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

EEN SLIPPERTIE NAAR
MAROKKO
DOOR MASCHA KaLÉKO

'ORGENS om zes uur, op de seconde af, komt
de „Yoconda" te Ceuta aan. De Moord-Afri-
kaansche haven wordt ons bij het ontbijt ge-

.serveerd. Bijna een uur gaat er heen met de
onderhandelingen met den chauffeur, die ons naar Tetoean.
de Spaansch-Marokkaansche hoofdstad, zal brengen. Daarbij
blijkt, dat de jongeling uit Portugal, dien wij van ons schip
om zoo te zeggen als ..tolk" meegenomen hebben, niet al
te veel verstaat van het gemompel des bruinen wagenbestuur
ders. Gelukt het hem, een met het Portugeesch verwanten
klinker op te vangen, dan knikt hij geestdriftig en verheugt
hij zich als een schooljongen. Van uitleggingen ondeiAveg
naar Tetoean komt dus niets.

Gemakkelijk en zeker van zijn zaak vliegt de auto heuvelop.
Al en to(' zien wij tusschen de hergen iets krijtwits, kartelig

gewelfde gevels, daken mi^t gekantkloste boordsels, die zich
ontpopjx'n als typisch Moorsch stucwerk, waarvan wij in
Granada al een voorproefje gehad hebben. En daar opeens:
t^en klein, als met liligrain bewerkt huis. met miniatuur-
koejxd: zeker een moskei^ . . . Onze Hamburger, die sinds
Genua een zwak voor kunstgeschiedenis heeft, schat zelf
bewust: ,,/jOo omstreeks de 13e eeuw . . ." W ij vinden, dat
het marsepeinkleurige huis hetooverend mooi tegen het blauw
van den hemel afsteekt. De auto staat stil. en wij springen
eruit om de bezienswaardigheid te besnuffelen. W ant zoo is
de inensch: het is hem niet voldoende, dat iets niet méér
dan mooi is. neen, de onderAvijzer staat in hem oj) en zegt:
W'acht even, je moet ook iets voor je ontwikkeling doen.
W aren wij braaf doorgereden, nooit zouden wij het onlie-

schaamde bordje aan den westelijkcm muur van de ..moskee"
gezien hebben: C.entraal Teleloon Kantoor.

Onttooverd Afrika . . .!
Intusschen is het heel warm geworden: de te Malaga ge

kochte ..sombrero is zijn twee jieseta's waard. Meermalen
komen wij nog langs Aerdacht ..moskee-achtig" uitziende
krijt huisjes, maar de ehaufleur is oj) de hoogte, glimlacht
tegen ons en geeft gas . . . Een flinke kerel, die bruine chauf
feur van ons; Ave zijn Irolseh o]) hetn. Wc zouden hem Aval
prettigs Avillen zeggen, bijvoorbeeld, dal hij zoo handig en
zeker rijdt, of iets dergelijks. Maar. meneer Portugal. a\ ie
kent letoeanseh? En dus nemen a\<> een snel besluit: Ave
klappim in de handen mi roepen in koor daarbij: ..O-le. O-le.
nr 'n' " afgekeken hebben van de inenschen opMallorea. Dit oj) het gevaar af, dat de chauffeur ons houdt
voor lieden, die uit een krankzinnigengesticht ontvlucht zijn.

.

,1.- bar <lr b"....' '""'r'""',
bruine sluurman met e.'ii gestileei. •• < •
,lat hij blijkbaar voor .-en b.j .m. gi-bruikelijken uitro. p van
geestdrift houdt — voor de fooi. .. . . , ,
\u evciiAAcl komt het. waarop w.j sinds weken loeren:

zonder overgang overvalt Afrika .ins. Een Ix.nt volkeren-
potpourri, blanke, okerkleurig.-. kolfn-mH-melk- en mokka-
g,.zichten. Bochtige stegen, .lie uitmonden in poorten met
rondb.xig. Verg..t..n binm-nhoAeii met oeroud,- fonteinen uit
de Moorsche inidd.-leeuwen. Humoer overvalt ons. lachen,
schreeuwen. T.-lkens w.-er komen wij langs verwaarloosde
hutten, waarvoor de oude mannen zitten de pijp in den
mond. .-en berg repen bies voor zich op d.-n grond, die zij
handig verAverken tot hengselinandjes; langs hoeken, waar
een heele kudde zwart,- katten vergadering houdt: langs
vleeschwink,-ltj,-s. het verzami-ljmnt van alle insectensoorten
uit Nüord-Afrika, tot Avij verzeild rak,-n ni ,-,-n angstAvekkend
smalle steeg. die. slingert^ii.i als een iivi,:-i. naar den bazaar
van Tetoean leidt.

