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Linnaeus' verdienste

P

bestemd te
vergezeld Ie

DOOR Geertruida Carelsen

■ RINS der Botanica", heeft men Linnaeus wel eens
'genoemd. Zeker. Eén der prinsen is hij op zijn terrein
geweest: één der voorgangers, der baanbrekers, der
pioniers. Bij het thans levende geslacht is zijn roem

een weinig aan het tanen, omdat de wetenschap over zijn in
zichten is heengegroeid. Wie zijn verdienste zuiver wil hegrij
pen, moet hem zien in het licht der geschiedenis van natuur
kundige, meer speciaal van plantkundige studie.
De moderne plantkunde dagteekent uit de zestiende eeuw:

ook op dit gebied de tijd der ,,Renaissance". Gedurende de
middeleeuwen had men zich beperkt tot het raadplegen van
geschriften der ,,Ouden", zegge der Grieken en Romeinen, die
op hun beurt hun kennis baseerden op die der oude Arabieren.
Omstreeks 1550 begon men in Duitschland (Otto Brünfels,
Hieronymus Bock, Leonard Fuchs) de inheemsche planten
van voren af aan zelfstandig te beschrijven en naar de natuur
af te beelden. Doch behalve het gezag der ,,Antieken" diende
nog iets anders overwonnen te worden, namelijk de gewoonte
om de plantkunde alleen te bestudeeren met het oog op ge
neesmiddelen. Die boei te breken is de verdienste geweest
van een omstreeks dien zelfden tijd in de Zuidelijke Neder
landen optredend driemanschap: Remmert Dodoens. Charles
de 1'Ecluse en Mathias de BObel. Als geleerden zijn zij meer
bekend bij hun latijnsehe namen: Rembertus Dodonaeus,
Carolus Clusius en Mathias Lohelius.

Tot ons, Nederlanders, staat Dodonaeus het naast van de
drie, omdat hij in zeker opzicht onze landgenoot was. Deze, in
zijn tijd ,,wytvermaerde Doctor", te Mcchelen geboren, stam
de af van Eriesche voorouders en, na lijfarts van Keizer Maxi-
miliaan II en diens zoon Rudolf te zijn geweest, eindigde hij
zijn loopbaan als hoogleeraar te Leiden. Daarbij komt, dat hij
de eerste is geweest, die, om de plantkunde ook voor ongeleer-
dcn toegankelijk te maken, zijn vermaard .,Cruydtboeck"
heeft geschreven in de Vlaamsche taal. Deze democratische
bom barstte in zooverre verkeerd, als nu weer de geleerden in
andere landen het niet konden lezen; maar in die leemte
voorzag Clu.sius door het boek in het Fransch te vertalen,
waardoor het ook buiten.slands leesbaar werd.

Dodonaeus' schriften leggen getuigenis af van een opmer
kingsgave en een ijver en toewijding en nauwgezette woorden
keus bij de .specialiscering van alle hem bekende planten,
waarvoor wij niet anders dan bewondering kunnen hebben.
Maar tevens treft ons een verwardheid, die blijkbaar den
auteur zeiven wel eens benauwd heeft. Het boek bestaat uit

zes deelen. Het eerste daarvan ..inhoudt de Beschryvinghe van
meest alle de Cruyden, die onder gheen seker geslacht begrepen
en kosten worden, veele van dewelcken seer nut sijn om allerlei
ghebreken te gheneshen ende van sommighe Wondteruyden
ghenoemt worden". Het tweede deel: .,de Bloemen. Krans-
kruijden, welriekende ende Kroonskens dragende cruyden".
Het derde deel: ,,Van de Wortelen, die men in de medicijne
ghebruickt; van de Klimmen, Winden ende Klokskens: ende
ook van allerhande vergiftigh oft hinderlyck ghewas, ende van
de Varen. Mossen, ende Campernoeliën". Het vierde deel:
.,van 't Koren ende Grassen. Pluckvruchten ende Haarvruch-
ten, ende ook van de Cruijden die in de vochtighe ende water-
achtighe plaetsen, oft ook in 't water zelf wassen". Zoo gaat
het voort, ook bij de onderverdeeling: door elkaar, beurtelings
naar den uiterlijken vorm der planten en het gebruik, dat er
van wordt gemaakt, naar haar groeiplaats en allerlei bij
komende omstandigheden.

Gelukkig, dat er een alfabetische lijst in zes verschillende
talen in het Cruytboeck is, anders zou het onmogelijk zijn, de
ecne of andere plant op te zoeken. Merkwaardig is de nomen
clatuur van de „Stucken der gewassen". Als zoodanig werden
onderscheiden: „Wortel. .Stronck, Scheuten. Bloek ofte
Tronck, Schorse, Houdt, Strepen, 't Herte, Mergh, Steel.
Bladt, Bloem, Knoppe, Draeykens (de kleine Veselingkens,
dewelcke de draeijen niet onghelyck zijnde, van het binnenste
der Bloemen uyt de Knoppen uytbreken); Noppen (de punt-
ckens oft nopkens, die gemeynlick wat dickachtig sijn ende
op het hoogste van de Draeyckens hangen); Endekens (de on
derste deelen van de bloembladeren) Katteken (tgeen dat
langhwerpig rondt zynde, in de plaetse van de Bloeme af
hangt); Yrught, Bol, Bolleken, Haeuwe, Croonen, Stuyfkens,
Papjms (in 't Latijn datghene, wat na sommighe cruyden
overblijft als de bloeme vergaet, waerbij het saedt is, 't welck
men oock seer wel met wolachtigh hayr gelycken magh ende
daervan Stuyfkens oft Stuyverkens noemen".
Ik schreef dit een en ander letterlijk over uit een editie van

1644. waarlijk niet om den schrijver van dit oude boek be
lachelijk te maken; daarvoor heb ik veel te veel eerbied voor
hem en zijn ernstigen arbeid. Maar ik wou even toonen op
welken botanischen bodem Linnaeus stond, toen hij zich in de
volgende eeuw op wetenschappelijk gebied begon te bewegen.
Wie aangaande deze vóór-Linnaeaansche botanie een ern

stiger studie wenscht te maken, dien verwijs ik met veel waar
deering naar de onderhoudende levensbeschrijving van Clu
sius (1526—1609) door Dr. F. Wv T. Hunger ('s Gravenhage.
Martinus Nijhoff 1927).
Hierboven heb ik er op gewezen, hoe de botanische wereld

er uitzag, toen Linnaeus (1708—1778) er zijn intrede deed.
De kennis van planten vermeerderde en verdiepte zich,

maar zonder dat het lukte daarin een doelmatige orde te bren
gen. Men mag wel zeggen: alle deskundigen snakten naar orde.
doch zij slaagden er niet in, die te scheppen. A. B en C. s])anden
op dit gebied hun beste krachten in, zagen echter telkens,
dat die beste krachten faalden. Merkwaardigis, dat zij er allen
naar streefden, het plantenrijk in te deelen naar ..natuurlijke
familiën", waardoor gewassen, die naar hun geheele natuur
lijke verschijning bij elkaar behooren. ook samengevoegd kon
den worden, — zooals dit later is bereikt met b.v. de Lip
bloemigen, de Vlinderbloemigen, de .Samengesteldbloemigen—
maar zij zagen steeds weer in. dat het hun onmogelijk was.
dit consequent, over de gansche linie, door te voeren.
Ook Linnaeus heeft dat ondervonden.
..Onze Ridder ') heeft insgelijks geoordeeld, dat de Natuur

lijke Methode in het opstellen van een Svsteem der Kruid
kunde het voorname Oogpunt moesten zijri; doch het is Z.Ed.
zo min als den anderen gelukt, dit doel te treilen. ..Lang" (zegt
hij) ..heb ik ook gearbeid om eene Natuurlijke Methode te vin
den, en ben wel aanmerkelijk gevorderd, doch heb niet kunnen
voltooyen, zullende daarmede voortgaan zoolang ik leef.
Bewonderenswaardig is zijn standvastigheid in het worste

len met zijn stof. Éénmaal heeft hij iets gelanceerd, dat op een
grap gelijkt: op een humori.stische verpoozing te midden van
voortdurende mislukkingen. Hij wierp toen het denkbeeld op.
de „Ingezetenen des Plantenrijks" teekenaehtig in te deelen
op de volgende wijze:

,.De Palmen, Vorsten, uitmuntende door hunne ontzaglijke
hoogte en ongetakt blijvenden stam. die met altoos groenend

