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In het Drentsche gehucht Wapsebli Diever en
Woonhuis uit 1737 te Heeg in Friesland (ill.)
Men gelieve alle stukken voor Iledaclie en AJminislrnlie hcsteind t(

zenden naar Rokin 74—76, Amstcrilaui. Uijdragen dienen vergezeld Ie
gaan van postzegels voor eventueele terugzending.

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

DE GAVE VAN HET

TWEEDE GEZICHT
DOOR .Iac. Gazenbeek

K zou hier maar schuilen", zei Gieh. lie oude sei:e| ( r en
hij inspecteerde over de onderdimr \an de seuaapskooi
den Westerhemel, \ an\vaar ijrainve Molkenhorden Iioven
het Edesche hoseh oinhoo<i kwamen, om hij het snelle

overtrekken een overvloed van hemelwaler te lati ii iiem-

stroomen. ÖQ Meer en meer trok de lueht naar alle zijden dieiit
en ik kon mijn voornemen de stuifzanden in te trekken om
foto's te maken, wel laten varen, temeer daar Gieh nadrukke
lijk verzekerde, dat het wel een ..avendregentje" zou worden.
SI De ervaring heelt mij geleerd de weervoorspellingen van den
ouden herder niet te licht aan te slaan. Deze lieden, dag-in
dag-uit in het open veld, zijn gewoon nauwlettend acht te
geven op den wind. de wolken, tien stand van zonenmaan.de
vlucht der vogels, enzoovoort en zij liehhen dientengevolge een
goeden kijk op het weer. SI Het w as anders w el een ongewone
schuil])laats. die mij gastvrijhiMd verleende: de oeroude
schaapskooi met haar hreed. moederlijk-hesehernu r d dak en
haar bekoorlijke, intieme sehemering. .-\chter ons verdrong
poll het zeldzamer wordende wolvem dat jilukle aan het hooi
in de ruiven en van tijd tot tijd zijn geblaat liel hooren. S!
Het geluid van enki^le helh^n zilverde telkmis door dim Avarmen
stal, Avaar de oude sehepm- heen en Aveer ging met een pot vol
zelfhereide zalf. Avaarmee hij enkele dieren behandelen moest.
S! Zoodia hij daarmee klaar was. kAvam hij Aveer naar mij toe-
gesloit en stonden we beiden opnieuAv uit te kijken OAer de
regengrijze hei en naar den glimmenden verkeersAs eg. w aar nu
en dan een auto voorbijflit.ste. S! Hoe het zoo kwam. weel ik
mij met precies meer te herinneren, maar Avij raakten aan het
praten over het snelverkeer. Voor zoo'n oud menseh als Gieh
zijn de veranderingen der laatste kwarteeuw natuurlijk wel
een geweldige ommekeer geweest. Si Hoofdsehuddend ziet
hl) daarom al die nieuAvei AA etsche dingen aan en als ik ei-
met hem over praal. is er in zijn oogen soms een verre. afAvezige

leii er een paar van de bekende geh> aiito-
.''''"''gelden dienst Oji de stad onderhouden,

voorbijgekomen en ik zei zoo langs mhi neus aai
de menschen reizen tegeiiAA iiordig haast niet
trein. hè. 't Gaat allemaal mei auto's en autobussen i-n eer
Ave vijftig jaar verder zijn. dan vliègeii we!" j,,,,,/'
antAvoordde de oude, ..'k vin hel niks erg. dal ■ ' "
beleve zal. 't Gaat de ininsi' nou
ze an 't vliegen geAvend biiine.

blik . . . .luist
bussen, die ei

...la. Gieb.

meer met d n

dan vlieg
iKs erg. dal ik T niet meer

nog niet gauAA geiióg en als
AA at andersmotte ze aacc

,  ,, ■ Caot er krek mee as milde spoor", sa .-Ho" bedoel4 \\ el - honderd jaar gelee,e was t een nieuvv.

grej.en, asdat die g[.on' t oel/'>P 'li' < hi,.it<'r zijn aam
dmT^aa^ktm of hij ziel. nog goed hermneren kan,
r,at d" treinen kwameii. S ...la", zegt G.eb nadenkend. ...na«: , iK .-el es verteld van nrii Aader. W a, du' gezien he, .^ ^
k schud oiitkenneml het hoofd en zeg.dat -k het gaarne weten
wil SI Nou", vertelt de sehaa|.her,ier. als we samen gezeten
zijii o,,ëen gekantelde ruif. ..je hebt niescb.en wel es geheurd
van het veurgezieht of bet veiirsi-hieiisel. 1 egen w ooril.g heur
je daar niet aVuI nie.-r over. maar vroeger tijd waren d r altoos
minsen. die dat hadden. Mijn vader had de gave ok en dan zag
die soms allerlei dingen, die jaren later pas gebeurden. Si
't Kon Avezen. dat ie o]i een avend langs den weg kwam en dat
ie ine'-ns boven een huis of schuur vlammen zag. Na een oogeii-
blik w aren ze AA cer AA Cg. maar a ader aa aai schuw de die minsen
dan dikwêis. want je kon d'r vast van ojiaan. dat er later brand
kAvaiii o|. die plaats, 't Kwam altoos oniierroe|)elijk nut. Si
't Gebeurde ó-v wel. dat ie 's naeiits ineens wakker schrok uit
z'ii slaaji. Dan aars die hevig benauAAd en móst di<' d r uit naar
buiten. Dan lieji ie soms naar d'n weg en in zoo'n nacht kreeg
die dan Aveer een a eiirgezicht. Meestal zag die dan een begrafe
nis aiikommen en meèrmalen a erlelde die iFii a olgenden mor-
reo-e Ai ie d'r AACggedragen zou AAorden oA er een tij'lje ... SI
.Ll je mót nietdenken, dat "et plezierig is. as je niil zooiet.s
gezegend bint. nier je kunt het niet Aan je aischiidden, hè?
Vader aars nou eenmaal ..niit d'n helm geboren" en dan onder-
A-ind je Aan die dingen . . . Maar allijn. ik aaoii je oAer die
spoortreinen vertellen, 't Is zeker meer dan honderd jaar ge-
leeje'. dat Aader daarvan aarI bizonders zag en hij Acrtekle
het ons dikAAÊis as aa c 's avends bij 't vuur zaten. Oji een w in-
teraAcnd kAAam hij AAeerum Aan de stad. natuurlijk loopend.
AAant in die dagen keken ze niet op een uur ol a ier loojien. Hij
Avas niit licht uit Aoreni ( Arnhem) gegaan, nier onder an
d'n Liellteiibeek had ie in ..D'n leeren doedel elle gezeten en
een poosje gejiroat en zoo kAA ain het. dat t al pikkedonker was.
toen die bi. Papendal kAARin. .li- aaccI aacI. aarri' dat is. hè.''
Die laagte links en rechts Aan d'n AAcg. Allijn. iiij komt daar
zoo angeloojieii. de }'ijp an i'ii een «tcAige eikenstok in de
handen daarheurt ie ineens een biAAaai Aan lielang. t Was niet
dichtbij, maar 't leek deur de iiei te Irekkeii. zoo oAcr de
Ruunderkamj) en W olfhezen en dan a erder o|) Aoreir an.
Eerst dacht ie an storm of oiiAAeer. omdat ie ook een licht

boAcii 't bosch gezien had. maar dat kón niet. Aiant het Ava.»
helder en heel stil gcAACest. 't Meest had 'et nog geleken op
ge rij. AAaarARii het laAAaai langzaam in de Acrte wegging en
jias jaren later, toen ze an t AAcrk AAaren Aoor de spoorli|n Aan
Ee naar Aorem. hadden ze "t begrejien. Het aars een veurschijn-
sel gcAAcest Aan de dingen, die gebeuren zouën ... S! We
kijki-n naar den hemel. AAaariiit de regen steeds maar neer
blijft stroomen en aac staren naar de sehajieii. die kalm liggen
te herkauAAcn. tei-AAijl ze de zijig behaarde ooren nu en dan
heen en aacci- licAACgeii. §1 Daarna komt aacci- de stem A an den
grijzen srliejier: Si ...ja. m'n A ader Aertelde ook meer dan eens
Aan t A'reemde geziclit. dat ie op de (jiiikelsche hei had. flp
een aa internaniiilflag komt le o\ er d'n oiiaacii HessenAveg en
daai zag die een heelidioe! Aolk o|> de hei. Hij bleef natuurlijk
stilstaan om naar 't vreemde sjiektakel te kijken. Na een pmn^jt

AAaren en paarden en kanonnen.^''
trokken maar al heen en weer met groot e troejien en toen
— ojieiMis AA as alles weer w eg gew eest en \ ader had begrepen.
< at het een veurgezieht was gew,-est. En nou ... je weet. dat
(Ie incle hei in d'n omtrek van d,- militairen is. Een vijf en
tAvintig jaar g,deeje' wi.-rmi 1,- E,- de tiroot,- kazernes jjehouAvd
'Ml zoo kAARin dit ook al w,-,-r wonderlijk w.-l uit. niewaar?
Uangs zoo 11 OUAAC AA,-g trouw,-lis ireb,-i.r,-n a r,cmde dingen,
ook nou nog. ,,, d,-z,-n tij,|. Of i, datertus-

l't'i *' ''lRuk,'n Wambiii- zo,ia,-ui aut,)'s veroii-
fó;/. I ■'"""I'"'- bochten enzijn , r ,laar al heel wat ,,.g,.„ .i'n boom m-vlogen! En

vanIk ,1 r AA.-l an g,-,la, ht h,-b ,,f dat
ïNOii lu'hlx^i) . . ." |L I ....L I

3''mm,4nfU?'^.''...''r' 'Elv^A.iis ..pgcAalh-n aars. hoe-

I,' oiiAA,' ,lingen. zoodat
<'i" soms i,'t^ m,-,- te maken
s, li,'ii,-r Aan t,M-zij,le aan-

n')''m,b. AA,'.ggp,bcltV''!daL 'T'"' "1'P? It, jilaatv A ,m,b-n ,-ii ik terdese wist. dat de



- Maart 19,^5

« itiiucvin^^ m<-rku aardig j
hi-toriscli ()()g|mnt. 83 I)
kruiste armen <M1

uit historiseli imi zell's uit \-uur-
lierder zat met u\ er de horst ge-

zijl, o„g,.„ staarden met aluezigen hlik
^  • -■"•> k'infi liij .lan ver,Ier ..aan .fn vuur-man. ,lie ze m het ouwe Papendal vaak hei,!,en g,-zieii. V....