Op naar het Marokkaansche warenhuis! Lichtreclames
zijn er niet. ook geen in livr,-i gesloten portiers. Maar toch —
Achmed n<*emt graag onz<- bankjes aan! \ oor ,-en kleine
leeren tasch ,:-isclit hij all,- schatten van Arabië. Je wimpeltaf
met een Ix-dankj,- ,-n loopt <ioor. Maar ni<-t alleen. Achmed
heeft uithoudingsv,-rmog,-n. .),- verAveer Ix-A ordert de baisse,
bij eiken straathoek daalt de prijs aanzienlijk. ..How much?'
klinkt het tegen. oj). achter, naast je. iN,x-in je echter, om dezen
lastigcn begeleid,-r af te schu.lden, een belachelijk lagen prijs,
dan eerst leer je het Marokkaansche temperament kennen!
Woeste verAvensehingen uitbrakend verbergt hij zijn waar
achter den rug en sist hij j,- toe: ..Heelemaal niets verkoopen!
iNict honderd guld,-n ! Siet duiz,-nd gulden! ..." Deze plot
selinge uitbarsting van trots sm,-lt ,-chter weg. zoodra je
Averkelijk den bazaar verlal,-n Avilt. Psveh,)logen en diplo
maten kunnen g,x-d ink,)op,-n d,)en in Mar,)kk,).
En is in den bazaar van T,-t,)ean van all,-rlei te krijgen. Het

eene kakelbont,- h,)uten Avink,-ltj,- is ,-r naast het andere. Die
onappetijtelijke platte gel,- st,-en,-n zijn br,),)den en dat gif
groen,- gocdj,- tusseh,-n Av,)rst en glaz,-n kralen daar is liet
pejiermuntkruid. A\aar het ,iv,-ral naar ri,-kt. De met goud
g,-f)orduiirde fluAA,',-h-n A,-st,-n zijn ,)nb,'taalbaar. bet,-r kun
je ,!,- klein,- f,-z im-t ZA\art,- kAïast ,',-ns h,-kijken . . . Voor de
..zak,'n mid,l,-n ,)p de markt zitten figuren uit ..Ali Baba
en fh- A ,','rtig r,xiA',-rs. in burmies ,li,-,-, iis a\ il g,-VA ,',-st zijn.
Oj) mat voor zich uitg,-s])r,-i,l: g,'z,»ut, ii n,),)tjes. g,'peperd,;
b,),)nen. grcxit,- ,lrui\','n. jiaprika ,-n ei,- ros,--gr,),-n,- \ ruchten
van eaetuss,-n. Daarnaast. st,)m t-ii g,-slui,-rd. Arabische
vr,)UAven. ,li,' in hun str,-ng-A\ itl,- ,lra,'ht ,ip miniuTi -lijken,
te mid,l,-n Aan ,',-n AAei,l,- ,l,ink,-rgr,x-n,- in,-l,x-neii.

Intusschen h,>,-ft de r,-isg,-ii,),it uit Hamburg \,)l,l,x'nde
..motieven in zijn K,i,lak g,-,lraai,l ,-n r,-,-,ls zitt,-ii w,- in den
aut,). (lil- ,>ns naar ,1,- liaAcn 1,-rug zal iir,-iiu:,-ii. \ls,it z,- \an
d,' ,laken g,'s]>r,)ng,-n A\ar,-n. staan pl,its,-iing ,!,- hamlelaars
,1111 ons heen. Allemaal zijn /.,- ,iii-i nag,-l,x)p, ii: Ali. Achmed,
M,)hainni,-d. Bruine arm,-!! r,-ik,-n ,l,i,)r h,-t A,-n>t,'r naar
binnen: bronzen lamix-n. Aaasjes. zilv,-r,-n armban,l,-n slaan
bedenki-lijk lianl legen ,!,- ruiten. Alles is t,- krijg,-n voor
de helft van ,1,'n ],rijs. voor ,-,-n ,l,-r,l,-. ,-,-n a ijfd,-. ,-,-n ti,-n,le . . •
Wij rijd,-n t,-rug. De zon g,-,-lt haar laatst,- icstj,- stralen

af en terwijl a,-ht,-r ons ,!,- sla,l Tetoean w,-gzinkt als een
.^11,-11,- ilrooni. pakk,-n Avij ,,iiz,- buit uit. ]),- h,-,-r uit Portugal
u, t st,-llig li,-t r,-,-,-lst,- A i'i AA oi A en; ,-,-n fijn geciseleerden
M,x.rs,-h,-n ,l,-g,-n van bl,-,-k zilA,-r. De Schot sche zet ,-,-n roode
1,-z als ,-en chic li,x-,ij,- „j. één o,,,-. h,-,-l,-maal M-heef — het
geen misschien hi,-rm,-,- in A,-rl>an,l staat. ,lat zij s,-dert Spanje

