voor. dat een huw»
lijk uitg(>steld wordt tot na de Passiespelen. De keuze viml
plaats na een jilechtige mis in het mooie Rococokerkje. \ roegei was
zij geheim, maar bij de laatste keuze, in October jl.. werden dooi
het ..Passionsspielkomitee". dat uit den voor deze gelegenheid uit-
gebreiden gemeenteraad (19 mannen, voorgezeten door den bui-
gemeester) bestaat, de namen openbaargemaakt. ie bedenkingen
tegen dezen of genen had. zou. deze bezwaren met bew ijzen stavend,
een ander kunnen voorstellen. Knkele der hoofdrollen worden weei
vervuld door de spelers van ]93(); zoo wordt (.hristus weer uit
gebeeld door Aloys Lang. Maria door Anni Rutz. teiwijl de rol
van Petrus weder vertolkt zou worden door Peter Rendl. die
echter in den looji der vorige week o\erleden is. De .ludasrol
wordt thans vertolkt door Hans Zwink. die van .lohannes door
Willi Bierling en in jilaats van de vorige Magdalena-vertolkster.
die intusschen in het huwelijk getreden is. werd Klara Mayr ge
kozen. Hun namen zijn een zomer lang in den mond van ontel
bare bewonderaars, hun portretten verschijnen in dozijnen bladen
en hun kunst wordt besproken in tal van bladen, die over de
heele wereld verspreid zijn, maar niet tegenstaande dezen wereld
roem blijven zij, die zij waren: eenvoudige menschen die zich
met liefde wijden aan hun dagelijkschen arbeid en daarnaast,
evenals hun voorvaderen, hun gaven in dienst stellen van hun reli
gieuze gevoelens, zonder materieel gewin na te jagen, al zien zij
voor het welzijn van hun dorp natuurlijk gaarne, dat hun spel groote
belangstelling trekt. SI Achter het tooneel liggen de vele kleedkamers
en bewaarplaatsen van requisieten. waar voor eiken medespeler
— en er zijn scènes, waarbij 500 a fiOO personen mannen, vrouw en
en kinderen op het tooneel staan — twei- of drie eostuums met
toebehooren gereed hangen, in elk geval één voor mooi en één voor
slecht weer, want de opvoering gaat bij elke weersgesteldheid dooi
en sommige tooneelen komen bij regenweer of dreigend onw eer juist
uitstekend tot hun recht. S3 IJl at men ook in de kleedkamers vinden
zal — poeder en schmink zal men er niet ontdekken. Dit is contra
bande en alleen de bloedvlekken oj) de aan het kruis geslagen
Christusfiguur zijn uit den aard der zaak met verf aangebracht.
Ook pruiken w orden niet gebruikt en dit is dan ook de reden dat
vele Oberammergauers lange lokken dragen en den baard laten
groeien. S3 En thans maakt het dorp, dat daar aan den voet van
de Kofel in het lieflijke Ammerdal ligt. zich op om talloozen op
waardige wijze te ontvangen, die van overal ter wereld w eer zidlen
samenstroomen om hier de Christus-tragedie te beleven.

SOUVENIR
Tekscuelli ng

Wij zaten op den laatsten duim-nrand.
Ver onder ons lag 't groene jiolderland
(het was Palmzondag) in de lentezon.
En achter 't land was. tot den horizon

de zee, lichtblauw en vlak en maatloos
een scheepje had zijn zeilen uitgespreid,
er vielen meeuwen in een gladde vhicht
stralend en wit uit de verliefde lucht . . .

Er was een kind. dat uit de verte riep . .
die stem maakte de stilte broos en diep .

tv i j d;

s.