1) Ik citeer uil Dr. M. lIoiittuijn'B ..Natuurlijke Historie volgens
het samenstel van den Heer Linnaeus (2e deel. 1ste stuk blz fló)
Amsterdam, bij de Erven F. Houttuijn. MDCXEXMII
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loof gekroond is. De BolplaJiten, Hovelingen, pralende met
heerlijke statiekleederen. om tot glorie van het Rijk te strek
ken. De Kruiden des Velds, de Edelen, een jaarlijksch gewas
uitmakende van velerlei gestalte. De Boomen, die de bosschen
uitmaken, de Staten; men vindt ze omringd door hunne die
naars en beschut door een wacht van Soldaten, namelijk de
doornachtige gewassen, welke zich dikwijls om de stammen
en takken strengelen; ook ontbreekt het hun niet aan Tafel
schuimers, namelijk de Woekerplanten. De Grasplanten, het
Landvolk, de kracht en steun des Rijks, die, hoe meer zij be
snoeid en vertreden worden, des te meer in getal toenemen.
De Varens, werklieden, die 't zaad op den rug dragen. De
Mossen, Slaven, met geschubd loof en huikjes op het hoofd,
die schraal zijn en honger lijden, moetende zich behelpen op
plaatsen, welke voor de anderen ongeschikt zijn. De Wieren,
Duikelaars, hijna ongekleed, zonder optooisel of fraaiheid. De
Paddenstoelen, het Uitschot des Rijks, dat zich niet toelegt dan
op stelen en rooven; zij komen in den herfst te voorschijn, dus
als 't ware in den nacht, als de anderen slapen".
Maar, alle jolijt op een stokje, men diende nu eens eindelijk

tot een, zij het niet volmaakte, dan toch bruikbare conclusie
te komen. Niet heel lang was het nog geleden dat men be
langrijke ontdekkingen gedaan had omtrent die „Draeykens"
en „Veselingkens" en „Nopkens", die Dodonaeus in bijna alle
bloemen gevonden, en zoo zorgvuldig beschreven had, maar
zonder hun doel te begrijpen. Men wist nu, dat zij de bevruch-
tingsdeelen waren, dus de eigenlijke spil, waarom alle planten
leven draait. Reeds waren eenige botanici op de gedachte
gekomen, dit feit als uitgangspunt voor een stelselmatige in-
dceling aan te grijpen. En nu was het Linnaeus, die dit denk
beeld het krachtigst aangreep en het op de meest wetenschap
pelijke wijze doorvoerde. Hij zag wel in, dat dit werk ook niet
zonder onvolmaaktheid zou wezen, en de aanmerkingen daar
over werden hem niet bespaard; maar het besef, dat hij er
toch de wetenschap een dienst mee deed, aan het eindelooze
dralen een einde te maken en een eenigszins vasten grondslag
voor studie te opperen, hielp hem over allen tegenstand heen.
„Nooit" — schreef hij volgens Dr. Houttuijn — „ben ik

tegen mijne tegenstreevers uitgevaren. Derzelver bittere
scheldwoorden, beschuldigingen, bespottingen, uitjouwingen,
welke in alle Eeuwen de belooning des arbeids van veel voor
treffelijker Mannen geweest zijn, heb ik met een gerusten geest
verdragen . . . . 't Geen mij van mijnen Leeftijd nog overschiet,
zal ik gerust aan nuttiger Waarnemingen te koste leggen. De
Zaaken der Natuur hebben dit bijzondere Voorrecht, dat, ge-
lijkerwijs de Dwaalingen, in dezelve begaan, van niemand ver
dedigd, zo de Waarheden, op Waarnemingen berustende, zelfs
van de geheele Geleerde Wereld niet vertreden kunnen wor
den. Ik beroep mij derhalve op het oordeel van de laate
Nakomelingsehap".

Wij, die tot deze ,,Nakomelingschap" behooren, mogen er
ons over verheugen, dat hij èn bij vele tijdgenooten èn lang
daarna, veel voldoening van zijn baanbrekerschap heeft ge
had. En wie een sterken indruk van zijn nobele persoonlijk
heid wil krijgen, verzuime niet, bij een eventueel uitstapje
naar Scandinavië, de universiteitstad Upsala te bezoeken,
waar hij vele jaren lang hoogleeraar is geweest en door zijn
zoon, in zijn geest, in dat ambt werd opgevolgd. Op tien kilo
meter afstand van Upsala ligt, in volle landelijkheid, zijn zo
merverblijf Hammerby. Daar, zoolang hij vermocht, ging hij
voort met tijd en krachten aan ,,nuttige waarnemingen te
koste te leggen". En in zijn studeerkamer, boven zijn schrijf
tafel, hangt in verband daarmede een geëncadreerde, zelf
geschreven zinspreuk: een voornemen om „iederen dag werk
zaam en dankhaar te genieten .

SOUVENIR
UtrechtHet Rosarium

Er groeien rozen langs de smalle paadjes;
pleintjes van rozen zijn er, rozenstraatjes;
de rozen klimmen langs een ijzeren boog
donkerrood, wit en zachtrose naar omhoog,
en maken zóó een grappig rozenpoortje
Ach ja. 't is romantiek! Maar het bekoort je
als lieve dingen uit vervlogen tijd.
Je meesmuilt, als je door de poortjes schrijdt,
en voelt je wat gênant, als je daar zit
en tóch geniet van al die rozen, donkerrood en wit ....

Ws,

ONTLUIKEN
DOOR JOANNES RedDINGIUS

Nu wil ik weêr de schoone zon beminnen
en lucht-azuur, bloemen en bloemengeuren
en blij doen zijn de velen, die nog treuren,
wie droefheid zonk en matheid in de zinnen.

De menschen lijden, weten niet te winneir
en dralen om hun schat in zich te keuren,
goud van niet-goud te scheiden; groot gebeuren;
zij worden vrij door moedig zinvol zinnen.

In de' afgrond van mijn hart ben ik gedoken
en heb een woord van waarheid toen vernomen
en keerde weêr tot menschen, bloemen, boomen

En stralend is een bloem in mij ontloken.
Nu is het mij of gouden glansen zweven
en ik verfijnd als denker stil mag leven.

DE TUD
■ K ben verhuisd, en sedert die gewichtige gebeurtenis
I twijfel ik eraan, of er nog zooiets als tijd in de wereld is.
I Vóór mijn huis strekken zich de bouwlanden uit. tot aan
1 de verre stad. En achter mijn huis. als een somber decor
van den tuin, verheffen zich de sparren van het plantsoen.
En die doen mij nu juist aan den tijd twijfelen. SI Ze zijn
altijd eender. SI Des avonds steken hun hooge toppen tegen
de lentelucht, waarin de maan glanst, en door hun donkere
takken twinkelen de groote sterren. Des morgens schijnt de
zon er op met een oranjerood licht. Des middags staan zij
bronsgroen tegen het frivole blauw van de voorjaarslucht met
de blanke wolken. De schemering daalt, en het vredige rood
van zon en hemel brandt laag achter hun neerhangende tak
ken. En dan komt de nacht weer. en de morgen, en de middag
en de avond, al maar door. SQ Maar de sparren veranderen
niet. Ze zijn nooit kaal. ze worden niet plotseling groen in een
lenteregen, ze hebben geen bloemen, die ontbotten en afvallen.
Zoo — op een afstandje tenminste — zijn ze het onverander-
lijkste, dat zich laat denken. Geen uur van den dag geven ze
aan, geen seizoen, niets. Ze hebben iets van de eeuwigheid
over zich. SI Onze levens gaan hun gang. Wij staan op, en
werken, en eten en gaan slapen, en in de groote wereld om ons
heen worden schokkende gebeurtenissen gecomprimeerd in
een minimum tijdsbestek. SI Maar de sparren hebben den tijd
wel, misschien hebben zij in het geheel geen tijd. omdat zij
er buiten staan, of leven zij in een rhythme van welks traag
heid ik mij geen voorstelling kan maken. SI Nu is de avond
gekomen. De maan staat als een blinkende spiegel aan den
hemel. En onvermoeid wuiven de toppen der sparren in den
lichten wind naar de sterren. Ws.

Lente in de duinen
DOOR TrIXIEDaar is geen terrein waar je de lente zoo op den

voet kunt volgen als in de duinen. Het proces van
ontwaken gaat er langzamer dan op de meer be
schutte plaatsen, waar misschien een boschje. een

hooge tuinmuur of een huis bescherming biedt tegen de
ruwe windvlagen, die met hun ijzigen adem te niet willen
doen, wat de zon sche])t en tot leven brengt. In de duinen
hebben wind en zon gelijke rechten en gelijke kansen: van
daag wint de een het en morgen de ander. SI Al heel vroeg
in het voorjaar zie je de kleur van de dorre boomen en strui
ken veranderen van een grijsachtig zwart tot een donker,
roodachtig paars, dan weet je dat de lente komt, dat het
niet lang meer zal duren of er bengelen overal de donzige,
kleine katjes.

