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Gadjah de Solitair
DOOR W. Baerveldt

LS een grauMC schaduw in het schemerduister vanAhet oerwoud, de contouren van het gew eldige lichaam
vervagend in het gebladerte van het onderboseh.
stond Gadjah tegen een boom geleund zijn digestie-

slaapje te doen. §3 De tot op wel veertig schreden hoorbare
verterings-geluiden bewezen hoe stevig hij 's nachts gef'ou-
rageerd bad. Djagong (mais) en obie (knollen) uit de voedings-
gewassenaanplant van de nabije onderneming, jonge loten
van de Rambong Merah (Ficus Elastica) der oude verwaar
loosde en verlaten ontginning, wat sapjiige spruiten uit het
bamboebosch langs den kampongrand. met als dessert een
hapje malsch gras en zoetige Giagga (wild suikerriet)-stengels.
op den terugweg aan den rivieroever geplukt, hadden zijn.
zelfs voor den kieskeurigen olifant, verleidelijk menu gevormd.
En kieskeurig was Gadjah, want ach. lekker eten, droomen
van vervlogen geluk en zoo nu en dan eens in een vlaag van
kille woede iets vernielen, waren wel de eenige genoegens
die hem. den uitgestootene. restten. SI Geen sjiier van den
massalen, door de machtige kolommen der gestrekte jiooten
gedragen romp bewoog, sh^chts zijn ooren waaierdim auto
matisch heen en weer, steeds heen en weer. in een nooit
veranderend tempo. Zoo hield hij zich ook in den slaap vliegen
en andere insecten uit oog- en oorholten. Oj) zijn romj) had
hij weinig of geen last van deze jungle-pests. daarvoor had
hij zich 's ochtimds rug en flanken met een Hutine brei van
modder (m water bespoten; eenmaal droog werd dat papje
tot een dun. hard laagje, waar geen vlieg of horzel doorheen
kon steken. Nu en dan bewoog de kolos even den slurf, als
wilde hij hem heffen, want Gadjah droomde, tifoomde van
dien mooien tijd. nu vele moessons geleden, toen bij. de
sterkste bul van de kudde, den scepter zwaaide over zijn
ruim zestig volgelingen, den tijd toen de jonge wijfjes naar
zijn gunst dongen en geen andere stier het durfde wagen
hem zijn in vele duels bevochten leiderscha]) ïe betwisten.
Dien tijd. toen hij zijn kudde leidde, door bet gebergte in
den natten moesson, naar d<! vochtige wouden van de laag
vlakte in de droge maanden. Door die wouden en moerassen,
toen nog ongeschonden door de groote troejien menschw ezens.
die later kwamen en groote uitgestrektheden bosch omw ierpen'
alleen om den grond om t(> wroeten en er dan weer ontelbaar
veel jonge boompjes te planten, allemaal in nette, schier
eindelooze rijen. Wel waren er ver verspreid nederzet! iiiRen
van kleine kudden dier twee-voelers, maar veel bosch hadden
die niet vermeld, bovendien waren ze wel nuttig ook. want
op de open plekken plantten ze paddie (rijst) en djagong of

9 Maart 1935

van Vol,
buiten

,  ,, ,, i.. .lan al laafs IrAk.-...! i- l.ulk
„l.ii- ril ilui' •" ' ilaii -IIIII- '
D,. „ii-moli-i"';"- " „„11..I
kim.ii'ii 'lil'' Hia-zi-ttinkrii kMUm-

i„.,,ak,ei. i-i, air j- '.'„.v;.',.:':;,,
de buurt

,vel (beel
en aardt

kkeiid je
1  veel law aai, mggj
oppassen als jc
want ze groeven

meer uit. ook al stond er. zo<u1  u^ni/eiiuiite boomstam m. Maar als je eenwas. geen scheip _ ^ ̂ ^ ,-uiken w aar de menschwezen«beetje oplettt^. '["1 „nt wijken. HcX waren dai
bezig gewet-st^wa • dieren, die 'n zoon kuil vielei.

 S3 Gadjab

trok. welflc
maar dat zw

iets op. iets dat hij niet uiten kon.
eindelijk een uitbarsting volgde.

gew eldige
glanzend in

\erkent

„„k «s» vii..-?"- «*

u - I kikker werti en de koutle werkelijkheid drong t„thl] dan wdkk „ altijd alleen, uitgestooten. ge-
hem door. ' ^^,„„.,„.eno<.ten. dan vlamde gramschap in

.r 1 k„.a,iaa,dip o..
'  nl« g.ird Gadjah li-ai-n f kiiini-n. dan v.d h, .|

a, Irvi-iid «ar aan. nm hid ti- , er, ra|i|ii.n ri, er zijn
kiielen. Soms. al, hii d.i.ir de bo^clir,
"  ■ er in zijn zie!

ol en zwol tot 1 1
Dan schetterde zijn schrille w oede-trompet door het woud en
vernielde bij in razernij alles wat binnen zijn bereik kwam.
.\U etm tornado raasde hij dan door bet boseh. takken af-
rukkend, boompjes brekend, struik.m ontwortelend, tot hij.
uitgeput, weer kalmeerde. Rott anzoekers of vissehers die hem
zoo hoorden, fliiistenleii. ..Gadjah toengal (solitair) en
zochten stil een goed been komen. Hoe kwam Gadjah zoo
alleen, waarom was hij uitgestooten ? Om dat te weten moe
ten we veertig en meer jaren terug, terug naar den tijd toen
nog geen mensch Gadjah had kwaad gedaan, want.zooalsvan
haast alle kw aad dat den w ildmi dieren overkomt de mensch
de directe of' indirecte oorzaak is. was ook de mensch de
aanleidende oorzaak van (jad jahs v al. S3 flj) een laag heuvel
tje aan den rand van een tebassan (opt*n gekajit stuk hoscli
terrein) staat, bijna roerloos als <-en standbeeld van grijs

olifanten-bul. de lange slanke .stoot-
de sebuini' stralen der oiidergaande

hij bet terrein, hij. Gadjah. dc
leider. Nu en dan beft bij den slurf, lucht nemend om ver
waaiing te kunnen krijgen van mogidijke verborgen vijanden,
maar geen onraad kan hij ontdekken in de met paddie be
plante ontginning. Nog even staat bij onbewegelijk rond te
spieden, dan. met een ruk. keert bij zich om en verdwijnt 111
bet boseh. geruisehloos als een schim. Ken korte pooze blijlt
bet nog stil. tot plotseling sm-rjiend getromjietter doorliet
boseh schalt, geruiseb van bladeren en struiken.takken kraken,
jonge opslag knajit af. de bodem dreunt dof. Als een lawine
stormt de kudde het boseh uit. de ladang (rijstvelden) in.Slur
ven geheven, slurven rechtuit gestrekt, flapjierende ooren. wijd
uitstaande ooren. een gekrioel v an oliianten. In alle grootten
zijn zij daar. volwassen kanjers, halfwas dieren zoo groot ah
een buffel en kleine jongkies. niet grooter dan een kalf. mee
rennend tussehen de pooten der moeder-dieren. Bij de rijpende
paddie gekomen ontplooit de kudde zich. .'Ileelits één blijft
aan den bosebrand achter, oji het lage heuveltje staat weer.
roerloos als een standbeeld, (iadjab de hoeder, wakend over
zijn kudde. SI De kudde graast, lekker is die sajipige. bali-
rijjie paddie: met den slurf wordt een bos paddie gepakt en
uitgeiukt. halm. jilant. wortel en al. dan wordt goed geschud
de aarde van de wortels en ev entueele mieren van de halmen-
want mieren zijn verv elend, «lie bijten in Isangst in (kn
zachten binnenkant van de li,,pen of klimmen opnaai^
oogen Even kijken of alle aarde van de wordels is. even na-
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voor de voeten, een tik met den slurf, me'

staat,

graniet, een
tanden mat

zon. Nauwkeurig

aardt" v an

naar binnen.
zoo j

dier de oudt^ren
te bcivA m voeitni. een tik met

te ziin " Jicnoeg om o,, honderd tree hoorbaar
Als adi ï. " —<-»irikt opzij springen'
zi n 'minal ' In-zig ziet. m-emt hij er o«k

twt, laver. van ,le„ sultan, die een paar honderd
van (,adjab in de,, bosclirand verschole"

