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Overneming van den inhoud, ook hij gedeelten, is verboden.

Het einde van Dusan
DOOR M. VAN Ittersum-vain IttersumDusan, de rijkste man van het dorp, was zwaar ziek.

zoodat men voor zijn einde vreesde. Niet. dat dit
zoo'n wonder was, want nog niet eens zoo heel lang
geleden, wa.s deze treurige mare ook reeds verbreid

geworden. Men had hem toen naar het ziekenhuis in het na
burige stadje getransporteerd en daar had hij twee weken
lang gelegen. Wat hij eigenlijk mankeerde, had de dokter niet
precies kunnen vaststellen. Dusan woog 224 pond. hetgeen het
onderzoek voor den esculaap niet bepaald makkelijk maakte.
Doch toen deze ten slotte tot de conclusie kwam, dat de
ziekte niet van ernstigen aard kon wezen — hij mompelde zelfs
iets van een bedorven maag — had de'patiënt, ten zeerste ver
ontwaardigd over de oneerbiedige opmerking, een oogenblik
met kreunen opgehouden en heel hoos gevraagd, of men hem
daarvoor op zulke hooge onkosten joeg. Neen, hij was doodziek
en er zelf vast van overtuigd, dat hij sterven moest. De noo-
dige voorbereidingen werden getroffen, klaagvrouwen besteld
en weldra was het vertrek van hun gejammer en gehuil ver
vuld. Doch het einde liet op zich wachten. Dusan begreep
er niets van. Gebeurde het nu niet. waar hij zoo stellig oii ge
rekend had? En zou de dokter gelijk hebben? Maar dan was
het toch ook zonde en jammer van al het geld. dat hij voor
het geschreeuw, dat hem al lang op de zenuwen ging, uitgaf.
Doe eerder ze weg waren, hoe beter het was en gewend om
hevelen uit te deelen. joeg hij de verbaasde vrouwen een
twee, drie de kamer uit. Den volgenden dag keerde hij naar
zijn dorp terug, waar hij als een uit het graf verrezenevol
vreugde vervyelkomd werd. Eenige maanden leefde hij nrnr
rustig temidden van de zijnen verder, totdat op een «oeden
dag een gevatte koude hem opnieuw op het ziekbed wTeip en
loewel hy er ditmaal veel erger aan toe was. wilde hij van een
ziekenhuis noch dokter iets weten. Het kon zijn, dat'hij beter
weid maar het kon ook wezen, dat hij sterven moest, weerdehij philosoplnsch alle goede raadgevingen af en in het laatste
geval zou liij den dood als een held onder de oogen zien.

zinnen onder één dnk- li;;,,.... . veiscniiK nde ge
wordt het familiehoofd of hun midden
de oudste, do"h het Ibe. lu T
jongeren, die door hun bijzonTereTara*iT" '^'''^1''»'"" ̂ an de

12 .Jenoari I935

■ leii oiHb'l uerpen.ivofjj
zal vezen. SI Den laatsten

zijn drie broers gevallen. Qp
keer vas (te k' ": -i j^^d 'toegeuezen. hadden ze elk,,e vier akkers. „„.eten zaaien. En daarna vas „,^1dezelfde hoeveelheul m verbmd geworden,
spanning het "'l^^^.kje land het meest had opgebracht,
want degene, wiens . ) ,^j,ilen. Het geluk was
zou de eervolle henoenni
Dusan gunstig dieleilen geregeerd. (Inder zijn wij,s

'het tot een zekere welvaart gebracht en
•  l-.r steeds stiiite gehoorzaamlipid had

■- i„d en geëerd geweest. Si Met

vorst over zijn
bestuur baddeii z»
hoewel hij van <„ecischt. was hij algemeen hem
dczÏÏle waardigheid, waarmeeer had gezwaaid ereid^
T7„ ,. 0..; riop- ZOO V< ( I 11 " t-

alles ZOUEr was nog zoo

hij gedurende zijn leven den
hij zich nu op zijn einde voor,
v ant hij w as er op gesteld, dat
geschieden, zooals dit bij zijn
vrouw droeg hij op er vooralook na zijn overlijden i

volk gebruikelijk was.
p..lach.>„„ . „rfc.;

Want "''j'.j,'k"lV!'nip^n'iaa.l. niat, r. wfr,l hij <.|igi.r„rpen.
ven. en nu. . ,.,,,1 iaar Men moet dus trachten er voor
Twee sterfgevallen in een jaar. -ui u 'teZrL <l«t h.-t hi.-rhij v,..,r ....j.ip «M, l.l.iva,,. <loo, ,.n"  slaeliten. dat daarna aan de armen ""

./\an zijn ^
nhlik. w aaroj) de begratemsstoet

-en haan geslacht zou worden
zijn jongste kleinkind gestor

dier

dat het
ais zoenolfer te

zou worden. En
hield. _
broer.waarmee hij het vroi ^

,as dus verstandig!

dan wageven In het graf. waarin men
v ger nie

s er nog iets
hem zou leggen- ...

dat hem bezig
rustte ook zijn

t altijd even goed had kunnen

vinden. Het was dus verstandiger, als men hem wat geld mee.
gaf. zoodat hij zijn plaats kon betalen, wat den ander dadelijk
^  . . i -i In tegenstelling met de Bo.s-vrienaeii|Kei ituu S] In t< genslt lling
niaken. die het Mohamedaansche geloof hebben aangcn
en naar de graven niet meer omkijken, zelfs datum nochen naar de gravc

graveeren. omdat degene, du
'  dood de banden des hloeds zwakker

naam

er onder ligt. erop den steen ^
niet meer is en door den _ _
zijn geworden, worden de ki^rkhoven van di' Gi iekscli-Ortlio-
doxen goed vu-rzorgd en zinnebeebiig versierd. Oj) het graf van
een zuigeling ziet men vaak een wieg staan, terwijl school
kinderen een boek en een lei meekrijgen. En is het een jonge
man. die ten grave wordt gedragen, dan knippen de zusters
vmn den dood<> hun haar af . om dit met gekleurde linten aan
een stok te binden, die naast het eenvoudige houten kruis op
het graf wordt gezet. S3 Doch de oude Dusan. die gedurende
zijn leven wars was geweest van alles w at naar jiracht en praal
had gezweemd, sjirak nadrukkelijk den weiisch uit. dat zijn
graf zoo eenvoudig niog<dijk gehouden zou worden. Indien
men er echter een kan wijn en at brood oji w ilde zetten, zou
hij hier dankbaar voor wezen. v!ant de reis was lang en hij
kon eens hongerig en dorstig worden. Ja. dit was alles en nu
kwam het afscheid van degmu-n. waarmee hij gedurende zoo
vele jaren had samengi-leefd en gewerkt. Bedroeld verzamel
den ze zich om de legerstede, waarop de oude jiatriareh moei
lijk ademend lag. Zachtjes schreiden de vrouwen, de mannen
keken somber. Zich half oprichtend sjirak de stervende hen
to( . Hij begon met allen vergif fenis te vragen, w ien hij zonder
het te weten een onrecht bad aangedaan. En daarna drukte
11) lun op het hart. om ook onder den nieuw en starjesinaaltijd
plichtsgetrouw en eerlijk hun werk te blijven doen en den
naam van de familie hoog te houdmi. door er voor te zorgen.

geen oneerlijkheden voorkwamen en
en lu' maaien steeds binnen de eijren grens te blijvenen n et te probeeren. zooals .lit helaas wel i-ens geschiedde.
kunnen "V wijze te vergrooti'ii. ant danzoueen jiaar honderd jaar

schuldig genirakVrn'i.'.'. -crprijl)
ecnduaaUichth "» f'l" ''"'"l 'I" pcdaltc «»re veld bad nu.et . i- veld naar het audf
stolen akker nn den 1^ ^"tdat zijn erfgenamen den gf
gehoord, vertelde hii ^ El< ine jongen van zijn vader hadopdat zij hun evene'l-n "tót'
leven oni later de > . • ' * " wezen, hoe men moestnog met de vogel.K i^hlt^l ' *"1" hrijgmi. En nadat hij

slangen tusschen <le vissollen in hot wateren
goed de ooCTon L ' ^ «'rzoend. sloot hij voor
formaliteiten, die ste- 1 vaderen terug. §3 De treurige
geschiedden geheel i'/ i " begrafenis verbonden zijn-doofde het haardvuur! dat" ^7 ^ o% erledene. Men
branden en zor>rde er r ffdureiiile ilrie dagi-n niet mocmvoor. ,1a, van ,1e aseh g,-en spoor

nief
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t.- bukruiu-u nas. H.-t water in den ketel werd w e^gegooid.
evenals de gerechten, die men bezig was te koken, toen de
dood intrad. Daarna stak men aan het hoofdeinde van het
hed twee kaarsen aan en traden de vrouwen binnen, die in
weemoedige liederen het leven van Dusan bezongen en op
dat s nachts geen dier zou binnen sluipen, dat hem in een
weerwolf kon veranderen, zorgde men er voor. dat er voort-
(luieiid hij hem werd gewaakt. §3 Op den dag van de begra
fenis heersehte er doodsche stilte in het dorp. In alle huizen
rustte het werk en het was zelfs alsof de natuur den adem
inhield en meetreurde om den geliefden Patriarch, die begra-
\ en werd. Men bracht hem niet in een kist. maar op een baar.
die afwisselend door familieleden en vrienden werd gedragen,
iiaai het kerkhof, waar men hem zachtjes in het graf legde,
dat met platte stcimen werd toegedekt. S3 De weduwe van den
starjesina. die als teeken van diepen rouw over het haar. dat
ze los liet hangen, een witten hoofddoek droeg, heeft het huis
niaanden lang niet verlaten, terw ijl de mannen zich gedurende
zes weken niet schoren, noch de haren lieten knippen. En pre
cies een jaar later kwamen ze weer allen op het kerkhof bijeen
om op Diisan's zieleheil te eten en te drinken: de overs;ebleven

.. . v»

>[H)zeM \\er*len voor de armen gelaten, die als dank hiervoor
het graf bew ierookten van hun weldoener, die hen verlaten had.

