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DE MAASWIJKER „MERRY-
MAKER"

DOOR ETER V.AN M.A.AStt IJK.

Als ik geen geld krijg- schiet ik me toor den kop
■  Dan schiet ji| je maar voor den kop zei mevrouw Zwak-
man. Zwakman'junior rende toen naar boven, greep een pi-
stook schoot het in het wilde ai oj
meteen zwaar o}) den grond u 1 1

zoo vertelt hij dan het slot van dat verhaal. ..ik was
er geen meiisch even naar hoven

gekomen, om naar mi) te kijken . . . ..
Misschien heeft die gebeurtenis een groote rol in zijn leven

gespeeld, want Zwakman is nu een eerzaam en joviaal hotel
houder. Hij begroette mij ook ditmaal weer vol hartelijkheid.

..Hoe later op den dag. hoe schooner volk", zei hij en het
•roed ging overigens wel weer niet. maar dat scheen van geen"  Veilig kon ik in hem dus het gezel-

al een uur dood en nog wa

invloed op zijn humeur.OP een herfstdag tegen den avond in Maaswijk aan- schap zien. dat mij den verderen avond zou veraangenamen,
gekomen, stond ik een weinig verlegen op het ruime Maaswijk was nu immers A'oor mij gefloten. In iedere loka-
stationsplein, dat het forsche gehouw der Neder- liteit zou ik. als vreemdeling, worden opgenomen en buiten
landsche Spoorw'egen van de uitmonding der Stati- de gezelligheid staan, die de vele lokaliteiten der stad pleegt

te kenmerken. Ni at zou ik dus anders doen. dan mij aan dc
moederli|ke zorgen overgeven van Zwakman. die. aks bij
intuïtie, weet. welke gasten zijn gezelschaj» aangenaam vin
den. en welke liever alleen gelaten worden.

Nog voor ik met mijn avondmaal klaar wa>. — ik zat bij
het raam van de donker-betiminerde en gestoffeerde eet
zaal. — kwam hij bij mij aanzitten en onder het naproeven

leefkracht alleen met die van oude families te vergelijken is. van mijn dessert en turend door het raam naar het groeiend
Overdag merkt de vreemdeling dat niet. omdat de stad dan*^ wandelverkeer in de avondlijke Stationsstraat, hoorde ik zijn

P een herfstdag tegen den avond in Maaswijk aan-
I gekomen, stond ik een weinig verlegen op het ruime
'stationsplein, dat het forsche gehouw der Neder-
landsche Spoorwegen van de uitmonding der Stati

onsstraat scheidt. Men moet immers Maaswijk niet oj) dat
uur van den dag komen hinnenvallen: want hoewel de stad
een drukke industrie hezit en in den loop der tijden die veel-
tonigheid van alle industriesteden heeft gekregen, is daar-
tloor het lidteeken van haar hoogen ouderdom niet wegge
vaagd kunnen worden. De ouderdom van Maaswijk heeft di
stad in zich zelf doen keeren, met tradities en gewoonten,welkr

zich van haar nijveren kant laat kennen; want ook oude ste
den moeten om de dagelijksche boterham denken.

Tegen den avond verglijdt dit beeld der stad in hel rustige
en feestelijke tafreel eener oude. welvarende veste, die de
kalmte mint en deze rust alleen onderbroken te zien verdraagt
door muzikale feestelijkheden, als evenzoovele blijken van
een traditioneel gevoel voor schoone kunsten, dat den Maas-
wijkenaar in het iiloed heet te zitten.

Men kan Maaswijk overdag bewonen en er mee den avond
ingaan; men moet er niet aankomen op dat uur, waarop de
aanduisterende hemel en de aanglijdende lichten-rijen in de
straten den indruk helpen vestigen, dat de nijverheid voor
dien dag weer eens achter den rug is en het sprookje van den
avond begint. Men heeft dan het gevoel van den eerstkomen-
den gast op een feest, w aartoe hij niet werd uitgenoodigd.

Ofschoon ik Maaswijk vrij goed ken, — mijn familie van
moederszijde kwTim uit die buurt. — en ik er verschillende
connecties heb. had ik toch aan dat alles niet gedacht, vóór
ik op het stationsplein stond en de langgerekte Stationsstraat
voor mij zag liggen.

De zaken, welke ik, als notaris, in andere steden pleeg te
verrichten, zijn niet geschikt voor de avond-uren: en heter
had ik dus tot den volgenden ochtend kunnen wachten, al
vorens naar Maaswijk te gaan. Maar ik was er nu en moest
er den avond zien om te krijgen. Natuurlijk kon ik hij den
een of ander uit den kring mijner Maaswijker kennissen hin-
nenloopen. Ik zou er welkom zijn en harteiijk ontvangen wor-
( en. Maar het kón zijn. dat ik niet gelegen kwam en ik weet.
dat de Maaswijkenaar niet over de beleefde stugheid beschikt,
om dat te laten merken. Ik zou het een of ander in de war
•schoppen: een afspraak, een bezoek, een avondje. Dat wilde
ik niet. En zoo zag ik er van af. om mijn hesten Maaswijker

ê hij. als het ware. verkende.eerste opmerkingen aan. waarmi
wat mij zou kunnen boeien.

Nu is in Maaswijk het eene onderwerp e\en boeiend, ah
het andere: en dat moet alleen wel toegeschre\en woidenaaii
de oudheid van de stad. Dit wandelen in den avond bijvoor
beeld. in de schemerig verlichte straten, is hier ander.s dan
in welke stad ook. Hier loojien jonge menschen de lioofd-
straten op en neer te kuieren, niet. omdat zij jonge menschen
zijn. maar omdat hun voorouders in hun tijd ook hier wan
delden. Het moet iets zijn. dat hun als den zeelui het
varen — in het bloed zit. Tussclu'n de vele jongelui door.

vijftig procent \ an de Maasw ijker huwelijken nemen in
dit soort straten •'cn aanvang . — gaat slechts nu en dan een
opvallende figuur: want de anderen liik..ii 'lïi'jiiï ppTi hpetit*,, .. - anderen lijken allemaal een beetjeop elkaar: zij dragen confectie, schuifelen allen even traag over
de trottoir.steentjes. rooken allen op dezelfde ..filmrsche"

en zijn op pr<'cies «h-zelfde manier vroo-Ijk. Het IS, alsof zij onder water loopen. en die indruk wordt
nog versterkt, als men dit straatbeweeg gadeslaat dooreenotelruit himn. terwijl de radio, die men nergens in het liÖtel
om hi" ' voldomide gerucht maakt,

u en dar"" ->1^ l^uiten te hóuden. Als er niet
ri ood-stil was op straat: als onder water.

Haar mm lange, forscln- man in een .rmote uele regenjas.
die XrdigheiM p' aHeen baiikdii^cteuren zich

Als ik Sm TT' ^ -1. trekt de aandacht..'Vis Ik hem met de oogen volg. ze^t Zwakman-
-,Die man is . ". j ^ G- zA\aKman.

avo„,-| rf
net station zien. die iets komt ai
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liali-ii: cfii jul»ilari:,. een prijsxN innende vereenigiuf!; of' een
hooijijeplaalst persoon. Zij beginnen bij het station altijd te
-pelen en dat eerste nummer duurt dan meestal tot aan de
brug over de rivier.

1 oen de harmonie voorbij was. keek ik Zwakman aan en
li ij keek mij aan. omdat we alle twee vergeten waren, waar
uij het over hadden.

-Die man . . . . \ zei ik toen. mij de regenjas herinnerend.
-11. \ is . zei Zwakman. ..dat was Vis".

-.\ au een l)ank';'"" \ roeg ik.
-Nee . zei Zwakman. ..hij is een geleerde, een oudheid

kundige. ol'hoe je het noemen wil".
--In Kg\pte'?" vroeg ik.
--Nee. hier", zei Zwakman. ..Hij is erg bekend omzijn

.irtikelen over folkloristische feesten, leder jaar zorgt hij voor
"  ■n breed\oerige uiteenzetting (jver de feesten, die er hier
i'ii in de omgeving gevierd worden: Mei-boom planten, car-
na\al en ho(> die festiviteiten ook allemaal heeten mogen,
f.r i> g<>en dorp in de omgeving en geen Nvijk in de stad. of
men \ indt er iets. dat jaarlijks aanleiding geeft tot een of
ander feest. Hij is heel sterk in die dingen".

--Toeh geen broodschrijver?" vroeg ik. ..Het komt me voor.
ilat hij uel eenigen \Nelstand kent".

-.Ken broodschrijver is hij heelemaal niet", zei Zwakman.
-.Hij is werkelijk heel welgesteld, maar . . . .".

Zv\akman staarde het raam uit en liet zijn blik over de
\ele opgewekte voorbijgangers gaan. die aan het station de
blijde inkomst van de harmonie waren gaan bijwonen, doch
bun a\ondlijk drentel-tempo verkozen hadden boven het
mareheeren der harmonie.

..Het is maar goed. dat de menschen hier zoo iemand
hebben, die hen op de hoogte houdt van de verschillende
b'esten". zei ik. ..Het is echt iets voor Maaswijk '.

Zwakman brak peinzend de asch van zijn sigaar op den
rand \an het aschbakje af.

-.Hij schrijft zijn artikelen niet voor geld", zei hij toen.
..Hij is een populaire figuur in Maaswijk: zoo ])opulair. dat
hij geen geld voor zijn artikelen zou kunnen aannemen. Er
zijn iti een stad. als de onze. een paar menschen. die van niets
-ehijnen te le\ en. Zij zijn als weldoeners, die onder de menigte
rondgaan en niets dan vreugde verspreiden. Men verwacht
Ui-en s peeulaties van hen. of geldkwesties. Zij hebben een
rondborstig, zeer opgewekt karakter en weten een groepje
neerslachtige mensehen met een paar kwinkslagen oj) te vroo-
l ijken. ^ aar zij komen, worden zij lachend ontvangen".

..Echt iets voor het gemoedelijke Maaswijk". herhaalde ik.
Maar Zwakman lachte niet.
...Ie kunt het ook anders zien", zei hij. ..Je moet me goed

begrijpen, als ik tegen je zeg. dat ik aan den anderen kant van
hel bier sta. Maar ik heb een hotel, en je zou het nog beter
begrijpen, als de waard uit ..het Zwarte Schaap daar aan
.len overkant dat tegen je zei. .41s je aan den anderen kant
\ an de bierpomp staat, zie je dat toch een beetje anders.
\ ind je. dat \ is er zoo poëtisch uitziet, of dat hij op een
wroeter in oudheidkundige dingen lijkt?

..Nee", antwoordde ik. ..dat niet bepaald. Ik zei toch al. . . .
ffii bankdirecteur of zoo".