«eweer v a.r'iida," l" 1"^ over te gaan. Het laU^
kaan als slan, " ''i de band. gieden ze onboo''

jagers
nieter btmedeiivvinds
lagen, het

gen door bet k derMopen zij. vijftig ,,a
hieven zii 1,ZIJ tn-t

he,-l

•Hstincfe Juist toen
i-^teen het kruit

re naanpelliout. Nader, steeds
^oorziebtig. t w int ig !>as. langzan"S-«-.;i-. H„,l (,a,li„iri„.„ „alk"

l)ao,-,| ,i..,i trekker overhaalde, de viim

0111 \ la m iHciï. spiMHig



'' Maart 1935
BVITEN

111

"!'• kufT,.!. ,lu- h,'t knifgfNvricht van den vu..r,,oot
tiad Mioef n s .■rhnjz.den. miste zijn doel en trof te hooa den
"■'•liter a, liter,mot. Het sehot van Akil). liedoeld voor even
a. Mtcr het hlad. laaide e\cneeiis en drong Gadjah in de flank.
I hit/.el door de knallen en de \crlammende jiijiK lileef Gadjah
"■n oogenhlik heduusd staan. Deze aarzeling redde den ja-
:irr- het le\en. ze konden nog net wegglippen, vóór Gadjah
de kruitdainji-w olk aannam (aanviel). .Niets vindend dan
-t inkende rook. die hem in de gevoelige retikorganen drong
eii belette \ erwaaiing \'an zijn belagers te krijgen, keerde
l .adjali terug om te zien wat er met zijn kudde gebeurde.
I >e kudde had zich. versehrikt door het onhekeiule geluid
der -ehoteii. \ erzameld en rende als een eompacte massa, het
uude s])oor xolgend. o,i het hoseh aan. Gadjah bleef staan
t ilt de laatste dieren hem voorbij waren, toen vluchtte ook
hi j moeizaam het veilige woud in. De eerste paar honderd
lil.-ter was de vlueht-riehting der dieren nog duidelijk te
lM |(alen door het geluid van brekende takken en struiken,
lot-n iiedaarde de paniek en de kudde vlood onhoorbaar ver
der. Pijnlijk, een zwaar zwcetspoor achterlatend, sleepte Gad-
|ah zich in de achterhoede Noort. Gewond of niet. zijn plicht

tiissehen de kudde en het onbekende ge^■aar achterhaar
l il te blijven. l ren trokken ze voort, tot ze bij een groote
Pa ja (moeras), waar \ eel lekkere planten groeiden, kwamen

< 11 hun gestoorden maaltijd konden voortzetten. Gadjah at
ii ii'l. maar iie,) het moeras in. waar hij zich het brandende
li. liaam kon koelen; in den zachten modder ging hij liggen,
/imdat de leenijia,) als een verkoelende pleister zijn vsonden
k.ui dichten en het bloeden stelpen. Ook zou die klei, een-
maai droog, een harde korst vormen en de vliegen en horzels
li.-letten bij de wonden te komen om er hun eieren in te leg-
ei'ii td' ze Ie infecteeren. De rest van dien nacht en een deel
van den volgenden dag bleef Gadjah in het heelendc modder
bad. tot hij weer gestoord werd. S! Daoed en Akib waren,
nadat de kudde gevlucht was. terug gekeerd om hun in doods-
.ingst weggeworjien geweren te halen. Ze stichtten oj) het
uv erv loedige zweet-spoor. door (xadjah achter gelaten, en
denkend dat ze hem veel zwaarder verwond hadden dan in
werkelijkheid het geval was. besloten ze ilen volgenden och-
leiid het sjmor o|) te nemen, hopende Gadjah do.jd of ster
vend in het wondbed aan te treffen. SÜ Al vroeg gingen ze
i iji jiad. het sjxxir was makkelijk te volgen, zoodat ze snel
vooruit kwamen. Toen ze als ervaren spoorzoekers merkten
dicht bij de kudde te zijn. werden ze voorzichtiger. Wind
was er niet. daar hoefden ze dus geen rekening mee te hou
den: xfruis.diloos. steeds het zwcetspoor. hier een druppeltje,
daar een voeg bloed op een blad. volgend, slopen ze langzaam
V erder. Ze waren geen twintig meter meer af van de plek waar
Gadjah lag. toen een verraderlijk windzuchtje Gadjah den
-tank van verbrand kruit (welke inlander maakt ooit zijn
x. vveer s. hoon ';') vermengd met den lichaamsgeur van mensch-
v\e/.ens toevoerde. Bijna iedere olifant zou nu stil gevlucht
/ijn. (iadjah was de uitzondering op den regel. .Snel kwam
li ij overeind, hiel' luchtnemend den slurf, om precies te he

den waar zijn belagers waren, en stormde toen als een
maar konden

pal
l.x-omotief O,» hen los. De jagers hoorden hem.
dix.r het dichte gewirwar van struiken en rottan den woeden
den olifant niet bijtijds zien. laat staan hem door een doodelijk
-ehot stojijx'n. Reeds was (jadjah boven op hen. ^'el schoot
\kil) nog. maar de kogel, wel verre van Gadjah t.' vellen,
maakte hem zoo mogelijk nog razender, door hem aan den
koji Ie seham,)en. \ ó.lr ook Daoed kon schieten, smakte
Gadjah hem tegen den grond, het geweer vloog een eind dooi
de buhr. sloeg tegen een boom en ging door den schok al.
Dit wa> Akibs geluk, want Gadjah stortte zich oji den rook
wolk: Lo-en anderen v ijand dan het geweer v indend, wilde hij
i-r zijn woede ojt koelen, merkte echter met iets niet-levends
Ie doen te liehbcn en het het liggeji. Hij zocht nu het andere
nii-nseiiw(>zen dat hij gezien had. maar Akib had van de
xelegenheid gebruik gemaakt en was. zijn nutteloos, leegge-
-ehoten gewt'er wegwerjxmd. gevlucht.rennend voor zijn leven.
Na nog wat zoekend romlgeloojien te hebben, keerde Gadjah
lerug naar waar Daoed bew usteloos neer lag. hij berook hem
nog eens. dan bedaard en voorzichtig, jilaatste hij een voor-
pix.t o[) Daoeds borst, heel zacht alsof hij hem aaide, maar
iix-n Gadjah zijn ,)oot terug trok. was Daoed doofl. Zoo
l.'i'rde (jadjah menschwczims en vuurstokken met elkaar in
verband brengen en . . . ze haten, met haat die steeds ieller
/.OU worden naarmate hij meer met hen in aanraking kwam.
Nj Na met zijn vijanden afgerekend te hebben, trok Gadjah

d.' OJ) hel geluid der schoten gev luchte kudde achterna. Toen
hij ze gevonden had. zocht hij zich w eer een geschikt wondbed.
waar hij dagen lang in bleef, niets etend, slechts af en toe wat
drinkend. De kudde hieel in de buurt wat rond trekken,
want een gewonden kuddegenoot achterlaten is. tenzij

d ern-

dstig gevaar reigt. tegen
jongere, zeer sterke hul d.

e code. Intusschcn had een
h-iding genomen en dit beviel hemzoo goed. dat hij. toen Gadjah eindelijk bij de kudde terug

kwam. zijn plaats niet zonder meer wilde afstaan. Een duel
was onvermijdellijk. Gadjah. hoewel door bloedverlies en
vasten verzwakt, was een te ervaren vechter om het onder
spit te delven, het gelukte hem zijn rivaal tegen den grond
te diukken en zwaar te verwonden. Door de uiterste krachts
inspanning deden zijn nauwelijks geheelde woiuhm hem felle
pijn. zoo'n pijn. dat hij er dol van werd; hel was als knapte
iets in zijn hersens. Instede van. zooals gebruikelijk, zijn ver
slagen tegenstander gelegenheid tot vluchten te geven, viel
hij weer oj) hem aan en begroef zijn beide meter lange sLoot-
tanden als ivoren dolken in het lichaam van zijn slachtoffer,
nog eens en nog eens, tot alle leven gewiTen was. De kudde
keek bij dezen titanenkamp werkeloos toe; bij een strijd om
het leiderschap tusschenheide komen, was nu eenmaal taboe.
S] Zoo hernam Gadjah de heerschajjpij over zijn kudde. Zijn
wonden genazen goed, alleen waren de spieren van zijn rechter
achterpoot bij het lidteeken wat samengetrokken, zoodat hij
dien jxiot iets gedraaid bleef neerzetten. (>en gewoonte die
maakte dat zijn jirent altijd te herkennen bleef. Gadjah werd
weer sterk en dik. maar wat niet genas, was dat ..iets", dat
in zijn hersens geknapt was. zijn humeur bleef slecht, ja
verslechterde mettertijd en dit werd zijn ongeluk. Op een
keer dat hij weer een booze bui had, liep een jong kalf hem
voor de voeten; in plaats van het met een zachten tik te.
vermanen, liet hij zijn slurf met volle kracht op het kleine
dier neer komen en zette het van angst piepende diertje nog
na ook. Het moeder-dier schoot haar kind te hulp, botste
ruw tegen Gadjah op. pogend hem op zijde te duwen. En
nu schond Gadjah de aloude Jungle-wet, een wet zelfs dooi
den rnensch nog vaag erkend, de wet dat geen mannelijk
dier ooit een \-rouw tji- van zijn soort ernstig kwaad zal doen.
Ziedend \-an drift nam hij de koe o|> zijn stoottanden, hoorde
ze haar in de flank. Hiermede was zijn vonnis geveld; de
kudde, die kalm hatl toegekeken toen hij zijn mededinger
naar het leiderschaj) doodde, liej) te hoop. de moederdieren
om hun jongen te beschermen, de stieren om Gadjah aan
te vallen. SI Gadjah, hoe sterk ook. kon tegen die overmacht
niet op. half dood. murw geslagen en bloedend uit een half
dozijn stoot-wonden. vluchtte hij weg. de eenzaamheid in.
§3 Zoo begon dan Gadjahs ballingschap. De eerste dagen
bracht hij in het wondbed door ,want in dien laatsten wan-
ho,)igen strijd was hij leelijk toegetakeld. Toen hij zich weer
wat beter voelde, dwaalde hij een tijdje doelloos rond, tot
de (>enzaamheid hem te machtig werd en hij de kudde achter
na trok om zich weer hij haar aan te sluiten. Hoe dat in zijn
w erk moest gaan. hierover [liekerde hij niet; evenals de mensch
dat doet. bleef hij hopen, ook tegen beter weten in, want
Gadjah wist heel goed wat zijn misdaad was en welke straf
er oj) stond. Hij vond de kiidfle ook. maar de onverbiddelijke
.lungle-wet kent geen genade en haar eenige honger heroej)
is de dood. Weer liejien zijn vroegere volgelingen te hooj) en
weer moest de verstooteling smadelijk den aftocht blazen.
Door zijn onweerstaanbaar verlangen gedreven, probeerde
hij het nog een jiaar maal. maar steeds met hetzelfde gevolg.
Hij zocht nu andere kudden oji. maar ook die schenen van
zijn vonnis te wi'ten: waar hij zich maar vertoonde, direct
groejiten wijfjes en jongen te samen en kwamen de hullen
op lii'ni af. Na telkens en telkens w-eer verjaagd te zijn, gaf
(fafljah het oj) en begon zijn omzwervingen. Zijn ongedurige,
hittere geest dreef hem voort, steeds voort, van de Wampoe
naar de bergen, van de bergen naar de Lejian, van de Lcpan
naar de Batang Serangan en van daar weer naar de Wampoe.
Nu eens verscheen hij hier. dan daar. nergens bleef hij lang;
was er voloj) en makkelijk voedsel te vinden, dan bleef hij
wel eens een jiaar dagen in den omtrek hangen, maar trok
dan toch weer verder. Meer dan vier maal tien jaren zwierf
hij nu al rond. veel zag hij in zijn gebied veranderen, veel
wat hem hinderde; ach. eigenlijk hinderde alles hem de laat
ste jaren. Hij zag de eerste groote kudden menschwezens
komen en hun massa woningen houwen, vanwaar ze ierleren
ochtend uitzwermden.