' HMjo rniH 1,

B V ITE A'

en gedaehtig aan de
99

nsrii hrhhm dat ViM-schijii.^cl jrezicii en mijn vader ók
leermalen. t Papendal is zo<,'n lange laagte, dat weet je W(d
i  I L il..» .. r 1 1 1 .

centen

't leek
l arn \ an den

je Heulde niks gien lawaai ,,1 zo,,iets.
"l ni,d gew,-,'st zijn. want dan war,-n ,1,- ,l„rr,-

maar

m,

m ik me,'n. ,lat er |,r,'ei,-s ,1,- giams ,l,'url„üj,t van de gem,"ent,ui
Ke en \,,r,'m. N,,u. ze zagen daar ,lan een \
N, ,d ,'en hramh'iul mins ,'n t h,'\\ ,,,,g zich (Ik. "i Kw ;
kant \ an \\ ,,lth,'z,m en j,- h,'ur,l,- niks gien lawaai
l-eiit \ uur kan
-nu'ulen ,m li,'t denm-nhout wel in ,rn hraml g,'vlo"',m.
dal g,d,eur,h' ni,'t. Als ),■ hl,ad kijk,-!,. k\(am het \ uur al,lich
ter hij ,-n ,dn,lelijk k\(am het hij ,len steenen ,luiker. die nou
n,,g ,,n,ler ,l"n w,-g ,leur ligt en ,laar v,'r,lwe,-n het in . . . Mijn
\ a,ler zag de v,-rsehijiiing tw,-,- „t'dri,- ke,-r en altoos verdween
de Miurman ,,p ,lezeitde mani,-r in ,1'n ,luiker. l,>ts. waar j,-
niks \ an l„>gnjpl en ik z,--g maar: \\ at zou z„„i,'ts te heteek,--
n,'n h,d,h,'n. \ r,M'm,h>. w,,n,lerlijke ,ling,'n g,d,,'uren d'r ,,p ,1,'
u,'r,d,l . . ." 81 K,-n vuurman! Kn ,,p de plaats van het oude
Papen,lal. ,1e grens van E,le ,'n Arnlu-m! ik ,laelit aan de oud,-
h,'t,'ekenis \an grenz,'n ,'n aan ,1,- zware straf, di,- ,'r e,'rtij,ls
o|i -tl,11,1. wanne,'1- iemand zieli \ ,'rst,,utte ,1,' iu'ilig,' grens t,'
-i h,'lillen iloor t M'rzi'tten of \ i'rli'ggen \ an gri'iissteen of
gri'iispaal. 8Q Daarna \ roeg ik ,1,'n zw ijg,'iidi'ii s,'liaapli,'r,l,'r
ol ,h' harilsti'i'ni'ii grenspaal. ,li,' nii'ii links \an ,1,'n weg in
de heide ziet. ilaar al lang g,'staan zon liehhen. 83 ..Al jari'ii".
wa- het hoogst nii'ik w aarilige anlw,,,,r,l. ..maar ik hel, wel es
door ouwe minsi'ii hi'uren vertellen, ilat ,,p ,1e hult. waar ,li,'
|>aal nou staat, v roi'gi'r ,'en greiissti'én lag. Ze hehhi'ii dat ver-
amh'ril. — waarom wi'i't ik nii't —en hij "t gravi'ii ,,p ,li,' plek
motten ze (,nder ,l n steen het geraamte van ,'en mins in ,len
gronil gevomh'ii hehhi'ii. \\ aar,,m ,,f ilie ilaar h,'graven lag ,,|,
di,' -tille afgi'h'gi'ii |,l,'k ,'n oniler ,li,' sti'i'ii. dat is ,','n zaak. ,li,'
ik nooit hegrepen hi'h . . . 83 K,,rt d.iar,,p nami'ii (\c afscheid:
dl' -i'hi'per liail n,,g t ,','n ,'n anih'r t,' ,1,,,'n ,'n mij waehtt,'
nog ,'en stexige trap tegi'ii ,1,'n hoi'sti'i'igen winil in. ilie ,1,'
natte hla,leren nu ,'n ilan ,,\,'r ,1,'n w ,'g joeg. 83 Het wi'nl
\ roi'g ,l,,nk,'r i'ii -te,',Is maar kw anii'ii ,1,'grijz,'ri'gi'iiw ,,lk,'n
uit hi't W ,'-ten aanzi't ti'ii. ei'ii o\,'r\ h,,',l \an water iiititicti'iul
n\er ,1e Ni'i'lati'ii lieiih' i-n d,' vi'ir,'. ilonki'r,' hossi'lii'ii . . . .

EN CO RE!
IIOOH ! HIXII',

l'.A mooi,', hel,Ier,', zonnig,' najaarsilag. Z,,,,'n ,lag
om in harni,,nie te zijn mi't ,1e heele wereld. ,,ni hi't

in t,,,'passing t,'
11 ij is prikki'lhaar

Mi'iisi'hi'ii r,l en Hiili,lei'
_M__^will,'n hri-ngen. Niet alz,,,, .'^ii'gfrii'il
i'ii zii'hthaar uit zijn humeur, waarom weet nii'inand. ik ,,ok
niet. Nog gi'i'ii tw,',' rninuti'n nadat w,' ,1,' jioort uit zijn.
Iieelt hij al een aanval gi'ilaan op hi't aniler,' paaril. ilat.
iroi'ilmoedig, ,'r zii'h gi'lukkie nii'ls van aantri'kt. alh'i'ii wel-
wilh'iiil ,'en ,'indje o|» zij gaat. Bovi'iidii'n zijn w,' in onhekenil.
allhan- aan Sii'gfrii'il onhi'keml gezi'lsi'hap en onheki'iiil
maakt onh<'min,l. \ liiir ,1,' rit ti'ii i'inih' is. zal ik ,'r me ei'iis
en V ,lor al rekensi'hap van hi'hhi'n gegev i'ii w,'Ik een machtige
laetor ilit i-. 83 Door mijn goi'il gi'sti'rnte gi'h'iil In-h ik ,1,'n
LO'lnkkigi'ii inval gi'had i'cn overhek,'mlen wi'g te kii'zi'ii in
plaats van te willen ex|),'rimente,'r,'n nii't onhi'ki'nil terri'in.
We gaan ,1,' haven lang-, ,1,'n lu'i'len houh'vanl al. dan lii't
-traml op tot het hi'tonni'ii huisje i'ii di'iizi'lfilen wi'g li-rug.
Het is ,','11 route. ,li,' je in t w uur iloi'ii kunt en ik lii'h pre-
l  ii's tw,',' uur ih'ii tijil. 83 \ oor het Irajeet langs ,1,'n houlevaril
hl','ft Sieefrieil ei'iiig,' trui'je- i'ii onhi'hhelijkhi'ilen. di,' hij
telkens ojinieuw proheert ai t,' wi'ikiTi. Ei'i'st iloet hij ei'ii
poging om ih'ii hestrati'ii w,'g naar ,1,'n vuurtoren op t,'
rennen, hoewel hij ilaar nii'ts t<' maken heft. Als hij tot ,1,'
iirile worilt g,'roepen, gi'eft hij zijn misnoi'gi'ii te kenni'ii
door te hokken en ilwars ov ,'r ,1,'n wi'g t,' ilansi'ii. l)e amh'r,'
luiti'i' inlorrni'ert onsehui,lig — mi't een onhevangi'iihi'iil
die in iedi'r aniler vi'r,lacht zou zijn- -of,lat paard altijd zoo
doi't. waarop ik lieftallig replicer. ,lat hij ook w<'! i'i'iis ,','n
enki'len ki'er hehoorlijk is. Hij hi't ,'indpunl van lijn ,'11 maakt
ren v,'rtr,'kken,le tram hem kwaad en ilwarsti'geii alles in.
wat je in zulk ,'en gi'val van een paard zoiiilt verwai'hten. wil
!i ij nu ilaar op af. P.n de heele vurige wei'k is hij ,','n toonhi'i'hl
\ an hraaflii'iil <rew,','st. 83 WC arriveeri'n tenslol t,' o|) hi't stranil

van mijn instrueteur, dal draven.een lang volgi'hoiuh'ii rustig,' ilral" zoiuh'r
oiuh'i' al!,' oinstandighi'ih'ii j,' winn,'
Sieglrii'd oiulerviiuit ,1e wi'hladig,'
hi'pi,),'{,h' ri'ci'pt ,'11 raakt
tevri'ih'ii om t,' kenni'ii t,'

te jagen, altijd en
is. sti'l ik voor te draven.
wi'iking van het vcel-

m zijn hum,'UI'. Hij knort even
.  I , i •• , gevi'ii. ilat hij ,'en hraaf paardi> en ilat liij g,>en last mi'er zal gi'vi'ii. '
l)lik ilraf ,'n ilan sti'l ik. zonih'r
voor. iMaar ik vi'ige