Een Afrikaansche samenleving
in het binnenland van Suriname
DOOR (\ K. Kesler [Slot]De twee in het eerste deel van dit artikel genoemde

..vredesverdragen" duiden reeds aan, dat onder de
tegenwoordige hoschnegers twee hoofdgroepen zijn te
onderscheiden, de Aucaners in het Marowijne-gebied

en de Saramaccaners in het gebied der Boven-Suriname. De
taal nu. die door de negers in Suriname, ook die in de stad en
op de plantages gesproken wordt, is het z.g. iNeger-Engelsch,
ook wel ..taki-taki" (Eng. to talk) of ,.ningre" (negertaal) ge
noemd. Blijkbaar heeft zich dat reeds gevormd in den tijd
\ ó(ir f()()7. toen .Suriname nog een Engclsche kolonie w as, als
middel van gedachtenw isseling tusschen de Britsche meesters
cn de slaven en tusschen deze onderling, die. afkomstig van de
(jüudkust cn dc daaracht<>r gelegen streken en uit de landen
i)ij San Pa ulo de Loanda. zeer verschillende Afrikaansche
dialecten spraken. Toen nu na het vertrek van Joan Maurits
uit Brazilië (1644) vele Joden vandaar via Cayenne naar
Suriname verhuisden en daar eigenaars van plantages werden,
nam de reeds gevormde omgangstaal nog een zekere hoeveel
heid bestanddeelen van Hehreeuwsche of Portugeesche af
komst in zich op. waarbij na 16()< nog een gering contingent
Hollandsch kwam. S3 De Saramaccaners nu. voor het groot
ste gedeelte afstammelingen van slaven van Joodsche plan
tages. spreken daardoor nog thans een dialect, waarin veel
meer Portugeesche bestanddeelen aanwezig zijn, dan in dat
der Aucaners. wier voorvach'ren van andere plantagis af
komstig waren. De heide genoemde hoofd.stammen vormen
intusschen geenszins een ethnologisch geheel, maar zijn niet
anders dan afstammelingen van. door het toeval samen
gebrachte, groepen w egloopers. Naast hen komen enkele a -
zonderlijke. minder talrijke stammen voor. SI Deze groepen,
in hoofdzaak dus afstammelingen van slavenmachten van
liepaalde plantages afkomstig, vormen thans in het grootere
geheel een soort van onderstammen, wier tegenwoordige iic-
iiamiiigen nog herinneren aan den vroegeren slavimtoestami.
Zoo vindt men onder de Saramaccaners de z.g. Kardoesoe-
negers. nakomelingmi van een troep slaven, die in 1712 door
een handelaar. (iardoze genaamd, aangevoerd waren; de z.g.
Missidjans-negers, die afstammen van een groep wegloopers
van de plantage, waarvan een zekere Mistcr Jones directeur
was. Onder de Aucaners heeft men weer een andere indei hng,
o.a. die in Opo- en Bilo-negers. "^^^rmate deze aan den bovem
loop der Marowijne of lager aan de rivier (below) w< ncn
waarhij nog de
in contact met de blank* n komin. ■ ■ ^ .,1c

,1., ,1.. 0|„,.„.-p.Ts h.."W7,ak,lijk iM t o,.„,.-rva .vr <1« B.k
necers het meer vooruitstrevende deel van den stam

1  l^("/e teitenstelling in opvattingen vantegenwoordigcn. l-< zi tig p- ,..i;;|, cMreken
Vpins,!,., kan m. n hij hnsahn. gar, h< a«aa,I.jk ,pr. ktn

kwam o.a. duidelijk aan het licht, toen in 1919 een ernstige
poging gedaan w erd, om geleidelijk de hoschneger-maatschap-
pij meer onmiddellijk onder de controle van het Gouvernement
te brengen. S! Noodig w aren die bemoeiingen van het Bestuur
o.a. omdat, daarliet nieerendeel der hosehnegcrs nog heidenen
zijn, allerlei, soms zeer onhygiënische, gebruiken onder hen
stand gehouden hehben. Dat onhygiënische komt in sterke
mate aan het licht bij gelegenheid van overlijden, vooral van
een hunner hoofden en in het bijzonder van het algenieene
stamhoofd, den Granman. De dood wordt zelden aan natuur
lijke oorzaken toegeschreven; meestal moet de invloed van
hooze geesten daarbij opgespoord worden, vooral, omdat deze,
naar het geloof der hoschnegers, voor hun w erkzaamheid als
tusschenschakel van een der stamgcnooten gebruik maken.
Die schakel dient voor de rust der inaatschappij opgespoord
te worden. Bij het overlijden van een Granman komt tlaarbij
nog menigmaal de noodzakelijkheid, den wil der geesten te
weten te komen voor de aanwijzing van diens opvolger. Wel
wordt hierbij een soort erfopvolging in de vrouwelijke linie
in acht genomen, maar toch geeft zulk een hestuursw isseling
vaak aanleiding tot allerlei intrigues van eerzuchtige can-
didaten, die meenen, aanspraken op de w aardigheid te kunncii
doen gelden. Dit maakt een soort godsoordeel noodzake
lijk, waarbij het stoffelijk overschot van den overledene als
middel dient, om den wil der goden en geesten kenbaar te
maken. Daartoe wordt het op een plank gebonden, oj) dc
hoofden van twee negers tusschen de verzamelde stamge-
nooten rondgedragen en er wordt dan verondersteld, dat het
door een onwillekeurige beweging den veroorzaker van den
dood, of in het geval van een (franman den gew enschtcn op
volger zal aanwijzen. Dat oordeel laat echter meestal lang
op zich wachten, waarom het soms weken duurt, eer de
overledene ten slotte ter aarde besteld kan worden, wat in

de tropen waar ontbinding snel optreedt, al heel onwenschelijk
is. Een en ander gaat bovendien nog met andere weerzin
wekkende gebruiken gepaard. S3 Om aan deze en andere
misstanden een einde te maken, werd nu in 1919 besloten

tot het plaatsen van een ambtenaar, den z.g. posthouder,
te midden der Aucaners. Geheel nieuw was dit denkbeeld

niet.Reeds in 1849 was, o.a. in verhand met de vrijverklaring
der slaven in Fransch Guyana, toen er vrees bestond, dat de
Surinaamsche slaven zouden trachten, over de Marowijne
daarheen te vluchten, de bekende .August Kappler als post
houder aangesteld. Deze had zijn standplaats te Alhina aan
den benedenloop der rivier. Thans echter zou de nieuwe
functionaris zijn woonplaats veel hoogerop kiezen, te midden
der Bilo-negers, om tevens gemakkelijker in contact met de nog
hooger op, aan de beide bronrivieren, de Tapanahony en de
Lawa wonenden te kunnen komen. Eenvoudig onderwijs,
voorlichting oj) landhouwgehied, het tegengaan van heiden-
sche gebruiken door overreding, kortom het winnen van het
vertrouwen der Boschnegers, bij wie de overleveringen uit
den slaventijd nog krachtig voortleefden, dat zouden de mid
delen zijn, waardoor getracht zou worden, hen voor bescha
vende invloeden meer toegankelijk te maken. Geslaagd is deze
poging, hoe goed ook bedoeld, niet en tot dusver h.cbben noch
het Bestuur, noch ook de Zending en de Missie veel succes
gehad met hun pogingen, om het Christendom en de be
schaving der blanken bij de zwarte bewoneis der .Suii-
naamsche wildernissen ingang te doen vinden. Wat de Sa
ramaccaners betreft, bij hen is het zclls niet tot een j)o-
ging tot vestiging van een posthouderschaj) gekomen. Een
ongunstige omstandigheid was het, dat verschillend! gi -
heurtcnisseii. zoowel aan de Marowijne, als aan de Boven-
Suriname, het een paar jaren later noodzakelijk maakten,
dat de toenmalige Gouverneur achtereenvolgens de heide
Granmans naar de stad Paramaribo ontbood, om hen ter
verantwoording te roepen en met scherpere maatregelen te
bedreigen, maatregelen, tot welker toepassing, o.a.
zij de wijze, waarop de tcr-verantwoording-roejiing geschied
de. tot dusver niet behoefde te worden overgegaan. 83 Het
eerst, in 1921. werd Amakti, de granman der Aucaners,
ontboden. Hel duurden eenige weken, eer hij aan de op-
roe,,ing gehoor gaf: allerlei voorwendsels, ingegeven door
vrees, gemengd met een gevoel van „lèse-majeste , deden
dienst om hem de onaangename, lange reis naar de stad zoo
lang mogelijk te doen uitstellen. Datzelfde was ook, eenigen
tijd daarna, hoewel waarschijnlijk in mindere mate, het ge
val met zijn collega Jankoesoe, den granman der

(Slot op bis. Jö)
caners.
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OP DE HOOGVLAKTE VAN EEN DER BIJ RhUTLINGEN IN IIETNECKIAiDAI. l <)()Rl VJ ST Vk I.M)E IIDOGTERl GGEN. IETS
LINKS VAN HET MIDDEN IN DE VERTE HET SLOT LICHTENSTEIN. OP Ei:\ S-II I!.E\ ROTSll iM) BOJ'EN HET IN