[Slot op blz. 276)
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TUSSCMEN TWEE RIVIEREN
DOOR L. SpruitBeurtelings liggen de dorpen ten noorden en ten

zuiden van de Linge; aan de zuidzijde is een hooge,
zware, sterk begroeide dijk, waartegen de boerderijen
liggen. Doordat nu de Linge zoo sterk kronkelt en de

dorpen om-en-om op noorder- en zuidcroever liggen, staan we
ieder oogenblik voor aardige gezicbten op boomgroepen, waar
een spits torentje nog uit opsteekt, op stroodaken die juist
boven de kruin van den dijk kijken oi'op een van die grappige
kleine veertjes, die de verbinding tusschen de beide oevers
onderhouden. De Linge, die in de Üver-Betuwe zoo verscholen
leek en nauwelijks opviel, is hier een echte rivier, heuscb vrij
breed en bijna overal door boomen of laag hout begrensd. En
wat er aan mensehelijke nederzettingen is in dit land. ge kunt
het saamgetrokken vinden aan de Linge-oevers. Een fiets
tochtje langs den Linge-dijk van Geldermalsen tot Ackooy
is zeer zeker de moeite waard! SI Ackooy bezit een mooie
kerk en is de geboorteplaats van Janseiiius. die er in 1.385 ter
wereld kwam. — Dit is de uiterste grens van onzen Linge-
tocht, want hier staan wc voor den zwaren dijk van Gorcum
naar Culemborg en dit is de westgrens van de Neder-Betuwe.
SI We kunnen onze onderzoekingen ook ten oosten van Gelder
malsen uitstrekken en dan belanden we al gauw bij Kaj)el-
en Kerk-Avezaath. Was het bier niet. dat onze Koningin haar
hoofdkwartier had tijdens de groote herfstmanoeuvres in den
oorlogstijd? SQ We zwerven zoo'n beetje om Tiel been; dat
is ditmaal verboden terrein voor ons. want al is de grens
niet precies te trekken, Tiel behoort toch stellig tot de Tieler-
waard! 't Is een wirwar van dijken en wegen hier; het eenige
dat vrijwel rechtuit gaat is de groote weg van Tiel naar Eek
en Wiel, dus precies zuid-noord. We steken dien over en trek
ken verder oostwaarts tot Echteld. Hier vinden we een

kasteel, de Wijenbtireh. Over den oorsprong schijnt men het
niet heelemaal eens te zijn. 't Eerste slot heet in 1171 gesticht
te zijn, terwijl het tegenwoordige gebouw van de herbouwing
in de 17de eeuw dateert. Het huis spiegelt zijn trapgevels en

frweerde muren in een donk<

De Neder-Bkti we (11)
gracht; het ziet er geheim

zinnig uit en onwillekeurig moet(>n we denken aan de verhalen,
die dit huis in verband brengen met het oude slot van Teister-
bant; wie zal zeggen of de mooie k<ddergewelven nog niet
tot de fundamenten van dat legendarische kasteel behooren!

Want, zooals iedere landstreek, beeft ook de Betuwe haar
legenden. Men zou het niet verwachten in dit land. dat er
op 't eerste gezicht zoo nuchter uitziet. "Viordt er in de Over-
Betuwe gefantaseerd rondom den Doornenburg en in mindere
mate de Steenkamer. de Neder-Betuwe heeft Teisterbant.
waarover allerlei verbalen de ronde doen. SI 't Eigenlijke
grondgebied lag overigens niet bij Eehteld. maar bij Eriehem.
tusschen Tiel en Buren, t as een heel oud graafschap, dat
misschien zoo oud is als het land zelf en ontstaan, zoodra de
streek eenigszins bewoonbaar werd. De laatste graaf. Anfridus
van Teisterbant. werd kloosterling en in 994 bisschoj) van
Utrecht. Bij gebrek aan o])volgtM-s kwam het graafschap
Teisterbant toen aan Gelre. — Anfridus was overigens van
zichzelf ook alweer geen echte Teisterbant; dit geslacht was
— als we de legende gelooven mogen — al veel vroeger uit
gestorven. De verhalen spreken van Beatrix, laatste erfge-
mtme m rechte lijn. die gehuwd was met Diederik van KleVf.
Het graafschaj) kwam toen in bet bezit van dit laatste ge-
Hacht. in vrouwelijke linie dan weer. want Diederik 'en
Jleatrix kregen geen zonen; alleen een dochter. Beatrix 11.
f le zic 1 om (isteibant niet veel bekommerd schijnt te
n } len. want we viiwlen haar in t 13 in Nijmegen terug, waar
^•.... het Valkhof verdedigde tegen allerlei vijanden 1 SI
sehi n. r""'V""" ! ""l^.^vonderlijker. Een zwanenridder ver-ch.jnt ten tooneele. Hij ontzet Beatrix II en huwt haar. Later
is van dezen he d die in de verhalen Elius heet creen «poor

'"1 m' "■'■al.-., |,7,. d.', bü
a,,n. ,a,u
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DE WAALDIJK BIJ HET KERKJE VAN IJZENDOORN

Saracenen te vechten, ook al waren die in zijn tijd heeleinaal
niet te bekennen! SI Maar wat doet Lohengrin in het Betuw-
sche land? De verhalen zijn verward en duister, maar eigen
aardig is het, dat Beatrix 11 van vaderszijde tot het geslacht
Kleef behoorde, en met de historie van den zwanenridder is
Kleef, zooals we weten, ten nauwste verbonden. S! Dit is
één van de raadselen van het rivierenland. Heel waarschijnlijk
is er geen historische grondslag voor de geschiedenis van
Beatrix en Elius te vinden: maar 't is al voldoende te weten

dat er ook in dit lage land wonderlijke verhalen gesponnen
zijn. Later zullen we misschien gelegenheid hebben, in de
Tielerwaard een dergelijke fantastische historie tegen te
komen. Daar gaat het dan om niemand minder dan . . . .
Dr. Faust! SI Bij IJzendoorn. in het oosten, is het landschap
bijzonder mooi. Voortdurend
kronkelen de wegen; hooge en
lage dijken, hier en daar zwaar
beplant, voeren ons op en af
in het land. Zooals het 1,5de
eeuwseh kerkje van IJzendoorn
daar weggestopt ligt tussehen
zware hoornen en bloesemend
vruehthout! S! Hier komen we

ook den zwaren rivierdijk weer
tegen, die heel de Waal langs
het land tegen overstrooming
beveiligen moet — en het ge
lukkig meestal doet ook! SI
Oehten is het uiterste puntje
van de Neder-Betuwe; het ligt
volop in de wilgen en de
vruehthoomen en we hebben
een prachtig uitzicht van den
dijk af op de rivier. Ginds bij
Ooy is weer een steenbakkeiij.
Rijk is het niet hier aan den
waterkant. De loonen van de
steenhakkers zijn laag en er
heerseht ook hier zoo'n malaise!
S! Aan den noordkant hebben
we Eek en Wiel, met het be
kende veer en een onlangs goed
gerestaureerd kerkje. Wanneer
zou hier een vaste verbinding
komen? De groote weg op Tiel
aan kan heel wat verkeer ver

!l[Ei

DE ZIJGEVEL VA

werken en wie weet of zij nog niet eens deel uit zal maken
van een reehtstrceksehe verbinding .4mersfoort—den Bosch!
Nu er eenmaal zoo mooi begonnen is met de vaste verbin
dingen. heb je neiging, óveral bruggen te willen zien! SI Mau-
rik moet wel een oud plaatsje zijn. maar weinig is er te be
leven en interessanter is Beusichem. dat tenminste nu ook
nog wat beteekenis heeft met zijn jaarlijksehe paardenmarkt
in den zomer, een week later door een schapen- en varkens-
markt gevolgd; tussehen beide in valt dan de kermis. SI Die
paardenmarkt van Beusichem is een traditie, die verder
terug gaat dan die van de bekende Elster markt. En we
zagen, dat deze van 1711 dateerde. — Verbazend oud is dit
land! Het lijkt bijna onbegrijpelijk, dat er al zóó vroeg
mensehen woonden in een streek, die zeker iederen winter

N DE NED. HERVORMDE KERK TE ECK EN WIEL
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onderliep en die nog zoo slecht b(^-
veiligd was t<igen hel water. In
960 wordt Beusicheni al genoemd;
in 1131 wordt het dorp als kerke
lijke parochie onderhoorig aan het
St. Janskapittel te Utrecht. In 1145
verviel het aan Buren. SI Reeds in
de 15de eeuw had Beusichem een
— we zouden bijna kunnen zeggen
internationale —bekendheid als cen
trum van paardenfokkerij. Als zoo
danig wordt het in 1464 speciaal ver
meld. De huizen werden in vroeger
eeuwen extra groot gebouwd en van
gastvertrekken voorzien, met het oog
op de vreemdelingen. Dat waren
meest Fransche en Belgisehe paar-
denkoopcrs, die ieder jaar voor een
dag of vijf, zes in het dorp hun in
trek namen en dan hun inkoopen
voor het geheele jaar deden. Dat
zooiets geld in het laadje bracht, ligt
voor de hand en menig oud huis in
Beusichem blijkt wel zeer groot ge
bouwd te zijn voor zoo'n klein dorp.
S3 Voordat Beusichem aan Buren

verviel, behoorde het als heerlijkheid
tot het graafsehap Teisterbant.
waarover we boven al spraken. S3
Vlakbij ligt Zoelmond, waar inderdaad vroeger de Zoel uit
mondde, een verdwenen riviertje dat Lek en Waal verbond
en in het zuid-oosten van de Neder-Betuwe langs Zoelen
stroomde. Zoelen met het kasteel zullen we de volgende week
nog bezoeken, evenals het centrum van het land, waar we
tot nu toe in een behoedzame boeht omluHui zijn getrok
ken: het zeer oude stadje Buren. (Slot volgt)