{Slot op bh. 119)
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MONTE CARLO, GEZIEN EA.X CAF MAKT].\

LA TURBIE EN DE GRANDE CORNICHE
RIE {^roote wegen verbinden Nice met Menton: deDPetite Corniche, dc Moyenne Corniche en ten slotte
ie Grande Corniche, doch ik weet heusch niet aan
welken ik den voorkeur zou geven voor het geval ik

kiezen moest. SI De oude Petite Corniche, ook wel Corniche
du Littoral genoemd, is aldus hekend, niet omdat ze de kort
ste weg zou zijn, want de Moyenne Corniche is korter, doch
omdat ze het laagst gelegen is, en leidt van de haven van Nice
naar de promenade van Menton, hijna onafgebroken langs de
kust der blauwe zee, behalve waar ze het schiereiland van
Cap Ferrat alsnijdt en Cap Martin eveneens elimineert. S3
Trapsgewijze volgt dan dc Moyenne Corniche, iets korter,
zooals we zagen, doch zoo intens schilderachtig als maar zijn
kan, w^ant aardige dorpjes trekt men voorbij, waaronder
Eze wel dc kroon spant. Eze, dat een opeenstapeling is van
lichtgekleurde huisjes met steenroode daakjes. Nauwe, haast
Napolitaansche. straatjes kronkelen naar den top van den
heuvel, die Ixïkroond wordt door de schilderachtige slotruïnes
van het oude Chateau d'Eze, dat hijna vier honderd meter
hoven die schitterende blauwe zee over zijn dagen van groot
heid mijmert. Uitgestorven is dat dorpje niet, doch het leven
( oncentieert zich onder aan den heuvelvoet, waar de jeunesse
dorée en dc vieillards sociëteit houden. SI Eenvoudig zijn die
dorjielingen van Eze. o, zóó eenvoudig. Kinderen van een
warm land, och. ze hebben niet veel noodig: een voordeur, die
tevens med(> dienst doet als raam, een plavuizen vloer, een
tafel met een stoel of wat en klaar hen je. Alleen de pastoors
woning is wat weelderiger en, al zijn ook de huizekes schil-
( erachtig. tevens kunstzinniger. Rustig, aan het einde van
*' <laar de enkele vierkante meters groote.met llinke steenen gejilaveide voorhof achter het kunstig ge-
smeede poortje. Een h.dlige stilte heerscht op dit hofje met
zipi aardigen ronden regenbak en zijn hengelenden piitaker.
Een eerwaardig grijs hoofd vertoont zich voor een der getra
liede vensters, glhnlacht en verdwijnt weer. Eze slaapt dooi
de eeuwen hi-en. SI Nog hooger - drie-, vier-, hijna vijfhon-

DOOR Dirk J,. Broeder

derd meter soms — loopt de Grande Coriiiehe. een der moois
wegen van de Fransche Riviera. en bied! ons onvergetelijl
vergezichten. Reeds hij het verlaten \an Nice stijgen v
spoedig ver hoven den Pailloii. die grauu-grijs zijn weg iiaa
zee baant. Nice ligt daar links \ an ons alsol we het uit ee
vliegtuig zagen, zacht opkruipend tegen de heuvels va
Cimiez. Dan maken we jdotseling een scherpe bocht om de
Mout Gros. en verdwenen is d<- stad; ze heelt plaats geniaali
voor een uitgestrekt stuk natuurschoon met kh-urige panon
ma's. SI Bochtig is deze weg. heel bochtig soms. hetgeen steei
nieuwe en grootere verrassingen met zich meebrengt. Dat
hnks kijken we op tegen <le steile hellingen \ an den Mor
Fourche en den Mout Pacanaille. die heide |,ijna zesho der
meter hoven die van zon hel blinkende zee verrijzen. Recln
zien we het grillig gevormde, met donker gelmo.nte begroeid
schiereiland van Cap Ferrat. rondom welks brokkelige kuste
de Middellandsche Zee een parelsnoer van sneeuwwitte brat
ding heeft gehangen. Aan het begin van die landengte lifi
te eener zijde het lieflijke jilaatsje Beaulien. door zijn'verruk
kehjk khmaat ook wel Petiti- Afri,|ne genaamd, terwijl aa:

anderen kant ons oog over \ illefranche glijdt, een vai
Marianne s oorlogshavens, in de schaduw v'an den Mon

ieTeirk- F <•" verlaten, troont het onver

ta iri h h T "T ^ aan ilen bergv^aiuwaaiuit hij geboren is. hereiken wij ten slotte het doride h

drB-itSil^'"' "-t-- l-ogte. tnsschen den Montle Katóülle en de 1 ête d,- Chien.
slag tusschen di .  , ' \\aar eens de beslisser

bei-P^starr, 1 ''^"m<^"i^ehe legioenen en de Liguriscbeigstamnien jilaats green Deze o-a.> i . 1 1 "•
<xestref1n.-> l " F- gaiische streek door is v.-ticclon tiisschoii do vrooinrlf» i - i -ji
veilde 1 1 indimgers en de vri heidi
Md n h ̂ Ï: —ten des.-hier'onov
rnees ferk^nn^^^^^^^ 'i-«'l'^laar als lu
ringen aln dez n

liiM 011 daar uijsl oon nai
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BEAU LI EU EN ST.

i.M.o o[i (Ir u aiiliopigr gf\ cclucii (Ier hergbewoncrs (mi dr over-
v\ iniiiiiïcii (1T (iaesars. S3 Maar te La Turbie is deze h(>rinne-
ritii: \ ereeiiu ifjd. Het (btrj). gezien van de Grande ('.orniche.
haiii;! al- edi klit aan den Tour (rAuguste der Romeinen,
ilie majestiieu- o[) een «Ier hoogste punten \'an den heuvel
nou beden ten dage in al zijn \er\allen schoonheid en teere
Nerlijninü den roem van zijn i)()uvver uit bazuint door de woeste

kw i-tig lu'groeide berghellingen en over deliergen. langs de , ,
vi/uren zf^e. \i- e(ni trotselu*. gri]ze overvvinnaar staat de
lorrn van \u<£ustu.- daar nog ((p zijn slanke zuilen en waakt

. .ver i.a Turbie en den lieuvel waarop hij gebouwd is.SI Diej)
briieiien oii- ligt het vorstendom Monaco, dat feitelijk niets
.mder- i- dan e(>n driedeelige stad: Monaco, waar de hooge.
bree(|e mureii. die het prinselijk park der Grimaldi s omslui
ten. als uit een vvondertuin verrijzen, waar de regelmatige
fnnen van het paleis blank afsteken tegen de kleurige omge-
\ in<r. waar de liehte fa(;ade van het befaamde oceanografi-
-i he museum omkranst wordt door de diep blauwe zee. l)aar.
op den tweeden heuvel, ligt Montc f.arlo. een massa huizen
ril ürooie luitels. waaruit de feeërieke, doch ietwat bizarre,
lo'-ens van het w('r<ddberoemde casino zich alteekenen tegen
dril ijezieht-einder. En als een trait dTinion. met haar twee
witte havenmuren, ligt La Gondamin(>. het Monagaskisch
haventje, te blakeren in de warme zon. SI \ erder gaat onze
wei: met geweldige kronkidingen naar Hiupiebrnne en zakt
dan met een groote helling af naar Caj» Martin, om zich op
Ir lossen in de lange boulevards van Menton. SI Ongaarne
/al men ziih onttrekken aan de charme van La Turbie, aan
de bekoring, die van haar trapsgewijs oploopende straatjes
uitgaat, aan de hoorbare -tilte. die daar onder die poortach-
l igr doorgangen heerscht. aan de sfeer van heilige lUst en
\ rede. die in dat mooie, naar wierook riekend kerkje hangt
ril aan die uitzonderlijk schoone ligging, een vreemcb- aaneen-

hakelinü v an grootschheid en eenvoud, die La Turbie en
haar t w e.'dingzuster Eze tot het schitterendste juw ctdenpaar
van de Lran-ihe Riviera maken.