EEN ZIJDAL GELEGEN DORP IIONAE

ZWERVEN IN ZWABENLAND
DOOR P. J. A. LinterREUTLINGEN, vóór de Alb gelegen, is een heel ander

type stad: een textielstad, die met haar materieelen
opbloei veel van haar oude sehoon ingeboet beeft.
Nog herinneren een paar vergrijsde vestingtorens,

nu in de stad gelegen, aan den tijd, dat Reutlingen als
Rijksstad met succes de aanvallen der Württembergsehe
graven afsloeg, aan één van welke overwinningen de stad
baar mooie gotische Mariakerk dankt. SI Heeft Reut
lingen zelf dus niet zoo bijzonder veel schoons meer over.
het is heel gunstig gelegen als uitgangspunt voor een mooi
deel van de Alb, die, zooals boven reeds gezengd, een sterk
gekartelde bergrand is. doorsneden door vele dwarsdalen.
Hier en daar staat in het voorland, als een wachter, een
vrijstaande kegel, zooals onder andere de Hohenzoller bij
Hechingen, de Achalm bij Reutlingen. de Hob.mrechbercr en
de Hohenstaufen. Versehillende hiervan dragen, zooals men
ziet, historisehe namen en vreemd is dit niet. want door iinn
strategisch waardevolle ligging waren zij als het wan- aan
gewezen m de Middeleeuwen de burcliten dragen der
maehtige adellijke geslachten. Oji den Teek, die door .-.-n
v eiii schiereiland aan de Alb verbonden is. stond bet slaiii-^01 der vrouwelijke bjn van het Engelsclie koningsbnis SI
tp "i""^ burcht Eicb-
hoo T"' 7""^ n- floor leidt de we-r „ni-hoog langs de hellingen van den met loofbosscben be^roei.len
ven7^b®'l uit kijktoren, "li,. h„.ven de beukenkruinen uitstekend een i ri v
Ncokarland. SchOnbuch c„ de, Al n . 'volgend long. den s.eil en " „A "c dkerstein komen do.„. lu-, loecll 1 i iV KrS.'ie ''ihaar fan.aat.sol.e dr.,i,,.„.enf.„,natie,, 'die dll , ti^ ie,',";;

(Slot)
de rots ligt eii in totaal ongi-N eer lOO meter lang is. Tot voor
enkele tientallen jaren vas slechts de helft hiervan bekend,
tot een I übinger student aan ii,'t eind,' der laatste hal een
nau\\, spleet ontdekte. Hij kroop ,'r door i'ii kwam in een
nieuw,' grot. SI 0\er eeu goK ,',i,|,' hoogvlakte, door bosch
en over weiden, waar de bloemen \ an ,|,'n zilverdistel glanzen

^"'"'i<'bt. gaat bet nu naar lu't slot Licbtenstein. Ge-
111 , igt In t aan ,len rand \an een stellen rotsmuur, hoog

I  ." 'Gniau. liet t eg,'n w oord ige slot werd op
\\' u' I fundamenten in IP,1(! gebouwd door
A  Ken d.'r b.'zitter. was de groot-
in e.-V I i' '"„'''"'11 koning \an bet land. een min of
ni.'t " i 'b'xur blijkbaar, want d,' eids noemt hem
die mm ;r " <''x-vater". Hij was idijkbaar iemand-
•'■irdeni.o * 'i"^ ^'l'" 1 spreken en zich bet «joedc der>^c,', b.'zil.n" ^ b-'..igt nog in ,b'\verkelijk
geliaii",',, ' i'inkst ube" ..en in twee riemen op
zeil - als ..der (irossvater"
flosselu'n ebamn/"' V'" "" '"i '''' ' '""'tor ")d — dat drie

'  ' '"'^att,',, kan! Wanri.','!- men in dezeTrinkstubin de vori<r,. e,'uw'''l' \v'" "" " "'"zin- \ oorstellen, ho
<1<- v,'rmo,d,'niss,'n ',l ' ^ b.'kwanien va
ken bureblt,,r,'n 1 •' " "" ^ ^ '''iiicii van den slat
maar w ie ,li| l,;; , "" " ''Ü bi'bb'r w,'er de Allien zk'
or niet rouwi.r nnl t"' ^ 'b' \lb misloojit. behoel
^pclt sb'clit we.-r. NM h"''V.- \ heldere lucht vooi
met zijn steile Traif c '"'t \ an bet slo
■•^ehluelit. is ,',m \ an de"! '^ ' ' " ' " romantiscbe Dobe
•'11 di,' juist de zon,.,. r*''''*""" '"'""rtnu de Alb zoo rijki
tochten langs ,1,'n raml'v-V,',''/ ■ l aml w andcrungen' . ^

'  Alb. zoo aant rekkelijk makel
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OPRIJZENDE KEGEL

^ E<mi heel ander t \ j),- j^a-teel is het slot Hohenzoller op
den geiijiviiainijien hêrg (,>en van de hoven genoemde vrij
staande piek<m) hij het stadje Hechingen. ̂  Op den top
ligt het massale keizersslot- gebouwd door koning
Friedrieh \\ ilhelm \ van l'ruisen en den vorst van Hohen-
zollern. De (»orsi.ronkelijke l)ureht uit de 11e eeuw was in
1423 door de Kijksst.-.len en \^ ürtternherg verwoest, en het
in 1434 herbouwde kasteel verviel in de 18e eeuw. SI Door
een hreeden. hoogen tunnel- die in s[)iralen 23 met( i stijgt,
komt men in den burehttuin en den binmmhof. waaromheen
de hool'dgebouw.-n liggen. H<'e interessant ook als voorbeeld
van micbleleeuwsehe versterkingskunst, maakt het geheel
m.i. een t.- ni.-uwen indruk. l>e gmote pronkzalen: de stam
boomhal. de keizerszaal. de bissehoi)shal — alle zipi pompeus
en rijk. ,naar tegelijk .bn.dsel. en stijl. H.er ontbreekt het
patina van den tijd. hier waart niet de eb* ';* ' * L'' * "ir
elk eontraet met liet v.-rb'den ontbreekt. Want hier hetlt
niemand gtdeeld. 'I'oeh is het slot stid ig < tn '* ̂ '"*
al is het alle.-n maar om b.-l l" aehtige l>a"'''-_ar»a^. dat lom^
te genieten valt: aan den eeneii
aan den anderen langs den rand van . onCTeveer

1  •/ li 1 . die met ziin *114 meter ongevffiziet men van den /ellerhorii- "" ' . . i i
60 meter boven <ien Hohei'Zollei uitstM t.
het beloop van den bu.eht ,,, p.,,,,hen op

,aard.

n d O m

kant tot het Sehwarzwald.
de Alb. SI Omgekeerd

r ongeveer

weer uitstekend
oen we dezen Alb-

In de diepe dalinsnijdingen van de Alb.

bemerken. Op den topto{( beklommen, was lu-i bii"l^ *
,1e h,.Ui,,;, hi. .• v.-a „„.,ok... r.l,.n ,t,-ilen
echter, met zijn naar , en striemden de regen
kant. gienlen huilen.1 de r.il- hoven het dal
vlagen, ll.'.'rlijk was h.-| i],, j..egen beneden
en om .len /oller te ^ samenballen.l.
voort, lantaslis.d. " h.un enkel.- ..og.-n-
Sonw sl.dUen zi| .b-n ''j-'-l*"' ^ iJ,,. ,,a.len slier.len langs
blikken lat.-r w.-.-r vi ij te 1« Alb-raii.l. b..tst.-n er
(Ie uitspringen.b- kant.-.-l.-i' Ih-eliingen en .Ie an.lere
tegen ..p en waau-r.l.-n ..i | j vl.-kken in .Ie e.-ntomg
Sta.lj,.- I„.> ,lal ; : .„•V
grauwe massa, .d gmgen '^* "*

•I- en wa
I/.-
r

tergordijnen — t.)t .-.-nsklaps in de vert.' een gel.- vlek v.-r-
scheen. Een .log.-nblik later werd een dorjije met boomgro.-ju-n
.-n gele k.irenvelden klaterend-iel besehen.-n .loor de zon. die
.loor een gat in het wolkend.-k selu-en. Met sneltreinvaart
joeg .1.- z.mn.'vl.'k v.iort ov.-r het .lal. als .-en afrollende
kleurenfilm. ^
.loor talrijk.'
beken in d.'n

looj) van vele
.'.'uw.'ii in d.'

.lura- en ko

raal r o t s .• n
u i t ge s1 epen,
borrelt het

w a t .' r .1 .. r

br.mnen z.')ó

krachtig .ip,
.lat m.-.-rma-

len na enkele

meters re.'ds

.'.•n m.il.'ii

.Irijv.-n kan.
Dit is bijvoor-
beeld heel

sterk het ge
val bij den
Blautopf. de
bron van de

Blau. .li.' bij
Ulm in «len

D.inau uit-

m O n .11. D e

Blautopf. .!.:
rno.iist.; en

gr.mtst.' br.m
V a n W ü r t -

t.-mberg, ligt

l/i
/

1

Folo /'. B.

DE „ZAVINGEIV TE RKÜTLINGKN MET WEER

GANG
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■ • . vof'I karakt.'fisti.'k- verlor,.,)inJasl'""" «lour de All) vond een

l'"rrdo.-""gaa... SI e,./..- „I .l.arva,, .„en,
'"lar.lig . in.i"

dat

VN i d<'
D

I  i

aaii <lf
^vaainie(l<'
een llijksvl{i|ksv

onau 1(1
hel siiKlt •»
tiiia * '<-si...r

v,.reenij£<l i- \ '"«nlien was het
\J^ huisvestte het een

het keizerrijk, in <1<' late Micl-. liet Ke.^.

der grootste garinznc ^ io|,].unt x an haar roem.
dehM-uweu ,.i' zirh hinr op J.reede hasis konden
),oodat ha.nlnl .ükiloiu xx as spr.M-kw oonh-hjk: ..Llme,.
„„twikkeh'ii. Lji"^ • Welt". S3 N<'g hezit de stad vele her-
Geld geht uin dn' gaii - .Gj,l„erk. waarvan x ooral de Mün-inneringen aan f, ^„„aat hij den l.oogsten kerktoren
.ter hekend is. nn t at .„o m hoog. de heide koor-
ter wereld ^^r <.ok on. do vele kuiistxxerken, die