. "DDidlh-scl, andalusischi-n landwijn m,-,-sl,-ept De
musicus pronkt niet h,-t ,n,-t ,1,- haml' g,-Al,H-ht,-n leeren

ir.ri"'. t'.7^ ï' Hamburger
li(-t -'.ft' l" '''^'^ai m,,-. Ix-haK,- nog zijn zorgen Avat

"• ' ' ' ouan, . en oji mijn knieën schommelt een kooitje,waar n ,-en g,-,-lg,-A 1,-kt,- schil,lpa,l rondkruij.t. met gl„nrn,-nd-
zwait,- knop-oogen ,-n een ,lubbele punt als neus.'De vraag
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ue het eeii> over --So.d.'ika-Agatlia.

haar lo.di w.d ..Madam.'"'Maar ik zal
noem.'11 '1

moet heeten. 1),.
voor ..Sooh ika." ik

wat gesehikter.

algew inijM'ld.
igeeii missehien niet

minst.' .)]) te.'s t .laif.'ti
.

Vrienden, die heengaan...
IJO.IK HIXIK

lev .'11 van .'.'11 [laar.i.
•el kort.'r. Oii.l.'r iiormal.' onistan.liirh.'den zijn

zi) .1.' eerst.'11 .li.' h.'.'iigaan. Kn .lat is niissehi.'n vo.ir hi'ii
al verliest

W

maar heel gelukkig ook. E.'ii menseh kan. ook

als het paar.l sneller .'ii

^te is — het is maar .'.'ii jiaar

h.'t Tallv-h.i. ."en jiaard waarvan
.>m het als eig.'n.l.im
).* een eerste

d.i.ir zijn wat

t.' h.ikken. dat hel .'.'ii

ori.l.'r g.'r.mtine.'r.l.' — h.'.'fl
Ik re.'.l hem graag, hij vvas
-pririgeii. m.'t g.'inakk.'lijk.' gangen,
een |)o[»|>el je
om oji i'.'ii [laari
Ie honden.

van .'.'II

r 11.1 '11 moehl. [lij k.m .lan w .'ghm-.'.'Ms .'('11 ein.l).' met

pen. ei'ii paar -prongen op zij maken, werkelij
hij nnoit en h.'t i- .'en van de redenen, waarom ik hem

zal hoiidi'n. S3 Hel is al eendankhare herinnering

haa r

kwaad d

l ijd iieledeii. «lal ik. t

eed

in

heeleii

d.'lls l'.'II langdurige 'kt.' van mijn
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jiaard op
Hij leek
voorheen.

lally-h.) aangewezen, merkte, dat er iets haperde,
met zo., volkomen solide meer op de voorhand als
Z.uik<» konu'ii soms

doel opmerk
noijc verhor.m'n is. Maar toen ik

vvas. door zijn knieën was

'n het•fs' ■' *^"■111-11 soms O zoo langzaam e's meer intuïtie dan waarneming, die je doel opmerken wat
ynu- anderen nog verhorgen is. Maar toen ik een hall' "
later hoorde, dat hij ....op

jaar
gegaan

en-
verw .in.lerdi' het me nit't.

op stal en dan. jnisl als ik hem voor

ANAKKH j.' vriends.hap. genegenheid ge.dt aan
een dier. dan weet je. dat onverhid.lelijk. vroeger
ol later, hel oogenhlik komt van al'sehei.l nemen.
Het leven van een paard, van een hond. is nn

eenmaal zoo vei

liij zijn besten, trouw sten vri.'iid. heter aehterhlijven dan het
dier in zijn afhankelijkheid en hulpeloosheid. H(>t oogenhlik
van afscheid hlijft altijd hard. Er zijn mensehen die uit
vrees daarvoor dan maar liever van de lieele vriendsehaj,
afzien. Een kwestie van inzicht en van tem|).'rani.'nt. ^
in een grooten stal. waar veel paarden zijn. sta je telkens
(([inieuw voor het onafwijshare noodlot. \ rienden. die heen
gaan. sommige onverwacht, andere na een tij.l van hezorgd
opletten. En telk.'iis ook doet het pijn. Eerst was het Girofh"'.
de mooie slanke vos. die zich zoo driltig kon maken, zich
zoo kon opwinden aan het strand en in de duinen. Hij heelt
zich nooit weten te sparen, zelfs in de manege niet. hij wou
altijd meer. altijd verder en dan zijn sommigen niet altij
degenen, die de verstandige oudere liroe.ler weten te z 1) n