..Dat is er dichtbij - zei Zwakman. ..Zijn beste vrienden
zijn \ an de ^ ater. Gortmans en t Nat: de laatste is ook nog
\\at familie en het zijn allemaal commissarissen en aandeel
houders in brouwerijen. Begrijp je? En hij zorgt ervoor, dat
de bevolking haar feesten niet vergeet. "We hebben hier na-
jaar^-kermissen en voorjaarsieesten. zomerbals en winter-
fanc\-fairs. Er is altijd wat anders. Mei-boom planten en
oogstfeest, ijsfeesten en zoo meer. Begrijp je het nu? Hij wekt
het enthousiasme van de bevolking voor zulke feesten op.
alleen om het bier-verbruik te doen stijgen. Maar het ergste
v ind ik altijd, dat je er eigenlijk niets tegen hebben kunt.
Zulke vidksvermaken zijn aardig: en het volk houdt van een
l.-e.tje en lust ook wel een glaasje. Dat zit er nu eenmaal in.
Maar soms vraag ik me af. wat er nu eigenlijk het eerst g(,
weest is: een overvloed van bier. of een onverzettelijke drang
lof feestvieren. Ik moet je eerlijk zeggen, dat ik het soms een
macabere geschiedenis vind. Het volk wordt heel vaak tot
Ice-ten aangezet in dezen tijd. waarin de armste man tien
dingen per dag kan meemaken, zooals er vroeger in een
klein.' stad. als deze. nog niet eens zooveel jier jaar vvaren te
-avoure.'ren- Ik h.M. er iets tegen. Men houdt Maaswijk kunst
matig gemo.'d.'lijk: of liever: men verwart gemoedelijkheid
ni.'t e.'ii neiging.Om iil te vroolijk te willen zijn".

De volle avond was nu op straat in beweging. De eafé's. de
vele eafé's waren goed gevuld en op de straat stonden groepjes
menschen elkaar te overreden, om mee een glaasje te gaan
(hinken. Ik had dat altijd een inerkwaardigen karaktertrek
van Maaswijk gevonden; maar nu vond ik het niet meer
zoo'n sympathieken karaktertrek. Ik verwijlde, om met
Zwakmans woorden te spreken, éven aan den anderen kant
van het bier.

.,Je moet . . . . zei Zwakman en toen zweeg hij even, om
te luisteren. Want in den tijd, dat de radio-muzick even uit
de lucht bleef en dus onze opmerkzaamheid trok. hoorden
wij in een verder gelegen straat harmoniemuziek: een muzikale
wandeling door de stad, zooals men dat in Maaswijk noemt.

Toen de radio weer begon te spelen, vervolgde Zwakman
wat hij zeggen wilde.

..Je moet dat hebben meegemaakt", zei hij. ..Ik ben een
geboren Maaswijkenaar^ en ik heb altijd zulke menschen ge
kend. als hij er een is. Toen ik nog een jongeman was. nauwe
lijks een-en-twintig, geloof ik, zat ik tot over mijn ooren in
zulke dingen. Uitgaan, zooals dat heet; je badje stamkroegen,
nette restaurants overigens, maar in de opgelegde jovialiteit,
die zoo gemakkelijk geld in drank doet omzetten, noemt men
dat ook kroegen, 't Staat apachig . . . .".

..Wat?" vroeg ik: ..aap . . . .?'"
„Nee, ap-apache-achtig; zoo kniil. zooals ze nu zeggen. Je

kunt het 't best vergelijken met het flair van een salon
nihilist. — Als je jong bent, zie je dat niet.

Ik ben nu een eerzaam hotelhouder. Je zou mij niet aan
zien, dat ik thuis al de grootste ruzie heb gehad heb
pmaakt, kon ik beter zeggen, om geld te krijgen. En als
ik dat nu goed naga, was het toch allemaal een beetje gefor
ceerd . . . . Er waren verschillende dingen, die je er toe aan
zetten, om eens een avond vroolijk te zijn. of zoo. Je las in
de krant hooggestemde artikelen over feestelijkheden of
plechtigheden, dat je je een onbeschaafd mensch voelde,
als je er niet aan mee deedt. En tóch was het nonsens. Ik ben
achteraf blij, dat ze er thuis eindelijk een stokje voor gestoken
hebben. Dat is een heel verhaal . . . .".

Zwakman zweeg en keek. in zich zelf glimlachend, als het
ware, naar buiten.

En ik zweeg ook. Ik kénde dat verhaal immers.
Zoo hoorden we de radio en zagen ojj straat de menschen.

als in stilte voorbij schuifelen: totdat er plotseling een versnel
ling in den lichten stroom van menschen kwam. En boven de
radio uit klonk nu weer de harmonie-muziek. die zeker weer
dichtbij kwam. Zij kwam héel dichtbij, tot vlak voor ,,de
Keizerin", maar de muzikanten bleven staan, met het gezicht
naar ,,het Zwarte Schaap".

,,Wat zeg je?" schreeuwde ik. toen ik Zwakman iets zag
zeggen.

,,Daar heb je het weer", schreeuwde hij terug. — De ruit
rinkelde van het knorren der groote koperen instrumenten en
van hel; dreunen van het slagwerk. Er zit iets opw indends in
harmonie-muziek. Vooral, als ze marschen spelen en niemand
marcheert. Dan voelt men neiging om de opgedane sensaties
in een anderen vorm, dan door in-de-pas loojien. weer te
geven. Dan trekt men in tweekwartsmaat aan zijn sigaar, of
heft na een bepaald aantal maten automatisch zijn glas weer
op en drinkt acht kwart-slagen lang. en minstens trommelt:
men met voet of vingers.

Ik merkte plotseling op, dat ik zelf met mijn vingers op
het tafeltje trommelde, doordat ik er ineens mee ophield. Ik
hield op. omdat een groote schaduw vlak voor het venster
was geschoven en de harmonie aan mijn blik onttrok. Poen
ik aan de .schaduw gewend was, zag ik, dat het een gele jas
was, die voor mij hing, afdalend van een forschen rug, waar
naast een arm meedeinde met de muziek.

De marsch werd kort-af geëindigd. De gele jas drong tus-
schen de muzikanten door en ik zag Vis handdrukken wisselen
met het bestuur: drie heereii in zwarte pand-jassen en met
hooge hoeden. Allen begonnen te lachen, toen Vis bij hen
stond. En hij keerde zich naar de muzikanten en zei iets, ter
wijl hij met een arm gesticuleerde, en de muzikanten lachten.

Hij had een dik, lachend gezicht, tintelende oogen en hield
zijn sigaar op Amerikaansche manier tusschen de tanden.
Zijn gezicht was beweeglijk, maar altijd keek het lachend-
beschaafd grimassend.

Hij ging niet mee in ,,het Zwarte .Schaap". Hij gmg mee
lot aan de deur met het bestuur, terwijl de muzikanten daar
binnen traden. (Slot op bh. 132)
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KASTEEL WAARD EN BURG. VAN HET ZVID-OOSTEN (;E/AE\

TUSSCHEN TWEE RIVIEREN
DOOR L. SpruitVOOR de Tiele-rwaard geldt feitelijk hetzelfde als voor

de vroeger besproken deelen van het lage land tns-
schen de groote rivieren: erg veel te beleven is er op
het eerste gezicht niet. Maar bij nader inzien zal dit

heusch nog tvel meevallen en tenslotte zullen we zonder
twijfel nog met prettige herinneringen naar huis gaan. Dan
moeten we er wat moeite voor over hebben en vooral geen
vergelijkingen gaan maken met andere deelen van het land.
want alles is betrekkelijk en van onze Veluwe. de Graafschap
en Zuid-Limburg blijft ook niet zoo veel over. \sanneer we
ze met de Dolomieten of de .4zuren Kust gaan vergelijken!
SI Van den trein uit — de groote lijn Amsterdam—den Bosch
voert ons er gedeeltelijk door en ook die over Kesteren naar
Nijmegen — zien we al dadelijk dat we hier niet meer in het
echte boomgaarden-gebied zijn, zooals in de Betuwe. Voor
namelijk akkers en weilanden vinden we in deze waard en
wat het landsehapstypc aangaat: dat is in Tieler- en Bomme-
lerwaard, die ten zuiden van de eerste ligt. niet zoo heel veel
verschillend. Een wonder is dat niet. Avaiit oorspronkelijk
vormden beide waarden één geheel en zijn eerst later dooi
de Waal gescheiden. SI Een echt eiland is de Tielerwaard
tegenwoordig niet meer; tot in de 13de eeuw was het nog wél
zoo, toen liep er een arm van de Waal tusschen Tiel en
Zandwijk door naar de Linge, waarmee hij zich bij Zoelen
vereenigde. Die arm is in den loop van de ISde eeuw toege-
damd. SI Vroeger maakte de Tielerwaard deel uit van het
landschap Teisterbant, die oude gouw, waarover ̂ ^■e het \ roe-
ger ook al eens gehad hebben in verband met de Neder-
Bctuwe. Het is nu eenmaal met dit oude land zoo gesteld:
t is voornamelijk van historisch belang en tvanneer we ons
uitsluitend moesten bepalen tot een beschrijving van land
schap en plaatsjes, dan zouden we al heel gauw uitgeiiraat
zijn! SI Die oude gouw Teisterbant nu maakte deel uit van
het eiland der Bataven cm lag ten westen van de Betuwe. Zij
bestond ongeveer uit wat nu Tielerwaard en Bommelerwaard
IS, nog niet gescheiden door het water, dan Zoelen en Ave-
zaath, het amijt van Beesd en Rhenoy. de graafseha])])en
Buren en Culemhorg. het Land van Vianen. het Land van
Arkel, van Altena en van Heusden. Het eerst komt de naam
leisterbant voor in 697. De naam Graaf of Heer van T.-isK-r-
hant is feitelijk niet juist: beter konden we zegg(>n: Graai'

Dk Tielerwaard
oi Heer in leisterbant. want 001 >|ii-onkelijk waren de Heeren
als ambtenaren d(»or keizer ol koning in e<'n deel van het rijk
aangesteld, en Aaak had niet één Heer zoo n bestuurders-
iunctie in e<'n gebied, maar waren er meer. De naam Tie-
lei w aard nu wordt hel eerst Acrmeld in (h* lijst \an leenman
nen van Ltrecht. Graaf GeranI xan Geire deelde in 1225 al
zijn onderhoorig land binnen het oude Batavia in vier deelen:
Maas-en-V aal. 1'ielre-w eerde. Bornnmlre-weerde. Betuwe. SI
Tiel. dat eerst in 133.5 van Brabantsch Geidersch is geworden,
behoorde noch tot d.- Tielerwaard. noeh tot de Betuwe. We

^''Merw aard tegmi w oordiir de dorpen Dalem.
Deil. Drumpt. Ensjiijk. Est. Gehlermalsen. Gellicum. Haaften.
Heesselt. Hellouw. Opln-mert. Herwijnen. Neerijnen. Dpijnen.
Meteren Rum])t. Tuil. Varik. \ uren. W aardenhurg en Wade-
noyen. Ve zien dus dat d,- Linge vrijwel de noordelijke
giens \ormt. SI Daar ligt dan aan het kronkelende riviertje
in Kt nooidwesten di<- aardige reeks \an dorpen: Acquov.
lienoy Bei'sd en Tricht op ,h-n noordelijken oever en Gelli
cum. Kumpt. Enspijk aan de zuidzijde;' Deil liet aan beide
kanten van de Linge. SI B,-esd. h,-t e'enige dorp van dit land
schap dat zich heelemaal ten noord,-n van de Linge bevindt,
leeft een lorschen. spitsloozen tonm uit de 1 5de tmuw. die in
le ein, stille jilaatsje al heel wonderlijk aandoet en ons