HET SLOT LICHTENSTEIN JN DE SCHÏÏABISCIIE ALJt

bij Blaubeuren, aan den zuidrand van de Alh. De breedte
is 37 meter, de grootste diepte 22 meter. Zij ontsjiringt
hier uit de rots en het kristalheldere xvater heeft een jirach-
tig diepblauwe kleur, die niet haar oorzaak vindt, in een
bepaalde wijze van lichtval, maar in de samenstelling van
het xvater. Heeft het veel geregend, zoodat het xvater vele
leemdeeltjes meevoert, dan
kleuren deze het xvater lang
zamerhand groen tot groen
geel. Bij afnemenden regen her
krijgt de bron dan haar blauxve
kleur. §3 Zoo zou ik u nog veel
kunnen vertellen van xx at xve
op onzen tocht door de Alh
genoten, van schilderachtige
dorpjes en stadjes, van snel-
stroomende beekjes in de da
len, rijk aan forellen (die men
er voortreffelijk xvcet te be
reiden!) van koele bosseheii en
steile hellingen, van prachtige
vergezichten en oude burchten.
Ik xx il echter met name alleen
nog Geislingen an der Stcige
noemen — de Fünflalerstadt
genoemd, omdat hier in den
nauwen dalketel van de Roh-
^ch vijf dalen samenkomen.
Evenals Rcutlingen is het een
prachtig uitgangspunt is voor
vele xvandeltochten over de
door zwaar beboschte bergen
van de Alb, en met Reut-
hngcn stemt het ook hierin DE BLAVTOPF TE BLAUBLl

torens meten Bh j |„.\saar(l gehlex«-n plekjes van
1'i.i 'i'r'; hi-t nM-biilB--Kl-i-X -■"■■'lip' - '!'■oud-L lm IS in t sm „loh-naars. vxaar nog lange
^vijk van de 1^,,.,. ,1,. 1,1,-,- met tvxee armen door
rijen ""'••/'"I'''"" ,.ven\erder in (hm Donau uitmondt,
stroomemle f Bei,-ren — A,m-L lm. aandenoxer-

, ..«.."Xn O"..»"- Ilp' "I' """■"'■I' P''''"'"' ^
ï  1 m-hied. ,iat. naar ik im'en. nog maar schaarschaiselu-id vai door Ne,l,-rlan,h>rs. maar st,-llig waard is. he-

bezocht XX ^ orden. Men moet hier met het woeste en
,,f..h,"" van Noorweg,-,,. noeh het imposante van de .Alpende Alb heeft haar eigen, alxxisselende. veelzijdige

!eho,mheid. Fm behalve dal vindt men er ,-en vriendelijke
bevolking en goed,- hotels. ll,-tge,-n bij elkaar he,-l veel ts.

MI/N VRIEND GASPAR-
TELÈK

UOOR Trixie
" -—^00 ongeveer heette hij. maar misschien xxas het ook
r M W,d anders. \ an h,-l (iaspar l),-n ik zeker en dat

lijirt ook in onz,' xx ,-st,'rs{'h,' ,),)r,'n xx ,-1 op een naam.
M ^W at l,'b k h,'t,-ek,'nt. In-n ik ni,'t aeht,'r kunnen komen.
Missehi'-n is het xxel: ve,-rtien. xvant het eijh-r x eertien stond
op zijn hals g,-hran,l. Hij w,-r,l m,- toeg,-xx,-zen door den lei-
d,-rs xaii den tocht in llimgarij,- hij het uitzoeken van de
paarden ,-n ik h,-n blij m,-t h,-m gexx,',-st. ik heb hem ge
waar,l,',-r,l tij,lens ,li,-n acht,laags,-hen to,-hl ,'n bij het af
scheid n,-men h,-b ik ,'ven mijn xxang t,'gen zijn hals gedrukt.
Alselu'id n,-ni,-n is altijd m,),-ilijk. vomral xan een paard ol
een h,m,l. S3 Hij xx as kh-in ,'n bruin en rond. met het karak-
1,'risti,-k,' hooffl van den Arabier ,-n ,togen met een xxereld
xan uitdrukking. Ter kennismaking boo,l ik hem ,-en klontje
aan. Dat xxas een tractati,-. ,li,- hem blijkbaar nog nooit xxms
t,-n d,-el g,-x'allen. ol misschi,-n o,)k xx,'rkt,- hij aan de slanke
lijn. In i,-,l,-r g,-val. hij sn,),)f minacht,-ml en liet de lekkernij

/x/-.A. BIJ DE BH()!\ DRI.IIT DE BEU REI
U'AfhAiMOI.EN
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! rucjc.- oin In

ik niet hij de

"iiijn hand lijigcii. Ik nrnlx
<'in tm acccptncrcn ic h,

"■ l-'"""-.' „a,„ „ 1,., 1„„|
iii .l.-ii iiioijil Iiaiii , 11 V,,' l''-'

•  I . i- 1 1 lonn hidiijr svccr uil mei,-i, l.l „I ,k l,a,„ |,a,| wi||,.„ , I
'"V "'' '"'i i.riuii, ik I,a|)|)t 1. dn ik den n nri<;»'n a\oud aan
het suu|.«'r voor iicm hou aard had.
llij look oi aan mot <001 ^o/,u'hi
nou. jo hoi)t jo zoo vool mooiio
tno goiiovcn on ik hon l,- i,olool'd om
10 uoifionm. maar aU jo>omsdonkl.
(lat ik or dtd op hou . , . noo. dat
iiiot. dat hoolomaal niot. ilij at don
appol op mot traoc landon. Don dor
den dag gal ik hom (>on stuk hrood.
i'.n toon had ik moloon zijn iiart "■(•-
wonnon. !'.r kwam o(m uitdrukknio
\ai

kook 1110 aan of hij
i)ont toch lang niot zoo stom als ik
eerst gedacht iiad on jouoot hlijkhaar
wat een [laard toekomt. Dit iioh ik
graag, dus jo uool hot nu voor hol
vervolg. Ik wist hot on sto|)lo dago-
iijks iriijii zakken vol hrood om aan
niijii vriend (jaspar to geven, want
we zijn dikke vrienden gov\ordon.
\ rieiiileri. die elkaar w odorzijds loer
den begrijpen. Kvon moest jo aan
elkaar wennen, dat spreekt. Ik rijd
graag in staj) mot oen langen teugel,
maar mijn vriend Daspar had hij
voorkeur wat steun en nadat hij op
de steenachtige wegen een i)aar maal
gestruikeld was. hegreep ik. dat hij in
dezen soest tesenioet sekomen w ilde
worden en ook moest, llij het springen
over een greppel ot een sloot was dat
ook het geval. Ken paar maal kwam
ll ij niet heeleiïiaal goed te lam
er wat minder pit in hem
liad. zou hij w aarsehijnlijk gevallen zijn. zooals met et
|)aard hij iiet springen over een grojtpe! geheurde. Die gleed
o|» zijn knieën van thm rand terug en de ruiter raakte er
at'. Maar Daspar gat zieh niet
gewonnen, hij krahhelde. toen
llij maar even voelde, dat ik
hem niet in tien steek zou
laten, netjes weer overeind,
deed een paar ttdle en over
haaste galops[)rongen om zijn
evenwieht te hervimhm en
draaide rustig verder. Hij
reageerde sntd en volszaain
op de versehillenile hulpen,
mits die uiterst eenvoudig t-n
niet geeomidieeerd waren.
^ an ingewikkeldheden hield
hij niet. Fin hij hegreep het
ook niet heelemaal. Daarbij
\vas hij hijzonder handig en
-nel gereetl om een moeilijk
heid te ontgaan. Hij kon zieh
Idikst■msnel op zij gooien,
wanneer een ander paard on-
V erhoeds naar hem heet ot
-loeg en wist op het laatste
oogenhlik een steen te ontwijken, bijna nog
zelfgezien had. Dat wasm-n buitengewoon nuttige eigenseha|
Nan'hern. want steenen lagen er overal als gezaaid en lii.) za
zijn handisheid ook wel door ervaring hehheii gekiegeri. ^
\'ls ik tijdens een rustjioos tegen hem praatte, kmi liij met

een vriendtdijk gebaartje zijn hoidd even t< g< n mijn . ( lou
'  ' ,iaan kan ik met in-eeies

lo't goed met me meent
'inakkidijk mogelijk wilt

en ik doe met

■erde de bekende
'w egen. teneinde hem de

an;

V oor

, an Ixdangstelling in zijn oogen en hi
zeggen wou: je

é

en ais

gezeten

/A ..KLEIN VENEDIG

Foto P. B.
DE STADSMUUR A.4.N DEN

voor ik

'Irukk wou: veken. ol hl) zeggen
\)at je zegt. maar ik weet wel. dat je
en flat je mij het werk graag zoo gen

dien

lx ( t j( gek. ol laten ^ve hottelijkheidshalve zeggen vreemd vind.
Dmter het laatste behoorde waarsehijnlijk, dat ik hem, als
we na een korte rust weer moesten opstijgen, altijd even bij
mm steen ot e<m grepp.drandje of een verhoogin'kje in het
tenaun hraeht om het opstijgen te vergemakkelijken. Hij

wasw ei met groot, maar toeh altijil voor mijn afmetingen nog
iets te hoog. dan dat ik het zonder verlengen van den stiie-tijg-

" TE UL.M. MET HET
RIVIERTJE DE BL.iU, D.4T EVEN VERDER IN

DEN DON.-IU VITMONDT

n ander vriend Gaspar-Telèk
houden.

rieni kon klaarspelen en dat telkens
langer en korter maken was zoo'n
werk. iNadat ik hem dit alles aan het
verstand had gebracht, wist hij het
goed en soms wandelde hij uit eicen
beweging naar een gesehikt plekje
toe. W as dat niet te vinden, dan
stond hij doodstil, terw ijl ik den beu
gel verlengde en ojisteeg. in tegen
stelling met sommige van zijn kame
raden. die wel eens heel vervudend en
ongeduldig konden zijn. SI Aeht da
gen hebben we op de meest vriend-
sehapjxdijke manier en in de beste
verstandhouding, die geen enkele
maal verstoord is. samen omgegaan.
\\ e zijn samen hellingen opgeklom
men en afgedaald. w(" hehhen over
greppels gesiirongen. wc zijn langs on
wezenlijk mooie paden gereden en
over harde, steenachtige weijen. we
hebben door het water gejilast en
de appels gegeten, die ons, werden
aangeboden en ik verbeeld me graag,
dat we het samen goed hebben ge
had. S! Toen kwam het afscheid
en in die paar minuten voor het
moment, dat hij naar den stal werd
geleid en voor altijd uit mijn ge
zichtskring verdween, in dat oogen
hlik. dat hij zijn hoold tegeii mijn
hals legde en zijn kin op mijn schou
der steunde, wist ik. dat ik van
hem was gaan houden, dat het me
iets deed om hem vaarwel te zeg
gen. En ik wist ook. dat mijn
een plaats in mijn h(>rinnering zal