harder wil gaan. weten te remmen
en in te toornen. ÖH (jirollé was een van mijn groote vrienden
eii met schrik zag ik op een kwaden morgen, nadat hij al een
paar maal interrnittent kreupel was geweest, het hekende
waterverhand in de daarvoor bestemde hox. waar ze hem
hadden gebracht. ..Ik hou ni.'t van die box." vertrouwd.'een
van de jongens me toe. ..Het gaat nooit goed daai . . . Ik
maakte een grapje, sprak er over In'en. maar geen dag ging er
voorbij of ik kwam even een praatje houden bij den zieke.
Er waren worteltjes voor hem en appelen en brood. Hij snuf-
telde met zijn fijnen neus langs mijn zakken om de lekkernij
te zoeken, hij drukte zijn hoofd tegen mijn arm met een dank
baar duwtje, hij keek' om. als ik wegging en schoof, voor
zichtig om het pijnlijke been. oP /ij 'i'j m'j bomen.
Hij wist immers.'dat ik hem niet voorbij zou gaan ! De water-
liehandeling werd afgewisseld door e.'u andere, het hielp met.
(droflé was ongeneeslijk. Als je dan zoo'n laat.sten dag naast
ze staat met je gezicht tegen den satijnen hals en je praat,
zooals je spreekt tegen een vriend, die van je weg gaat voor
goed. och. dan is het maar beter, voor je prestige vooral,
als er niemand in den stal is. Hop.'loos sentimenteel. . . nn
ja. j.' hebt er. die het nooit h'eren om hard te zijn en onver-
M'hilhg en te kunnen zegg.'n - en denken, w at het voornaam-

rd. dat weggaat. ^ Daarna was
ik genoeg heb gehouden

te wenschen. al was hij dan niet wat
schoonheid noemt. Dat kwam voornamelijk

loor zijn wat eigenaardige houding, waaraan niet veel te
verhelpen viel. Hij leek net een ez.'ltje maar ik hield van
hem. Mijn vriendschap heeft hij altijd bezeten van den
eersten ilag. dat hij in ,h'n stal kwam. \\ ..n.lerlijke kuren
kon hij hebben. Eerst liep hij m.'t liet onschuldigste ge
zicht en begon dan op de meest onverwachte oogeiiblikke.i

lust was. Hi'.'l wat ruiters — en daar
bij in het zand g.'.l.'|)on.'.'r.l.
ntiv .'rinoeibaar. gew illig met

En ei'ii klein meisje.
Engelsch plaatje, te klein nog bijna

te zitten en vier tengels in baar bandjes
ld.' zicli niet gelukkig, als ze lallv-bo niet

zonder eenige reden of aanleidin
Een jiaar dagen rus ^
h. t laatst op den bals heb geklojit. v.'i.'ir in den stal het kind
met de groote grijze oogcn. dat vraagt of ze Tallv-ho mag
njdeii straks, .^iemand heeft den moed gevonden" het haar
t. z. gg. n. Ze vertellen, dat het paard uit is en dat ze een
ni.ioi bel peerdje krijgt om te rijden. SI Het kan soms zijn
of de Dood meent iets vergeten te hebben en zich haast om
zijn oogst binnen te halen. Kort daarop sterft er een paard
aan long.mtsteking; dan is het Cocktail. <le trouwe, brave.
dap[)ere Cocktail, die plotseling ernstig ziek wordt. Hij staat
in een ruime, wanne box. als hij niet aan de hand wordt
rondgestapt in de manege om hem in beweging te houden;
er wordt gevochten om zijn leven, zooals er om een menschen-
leven gevochten kan worden. Morphine-injecties moeten de
duldelooze pijn dragelijk maken en toch krabt hij. nn met
den eencn hoef. dan met den anderen, onophoudelijk in het
stroo tot de harde grond bloot komt en de hoef slaat met de
regelmatigheid van een zwarcn hamer. Klop. klop. klop . . .
Den heelen dag hoor je dat rustelooze slaan. .Alle spieren
zijn gespannen van pijn en ellende, in de groote donkere
üogen ligt doodsangst. Cocktail is een paard, dat me niet
aangaat, want hij heeft zijn eigen baas. die van hem houdt,
die al het mogelijke wil doen en doet om hem te houden. Het
jiaard schreeuwt, als hij den stap van zijn baas hoort, als wil
hij zeggen: ..help me dan toch!" Dedokterheeftgezegd.dat
er een wonder gebeuren moet, wil hij behouden blijven. Ieder
die in den stal komt, deelt in de spanning. Arme Cocktail,
die zoo ziek is en pijn heeft! Je staat er machteloos bij. je
kunt niets, niets, alleen maar wat troosten en moed inspreken,
w aarvoor een paard zoo gevoelig is. Als ik naar huis ga. ver
volgt me de radelooze blik. tielp me toch! . . . Dan. in den
nacht, gebeurt het wonder. Cocktail gaat niet heen. de koorts
neemt af. in den vroegen morgen staat hij rustig, schoon
tloodzwak. in zijn box. de spieren zijn ontsjiannen. de huid
voelt weer normaal aan. Hij is gered. Met blijde gezichten
vertellen de jongens aan ieder, die belangstellend informeert:
Hij blijft bij ons, de brave kerel. Maar hij is door het oog
van de naald gekropen!