Stap, vvei'r ,'en oogen-
eenigi'ii argwaan, een galop

'igeet ,'r hij t,' zeggi'ii

gaat het
amlere rniti'r. zonder

. ilat Siegfrieil minstimseen halslengte voor moi't hlijvn. Het tweed,' paard weet
het met en galoppi'i'rt gi'lijk mi't hem op. Dat irritei-rt hem
hij wonlt VM'i'i' krihhig. prohcrt t,' slaan, hijt een paar maal
mi't onv.'i'waeht,' uitvalh'ii. Het kost wat moeite „m hem
wi'er lil ,1,' hjn te krijgi'ii. IC'ii paar honderil mi't,
dan wi'i'i' goi'il. Plotsi'ling stormt ,1,'
eenig,' waarsehuw ing, mei zijn paaril in rengalop weg. Sie.^-
iried kan zoo ii'ts niet lu'hhen. hij sehijnt hi't gehrek aa^n
maniei .'ii t,' viiuh'ii. W at ,laarvan is. hij wonlt w il,l-nijdig.
h,d\l van kw aailhi'iil, springt links, springt rechts, dan weer
vooruit. Ik geef ,1,'n teugel vrij. in ,1,' hoop. ilat hij er achteraan
zal gaan. ,tan vergi'et hij zijn hoosheiii wel. .Maar hij denkt
er nii't over. Hij moet zijn gemoi-d luehti'ii. Dit is net het
laatst,', wat ,1,' heki'r iloi't ovi'rlooju'ii. Hij doet nog een
wondi'i'lijk,' spiong sehuins-links. ilan gaat zijn rug een hand-
hr,',',l omhoog, ,','n fraeti,' van i'i'ii si'eond,' te laat hi-sef ik.
flat hij zijn herueliten kattenrug maakt. Aehterheenen om
hoog. een s]iann,'n van ilen rug. een ruk met zijn hoofd om
laag. waai V ,lor dv ,1e kracht mis er tegen in te gaan. hoofil
tussehen ,1e voorheenen. nog een zet na . . . . Het gaat alles
veel gauwer ilan je het met je gedachten zelfs volgeii kunt
ik vlieg ovi'i zijn hoofd heen. voel even den schamp van zijn
voorlioef tegen mijn achterhoofd . . . . Het is of er een kanon
vlak naast mijn oor wonlt afgeschoten, maar ik voel hoe
de hoef snel wordt teruggetrokken. Tienduizenil sterren
dansen voor mijn oogen en ik hen even heiluusil. Siegfried
trouwens ook. Hij heeft er spijt van. Als ik snel overeinil kom
om te ilennmstreeren. ilat er niets is en voor hem langs ga.
keert hij zijn hoofd mee om en steekt herouwvol een heen op.
..Shake hands, het
en ik hoop. ,lat ik

was niet zoo erg heiloeld als het aankwam
hel) «te,laan. Dat ik je raaktege,'11 pipi Jf'

Ie voorst,'lliiu
hezit gelukkig een erken,1

was èeht per oiiiteluk. dat hoorde niet
Ik weet hel en heh geen rancune en
harilen hol. h.vi'ii staiipi'ii. ilan zetten we toch uit paeilago-
gisehe overwegingen een galop iloor. Op ilen terugweg hlijkt
.Siegl'ried toch niet gekalmeenl. Hij is telkens opnieuw uit
zijn humeur en een gelukkig evenwicht valt niet meer te
hereiken. Het is mogelijk dat het gezelschaji hem niet hevalt
en flat ileze omslaniligheid hem uit ile plooi hrengt. Strand-
versehijningen waar hij nooit hang voor is — liij is trouwens
nergens hang voor — jagen hem nu een wilden schrik aan.
Ruiters ilie ons passeeren en ilie hem gewoonlijk silierisch
laten, wi'kken nu een onwi'erstaanharen lust om mee te hollen
en als hij niet mag. slaat hij uit puur verzet afwisselen,1 met
voor- en aehterheenen. Cwfemaal lukt het hem om we,, te
schieten, maar hij is altijil gemakkelijk weer op te vangen,
flus flat hinilert niet. — Lief |iaardj,'. merkt i'e ander o|),
ik heh nooit geweien, dat het zoo ii ellen,leling was. \Vaaro|)
ik heftig ver,Ie,lig. flat .'■«iegfried volstrekt geen ellendeling is.
alleen maar wat gauw op zijn teentjes getrajit . 83 .Mijn hoeil
schijnt te klein gewonlen. Ongemerkt inspecteer ik mijn
aehterhoofil. Een huil zoo groot als een ei. Ik mag nog van
geluk spreken, 'foeh h''n ik wel hlij als w,' thuis zijn. Hij het
afstijgen een seheijie jiijn in ile linkerknie, ilie vanouds een ge-
selu'unle spier o|) haar rekening heelt en ilie nu hij het vallen
een knauwt je gehad sehijnt te hehhen. Thuis kan de mijn
laars niet uitkrijgen, om,lat de linkerenkel tweemaal zoo ilik
is al- hij hehoort te zijn. En rechts staat op mijn heen de al-
ilrnk van een paanh'iihoel in die|) donkerlilauw. Een mooie,
ronile st,'m[M'l van een paard met sierlijke, gezonde hoeven.
Den voltt,'tulen ilag informeer ik hij mijn instructeur,
alsof ik ",'11 raadseltje opgeef: ..Als iemand een huil op zijn
aehterhoofd heelt en een pipilijke linkerknie en een ilikke
linkerenkel en een hoelaldriik op hel reehterheen, wat kan
er ilan precies geheuni zijiiy" 83 ..Dan zou ik zeggen, ilat
ilie iemand er vrij haril algeslinger,1 is en geraakt werd
hovendien. En dat laatste had ik nooit van ilen sehimrnel
ge,lacht". 83 Waarop ik Siegfried in heseherming neem en
zeg dat hij het raken in elk geval niet heljieii kon en ilat hij
stellig zal oppas-eii. het nooit weer te doen. Dat is ook zoo;
wat het raken hetreft. Het afgooien. . . . Emeore!
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Fdfo's Z.-Afr. Ha vcns en Spoorwegen
HET VERDIEPTE GEDEELTE VAN DEN BOTANlSr ,,^ ,v

W/TJA Tl iy TE Dl Kli i ̂

HET STADSLEVEN /N ZUID-
DOOR G. W.Het leven in de steden van Zuid-Afrika verschilt

hemelsbreed van dat oj) het platteland — zooals ik
dat beschreef in het artikel ,,Die Suid-Afrikaanse
Boerenplaas" in het nr. van 8 December 1934. SI

Wie hier in een stad tvoont, woont toch eigenlijk ook tveer
niet in een stad, daar de Zuid-Afrikaansche .«teden zoozeer
van de Europeesche verschillen. SI Het centrum onzer steden
is het zakencentrum, waar men meerendeels winkels en kan
toorgebouwen aantreft, met zoo hier en daar een enkel flat
gebouw. Van 's ochtends acht tot 's middags vijf uur maken
de centra onzer steden, die met uitzondering van Johannes-
hurg alle een zielenaantal hebben van onder de honderd
duizend, op den vreemdeling een indruk, dat hij zich in een
millioenenstad bevindt. Rijen auto's bewegen zich moeizaam
door de drukke straten of wachten voor den mechanischen
verkeersagent, den robot; de troittoirs zijn vol haastige men-
schcn, die zich van of naar kantoor begeven. Buiten de kan
toortijden ligt de binnenstad verlaten en w ordt eerst weer veel
levendiger als de bioscopen beginnen. Hier, in de centra der
steden vindt men de hooge, moderne, betonnen gebouwen.
De grond is er duur en men bouwt de hoogte in. .Tohannesburg
IS een typisch voorbeeld dezer hoogte-koorts en men zou niet
denken, wanneer men in een der hoofdstraten, de Eloff-
Comraissioner-, Rissik- of Presidentstraat loopt, dat men zich
in de metropolis van donker Zuid-Afrika bevindt. Men kriivt
eerder een idee in New York of Chicago te zijn, als men de
Ullooze tien tot zeventien verdiepingen hooge gehouwen ziet
^ De huitenwajken - suhiirhs - zijn de woonoorden d
stadbewoners. Zi, zijn door tram- en autohusdieiisten met h
centrum der stad verbonden. Het is hier, dat men de prachti
woonhuizen aantreft, gelegen te midden van groote tuinen
De meeste huizen zijn. zooals in Afrika gewoonte i. Meëht
een verdieping hoog; slechts die der rijken hebben twee verdie

liet

ige

d als geen. HetDekking

pingen, van n /.o" kamer, diverse
1  clrie ot meer vindt men ' ' , ^ , n-
<l'»— Voonhui, b.,.aa. ui.

koukan. bijkoukoi. O.. ««'H- -l"" *slaapkainei-j.
kamer sta^ ent

achter in den tuin. ev
,.,.naE j,; een veranda

voorzijde dikwijls"gehëel'rë'nd het |,an genieten

■n Ja™?/ O"?'"
niet aan v ^"^^'rnachten slaaj.t. S3 ^ bioscoop gaa
of 1 '^*"™aak te vinden. Men kan naai j^ggr ee
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liliK'i >taan. im-t luiii violette
liln('-riii> eeii iiiccr dan scliilto-
i i'iid fiifct maken. Men heeft
'II 'li' Zuid- \frdvaanselie voor-
-leden de/(dlde riist en heer
l ijke \er-elte en koele lueht

ze lififieo me.-si al v.'el hoo-

2'''r (!aii dt' liinncnslad -- alu
lil llollan.ls toren^^emlorpjes^.
Ik
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zeitle 11 reed?