'De Jasmijn

E;
DOO

 DONAU TE ULM MET DEN
METZGERTOREN

R G. Krovidi.ik

IGENLIJK durf ik
het niet goed aan. iets
over .Jasmijnen te ver-

'tidlen. iNiet omdat ze
te onb*dangrijk zijn, en ook
niet omdat ik er niets over
vicet te vertellen, maar alleen
omdat ik hang hen dat U alles
wat er omtrent .jasmijnen te
weten valt. al weet, SI De
.Jasmijn Ixdioort dan oidv tot
een van de meest bekende
heesters, en scJiier in idJcen
tuin. waar maar even pJaats
is voor een paar struiken, zult
ge ook een of meer Jasmijnen
aantreffen. En ze werden ook
reeds aangeplant in den tuin
van vader en van groot-

(fc-lachleii terug. Men bestelde de

maken en daarom ben ik ouk wel oji je gest< I
,deizier alles wat je van me verlangt, .x.k als ik het zelf een

vader, en verscheidem ^
)  hoeren-.Jasmijn (Philadidjihus coronariiis). soorten kende men

niet. en men kreeg aJisoluut de soort die men verlangde.
,Se(h rt dien is er echter veid veranderd en zijn er talrijke soor
ten. zfdfs soorten met fraaie duhJiele bloemen, bijgekomen.
Daarom is het gewcnscJit hij een eventueele Jmstelling nu
wfd degelijk de gewensehte soorten met Jiun Jjatijnsche namen
op te geven, want als ge alleen maar .Jasmijn hestfdt, is het
niet gezegd, flat ge flatgene krijgt wat gij wcnscht. \ffant
eigenlijk komt dezen heester fle naam .Jasmijn lieelernaaJ met
toe: Jasmijn (.Jasminurn) is een lieid atider geslacht, en beJiooit
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zelfs niet eens
tot dezelfde fa
milie. De naam
Jasmijn heelt
echter burger
recht verkregen
en daarom dur
ven we ookweer
niet voorstellen
hem te veran
deren. Als we ei

een bestel
om

hij
ling maar

teis

voor stuk
tuin heelt,

iiioet s''
1  ... t ij'l

den
schallen.

vijf em groot,
oi' <-en F>a«;'

nu be.te
tr planten

geen Jasinijuei,
ni<-u%Ne soorten uil aan-

II,-n. bij '>!>en weer is het nu

denken, dat de
boeren-Jasmijn
Philadelphus
coronarius is,
en geen Jasmi-
num. Die toe
voeging ,,boe
ren" wil hier
niet zeggen,dat
deze Jasmijn

fa. J. .'Ibbinf, & Zonen, Zeist g'of of leelijk
PIIIL.'IDELI'HUS VIRGINALIS HYBR. zou zijn, verre

VIRGINAL van dat, hij
IkhJi' sh^chts dezen naam gekregen, omdat hij zoo veelvuldig
in den tuin van den boer is aangeplant. Naast deze Phy-
ladelphus coronarius kennen we nog talrijke andere soorten.
Voor kleine tuinen raden we hem echter nog steeds aan;
door zijn stevigen groei en zijn gesloten habitus, zijn rijken
bloei, en bovenal zijn heerlijken geur. behoort hij nog steeds
tot een van de beste. In grootere tuinen kan men beter ge
bruik maken van de P. grandiflorus, die zeer rijk bloeit,
met groote trossen zuiver, witte bloemen, en bovendien ook
een wolk van geur verspreidt. Voor kleine tuinen is hij
echter niet geschikt, daar hij wel een hoogte van vier bij een
breedte van 3 meter en meer kan bereiken. Houdt er dus
rekening mee dat deze veel ruimte verlangt. Het is een mooie
struik om op den achtergrond van een groep heesters geplant
te worden. SQ Bekijkt men zoo hier en daar zoo'n Jasmijn,
dan mankeert er echter nog wel eens wat aan. Meestal zijn ze
abnormaal hoog. van onderen geen takken, en van boven
loog in de lucht een paar bloemen. Dat kan zijn oorzaak
■vim en in een te dichten stand, maar ook in een verkeerde
snoeiwijze, en door een verkeerde snoeiwijze krijgt men in het
g( ice geen bloemen. De tuinman komt. gewapend met zijn
schaar, en knipt alle oude, uitstekende takken weg, hij zal

w s lui s.en eens netjes uitdunnen, en 't gevolg is dat U geen
)ioemen krijgt. De Jasmijn bloeit op het oude hout, dus mag

iTieii 'V Wintel niet te veel aan snoeien, want dan snijdt
Imu . ^ Alleen in den winter het dunne
t-ikkeii^t * l!" wegnemen, en als er een paar oude. dikkeLa vk,ui te hoog opschieten, dan moeten die
waardn weggenomen woorden,waaidoor men een jonge struik behoudt. InI n zomer kan men zoonoodig de uitgebloeide

in->ten. De Jasmijn IS niet veeleischend hii?.oe„ „ve.- het .Igcmecn „p eiken orlrLa
"lóalik'TeS T n""" ,/.tlicinesting beTrct! ' ™
tmlen. l,e, 22. : Wcme moeite

"Krekels en Sprinkhanen
nnOR DB.

B
er,deeciiheiil hebben ,

IJ een vorige g ^ jr,.maakt met d,^ orde. waar.van den veenmol _ en sDiinkliaiien ,.„1
lui .-persoon"

'7'"u,.lVnde krekels en sprinkhanen oo],toe onze .,.„,„„1 is wel een heel bijzonder lidhehooren. De .,.iyii„eerd dier. zooals de vakt
i-de. een heel g« s|van die 01

luidt, waar
algemeen»
is aangepas
ook niet dooi kriook niei kaKKenaiv,^, ... "yu steen-laagstaande type s (^vergebb'Vt'ii. SI -Maar wij zouden
.  1 „rUrl onveramni»* i \ 11. van rDk

hebben wij ..rrt

r<'k<'ls hebben. -Nu. van de laatsl
 een soort het zich m onze wo-

n uit Zuid-Europa is inae-

,lraadvormig in elkaar gerold zibij nai
lange '-"f .^.,'.rkelijk aanhangxds van het acht,.rhjf,twee andere ,, ijfj<-s voorkomt. e,m legboor
terwijl no. o- , ' .j, 'ip reten en spleten kan deponeeren.
He^rgemakkelijk krijgt ge die huiskrekels met te zii-n. om te
beainfen behoeven wij <-r in ...iz.- mod. 1 m stadswoningenbeginne ^aieken: zij nmeKm een met te droge, warme
rhuUplaat, hrbben. saai ri.i "ia. v.aMt .lur™.! ,l„„r l»z,„
of Stofzuiger worden verstoord. In oude boerderijen plegen
zij 'in de buurt van het vuur nog vyd eens voor te komen en
dan is verder hun klassieke woonplaats natuurlijk de omtrek
van den bakkersoven. Maar ik v rees alweer, dat er tegenwoor-
dig heel wat bakkers zijn. wier trots en gloru- hun voor krekelsonbewoonbaar-hvgiënisehe bakkerij — ..alles eh-etrisch me
vrouw!" uitmaakt. Het aantal huiskrekels 111 ons land zal
dus wél geen gelijken tred met de mensehelijke bevolking
hebben gehouden. SI NX at de vehlkrekels betrelt. staat het
gevaar van uitsterven minder direct voor de deur. In zandige
akkerstreken komen zij gemx'g voor en daar zitten dan de man
netjes aan den ingang van bun hol te niusieeereii. De geijkte
vanginethode is nu. voorzichtig zoo'n hol op te zoeken — dat
in negen van d<* tiim gevallijn met is te viiid<*ii. omdat het ge-
luid van een sprinkhaan afkomstig v\as —en daar dan een
strootje in te steken. In vele gevallen zal dan de hij onze na
dering ijlings naar binnen gevluchte bevoner van het hol zich
laten verleiden om dat vreemde ding met zijn kaken heette

gemakkelijk mrer ̂  Voof
Lemoinc heeft rlr. 1 ■ • an.sche kweeker,
we soorten nieu-
bracht w-i ir ^ handel ee-dc .struikelt zóowld '■iikl>loeien-
1-de bloeme'n B "i?"' <iub-
Mossen, dubbele zuiv. /"ct groote
een heerlijken geur v l^loemen. die
tuintjes raden we aan^'rp''V
bride Girandole De 1 Lemoiiiei hy-eee »doh Deze wordt niet hooger dan

bloeit met zeldzae,.^:,!een meter, en
witte bloeme nn. „ j 1 "v-iuz,aam zuiverDe dubbele bloemen zijn stuk 1 EL/tSPp/A K/ƒ -1Afv'

I-Oto'.s uil K. O. Bailels: „Riiaiiscliles I cheu •'
'■ < //. Benin,hle, |

Berlin
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kunnen fleuren '' """len. dm
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..laniinen

ij * I hem aan naar huiten

' 'h>r Vcrsehilt
jve at hij aanmerkelijk

van z 1 j n
alleen aan \ leu

laatste ook iy><>ten komt ̂ at {^rijshrnm en aan de
i- veel gruoter n " • ve.d dikker en het heele dier
tervleugels dan »^''''ft veel korter,> aeh-
tatie (lank.-n d,, a mV ^ 1^"" 'n'"-

nta ̂ e ) ^-l-laml. ian
er ii-h? lahehliehter heelt

e„ ,• aan ..La eigale et Ie
kent, maar eiga) iedereen, din M at Franseh

ze. me. ,l„. vak

,1,

immer,

t'ourmi

fahel \ an

Vi a l

d"" vert strijk
die aldus ve rk,>

eu'iade. een inse
■'•d
•te

aald Z, seliade van de jeumlVMM-dt voorgelieht. Mant eigale ' ^ "
hete,'ken I

dat al even 'u li-tipische streken,
verder niets m,. ' de krekels, maar ,laar
kels is zeker gee,, Maar het sJirjii'n van ,1e kre-1  1 1- h'ircnil,'.al hoverbe,'ldmg. oni,!. '
zijn

eleyien in ,h' """
en Me

„V , . 'i het me,>stalmaarinonze
Het ai'a. * ' ^ nie,'r sprinkhanen ,lan krek, ls

is gelegen in ,h' al ,lat g,'luid w,)rdt ,ipgeM ekt .
onderzij,!,' ,iaarv ' ''i ,1e \ aiorvleugels. Aan de
,uitwikkel,Ie a,lo,, . . ' " di,'ht hij ,](' hasis een hij'z,m,ler
de bovenzijde h,, * " "" ' ^ l^leine taruljes is bezet. Aan
der hooge. uitst,.r ' • oiif.,, N, ,r ter zelldor [ilaats,'. ,','n hijz,in-
vleiigel ,)\ t'r ,lei| . ' 'i' ' • ' U \\anneer nu hel ,!i,'r zijn eenen
(hvars o\er diei) 'V ' e'Üdt ,h' a,ler met ,1,' taiuljesseh,'rp,'n nggol. Maarhij het hekend.
ontstaat. ,lat ,1, 'n

wrijft
gelui,!