De weerspiegeling

H
ET begint voorjaar te worden. Witte wolken-
vegen liggen over de doorzichtig-blauwe lucht. Over
het wijde land vliegen troepen vogels den lichten hori
zont tegemoet; en de velden geuren zwaar. Het is

een genot door deze ontwakende wereld te trekken oji je kar
retje. dat je hierheen en daarheen draagt, langs de zand
weggetjes, (ie hoornen, die knoppen beginnen te dragen, de
vluchtende lijsters en de boerderijtjes, waar de kipjicn loopen.
de hond blaft, en de kinderen spelen. SI Maar het mooist
van alles was toch maar die weerspiegeling. Voor zooiets
staj) je even af. je zet je fiets tegen het roodgemeniede leu-
ninkje van de nieuwe brug over het kanaal, en je doet maar
niets dan kijken, kijken. Want bij een bocht van het water
staat de populier. Hij h.d't zich hoog op tegen den hemel.
Zijn kruin is als een blauwachtige schaduw oji de lucht, en
zijn dikke voet staat sterk en stevig in de berm. SI Het
is een populier, zooals je er duizenden vindt, zoon lange
lijs. zoo'n goedi'. oude kennis, tlie je in den regel zóó maar
voorbijloojit. .Maar hij spiegelt zich in het water, met den
hemel en de wulken. Hij staat daar omgekeerd, met den toji
naar heneden. Het is dezelfde hoom. en het is dezelfde niet.
Hij is schoon.'1'. transparant, glanzend van het doodstille
water, lichtend, haast visionnair. en vergec.stelijkt. S! .,Alles
wat hier dood is. is daar leven", zegt de mysticus Eckhart.
..En alles, wat hier grol-materieel is. is daar geest. Indien
men zuiver water in een volkomen zuiver vat goot en het liet
stilstaan, en iemand hield zijn aangezicht daarboven, zoo
zou hij .lil op den bodem aanschouw.'ii. zooals het werke
lijk is. " En ik weet niet. wal nu m.'.A werkelijk is: de boom,
die daar zoo stevig in het land staat, of de weerspiegeling,^die
zich stil. glanzend en innig naar de diejite buigt. Ws
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Knrt Lnhinsk

OP ÜE MARKT TE IIARRAR IK ARESSIME

Abessinië, een land van rassen en klassen
Doori Ki kt Li binskiAls (MMiigc volkonuui zellstandige inht)orlingonstaat

in Afrika noemt Abessinië tegenwoordig een ze(>r
bijzondere plaats in de koloniale politiek der groote
mogcmdhedcn in. Tot nog toe is het den Ethio-

piërs steeds gelukt, de tegenstrijdige belangen van hun buren
— de Franschen. met hun haven Djibouti, de Engelschen.
die van den Soedan uit naar de wateren van den Abessini-
sehen Blauwen Nijl zien. de Italianen, die sedert den ver
loren slag bij Adoea mokkend aan de Noord- en de Zuid
grens zitten — tegen elkaar uit te spelen. Goede handels
betrekkingen met Amerika en Japan verstevigen de onaf-
hank<dijke positie van Abessinië in de rij der volkeren. Het
is, door de vertegenwoordigers van Frankrijk in 1923 plechtig
binnen geleid, als lid van den Volkenbond te Genève gekomen
en het is ook niet zeer aan twijfel onderhevig, of het huidige
conflict met Italië zal een vreedzame diplomatieke oplossing
vinden. Niettegcmstaande echter de stevige positie van het
Ethiopische volk op politiek gebied, bestaat er nergens ter
wereld een land. thans in al zijn vroeger onafhankelijke pro
vincies vcreenigd, dat. wat zijn innerlijke samenstelling be
treft, zoo zeer alle kiem<m van rassenstrijd en godsdiensttwis
ten in zich verwerkt heeft, als Abessinië. Geloofsijver, ras-
sentrots en klassi^gevoel hebben volgens middeleeuwsche
grondbegins(den de structuur van het huidige keizerrijk ge-
schajren, zonder echter in het minst het staatsverband te
schaden. De eerste indruk is een uiterlijke: het oog van een
Europeaan is bijna niet in staat den rijkdom der kleurnuances
tUHschcn het zeer lichte bruin der Amharen, de heerschende
vlasse van het land, tot het inkzwart der negers toe. uit
(dkaar te houden. De ethnoloog noteert Semieten. Hamieten.
Koeschietcn, tot de oorspronkelijke bewoners toe: de Wata
en Agaui. De groothandelaar heeft er te maken met Ara
bieren Indiërs, Armeniërs. Grieken van de eilanden in de
Egeische zee en met in het land woonachtige Europeanen