^  overmoedig,- Imuw meesters, die^ weldige katlK-drahm In-go,nn,-n ,-n „ooit voltooiden omdat
nlbrak at ,-r ov,'rdag aan gebouwdleid. ^ Knspqk he,-ft e,-n h,-,.rlijk huis bezet,m. dat een

Aaste brug .-n twe,- trapg,-^ ,-ls rijk moet zijn geweest: het
e,M 170^ ? a' vervallen.

al t 1" T l g<'restaur,'er,l. maar blijkbaar nietdegel,,k. want 11, 1828 w,-r,l T g.-li,-,-],- irebouw gesloopt.
vermè ,E''"'"tt'n ' "'V"'''" -erd in 850 al
en k-in • '1" Ahik ,-rbij. heeft „oü oudere brieven
UK-ld t, of Hellu ver
te verb - ^1 r"*" I Y"" b,-lio,-\ ,.„ „ ,.ohter niet
lat V "■'•••E "■ vimlen is van
amahn ^

louw i l ' onderscheidt zich Hel-kr, i, k.-' "" '<" vallig niet in oude
deel ;.M ,hm er in dit westelijk-,i<n> , 11 weg ( ui,-mborg-Zalt bommel nog Aoor-
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Imipl^ gt't'll

\ inden

la>l \ an

dien
bevolking;

dor-vveg nog d(
O \ (

e \ inden aan

|i<'ti (ieldernialsen en Meteiani. in het
/uiden aan de Waal Haatten. Tuil
en W aardenhurg. maar daarmee is
liet dan ook heelernaal uit en in het
midden vinden e niets dan één uit-
ee^tiektheid van akkers, Avei en wat
i-oomen hier en daar.terwijlde eenige
liui/.en-agglomeratie het gehucht
l eiiN en is. Kr loopen veel dijken en
diikie> door dit land; we kunnen er
een paar molens vinden, eenige won
derlijk verloopende slooten, waarvan
de z.g. Mark misschien wel een ge
kanaliseerd riviertje is. en daarmee
1- het uit ook. Het land is totaal een
zaam. en dat zal den eersten tijd
ook wel zoo hlijven. Want er bestaan
plannen voor een grooten nieuwen
ueg. ergens dwars door dit land.
\ an Horeum

zoo\er is het le

dat vMirden. di*
keni^ heelt:

liet \ reedzami

'M' 'if'iouw terug te komen: het was vroeger, zoo-a  Hjna al deze dorpen, een heerlijkheid. Goossen van Hellu
uas ,n 1.54,1 schepen van Tuil: na het begin
eeuw kwam Hello- '

liet toen \erder. D

^  ̂ an Duitschland aan de abdij .\bdinghof
M'honken. In 1()74 stormde het oude ge-

•^'uwoordige Herv. kerk is op de fundamenten
het Spiike"'* gebouwd. — Het voormalig adellijk

genoemd, werd bij de groote overstroo-

I II een w iel dat ^ verwoest en verzonk spoorloos
riid -zixiar. ' ' ""ë — Herwijnen werd al in 850

tijden i.^ U- Herovina of Hallovina. Van
hier drie kasteel',! J'! widnig overgebleven: vroeger moeten

m en ade <'«'st zijn: de Engelenburg, de Blauwe
■  ■ nii'r^l"^ ^^aarvan nog een toren overeind staat.

tet ou(l,> Kasteel van Herwijnen, dat

"In C. J. Sti'L'nbcfn^h

te Paderborn

bouw in: de te

\an het oude

ars door

naar Nijmegen: maar
nog niet. Een weg zal

strategische betee-
maar laat ons hopen dat hij nooit anders dan

verkeer zal behoeven te dienen! S3 Om
<jp Hello

eze dorpen, ee:
epen van Tuil: na het begin van de 15de

'  heerlijkheid bij Haatten en zoo bleef
kerk van Hellouw werd in 1031 door

van

III 1 na \ an

aeiioe

ilc oude

I ori

Daarbij dan
i(iT2 door (h m

ren van di

- po» ' ' In het
poort van dc
dorp weinig his
de 1 tde eeuw

jj

^

V..I gedeeltelijk werd verwoest en bij
ovcr -*- —- 1 . 1 later geheel werd wegge-

de vorige eeuw was er nog een stuk
/">Hmrcht te zien. SI '-- zien. Si Geldermalsen heeft als
 "i^che beteekenis. We weten dat er hier in

•^tertol werd geheven van de schepen die de

m

1/
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AAN DEN DIJK BIJ ÏÏAARDENBURG

Linge op- en afvoeren. De toren van de kerk is uit de 13de
eeuw. de kerk zelf is twee eeuwen jonger en de Zeeuwsche
van Borsselens. destijds Heeren van Geldermalsen. hadden
hier een grafkelder. — Waar het nu ook alweer gesloopte
Huis Ravestein stond, bevond zich vroeger een deel van het
Huis te Geldermalsen. Eens bezat dat poorten en grachten
en een steenen brug. maar in 1828 is het huis gedeeltelijk al-
gebroken en de grachten zijn toen voor het grootste deel ge
dempt. Daar is toen Ravestein gebouwd. SI Ten westen van
den grooten verkeersweg ligt nog het dor[) W aardenburg;
het huis van dien naam ligt aan den overkant, tegen den
Waaldijk aan. Vooral in 1809 en 1820 — twee beruchte over-
stroomingsjaren — heeft het dorp veel van het water te
lijden geïiad. S! De heerlijkheid Waardenburg had steeds
dezelfde bezitters als Neerijnen, dat er dicht bij ligt. Het dorp
Waardenburg heette vroeger Hier of Hiern. maar kreeg later
den naam van het kasteel; dat gebeurde wel meer. — Een
zekere Frethebfildus schonk in 997 den hof Hero (dat kan
misschien Hiern wel zijn) aan de kerk van Utrecht, terwijl
later de Geldersche graven Hiern in bezit hadden en graaf
Otto de heerlijkheid tesamen met Opijnen en Neerijnen in
1265 aan ridder Rudolf Cock gaf. Op den ,,berg van Hiern
zette deze leenman toen zijn huis, dat gedeeltelijk nog het
tegenwoordige Waardenburg heet te zijn. Dat moet
het achterste stuk zijn, want dat is het oudste. Overigens

mogen we al blij zijn
kelijk nog op de oude
staat; want aan het slot in zijn
tegenwoordigen staat is heel wat aan
verbouwingen en veranderingen vooi-
afgegaan. SI Vroeger was het veel
grooter, dat is zeker. In 1574 werd
het gebouw voor het grootste ge
deelte door Prins Willem verbrand.
Hij kwam op zijn tocht langs de Waal
tot Waardenburg, en eischte over
gave van het slot. Maar de islot-
vrouwe Catharina, een natuurlijke
dochter van den laatsten Geldcr-
schen hertog Karei, en Spaanscli-
gezind, weigerde tot drie maal toe
om haar slot over te geven. De le
gende wil, dat zij driehonderd Spaan-
sehe soldaten gehuisvest had. De
Prins probeerde het toen met het
grof geschut en Catharina kon niet
anders doen dan zich overgeven,
waarop het slot op aandringen van
de Bommelaars werd verwoest en de
slotvrouwe met haar dochters naar
Bommel werden gevoerd, waar zij
.'crst zouden worden opgehangen,
maar tenslotte door toedoen van
den Prins in vrijheid werden gesteld.

II(;t is het kast<-el aan te zien dat
het veel heeft doorgemaakt: en met

dan

gens

als het wer-

fundamenten

in
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zijn hooge. kale iiiureu. zijn ronde lureiiljes e , _
brengt In^t iemand vanzelf aan het fanta.seereii, 2****
er bij mij niet uil wd dat die overval van den I rins bij nacb
heelt iilaatsgebad, omdat bij rossig fakkellicht alles nog dub
bel zoo fantasliseb geweest moet zijn. Het oude AS-aardeiibui g
werkt bepaald prikkelend oj. de fantasie! Het is nog altijd
een kasteel met een eigen sfeer en bet doet er dan wemig
toe, dat het geen architectonisch gaaf geheel is — hoe kan
het anders, wanneer er vijf eeuwen lang aan het slot gehouwd
en herbouwd is! — Niet alleen door de geschiedenis van de
slotvrouwc Catharina is Waardenhurg interessant, en door
wat er nog verder hi.storisch vaststaat, maar zeker ook dooi
de legende om het slot — de legende van Dr. Faust. In het
oudste gedeelte, daar waar geen gerieflijke hooge. breede
ramen zijn uitgebroken in de oude muren en w aar geen klimop
en wingerd langs de steenen kruipen, is hoog in een kalen,
ouden muur een wonderlijk klein venster. En door dit ven
ster is de middelceuwsche doctor naar de hel gevoerd, na een
verheten strijd met den duivel, die hem van zijn hed kwam
lichten. De hloeddruppels. die Satan in dien laatsten strijd
met Faust verloor, zijn nog duidelijk zichtbaar. (Slot vols^t

Het toilet der Apo-Kajans van
Centraal Borneo

DOOK 11. F. Tillema

een misverstand teHet is een misverstand te meenen. dat de ..wilde",
de ..heiden", in ons geval de Dajak, weinig of geen
zorg aan zijn uiterlijk besteedt! Het tegendeel is
waar. Ook de Dajak ziet er gaarne netjes uil. net

als zijn Europeesche broer of zuster! De ..adat ' verlangt hij
dezen in sommigi* omstandigheden b.v. hij rouw. zwarte klee
ding. De rouwkleeding is bij den Europeaan een overblijfsel
uit den tijd toen hij nog ..heiden" was. Die zwarte kleeding
had tot doel. om zich onkenbaar Ie maken voor de booze
geesten, die gaarne de ..ziel" of de ..geest", het ..tweede ik

treeste-

diib-

//. /■-. 'J'illflIW
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lijken
l,clganger .
hoe men 1
wil noemen.
d(M- leven-
d i' II mee
zouden wil
len nemen
n a a r ii e t
h i e rnamaals
O ni d a a r
nn-er gi'zel-
schaj) te heb
ben. Namen
ze de ziel ol
d e n geest
van iemand
in e d e. d a n
stierf die per
soon. aar

nu het leven
van den Da
jak door
trokken is
van god s-
dienst. hij
nog midden
in het hei-
fl e n d O m
staat, is het
A" e r k 1 a a r-
baar, dat hij
veel meer re
gels en voor-
s e h r i f t e n
kent dan de
E 11 ro peaan.
Het waai om
van gods-
d i e n s t i g e