OBERAMMERGAV IN DEN WINTER
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Een mooie nieuwigheidMen zou als leek onget\N ijfeld r.aii deze nieuwe,
Anierikaansche aanwinst, die sinds een paar sei
zoenen in den handel is. (!en geweldig succes voor
spellen, het grootste van wat er door de nieuwe

aanwinsten te behalen is. Of dit zoo zal uitkomen, moet
de toekomst nog leeren: zeker is het, dat iedereen zonder
uitzondering onder de bekoring moet komen van deze prach
tige bloemen. S3 Door selectie is de dubbele, of beter gezegd
half- of driekwartdubbele vorm ontstaan; dat wil zeggen, dat
onder de gewone enkele Tro]iaeolum lobbianum.de w elbekende
O. I. Kers. opeens bloemen voorkwamen die min of meer
dubbel waren. Dat verschijnsel was te merkwaardig om te
laten voorbijgaan en men beeft de planten, waaraan zulke
bloemen voorkwamen, afzonderlijk gehouden en er zaad van
gewonnen tot in bet tweede en derde geslacht op z'n minst!
SI Door steeds weer uit alle nakomelingen de niet volkomen
ge.slaagde te verwijderen en de andere verder te kweeken,
is er tenslotte een 'hoeveelheid zaad gewonnen, dat .,vast"
was, waaruit dus planten
zouden komen met de be
doelde half- en beeldubbele
bloemen — tot een zeker per
centage natuurlijk, want
100% van de nakomelingen
valt nooit volkomen zuiver

uit! Daarvoor zou vegeta
tieve vermeerdering noodig
zijn, wat we bij eenjarige
jilanten nu eenmaal zelden
of nooit doen. SI Deze nieuwe

Tropaeolum Golden Gleam.
als ,,Goudglans" bij onze
kweekers bekend, beeft enorm
groote, warm okergele bloe
men, van die eigenaardige flu-
weelige tint, welke speciaal
Tropaeolum en in sterker ma
te nog Zinnia's bezitten. De
bloemen zijn half-, driekwart-,
of geheel dubbel en hebben
een eigenaardigen geur, heel
anders dan die van de ge
wone O. I. Kers, veel zoeter
en boningacbtiger. Plomp of
log zijn ze allerminst: in
tegendeel, in een vaas voldoen
ze beter dan de enkelbloemige
Tropaeolum. tenminste wat „ „ ,

^  ' l i 1'oto run 1 ubcrgcnvorm aangaat; m kleurennjk- TROPAEOLUM GOUDGLAN
dom winnen de gewone soor
ten bet natuurlijk. S3 De takken van Tropaeolum Goud
glans, de ranken beter gezegd, worden halfhoog, juist op die
prettige hoogte die iedereen in zijn tuin gebruiken kan: we
kunnen de ranken zonder bezwaar laten kruipen, maar ze
ook tegen een bekje opleiden. Hoe gemakkelijk O. I. Kers in
de behandeling is, weten w e allemaal. Te vetten grond mogen
de planten niét ééns hebben, dan maken ze enkel blad en geen
bloem. Bij voorkeur hebben ze lichten, warmen grond en een
zonnige plaats. Wc kunnen in bet voorjaar dadelijk buiten
zaaien, maar niet dichter bijeen dan 2.S cm. L. S.

LATHYRUS ODORATUS
{Slot van bladz. 135)Nog is men daar jaarlijks mee bezig, en 't zijn vooral de

Engelscbe en in de laatste jaren ook de Californiscbe
soorten, die de algemeene aandacht trekken. Groote
boeken van één soort en kleur worden daar geplant,

nauwkeurige selectie wordt toegepast, alles wordt gedaan
om een zuiver ras te krijgen met groote, goed gevormde
bloemen. Daar deze zaadcultuur zeer bewerkelijk is, spreekt
bet van zelf dat goed zaad nogal prijzig is. Doch waarscbuw-
den we reeds meermalen om zaden alleen bij betrouwbare
firma's te koopen. Voor Lathyrus is een waarschuwing dubbel
noodig. Er is n.1. zeer veel zaad in den handel, waar men
heel weinig aan beeft, kleine bloemen, korte stelen, bonte
kleuren. Neen, als men werkelijk iets goeds wil hebben.