rnalist noteert

. naar men

neleden van

.^vaii allerlei naties. Hetjpollood \an den pmr
lis tal van religies: de Koptische Abessiniërs — hun bijbel is 1500

jaar oud —. de Mohammedaansche stammen der over geheel
Dost Afrika verspreide Sornali's. ,j,>r in het woestijngebied
huizende Dankali's. der V oeragi's. en d<M- emis zelfstandige
Harrargi s: daarnaast nog de inlanders die opge\oed werden
in de Katholieke hransche missie, de Frot<'stantsche Zweed-
sche zending of bij de Amerikaaiische Ad\ enlisten. In het
Noorden van het land wonen de Joodsehe Falaga
zegt nakomelingen van een tal van eeuwen g<-i.ueii van
hun hoofdtroep afgesneden Egyptische legerafdeeling. in het
het Zuiden beidenen en overal wonen in katoen en Engelsche
pondbiljetten handeldrijvende geïniniigr<'erd<' Boeddhisten.
Brahmanen en aanhangers van Zoroaster. §3 liet meest ver
wonderlijke wat mij in de levensbeschouwing (h-r Abessiniërs
trof, is hun diepe, princijiieele veracht ing' voor den Neger,
het ras met de dikke lippen, den platten ni-us. die bijna geen
wortel heeft, en de pikzwarte huid. Niets kan den Abessi-
nifi zoo )( ( edigen. als met dit ras inéén adem genoemd te
worden. Deze afkeer ligt even sterk in het volksbewustzijn
veiankerd a s die tegen ..coloured people" in T.'xas of waar
ook in Nooril Amerika. Interessant is ook. dat de histori-
>che aanleiding voor beide landen dez.dfde is. Elke in Abes-
sinie wonende neger is éif een geimpnrt .-erile vaderlaiidslooze.
of dimiakomeling van vroegere slaven, é.f hij beh tot een

irebl n onderworpen grens-v.dk. Alledrieg  in met voor vol. alle drie g.mieten niet dezelfde nmhten
a s d.. overig., inwoners. ̂  Het zijn ,wee grensstammen. die
iV... .m ^ <h- eii.irme beh.n.ft.. aan slav..ii d..,- Abessinische
gi .ot „-m..nkanzu.h.h.zebeh.,..ftev.,.,rs,elh.n.w
den ki iiile \ rr" •■nk.-len feestdag duizen-ala' ' herbergen hebben - te v oorzien ha.lden: deSjan-
net ^h. kmi go.iohten. bi.jna zomh-r voorhoofd.m.t d. kunstmatig uitgerekte oorlellen hun

en stompzinnig
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uitfi lijk vtTlcfiifu fii (li^ Wolaniü'.-. iio^'20 jaar gt-icdtMi >luut-
tiiofdiir,. olifantcnjagcrs mat da s|»aaialilail dat zij aan vluali-
tandan diklulid van liat ■ral()|i|)aaianda paard af dan staart
al- jaalit trofaa afsnadaii. kam rond inarktaakan aan dasiapan
ondarsahaidt tiians dan \ rijan W olatno \ an dan door skn arnij
acdiM lassacrdan. Man la^t dan nadruk oj) klassavarsciiil. iiiar
zij aahtar o|)gainarkl. dat sadart 1923 olTiaiatd da slaM-rnij
in \hassinia varhodim is an aan s|)aaiala aoniini-sia aan hat
wark is. om da vrijfialalanaii in landl)ou\\ an als liand-
arl)aid<-rs ondar ta hranjtan. SI Da Ahassiniar van li<4 Am-
harischa t\pa haalt
^ annaar aan ras aau\Nan lanj; o