HET LE VEN 0P~EEN VUL
KAAN IN DE MINAHASSA

DOOR J. H. R. BroederO IN WILLEKEURIG zal de lezer hij het lezeti van
dezen titel aan een of ander griezelverhaal denken
en ik gevoel me dan ook verplicht, om te beginnen
met de lezers, die een griezelverhaal mochten ver

wachten, teleur te stellen met de mededeeling, dat er in het
geheel geen griezelverhaal komt en het leven op vulkanen

i

VOORJAAR BIJ OCJITEN

meer interessant dan beangstigend is. vooro[)gesteUl dal hier
bedoeld is het leven op rustige vulkanen. SI Er is vermoede
lijk geen plekje in onzen mooien Dost. waar zulk een enorme
verscheidenheid van vulkanische verschijnselen bijeengegaard
is, als de Minahassa en wie zich tijd en moeite gunt. om deze
immer boeiende natuurw onderen te gaan opzoeken, kan maan
den lang eiken vrijen dag besteden aan andere wandelingen
in vulkanisch terrein en daarbij telkens iets anders (tntdek-
ken. SI Ik heb U reeds het een en ander verteld van het Linow -

nieer en zijn omgeving, doch hij die gelegenheid voornamelijk
de ..sajok '-visscherij besproken. Ik zal nu eens het een en
ander vertellen over de vulkanische verschijnselen. Beginnen
we dan maar eerst eens met de kaart van de Vlinahassa te

bekijken, om een beter beeld te krijgen van de ligjfing van
het terrein, waarheen wij onze wandelingen zullen maken.
Trekken wij dan een lijn van Tomohon naar Tix'maratas —
Langoan — Rcmhoken en van daar langs het Tondanomeer
weer terug naar Tomohon. dan hebben wij ten naaste bij wel
het terrein dat de grootste verscheid(>nheid van v ulkanische
verschijnselen biedt, het terrein, waar de menschen in den
waren zin des woords oj) een vulkaan leven. S! Het begint
al, zoodra men voorbij I omohon d<' kampong Sarongsong is
gepasseerd; men ruikt de sterke zwavellucht, welke hangt
hoven het uitgestrekte solfataren\"eld. rechts \'an den weg.
Rijdt men er zonder meer voorbij, dan gelijkt dit veld op een
giauwe. doiie vallei tusschen d(^ omringende ln^u\'els. waaruit
m den vroegen morgen op verschillende plaatsen dikke witte
dampwolkjes omhoog .stijgen. Komt men later op den dag.
dan IS de lucht zooveel warmer door de zonnehitte, dat de

z'^^avelwolken minder goed zijn waar te nemen.
W 1) zullem even van den grooten weg afstappen en voorzichtig
eeii wandeling ondernemen door het solfatarenveld. Dit moet
inderdaad voorzichtig gebeuren, langzaam, hier en daar .stap
voor stap en vóór ge Uw vm-t ergens m-erzet. di.-nt vc eerst
even met een wandelstok te probeeren. of de bodem l wel
dragen kan. Het kan U hierbij overkomen, dat Uw stok hij
den prik in den bodem den grond inschiet, alsof gij bemin
oter hadt gestoken: de ondergrond blijkt een warme brei en

arm^ g"' met Uw wandelstok hebt geprikt, schietMarme, sterk zwavelhoudende lucht omhoog. G," voelt, dat we
hier op gevaarlijk terrein zijn en dat we al zm^kende een paadje
moeten vinden, dat ons langs den breipot voert over meir
drm7e"b fti
1 etrom bZ F ' geheelintrouwbaar. Even stilstaan: hebt ge dal
gehoord. Waar precies kan ik ook luid lareven

Fnto J. /-/. R. Byoci'cr

MODDER PUT, WAAROMHEEN EENIGE KLEINE GATEh GE-
VULD MET KOKENDEN MODDER slaan wat struik

staan lan jilotseling voor een put v gew as opzij
an i'irca \ ier meter door-
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snede; in het midden een gat, waarin kokende modder van
volkomen elTen grijsgrauwe kleur. Uit den modder werken
zieh vooitduiend water- en zwaveldampen onitoog. soms met
zulk een kiaelit, dat ze den modder eeniste meters omhoog
slingeren en dus kleine spuiter.s vormen. Rondom het groote
gat zien we ettelijke kleinere, waarin dezelfde ver.<chijn.selen.
De uitgestooten modder, welke naast dc putten wordt ge
worpen, verdroogt er op den heeten hodem en door dc zonne
warmte, seheurt dan weer en
uit de spleten ontsnappen
voortdurend gassen. In den
regentijd loopen deze putten
weer vol water, dat door de
heete gassen al spoedig op
temperatuur komt en waarin
de gloeiende modder zieh
weer oplost tot een dunne
brei, die dan over de geheele
oppervlakte van de putten in
beweging is. Hierdoor lijkt
dan ook dc werking in den
regentijd heviger, wat in feite
niet het geval is. De kleur
van den modder varieert van

leikleurig tot volkomen wit,
hier en daar bruin tot rood.

Het is telkens een zeer bijzon
dere gewaarwording, als men
voor zulk een put komt te
staan; het geeft den menseh
een gevoel van onmacht; men

J. H. R. Brncder

OPBORRELEJ^^DVULKAANTJE,DAT ZICH RINGVORMIGOPBOUWT

torenden invloed van zon. regen, heete zwavel- en lucht-
dainpen. In het hier en daar afstroomende water ziet men
lange groene strepen, hetgeen algen blijken te zijn. In de
groote kom verkeert het kokende water in bruisend be
wegen van onafgebroken werking. SQ Wij treffen er nog een
zonderlinge formatie van een ophouwend vulkaantje aan. dat
den uitgestooten modder ringvormig om zich heen vers])reidt
en zich zoodoende geleidelijk opbouwt. Het materiaal, dat te

dun is om zich stevig vast
te zetten, vloeit rondom deze

ringen weg. Men moet zeer
omzichtig te werk gaan om
deze verschijnselen te foto
grafeeren: men kan er niet te
dicht hij komen, omdat men
dan kans loopt, in den zach-
ten. heeten. bodem weg te
zakken: bovendien loopt men
hij spuiters het risico, op een
kleine lading kokenden mod
der te worden onthaahl. Met

wat beleid en geduld slaagt
men echter wel en heeft men

succes, dan is de voldoening
des te grooter. naarmate men
meer moeite moest doen of

risico's moest nemen om te

bereiken wat men wenschte.

S] Wanneer w e nu terugwan-
delen van dezen heksenketel

het Linow-Meer in delangs
beseft onwillekeurig te staan voor een enorme kracht, w aar
van men den omvang op geen stukken na kan peilen, doch
die zich voorloopig alleen uit in grimmig geblaas en gebrom.
Is de zichtbare werking in den Westmoes.son hooger, het
geluid is weer intensiever in den Oostmoesson; in beide ge
vallen imponeert het ver
schijnsel en voelt de menseh
zich klein. SI Maar kom, wdj
moeten verder en zullen het

jjaadje volgen, dat ons weer
naar den grooten weg brengt
langs kokend water, spuiters
en dampbronnen. Merkwaar
dig zal het den lezer toe
schijnen, als ik nu vertel, dat
rondom en tusschen al deze

verschijnselen de tanie (land
bouwer) hier zijn sawah be
plant, zijn padie en groente
oogst. Hij leeft en werkt op
een bodem, die onafgebroken
vulkanische werking vertoont,
doch het schijnt hem niet te
deren en hij leeft er zijn leven
als overal elders, doch zonder
eenige gedachte aan de on
aangename verrassingen, wel
ke zulk een bodem hem een
maal zou kunnen bereiden.