ii le\ en hier in

eiltenlijk toeh niet

hierljüven:
een stad mi

. S3 Bijna
ii'ilere sidiiirl) heeft zijn eijjen
z\\ eininrieliting. jiolj'oonrse. da-
nieskring. enz. Ze \ornien dorp
jes op zieii zelf en wedijveren
met elkaar in deftiirlieid. W in-

kels \ ind.t men er weinie. V ooi-
de di\eise hnishondelijke en
andere inkoo{)en moet men
naar de stad. waf men ae-

w oonlijk Zaterda<tsoehtends
doet. Zaterdait is in Ziiid- Afrika
de dae d.er da<£en. Dan gaat
iedereen "s oehtends stadwaarts

..dorp-toe ' — om voor de
week inkoopen tekomendi

doen en .... in de tearooms hekenden en vrienden uit andere

-nhurhs te ontmoeten. S] De steden in Ziiid-Afrika zijn jong
i-n daarom evenals de huizen up to date ingericht. Toch
v indt men in deze nog zoo jonge steden wijken, die weinig
voor de Londensche ..slums" Itehoevcn onder te doen. Een

krachtige campagne is thans in de verschillende steden op
tonv\ gezet om deze krotten, die een schande voor onze
mooi aangelegde steden zijn. te doen verdwijnen. Vooral de
vrouwen vlerken krachtig in deze richting mede. Een
actieve vrouw in de stad heeft een verbazend druk leven. Zij
i- lid van \ er-chillende vereenigingen. werkt op sociaal en
kerkelijk irehied en doet ..last hut not least" aan sport ten
nis. golfen hockev . Groot is dan ook het aantal vrouwenclubs,
dat men in de steden aantreft. S! De inrichtingen van onder-
vv ij-, hospitalen, zweminrichtingen zijn uitstekend in<zericht en
l iggen bijna alle in de rustige buitenwijken, ver van het gewoel
der benauwde binnenstad. SI Als men 's mv onds. na een dag
van hard werken in zomersche hitte, zoo heerlijk koel diepver
borgen in zijn tuin zit. omringd door een heerlijken bloemen
geur. verlangt men heu-^ch niet terug naar de steden in Euroiia

KAAPSTAD GEZIEN VAN SIGNAL IIILL

EEN VOGELEILAND IN

DE OOSTZEE

K
E

ê

iDDERLEY STREKT TE KAAPSTAD

EDS op de bootreis naar Yisby. Gotland's kleine
hoofdstad, had ik de twee .,Karelseilanden" zien
liggen; twee kleine, ronde, kale schijven, die op het
A^ater schijnen te drijven, dicht bij de kust van

Zweden's grootste eiland. Maar wie de eilanden bezoekt,
merkt dat ze toch zoo kaal en vdak niet zijn als ze uit de verte
schijnen. Steil rijzen de kalkrotsen uit de branding op, maar
stormen, regens en de tijd hebben de rotswanden uitgehold,
zoodat er ontelbare grotten en kloven zijn ontstaan, en et-
mogen hier weinig hoomen groeien, struikgewas, gras en
bloemen tieren welig tusschen de steenen. terw ijl op beschutte
en vochtige plekjes allerlei bloemen en zelfs zeldzame orchi
deeën bloeien. SI Vroeger zijn deze eilanden bewoond geweest
en moeten er zware bosschen hebben gegroeid. SI Vroeger . . .
dat wil zeggen een paar duizend jaar voor onze jaartelling.
In enkele der grootste grotten zijn hoogst merkwaardige

vondsten gedaan van bewoners
uit het .steenen tijdperk, en
uit dc asch en houtskool van
hun kampvuren kan men op
maken, dat er toentertijd een
rijkdom van hoornen moet
zijn geweest. S3 Ook uit latei-
tijd zijn er sporen van nien-
schen gevonden: een graf dat
dateeren moet uit het begin
van onze jii'ii'tolling. een ander,
dat nog enkele eeuw en jonger
is. Maar daarna heeft geen
der beide eilanden meer vaste
bewoners gekend. Visschers
zijn er een enkele maal geland.
Gotlandsche boeren brachten
er hun schapen om te grazen,
jagers kwamen er heen om
jacht te maken op de hazen,
die er zieh. doordat ze het
ri|k alleen hadden, .snel vei-
meerderden. En verder is het
eiland een geliefdkoosd zomer
verblijf voor zeevogels. SI
Sinds eenige jaren is het eiland
dan ook vogelreservaat: het
mag niet zonder be[)aalde toe
stemming worden betreden en
de vogels die er nestelen en
broeden, staan oruler sjieciale
besi-herming van de Zwcedsche
regeering. S! De vogels. S! Dal
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<lal hi»n- "1 '1'' Oostzee vJ
v<...rk<.n.t. maar een stre^r
v.aar z." l"in mgen vi.ch
vinden, i- vor hun ook onL
v^oonhaar. SI Dan is er ee^
,,,.rk saainhoorigheidsgevop,.

leven i n zu er men. broeden

^orup
ie\en bestand

van bun tradities is^
sleelits met eeti

sonrt vischjes Voed,,
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en naast elkaar en vijg^

HET STADSLEVEN IN ZUID-AFRIKA. EEN MODERN HUIS IN EEN BUITENWIJK VAN
JOHANNESBURG

zijn natuurlijk in de eerste plaats meeuwen en sterntjes van
allerlei soort en grootte. Behalve de kokmeeuw, de zilver
meeuw, de groote en de kleine
stern, die we van onze eigen
stranden kennen, broeden er
veel stormmeeuwen, witte
vogels met zwarte vleugels,
en mantelmeeuwen, die nog
aanmerkelijk grooter dan de
zilvermeeuwen zijn. Beide
soorten zijn aan onze kust
zeldzaam. SI De eidereend,
die bij ons slechts bier en
daar voorkomt, bouwt bier
zijn prachtig donzen nest,
gevoerd en toegedekt met een
weefsel van zijn eigen borst-
veeren. Ook andere wilde een
den broeden er graag, terwijl
enkele valken bun nest heb
ben op de rotsen. Maar be
kend zijn de beide Kareis-
eilanden om bun vogels: de
zeekoeten, alken en zwarte
zeekoeten, die er in grooten
getale voorkomen. Sl Er is
slechts een enkele vogelsoort
di

ZEEKOETEN OP DE

plebs. .Maar dat
\ogel

eene ei n

bijzonder gro(.)t en het i.- een

,k i)ijna altijd in groote
„mi uit om «'■ fjaan visschenof
z^^erven. ^ Het bouwen vgn
ven nest is ''im handwerk. Jgj
deze aristocraten niet verstaat,
Hun <-i b'ggen ze op de kalj
rot .-, liefst in een grot of spbpj
bijna altijd op een plek,
Ih-I \ \\ zonder vlen.
aels onbereikbaar is. Eii
vogel legt er maar één: groots
gezinnen zijn goed voor het
dan ook. it' verhouding tot henkunstvterk van de schep,

ping. Ze kunnen rschillenhe
tinten hebben: grijs, blauw of
groen, met grotite ol kleinetg

dbruiiie vlekken. Ze zjjn
vorniig en hun zwaarte-

roo

1"

e op deze merkwaardige dieren gelijkt: de pinguïns van (..
Zuidelijke IJszee. De rechte, zittende houding, bet kleim

tle nietige vleugels, die aan kleine, korte armjijes
denken doen, bet sterke contrast tusseben de witte buik
en de zwarte rugveeren, dat alles roept ons dadelijk bet

pbiguins voor den geest. §3 Maar er is één groot verse lil. de bewoners van Karlsö kunnen vliegen, wat bun neef
jes en nichten van bet Zuidelijk halfrond niet kunnen. Ze
V legen zelfs snel en lang achtereen, hoew el de manier w aar
op ze daaibij met bun kleine, smalle vleugels door de lucht
^eum, den indruk van een zenuwmebtig geklapper meakt.

Ün ondanks deze kundigheid, die ben zoo zeer beslist
tot vogels stempelt, is er in vroeger eeuwen w-eleens getwist
O  t eze c leren misschien ook visseben waren. En we n:ogen
taai, as geleerde twintigste-eeuwers, om lachen: wie zulk
een zwart-witten vogel wel eens beeft zien opduiken uit bet

j  vleugels voortbeweegt,
kon P °®ë®von dat de vorm van bet lichaam, de spit.se. kleine
sterk l" ' staart die als roer dienst doet, inderdaad
vomirdrT" ^ '-iJn beelouderwetsebe
sleekt' ■ oit oen tijd toen moeder natuur nog
wi , i geclion, g^cha,.,.., l,a,l. en

aan pp 1 i imi " doen deze rotsbewoners denken
traditie -ac ellijk geslacht, zeer voornaam, en met strenget.ad.ties, maar met altijd opgewassen tegen de concurrenth-

 KARELS-EILANDEN

Ie

punt ligt zoo. dat ze altijd iQ
e\"e!i w leht bli]\ en. Ze kunnen
als er tegen gestooten wovdp
wel rondtollen, maar niet
wegrcdleii. zoodat ze op het
kleinste \Jakje tegen de steile
!-,,t volkomen veilig zijn. ^
."^oiiis brcH'den tw intig. derticr
Nogels tegelijk in één half
donkere grot. Ze zitten zoo
(lielil oji elkaar.dateenvader-
xogel. die moeder de vrouw
een poosje aflossen komt. of
haar wat eten komt brengen,
er nauwelijks door kan. Ook
is bet O]> zulke broedplaatsen
siJieinerdonker: of het nooit
\ (lorkonien zou. dat een zee-
koet bij vergissing bet ei van
baar buurvrouw bebroedt?