itels n,)g M,)r,lt
\leugel hoven.

r ,1,' als klankixxleim
,'rst,

 M,'rk,'n,l,' vliezig,' vh'u-
kt. !n ,1,' rust ligt meestal ,1e reehter-
i'ij het sjirp,'n M,)r,len ,1,' vleugels af

gebruikt. SI Waaralleen ,1e manm-tjes in
muziekinstrumenten ziin. k,>mt onge-

,','1p vraag
lokken, rni.
kunnen hei,Ie
uant z

krijgen
\an die nuttig.

de buitenste

-SPXll-

Misselen,l als raK^
liet bezit van ..
•Iwongen ,h' ver, i>»;nenten zijn

stuk" '^d, I stelling op, dat zij iets met het
,'hi,.'' hebben, Missi'liieii ,)m m ijf jes aan t,'H om ri\alen uit t,' ,lagen, in ieiler geval

uant zij hebben nmnen van ,1,' boodseliap.
mm'K'ii fi'X'd,' ,.or,'n. Ms wij ,lie t,' zien Milieu\\,' echter ni,'t gaan z,>ek,'n M aar onze ,'rvaring

den kop. maar "'''"-^dien z,' zou ,loen zoeken, aan
vindt zich aan hj;," '''' Aan ,1e sclx-en ,laarvan hein en- en buit enzijfh' een ovale ph'k; in d,'n r,'gel
uorden aan f-é, gr<»<»ter ,lan de binnenste. Die plekkenII ctcill » l-v 1 1 1 1. *

fv v V 1 , Kant ru'greiis,! ,l,),)r ,','n splct. ,li,' t,x'ganggeelt tot een hoK . ^ ^
.  I ^ waarin ,'en soort trommelvlu's is gelegen.Uh.vr <la.
innzen en zakkp^ i- i i- . . .

,  , (lip door vlu^zpn. waarin zintinsorganpngelegen, goschet,}^^^^ ^ -
hiidelijk. t,.. ,lat ^,jj gehoororgaan te doen hebben.
SI Ongeveer dcj,, ,;. , , ^ .. . .. .

,  , ^ . , , ^ol.de gehoororgaiu'ii treilen mii aan bii de
sabelsprinkhanox n • . • • .,, 'I- all,','n zon ze daar i,'ts m,','r svmmetrisch
aan eiken voor,.^ ^ . i i i i r- i " . •
,  . , 1'oot ontwikkel,1. Len van ,1e g,'M',)onst,' in-
landsche soort,.,. ■ , . . . .
1  . , , '1 van sabelsprinkhanen is die. waarvan geliereneer tt V\,.ig,.jijLend portret vindt. Het is ,'en groot.

van lucht-
zijn

blijkt t,'n

f

ï

m

wim

lichtgroen ,li,'

SAHKLSHRINKHAAN MET BOOMKIKKER

VELDKREKEL IVOR ZIJN HOL

,lat. z,)n,l,'r ,!,• 2..) cm lang,' l,'gbo,)r. wel 3..i
cm lang kan Mxx'den. De vleugels zijn veel langer dan het
achterlijf ,'11 de sprieten vallen ook op door hun buitenspong,'
h'iigte. Van de gewone sprinkhanen. ,li,' korte spriet,'n en gen
sahelvormige leglmor hebben, zijn de sabelsprinkhanen dus
al gauw te onderscheiden en ,),)k uit hun geho,)rorganen
blijkt, dat zij tamelijk nauw \-,'rMant zijn aan de krekels.
Ten overvloei,' blijkt ,lit ook nog uit het orgaan, waarme,'
zij hun gelui,! vxiorthrengen. want dat vertoont ,','n sterk,'
,)vereenstemming m,'t de inrichting, die wij zo,) juist hij de
krekels hebben I,'eren k,'nnen. Er is hier echter een verdere
sjiecialisati,' ing,'treden. di,' zich openbaart in den asymme-
trischen b,)uw. welke het niuzi,'kinstrument h,'elt verkregen.
De raspader. m,'t d,' fijn,' tandjes, vinden wij hier nl. uit
sluiten,! in den linker vü,)rvleugel, welke in den ruststaml
st,','ds boven ligt. t,'rMijl tle als strijkst,)k lungeerende a,l,'r
allen aan ,1,'n b,)venkant van ,len rcchtervoorvleugel vo,)r-
komt. Dat is echter img ni,'t alh's. .Achter ,1,' ras]ia,l,'r en ach

ter ,],' striJkstoka,l,'r ligt in iede-
ren voorvleugel een nagenoeg
i'oml veld. dat do,)r een dikkeren
ran,l w,)r,lt ingesl,»t,'n. In den
linkervo,)rvleiigel is flat v,'l,l ,lik
en ,m,lo,)rschijnenfl. terwijl het
rechts ,'en hel,Ier vlies is. Hlijk-
baar wix'fh'n in een ,)1 arifh'r sta-
,lium van ,1,' sjirpbeweging ,lie
V,'1,1,'11 ])r,'ci,'s b,)v,'n ,'lkaar g,'-
bra,'ht. ,1,' ran<len passen tenmin
ste goe,l, en vorm,'n z,)ü een ,'ch-
ten hollen klankb,)dcm. S3 Al
zijn ,lie sabelsprinkhanen ,)ok
,)nze gr,>otst,' en opvallen,lst,'
sprinkhanen. ve,'l scha,le richt,'n
zij niet aan. ,)ok al ,l,)or,lat zij
niet hxiter vegetarisch bleven,
maar zich van tij,l t,)t tij,l aan
an,ler,' insect,'ii v,'rgrijpen. SI D,'
heruchte sprinkhanen uit het
Ou,!,' T,'stament en ,1,: verhalen
,1,'r r,'izig,'rs in ,len Ori,'nt en Af
rika h,'h,)or,'n ,lan ,),)k thuis in
,1e gr,iep d,'r g,ïw,)ne, k,)rts[>rie-
tige sprinkhanen, zonder l,'gb,)or,
waarvan op hlz. 20 ,),)k ,',m paar



12 Januari I935

22
BU ITEIS

,. . . . . ^ •'.' "i' '• •* ' , "^ ■ ti^AL

ÜiliJÈÈ

DlC BOl-I^N-SVRI.WlMKRn-n-lR Bil DB \-BSTIIiIXIi BBRG BS DAB IM.V DB /•. 1 '. i .Vr,/■.7. / >< ///•, li B(i B /) B Bf,/. M 1.1-S I B . B IJ 111 S IS ÜEX
HOBK DB rORBS l'.liY HBT KBRBIB. BBKC, BS DA], ISTIBISJ BBS /.J, . ! lol' K, R"S I >; \ 'l<t>lJ,l K H ls /, | i A' / /. .v D B R ol'ÜSÏE
PLASTAOBS, DIB RBBDS VBB DBS BSd Bl.SCH BS TIJD VÓÓRiW^ DAi, I B BR B S BS I > B. I.AII.R I '/. A'M 7 ) / s / /■ v /.V DB JARBS SA ip2

DOOR DBS <IOU\-BRSBVR 11. T BM M l SC K (ij Ji-ij ) O P SI BI'W IS B S PI J111 A I 11. '.B.DR.K lil 117 A7)

VlU'tdgeiiwüordigfU's zijn afgcbeekl. Deze groep telt ook in
on.s land veel meer soorten dan de voorgaande. A-lle
kleine sprinkhaantjes, die in het volst van den zomer zoo
hij tientallen voor uw voeten wegsjiringen als ge door het
wilde gras van braakliggende bouwterreinen of van de dorre

grasheide" onzer zandstreken loopt, hehooreii daartoe.
Als wij daar eens een paar van oppakken, blijkt er nog
heel wat verschil in te bestaan. Het kleurverschil zegt
meestal niet veel. maar allerlei vormverschillen wijzen toch
op de aanwezigheid van verschillende soorten. Dan is er ook
nog het leeftijdsverschil. Bij een hcele massa van de kleinste
exemplaren vinden wij nog maar kleine stompjes van vleuge s.
dat zijn dus heel jonge larven, die nog verschillende viivf
lingen zullen moeten doormaken eer zij zich als voh\ assen
sprinkhaan kunnen presenteeren. Bij iedere vervelling 'j'f ' "
die vlcugelstom])jes iets grooter en zoo ontstaat hft vo
sen dier heel zoetjes aan uit de larvim, zonder de ingrijpeiule
r<'volutie van een verpopping door te maken. ^ ij noeme n t a
een onvolkomen genlaanteverwisseling. Van vleugels g< ''l>i"
ken, het verschil tusschen voor- en achtervleugels ^
sterker ontwikkeld dan bij de ,sabels])riukhanen. *