SPOREN DER DIEREN
IN HET VELD

JEAN (CAI> EERRAT)

zouden kunnen komen. Bepaalt men zich tol de grootere
zoogdieren, dan is het lijstje der in aanmerking konumden
stellig nooit erg lang. W il men echter ook o[) het kleinere
gedierte (loewak. rassi'-. garangan. boschkat. otter, zonncdas.
stinkdas. enz., om alh'n'ii maar eens enkide gewone soorten
onder de kleinere roofdieren te noemen) letten, dan kan het
ojunaken van het ..|)laatselijke fauna' -lijstje op zichzcli'reeds
een vrij v('él omvattend werkje witrden. Verder moet men
ook de huisdieren (geiten, schapen, honden, kal ten. sajii's.
karhouw(Mi) in zijn studie betndvken. lloe vaak wil niet de
onervaren jager een geitcnspoor o|t een buiten weggetje aan
zien voor dat van een kidang (kleine hertensoort), misschien

DOOK 11. .1. V . SoDY (II)ZnOM.S in het eerste artikel reeds werd gezegd, is er.
om een sporenkenner te worden, een ruime yoorstu-
di,. Moodig! SI Het is zeker niet mogelijk iilles. wat
die voorstudie moet omvatten, hier zoo maar even

in het kort uiteen te zetten! We kunnen slechts een paar
fdpunten noemen. SI Ten eerste moet men z.chnatuur-

| ,|k een -rondig overzi.dit verschallen van alle
, 1„. de"-treek vookornen en die dus bij mogelijkheid voor
liet achterlaten van een aangetroffen spoor iii aanmeiking

l

DORI'SSTRAAT IN LA TURBIE AA.\ DE C.RANDE CORNICIIE
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zelfs een karbouwenspoor voor dat van een hanteng, enz. SI
Van al deze diersoorten moet men dan een zekere morpliolo-

kennis bezitten — oj) welke wijze die dan ook ver-gisclie

..st appen". ..draven" en ..galopjreeren". Dit zijn dan ook in
bet algemeen de drie iioofdgang-soorten (er komen nog
een jitiar onder-soorten bij: men denke sleehts aan de kwes-

lies van tl<"ii linker- en den

LA TURBIE EN DE GRANDE CORNICIlE. ZONSONDERGANG 1 IA
ZEE BIJ BE Al'LI EL'

dier van de tweede links-\ (>or

rechtergalop en van den tel.
gang!). Niet elk dier vertoont
intusschen al deze drie gang.
soorten. Zoo kent de olifant
geen galop, bet konijn kent
(afgezien van zijn half krui-
|)end voortbewegen tijdens
het laveien) geen anderen
gangvorin dan die met spron
gen. dus een soort galop. De
kortpootige dieren, bovenin
de tweede groep gerangschikt,
kennen niet of nauwelijks den
tltaf. maar gaan van den stap
direet o\'er in de galop, hier
liever te noemen: springen of
"k luchten). SI Deze drie gang-
süorten geven principieel zeer
Verschillende sporen en men
moet natuurlijk aan dit spoor-
ht'old direct kunnen uitma-
hi'n welken gang het dier had
tofii lii-t bier pa.-^seerde. 85
^ u- rtrie trcnoemde gang.
^oortt-n wil l)estudeeren-be-
K'iiiie daarmee bij liet paard.
H i.i zal aldra merken, dat
een stappend paard zijn vier

jiooten achter elkaar (intijde-
li.jken zin!) neerzet, te weten:
1 - links-voor. 2. rechts-acliter.
d- reehts-voor. 4. links-ach-
l'"r: \-ervolgens weer: l.links-
^ <>or. ete. Men hóórt dan ook

duidi-lijls. telkens vier arhter
een\ olirentle

«le„
hoefslagen op

kregen moge worden! Uiter
aard moet ons zéér nauw
keurig bekend zijn de bouw-
(vorm) van de ]iooten (na
gels, hoeven, voetballen). Dit
is oen zeer groote hoofdzaak
en het is vooral o]) dit punt.
dat onze hierbij gaande illu
straties betrekking hebben.
Maar ook een zekere kennis
van don bouw van het ge-
hééle lichaam is van onmis
baar nut! Zoo bijvoorbeeld
de verhouding van de lengte
der poe ten tot de lengte van
het lichaam! Wij moeten de
dieren in dit opzicht zelfs in
drie groepen verdeden: a. de
..normale", dat wil zeggen:
met lange pooten, vóór en
achter ongeveer gelijk lang.
Voorbeeld: bert, ook nog var
ken, kat. §3 b. dieren met.
in verhoudingtotde lichaams
lengte, zeer korte pooten.
Voorbeeld: loewak, rassé, ot

ter. SI c. dieren met korte

vóór- en lange achterpooten.
Voorbeeld: haas, eekhoorn
(knaagdieren in het alge
meen). SQ Hel zal den leek
reeds bij deze enkele woorden
duidelijk zijn, dat deze groe
pen van dieren dk hun eigen
spoor (opeenvolging der pren
ten) vertoonen! Een dier uit
de eerste groep bijvoorbeeld
zet in den gewonen stap zijn
achterpooten ongeveer juist
óp:) de prenten, die door de
voorpooten worden achtergelaten. Een dier van de tweede liiiks-\oor en recbts-aehtcr. 2. ip,r
groej) zet zijn aditerpooten neer een eindje achter de achter. Men boort hicr
pirenten dervoor-
jjooten. Dit is
zeer begrijpjdijk!
Het mooiste

voorbedd van

een dier uit de

tweede groep is
w el de zéér kort-

jiootige otter.
Deze zet zijn lin-
kerachterpioot
zoo ver achter de

linl vervoorprcnt.
dat de voor-

waartsche af

stand tussehen

twee achtereen

volgende voor-
prenten (links en
rechts) juist ge-
lialveerd wordt.

S3 Een dier uit
de derde groejj
vertoont natuur

lijk weer een ge
heel ander spoor-
bceld. Ter ver
duidelijking ge-
V e n w c h i e r

slechts een af
beelding van liet DE HAVEN VAN ST. JEAN MET GEZICHT ()I> BE H LI EI ^ i) ,kbre
spoor van den haas (zie blz.115 links onderaan), waarover .straks kins bij In-l oi)vanifen van bet o- -b I if"* *' ' \ Mennog even nader. SI Een derde zeer belangrijke kwestie, waar- lui.sTere nu w e u- nir een I ^ " T )"
van men grondig op de hoogte moet zijn. is die van de gang- dan duidelijk te l paard. waarbij nie«■soorten der dieren. ^ Een ieder weel. dat een paard kan boefsla"n tl Wr'!' Tb". ' ■ ^"•''tm-'-^mvolgenae

^  fn. (pni bet is ook in dit \ erhaiifh afl

grond! Een dravend
paard verzet zijn vier pooten

Iwee teinjui's: 1. tegelijk
f- -.j.v rechts-vüor en links-da n ook s]

IM

echt! tv\ ee hoefslagen. S!
l',eii galoppee-
rend paard doet
w eer anders. Met
de achterpooten
zet het dierziek
af voor eiken

s])rong Deze

heide pooten
gaan tezamen
(tegeliik)delucht
in en komen
straks ook weer
tezamen (tege
lijk) en ongeveer
naast elkaar op
den grond terug-
De vóórpooteu
dienen om na
eiken sprong hel
diero])tPvangen.
Deze voorpooten
worden nu inef'^
achter elkaar
(zoowel in plaat
selijken ais in
tijficl ijken W®)
neergezet.
is alleen reeds E
verklaren nis
nuttig voor een
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men opnieuw het hazenspoor moge
beschouwen, omdat daarin zoo
maximaal sterk het naast elkaar
plaatsen der achterpooten en het
voor elkaar neerzetten der voor-

pooten uitkomt). &1 De figuren,
die op deze diverse wijzen op den
grond gevormd worden rloor de
prenten der hoeven, zijn nu voor
eiken gangsoort ty-
{)isch, — met dien ver
stande dan toch weer.