We zullen nu even een kijkje
nemen in het zwavelveld ten

Zuid-Oosten van het Linow-

meer. U ziet het terrein hier

naast op de foto, een bree-
de, witgrijze streep tusschen
de heuvels, eindigend bij een
groote, diepe kom van circa
20 meter middellijn, gevuld met kokend water. Ook hier
weer een behoedzame tocht van een der heuveltoppen langs
heetwaterbronnen, modderputten en blazende zvavelhronnen,
om hij deze interessante groote kom te komen. Aan alle kan
ten geblaas en gesis, een echte heksenketel- en als men nu en
dan den wind tegen krijgt, staat men in een dichten nevel van
warme dampen, die liet uitzicht belemmereia en de adem
haling zeer bemoeilijken. De omgeving van dezen heksenketel
is hoogst interessant; de bodem is hier em daar bedekt met
aluinsteenkristallen in formaties als koraal in aee: elders knal
gele zwavelkristallen bij sterk werkende solfat aren; gesteente
en rotsen rondom de kom sterk verweerend onder den ver-

Foto ]. H. R. B-oc-dn

ZWAVELVELD BIJ HET LINO

het de moeite van de wandeling alleszin.'

W-MEER MET DIEPEN PUT

KOKEND WATER

richting Lahendong. wordt onze aandacht getrokken door
een groen-gele plek aan de Noord-Oost-zijde van het meer.
daar, waar de krijtwitte kaolinewanden het dichtst het meer
naderen. We zullen daar even een kijkje gaan nemen, omdat

waard is. Hoe dichter

wij die plek naderen, hoe
meer beweging we in het meer
waarnemen en op de ])laats
zelf aangekomen, blijkt, dat
we ons bier boven een druk

werkenden haard bevinden.

Wij moeten hier weer erg
voorzichtig zijn. want de bo
dem is bros en het blaa.st en

sist weer aan alle kanten. In

het water een beweging, alsof
het kookt: het water is inder

daad ook w arm. Om het eens

persoonlijk te controleeren.
heb ik me een keer in zw em

pak gestoken en me bij het
afwateringssluisje in het meer
begeven. Hierbij deed ik de
eigenaardige ervaring op. dat.
toen ik op mijn teenen dooi
den modder naar het diepere
gedeelte w'aadde. ik hier en
daar met een sterk verwarm

den ondergrond in aanraking
kwam en daarbij blijkbaar
zwaveldampen, die zich in
den modder hadden opge
hoopt. vrij maakte, hetgeen
een bijna ondraaglijken stank
veroorzaakte. Vlak bij de
hiervoor bedoelde geelgroene
plek kon ik, heel behoedzaam

loopend, een eind vooruitkomen, doch hoe meer ik het strand
naderde, hoe meer de brosse bodem afbrokkelde en me kennis
deed maken met in hitte toenemende onderlagen, zoodat ik
het veiliger vond. van verdere onderzoekingen af te zien.
In de geschiedenis van de Minahassa kunnen w e lezen, dat in
den jare 1830 een natuuronderzoeker, professor Conté C.arlo
de Vidua de Consano, op dit plekje niet de noodige voorzieh-
tigheid betrachtte en bij een missstap gedeeltelijk in den
heeten modder verzonk, waarbij hij dusdanige brandwonden
opliep, dat hij aan de gevolgen overleed. Nu merk ik. dat
ik temslotte toch met een griezelverhaaltje bezig ben. hetgeen
niet de bedoeling was. We zullen daarom gauw oversteken



272 BUITEN 9 Juni 1934

naar i-fn veilig paadje, dat ons langs de kaoline-formatie
voert Ie jiiidden van pruttelende, heete modderputten. brom
mend*'. stoomende en sissende solfataren en lumarolen. De

büd(miibrmaties /ijn interessant: de totale indruk is die van
verblindend helwitte porceleinaarde, die bij nadere beschou
wing een uitgebreide nuanceering van kleuren blijkt te be
zitten, waarin roestbruin, zachtgeel, groen en leikleur doini-
neeren: op vele ])laatsen is de formatie bezet met hardgele
zwavelkristallen. waartusschen als diamanten schitteren de

facetten van de aluinafzetting, die ook hier veelvuldig voor
komt. We zullen over een paar weken onzen tocht voort
zetten. want er is nog heel veel moois te zien.

OVER ZEEËGELS EN
HUN VERWANTEN

E
kele

zoete

geen

DOOK Dr. H. Engei,

R is een diergroep, die uitsluitend
heperkt is tot de zee. Dit is een
uitzondering, want van de meeste
zeedieren zijn er tenminste wel en-

familieleden overgegaan naar het
water. Die groep, waarvan er dtis
enkele in zoet water voorkomt, zijn

de Stekelhuidigen of Echinodermen. De zee
egels, die het speciale onderwerp van onze be
spreking uitmaken, vormen een onderdeel daar
van. Reeds door hun uiterlijken vorm onderscheiden
de .Stekelhuidigen zich van alle andere dieren. Het
zijn eigenaardige vormen, die men gemakkelijk
herkent. Ze zijn altijd vijfstralig gebouwd, zijn in
het Ix'zit van (U'ii harde huid, die hij onze zeeëgels zelfs tot
een hard. hol pantser geworden is, en bezitten de eigenaar
digheid als voortbewegings- en als tastorganen kleine voet
jes. of beter gezegd lange dunwandige ronde zakjes, te
gebruiken. Ze kunnen deze uit een kanalenstclscl in hun
lichaam met water vullen, zoodat ze naar buiten uitstulpen.
Om ze te ontspannen en te
verkorten worden ze dan ge
ledigd. Meestal dragen die
voetj<'s aan hun uiteinde een
zuignapje. zoodat ze er zich
mee kunnen vasthouden aan

een vasten ondergrond. Soms
ook zijn ze puntig aan hun
uiteijide of dienen slechts als

tastorgaan. Het watervaat
stelsel. waarmee ze hun voet

jes vullen en ledigen, is om
zoo te zeggen hun trots en
hun glorie. Het water wordt
gewoon uit de zee opgeno
men. maar eerst gezeefd door
een met fijne gaatjes voor
ziene plaat in de huid, die
daarom de zeefplaat of ook
wel madreporenplaat heet.
Dien laatsten naam heeft hij
te danken aan het feit, dat hij
veel gelijkt op bepaalde ko
ralen, Madreporia genaamd, die evenals de zeefplaat aan
de oppervlakte voorzien zijn van opstaande fijne bladen,
die van het midden uit naar huiten stralen. Evenals vrijwel
alles in het lichaam van een .Stekclhuidige, verdeelt dat wa
tervaatstelsel zich in vijven, overeenkomstig de vijf parten
van het lichaam. In vijf rijen staan de voetjes op de huid
en vijf watervaten komen daarmee aan hinnenzijde van die
huid overeen. Voor elk van de honderden voetjes wordt een
fijn kanaaltje afgegeven, dat door de huid hecTihoort. Bij
elk voetje behoort aan de hinnenzijde een blaasje, dat zich
vult, wanneer het voetje zich ledigt en dat zich weer kan
samentrekken om dit te vullen. Men ziet: een wonderlijk
perfekte inrichting, en toch zijn het geen zeer actieve, noch
psychisch belangrijke dieren. SI Vijf is ook het aantal van
hun eierstokken. .Soms worden de eieren pas gelegd als de
larfjes al bijna volgroeid zijn. een enkele maal strekt de zorg
zich zelfs ook over de jonge larven uit. Maar dan ontbreekt
ook meestal een stadium in hun ontwikkeling, dat de anderen
allemaal vertoonen, namelijk dat van vrij zwemmende larve:

EEN VER

DE STEEN, WAARfN DE ZEEE

"Si

f'< r».

STEENDE
ZEEËGEL

GEL ZICH BEVOND. IN TWEEËN
GESPLETEN

kleine actieve. m<'t lijne trilhaartjes rondzwemmende diertjes,
die lii'elemaal niets van de ouders weg hebben. Pas als na
eenigen tijd hun lust tot zwemmen bekoeld is en zij tlaardoor
tevens voor de verspreiding van de soort gezorgd hebben,
gaan ze over tot een algeheele gedaanteverwisseling. Dikwijls
ontstaat hi't volwassen dier in een deel van het larfje en
tenslotte hangt dan het larvelichaam er als een aanhangsel
hij. SI Het is een echte ouderwetsche diergroep, een dier
groep. die reeds voorkwam in het verste verleden van onze
aarde. Reeds in de oudste versteeningen, waarin Moeder .Na
tuur voor ons <le geschiedenis van haar eerste bewoners heeft
vastgelegd, komen .Stekelhuidigen voor en in hoofdzaak zijn
die hetzelfde gebouwd als de nu nog levende. Men moet nu

niet denken, dat er vóór zij op aarde verschenen
■reen flieren waren. Door hun hard skelet zijn

j  hijzonder geschikt om als ver.steening be
waard te w orden, wat men van andere een
voudige (of zooals men zegt primitieve)
diergroepen niet kan zeggen. Hoe dat zij.
oud zijn ze en ouderwetseh ook en dat
verklaart waarschijnlijk ook. waarom ze
zoo uit den tijd vallen en zoo weinige
\ (ior ons nuttige soorten bevatten. M ant

het is w el een eigenaardig feit. dat er in
d<' meeste amh-re. minder conservatief aan

doende en meer soepele vormen, altijd
el enkele zijn. die zich aan den huidigen tijd.