O O r se h r I f-
ten is meestal
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de
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M-r|oren geraakt, net als 'nij o">. ij hespfirn
niet Asaarom de lachende ~teeiien engelenkopjes, waarmee
evels \ an huizen soms zijn \ er~ierd een o\ei hlijlsei ziju

uit den tijd flat de in onze ooiren barbaarsehe gewoonte be
stond. een levend mensch in de muren t<-bemetseleu. tot heil
der latere bewoin^rs ! Zoo is oorspronkelijk het zwart maken
fier tanden bij de Dajaks een godsdienstige liandeliiig geweest.
Men offerde den geesten oj goden zijn tamien. sloeg ze zoovel
af. dat men er niets meer v an kon zien. kater oilerde men ei
een deel van en \ ijhle ze af. zóó. dat de iioven- of benedenkant
een lijn vormde. Om nu te niaskeeren. dat men ze niet in

I  hadhun gehe«
eeren.

geofierd
de goden

. v<>rl(le men ze zwart: dan konden
oi geesten niet zien dat ze verscliaikt waren. Nn

zijn ze een der criteria van schoonin-id ! S3 Dp den wegnaar
inainaals inofM de gec^t een boomstam passeeren. die

1  ' lavijn ligt. Die boom draait voortdurend in zijnengtelichting rond. Fasseeren i~ du- niet mogelijk. Bij den
zoo luidt het verhaal bij sommiiïe I)ajakstainnien

• us. die als waker fundeert . Zijn taak is om de
nen op hun uiterlijk te onderzoeken. Heeft een man

het hiei
over

boom
staat i>en

overlcfh
te voel veeren oj) zijn hoed w
zeer «lajiper is gevveest in ^ijn
b<-eft ..gehaald". '
tigd. dan
nie

hail bij zijn leven
was magisch kracht i.y

meer

ontneemt de
au hij

,  - eus he

dat liijdaarmee tooneii-

op aarde, veel koppen
in werkelijkheid heeft heniacli-

"t is

I  hij
leven

in werki
m het t e veel aan veeren:

,1 1,;; schijnen dan men isl Een kopiiensnellcrliet reehi of misschien beter gezegd- bij
foi vii., i 1 " 1"' *'''k genoeg om neushor envoseh eeren
2nZ.l h." 'liagen. '^ieniet
boorte \ l' ''''Per te zijn. vf ie niet \ aii v iddoend hooge ge-
wa"- rni k^*'"'"T'zaam sterke ..tweede ik" (..beroe-
bezat. zon oT ''el telwooi.l „doew a" tijee)
versierde hij'zich't' ' l'" '-i'"'"- ""geluk zou hemde vrouw zich liet 7i veeren of paiit ert aiideii - Als
ze krachtens haar volgen- het patroon, waarop
'■eeiit had. zou de wVker
het ravijn) haar f- brug (den boomstam

ter neen ander doel! Fmi awijzen. De tatoeiiering had echter nog
g< < 1 eite V an den w ee naar hel hiernamaals
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1- ^tikdoiik.-r. Mfii Ncrduiialt er zuiidcr \frlichliiiK. Maar de
l)iauuz\\artt> kleur der talueëeriiig straalt liehl uit! Ilue
/.uarter de teekeiiiuireu. hoe meer licht ze uitstraieu! \ an
daar. dat sommige vruuweu zich twee maal aau die uiterst
|ujiilijke he\Nerkin^ uuderw erpen: de tatueëeriug wordt dan
heel doukeri lu verhand m(>t hot bovenstaaude merk ik op.
dat iu deu Dajak-eheu hemel alles omf^ekeerd is aan toe-
-taudeu op aarde: meu werkt er 's naehts op het veld: de trap
naar de wouinj; hestiijil meu met het hoofd naar beneden;
zwart i- daar wit en omgekeerd: zuur is er zoet: de gesproken
oorden hebben er de omgekeerde iieteekenis n au hier he

lle deu; enz. liet is uu ook duidelijk, dat in de oogen \'an den
Dajak de donkere kleur lieht uitstraalt! S3 Als man en vrouw
iu deu rouw zijn door het ovi-rlijdeu van eehtgeuoolen of kin
dei en. mogen ze geen geweven kleeren dragen. Dan trekken
ze kleeren \ au boombast aau. Ook mag de % i (un\ zich niet
\ eisieren met kralen, geen metalen oorringen dragen. Ze
moet zich zoo weinig mogelijk op\alleud kleedeu. 1 )at is ook
al weer een uitvloeisel van godsdienstigen aard: de geesten
mogen haar niet opmeiken. ze moet er ziidi onziehlhaar \'oor
maken. v\ant anders nemen deze haar ziel (t\\eede ik) mee.
Ze zal dus stel \ en. Die kleeren van hooinbast worden ook

\Nel in andere

O m s t a n dighe-
den gedragen.
b.\. bij den
\ e 1 d a r b e i d.

omdat ze zoo

goed tegen re
gen en \oeht
bestand zijn.
maar na het

werk legt men
ze al. (lok mag
dan een mutsje
\ au \ leidit erk

aed ragen or
den. Maar is

men in den

rouw. dan is

het \erjdi(dl-
tend. die klee

ren en mutsje
\an boombast

\ oortdurend te

dragen. De
ba-t wordt ge-
|f \ erd door be-

p a a I d e b o o-
iiieii. Zi' wor

den daartoe a'e-

- e h i 1 (1. De

-tukken ba-l

worden met een klopper tot een dunne laj) uitgeklopt. De
\rouw maakt er iiu baadjes ol rokjes \'an door ze met een
me-je in den vorm te snijden. Met eigengemaakte draad naait
/.<• de -tukken aan elkaar, terwijl ze er ook nog op bepaalde
af-tanden rijgdraden door werkt. Dit is ter vergrooting
van de steviaheid. De rouw kleeding wordt in A]io Kajan
ae w oon lijk bij het ma mm at feest (kop|>ensnellersieest nieuw -
jaarsfeest) dat na den oogst worilt gehouden. aJgidi'gd. \ an

kleeding gaat ongunstigen invloed uit op de heide kam-
S3 \ roeger werd er geweven. Volgens den bij uit-
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/.//A /K ilI li.i A h' Z//.V /)/•; i.AM.i-: iU)iK.i-:i.i.i:.\

r <) n I

iMiriir' 1 1

.
u!■ r Kn /ii\. uil -^ciikoxiii- ii>S(;i:hri:k in

KI-: oii/vA.v II-

\

-tek deskundiaen heer (joslina."^. oud-eonserv ator aan hel
Koloniaal Instituut, dat enkele speeirnens van weel kunst
bezit, aetuigt die VM-efkunsI van hoog intellect. Nergens m

Iridië weefde men als in Apo Kajan. Het is mij gehikt.
lank zij de veel vermogende medewerkingen hulp des heeien
I  de 'Hoov (arts), de heele handeling op fotogralisehe plaat

rn film vast te leggen. Ik wil hierover even uitweiden In
\!M» kajan ^rkoinrn. xnn'il ik — opinerkzaani ^«Miiaa 1 *

den heer (bisliinrs - naar de weidkunst. (ó-en stei vehng
had er van eelioord! Dal was een teleurstelling. Maar ze
veranderde in vreugde, toen It. Antonii. niij na eenigen | ,,d
vertelde, dat h i j een spoor had gevonden: t weven zeil heette
..membat" en uien had het vroeger ge.b.an in ka u, pong .. Dat oe
lomoejan". waareen geschikt kamponirhooid was. ..(,esehik

I. ,|i,. dnor zijn bekwaamheden, overwiehl
•iMsliinii tireii zieko-n en lioozi- ^ce-IcM.

heleekent: iemand

D /r \ i riM i iidiTl drn w
/I H»() M I ,„,•1, vr.rheiiuil i-. 'lie kleeibliif w eu Ie kiiiiMen \v < i |H i ■

Op de hevolkiug hezit en daarbij genegen is om Ie helpen.
De Heer de Kooy zou over eenige weken naar die kampong
op tournee gaan — die pranwtoehten duren meestal een paar
weken. Ivn als men het treft, dat de rivier bandjirt, soms drie
lange weken! l'.nlin. over het steeds moeilijke en t ijdroovende,
soms gev aarv (die v an dergelijke doktersreizen zal ik niet uit
weiden. We gingen dus op reis. vol verwaehting. De Rooy
ging. in de kampong gekomen, op onderzoek uit om te trach
ten een oude v rouw. dit> volgens het kamponghoofd nog wel
zou kunnen weven, er toe te lirengen haar kunst te demon-
streeren. Van het dorpshoofd wisten we al. dat de .,bali's"'
(geesten) hel niet goed zonden vinden dat het gebeurde, omdat
het er de tijd niet voor was. Men dient te weten, dat voor
alle handelingen een tijdstip is bepaald, dal samenhangt, met
oogsten, planten, e.d. Maar de Rooy was vol hoop. dat het
oude besje door hel iu de gelegenheid stellen na de demon
stratie de geesten weer tevreden te stellen, zou kunnen wor
den ov ergtdiaald. Ik wachtte iu de ..koehoe"" (logeerhutje).
Kn ik wachtte lang! De Roov kwam maar niet terug! Moei
lijkheden had ik wel voorzien, ik wist ook. dat de Dajak
gaarne jiraat. lang van stof is. maar dat het een paar uur
zou duren, had ik niet voorzien. Eindelijk dan kwam de

Roov terug
met de mede-
deeling. dat hij
geslaagd was.
d a n k z ij d e
me de w erking
vooral van het
k a UI p O n g-
hoofd. Het had
hem een blik
zout (34 tahlet-
ten ii 0.() kg)
gekost! Dat is
een zeer groot
cadeau als men
bedenkt. dat
één blokje zout
toen fO..SO
kostte en de
m e n s c h e n
straatarm zijn.
In de vreugde
des hartim wer
den er toen
nog naalden,
garen, 'n paar
fluweelen lap
pen. eenige
handen vol ta
bak enz. aan
t O e g c V O e g d.