Wie zal bet zeggen? Hoewel vogels weten en begrijpen is een
waarover de grootste dierenkeniiers het volmaakten-

SI De jonge vogels zijn. als ze ]»as uit bet ei komen.
vraag
eens zijn.

BROEI) END E ZEE KOET
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zeker f^eeIl sehoonhetltMi.
in hun hulpeldosheid
maar een jonjj; meeuw

De

eijien
Ije is zeer

eharme. die alle jouwe dieren
wil ik niet hestrijden.

,  1 I j . ,eel kwiektu' en \ rooliikerI an ( ( on mm ig gioote. halt naakte jongen, die in de vuile
lotttn O op et n klein rtttsplaleau ter wt-reld komen. Hoe

het in een grot ruikt, waar tum heele
jung grut geregeld wordt we-

kinderkamer \ an zulk

harig

voerd. waar zijzelt' en hun
miders geregeld guano depo-
neeren en waar in het voor

jaar get^n groote sehoonmaak
wehoud en wordt, vóór een
nieuw geslacht de broedplaats
van het vorig jaar betrekt,
dat laat zich beter raden dan
beschrijven. Maar laten
VM' daar niet te veel van zew-

gen. Hoe het geroken heeft
m de grotten, waar onze voor
vaderen huisden en w aar men.
vele duizenden jaren later,

afval en etensresten nogd(

r"

in dikke lagen terugvindt
onder den grond (maar niet
[teel diep onder den grond)
moeten we ook niet vrawen.

S3 Deze vogels zijn e<Mi jeugd
werk van de natuur. Merk-

vvaardige dieren, vol prach
tige eigenschappen en eigen
■-cliooriheid. Dat in later
eeuwen een praktischer soort
vogel opgekomen is. kunnen
we hun niet verwijten. SÜ T^aten we dankl)aar zijn dat op
die beide afgelegen eilandjes in de Oostzee deze levende herin-
nerinti aan vervlogen tijden kan voortbestaan. .J - E. K

ALKEN

schc dakge

De Dak-IrisZoo ALS bij ons op de
oude boerenwoningen
Donderkimid en Vt it
\ etkruid groeit. zoo

tiert Iris tectorum op de daken
in .japan. Met dit verschil
dan. dat het daar niet zoo'n
algemeen verbreid onkruid is
als bij (»ns de beide succulen
ten. e kunnen in .Japan de
prachtige hiernaast afgebeelde
I ris werkelijk soms ..zoo maar'
op het dak aantreffen. Heele-
rnaal vanzelf is zij er dan ove
rigens niet gekomen: het be
gin is geweest, dat de wortel-
-t<tk met een balletje klei o|)
het dak werd vastgezet, maar
verder heeft de plant zich
daar vrij ontwikkeld en groei
de en bloeide er uitsluitend
door wat er aan kwam w aaien
aan st(»f en zand en wat er aan
regen uit fle lucht kwam vel
len. SI ^ anneer wij nu de /r/.s
tcrtnrum van nabij bekijken,
dan blijkt de bloem fijn genoeg
te zijn om bezichtiging opkor
ten afstand te kunnen verdra
gen. Wat dat betreft, verliest
zij veel van haar bekoring,
zoo uit de verte o]) het dak
gezien! De foto geeft goed
den vorm weer: de kleur is zacht lila-achtig blauw met don
kerder stip})en en vlekken oj) de lip en iets van bruin aan deji
baard of mogen we dat feitelijk wel een baard noemen?
l  weet waarschijnlijk wel hoe dat zit met die baard-Irissen.
We onderscheiden de wortelstok-Trissen (waartoe ook Iris tec-
lorurn behoort) in een Pogon- en een Apogon-groep d.w.z.
een irroen mét en een groep zónder baard. De baard is een

Foto van Tubergen
IRIS T

i

ECTORUM

..Ach".

matje op het bovenste deel van h<»t onderste
iiangende bloemblad, ilat in de wandeling de lip wordt ge
noemd. Hij sommige Pogon-lrissen is die baard heel sterk
ontwdvkehl: een bekend voorbeeld zijn de gewone tuin-
Inssen. Iris harbata (de naam zegt het al) en Iris i^crtnanica.
De .Apogongroep is dus baard-loos en heeft een'volkomen

gladde lip. Als w e nu de foto
bezien, dan is dat uitwasje
op de lip teilelijk geen vleesch
en geen visch. Een haard is
het zeker niet, maar vol
komen glad kunnen we de lip
toch al evenmin noemen. In
derdaad behoort Iris tecto
rum tot het derde, kleine
S'"oepje dat naast Pogon- en
Apogon-lrissen bij de wortel
stok-irissen gerangschikt is:
de z.g. Evansia-groep. Dal
is maar een betrekkelijk klein
stelletje Irissen, meest sjx'cies
uit Aoord-Amerika. Zij heb
ben geen baard, maar een
kam. en (>en betere benaming
is dan ook moeilijk te ^•inden
voor dat wonderlijke vergrttei-
sel o]i het m-crhangende
bloemblad. Wie het zelf
eens hi<>r met deze wonder
mooie Iris prohecren wil. klim-
in(> bij voorkeur er niet mee
naar zijn dak. Het Holland-
sche klimaat en de Holland-

tcldheid zijn anders dan in ,Japan! Werkelijk
succes kunnen we er alleen mee hebben, als we beneden in
den tuin blijven en daar een plaatsje voor de wortelstokken
zoeken in warm. voedzaam cn doorlatmid zand. liefst i(Mr,'n

e<Mi zuidmuur. waar de plant
veel zonnewarmte krijgt en de
stok later goed afrijpen kan.

e planten dan bij voorkeur
in het voorjaar, leggen de wor
telstokken horizontaaien d<'k-
k(Ml ze met ongeveer 5 cm
grond. Op cimi gunstige plaats
kunnen ze dan gerust eenige
jaren blijvim vaststaan. De
bloei valt in den voorzomer,
wanneer zooveel leden van die
groote familie in bloei staan.
Iris tectorum is onder hen
zeker niet e(Mi van de minste.

L. S.

De betrekkingen tusschen
BR IA ND en LI.OYD CE-
ORGE moet «Ml nu niet be
paald van ze«M' \'ri(Midscha])-
pelijkcMi aard gewMM'st zijn.
Llovd C(M)rge w ilde op zekcMMMi
dag Hriaiid a faire ihmiumi o\ «m'
de ko]»])igh(Md. die deze bij zc-
k(M-e di])loniatieke ond<M-han-
deling getoond had. Hij Iummt:-
iKM-fle hem aan zijn h(M'komst
uit het stijfhoofdige Bretagnc.
tcM'wijl hij met verhohm iro
nie de soldateske «Mgenschap-
pen fier Bretons |)r(M's. ..Ik heb
ze g<Mlur«Mide den oorlog bij
een aanval gezi«Mi". zei Llovfl
George. ..ze IndibtMi «mmi on-
v«M-gelijkelijk fanatisme". SI

antwoordde Briand ge|)rikkeld. ..dat zijn maar dom
me boeren, die niet wct«Mi. wat er in de w«M'eld te koo]i is «mi
die je alles oj) d«Mi mouw kunt speldfMi. Wc hebluMi ze in het
geloof gelatfMi. dat ze tegiMi Engeland vochtfMi (Mi daarom
toond<Mi ze Zfto'n onvfM'gelijkelijk ('dan". Lloyd George moet
daarop van het ond(M-W(M-p afgestapt zijn . . . .
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hiin over een «^normen voorpprojig
nemend, al. achtervolgden: aan de jagers,
beschikkende. en ve
hun wild door am

Iden heen met het grootste
de oude Atjeh-krijgsverhalen

joorzoeken.succes -•«P"I''''';7';ff;ndeVvallen van ..spoorzoeKen voor
komen de meest treii ^ vaardigheid van die sporenzoe.
We lazen over J ,ninima]e l.ijzonderheden alierle, m.
kers. die "'t tienta^^
terst belangii.|ke g ^ , j ^ lezen, maar — diep m ons
noten er ^ds eën flinke dosis twijfel: «f dit alles
binnenste e';7thans grootendeels) ..fantasie ' was? Qf
nu niet geheel ^ . ̂ oor" van een nienseh en van een digf
X:31fleto''vi;r.l. <lie au.eur. o„,

,9 el. w ie aan deze
«relooven

wel wilden doen
mogelijkheden twijfelt

li

willen raden: hij overtuige zich
ke naar sporen! Als

ken? S3 Ik

EEN BOSCHPAD EN EEN RIVIER. LOOPEND DOOR HET LAAG
LAND — OERBOSCH — EEN DANKBARE VINDPLA.4TS VOOR

SPOREN

SPOREN DER DIEREN IN

HET VELD
DOOR H. ,1. V. SODY

persoonlijk. "P ̂  , pj- opmerken.' ̂  ik Ver.