dat elke diersoort er

zijn kleine speciale wij
zigingen in aanbrengt,
die. hoewel in wezen

soms uiterst gering en
onbelangrijk, voor het
oog van den leek toch
zeer verwarrend kun

nen werken. Voor het

hert zijn sporen van de
drie gangsoorten getee-
kend in bijgaande figuur rechts
onderaan. De geinteresseerde lezer
kan daaruit zelf reeds diverse ty
pische bijzonderheden voor elk

opmerken. SQ We kunnen
met behulp van het voorgaande nu reeds
leeren om te onderscheiden: de diersoort en
de snelheid van zijn voortbewegen. Leef
t ijd en geslacht zijn bij sommige soorten ook
\ rij gemakkelijk af te lezen uit de prenten.
De leeftijd natuurlijk allereerst uit de grootte,
liet geslacht, behalve ook uit die grootte, te-
\ ens uit den vorm der prenten, het meer of
minder toegespitst zijn der voorpunten bij

het hert. het meer of min

der tegen elkaar aange
drukt zijn der beide afzon
derlijke hoeven, het meer
of minder zijwaarts wijzen
der afzonderlijke prenten
sche afstand der prenten van een door
het midden gaande ..as" af in de richting
van de voortbeweging, enz. SI Dat dan
verder een mannelijk hert in den bronst
tijd, een vrouwelijk hert, dat drachtig is.
dit demonstreeren door eigenaardigheden
in hun spoor, laat zich direct hooren (zoo
bijvoorbeeld zet het mannelijk hert in den
bronsttijd zijn achterpooten niet juist óp
de prenten der voorpooten. maar een wei
nig aan den buitenkant er naast!) SI Dat
men den ,,gemoedstoestand" van het dier
kan opmaken uit de al of niet regelmatige
wijze, waarop het spoor verloopt, uit het
feit, dat al of niet hier en daar gepauzeerd
is om wat te grazen, is duidelijk. SI Dat
er ,,teekens" zijn. die aangeven, hoe oud
of versch een gevonden spoor is, behoeft
nauwelijks verklaring. Zeer belangrijk kan
hierbij zijn de toestand van aan te treffen
mest, van -.nog warm" af (te constateeren
door vingerinsteken!) tot aan begroeid
zijn met een lagere flora, die den kenner
soms in de gelegenheid kan stellen nauw
keurig het aantal dagen, zelfs weken, aan
te geven, dat de mest hier reeds moet ge
legen hebben. S3 Het zou te veel ruimte
vergen dit alles hier in extenso te gaan
uiteenzetten. En bovendien: men moet.

om zooiets goed te kunnen waardeeren.
toch éérst de grondbeginselen degelijk
.,verwerkt" hebben, dat wil zeggen: ze in
het veld elk oogenhlik tot zijn beschikking
hebben. Hetgeen nog heel iets méér is dan
er alleen in theorie eens goed over te heh-

iSlot volgt i

i'ohi pi<i-:.\

SAl.EL.^CHRAM

de zijdeling-

Ph'PM,
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Eenjarige Papa
vers voor den lief-

hebberstuin

r r.i.v i:i:\
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MEX I'.-l.V EEX

.MAEEISCHEX BEER (VRSVS

.MALAIAXVS) IX DE BLADSCHE
DE IM.V EEX KLAPPERBOOM,
WAARVEL DE BEER HET HART

(PALM IET) HEEET WEC.GEl' RE-
TEX)

\OOR- EX ACHTERPREXI

I'.I.V DEX LOEWAK (PA RA-
DOXCRCS HERMA PHRODI-

i'cs jA]-Axrcrsj

POOR, IM.V / /-.V

HA 1 s ;

DOOR G. Kromdi.ik

„WIJ hebben in ..Buiten" reeds
eerder een en ander verteld over

de Papavers, toen ech
ter alleen de overblij
vende Papaver oriën
tale behandeld. Behal
ve deze zijn er nog
andere soorten, onder
welke de eenjarige Pa
pavers wel de voor
naamste plaats inne
men. Deze eenjarige
soorten staan meer be

kend onder den naam
van klaprozen. En wie
kent nu niet onze in-

heemsche klaprozen, we hebben
ze immers te kust en te keur ge
zien in de golvende korenvelden,
fel afstekend tegen het blauw der

korenbloemen?
We hebben ze in

massa's gezien
langs de spoordij
ken, ja we hebben
ze zelfs in grooten
getale zien groeien
en bloeien op de
opgehoogde terrei-
n e n onder den

rook van Amsterdam. SI De roode klaproos
mag zich dan ook in een groote populariteit
verheugen, eensdeels door haar mooie opval
lende kleur, anderdeels door haar slanke! soe
pele stelen, waardoor er zulk een mooie, be

vallige vaasbouquet mee te maken is. Een veldbouquet in den
zomer is dan ook haast niet denkbaar zonder klaprozen. §3
Slechts weinigen echter weten, dat er naast deze gewone
roode klaprozen
ook nog talrijke
andere kleuren

zijn. D eze moe
ten we zoeken

onder de eenja
rige Papavers.
Wat een kleuren

en wat een vor

men ! Rood, rose.

wit, oranje, lila
en paars in alle
mogelijke tinten;
werkelijk, het
kleurengamma is
wel heel groot.
En even groot is
de verscheiden

heid in vormen.

Er zijn er met
enkele en met

dubbele bloe

men, zoo groot,

en zoo dubbel,

dat ze op Pioe
nen gelijken.
Weer andere zijn
Tulp- of Ane-
m O O n V O r m i g.
soms eenkleurig,
maar soms ook

een ware menge

ling van kleuren
in één bloem. 83

Wie eenmaal

V.;-'

v.V

S I U'SPOOR, DRA A ESPOOR EX (.ALOPSPOOR
I'M.V HEI HERT

Bij lift ilniiilsfii'iir Kmolff pussfn, iHc iiiiiiilfr Vfr upHj
rini ilf v"iirlhnt'ff;ini;.s<is lii^^fii. Bij lift jiiiliipspiiny nill
np, lint lil' vuurpii'ilcn - -- lift nchtfratf prcntfnpanr van
ftkf rffks - vóór fikiiiir i^fpliuitst umrilfn, itf nclitfr-
piiiitfn nifcr luui.st flktinr. Stap- cn ilraajspiinr zijn aj-
kiinmtiii van mannelijke Iwrlen: o.a. itf stonipe vnrni en
lift lifxloten zijn der hnfven hcwijzen dit. Het nalopspnnr

is iels .sterker verkleind dan de heide andere
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PAPAl'ER SOMNIFERUM LORELEY
l'\)to v.ii „Kcuy vun Kenjari'^e Sjiijhloancii". Ciiu. AM'. Turkt-nhitri^s Zandhcuuicl,

Hddc'^ravi'n

zulk ('CU lijii kleurenspel heeft gezien, zal zeker niet rusten
voordat hij ze ook in eigen tuin heeft. S3 Niets is gemakke
lijker dan dat. want er is haast geen cultuur die zoo goedkoop
is als die der Papavers. Voor een paar dubbeltjes heeft men
reeds een paar ])akjes zaad, waar men al een heel stukje mee
bezaai(m kan. De cultuur is des te meer aanbevclingsM aardiü:.
omdat men in den vollen grond moet zaaien. Vele eenjarige
zaadi)loemen zijn wel heel mooi, maar moeten dikwijls onder
glas of binnenshuis gezaaid worden, waar lang niet iedereen
gelegenlieid voor heeft. Welnu, dit is met de Papavers heele-
maal niet noodig. ja het mag zelfs niet eens. w ant ze laten zich
met hun lange jienwortels heel moeilijk verplanten. §3 Papa
vers verlangen absoluut een volzonnige standplaats, in de
schaduw komt er niets van terecht. Bovendien prefereeren ze
een goed vochtopgevenden, voedzamen bodem. Op droge zand
gronden zal het succes niet groot zijn, tenzij men voor de noo-
dige stalmest zorgt. Spit men daarbij den grond Indioorlijk
diep om. en zorgt men steeds voor voldoende vocht, dan gaat
het natuurlijk wel. De mooiste resultaten bereikt men op
een kleiachtigen bodem. Zooals gezegd, moet het zaad direct
ter plaatse in den vollen grond worden uitgestrooid, wat we
het best in April kunnen doen. Daar de eigenlijke bloeitijd
niet den geheelen zomer duurt, kan men dat nog w el eeniw-
zins ondervangen, door reeds in Maart een gedeelte te zaaien,
om di t in April en in Mei nogmaals te herhalen. Gaan we zaaien,
dan moet de grond behoorlijk vochtig zijn: is hij tc droog,
dan wachten we liever nog eenigen tijd. S3 Daar het zaad
heel goedkooj) is. zit er heel w at in zoo'n pakje, wat tot gevoh'
heeft dat men onwillekeurig te dicht zaait. Papavers, en
vooral de grootbloemige soorten, moeten flink de ruimte
hebben, anders komt er niets van terecht, .'staan ze te dicht
opeen, dan is een flinke regenbui voldoende om het gewas
tegen den grond te slaan. ̂  Na het zaaien harken we het
zaad ondic]) onder, en drukken daarna den grond zaehtj(>s
aan, bijv. met den achterkant van een platte schoj). Is de
tuin op hoogen grond gelegen en krijgt men weinig regen,
dan verdient het aanbeveling, de aarde met vochtige zakken
ol lapi)en af te dekken. Natuurlijk is dat alleen in het laatst
van Ajnil en verder in den zomer noodig. voordien droogt

niet zon

die
kiemen

ren. Zijn
het onkruid te o

al de overtollig'
uit. Al

uit moeten dunnen
die later ontkiemen,
behoorlijk aan

d.w .z.

roe

wat

bij,
bed

uil. Zoodra tiel zaad begint te ont.
bedekking eehter direct verwijd^.

eenmaal lianteerbaar'■ Pn vaii

nog

Zoo
die men
tleze Papaver:
en hun daverende

choten plantjes
nderlinge afstand

bun groei verschillend,
met prachtige, dubbele,

bereikt een hoogte van
zeker fd tot öd ''m oit elkaar staan.