\an <-an land ha<-ft ga\mrmd. dan drnkl dit aan ba
st.-mixd daarop. Hat vars.diil ligt niat slechts in

da liah.t.- hnidsklaur. ta liahtar. w aar da voornamaii an vooral
liun \ rou\van zii h zoo min mog.'lijk blootst.d.Ian aan da zon-

l)a Ambarisaba badianda. gewoon blootsvoets
rijdandan inaast.-r aan ta loop.m. baalt zalf zijn

'dient. SI Hat anituraala laven van da Am-
Ico-nstallingan; gabrnikan .lia onze bawoiidaring

af.luingan. u i-s.-lan afmat andara. dia ons tegenstaan. Fdka
K n ropaascba masseur
taabniak \\aarmaa zij aan
banden, baanan an \(iat.'n ma

i^r li i'lka badiimda is baki'iid mal da wattan dar
waat boa bat zanuwstalsai ta doen oiit-
zal da aastbaat gewoonten o|imarkan dia

een banil om dan bals van dan
bat zil\ ."ran koptisaba kruis aan oor-

kbi-s.'
paalden

nest rab-n.
a.ditar zijn
knaab t. dia ham
baren is \(tl

zou kunnen laaran van da volmaakte
bat ain.la \ an aan marktdag armen,

saaran an mat bronwater knea-

dan. Praat isab elk.
bloed.'iraulat la an
-pannen, lliernaast
ham .■bo.|ua.'r.'n: aan
\bas-ini<M lianirt naast

1^7

.scliatscnd voor da niiddal.M'uw-
scba .structuur van bat land.
Ik bad twaa Abassiniërs. bei
den bahoorand tot bat Ainha-
riscba ras mat zijn liabta luiitks-
klcur. als onza persoonlijk.,
badiand.ui aang.'iioman: Wol-
dc-lading, dan ..Deugdzaam-
goborana" cn Badsa Haila. Zij
hadden zich op da in het land
gebruikelijke wijze tegenover
mij verbonden, leder van ban
had zich aan borg moeten ver-
-schalten, di.' zijn .luimafdruk
onder e.'n st uk papi.'r z.'tta en
daarmede d.' v.'rplichting.'n op
zich nam all.' schade t.' zull.m
hetalan, dia zijn vrind moge
lijk in zijn .iienst kon aan-
i'icbt.m. Bei.la bedien.I.m acli-
ter waren sl.'chts ondar deze
voorwaard.' te bewegen onze
i'cis m.'e te maken, dat wij ben
tot .1.' tanden bew apenden met
geweer, revolver .'n muniti.».
Ter.'cht zal m.'ii zich verw onde
ren indien men bedenkt, dat de
hutten der Aroesi-Galla in het
hart van Abessinië liggen. M.'t
ol zonder grondige reden, het
is (Iv gewoonte der Amharen
slechts bewapend over h.'t g.'-
bi.ul te reizen van die stam-
iii.'ii. Welk.' door ben eens on
derworp.'n .)f schatplichtig ge

maakt zijn. Tusschan d.' staninien onderling is de toestand
pr.'ci.'s h.'t z.'lf.h'. Vi ij kwamen door de district.m der Sclma-
Galla's. .1.' hoogststaan.la onder de Gallafamilie. in di.' d.'r
Siba-. .Ier G.)na- .l.'r W.'.'ge-. der Oli.'-G.).'la's, tot in h.'t
lan.l (l.'r Abanossa-Galla s. Da Abanossa leefden juist in
twist met hun buren, de Araba. Deze stam, waarvan de
mannen dierenhuiden om de schouders dragen en met sparen
zijn gewapend, zijn van gemeiigfl bloed. Als arme lieden
kwamen zij uit hat land dar Gocragi's. Da Galla's schonken
hun va.' cn zij bleven alkander vriendschapj.elijk gezind.
Toen achter de runderen der .Alaba zich rijkelijk vermeerder
den en Galla's de weid..plaatsan vernielden, was het met de
genegenlieid gedaan. Er warden soldaten ontboden, te

1.' van halzalf.la metaal: hiarniaa gawapand bagealt da
haii.l zi,-l, in .la . ial.tinp

van l„-l ....r, Kn aan laf.-l ia .l.' ?ast vaiphcl, dc-n gaalhaa.'lunlnikkalijka ..|,ria|.ing.-n aijn lavra.lanliaid m.-t <len
maaltijd ta b-tuigan. SI Zoo i.

bat markwaar.liga hiarbi)
gaannm

doet natuurlijk komiek
s. dat da Abassiniër. die
ta ftaan. zich van dazaaan an

ix .'wand is met Europiananbewust is. Z.) g.'van echter hunaiganaardighadan zeer w
zaden, dia indruischan tagan onza o,.vatt.ng^an^<
Heahts voorzichtig an stap voor stap op
Abassiniër aariig geld bijeen
patronen gordel, patronen.