''V'' n "dat'hij er . • •' har weinig aan zal zien. indi^en alzeker U. dat h J ^ allemaal toch slechts fanta.
überhaupt ..iets . j bedoelde
,ie? spoor" een heele ..gesc^iedeni,'
mogehjkh^d ^ traind
te lezen. ̂  ^scht vóór en hoven alles: een
opmerkingsvcrmo^ ^.üórstiidie! Stellig: wie zóó

O AS Indië is, in zijn geheel genomen, nog altijd een
rijk dierenland. Beschouwt men alle diervormen, die
hier leven, dan is er natuurlijk al heelemaal geen
twijfel mogelijk aan de juistheid van deze bewe

ring. Maar zelfs wanneer men opklimt tot de groep der,
deels zeer groote, zoogdieren, ook dan nog mogen we hier
zeer beslist spreken van rijkdom! Er leven hier zeer vele
en verscheidene vormen en nog altijd zijn er genoeg streken,
waar men volop tijgers kan vinden, of olifanten, beren,
bantengs (oorspronkelijke wilde runderen), herten, zwijnen,
om maar eens een greep te doen! Wèl moet men dan soms
een flink eindje ,,van huis" gaan om ze te vinden. Maar dat
heelt de liefhebber er van tijd tot tijd w'el voor over. En
in het groote Indië is men ook van zelf reeds wat meer aan
afstanden gewend dan in ons miniatuur-landje. S2 Wanneer
men nu zoo in de wildernis verblijft, op tournée, op jacht,
op avontuur, of hoe men het ook moge noemen of beschou
wen, en wanneer men dan soms zoo intens geniet van dien
overvloeienden rijkdom en vooral ook van die grootsche
ongereptheid om zich heen, dan komt telkens weerdewcnsch
bij ons op om van onze er-

een spoor" vindt — och. hij staat een tijdje ..dom tf kijken
naar die indrukken in den grond, hij piekert wellicht ZMaar;wht e' in 's hemelsnaam nu eigenlijk valt ..waar t,j^nemen'
en op te merken", doch 111 den grond ..leest hij mets.
heelemaal niets, in dat spoor. S3 Maar hoe zou dat ook kum
nen' Welk menschenkind is er nog ooit m geslaagd een boek
te lezen zonder allereerst . . . het a-b-c te hebben geleerd,
in klank zoowel als in geschrift? En het is de kennis \ an het
a-b-c van de sporenkunde. die ons zeer grondig ontbreekt.
Geen .,letter" is den gewonen man er van bekend. En wan
neer we dat a-b-c willen leeren. dan nog: waar halen we het
vandaan? Er zijn hier geen onderwijzers, geen leerboeken,
waaruit men zijn kennis kan halen. Nog sterker dus: men
moet hier niet alleen het a-b-c leeren. men moet hier als het
ware allereerst zelf zijn eigen alfabet op dit gebied vormen!
SI En dat alles is — wij kunnen het garandeeren verre
van gemakkelijk. .Sjieciaal het begin er% an ! S3 In den grond
weten wij oorspronkelijk zelfs niet eens precies wat we ei
genlijk onder een ,,spoor" moeten verstaan! Laten we daar
om beginnen met onze terminologie op dit gebied een weinig
te vormen. SÜ Onder ..sporen" in breeden zin w illen we ver
staan: alles wat een dier achterlaat als teekenen van zijn
ter plaatse aanwezig geweest zijn. Dus. in de eerste plaats:
de voetafdrukken. Maar verder óók bijvoorbeeld: grondom-

varingen op die tochten ten
minste een gedeelte vast te
leggen, als een herinnering
voor later, of om dan ook
andere nienschen een weinig
van ons genoegen te kunnen
laten meegenieten. Dit scher
per vastleggen van zijn in
drukken nu kan natuurlijk op
diverse manieren gebeuren.
Er is echter één speciale me
thode, die — in het bijzonder
in Indië —, voor zoover ik
weet, nauwelijks, of in het
geheel géén, beoefenaars telt.
die toch zeker mede één van
de meest interessante is en
waarover we het hier gaarne
eens wilden hebben. En dat
is: het bcstudeeren en in teeke-
ning (of op een fotografie)
vastleggen van de sporen van
ons wild! Sporenkennis!
Ziedaar een begrip, dat ons in
onze jeugd zeer in het bijzon
der aantrok. We dachten dan
aan de Indianen uit onze tocn-
mahge jeugdlectuur, die, met
hun scherpe oogen elke klei
nigheid O]) den grond waar-

r.' •
•  'v.; ..«V.H.Ktv

OOK HET INDISCHE STRAND IS SOMS ZEER RUK AAN SPOREN VA \ DIERE\
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It^nde b<f

'raatie>tt'n of heschadioingeii aan planten of an
dere voorwerpen, verder de ontlasting, en zelfs de „lueht",
die iet diet aehterlaat, al is die Incht voor onze mensche-
ij e reu organen gewoonlijk, niet waarneembaar. De ..spo
ren behoeven zieb dus allerminst altijd op den grond te
be\ inden . ̂len denke nog als voorbeeld aan het zoogenaamde
..hemelspoor van bet hert. Zie ook in het volgend nr. de
aehtergelaten nagelsebrammen van een Maleisehen lioningbeer,
die een klapperboom doodelijk heeft gewond door bet uit-
\ reten van den zachten top. het zoogenaamde palm iet (iets
wat op Sumatra en Borneo verre van zeldzaam voorkomt).

In engeren zin kunnen we echter onder ..het spoor" toch
wel verstaan de reeks van voetafdrukken, die het dier na
liet passeeren in den grond achterlaat. Dit spoor bestaat dan
dus uit een aaneenschakeling van losse voetafdrukken. Elk
van deze afdrukken op zich zelf moeten we dan nog ter
onderscheiding aanduiden als ..prent" (een goed Hollandsch

"iporen en ..prenten" worden zoo dus verschil-
egrippen. SI M e hebben hoven al uiteengezet, hoe

liet zoeken en hestudeeren van sporen raakt aan één van
onze ..primitieve" (jeugd) instincten. En dat zou reeds vol
doende kannen zijn als rechtvaardiging om hier eens iets
over sporenkennis te vertellen. SI Maar de zaak gaat stellig
dieper. M e mogen ook gerust spreken van een zeker nut van
-porenkennis. En w el; 1. Voor den alge-
meenen dierenliefhebber, onderzoeker,

beschermer. M ant — hoezeer er in een

bepaald gebied nog vrij wat wild aan
wezig moge zijn — men'ziet het wilde
gedierte-zèlf toch eigenlijk maar héél
zelden! Er zijn vele streken op Java.
waar hijvoorheeld panters nog vol-
-trekt niet zoo erg zeldzaam zijn.
Maar. hoe vaak gebeurt het. dat men
in de panterrijkste streek een panter
te zien krijgt? Er zijn ervaren jagers
genoeg, die nog nimmer zulk een dier
in het wild ..tegenkwamen". Het
groot wild is schuw, het verbergt zich
(en gewoonlijk met veel talent), houdt
er vaak een nachtelijke levenswijze op
na. Alles hijeen dus: men loopt door
een wildrijke streek en ..men ziet
niets" van dat wild! Tenzij . . . men
met kennis van zaken let op de spo-

1ren; Die zijn er ten allen tijde

VS ■ r'

is.' .
>

e- r - f - v

H

Vibiirnum Rhitidophyllum
DOOR G. Kromdi.tk

ET is ongetwijfeld een dankbare taak over Vihur-
nums te schrijven, want van dit geslacht komen in
de meeste tuinen wel enkele soorten voor. Vihurnum?

.Ja. misschien zegt die naam U niet zoo veel. Maar
natuurlijk kent ge de Geldersclie roos met haar fraaie witte
bloemen en haar mooie roode vruchten; welnu dat is de Vihur
num Opulus. En dan niet te vergeten de bekende Sneeuwbal,
met haar rol-ronde hloeiw ijzen, die naar den naam luistert van
Vihurnum Opulus sterile. Die twee komen veelvuldig voor.
de eerste hoofdzakelijk verwilderd, de laatste in den lief-
hehherstuin. Jammer dat het sortiment zich bijna altijd lot
deze twee soorten beperkt, temeer daar er juist nog zoo veel
moois onder het geslacht Vihurnum schuilt. M e moeten
nu even den tuin inwandelen om eens te kijken of er hier of
daar nog heesters geplant kunnen worden. Het is er nu noif
een geschikte tijd voor. Misschien is er hier of daar een heester
doiuhgegaan, of moeten er elders weer wat verzet worden,
waardoor nieuwe |)lantruimte ontstaat. Maar dan moeten we
toch niet voetstoots zoo maar een paar Vihurnums hestellen,
want er zijn zoo veel soorten, en hun groeiwijze loopt zoo
zeer uiteen, dat we met het planten voor de gekste situaties

zouden komen te staan. SÜ M'ie wat
moois wil hebben, moet eens de Vihur
num carlesi hestellen. Die wordt niet
hooger dan een meter, en bloeit in Mei
met zuiver witte bloemen, die in knop
mat-rose zijn en een heerlijken geur
verspreiden. Dat is een ideale Vihur
num voor kleinere tuintjes, en in het
hijzonder voor den rotstuin. Hij stelt
echter no<

bodem, en

hem in een mengsel van hosch en veen
grond te planten. SI Naast al deze
bladverliezende \ ihurnums zijn er ook
nog een paar groenhlijvende soorten,
die ook het aanplanten tenvolle waard
zijn. SÜ Een van de mooiste is de Vi
hurnum rhitidophyllum. die echter
door zijn forsche groeiwijze voor kleine
tuinen minder geschikt is. Op een goede
open standplaats kan hij gemakkelijk
een hoogte van twee Meter hereiken.
Toch is hij wat standplaats betreft niet
kiesk eurig, want ook op een minder
gunstige plek zijn nog wel goede resul
taten te bereiken. De bladeren zijn on
geveer 25 cm lang en diep generfd. De
bovenkant is licht-groen, de onderzijde
wit-viltig. In den winter hangen deze

vaak rvbladeren naar heneden, om maar zoo w einig mogelijk zon
op te vangen, want dat zou maar tot een te vroegen groei
prikkelen. De groote hloemscherrnen zitten aan het einde der

hooge eischen aan den
daarom is het gcwcnscht.