•' ^ • 1 1 . .... * ri 1

v]
en

vleugels zijn dik en leerachtig, van talrijke atb-ien ^
in zij vcrtoont-n dt-zelfde tt-ekening als de rest van het ic ^

elan bij de' krekels en sabel^priiikbanen. Wel s|>elen ook hier
de vleugels een rol. maar zij doen bet niet alleen, de pooten
moeten belpen. ()p <1(mi bimieiikant van de dij der achter-
pooten. de eigenlijke springpootcn. vinden we een rij fijne
tandjes of doorntjes <'n wanneer nu de kleine muzikant zijn
gemoed wil luebten. beweegt bij die aebterdijen snel langs
een paar uitstekende aderen v an de voorv leugels heen en weer,
waardoor tb-ze en dus trok tb- gebet-b- vb-ugt-1 in t-t-n trillende
beweging komt. mt-t het bt-kentb- gt-volg. Ook hit-r vinden
wt- een inriebting. die bet d,-n diert-ii mogelijk maakt, hun
s(H)rtp-noot(-n te vt-rstaan. Ib-t gehoororgaan ligt hier echter
nit-t in tb- seht-t-n van de vooriiooten. maar in tien eersten
achterlijfsring. Daar bevindt ziel, aan w t-ei-^zijtb-n t-t-n ovale
plaat, die een soort tronim,-lv 1 ie. voorst,-It. waar achter weer
e,-n b,-t-l saim-ngt-stt-ld orgaan liet. dat
l^-btnivvd gt-liiidstrillmgen ,,,, rangen

b-gboor ht-bben tb
tb- t-it-ren toch -  — ■ ■ gfi
brt-ngt-ii

t-r kt-nnt-lijk op is
<-n waar tt- nemen,

"zi- sprinkiiant-n nit-t. en ten einde
i tni,_szins bt-bt,t,rli|k tmder tb-n grond te

ivt-n

t-it-ren

wt-rkt bet wijfj t- baar geht-^-h- achterbjf een tdnd in
aarde. S! Zooals v an algt-mee,,,. bekt-ntlht-itl. is. vormen deze

lotiitl ontb-De achtervleugels liggen daar waaiervormig g*'pl ^ ,.,iren
zij zijn heel teer en vlit-zig t-n hebben of geen. ti <'' n
kleur. In de tluint-n let-ft een tamelijk groote sprink
van de achtervltiiigels prachtig blauw zijn. nit-t ''"
bantl. ze lijken dus wel wat op die van ht-t blauvvt
(een vlinder). Ook zijn t-r soorten, dit- rootlt- at tt< t t-
ht-bben, maar deze zijn veel zeldzamer. SI Het

antlelingen tot laat in dt-n avont
tlt-zc sprinkhanen

stig -■•"•■-O manier vtioitg*
Wij op onze zomerw
is voor het grtiotstt-

cn wortlt op t-t-n geht-t-1 antlt-rc inaniei

orden,
geen

s])rinkbant-n t-t-ii van tb- t-t-t>ti<..v.; i i i •i • .ton'  , 1 1 * """»»t"-eb belangnikste insectengrot-pt-n t-n wt-1 tititirtlal er s, , i i ' i AoVi.
e, ... i 1 1 1 1 • . ,. ""•'•<•11 itie behtitiren. die cle hen-ix-li kht-itl lit-bht-n zieb al en i.,,. • i . i „on'  ■ i i- ' liet ongehoorde te gaanvermt-iugvuitligeii t-n v t-rv tibren i „la,  1 ' i L IV (• . • groote zwi-rnit-n de wereld111 te Irt-KKt-n. Dt- almetiinren , i- In

M l - . " ^an tlie zwermen moeten m>oinmigt- gt-vallt-n bii tit-ntalb-,. i -i
\\ .. •• . -i kiltimelt-is eremeten ww aar zi| m-t-rst riikeii. bbili i , i ^ . .
vt-zt-1. tlit- zt- bijtt-n kiinnt-n.", ^.. .
kuiint-n ztio grtiote hiiitUt rt-ken ' enkele uien li
oudht-itl. tlit- in tlit opziebt ttii stvruïneerd. In
stoml tb- mt-nseb zoo goe,l 'J'" ' cloorlooi ■
sehrikking. tlit- mt-t pokkei, 'tehiti
En m,-ii denkt- uiel. tbu bt-t 'lïl"' "'l 7v ten

"• * alleen l,t-t Zuitlt-n t-n Oosten
1  "'n "hior wertlen gete'^

'It- t-t-rste helft der va*
' •Uw kwann-n groote zwerDta"

tegen deze ver-
d gesteld-

l iai l,.. vai, DiiiVsrlilaiKleC;
'O'- „„ ve

rbeterd-
traks zit-ii. In tien der-

"  vvM-tlen tb-sprinkhaanzvv'cr-
"l' inotb-rm- wiizt- bestrede";l)Zt-
fras^t-j,. V lanimeuwerperi en

-  V-ral ,<l'™s;k' '•!<- l
V t-r

arvt-n. tlit- zich loope"
l 'l uit tev alt ztit) wel wat I

'tiaar tlit- werden ook H"
'liet Vu . ...,loi-enie'

.  aatseii.
'■'••htt-n

e,.^ , "iitiilelen iin-t zoiidti
Top-n .10 vl'f» ;

'Oijll l""' ""V ""o-
«oini» 8"■:""'"-'-lolM.„r,j,li„pkanalloon»;'

,  Ie z.g. ]'•
'laat sen zt-jv i

I'la
l>ro,-d

„tf-in.l,.,, ,1,. .,„0. .loniia»' ,
Ho, lirfl''*
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.-.T „u-n ,lir van
.'.ikrlv M,or,..n nnl.lvkl l.a.l .-n .1,-
m.'cstr ua.htcn m.ir „„(l.M/.ock
'•'» ;> '1,1 n,,,arlu ,1.. u.-vvon..
.iiin|n<>( 1, I 'k>jtriiil^|,;jm, oiidcr-

/."(•hl: in-1 i. dt-z,- snort. <lat
l %ar<.x ,-n '/nlul ar.-vsk v hun np-
/.n-nharnn .uifh-kkin-rn dvdvn.
Hel luul ïmmmIs ian^ dr aandacht
trokkfii. dat op all<M-Ifi plaatstni om
-oort voorkomt, w.dkc Mud o|) do/c
zv\ t'rm\ormcndc Ijociista niiiiratoria
Iijkt. niaai m* to(di ook waM'r <luidr*-
lijk \frs(di illcn men vort oont. In oiis
land komt dozo l.ocnsta danica.
\ ooral in I-imhurcr. „ok voor oii plant
zicli ook h('(d gowanm voort. Ook in
dt' (lost-Kuropooscho wrasstcppon.
waar do l'.uropoosoho sprinkhaan-
zwoimon liun oorspronji; nomon,
kotnt dozo s().)rt voor. dio wolko do
zwormon vormt, is o(htor stoods L.
mi^ratoria. Do jjrooto ontdokkirig
van l varov wa^^ nu dozo. dat in
uorkidijklioid L. rnioratoria on L.
danioa t w oo pliason \ an óón on do-
zolldo soort \()rm<'n. Jaron lang kan
do vorm danioa oon rustig <'n on-
^(diadidijk hostaan Itddon. tot zij zioh
o[»oons gaat ontwikk<don tot don
migratoria-vorm. .lio dan motoon onrustharond'in aantal
toonoomt «'I' to kwador uro on masso „p do vlougols gaat.
l ussohon houlo vornioti in staan dan oon of moor genera
ties. die in anatomisoh oi>zioht oen overgang vormen.' elke
lactoron dozo vorandoring lowoog hrong(m. is nog niot hoelo-
maal opgoholdord. maar iiet is w ol w aarsohijnUjk. dat hot
tompmaliiur on voohtighoid zijn. dio roohtstrooks oj) do ont-

ikon. \ ood>olg(d)r<dv is zokor niot d<'oorzaak.. ikkolinii inv\o

/)/•; o.v/..i.vt;,si opy-.'A'/./-.■
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duididijk. hoe dio

Ook do oorzaak van Hot zwormon ,s niot hokond. evonmin
al> do iaotoron. dio or zoo'n zw orm too hrongon noor to strijken
op oon plok. dio niets gtdijkt op hun gowom- hroodtorroinon. Is
do zwerm ocditor aangokomon (in zoor godooimm-rden toestand)

[>kiats dio voor iiun vormonigvuldiginu goschikl is.
dan ontstaat automatistdi wooi do onsohuldigo danioavorm!
Met deze wetonsohaj) gt-wajiend. kan men nu ook op zoek
gaan naar do [.ormanonto lirooflplaatson van andere soorten
treksiirinkhaiion. Hot is wol zonder meer
hij vele soorten nog maar stoods
hardnekkig aan do w aarnoming
waren ontsnapt. Intus-
-( hen kan van oon dirooto l>e-
-Irijdi'ig op dio enorme uitgo-
-trektlu'don tmdi goon spraki'
zijn. maar wij kunnen dan tooii
pndioeron or aihti-r to komen
ot or ook tookonon zijn to ont
dekken. dat do t rausiormatio
zal hoginnon on dan zou oon
dirooto aotio zokor wid do moei
te loonon, Verdwijnen doen dio
sprinkhaanhaardon alloon als
zij in oultuur worden gohraolit.
dat is wol hooi duidelijk go-
hleken in Amerika, waar dit
immers in do laatste halve
eeuw mot zoo'n u-root trcdoollo

de oorsinonvan ne oorspronkoli|ke prairie
is gelx'urd. Daaraan is hol on-

/t/'-'-V i:ra\max dek aecaxek boscuxea.eks. amaktie, met
EEXD.E /.IJXEK „KA rrrEIXS" (DOKPSHODEDEX) IOOA' het EOlA'EKXEMEXrSDOEEE EE
PA KA M A KUiO. AS.LEX IX (.KOOI EEXi'E EX \'OOK/.IEX r.-l.V lllX OX DE KSCII El Dl XT, SE E E-

KEXEX DE „EIKIES'' EX DE / IE\ ' E K EX ' lU) KSE PEA E EX

Een Afrikaansche samenleving in het
binnenland van Suriname

{Slot van hladz. 15)
"ERKS r.VKl.NG aan do iVlarowijne on hot niot-
\oldoon van sohuldon door do howonors \ an hot

ed van do Bovon-Surinamo waren ros])oo-
tiovidijk do rodonon. waarom di' heide gram

mans aohtereenvolgons voor don Gou\'ornour moesten \ or-
sohijnon. SU Hot klinkt min of moor vreemd, dat modorno
strijdmiddelen van arhoidoi's. als h.v". werkstaking, reeds tot
het binnenland van Suriname zijn doorgedrongen. Tooh is
het niet te ontkennen.dat do .Auoanors or op hun w ijzo gidiruik
van maakten. De indiroote oorzaak er\'an was de waarde

in verhouding tot het Noderlandscdie
on in mindere

w

daling van do franc
gold. BoschiH'gors n.1.. vooral do
mate ook do Saramaooanors. vindon vooi" oon (had hun ho-