aan de tegenwoordige toestanden, aan de tegen-
.. oordige dieren en zelfs soms aan den mensch

aangepast Ix-bbeii. Dat kan men van de .starre
Stekelhuidigen niet zeggen. M anneer de zeesterren
zich oj) de oesterkw eekerijen w erjjen. of de visschen

van de vischhaken eten. doen ze daarbij niet iets anders
dan hun gewone levensw ijze op den zeebodem volgen en op
eten w.at er voor de band komt. M anneer diezelfde zee
sterren bij duizenden als kunstmest gebruikt worden, blijft
dit ook al niet anders dan een toevallig gebeuren, men heeft
nooit het gevoel, dat die 'lieren als geschapen zijn om als

mest te dienen. SI Alleen de
smulpapen hebben kans ge
zien ook zelfs deze dieren
aan hun culinaire geneugten
dienstbaar te maken. ,'Vlier-
eerst de zoogenaamde zee
komkommers. die als tripang
op de spijslijst onzer Gele
Broeders })rijken en in de
tweede plaats, de zeeëgels,
wier eieren men uit de door
midden gespleten schaal als
,,frutti di mare", als een ware
zeeëgelkaviaar verorbert. SQ
De Zeekomkommers staan in
het rijk der Stekelhuidigen in
zooverre apart, dat ze geen
uitw endig zichtbaar skelet be
zitten. bij hen ligt het in den
\ orm \ an allerfraaiste kleine
kalklichaampjes in de huid
verborgen. Het zijn eigenlijk
groote dikke wormen en het

eenige. waaraan men dadelijk den Stekclhuidige herkent, zijn
de rijen van zuigvoetjes in vijf banen over het lichaam. Ze
leven ook als wormen. Evenals onze wormen (Darvsin heeft
daar een zeer bekend boek over geschreven) zich verdien
stelijk maken, door zich dóór den akkerbodem heen te eten
en zoo als het ware alles tot een zachte losse vruchtbare
humus te maken, en er voor zorgen, dat er maar w eini"
resten van planten en dieren lang liggen te rotten, zoo zoi-
gen ook de zeekomkommers er voor. dat het gruis van de
koraalrrfGn tot koraalzand wordt. Zij eten dat gruis name
lijk en vinden hun voedsel in de organische resten, die zich
daarm nog bevinden. .Neemt men een zeekomkommer in de
hand. dan spuiten er achter uit zijn lichaam een paar stralen
va er. dat is Imt ademwater. Sommige soorten, er schijnen

d l deze dieren ook aller ei tempi-ramenten voor te komen,
^ei hagen een derge ijke handeling niet rustig. Zij stellen
kh-le-L.^'^r" I lange
z O " '1 ...mT '" ""i '-"f--"aamde Cuviersehe huizemZOO no( md naar (hm gr** ooi en t ranschen zoöloog Cuvier ,
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WATER ACUTER-

Wrlds;. iii'iiiji:)

Inspecteur-generaal van het ondervijs onder Najioleon en
als zoodanig ook van grooten invloed op het onderwijs hier
te lande in dien tijd. §3 Dit uitstoolen heeft altijd [)laats
wanneer het dier onaangenaam ge])rikkeld wordt. Al mogen
ons die kleverige draden behalve een onaangenaam g(>voel
ook weinig afschrikkends geven, men kan zich gemakkelijk
begrijpen, dat zijn gewone vijanden: zeesterren, slakken en
krabben in die kleverige massa verward raken en hem de
gelegenheid geven te ontkomen. Er zijn zelfs soorten, die niet
alleen deze Cuviersche buizen, maar ook alle andere ingewan
den uitstooten. ,Ja, men trof in onzen Oost gedurende de Ex
peditie met d<' ..Sibüga" een zeekomkommer aan. die half
begraven in het zand leefde. Zijn wijdv.-rtakte tentakelkrans
stak hij daar boven uit als een verleidelijk ..zitje" voor kreeft-
jes en ander kleingoed. Zoo nu en dan werd een van de ten
takels in den mond gestoken en afgelikt. Toen de expeditie
leden nu zich meester wilden maken van dit dier. bemerk

ten ze, dat wanneer ze het beetpakten, ze slechts het voor
stuk met de tentakels in de hand hielden, het achterstuk
snoerde zich eenvoudig van het voorstuk af. zooals een ha
gedis dit wel eens doet. met zijn staart, dien men dan in de
hand houdt. Het achterstuk ontkwam en vormde langzamer
hand een nieuw voorstuk. Want dat is het -ivonderlijke van
deze dieren, dat. zelfs als ze hun geheelen lichaamsinhoud.
of stukken van hun lichaam verliezen, het ontbrekende ge
makkelijk weer aangroeit. Men noemt dit het regeneratie-
vermogen. en dat is in de ge-

wijzen in spijzen en soepen verwerkt. Er zijn natuurlijk tal
van kwaliteiten en soorten (waarbij waarschijnlijk ook het
aantal kalklichaam])jes in de huid een gew ichtige rol s])eelt!).
SQ In 1919 werden meer dan 70.000 kg. tripang met een
waarde van 703.000 gulden uit ons Indië uitgevoerd. De
groote vraag naar ilit gerecht heeft zelfs de Amerikanen er
toegebracht te pogen hun rijke zeekoinkommergebieden.
vooral dl' Westindische eilanden, de Bahamas enz. in dit op
zicht produktief te maken. {Slot volgt)

Karpathisch Rusland,
land van legenstellingen

DOOK Ib. E. uk V KIK.s

EL nergens in Europa bestonden, en bestaan
helaas nog. hoewel in mindere mate dan vroeger,
zulke schrijnende tegenstellingen als in Kar
pathisch Rusland, de meest Oostelijke uithoek

der Tsjechoslovaaksehe Republiek. Armoede, honger en
ellende waren hier dagelijksehe gasten: verschrikkelijke ziek
ten teisterden de bevolking: uitbuiting door grootgrond
bezitters en geestelijken was hier aan de orde \ an den dag.
Maar daarnaast heeft deze landstreek een natuurschoon, zoo

als men slechts zelden treft, en die men zelfs met de geijkte
termen uit toeristische reclame-brochures, als b.v. ..weer

galoos". ..onbeschrijfelijk". ..adembenemend" en dergelijke,
moeilijk betitelen kan. lu de internationale pers hebben de
meest uiteenloojiende berichten gestaan over deze land
streek en haar bewoners, en met name aan de Tsjechoslo
vaaksehe Regeering. die Karpathisch Rusland ..overnam" na
afloop van den wereldoorlog, werden dikwijls de heftigste
verwijten gemaakt over de z.g. geld-verspillende en ondoel
matige wijze, waarmeile men hier te werk ging om de bevol
king eenige beschaving en de zoo noodige welvaart bij te
brengen. SI Hoeviel ik reeds vóór enkele jaren een kort be
zoek bracht aan Karjiathisch Rusland, dikwijls ook Roethenië
genoemd, was ik eerst kortgeleden in staat er v rij langilurig
te verblijven, het land te bereizen, per auto. te voet en te
])aard. al naar gelang van de weg-accomodatie. en met de
bewonërs en vooraanstaande persoonlijkheden te spreken over
de verschillende vraagstukken, die hier aan de orde van den
dag zijn. Objectief en onjiartijdig geoordeeld, kan men den
Tsjechoslovaken niets dan lof toezwaaien voor de waarlijk
energieke en doortastende wijze, waaroj) zij sinds enkele jaren
j)ogen de bestaande toestanden te verbeteren en de volks-
Itescbaving oj) hooger jieil te brengen. Men oordeele slechts.
In 1910 waren er volgens de Hongaarsche statistieken slechts
69 scholen, terwijl tle bevolking gedwongen werd het .Magy-
aarsch als moedertaal aan tc nemen: thans zijn er niet minder
dan 879 onderwijsinrichtingen, die zich. wat de onderwijstaal
betreft, geheel richten naar de plaatselijk ontstane dialecten

hecle groep van

huldigen zeer sti
al weer een

ze

de Stekel-

k en is ook

s ervoor dat

..primitieve" dieren zijn.
SI Wu wordt dan. vooral in
China, de huid dezer Zee-
komkommers als een speciale
lekkernij heschouwd en als
een deugdzaam opwekkings
middel. De dieren worden ge
vangen door duikers of met
behulp van harpoenen, ook
in onzen Oost. Eerst worden
ze gekookt, met aromatische
bladeren en boombast. Dan
droogt men ze in de zon en
tenslotte worden ze gerookt.
Die droge dieren worden dan
als trijiang verhandeld, voor
al naar China. Daar maakt
men ze schoon, laat ze 24 tot
48 uur in zoet water weeken,
totdat ze opzwellen tot een
gelei, die men dan in kleine
blokjes snijdt en op allerlei