, — al
moet men. óók in ons Indië. wel eens

zeer speciaal ..leeren" ze te vinden!
Dan opeens beseft men. dat dit terrein
wel degelijk rijk bevolkt is. SI En ho-
\ endien is uit deze sporen vaak ook
nog heel wat méér te leeren omtrent
de levensw ijze der dieren dan uit zoo'n
toevallige momenteele ontmoeting. De
voor ons een

vormtlaatste

.onvergeteli)k moment", het is waar, — maar
de sporen kunnen we desgewenscht op ons gemak hestudee
ren! Een enorm voordeel. Mie op .Java zag ooit een pantei
een aap» grijpen en ojieten Hoe zouden we eigenlijk zells
iets van dit (zéér geregeld voorkomende!) gebeuren weten
— wanneer het niet de panter-ontlasting w as, di(. dooi de
sroote hoeveelheden apenhaar, die ze kan bevatten, ons den
gang van zaken had leeren kennen? 2. Voor den jager!
Rn wel vooral hij den nohelsten vorm van jacht: de achter-
volging.sjacht ..oj) het sjioor" (in tegenstelling met de drijf
jacht. waarbij men het wild naar den jager toe laat drijven.

iTiindf*!' v(*rin vun jücht (Icin
het hijvoorheeld slechts om zich de

achter\olging- die uitein
delijk bekroond zou ivorden met de teleurstellemh ontdt k
king. dat men een (beschermd) vrouwelijk dier (hert. kidang.
hanteng) heeft ingehaalil! De jager moet uit hit spoor op
zijn minst kunnen aflezen of het hetiokkin (hi < <n

..op

waarDi) men

een zeker wel wat

eerstgenoemde). Al ware
moeite te hestiaren van een lange c

de

Poto fa. J. Abbmg & Zonen, Zctst
VIBURNUM RUIT I DO Pil YLLUM

mannelijk of een vrouw elijk individu is! ÖQ Bovmm.en z.»»
men misschien nog kunmm zeggen. <lat het < < ii (in\ i
houder van nut zou kunnen zijn als hij uit de ' * "
roover van zijn kipjien zou kunnen

meen hiermee reeds viddoemle i , i; ciw.i,
ge.even voor de hier te berde gebrachte lieth. h-e Si ,.

'm"i| van het ..s|)Orenzoeken

Ik

hebben
he

omlerkeniien. etc.! SI
..rechtvaardiging" te

"hrachte liet
(Wordt vervolgd)

takken en zijn wit-crcme van kleur. De bloemen worden ge
volgd door roode vruchtim, tlie later zwart kleuren. Men he-
iioeft er niets aan te snoeien, behoudens een verkeerd groeien-
den lak. M'e mogen niet eindigen zonder Uw aandacht nog
even te vestigen op de zeldzaam mooie Vihurnum davidii.
Dit is een soort van de laatste jaren, en dus nog betrekke
lijk een nieuwigheid. Het struikje wordt niet hooger dan
flO a 90 cm. en is rijk bezet met glanzend groene bladeren. De
witte hloemscherrnen worden gevolgd door hlauw-zwarte,
ovale vruchten. Doordat hij nogal vrij breed uitgroeit, is het
een schitterend struikje voor den rotstuin. Natuurlijk is hij
ook voor andere doeleinden te gebruiken, bijv. als voorhe-
planting van een heestergroep. Neen, deze hier genoemde
Vihurnums mogen in Uw tuin niet ontbreken!

RIO DE lANEIRO
DOOK R. B. VAN WtlLFFTEN PaLTHE

RAZlUHU.S hoofdstad behoort ongetwijfeld tot de
mooiste steden der wereld. Er zijn zeker plaatsen, die
het in détails van Rio winnen, maar ik geloof niet,
dat één van deze al de eigenschappen, die te samen

stadsschoon vormen, in zóó hooge mate in zich
B
het hcgrij
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vcrcenigl als Hio ile Jani'iro doel. SI 1),. l)aai. \vaarlaiifj.~ de
stad zich over ccn lengte \"aii wel 28 K.M. uilstifdvt. dnet
door haar grootte en de hergaehtige. met stad jes bezaaide
oevers aan een Italiaansch Al])ennieer d,.ijk<'n. S! Steile hen-
veis en bergruggen, gedeeltelijk met oeroond i)edekt. met
top])en van meer dan 700 M. hoog. dringoii tot in de stad
door. De breede Avenida Kio llranco met haar enorme pa
leisachtige gebonwen heeft o|) de spitsuren Parijsche alluia-s.
SI Villawijken betlekken de btgere hen\-,ds en strekken zich
langs het strand van den .\tlantisch(ui Oceaan uit. S De
])leinen. de uitgestrekte j)arken en de talrijke tuinen in de
woonwijken, waarin de prachtigste en weelderiirste planten
en boomen. maken een groot deel van Kio tot een ware tuin
stad. Si Maar behalvi; een mooie stad door ligging en bouw
orde. is het ook een schilderachtige en interessante stad. vol
verrassingen en afwisseling, bewoond d<)or een millioenen-
bevolking. voortgekomen uit alle mogelijke rassen, van de

den

lijk

*>•

„jocst uil(u>nloo|)endp huidj.
kleur en met het meest ge.
varieerde uiterlijk. Si Voeg
bierbij. dat gedurende een groot
doel van het jaar het klintaat
gunstig is en de omstreken
prachtig zijn en ik geloofniet
te \ eel gezegd te hebben, wan-
neer ik Kio een der mooiste
steden - nftoi in den ruimen
zin ^ an liet woord genomen

rioeni. SI Men heeft voor
den bou\^ van een millioenen-
stad — het bevolkingscijfer na.
(iert de twee millioen — wel
een merkwaardige plaats uit-
jrekozen. Het vlakke terrein
iangs de baai is maar beperkt
in omvang: toevloed van be
woners noopte op den duur de
smalle dalen, de lagere beu-
v(ds en de minst steile bel-
lingim als bouwterrein te ge
bruiken. \ ele heuvels waren
echter al 1<- steil en volkomen
ongeschikt voor denbouwvan
buizen. Noodgedwongen moest
men die wel braak laten lig
gen. zoodat de stad een merk-

w aardig, fantastisch aanzien
heeft gekregen. Naar alle zij

rijzen
ruitten op.

geïsoleerde heu\e
itedeeltelijk met oorspronke-

en berg-

bosch

''^'EII{(> HliEIDl y.lCll /A' M.l.E HICllTISGEPt OM

J)E HAAI I'IT

uit de huizenmassa

lot 880 m hoog <'11
iiedekt. die de stad in natuurlijke wijken ver-

deeb'ü. v\aar\an en ktde slee hts door een tunnel te bereiken zijn.
al zullen de straatjongens nott w el alpen j)aadj<'s o%er den kam
kennen. S3 Z<*lfs een echte b<*rg. <le i .10 m loodrecht omhoog
gaande C.orcovado. ziet kans midden in de stad te verzeilen,
nu Kio. dat in oppervlakte Ijondeii nabij ktunt. haar vang
armen langs den Atlantiscben ()ceaan-oe\er begint uit te
strekk<'n. D<' groiuKesters \ an de stad hebben dan ook
moeilijk kunnen voorzien, dat iiun xcstiging zich zóó zou uit
breiden. De Hugenoot \ illegaignon. \ iee-Admiraal van
Krelagne. die in 1.7.78 de eerste kolonie stichtte (de Portugees
(.on(;alo (ioelbo. die 1 en .lanuari 1.702 de baai ontdekte, heeft
zich slechts met dit feit \ergenoeg<l) achtte een der talrijke
eilanden in de baai voldoende groot — en waarschijnlijk
ook veiliger — voor den bouw van een nederzetting. SI

Vijftien jaar later, toen de
Franschen door de Portugeezen
verdreven w aren. ontstond de
eerste vestiging op den vasten
wal. die oorspronkelijk Sao Se-
bastian gedoopt w erd. naar den
krijgsman-heilige, en den toen
regeerenden Portugeeschen ko
ning, doch al s])oedig den naam
van Kio de Janeiro ontving.
f)f schoon de plaats voortdu
rend in bloei toenam, steeds uit

gelegd moest worden en in 17(i3
tot hoofdstad van de kolonie

Brazilië aangew ezen w erd. von
den haar bewoners tot voor

zij f>b jaar vtddoende ruimte op
de smalle vlakke kuststrook.
S3 Pas in het laatst van de
vorige en het begin dezer eeuw
noopte de st<'eds wassende im-

niigrantenstroom de stadspalen
tot diep in het gebergte te ver
plaatsen. Vi ij hebben onder
dak gevonden op e<'n der mooi-
:^te punten van de stad. op een
der toi>p<>n. 120 m hoog. van
den bergrug, waarop de wijk
Santa Vheia-sa gebouwd is. in
een ouderwetseh landhuis, om

geven door een uitgestrekt
park. dat een groot deel ̂  an

TTSS(AIE^ DE HEI EEI.S I (A
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linzen herir inneemt
~ehe aml»a>sa(le.