.\uoanors

jretwijlold ook too Ie sclirijven.
dal Middon-Etiropa liians niot
rnm* ^Inor z.v\ «tui l>rz<>'*ht
vvdnll. I)c vrucijcrc haar<h'»
<laarvan zijii nu wel alle in cul
tuur g(d)ra(dit on do kleine !>(•-
-tandon. zooal- v\ o dien in
Vt O-1- 1miro|)a koniion. -(diijnon
nooit lot m iii ra t or ia \ or m m g

e' '

o\or to gaan. Dal is ook al
weer iets onl'.ogrijpidiiks ! I  /S( //.sr///A/A.V/'A Hi>A( IIXIj.EK. I.KOOIE \ -ISS( IIEX WAiKDEX mei PIJEEX r,/,.sr//(;7 a.v, keei-

XI-kt I/' '/ .VA///--V IIT.MACII I /(,!): OOK WokDT WT.E (.T.IlKriK (,/• ,1/, 1 .1 A 7 \ E K(, l T' (11EKO E,.|/•■ / A'A A NA7, IM.V T.T.X /,/./.1 .V;, W'AAKDook DE \ 'ISSCI/TX 11T: D\V kk M T-X
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staan in het opbrengen van
vrachten, leven.sinidtlelen en
de Marowijne gevestigde ne-

n hun lieheiulig-
lleiidrijven. Door nun - ajp stroomversnellingen en vallei

hda .m d. t «JÏ -j l""".
n:: vaart veiooi/;aK(.n, i-r r'„„,,.Q..ii<.menbij de vaart ve

licht. Aina
niet

haven van zijii
hem inwerkende
derdaad niet gering

111

anuari 193,^

akkeling. die1  „1. ■:,ls een vneduiliig»' zwakkeling, die, Ainakti de iiHH-ilijkheden. die het handopgewassen ^ „liddeii lier verschillende, op
„ van z.jn opleverden. Die i,e/.waren warenDie iiezwaren waren

uisten weg te vinden

onmisbaar. Onder een zekere controle van bet Gouvernement.ij b..... x". rN,XXaS. i.«-
de vachten, .oowel voo, in die v«r

met de
ootere bedragen re-Stfde":.=vno.::^T50"kTD.M°i-^

vermindctde, »as iet», dat boven hp l,egt.,, van den bn.cl
neaer ging. En, achterdochtig, als hij steeds is ^ n opzicntvf df iaat»cl,appi, det blanken seht.ef b„ de na. ^ n
die er voor hemzelf uit voortvloeiden, toe aan oiieci lijkheid

had den

k n de conservatieve en meer vooruil st revende opvat-tusschcn de c it^ii^^: den schijn tegenover
''Tde oiiafhankelijke machthebber, het liooid van godsdienstvolk dl O. a^ ^ e„ de werkelijkheid, die hem hier getoond

'1 dat hoien hem een sterkere macht stond; tusschen
Yf-tJnschc trailiti.' dc afw ijkende inzichten der blan-
tilu ln dien doolhof wist Aniakti blijkbaar den uitweg niet
t  vinden- hij gaf alles gereedelijk toe. erkende zelfs, dat hijeigenlijk o'nwaardig Was. zijn volk v.iiirtaan te besturen en

1  biiikbaar opgeluelu. toen hein medegedeeld weid. dat
den aJnhij niet zou woriien algezet. maar 1 ast hem een krach-

ersoonlijkheid gesteld zou worden.
lat na

S1 .Jankoesoe. het

zimer lastgevers. Met, als onmiddellijk gevolg, een weigering
„r vr.chu-n op ,0 voeren, „a.rdoor de .on <ie r.v.er gevestigde ondcniemiiigeii in groote moei ijkheden "j
Nederlandsche bestuur moest toen wel tusschenbeide konu n
en Amakti, die getoond bad, niet genoeg overwicht oj. lic
zijnen te bezitten, om dergelijke willekeurige handelingen te
beletten, ter ver
antwoording roe-

de ge
staat was. In dien gei^^f moet hij zii li

pen.
S

Met de
aramace aners

deed zich om
streeks dieiizelf-
den tijd een an
dere kwestie
voor. Onder hen
was in het laatst
van 1918 door
verso billende
omstandigheden,
o.a. ziekten, die
bet geregeld be
werken der kost-
gronden belet
ten, groot gebrek
aan levensmid
delen ontstaan.
Het Gouverne
ment kwam te

hulp door een
zekere, niet on
belangrijke hoe
veelheid rijst te
verschaffen, ter-
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AMAKTI TE PARAMARIBO. OMRIECD DOOR EE.MGE ZIJMAi
BOSCH- EN ENKELE STADSNEGERS

wijl de daardoor ontstane schuld gedeeltelijk door levering
van hout, gedeeltelijk op andere wijze zou voldaan worden. Dit
laatste geschiedde echter niet, w'aarom ook Jankoesoe. destijds
granmah der Saramaccaners, oj) zijn beurt naar de stad ont
boden werd. SI Eenvoudige, zakelijke bespreking der gerezen
moeilijkheden was bij beide gelegenheden bij voorbaat uitge
sloten. Deze konden voorafgaan, maar daar uiterlijkheden te
vens een sterken indruk op boschnegers maken, was het onver-
mijdelijk, de verkregen resultaten ten overstaan van ver
schillende autoriteiten officieel in een eindbijeenkoinst ten
Gouvernementshuize vast te leggen. Die bijeenkom,sten werden
in beide gevallen naar den aard der bo,schneger,s geënsce
neerd. Bij hen eischt iedere beslissing, gewichtig, of niet,
langdurig mondeling overleg in een samenkomst van de voor-
naamsten van den .stam, een zoogenaamde ,,kroetoe". Uit
voerig wordt alles, hoofdzakelijk in beeldspraak, behandeld
en groote eerbied wordt daarbij den granman bewezen, zoo
groot, dat b.v. de etiquette voorschrijft, dezen niet recht-
■streeks aan te zien, zelfs niet, als iemand bet woord tot hem
richt. Den vertegenwoordiger der voorouders op aarde dient
een pwoon sterveling niet aan te staren! Het was dus juist
dat hl) die bijeenkomsten ten Gouvernementshuize de blanke

ambtsgewaad, en omringd door zijn
om hun ,lc„ nil

Koni
van de hoogere macht, die hij vertegenwoordigde. H. M. dë

iingin, aan te kondigen

hoofd der Saraniaccan,.r^. muaktr eciiigeii tijd daarna een
geheel anderen imlruk. dien van een diplomaat, die. niet
bijster geintimid.ceril d,joi- \,at hij oin zieli zag geschieden.cveneenY zond-r veel in,jeite toegaf, wat er \ aii hem geeischt
werd. echter niet Int tii,.i-uitges|)rokei! voorbehoud, zich aan

telde voorvN aarq^^jj ojjfji-i.hkeii. zoodra hij ertoe in
(ian ook tijdens zijn

terugloeht naar
zijn dorp hebben
uitgelaten. §1
Beide granmans
zijn sedert over
leden. Jankoesoe
onder cenigszins
geil cl mziii nige,
niet geheel o|)ge-
helderde oinstan-

Maar
veel is in het hin-
neiilaiid van Su
riname niet ver
anderd. Een
tocht naar de
stad is voorden
hoschneger nog
steeds een zich
\crplaatsen naar
een volkomen
\  wereld,
een ereld met

ikexi en op
vattingen. voor
hem even onbe
grijpelijk. als de

dighedeu.
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zijne in vele ojizichten
plaatst worden. In een
een geest verborgen, die di

voor
grain

 de blanken
ofoon

. Rechters in toga, offieieren van
het garnizoen en-'""-■ ' •• . » ' ^o nn nvan
sa
verschillende karakter der beide

t garnizoen en van de schutterij waren daarmë tegen w oorlïp treffende wijze kwam hij die heide gelegenheden hS
zwarte granmans a an het

 is. die erin ver
zit \ (lor den hoschneger

eenmaal ojtgenonien klanken
weergeeft: een fototoestel is viior velen een ge\aarlijk in
strument. dat met de beeltenis zich ook \ an de ziel van
den gefotografeerde meester maakt, kortom onbegrijpelijk
zijn d(- zaken der hakra s! Dnhegrijpelijk. gevaarlijk soms
en hij tijden ook lachwekkend. Een .Ainerikaansch onderzoe
kei, die kort geleden eenigen lijd met zijn vrouvN midden der
Saramaccaners vertoefde, verhaalt dat deze laatste, omtrentwier komst men reeds lang van te voren was ingelirht —

^ " zich \ aak met verbazingwekkendesne eic in het Surinaamsehe oerwoud — met bijzondere
le angst* ing in het eerste dorp. waar men aankwam door

Ue zwarte vrouwen werd opgewacht. Groot was echter de
veifiazing en de aanvankelijke teleurstelling, toen niet een
naëi" " blanke vrouw uit de hout stapten, maar.
iiithii V ëY' ' '"irnneii. 1 eleurstelling. die weldra voor

l'l»»'' ".««kf. t,.,„ Wl 1,1,-.-k. Jat
wa.< aa " j^^'g' Us haar hosehkleeding \oor een joneen man
Toen na^ëë' i" ""G'rdaad de V(>rwaehte blanke vrouw was.
was, werd.ë,7f".T ''''"'ge vertrouwelijkheid ontstaan
huishouding èn'^d" allerlei vragen gesteld omtrent de
hevoorrechfe vr ^^'^'''Gevmg der hakra's. O.a.. of zij de
en hoe ziin mocht vergezellenander,- vrouwen daarov.-r wel daehten. SI In-

'rik e(-iiw(-n \ an elkaar verwijderdterug, naast hoi iV v\as. \ ,-1,- mensehenleeftijden
^  h'-t Euroj.a en Amerika van de 20ste eeuw!

zijn ander*
derdaad. iw*
zijn. het Afrik