ZICH VASTHOUDEND MET HUN HONDERDEN ZVIGI OLTJE.S OE WANDELEND OP DE BE-
WEEGELIJKE STEKELS. KLIMMEN DE ZEEEGELS TVSSCHEN DE ROTSEN ROND
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<•11 lalon. Een ijevolg hiervan is. dat er thans in Karpathisch
Rusland seholen zijn in 11 talen; ja zelfs is erteUzhorod.de
hoofdstad, een Zigeunerschool. de eerste en vooralsnog eenige
])roelneinijig van deze soort. Het alkoholisme werd uitge
roeid; de z.g. ..Kohlina" en ..Rokovina". de helastingen. die
aan geestelijken betaald moesten worden, en die de laatste
sporen van heerendienst vertoonden, werden opgeheven; de
door flen wereldoorlog geleden schade (jarenlang was Kar-
jtathisch Rusland het slagveld der Oostenrijksehe. Poolsche
<m Russische legers) werd hersteld en de bevolking kreeg een
geldsom voor eventueel geleden persoonlijke, materieele ver
liezen. Dc administratie tverd gereorganiseerd, post- en tele
foondienst ingesteld, wegen aangelegd (de wegen in Karpa-
tisch-Ruslaml zijn inderdaad uitstekend), bruggen gebouwd,
rivieren gereguleerd, <'en stelselmatige ontginning der oer
wouden georganiseerd: kortom, in enkele jaren is hier een
Titanenwerk verricht, dat helaas nu en dan stoj)gezet moest
tvorden wegens gebrek aan de noodige geldmiddelen. Twee
dingen zijn er. die Kar])athiseh Rusland voornamelijk karak-
teriseeren, d.i. ten eerste de armoede en ten tweede de gods
dienstkwesties. Deze laatsten werden opgelost, doordat de
Regeering met een grootmoedig gebaar op staatskosten ker
ken liet bonwen voor de verschillende richtingen. De ver
schrikkelijke ziekten, die hier heerschten, voornamelijk door
ondervoeding en onkunde betreffende de meest eenvoudige
hygiëne, worden energiek bestreden; ziekenhuizen — waarvan
ik speciaal het Staatskinderziekenhuis te Mukacevo vermeld
— verrezen als ])addcstoelen uit den grond; artsen waren
verplicht, zelfs in de meest afgelegen plaatsen, kostelooze
geneeskundige hulp te verleenen aan armen. Ten slotte zij
nog vermeld, dat men door deskundige voorlichting op het
gebied van landbouw en veeteelt, vruchtbaarmaking van den
bodem en dergelijke, de bevolking den weg wijst naar een
betere materieele toekomst en haar, tot nu toe poovere,
levensomstandigheden, helpt verbeteren. Het spreekt van
zelf, dat in de enkele jaren, dat men hier reorganiseert, uit
de aard der zaak nog geen utopie is bereikt, doch wat gedaan
kon worden.; is gedaan. SS Schrijnend zijn de tegenstellingen
in Karpathisch)_Rusland, hoewel ze meer en meer verdwijnen,
bont is er ook het leven. Uzhorod, de hoofdstad, dat men na
een langdurige treinreis, of na een vliegtocht van enkele
uren van Praag uit op comfortabele wijze bereiken kan, is
een merkwaardig voorbeeld van deze bontheid, die een onge
wone bekoring heeft voor den Westerling. Evenals in vele
steden en dorpen van J oegoslavië wemelt het hier van mili
tairen; in de eerste plaats maakt het dus den indruk van een
garnizoensstadje. Maar daarnaast heeft men sterk den indruk,
dat het een soort nederzetting is van blanke, beschaafde
menschen in een. door .,inboorlingen" bewoond, gebied, al
zijn deze ..inboorlingen" dan ook goedhartige Roethcnen,

LANDSCHAP fN KARPATIIISCII RUSLAND: EEN Z.G.N. POESTA

KLOKKENSPEL lAN DE IJOl '1 EN KERK TE lORUN

Slovaken. Klein-Russen en Roemenen, die weliswaar zwart
bruin gebrand zijn door den haast tropisehen zonnegloed,
maar overigens geen ...\frika"-allures bezitten. INaast de vele
moderne huizen en staatsgebouwen, die de T.sjechoslovaken
in de laatste jaren hier gebouwd hebben, ziet men echter
nog vele krotwoningen, die in Nederland het twijfelachtige
])raedicaat ..onbewoonbaar verklaard" alle eer zouden aan
doen. Uzhorod bezit een schouwburg, bioscopen, aanlokke
lijke winkels, zelfs anderhalve aspbaltstraat en verschillende
..West-Europeesche" attributen, maar daarnaast wemelt het
nog van kleine, sehihb-rachtige drankhuisjes, waar de smach
tende Zigeunermuziek hoogtij viert en de goud-parelende
Tokayer- en Irmes-wijn vloeit; w emelt het nog van haast onbe
gaanbare straten en zijn de toestanden nog van ..anno dazu-
mal". Ossenwagens zijn er evenzeer in trek als elegante auto
mobielen; volgens de Fransehe keuken toebereide spijzen kan
men er evengoed krijgen als de oude. inhe<'rnsehe schotels: men
danst er evengoed fox-trott als den oekraïnisehen nationalen
dans. Azië en Europa ontmoeten elkaar bier en wellicht zal

binnen afzienbaren tijd Europa
het ])leit gewonnen hebben en.
in zekeren zin jammer genoeg,
het oude. schilderachtige Azië
verdringen. SI Even bont als
L zhorod zijn ook de andere
steden van Karpathisch Rus
land. vo(u-zoo\ er men tenmin-
stt>. volgens onzen maatstaf,
van ..steden" kan spreken. Mu
kacevo. meer oostelijk gelegen,
zal waarschijnlijk eens de
hoofdstad worden in de plaats
van Li zhorod. zoodra Karpa
thisch Rusland een autonome
Regeering gekregen zal hebben,
wat. gezien de geringe ontwik-
k<'ling van het volk en het over-
beersehende. intellectueel beter
ontwikkelde. Mag\ aarsehe ele
ment. nog wel eenige tientallen
jaren zal duren. Opmerkelijk
is bier het levendige Joodsche
le% en. Niet ten onrechte noemt
men Mukare\() wel eens het
..Palestina" van Oost-Europa.
De markt in Karpathisch Rus
land is geheel in handen van
Joden, en Mukacevo is zoo'n
beetje tot hoofdplaats van het
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Joodsche gedeelte der bevolking (±14 "(j) gekozen. Even
als bij de in Galicië en in de Boekovina levende Joden
heerscht hier veel ellende, al hebben meestal de eigenlijke be
woners van het land, de Roetbenen, het nog veel slechter.
Enkele idealisten, staande onder protectie van het ,,Ainerican
Joint Distribution Committee", doen in deze plaats een
ernstige poging om de in deze streken wonende .Joden, die
voornamelijk van woekerhandel leven, op te heffen tot hoog
staande handwerkslieden, die harden arbeid niet schuwen. Deze
poging is ten deele geslaagd,
ten deele mislukt, hoe men het
noemen wil. Een groot gymna
sium is gebouwd voor de .Jood
sche kinderen, en onder leiding
van Dr. Chaim Kugel wordt
hier de Joodsche jeugd onder
wezen; zoo ook zijn werkplaat
sen en ateliers opgericht, waai
de Joodsche jongens en meisjes
een ambacht leeren. Geld en ge
brek aan medewerking hehhen
deze pogingen in verschillende
opzichten doen mislukken. Ook
heeft de z.g. wonder-rahijn Spi-
ra, die hier woont, en wiens
roem(?) reeds tot West-Europa
is doorgedrongen, de moderne
Joodsche beweging tegenge
werkt. Deze wonder-rahhijn, die
bijna de geheele Joodsche be
volking tot aanhang heeft, en,
zooals ik zelf meemaakte, alles
behalve een ,,wonder"-rahhijn
is, maar integendeel een leugen-
achtighcerschap, heeft zelfs het
gymnasium en de werkplaatsen
vervloekt, maar niettemin heh
hen de Zionisten doorgezet en
van de vervloeking is nog niet HOUTEN GOTIIISCHE KERK