••"•'ger was l,el de zetel van d.- Nooi-

,  , l'ii <1(' hean monde de treknaa. <le n.enue mode^^iik aan den \tlantisehen Oeeaan. naar
l opaeal.ana. lejionnen is. is het. zooals zoo veie delti-e hui-
zen m deze hnnrt. tot pension gedegradeerd. Het nitzieht
naai a e zij( t n is werkelijk wondermooi. WC kijken oj) de
liaai en den nauwen ingang naar den Oceaan, waar het l'a«>ile V-MiCiU'. het Snikerhrood — ren steile rots. die aan den
lonte ^akatore \an Imgano doet denken — als e<-n schild
wacht op post staat, en op den hoogen (iorcovadoherg. 1""
kroond met een reusachtig ('.hristusheidd. ̂  DiclitcrhiJ zien

op ,1e hellingen van Santa Theresa landhnizen en tnineii-
waarnit ,1e slanke koningspalmen overal omhoog steken <■»
diep. meer dan 100 m heneden „ns, ligt naar alh' .
-■indelooze. in scherp gescheiden vakk.m verdeelilo stad. leg
gen m de hooge wijken, op de toppen der heuvels- ^vaa^ oolv
lil de wanne inaanden aitijd
een kot^ltp' waait, de heeren-
liuizen. de lagere htdlingen en
de \alleien zijn echte vcdks-
iinurten. w aar vooral deneger-
tievolking talrijk is. Zonder
regelmaat ol' orde. hoven en
i;ede(dtelijk oj, elkaar, liggen
de huizen in het groen van
liananen. inlandsche kani-
pongs gelijk. Vv e kunnen
mis moeilijk voorst,-Hen nii,l-
<l<'n in ,'en wereldstad te zijn.
\ oorai "s ax'onds. u anneer ,te
wonderlijke gevorrn,le Brazi-
liaansche hoornen in ,)ns park
lantastische v,irnien aanne-
m,Mi in het bleeke maanlicht
i'ii naar alle zijden. h,'n,'den
III het ,lal en hov,*n op de heu-
\ ,ds. de lichten gloeien, waar-
hot en hel door zo,'klichten
h,' s c h e n ,' n (! h r i s t u s h e ,> 1,1
s,'hijnt te zweven, is het of"
wij in een sprookjeswereld
\erplaatst zijn. Het overkomt
ons meermalen, dat wij den
geheelen dag onz,>n heuvel
ni,'t verlaten. In den laten na-
m i,ldag dalen w e m,'t ons berg-
trammetj,' nog wel eensnaar
d,' \\,'nida Rio Branco af. die
t iisschen 5 ,*n 7 uur aan de Pa-
rijsch,' boulevards doet den-
kim. \Crmen in Spaansche
en \,)oral in Portugeesche st,'-
d,m ,1,' inannim de overweldi-
g,md groote nnmigte van slen-

^  «

t,'raars, t,' Rio zijn de dames
meer geëmancipeerd en trek-
ki'u er ook zonder man of ma
o|» uit. Optallend groot is het
aantal vrouwim ofi straat.
Mooi kan nu eenmaal ieder-
ei'ii niet zijn. maar allen doen haar uit,;rsto best h,'t te
l ijken. §3 Kr zullen dagelijks heel wat centenaars poi-der.
t erf. vi'rnis en w at meer voor een vrouwentoilet noodig is.
gebruikt worden. Zonder uitzondering zijn zij. de negerinnen
incluis, opgemaakt, ofschoon vele dat naar Nedm'landsche
bi'grippen absoluut niet noodig hebben. Blank is het mi'eri'n-
<i,'el van haar niet precies, maar in dit zonneland misstaat
de donkere, warme tint in het geheel niet. Het is werk,-lijk
e,'n lust voor de oogen al dat vrouwvolk t,- zi,m flanccri'n.
Natuurlijk zijn zij alle in zijde en pijnlijk geschoeid: een num-
riii'r grooter zouden de meesten wel kunnen gebruiken. S3
lügenlijk,' café's t,dt Rio zeer weinig; confiserién en the,*-
hiiizim nimien hun plaats in. De Kngelsche wijze \ an thee-
/etti'ii is ook hii'r doorgedrongen en taartjes liakkim verstaat
men uitsti'ki'ud. Dat Rio ge,'n fabrii'ksstad. en zelfs gi'i'ii
groote handelsstad is. is te merk,Ti aan h,'t naar vi'rhouding
gi'ring,' aantal vrachtauto's dat men in de stad ziet. Bijna
aih' voi-rtiiieen zijn pi-rsoneiiauto's. biissi-n en trams. De laat-
-le. zomb-r uitzondering open wagi'iis. brengen ons o\,'ial
voor een miniem bi'drag. (j-ewoonlijk voor 2\.> cent. als h.et

THERESEPOLIS, OP EENJGEN

vi'i- is. zoo drie kw art ie voor .5 cent. SI Kaartjesworiien ni,-t uitgegeven; boven iedere bank hangen ecu paar
bissi'n aaii ijz,T','u stangi-n. Bij i,>d,'re betaling van 200. 300.
ol 100 reis tridu ,1e conducteur aan ,1e correspondeereiide
lus. waarop in c-u soort klok. aan di-n voorwan,1 bevestigd
oiuler ,.,'.1 d,'r getallen 200. 300 of 400 een cijfer vi-rspringt.
Bi'hah ,' ,'erlijk — w,- bemi'rktim nooit dat de condui'ti'ur met
het tn-klouw smokkelde — moet de conducteur ook i-en wan-
acrobaat zijn. (iewoonlijk is i-r maar itti per 1 wc wagens;
wel lOO inaal gednremle e,m ril springt hij af en o|). Kn het
laatste is een heele kunst, want ,1e jonge Braziliam-n gaan bij
voorki'ur aan de tram hangi-n. zelfs al is er zitgel,'g,mh,'i,l in
overvloed. SI De mest gi-licfde en ileftige woonwijk is t,-
giTiwoordig Copacabana. aan het stranil van d,-n Atlanti
sch,'ii Oceaan; eigenlijk e,'n afzondiT'lijk,' stad. di," door ei-n
wol is w aar smalh'. iloch hoogi-n ,-n stiMbm bi'rgrng \ an ,!,■

andiT',' wijkiTi g,'sch,Td,m is.
Ill'l is l'fO ZlliviT,' tlixc-wljlv.
vvaar niets dan v'dla s ,'n ,'n-
ki'le hotids en winkids zijn.
f) km lang en imki-h- hondi'r-
den m bri'cd. 11,'t gtdu'cle jaar
door worilt er druk gi-baad.
,'chtcr — mi'rkw aanlig voor
e,'n badplaats - imtbri'i'kt i-r
iedere openbare ont kh'i'dge-
h'genlu'id; g,',m bad kanu-rt j,'
is op het strand ti-zii-n. Maar
• lat maakt liet liail exclusiel';
/oodoende ktimicii. hidialvc
de villalicwoiiers uil de huurt,
allci'm eigenaars ol' huurders
\ au auto s (de tram vervoert
geen passagiers in hadmantids)
uit amh'i'e stadsgiMh'idti'u daar
haden. Aan volkshadiTi ,'n an
dere democratisch,' dingen
doet m,'n hii'r nog nii't ! \\Cl
is er ,','n pompeus ing,-richt
casinogi'bonw . natuurlijk met
sp,','lgel,'genh,'i,i. waar zicli
alt ijd ,'en dichte uwnigt,' v,'r-
dringt. Mannen b,'talen 10
milreis (t miln-isis p 12 c-nt)
entn-e. maar mogen hun en-
tr,'','kaart als spi-i-lfich,' inzi-t-
t,'n. dami's hebbi-n vriji-n to,'-
gang. Zou daar ,1,- di,'|),'rc
psychologisch,' gedacht,- aan
ti-n grondslag liggen, dat nii-n
manm-n speelgeld in de hand
geven moi-t om hi-n t,- doen
t),'ginn,'n; vrouw i-n zon,i<'r dat
wel spi'Ien'/ Rio hi-i-ff ei-n aan
tal geh'genlu'den voor nitstap-
j,'s in d,' omstri'ki'u (of om
streken kan ik di,- nii-t no,--
men. want. al moeti'n w,- i-r
soms een nur over tramim-n.

d,' mi-este liggi-n in ,1e stad),
van deze merkwaardig,- stad

,','rst,' plaats lii-t Pao ile As-
sucar. per zwi-efhaan te ben-iken. mi-t |)rachtig uitzicht,
ook 's avonds, ovi-r d,- stad. 200 m hoog zwi-i-ft dc cabin,-
bovi-n de met zwaar hosch bedi'kte lagi-r,- heuvi'ls. 80 Nog
grootsclier is het uitzicht van den ('orcovado. waarheen een
tandradbaan voert. Het uitzicht herinnert aan tb-n (fem-
miblik op Leuki-rhad; het hoogteverschil zal nii-t veel uit-
eenloopcn. Het ruim 30 m hooge ('.hristusbeeld. dat den
top siert, is wondermooi getroffi-n en uit alh- wijken der
stad duidelijk zichtbaar. In den Botanischi-n tuin zijn
,'en groote mi-nigt,- tropische i-n sub-tropis,'he planten van
Afrika. Kuropa en Amerika samengebracht . \\ ijd v i-rmaard
is de tuin door zijn lanen van koningspalim-n. alh- ourie
knapen met zware, kaarsri-i-ht,- stammen van wel 30 ni hoog.
De bamboestoelen wordi-n hier zoo groot als in ons Indië
en de Victoria Ri-gia's. ,1,- w ater|)lanten met op reusachtige
schotels gi'lijki'iid,' hiaren. doi-n maar weinig onder voor die
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bindt twee van Rio's uiteinden: San Silvestcr
elkaar. Al ontneemt de gladde, geteerde we<x wni
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gezien te hebben. Van Alto da Bella Vista uit, waar de tram schoon verheugi-n'^mogen en druk
ons weer opwacht, kunnen op één namiddag bergtochten "" &zij toch niet
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in een "
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gemaakt worden naar toppen van meer dan 1000 m hoogti
SI Aan de overzijde der baai, daar waar deze maar enkele
km breed is, ligt Nieteroy, de hoofdstad van den staat Rio
de .Janeiro (de stad Rio vormt met den naasten omtrek het
autonome bondsdistriet). Ofschoon de plaats LóO.OOO inwo
ners moet tellen, kan ik er niets van vertellen: zelden zagen
we een zoo stijllooze stad. Buitengewoon mooi is daaren-
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bezoe ht worden, kuniif^ j
met Rio s allernaast en omt rek concurrreerf I•Ie hoofdstad in alle opzichten depar"^^^^' i