Allen waren we nu tevreden. Heelemaal zeker dat het zou
lukken, waren we nog niet. want er ging een nacht overheen
en in dien nacht kon het oudje toch nog hang worden voor de
geesten, niettegenstaande de belofte, dat alles zou worden
verricht om ze weer in een goed humeur te brengen. Vol span
ning wachtte ik den ochtend lUi den toestand der atmospheer
af: als het regende ol mistig was. zou ik niet kunnen filmen.
Maar "t liep best af! Inplaats van één vrouwtje kwamen er
drie hesjes: ze zouden elkaar helpen, want het was al zoo lang
geleden dal ze t gedaan hadden en t was zoo moeilijk! Nu.
dat bleek. 1 V\ as voor mij een raadsel hoe de weefster wijs
werd uit al de houtjes, stokjes en draden! En ik kreeg diep
respect voor de intelligentie van die ..domme Dajaksche
vrouw ! De Roov kocht het laatste weefgetouw met het laat
ste w eefsel en gaf het cadeau aan het Kol. Instituut. Groot w as
de v reugde, toen ik na ± een jaar in spanning over den uit
slag te hebben verkeerd, het filmnegatief zag en een paar
maanden daarna op het witte doek de vrouwtjes uit het diejie
hinnenland van Borneo vol inspanning aan den arbeid. 8Q
Hoe vasthoudend en eonservatlef de mensehen ook zijn — de
meest eonserv atieve is de beste burger, immers hij handelt
geheel in den geest der vereerde voorouders en geesten, die
geluk en voorspoed over den stam brengen — tocb is de
kleeding der vrouwen aan mode onderhevig. En zoo kent
men ei^ ook ..dametjes" en ..hoereiidoehters". De dames
wonen vooral in Eongnawang. het centrum van Apo Kajan.
't Is de kampong, bewoond door den stam. die dooi zijn

l< l.l-:i.l)lM,. II M l Al)/' /iAMA/-. .V/ /'.r A/-..V. 1X11)1-.
1)11-: Kil Dl-. l l-KXW' I.IXK)' Ol' Dl- l-'OIO DOOK

IA/)/ l.IKW.Mor l-'l.l-:i-: KD. dook Mi.l Dl
I7-. A/;/-.A'o/:.v
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zijn

1'iguvt'n
aozegd

drager!
de draag!iler>

kriigsliaJliglieid de hegeinmiie over Apo Kajan voert, t Is
l- kanipoig met de vMe ..j.arèn Idoe". de inaunen -■<
l.oogen adel. gepan-nleerd aan den vorst J ainaii Kda
,|iens vader Pingan Sorong. Daar kleeden zich de vrouv.n
thans hij voorkeur in riuweelen liaadjes en rokjes. (Ue z
met zilvl-ren IVanje en zilverdraad versieren. De rokjes \an
de vrouwen uit andere kampongs zijn met figuren versiert .
Volgens dr. Elshout droegen de vrouwen te Longnawang mtijd A 1912—1914 — ook dergelijke rokjes. Deze

hehhen een hcteekenis Zoo mug of wellicht heter
k'in alleen een vrouw van zeer hoogen adel een

ridije dragen Avaarop de volledige mensclielijke liguur
is voorgesteld: ze is magisch sterk genoeg om de kracht,
die in\le figuur schuilt, te kunnen verdragen. Vrou
wen van mindere geboorte versieren hun rokjes met het
drakenmotief. maar het volledige motief: kop plus lichaam
is toch een bewijs van hooge geboorte! Mannen en
vrouwen dragen ringetjes, gemaakt van zeer .sterke plant
aardige vezels: de kracht er van gaat magisch over op de

ik merk nog eens op, dat noch de dragers, noch
zich hiervan bewust zijn: 't is adat, mode,

men denkt er niet; verder hij na. Ivoren armringen vindt
men heel mooi. Ik zag óp mijn reis dat er imitatie-ivoor
werd ingevoeril: n.1. ringen van celluloid. Deze zijn veel
goedkoojier dan de echte. De kuit- en polsbandjes worden
versierd met kraaltjes, den laatsten tijd ook met reepjes
alumininmblik. Wie netjes is, draagt er aan elk been n
paar honderd! Kralcnvcrsieringen spelen een groote rol bij
't toilet. In buikgordels en halssnoeren treft men vaak
heel oude kralen aan, waarvan de herkomst niet bekend
is, zoo oud zijn ze. De Dajak betaalt heel veel geld voor
een dergelijke kraal. Er wordt magische kracht aan toege
schreven. net als aan de tanden van panter, beer, veeren van

^bepaalde vo-
g e I s, enz.
Yooral kra
len vormen
persoonlijke
verweermid
delen tegen
ziekten.
De man, die
op zijn uiter-
lijk is ge
steld, laat
het hoofd
haar kort
s n ij d en.
D aarvoor
neemt de
,,b a r b i e r"'
z'n m a n-
d au w-mesje
(het mes, dat
in de schee-
de van hel
kapmes zit.
De Dajak is
met dat pun
tige, zeer
scherpe mes
je buitenge
woon han
dig) en een
stukje hout.
Hij legt het
haar op de
snede, drukt
er met het
houtje op en
het haar is
op maat ge
sneden. Met
hetzelfde
me s j e
scheert hij
ook een deel
V a n h e t

•^ Rnma hoofdhaar
(z O n d e r

APO-KAJAN-VnOUW IN
(MOnERN)

zeep!) SI En
om het toilet
volledig te
maken trek
ken allen:
mannen en
vrouwen, de
oogharen en
w' e n k 1) r a u -
wen uit. Dat
er in haar.
waarin groo-
t e g r O e i-
kracht
schuilt, die
cl u i d e 1 i j k
voor den dag
treedt, magi
sche kracht
zetelt V 01-
gens het ge
loof, sjireekt
wel van zeil.
Bij plant-
feesten dan
sen de vrou
wen met los-
hangend
haar: de rijst
zal dan even
lang worden,
even goed
groeien als
het lange
haar! Dit i.s
de oorspron
kelijke be-
t e c k e n i s.
maar ze is
in den loop
d e r t ij d e n
verloren ge
gaan, 't is
..adat" en
daarmee is
bij de primitieven alles gezegd! Zijn wij. ontwikkelde, he-
schaafde Euroj>eanen in vele ojjzichten anders?

Het zwarte pad bij Harderwijk
Een lange smalle weg, die uitloopt op de zee.
Berken en populieren. Een beekje slingert mee.

Een brugje soms. een kleine boerderij.
en eindelijk de bloemenwei

aan zee.

/)/•; SCHI- I'-RIiA AS AAX DF.X AKHEIIt BIJ DF. APO-
A'.t/.i.vs. nrini-i.iih' /ichihaar zijx dk pols-
R/X<,I-:X r.l.V l'I.AXl r.SA'FZFJ.S. i-f'rsifrd mei
KR. ij.i-.x, i-:x nr: haj.ssxofki.x i '.i.v kkalfx.
HIJ I)I-./.I-. I.AAISII-. HIA-IXDFX ZICH KRALEK.
nlF FFIAVFX (>ri> ZIJX 7-..V MAOIsriIK KRACHT

zorni x Hi-ziiii x

weg. die uitloopt oji de zee.
rustig, grazend vee.

Een lange smalle
Ter ancEre zijde

Kudde zoo groot! Daar is geen hek dat scheidt.
Eén beier zoo rijk in deez' benarden tijd?

— Gemeente wei — aan zee.
En aan het water als ik noordwaarts kijk.
Daar ligt het visschersstadje Harderwijk.

Een schildersdroom. een oord van rust en vrêe.
Aan wat eens was de oude ..Zuidc^rzee"

J. L.

DORONICUMS
G.

H
UOOR G. Kromdmk

El IS nog met zoo heel lang geleden, dat we in onze
^umn betrekkelijk weinig vaste planten aantroffen.

gazons waren van eef

wnr».i „ u . ccnentmale ongeschiktvvarcn voor hooggroeiende vaste ,,lante„. Zelfs in de kleine
recbtlii»; " de oniiractiscbe bolronde en de stijveechtlijmge perkjes voor. Meestal moesten ook enkele jjerken

zoodat men jieer- en appel'-
spreekt \ anzell. dat dei-

De jierken in de groote
dusdanigen vorm. dal ze

stadstuintjes
itlij nige

een sjieciaal figuur uitbeelden,
ster- en maanvormen aantrof. Het
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.,.rkeu cuk na de keplaiiting pr.-eies luiii vor-ni.-n moesten hehoudc-n. Daardoor ^^as nn-n gedwongen alleen
aaggroe.en.le, /oogenaanul,- „nett,*- ,>lantjes t.* gebruiken,

er nog eens een s(.,.rt bij dat per ongeluk t** wil.l groeide.
:iu\\ het mes aan te pas om er den noodigen
te brengen. O]) die ijze ontstonden ook oi)

l.u.tenplaatsen geliefde mozaiekvakken. waar men zelfs
m* t versebdleml gekleurde bladplautjes het familienapen der
b.-noners „i uitbeeldde. G,-lukkig b.*lioort een dergelijke
\''1 ki achting der natuurlijk** gr*)**iwijz** g*'be*'l tot het \"*'r-
li'<leu. b.en *lergelijk*' bi'planting zou tiamwens bij onzen
nio*b*rnen \ illab*)u\\ een ware b**spotting zijn. ÖQ X'i <* li*'bb**n
0 II. al-- h**t *'v*'n kan. **en bl*)*'menbor(l**r in onzen tuin. **n daar-
\ onr zijn nu juist al *)nz*' \ ast** [)lant**n z*)*i g*'sehikt. Z** be-
i| i)*-\*-n hier niet stijl en *leltig t** staan. int**g**nd*'*'l. h*)**
natuurlijker d** groein ijze is \ an inv \ ast** plant**!!, des t**
bi l*'r zullen z** in den blo**-
nieub*)r*ler tot hun recht
kurncn. Het is juist zo*) pr**t-
i ig *lat n** in den b*)r*l**r
m-eii figuurtjes h*>bb*'n.
))arit nu is *)*)k het *)nd*'r-
iiniid \*'*'1 g*'niakk**lijk*'r *'n
kan *!*■ anuit**ur-tuinier z**lf
'■'■n-- \^at j)lant**n *-n ver-
piant**n. \len is niet meer
/!'*> aan special** regel.-- ge-
ln)n*l*'n. al mag men na-
luLirlijk ook eer niet alle-
di)or elkaar planten, terwijl
oieii *)ok rekening dient te
iiouden met kleur, bloeitij*!