de aarde nog
moeten we

'''' ■'""ndel-selmKlen. dan gaan we ze uitdunnen"plantjes trekken we er onher.
zal men er enkele weken laten

want er zijn altijd nog
Na bet uitdunnen gieten we het

.aardooi" de overge
ongestoord door kunnen groeien. De
der soorten is natuurlijk al naai
De Pai.aver Paeonillorum 11- i>l-
op Pioenen gelijkemle bloeimm.
ruim dd cm. en moet

ook de Papaver Somniierum. de z.g. veder-Papaver,
zoowel enkel als dubbelbloemig kan krijgen. Zijn

tnooi door hun geweldige dubbele bloemen,
kleuren, niet minder mooi vinden we

de laeer blijvende Papav er Bhoeas fl. pk. die men wel op
een afstand' van 2.ï tot 30 cm kan zetien. Het allermooist
vinden w «• ecbter de enkelbloernige Fmgelsche Papaver
Bhoeas Sbirlv the Q.ieen. de z.g. Shirly Pojijiy. met haar
dunne, soepele steeltjes <m haar fijne, zachte tinten. Dal
felle, opdringerige van de groot bloemige soorten mist men
hierbij volkomen. -M die zachte t int en v an wit over rosé

zalmrood en van abi ikooskleui ig iiaai oianje. doen
het samen zoo prachtig in emi eenvoudige vaas. Papavers
zijn prachtige snijbloemen, al v allen ze o|> water spoedig
af. Men kan daar ecbter nog wel eenigszins aan tegemoet
komen, door de bloemen "s morgens v roeg te snijden, en
dan liefst in knoptoestand. Door de ondereinden der
stelen even dicht te branden, boudt men ze ook langeren
tijd goed. Dat is ecbter een beel werkje, en toch eigenlijk
ook overbodig, want enkele v ierkantc meters met Papavers
bezaaid, geven U zoo'n overvloed van bloemen, dat ge
dagelijks armen vol kunst snijden. En hoe meer ge snijdt
des te beter, want als ze zaad gaan vormen, dan is het met
een met bloeien gedaan. Verwijdert daarom steeds direct de

EES EA ^S l'AI'AI EliS
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land en Zwitserland, in de 15de naar Zuid-Nederland en
Engeland, naar Noord-Nederland in de Kide eeuw.
lot nu toe sehreef men in Kut.imsi .... ......i.Tot nu tor

|)repareerde
gcDruik. maar omstreeks 200 j.v. Chr. te Per-

SI

seiireel men in Europa op p(>rkament, ge-
dierl.jke huid. reeds in de oudste tijden in

Azi(= 111

.1. 83 De „„.„«ding I,„,l 1.„
;  "■ ' 'f""";" : van bü„s,Tha,i,l v,or.l ten«tionpae v.Tlmdcn tht mateiiaal tc gcl.niiken „nunniam.nc.pn-bat v«„.,at.. oonaumi" („,„<la, het züo vergank"lL|k var), m.arlnnpamerhand begonnen zijn >,naliteiten

/ajn li<»ta,m te rechtvaardigen. S Wat liad de „itvin-d.ng van de hoekd, ukknnrt beteekencl voor de algemeene
hereltaving. ,„,l,e„ aUeen het perkatnent .-r nog gevee.t

losse letters op te drukken. SI Sedert dewas. om er dt
Lni(> van TJtrünte van Utrecht 157<) . en na den val van Antverpenal» koopdad la8.o. „endde men de eerste pogingen
aon <-*¥>-1 1 ¥■» 1 1 _ • . . l O r**aan om m „„» land p

/  ■/ . Mr. J'ul Smil

/>/•; l'AriKH-lïATKRMOLEN /.\ HET .\EDERLAXDSCII OPEMA'CHT-
MUSEUM TE ARNHEM

apier te fahrieeeren. en t,v.m burger, van Dot^reeht „aret. de pionier» op Neerland»
grondgebied. 83 .Het recht van vind en water" en .,1,et
recht van maalderij" waren van oud» alom bekende
..hooghcnlsrechten van den landrheer". die men pachten
moest en waar men mee woekerde om er het meeste van
te maken en vooral .,den wind niet door de hekken te laten

uitgebloeide bloemen. Heeft men liefhebberij in het zelf win- gaan . Veel hing ook af van de zuiverheid en de kr-icht
oen van zaden, dan kan men dat bij de Papavers heel goed het water; en zoo kwam het, dat de helder stroomende beken
loen. Door twee of drie zaadbollen te laten zitten heeft men van het land van Gelre (en van Twente) verkoren werden

'  veel molens aan te drijven. SI In 1740draaiden er op de Veluwe 165 papiermolen-
raderen; daar werden per jaar 150.000 riem

'500 vel, w as toenmaalsvel) van het fijnste schrijfpapier ,.hand-
geschept uit 10 millioen Nederlandsche pon
den lompen. 50 tot 60 kg groote vellen wer
den per dag klaar opgestapeld en eens per
week naar de markt gebracht in de naastbij-
zijnde stad. vanwaar weer lompen mee terug
genomen werden. SI Toen honderd jaar ge
leden god Ratio de wereld is gaan herscheppen
en zich slimme machines on de

reeds ruim voldoende, w ant één zoo'n zaadbol
iievat een ontzaglijk groot aantal zaden. Daar
de Papavers hoofdzakelijk snijbloemen zijn.
gebruiken we ze bij voorkeur niet voor perk-
beplanting. daar zijn ze trouw ens ook te gauw
voor uitgebloeid. Het beste is ze op een apart
liedje te zaaien, waar men er naar hartelust

sr.iKS,

op cle plaats van

in snijden kan. ()ok voor volzonnige plekjes in
den border zijn ze heel geschikt, en als ge van
een v lamrntunl plekje houdt, dan moet ge wat
-eharlakenroode Papavers zaaien, tegen een
iK'htergrond van groene Eoniferen.

De papier-watermolen in
het Nederlandsche open
lucht-museum te Arnhem

uoüR Eli.s.mjetii v.vn Erveïs Doreins

E kunst van het ,.papier" maken is

D
WATERMERK IN EEN HLAD
UIT DE REKENING 1382 1383
VAN DEN LANDRENTMEES-
TER VAN DEN HERTOG VAN
GELRE (IN HET RI.JKSAR-

C.HIEE TE ARNHEM)19 eeuwen oud en in China geboren.
Van ouds waren hout, steen, ivoor.
was, klei. de materialen, waarin, naar den aard van tot electriciteit. Zij hielden de papierfabricatie in Nederland

t  land. teekens en symbolen werden gegrift. SI In Egypte hoog! S! In hel Nederlandsch Openluchtmuseum staat een
P

mt nschenhanden dacht, werd de papier-water-
molen tot papier-machine herschapen. S! Dit
konden velen niet bolw erken; zij staakten hun
werk en zetten hun molenrad stil. Aan ande-
len Waren de beken en de kracht van het stroo
mende water te dierbaar; zij maakten hun
molen tot bleekerij; aldus deden velen op de
Veluwe. Si De rijksten en grootsten trokken
partij van ,,de nieuwe tijd" en gingen mee
met alle technische uitvindingen van stoom

groeide de papvrus-plant. waarvan de Ègyptenaren reeds
dOO V. Chr. partij wisten te trekken; zij spleten de stengels,
namen het merg en legden dit in banden, horizontaal dicht
boven elkaar, bevochtigden deze en droogden ze, na samen
persing. in de zon. SI De Chineezen echter vonden de
kunst uit om schrijfpapier te scheppen uit fijne planten-
\ ezels. Zij ..viltten" deze en bereidden vederlichte bla
den voor hun gepenseelde teekens. Omstreeks 100 jaar
\ . Chr. onderwees de Minister van Landbouw. Tsaï Loen,
de bereiding van het schrijfpapier uit bast van den
nioerbezieboom. Elders gelden vlas en hennep als de
oudste en meestgebruikte \ ezelstoffen voor het. papier-
-eheppen. Zes eeuwen bleef de kunst geheim binnen de
• hineesche muren, tot izi 704. toen .Arabieren Samarkand
MToverden. zij van krijgsgevangenen de bereiding van
[lapier leerden. Witter en glanzender nog dan het grauwe
moerbezie-papier en de Egyptische papyrus waren deze
■^amarkander bladen, gemaakt uit linnen lompen, die, uit
gerafeld. fijngehakt en tot een brei gestampt, dan afge-
-eliept en tusschen vilten droog geperst, de e<'rste zijn
geweest, die tot ])apier verwerkt werden. S! Langs de
Noordkust van Afrika kwam de nieuwe industrie ïiaar
Eurojia. naar .Spanje, waar in 1050 te Xativa het eerste
V\ estersche papiermtdenrad draaide. De Arabische ge-
-ehiedschrijver Edrisi. die beschrijvingen van Spanje gaf.
-preekt in zijn reisverhalen met lof over de Spaansche

nier-industrie. SI Inde dertiende im-uw naar Frankrijk|.a|

apier-watermolen, geheel ingericht naar het type van een
oud-holland.schen molen uit deXVIIdeeeuw —en daar woont
Marten Orges in. — ..de olsten papyeremaeeker in Gelder-
landt . zooals zijn grafschrift van 1616 in het koor van de

gekomen, reist het papier in de veertiende naar Duitsch-
''iiii .UIduhiI, Biiniii

HET INWENDIGE VAN DEN l'A Dl ER-WATERMOLEN
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FABRIANO EN VAN MONTPELLIER NAAR N El REN BERG VOLGDE Lil ER

N i lR HET W EST EN. TOT
KMO \ MA'

,  ̂asp,.|,paal. met een
ren voel en p,.|J
ijzeren kop. draai,
liaar in zijn Iuq.
<laments-j)ost