veel gemerkt. SI Het armelijke stadje Sval'ava. o[) enkele
uren afstands van Mukacevo. heeft wat houtindustrie en ook
hier heeft de Tsjcchoslovaaksche Regeering voortreffelijke
scholen en sanatoria voor de haast ten doode opgeschreven
kinderen, doen houwen. In deze streek en meer naar het
Noordwesten toe, is de nood onder de bevolking echter zeer
groot, ja .soms zóó, dat het mij heter past te zwijgen over
alles, wat ik daar zag. De door de Tsjechoslovaaksehe Re
geering hierheen gezonden Dr. Risdorfer. die. tesamen met
Mevrouw Risdorfer. veel goeds in deze omgeving verricht
en o.a. tracht om een industrieschool te stichten, teneinde
vooral het vrouwelijke deel der bevolking aan eenig werk te
helpen, vertelde mij dat iedere j)oging tot verbetering der
achterlijke toestanden afstuit oj) den onwil der bevolking.
Bijgeloof en achterdocht vieren hier hoogtij. Van iedere tien
kinderen die hier geboren worden, sterven er ongeveer vijf.
terwijl de overhlijvenden meestal verre van gezond zijn.
Wordt een kind geboren, dan strooit men het zand in de
oogen, opdat ,,het goede oogen krijgen zal"; dit als staaltje
van het hier heerschende bijgeloof. Toen kortgeleden de Tsje-
choslovaken groote hoeveelheden cacaopoeder naar de meest
arme menschen stuurden, mengde men het aan met water
en verfde men er de huizen mee. Men vecht hier werkelijk
tegen een overmacht en het is zeer de vraag of hier eigenlijk
nog iets te redden valt en of de bevolking niet gedoemd is
om uit te sterven. SI Hoog in het Noordoosten van Kar[)a-
thisch Rusland ligt het stadje .Jasina. eens de hoofdstad van
de, overigens kortstondige. Hoezoelen-repuhliek. In dit stadje,
alsook in de naaste omgeving, zijn de oude kleetlerdracJiten
en gebruiken het best bewaard gebleven, wat voornamelijk te
danken is aan de betrekkelijke geïsoh-erdheid van de streek.
Weliswaar kan men .Jasina thans via een goeden autoweg
bereiken, doch deze dateert eerst van vóór enkele jaren, en
overigens zijn de hier 's winters heerschende sneeuwstormen
en groote koude beletselen, om met de buitenwereld in con
tact te treden. De hier wonende Hoezoelen. van Roetheen-

schen of Oekraïnischen oor.sprong. die waarschijnlijk uit het
nabije Polen naar hier overkwamen, hebben hel minst te
lijden gehad van de bijna overal in Karpathisch Rusland
heerschende ellende en armoede. Zoo zijn hun ook grooten-
deels de verschrikkelijke epidemische ziekten bespaard ge
bleven. zoodat zij, in tegenstelling met de in andere deelen
van Karpathisch Rusland levende Bojken. flinke, krachtig
gebouwde menschen zijn. met knap])e. oj)en gezichten. Hun
stevige ledematen en enorme biceps zijn voornamelijk te
danken aan het houthakken, want in deze streken en ook

meer naar het Oosten bevinden zich uitgestrekle oerwouden,
ondoordringbaar haast, waarin nog vele wilde dieren voor-
kc {Slot vols;t

f

IN KARPATHISCH RUSLAND (INVLOED VAN IT EST-El ROPA!)
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BLOEIENDE LIJSTERBES

LENTE IN DE DUINEN
{Slot van bladz. 267)Dan beginnen Mat later de Iterken te kleuren, de tint

van den bodem M ordt M at donkerder, de rulle zand
paden .steken af in feller tint en dan. o|) een mooien
zonnigen Ium cii dag. als boven je hoofd de M ulp roejit.

ontdek je opeens ergens aan je voeten het M arine paars ̂'an een
paar viooltjes. En dan — dan ontglipt het groote lentegebeuren
je nog. Want er komen een paar regendagen, zoodat j<" niet
naar buiten kunt en als je opnieuM- het duinterrcin in dv aalt.
dan is alles groen geM orden. De grond is hier en daar paars
van viooltjes en verder op M'it van de akkerhorn. üe leeuM crik
juicht en jubelt ergens ver boven ji; hoofd en bij het omhoog
staren, als je probeeren MÜlt den kleinen zanger te ontdek
ken. zie je in het blauM' van de lucht een sperMcr klapwie
kend voortschictcn, op Meg naar buit. SI Ergens op een
beschut plekje heeft een van ons een eendennest ontdekt. Er
lagen elf eieren in, zoo maar, in het ruMe nest midden in het
zand, terzijde van het pad. Wat kan die eendemoeder be
zield hebben om het zoo ver van het Mater te zoeken? Maar

het schijnt een vrij veilig plekje te zijn. M ant een jiaar mc-
ken later zijn de eieren uitgekomen en de trotsche mama
gaat op stap met een kroost van negen kleine Mollige eende
kuikens. Het is een heelc reis naar het Mater en de kleintjes
zullen wel niet alle het doel bereiken. In de duinen Mordt

een even felle strijd om het bestaan, om leven en dood,
gestreden als in de MÜldste M'ildernis. Wezels en speiMvers en
Vlaamselie gaaien, een paar buizerds, kraaien en eksters, ze
loeren allen in dezen tijd op het kleine jonge goed, dat hen
aan een maaltijd moet helpen. Een paar jaar geleden zaten
er ook nog ergens in een dalletje een paar uilen. Maar ver
leden jaar heliben we ze al niet meer gezien. SI De mei
doorns bloeien dan, de knoppen vertonnen zich eerst als
witte speldejJunten tussehen het groen. En hier en daar
vinden we ook plekken vol salomonszegels. De kamperfoelie
knopt . . . Het is of het allemaal te gauM' gaat opeens. Vlak
naast het pad vliegt een koppel patrijzen op. We hebben
hen blijkbaar gestoord in een ernstig gesprek over de beste
plaats voor de eieren. En ze Mreken zich door met veel ge
fladder onze paarden aan het schrikken te maken. Dan klinkt
de schelle strijdkreet van een fazantenhaan en wat verder
zien M"e een paar bundels bruine veeren heen en M eer dansen.
Het zijn tM'ee fazanten, die aan het kijven zijn over een hen
netje, dat onder een lagen struik oj) een paar meter afstand
het einde van den strijd zit af te Machten. Haar liefde zal
voor den overwinnaar zijn, natuurlijk! Vae vietis! §3 Al
vechtende komen de fazanten M'at dichter bij het pad. Plot
seling laat een van hen opnieuM- zijn schellen kreet hooren
en met een hevig vleugelmisbaar tracht hij zijn tegenstander
te intimideeren. Hij schiet zijn doel voorbij. Het is niet zijn me

deminnaar. dien hij angst aanjaagt, maar .Siegfried. mijn paard.
Die kan er zich zoo gauM geen rekenstdiaj) van geven, dat dit
nieuwe lawaai precies hetzelfde is als wat hij zooeven hoorde,
alleen maar wat dichterbij. In zijn idee is het een bontge-
verfde duivel, die op bem afschiet en hij gaat er zonder uit
stel van door in een ernstig i)ogen om in zoo kort mogelijken
tijd een zoo groot mogelijken afstand te brengen tussehen
ons en dien onverklaarden bonten veerenbundel. Het pad is
goed. M-e hebben een reebt eind v an ze-lig of zeventig meter
voor ons. dat is voldoemle om bem te kalmeeren. Even laat
ik hem gaan. zeg alleen <-en paar bedarende woorden en hij
begint het dMaze van zijn overhaaste vlucht in te zien. Voor
al wanneer hij merkt, dat het sj)Ook hem niet vervolgt. Er
is een kans. dat de fazant van zijn wilde vlucht even hard
geschrokken is als .Siegfried van hem. SI De vliegende galop
gaat over in een snellen, dan trag<'ren dral. Dan staj)t Sieg-
fried rustig voort met een Mat beschaamd gezicht, alsof hij
zeggen wil: ja, nou M eet ik ook niet j)recies meer m aarover
ik me zoo druk heb gemaakt. Maar er Mas toch iets. zooveel
herinner ik me er m .d van. SI De leut «ducht brengt hem in
een opgcM-ekte stemming, hij draait met zijn hoofd, hij spitst
de ooren, hij blijft even staan om een groen takje, dat er
bijzonder verleidelijk uit sehijnt te zien. al te breken. Maar
met de groene blaadjes in den bcMeeglijken mond bJi/ft hij
staan en kijkt geïnteresseerd en inges|)annen «nn zich heen.
want hij heeft iets gezien, dat hij niet verklaren kan en hij
hoort geluiden, waarover hij even moet nadenken. Het is
een troepje kinderen, dat aan den andereu kant van het
boschje met een grooten bal sjjetdt. Zoodra hij het verscbijnsel
heeft geklasseerd en tot de conclusie is gekomen dat het
niets gevaarlijks is. gaat hij voort met eten. Als mc daarna
verder stappen en ik niets anders zie dan groenende struiken
en fel Mit zand en niets anders Injor dan den Mind door de

takken en de vele vogelgeluiden boven en om me — daar
ginds zit een nachtegaal te zingen, hij is te onderscheiden boven
alle andere zangers — dan steekt hij bet hoofd op en hinnikt
luid en dringend. Even is het stil en dan Mordt. van ver Meg.
zijn roep beantuoord. Er is. ergens achter een duin. een
paard, dat antMoordt. Het geeft me even een stille. Monder-
lijke vreugde; de eenzaamheid van het duin. de geuren van
den M annen grond, de zon en de M ind en de blauMc m olke-
looze hemel en het hinniken van de paarden, heen en Meer.
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