1  II hoogte \ an het gewas.
Il*-ett men eenig kleurge-
\ *1**1. dan kan men zelf
prachtig** combinaties nia-
ki-ii. Misschien zijn **r **en
(laar plekjes, die u ni**t erg
li''\ allen «'n misschien is er
iH)k e*'n t*' groote hloernlooz**
i )*-rio*l*'. Dat kunt ge g<*-
makk**lijk ond**rvang*'n door
Ml uw bordi'r zooveel mog*'-
l ijk soorten aan te planten.
\ ari de breed uitgroeiende
m **mt g** er dan drie. van
■ h' aii*l**r** vijf en van de
lag**r*' plant**!! tien tot vijf-
iH'ii stuks aan één groepje.
Tot (Ie gemakkelijkste vaste*
plant**!! behooren ongetwij-
lehl <le Doronicums met hun
liel geel g**straahle krans-
bloern*'!!. gezeten op soepe
le. lange stelen. Prachtig
/ijn ze als ze in het vroege
\ oor jaar. w anneer er nog niet
\ cel and**re bloe!n**n van
\ a-te planten zijn. daar in ins

DOROMCUM
( h"t'i iffV; I

él

 CAIK:ASIIIM
'J u'i'i'inriKt'- r?/;'. AM

7X

liorder staan te bloeien tus-
-rhen al dat teere. wazige groen. Kigenaardig is het daarom,
dal mi*!i ze zoo weinig in den liel hebb**rstui!! aantr(*it. tem****r
daar ze het uitstek**!!*! op alle grondsoorten doen. Ze groeien
Ml ib' \olh* zon. zoow(*l als in de schaduw, maar het iiiooist

als ze in half scharluw staan. Hoeve**! scha*luw-
**r niet in ****!! sta*l.sti!in. waar m**!! ni**t weet

"  I ' *
v*)ldaa!i

/i|ii. D*)k aan *le gr**!!s van *)j)*'n bosehb*'j)lantingen zijn ze
\olkornen *)|) hun [ilaats. want op menige buitenplaats,
waar jaren gelerlen **nk*'l** p*)ll*'n w**rd**n uitg**plant. k*)m*'n
nu fi**el** stro*)ken verwilderd v*)or. *lie het hosch als het war**
i ri **.'!! gou*l**n gl*)*'d zetten. Er zijn v**rschill**n*l*- s*)*)rten.
/oodat men \ an het vimege v*)*)rjaar t*)t mi*l*l*'n in *l**!i zomer
\ an hun fraaien bloei geniet***! kan.
looit zi*h in April-.Mei ree*ls met haar prachtige.
I i loemen. waarvan *1** sierlijk** stengels ****!! lengt**
bereiken. Wie van e**n !no*)i** ***)!nbi!iati*' h*>u*lt. nmet *lez**

. . lis planten naast ****n gr*>**pj** Anchiisa myosotidiflora. In
\nril-.Juni hloeit *1** «O tot dO cm ho*)g wordenil** D. (ilanta-

/i|n

|d**kjes zijn er niet in ***■!! stailstuin.
\)at er tt* planten. Welnu. b**nut een paar van *li** ho**kj*
\ oor Doronicums. **!i g** zult **r w**rk**lijk over

aan

Doronicum eru 'asicum
hel*l**r g**l**

st**n<f**ls ****!i l**!!!rt** van öO cm.

gin**un! excclsum. die niet zooveel schaduw verdraagt als
ei'rstgenoonnle. §3 Doronieunis geven het voordeel •— en <iit
is ^•ooral voor den liefhebberstnin van lielang — dat ze vol
komen winti-rharil zijn.Toen in den strengen winter van 1929
vele zoogenaam*!** winterhartle vaste planten bevroren, bleken
*le Doronieunis die bij ons, zoniler eenig** beschutting, op den
vollen winil stonden, niets geh'den ti* hebben. S3 De ver
menigvuldiging gesehi***lt door scheuren en zaaien. Wie
echt**!* dit voorjaar nog hloemcn wil hebben, doet beter een
[laar plant**n te koopen. I le*>ft men echter den tijd, dan raden
we u aan z** zelf te zaai***!, ge kunt dan voor een paar diib-
heltjes in het bezit komen van een groot aantal planten. Er
zijn nog heel wat liefhebbers, die menen, dat het zaaien
van vaste jilanten niet mogelijk is. Dat gaat echter heel ge-
!!!akk**lijk. en we hojten u in den loojienden jaargang nog
eenige sooi ten te beschrijven **n te toonen, die voor deze wijze

van vermenigvuldiging in
aanmerking komen. Het
zaaien kan van eind April
tot eind Juni en direct in
den vollen grond geschieden.
Zaait men niet te dicht, dan
behoeft men slechts eenmaal
te verspeenen. Zoodra de
plantjes elkaar raken, wor
den ze op een voedzaam
bedj** op een ouderlingen af
stand van tw intig tot dertig
cm gezet. Daar blijven z**
tot het volgend voorjaar
staan, waarna men ze met

een flinke kluit op de be
stemde plaats in den border
kan uitplanten. Is men een
maal in het bezit van een
partijtje planten, dan kun
nen we ze beter door schei!-
ren vermenigvuldigen, waar
door men **veneens in het
bezit blijft van jonge plan-
t*'n. De beste tijd om ze t**
scheuren valt *lirect na den
bloei. Zijn ze **enniaal uitg**-
bloeid, dan geven de laag
blijvende en de soms tijde
lijk afstervende bladeren
weinig sierwaarde meer. M**n
doet daarom beter ze na den
bloei op te nemen, te scheu
ren. en ze op een apart hoek
je in den tuin w**er op t**
planten, waarna ze volgen*!
voorjaar, nu *lesnoods op
een a!!*l**r plekje, in den bor-
*l*'r gezet kunnen w*)rdc!i.
De, D. caucasicum. die al bij
zonder rijk bloeit, zou ook
he*'l g*)**d als tijdelijke ran*l-
plant t** g**bruiken zijn. na
*len bhiei *lan te vervang***!

*lo*)!' ****njarig** zaa*lblo**!n**!!. waaron*!**** ook ****!! massa goe*l**
ran*lpla!!t**!! schuilen. 83 T**nsl*)tle meen ik *la!! nog t** moct**!i
!vijz**n op *1** Doronieunis als snijliloi'm**!!. o|) de aiheelding
hierhoven komt *lat **cht**r vohlocnde naar voren.

SPOREN DER DIEREN IN
HET VELD

DOOIt H. J. V. SODY {Slot)
f.S slot van ons artikelenreeksje willen wc nu nog
eens ****!* paar voorbeelden geven van bijzondere ge-
^'all**n. 83 We beginnen *lan met een uiterst merk-
waanlig g*'val, dat is waar te nemen bij het tijger-

-p*)or. D** tijg*'!' v**rtoont *le cigenaardigh**id, *lat zijn klauwen
niet alle **ven groot zijn: d*; v*)*)rkla!!wen zijn be*luiden*l
grooter dan die van de aeht**r])OOtcn. de voorprcnten zijn
*]us ook grooter. roruler, meer gesjireid. dan de achtcrprenteri.
Als we dit eenmaal wet***!, *lan kunnen we dus uit het spoor
ten alle tijd** *lirect zijn wij/.** van loojten allezen. Normaler-

Ti{iknihi{rCs Cniulhiuulii,

A



IS O

BIJ I TEN
]'i Maan i'Js^

wijze, zet iiu tle t ijger zijn achterpooteii j„.,.eier
(Ie prenten van de voorpooten. maar sla^ '
h(-én naar voren! Met andere w.mrden:
links (m recht.s een prentenpaar. pjj de k"Jp'

naar voren: Met ander(
(üi recht.s een prentenpaar

di

ho

eren van onze vroegere groc]) 2
verschik dat het hier juist de prent
van de achterpoot is. die op den

1grond v.h'.r staat! Om z(j<i te loopen

\ ('no]J
(laarover-

'pt telkens

I),. vreemde plaatsing Nan t elkens t^^ ee prenten h.tapspooi. I> „...zaak n. het feit
.chmn '^■ '^' ht.Vi (als een pijl uit den hoog) naarvore,,'

üTn.l Vl-...-.. ....-k Ü.-. mak..,, m.., ,la m»

^aar m''

is stellig wel een ruime mate van
lenigheid noodig. M at neemt men
nu 'echter buiten, véél tijgersporen
bestudcerende. precies waar.'' Dat
niet alle tijgersporen geheel Z(J() ver-
loopen als hier aangegeven ! Sommi
ge tijgers zetten hun achterpooten
v.^'rder vimr de [.renten der voor-
[.ooten dan andere. .)a. enkele zetten ze
heel eenvoudig boveno|. de [.renten der
voorpooten! Voor zoover nu onze erva
ring reikt, hebben we in bet laatste geval
te maken met zeer oude (eenigszins stij
ve!) exemjdaren. Hetgeen zeer [.lausibel
lijkt. En dit zou nu tot feitelijke waar
heid kunnen stempelen de bewering, di(»
ik hoorde van een zeer groot tijgerjager,
dat namelijk zulke tijgers, die hun ach
terpooten bovenop de prenten van hui.
voorpooten plaatsen (en dus een soort
..twecbeenig" spoor vertooncn) ..maneat

,1(7// /.. A'//. I .V/'/- Vl 'OOh'
-(>!■. I

van zijn voort be^ eging. een houding
,11,. dikwijls zeer opvallend ig ^
,,nzen hond. N an elk prentenpaar F
j, de links gelegene afkomstig van r
,.(•11 v(.or|.<.ot . de bovenste van deii '
linkerv(.(.rj.(.<.t. de naar beneden*'
daar<.[. v(.lgende van den rechter,
enz. De reehts-aehter deze voor.
[.renten <re[.laatste aldrukken zijn 1
dan van de achterpooten afkomstig. ^

'■■V/7. .V /■;/•;.V ()/vM.V(

#
5§ f ..r

*ï;

zouden zijn! iNatuurlijk moeten'U'S

we altijd zeer voorzichtig zijn met het
direct ,,generaliseeren" van een paar losse
waarnemingen. .Aan den anderen kant ech
ter is het zoo ongezocht in elkaar passen
van deze, uitsluitend op feitelijke con
stateeringen berustende, bewering van
den grooten tijgerjager en mijn eigen the
oretische overweging toch wel zeer op
vallend. (Men vergelijke de twee rechtsche
fig. hiernaast). ÖQ Van zulke zaken zijn er
in het bosch nog zeer vele méér op te
merken en te overdenken, te veel orn
hier er op in te gaan. Maar dit is ook
eigenlijk al niet meer het zuivere a-b-c
van het sporenzoeken, doch het eigen
lijke interessante bcstudeeren zcdf. En
daaraan is de beginneling nog allerminst
toe. M^ie zich er in wil werken, hij be
ginne inderdaad met een grondige (prac-
tisehe!) studie der ..voorbereidende wcten-
sehap[)en" en kieze uiteraard zijn ob.
ieeten wat meer in zijn naaste om-

\ehternaa-t de [.rent van den linker,
voor,.out staat die van den linker-aehterpoot. enz. Hoezeer
ik v7'oeger meende, dat dit s[...orb.-el(l t yp.seh ^ as voor
„„zen huisb..nd. t..eb blijkt bet we degel,,k ....k hl, andere

dieren voor I'' komen. Jk vond het na
melijk eens [.reeies z(.o. afkomstig van
den Eur(.[.ees<dien v(.s (wiens [.renten van
die van d<'n bond (.verigens te (.nderschei-
den zijn do(.rdal ze smaller zijn en voo,-.
zien ook van smallere en levenslangere
nagelafdrukken. Hel drafspoor van den
vr.is vertoont b(.vendien het zoo alge
meen bekende ..sm.eren", dat wil zeggen
een [.laatsing van alle prenten in één
rechte lijn. die jui'^t (.nder de asvanhet
liehaain verl(.(.[.t). SI M e willen dit op
stel besluiten met een herinnering aan den
..(.rang-[.endek . den tot V(.(.r kort zoo
V(.rmaarden ..missing link van Suma-

I

f;
y;.

tra! Het jongste (.[.zienbarende geval van
(i-o

m <f C'

.-Cf'