^'jndraaibaar metjL
k (>I' in de balken'!
om zijn nek haagt

kerk te Beekbergen zegt. — Marlen Orge.-;' geest, want Mar
ten Orges zelf is niet meer. Hij leefde in een tijd. toen de
men.sch nog bondgenoot was van den wind en bet water
— en zijn molen draagt, in alle trekken van zijn eenvou
dig, karaktervol wezen, den stempel van die oorsjironkelijke
arbeidsgemeenschap. SI Laten wij eens kijken boe bij daar
zit te werken in zijn donker molenbuis, onder de boomen
bij de vijvers. Hij krijgt licht van de oliepitjes, die bier en
daar zijn opgehangen aan de lage zolderbalken. Leven en
vroolijkheid brengen de mannen, die zingen door het rikketik
van de hamers in de hamerbakkcn been. De hamerbakken zijn
zware eikenhouten troggen, of uitgeholde boomstammen, met
ijzeren plaat op den bodem, waarop de vijf eikenhouten
hamers neervallen op de voddenbrij. Iedere hamer heeft
onderaan vier ijzeren wiggen, die de lompen stukslaan oji
de ijzeren plaat, zoodat er pap van overblijft. Twee hamers
vallen nooit gelijk neer, maar ze maken een roffel en ononder
broken wordt dit één lange roffel, van den dag in den nacbl —
en mocht één hamer zijn beurt eens missen en de regelmaat
storen in den nacht, dan werd de heele papiermakers-familie
wakker. Vier of vijf hamerbakkcn werken gewoonlijk in een
bedrijf. Marlen Örges is heel gelukkig met é(hi. Door
een zwaren balk met uitstekende punten worden de
hamers opgelicht, één voor één door de punten gegrepen.
SI De balk draait log en gestadig rond. door de kracht
van het rad aan den buitenmuur, bet donker-geteerde
hart van den molen, dat krakend en klokkeml levend
wordt onder den stortvloed van het plonsende water.
^ Naast de hamerbak staat de Hollander, een Neder-
landsche vinding, over de geheele wereld bekend. Marlen
Orges staat er met trots naar te kijken, hoe de half-
stof, zooals die uit de hamerbak komt, daar nog eens
haarfijn overgemalen wordt en klaar is, om met water
gemengd, in de schepkuip of werkkuip te vloeien. Van
die melkachtige vloei.stof doet de schepper een laa<r oi)
zijn schepvorm en „schept zijn vel er mee voF'.'Die
schepvormen zijn eikenhouten ramen met dwarshout jes
waarover koperdraden zijn gespannen, dicht naast elkan
der; het water loopt hier tusschen door. maar de dikke
vezelstof blijft liggen. Houdt U een handgeschet)t vel
tegen het licht, dan ziet U den afdruk der koperdraad-
ribben. Zoo worden ook de watermerken in deze zeven
geweven SI 't Is kunstig, dat de schepper zijn stof zoo
evenwichtig te verdeden weet, dat het papier volmaakt
gelijk van doorzichtigheid wordt. Is hij tevreden dan
draait zijn buurman, de „koetser", den vorm onderste
boven op den koetsstoel, een plank met een viltlaav
waar het vel op blijft liggen; hierop komt weer eiui
VI t en een vel, en zoo voort, tot een ..post/', hoog 12()
vilten, klaar IS. Twintig posten is hiA dagwerk van denkoetser. ^ Op de „Grato" te Utrecht liedt men in N
r:'! Het werk kunm11 - - V-"- * sswi cl<Zien

orvev. Post voor

r

. in de stand van de firma Cw.v,
post gaat nu onder de viltpers. en daar grijpt de legv,.
naar zijn koehoorn om verzamelen te blazen, want hebben twee man, met een zwaren eikenbouten boom de

rietri''- ■"clan „ordt, d„„, ,1, kracht v„„ 1.,.,de .chrocf met ec. paal v... acven Meter va.tpë.i.'.l.i'd:

i'ii kabeltouw.dat
illel een ijzeren oog gebaiigeii wordt oin de baak. dip hoven
aan den jiersiiooiii zit. en op borsthoogte zijn twee gaten
waar staken doorheen gcr-token w orileii. zoodat hij daar vipj.
arinen krijgt, waar de inaiineii bun laatste krachten aan
gaan geven. Kii pas als de pers o]i springen staat, is Marten
Orges le\reden: iiij weet dat li ij <)J> b«*t taaie elzenhout kan
vertrouwen. l'ien \ ast g(>inet stdd stapeltje komt nu van
onder de pers te \oorsebijn en de legger heeft werk. om de
vilten van d<'vellen te seheideii: bij doet het vlug met een mk
en h'gt de papieren op (b'ii stoel, een stev ige tafel die verrold
kan worden: .MHt vellei, j,; ,'.,'-11 stuk en 5 stukken is de dag.
taak van den legger. ni,d,.,- de pers w orden de viltiiidrukken
weer verwijderd en de stapids papieren zijn klaar voor d(>n
zolder, waar ze over tonv\en te drogen w orden gehangen. ^
Zijn ze droog, dan ^e afgetrokken en opgestapeld,
in d(> lijinbak gelijmd in oplossing van dierlijke lijm en
aluin, om besebreven te kunnen worden. Dnder druk wordt
het overtollige weer nitgeperst en de vellen gaan opnieuw
naar den zolder. Daar btij^ireii ze v oor ile laatste maal samen,
want beneden worden z,. njtcrezoebt en gescheiden: met zijn
48()eii samen verpakt jryj,n ze als riemen de wereld in. ^
Marteii Orges v iaagt oj' | alb't» eens naar zijn bedrijf komt

I

F'c/cc .V.f. F..luh,n,;ili\

HET SORTEEREN DER LOM PEN
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de bergweid.'ii
!~<teeds nauwer

en enkele
\\ordt het

Di h, N mi.
Din-dag
por-I anto\ erinn-
ding Tesserete

Ihtgno uitgebreider dan op
andere dagen. 83 Ilij het
-tatiun komende vinden
\.ij den wagen, reeds l'link
hezel . tot \('rl r.d'; gereed.
Tiissehen manden en kor-
\ en door. weten w e ons
nog een mooi plaatsje te
\erzekeren. de motor /.et
zwaar aan en \ .n'.r wc oe-
lei£enheid h.dd.en onze me
de-passagiers met hiin on-
\ er-taanhaar diseonrs na
der te bes.dtonwa-n. stop
pen we al reeds aan het
[lostkantoor. Nadat de
postzakken gewisseld zijn.
liaat het met .'en paar
-eherpe hoehten omhoog
en naar het v.dgende dorp
je; OüJjio. Het is e.m s.diit-
terende heristdag. zonder
ne\el. ()ndt>r een wolken-
looze. diep-blanwe lucht zet
rood getinte kastanje-, note-
irloed. waartegen het groen \ an
tiaaldhoomen -eherp a'ste.-kt. 83
dal i'ii vake.'
klinkt het be
kende |iost<ig-
naal. zwaar
w e e r k a atsend
tegen de steile
her<;v\anden.83
Na een kort
oponthoud in
( . n r t i n a <■ n
Maglio (li ( .(d-
la. \\aar het
grootst aantal
der markt be-
zoekeis de bus
\ erlat<*n. st <>j>-
pen w e I en les-
te aan het post-
kanto.tr te
Bogno. N lak
Mtor de grens
palen met de
/ v\ i t s e r s e h e
kleuren. Daar
zijn we dan in
het ..beruch
te smokke
laarsdorp. \ e.d
IxTlK'Wls /lil* II

we niet. W .d
staat ons aan

liet loket van
het postkantoort je een am
li.dlanders ongeiiruik.dijke kleedij. nl. korte blauwe j.dvker.
witte jiantalon met hooge ka]daarzen. s.diuin op het hoofd

als we dan op enkele, in hakkelig
loeiend Duitseh antwoord

llerr-
- ve.d-

I'KRSEN V

S( IIEPPER EN

ibtenaar te woord in een voor on>

een klein alpino-petje, doch
Italiaanseh. gedane vragen een v
krijgen, waarbij ons bovendien gevraagd wordt ..ob oie

ommen^ dan zien we .dkaar een

\ oorbij het kerkje klimmen we langzaam om
hoog en plots.ding blijven we staan, geboeid luisterend naar
een heldei. tweestemmig gezang, dat afkomstig blijkt, van
een groej) meisjes, die, in manden op den rug. mest transpor-
leeren. Niet ver van ons af blijkt het punt van bestemming
te zijn. tenminste de stoet staat stil en achtereenvolgens wor
den de manden gekeerd, hetgeen vergezeld gaat van een
sierlijke r.'wérenee. We roepen ,.addio". hetgeen ze lachend

beantwoorden. Dan scha
ren ze zich in twee rijen,
vis-a-vis. en zingen nog een
paar van haar mooie Tes-
siner liedj es. Het is werk.*-
lijk even ontroerend, de
onbezorgde blijheid, waar
mede haar frissche. jonge
stemmen tegen d.' bergen
opklinken. 81 We danken
met .>en „Grazie, addio",
w uiven nog even en keeren
dan terug naar de gereed
staande postauto, die ons
in vlugger tempo naar Tes
serete terugvoert. S. G. .S.
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bet eekend aan : .. N een.
dat onze vriend vv .d v
en uit enk.de door ou
klanken herkent 83 Ge