moet men de .Spencer-soorten bestellen, heel mooi zijn o.a.
Debutante (zalmrood, Pinkie (donkerrose), Crimson King
(donker-rood). Blue Flame (donkerblauw). Avalancbe (sneeuw
wit), Powerscourt (lavendelblauw). King Manuel (donker
bruin). De Latbvrus behoort evenals de gew one Erw ten tot
de familie der vlinderbloemigen. In 1699 werden de eerste
zaden uit Sicilië naar Engeland gezonden en van daar uit
ontving Casjier Gommelin te Amsterdam er een aantal. Vooral
in Engeland werden iloor verschillende kweekers vele nieuwe
soorten gewonnen, dfjcb 't was eerst in 1900. dat de groote
opkomst der Latbvrus beg(jn. In 1901 slaagde den heer
Silas Cole. tuinbaas bij Graaf .Sjjencer. er in. de eerste Lathy
rus met recht opstaande gegolfde vlag te winnen en van
toen af ging bet met rassebe schreden voorwaarts. Thans
wordt ook de cultuur bier te lande op groote schaal uitge
oefend. Doordat men ze ook zeer veel in kassen kweekt,
kan men de bloemen een groot gedeelte van bet jaar ver
krijgen. SI En boe staat bet nu met de Lathyrus in denHief-
bebberstuin? Dat is nog maar zoo. zoo; veelvuldig treffen
we ze in ieder geval al niet aan. Natuurlijk beeft dat een
oorzaak; men is n.1. algemeen van o])inie dat de cultuur bij

zonder moeilijk is. Toch is
dat geenszins bet geval. Ze
ker, bet kweeken van ten-
toonstellings exemplaren valt
direct nog niet mee. doch
laten we dat liever aan de

kweekers en de tuinbazen

over. SI De goede tijd om te
zaaien is nu aangebroken.
Men kan er reeds half Maart

mee beginnen, en er tot half
Mei mee doorgaan, zoodat
men steeds opvolgenden bloei
verkrijgt. Hoe eerder men
echter zaait, des te rijkeren
bloei kan men verwachten.

Lathyrus houdt van een zon
nige. open standplaats, zoo
dat de wind er nog eens door
kan waaien. Ze groeien bet
best op een lichten kleigrond,
doch ook op booge zandgron
den zijn goede resultaten te
bereiken, als we maar voor

voldoende voedsel zorgen.
Zaaien w e op rijen, langs rijs
hout. gaas of bekken, dan
kunnen we volstaan met bet

graven van een .30 cm bree-
de voor. die we op een diepte
van minstens 60 cm los ma

ken. Op deze diepte brengen
we de noodigc stalmest, want staat de Lathyrus in bloei,
dan hebben Tze bet meeste voedsel noodig. de wortels zijn
dan op die diepte aangeland. Natuurlijk mengen we ook
door den bovengrond een weinig mest, om ze op dreef te
helpen. De zaden zaait men op een ouderlingen afstand van
20 tot 25 cm. Zoodra ze beginnen te ranken, helpen we ze
even met een bandje of draadje, zoodat ze in de gewenscbte
richting groeien. Later trekken we er nog een paar katoen
draden langs, zoodat ze door de zwaarte niet ombuigen. Op
droge gronden moeten we voor voldoende water zorgen: we
maken er een geultje langs, waarin we bet water laten loopen.
Geregeld een beetje water is geheel verkeerd. Tijdens den
bloei kunnen we in dat zelfde geultje nog wat vloeimest
laten loopen. Zoodra ze in bloei staan, kunnen we naar har
telust snijden, want boe meer men snijdt, des te beter voor
de volgende knoppen. Wil men vroeg bloeiende Latbvrus
hebben, dan moeten we ze reeds in October in potjes zaaien.
De plantjes worden dan 's winters in den kouden bak min
of meer vorstvrij overgehouden, bij open weer veel luchten.
Goed afgehard en dan begin Maart buiten uitgeplant. zullen
ze geiuimen tijd vóór de voorjaarszaailingen bloeien. Is men
ertoe in de gelegenheid, dan is de laatste metbode wel de
meest aanbevelingswaardige. Er zijn nog enkele andere soor
ten Lathyrus, doch deze zijn voor den liefhebber van weinig
beteekenis. \Ae wdlen alleen nog opmerken: snijdt uw bloe
men s morgens vroeg als ze droog zijn. en plaatst ze zoo
•snel mogelijk in bet water.

S (DURRELF. 0.-1. KERS)