#
Y C". » v«;, C-

' ' KSPOOK
'  in-is-Wo.Y/,

si'ORi-.y r.-i.v /,7,v
TIJGER. LIXKS XOR-
.MAAL, RECHTS /.(,X
.,.l/.t.V/-;. ! V/■.'//"-

geving! Een tweede geval, dat hier
nog even zal worden behandeld,
moge dan ook (.ntleend worden
aan het spoor van onzen gewonen
huishond. SI Het betreft namelijk
het gewone slentcrspoor van den
hond. Dit waar te nemen ligt bin
nen ieders bereik; men hoeft bij
voorbeeld slechts een hond van
een plas uit over het droge asphalt
van een straat te zien loopen en
dan direct op zijn spoor te let
ten. M'e nemen dan dikwijls ^
waar een prentopvolging als ge-
teekcnd in de tweeclc fig. links ^
van boven. M at beduidt nu dit

\
\\ aar genomen (beren-)
wij 1  voor ons alleen:

sporen. be-

kil
hoe gebrek-

wij in het algemeen op de
In.ogte zijn van alles wat spoor

P'^I^XTEX IM .V CCOR- EX ACHT ERH A\ Dl- \
GlAVCXEX .1.1/■

r.l .V /•, EX

spoor? D.W.Z.: „hoe" liep de
hond, die het voortbracht ? Voor
hem, die meer dan gewoon be
lang stelt in deze kwesties, mo
ge ik aanraden dit geval eens
geheelgeheel zelf te trachten uit te [

I'REXI EX I'.l.V | -,
.luizen. Maar ik "cerr^' ' ^ '

ook direct de „oplossing". Het zoo abm.rmaal lijk .
IS in werkelijkheid een zeer ...re^v-nn,v' <r„„„i vv; . ''P'u'ri'kelijkheid een zeer ..gewoon" geval

A

. M'at V'","'
lijk wel van zelf spreekt, daar de hond

Voor onze „ .spoor maakte en daarbij geen enkele ingewikkeld^'''
Ie of ge-is niets anders dan een heel lichte viriati^van het^''^"heimzinnige. dans- of dronkemans-pas ten best,
normale

prent is ! M ie k('''nt een berenspoor.
M i(> vvt-et. dat een beren[)rent in
derdaad iets ..menschelijks ver-
t<.(.nt (d.w.z. vooral eenige gelijke
nis met de mensehelijke ..plat
voet -prent, zie de onderste afb.).
En w ie v^isl dan (.(.k. dat een ..mis

vormd mensehenspoor - g""'
v(.nden in de bossehen van
.'^umatra. volstrekt niet be
koeld,■ te l.ehooren aan eenwan-
staltig(-n mensch (den orang-
[.endek !). maar heel eenvoudig
werd aehlergelateTi door een
gi^wonen Maleisehen beer? M'ij
geven bierbij een afbeelding
van (>en [.aar berenprenten.l( Vfiis. dat de j.rent van den voorpoot veel

tatie" i-t 'i aebterpm.t. De ..interpre-
aeii ilU- Z cl,. r.f.ndfskiiDtli-
wa"' (OL ,

v.«

jong' Het i-a v,,-l i' """"'J'u- orang-|.,-ndek) met een""''"^vaardig hoe in de (.ude verhalen

heerCH IJ-. RRoo I r.\ r.i .v i-.i.x
Men ziet daaruit
kleiner (korter)

[.ositief bedrog (waarbij men namelijk het
skelet van een jong gemutileerd .slank-
aa[.je. Hithecus thoniasi. voor den orang-
[.endek wilde laten doorgaan), zou on?
i.ijna doen v ergeten. dat het geloof aan
den orang-pendek (h(.ev\el niet andersdan
een fantasie-w ezen) ti'.ch eigenlijk berustte
oj. gegevens, die (.[. ziehzfdf wel degelijk
reëel waren, dotdi verkeerd geïnterpre
teerd werden. Te weten: de sporen! Die
s[)oren bestonden ! En bestaan nog. -Al
leen: ze zijn niet afkomstig van den
..orang-[.endek". doch . . . van den Ma-
leischen beer. En dat het geloof aan den
(.rang-j.endek zoo lang k(.n voortleven,
telkens weer ..v ersterkt" dt.or nieuwebe-

V. ijzen in den vorm van nieuwe
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«as ..zam,.,,jm.? \I,.„ l,-,.,- ,1„. verlmle,, n- ...-„s „|, „„ va,haar
/„ li Ui) lil t ac hli-ral.) ..vai- ,1a liahlvaal■,U)^e c„nrlusi,'lr,-k-
kina ,I,T ,l,v,.|-,a «aari„.m,.rs! II,„• si,„,M.| ,v„i-,lt ,1,. vol-
k lai iii<> \aii zodicts. waniuM-r men eenigr fjcriiigr- kennis be
zit \an (ie >|)(,ren en prenten der dieren! ^ Om te laten
zien. dat het spoor van den orang-oetan geenszins (U)k
/oo\eei gelijkt op een menschenspoor. lieelden we ook
Y»n iiit (lier nog even een paar i>renten aC. Men kan
I aainit zien. dat de orang-oetan (die eigenlijk op den grond
met- te maken heelt) niet zuiver oj) de zolen van zijn
handen en voeten loopt ! \\ at de handen aangaat, loopt
ii i j in waarheid op de knokkels \ an zijn ..vuisten" (mi \vat de
voelen betreft, houdt hij onder het loopen de vingers

str>rk gekromd en de duim zijwaarts uit. ^ Gewone „lage
re ajien - aarvan sommig(> soorten trouwens heel vaak
op den grond komen, ja wellicht zelfs nog iih'mu- op don
grond dan in de boomeu leven en ook op dien grond hun
voedsel zoeken vertonnen geenszins dit zonderlinge sjioor
van den orang-oetan (en den ehimpans('). maar laten hel
beeld zien. dat is voorgesteld door de beide prenten op
blz. 130. N(jg weer geheel anders is bet spoor der gibbons,
de laagste der vier anthropoide aapgroe|)en. Deze zijn name
lijk de e(^nig(" a])(^n. di(^. ev(^nals de menseh. zuiver ..reeht-
(tp en dus slechts op de beide aebterst(" ledematen loo|)en.
Overigens zal men het s[)oor van deze gibbons in het boseh
zeker niet licht o]) den grond aantreffen, aangezien ze (vrij
wel) nooit ()]) den grond komen !

EEN ARGENTI/NSCH NATIONAAL PARK
DOOR Ghk. vav HalevOF 1 H Mei 34 is de eerste t rein aangekomen te San C.arlos

de Bariloehe. en sinds dien is het Nationale Park van
.-Vrgentinië. het .\rgentijnsehe Zwitserland, zooals we
het plegen te noemen, in het groote verkeer des lands

opgenomen. Tot groote vreugde van toeristen. al|)inisten. ski-
ioopers. jagers en zoo voorts. §3 Het is eigenaardig, dat men
voor het terrein van die sport een stre(dv heeft uitgezocht,
waar een meer een

ge nOe m d

nr-: eu.andenïï erfa.d ix.a

'• i I a n (1
w ordt. Vi ant de naam
..Nahuel Huapi". die
het groote meer
draagt, waaraan Ha-
riloehe gelegen i-.
Iii-leekent ..Kilaiid
\ an den Tijger ". Pars
pro toto: een der tal
rijke eilanden in het
meer heeft aan het
meer zijn naam ge
geven. SI Het is een
uroote reek- meren,
die daar in Argenti-
nii- ligt aan den oos-
telijken voet van de
( Ordilleras de los .An-
de-. Men behoeft geen
U('(doog te zijn om de
formatie van die me
ren te begrijpen: men
kan de voiming ervan in het klein gemakkelijk na
bootsen. l.aat water afdruppelen van een dak van ge
golfd zink. \% erj) oj) den grond, waar de druppels vallen,
.•en hoo|i zand. Fm men zal zien. hoe het vallende water
het zand wegspoelt en dan geulen in het zand uit-
-iijpt. een gedeelte van het zand meesleepend. De bergen
van de Andes zijn het dak: van de eeuwig witte toppen
-tro(»mt het gletseherw ater voortdurend af. holt in zijn val
.|e dalen aan den voet der bergen uit. en vormt dan riviertjes,
.iie. naar den verren .Atlantisehen Oceaan stroomend. het slih.
.lat de Patagonisehe pampa gevormd heeft, meesleepen. Zóó
I- de formatie van de Patagonisehe meren, die in Argentinië
l iegen aan den voet der ('.ordilleras. Van andere formatie is
het iet- noordelijker liggende Lacar-meer. dat een keteldal in
het gebergte met water gevuld heeft; dit is dus niet het typi-
-che Patagonisehe meer. SI .Argentinië heeft de reputatie, dat
h.-t leelijk is. Die reputatie is hoofdzakidijk te wijten aan
mensehen. die kort(«n tijd te Buenos .Aires hebbi^n dmtrge-
hraeht en niet mei^r dan de asphaltstraten gezien hehben.
Waarna zij alles van Argentinië afwisten, en erover schreven.
Het is. al-^of men de Vereenigde .Staten beoordeelde naar een
oppervlakkigen indruk van New Vork. SI Van het oogjiunl
van iandsehapssehoon bezien, bestaat er niet één Argentinië,
doch dozijnen. Buenos Aires is één van die aspecten, en de
-tad der a-phalt st raten bimft hare eigen bekoringen: straten
/..OWel al- oarken en riviergezichten en havens. De rest van

'  " De boomiooze.\riïentinië is zoo rijk aan variatie als Kuropa.
•cht- lieht-:£eg(dfde pampa: bet hooggebergte van de Andes
.-t zijn bepliiimde vulkanen en zijn eeuwige sneeuw en i)s:III.-t Zipi liejit ■ I I ■

.■ tro[.i-ehe landschappen van de provincies Salta. .lujuy <m
iicuman: -uikerriet vodden en driaasappeltuinen met op den

achtergrond de besneeuwde bergkammen: het tropische oer
woud in de territoria C.haco. Formosa en Misiones: de toendra
van zuichdijk Patagonië: de fjordenwereld van Vuurland: de
riviergezichten op de Parana- en Uruguav-rivieren: de onver
getelijke schoonheid van de Delta van den Parana, met zijn
tienduizenden eilanden: de korenvelden der provincies Entre
Rios en .Santa Fé: de gebergten van de provincies Buenos

Ai re s en C'iórdoba. on
besneeuwd. maar met
(dgen schoonheid —
dat alles is Argenti
nië. SI Maar het
mooiste is misschien
het nationale park
van het Nahuel Hiia-
jM-meer. Op zijn wa-
terspieg(d van onge
veer 800 vierkante
kilometer (het meer
van Geii(";ve t(dt er
.348) en zijn grilligen
vorm met ingesneden
vingeringen en fjor
den zien in het wes
ten de hooge top[ien
van de .-Xndes neer.
terwijl aan d(> ooste
lijke oevers het pam
pa-land. zacht ge
golfd. begint. Hooge