-ehritm. au^ Holland k
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Gadja de Solitair
{Slot van bladz. 109)

E waren vervelend,
w a n t cl o O r h e t
struikgewas onder
het hooge boseh

kapten ze lange rechte pa-
zon de lichtgeel tol donker- den (rintissen). paden die te breed waren oin overheen te

en beuk.dioonien in een gouden sta])jien. om ze over te steken moest je soms hecle einden
mloopen tot bij een waterloopje of zoo iets. want als je er
n poot op zette, drongen de schuin afgekapte kleine boom

stronkjes als
randjoes (voet
angels) in je
zachte voet
zolen. .4.1s die
t w e e V O e t e r s

veel van zulke
paden gemaakt
hadden, gingen
ze het boseh
omgooien, hee-
le stukken,
waar je heele-
maal niet meer
doorheen kon.

dan ontstaken
ze vuur en als
alles wegge-
lj rand w a s.
gingen ze den
grond (jmwoe-
l.m en hun ein-
delooze rijen
b (i O rn p j c s
planten.Steeds
m e e r boseh
vernielden ze
en er kwamen
ook s t (! e d s
grootere troe-

KOETSER OP DE STAND DER EIRMA CORVEY OP DE GRAFISCHE TENTOON- pen menseh-
STEIAAM; TE l TRECIIT (NOV. 1034) wezens. Naar

kleur en lichaamsgeur leerde Gadjah drie soorten onder
scheiden. Een soort maakte altijd lawaai en had. in tegen-
st.dling met de beide andere soorten, (;en staart: gek genoeg
zat die staart aan hun kop. De tweede soort was iets don
kerder van kleur en veel stiller. N an de derde soort waren
er maar weinig, die waren erg licht van kleur en oefenden
een soort gezag uit over de kudden van de andere soorten.
Instinctief voelde Gadjah dat deze soort gevaarlijk was en
ontweek ze. trouwens als ieder wild dier ontweek hij menseh-
wezens in het algemeen, tenminste in den beginne, later leerde
hij hen zoo haten, dat hij ze j.robeerde te dooden waar hij

i

siiiokkï'Iiicn* . il<'t i>li)kl
l.dlanders aan zijn loket ki ijgt

•rkingeii de Holla'idsehe
-mokk.

dat i
a k e I

eew i-selde opm.
laars, maar wel een ambe.
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y.e maar tegen kwam. Want de menschwezens lieten (;adjali
niet met rust, een paar maal waren ze hem met vuurstokkenmet schroeiende ])i|n van

Maart I93-

rusle. \i<'l hij <»|» z'j-^^adjahshall.
\

weer had hij <1in het bosch gevolgd
een kogel gevoeld, maar evenals den

i-oken en een van zijn belager^zich gewrc

eer

fubberboomen

sten keer liad liij
gi'dood. Teikeiis

weer wist Gadjah aan op zijn ivoor beluste jagers te ont
komen en er nog een paar van te dooden. l oenh,| tenslotte
ook een Witmensch vertrapt had, ontstond de legende dat
er een booze geest in hem huisde en dat slechts een gouden
kogel hem dooden kon. Men was hang voor hem en het
hem met rust. Zoo leefde Gadjah eenzaam en gevreesd
in het gebied waar de nog overgebleve
nen van zijn kudde rondzwierven. SI
Op een ochtend, uit den verlaten Ficus-
aanplant komend, wilde Gadjah den
plantweg oversteken en kwam midden
in een troep menschwezens terecht, die
juist naar hun werk trokken. Gillend
van angst vluchtten ze, maar één bleet
verlamd van schrik staan en werd ge
grepen. Gadjah smakte hem in den grep
pel langs den weg, woest wilde hij het
reeds doode lichaam nog op de tanden
nemen, maar de stoot was mis en drong
een meter diep in den wegberm. In hun
doodsangst waren de koelies naar hun
Toean geloopen om hulp, maar toen de
Toean ter plaatse kwam, was Gadjah
alweer in het bosch verdwenen. Toean
was een jager, die niet aan legenden ge
loofde en hij trok Gadjah achterna, maar
Gadjah had, als alle dieren die een mensch
gedood hebben, een vaag schuldbesef en
trok zonder ophouden verder, zoodat de
jager de achtervolging wel moest opge
ven. Een paar maanden later kwam
Gadjah weer in de buurt. Den eersten
nacht fourageerde hij in de tuintjes van
de Javanenkolonie, toen vergastte hij
zich twee nachten aan de tusschen de jonger
geplante mais (het was in de oorlogsjaren). Zijn prent ver
ried hem. Hoewel Gadjah telkens op een ander punt den
aanplant in kwam,
benutte hij, om naar
het bosch terug te
keeren, steeds de
zelfde doorwaadba

re plaats in de rivier
en hier wachtte

Toean hem den der

den nacht op.
Het was diep in den
zwoelen tro j5en-
nacht, toen Gadjah
aan de rivier kwam.

Hij was op de grind-
banklangs den oever
en wilde juist het
water in stappen,
toen uit de donkere

Glaggarand een
mauve steekvlam

flikkerde en de knal

van den Mauser als

een zweepslag de
stilte striemde. On-

middelijk maakte
Gadjah keert om met zijn aanvaller af te rekenen, maar weer
flitste dat bleeke vlammetje, nog eens en nog eens. Schichten
vlammende, verlammende pijn schoten Gadjah door het
lichaam, hij kon niet meer, zijn pooten weigerden dienst.
Een gebrul van matelooze, machtelooze woede rolde over
het water, de echo's van het bosch namen het
kaatsten het telkens en telkens weer, tot het als een grom
mende, langzaam wegstervende donder door het woud trok.
Nu vlamde wit verblindend licht op. Met een laatste krachts-
insjsanning probeerde Gadjah dat licht en het menschwezen.
dat hij erbij wist, te bereiken. Weer flikkerde die vreeselijke
steekvlam, maar de knal van het schot hoorde Gadjah niet

hij in de knieën door en zaehtkens.
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TGEN Margaretha

IERMAKER

(Kaar eai Hrnihiietle raii Jast Amman tul rfi6S)

als leg<ic bij zich tc'
schap \\as ten einde.

Een Orakel-bloempje
|)(K)K F. W . I)ki.i\ kh

Ieder piun'jen heeft sijn se«„^
leder bloenitje een sinnehedii

Cat,;
van Frankrijk, de (b)chter van FranisJ
in l.'i.ófl hu\^de met Emanuel Phillkef^
hertog van Sa\ <)\ e. werd haar aan de
grens van haar nieu w<'vaderland namens
haar bruigom een rijk v ersierde bloemen.
mand aangeboden, welke, als toespeling
op haar naam. gev uld was met margrie-
ten. Op een rose lint stond in gouden Iet-
lersdil v ierregelige galante versje te lezen'
Toutes les fh'urs out leur mérite
Mais quand milh' fleurs a la fois
Se ])résent aient a mon choix
Je ehoisirai la .Marguérite'.

Elke bloem heeft, zooals hier gezegd,
haar waarde, van de roos tot het een-
\'oiidige grasbloemj>je. maar schoonet
naam dan de Margriet , welke parel be.
duidt, draagt er wel geen. Dat zij aks zin
nebeeld van reinheid en onschuld geldt,
dankt zij aan haar witte bloemblaadjes,
die Gornélie de ̂  aal aanleiding gaven in
een van haar verzen te zeggen:
Als kinderen blond, in wittereingewaden
Staan Marguériten in het hooge gras.
Het is dit ..Itlomken lijn", zooals Gezdle
het noemt. <lat. w ie zal zeggen hoe vaak.
een rol mocht s|>elen in liefdeszaken. In
zijn vers ..De \ linder" laat Ten Kate dit
gevleugeld insect, besluiteloos als heth

bij zijn keuze van een levensgezellin, baat zoeken bij het
Madeliefje, dat in het Franseh Marguérite heet en van het
welk men zegt dat zij <le v\ aarzegkunst v erstaat. En immers.

wij weten hoe Goe-
the Margarete een
..l^ternblume" laat

plukken. waarvan
zij dan de bloem
blaadjes achtereen
volgens plukt en
daarbij bij heurte
fluistert ..hij bemint
mij". ..hij bemint
mij niet" om hij liet
laatste geplukte
blaadje, dat haar
gunstig is. met luider
stem vreugdevol van
haar geluk te getui
gen . Immers, het
orakel had gespro
ken. Zóó v\'ilde
voorheen en zóó wil
misschien nog heden
het volksgeloof, dat
zich hechtte aan het
stcrrebloeiTipje. het
welk zijn naamont-

aan de zilverwitte blaadjes, die als de stralen van een ster
v an het hart van de bloem uitgaan. Die naam gaf aanleiding
tot het ontstaan van een oude legende, welke op het volgende
mmrkomt. Toen .johannes. de geliefde disciiiel van Jezus-
kind vva.s. zond (Jod hem als sp.-elnoot een engel, die zij"
makkeitje v
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leent aan de zilv

ertelde hoe de flikkerende sterren zijn heinelblof

ccnT'"' 11 ̂  ^ •'"langen bekend maakt zulk
OIdaa'T 'li'""

kle m I, ''' ' halen, zaait df
ti d eV; '"'V" tuintje, waaruit na verloop va»
hart zich zilv^' t e v oorschijn komt. uit welk''
sterrebWm In ' bikkelen. Het was de eersteoldiis zegt de legende - w elke on aarde bloeide.