— hoofdzakelijk evpressen.
meter hoogte en wel tien

en kleinere eilanden, alle
ojipervlakte. .Sommige van

die eilanden steken een honderd meter boven den water
spiegel uit. Enkele er van zijn bewoond: op een hunner
heeft een rijke Argentijn een model-estancia aangelegd,
naar Engelschen trant, niet zoozeer voor exjiloitatie als
wel om te dienen tot zomerverblijf en voor sport. S! Het
meer. dat op sommige plaatsen een diepte van 300 me
ter en meer heeft, is rijk aan forellen, speciaal uit Europa
en Noord-.Amerika daarheen overgebracht, die zich sterk
vermenigvuldigd hebhen: in de bosschen rond het .Nahuel
Huajii is wibl van allerlei aard te vinden, van de puma
of Amerikaansehen zilverleeuw, inheemsclie herten en reeën
en ander Zuidamerikaanseh wild af tot de hier geïmjiorteerde
Siherisehe everzwijnen, die op sommige jilaatsen een ware
plaag zijn geworden. SI In den winter kent men er ijs en
sneeuw: dan wordt er oj) de hellingen zij Bariloehe vooral
ski-sport bedreven; in den zomer is de bergsjiort in zwang
en worden er expedities gemaakt, het omliggende hooggebergte
in. Bariloehe. het kleine stadje aan een der Argentijnsehe
fjord-s|)itsen van het meer, heeft verscheiden hotels, waarvan
één ingericht voor internationaal toerisme en dus met hoogen
standaard. Stoombootjes en motorbooten onderhouden ge
regelde diensten over het meer of kunnen voor uitstapjes
gebruikt worden. SI Tot dusverre was het lastigste de
slechte verbinding met Buenos .Aires. De reis is — ook thans
nog — lang en niet bijzonder belangwekkend voor hen. die
van het landscha[) slechts conventioneele schoonheid ver
langen. Van Buenos Aires eerst naar Bahia Blanca, de ziiide-

UET NAUVEE IlUAPI-MEER

liosschen omzoomen het mee
waarbij er zijn van wel
meter omvang. Dertig
dicht heboseht. breken zijn

veertig
(/rootere
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Een reis ove vlakke
liikste eraanhaven van Argentinië. , , , , i,,,.
zicht golvende velden, slechts éénmaal onderbrokeniTg^^Cgte der provincie Buenos Aires. SI Diin de Pampa
Om die op prijs te stellen moet men een gevoel voor hon/.on
hebben. Want de Pampa is bergloos en boomloos; eene eny
delooze vlakte in een kring van onondergebroken lion/ont.
SI Te Bahia Blanea verlaat men den trein van den/mulei-
spoorweg om over te gaan op den Staatsspoorweg. Door het
territorium Rio Negro doorkruist men het continent in zijn
heele breedte voor drie vierden. En dan hield, tot voor kort.
do spoorweg plotseling op; men moest verder reizen jier auto
van Nirihuao (bijna alle jilaatsen in deze streek lu bben
Indiaansehe namen) tot aan San Carlos de Bariloehe. gelegen
aan die baai van het Nahucl Huapi-meer. die het meest naar
het oosten toe landinwaarts gaat. De reis van Buenos Aires
per trein duurde anderhalven dag; die rest per auto was een
afstand van een vijftig kilometer. Een niet steeds aangename
reis over deze stoffige vlakte, met verre van volmaakte wegen.
Het laatste gedeelte spoorweg is nu voltooid, en men bereikt
Bariloehe thans per trein in minder dan twee dagen. ÖQ Heeft
men eenige dagen in de omstreken van het jNahuel Huapi-
meer doorgebracht, dan kan men de reis voortzetten via het
haventje Puerto Biest, aan den meest westelijken arm van
het meer. over de Andes naar Chili, en daar verder aansluiting
vinden met het Chileeusche spoorwegnet. Voor de heele reis
zoowel als onderdeelen ervan worden door reisbureaux in
alle seizoenen comhi-

Wollandef
eerste Hoj.

hebben, waren Iwep zeeliedg^

piet de eerste
Pbililis van der
in de gesehiedi-ius
landers. die er een B, <,uw er. aehlsten Gouverneur"

Meereli was eebt<
Pet Nabuel Huapi. D<

.II,-- vijf jaar nadat iij
Genei aal %an „.-ergelegd- overging in den dienst de

Cl) door deze in 1()41 als Guuvfr.
xserd gezonden. Deze ondernam

in 1()43 een exjie
t(> vero\'eren. nam

7 Augustuop

.unbt als zoodanig
West-Indische Gomiiagnie. e
„eiir-Generaal 'pp j. dal land op de Spanjaarde,,

de havenstad \ aldivia in en overleed aldaa,
1()43 S3 De twee matrozen, over wie hethkr

■mal. waren van zijn ad.niraalsebip gedrost, het binnenland
P, .mtrokkeii en hadden zich aangesloten bi, een stam Pueld),
Indianen, bij welke zij blijkbaar geworden z.jn wat wij hede,,
ten dage zouden noemen ..militaire nislrueteurs . Zij liielpe„
de Puelches o.a. zich in staat van v.'rweer te stellen tegen
de Si.anjaarden. die van Chili uit. over de Andes heen, in die
dagen strooptochten plachten te ondernemen om slaven te
halen. Het beste middel, dat zij daartegen konden bedenken.
was. een formeele vesting aan te leggen op een eilandje, ge-
legen in het Et>ulau<]uén-meer. een arrn van het Nahuel-
Huapi. SI Maar het mocht niet baten. In 1()49 maakte
kajiitein Don Diego Ponee d<> Eeón \ an Chili uit een expeditie
deze buurt uit. Zijn doel was tweeledig. In de eerste plaats
wilde hij. naar gezegd, slaven balen:
stammen waren slechte arbeiders vimr

naties gemaakt; toe-
risten-bureaux in de
verschillende aan het
meer gelegen plaat
sen helpen de reizi

Igers. n de ge-
hetschiedenis van

Nahuel Huapi-meer
hebben eigenaardig
genoeg ook Hollan
ders een rol gespeeld.
De Hollander is trou
wens in Argentinië
een onvermijdelijk
iets. Ik heb in Argen
tinië landgenooten
aangetroffen op de
O n w aars e hijnlij kstc
plaatsen, en in alle
uithoeken van het
land. Er zijn Hollan
ders in Misiones. waar Brazilië, Argentinië en Paraguay
elkaar ontmoeten; er zijn Hollanders in het verste zuiden,
waar de Heer Wubbe een fokkerij van zilvervossen heeft
in het territorium Santa Cruz. en waar zelfs in de straf
gevangenis te üshuaia een landgenoot moet zitten: ook
zitten er Hollanders op estancias te San Martin de los
Andes, aan het Lacar-bergmeer. SI De Hollanders van het
Nahuel Huapi behooren evenwel tot de geschiedenis, en wel
tot de eerste geschiedenis van het Nahuel Huajii-meer. In

SAN MARTIN DE LOS ANDES. MET HET LACARMEER OP DEN

tagonië. tusschen de

de Indianen uit deze
de Chileeusche mijnen,

maar zij w aren beter
dan heelemaal niets.
En in de tweede
plaats w as hij op zoek
naar de ..Caesars".
Dat was een van die
legenden, zooals men
er in dien tijd in
Spaansch Amerika
zoo veel had. Een
machtig heerschers-
geslacht uit de eerste
jaren der Spaansche
vx'rovering zou uit
Cliili of Peru ge
vlucht zijn naar het
zuiden. de Andes
ov ergestoken zijn en
moest een stad, wel
ker weelde onbe
schrijfelijk was, ge
sticht hebben in Pa-

At lantischen Oceaan.

de eerste plaats een zendeling, Philips van der Meeren. in de
Z uid-Amerikaansche geschiedenis beter bekend onder de
verspaansehing van zijn naam; Felipe de la Laguna. wat de
letterlijke vertaling ervan is. Hij maakte deel uit van eene
missie in Santiago de Chile. en kreeg in 1703 vmn den gouver
neur der Spaansehe kroon verlof om het missie-station aan
het Nahuel-Huapi-meer, dat reeds tweemaal door de Tehuel-
sehe-Indianen verwoest was, te herstellen. Hij ging. verge
zeld door een anderen geestelijke, die onderweg ziek werd
en naar Santiago terug moest keeren. ov^er land naar zijn
bestemming toe. en bereikte deze na drie maanden rond
zwerven. Uit het stadje Gastro, in Chili, liet hij arbeiders
komen, die de missie-gebouwen herstelden, waarna hij zijn
werk begon onder de Tehuelehe- en Puelehe-lndianen. die
zich in grooten getale lieten doopen. Hij schiep eeji geregelde
verbinding met Valdivia. de Chileeusche haven, en maakte
tal van ontdekkingreizen naar het westen, vooral over de

iCUTERGROND

tusschen de Andes en den
Diit was iels voor een Spaanschen ..conquistador". SI Aan
het Nahuel Huajii bereikten Don Diego Ponce de León
berichten over den Puelche-st am. die op een eilandje, ondei'
leiding van twee Hollanders, versterkingen tegen de Span
jaarden had opgeworpen. Dat mocht niet ongestraft blij
ven. Don Diego Ponce de l.eón liet vlotten maken, vocr
met <leze naar het eilandje en viel de versterking aan. Met
succes; de expeditie keerde naar bet vasteland terug met 30Ü
gevangem-n. SQ Of zich de twee Hollanders onder hen bevon
den en of ook deze later als slaven gew erkt hebben in de mij
nen. dan wel misschien gev allen zijn in het gevecht, heb ik
niet kunnen ontdekken. Ook hun nam<-n heb ik niet kunnen
vinden. ..Twee Hollandsclo' deserteurs van het eskader van
Brouwer dat is al wat de documenten, die ik heb kunnen
vinden, over hen rgen.

DE MAAS WIJKER„MERR YMAK ER
(Slot van hladz. 123)

A

Limay-rivier, die in het Nahuel Huapi-meer haar oorsprong
vindt. Van het Chileensche eiland Chiloë bracht hij de eerste
schapen naar Nahuel Huapi. Op 29 October 1707. toen hij
zich op weg bevond van Nahuel Huapi naar de Chileensche
stad Concepeión, overleed hij; sommigen beweren tengc-volge
van een vergif, hem door Indianen toegediend. SQ Pater

.A.N de gebaren kon men zien. dat men hem wilde ovi
reden, mee binmm te gaan. Maar hij weigerde met T-spi
me-wel-. ik-heb-h.-t-te-druk- .m ik-heb-haast-gebaartjes. ]
toen ook bet bestuur verdw.-nen uas. keerde hij zich o
maar lie]) even ))ojr terug, ojn het best uur iets na te roept
en hij lachte weer hartelijk, toen hij voorgoed in de richti
van het station verdween.

Zwakman was opg,-staan en rekte ziel, zoo besclias
mogelijk een beetji- ui(.

-Dok een glaasje bie.y- vroeg hij .
-budde ,k bet hoofd: ..Nee"-, zei ik. ..een kleintje koffm'