(jawaar — aliasaan
d

ivilisat i.
Zoodra aan

baaft. koojit iiij in volgorde aan
aan braadgaran.ian vilten h<.a.l.

bij alkaar da insignia van dan walge-
a vala balavanissaii. die mijn toch-.„.|,l..n vrij,.n .ijn .li.- va

ten naar hr{ tHimfniar . n i , truMT ken-
h,.| .1 .li-.- Vi-."-"-''alla aan h'-t <"">naar

F ROG If EK FAK DEN DANKALE,^-. , ,-k, r. cnARESSIKIË EN ER.INSCII SOMALu^;;^^ - MMK
01' DE MARKT Te mR^r-DAOA



138
BUI T l': ̂

13 Mcuui 1935

<le

en

v.M'l (Ml h.M<Ml.Mi. <1.^ schil.l.Mi va.i huflVlhuid O|. .1 «Ml arii. (Ml het
wiMcl (MMI oorlog van kraal tot kraal. SI MisscIjkmi IvAvain
hi(M-bij ook (MMI andiMo oinstaiulighcid. Geen stam in het
Abcssinisclm land staat zoo slecht aangeschreven al
Goeragi's. Mimi scheldt ben uit voor dieven. gicM igaai d
zilververvalscliers. In werkelijkheid danken zij liiin slechten
roep aan hun vlijt. Onbevooroordeelde AinhariMi. die weten
hoe er op de reusachtig uitgestrekte en drukbezochte Zatcr-
dagavondmarkt in de hoofd
stad Adis-Abeba door de Goe
ragi's gehandeld, gekocht en
verkocht wordt, geven dit
toe: de gcheele kleinhandel
in het land is aangewezen op
de prestaties van den Goera-
gi. Een bewijs voor de popu
lariteit van hun arbeid is dat
men overal in de stad eiken
lastdrager slechts met het
woord Goeragi aanroept. S!
Mijn vrouw had een zeer knap
bronskleurig Goeragi-mei.sje,
Wolette Mariam. als haar per
soonlijke verzorgster. ,,Zij zal
Uw heele hebben en houden
stuk voor stuk uit Uw kamer
weghalen," waarschuwde men
ons. Wolette heeft echter
niets gestolen, maar heeft
zich in weinige dagen de ken
nis van een volleerde Euro-
peesche kamenier eigen ge
maakt. S] De trots der Am-

haren vindt zijn oorsjirong in

.1

ABESSINISCHE (AMHARTSCHE

In Abessinië
soldaten „nd(
briMigsi
kan

toegcwes;,
soldij een

Van
zijn
heeft elke provineiale gmncnieur zoovele

bevelen, als hij in verband met de op-
(Ml andere inkomsten op de beeu

soldaat k'-ijgt van zijn heer een stuk land
'Jv daarop woniMide ho(M-(Mi moeten hem ais

"og "'»de,. van /iin <> afstaan. Zijn beer Imeft ook

"'"derd

esldagen zijn (M- :
p (!• h ' '
vell<" <»^-<Mi (Ml vele groote ..gomhoV'

) SCIJOONEN OP DE MARKT TE
ADJS-ABEBA. DE EENE BESCHERMT ZICH MET EEK SJAAI.
TEGEN DE ZON. DE ANDERE MET EEN STROOIEN PARASOL

velerlei. In hun oudste taal, het Geez, is de Abessinisch-Kop-
tische bijbel geschreven. Van deze taal is het koptische schrift
afkomstig en in haar wordt gepreekt. De Amharen hebben
zoowel op de geschiedenis van het land als op de kleeder
dracht hun invloed uitgeoefend: de nauw sluitende broek,
het WMtte hemd, het toga
achtige omhangsel en de
zwarte burnoes, een kleeding-
stuk, dat veel weg heeft van
een cape en dat onder den
linker schouder een spits uit
steeksel heeft, waarin het ge
weer ondergebracht kan wor
den. S3 Bewonderenswaardige
handigheid hebben de Abes-
siniërs betoond bij het tot
stand brengen van hun be
trekkingen tot Europa en het
overnemen van Westersche

nieuwigheden,onverschillig of
dit nu de auto was dan wel
het bankwezen, maar toch
leven de tradities van feo
dale middeleeuwsche toestan
den nog voort. Evenals toen
zijn er ook nu nog standen. De
hoogste posten, de grootste
inkomsten, de vruchtbaarste
provinciën blijven als van zelf
sprekend gereserveerd voor
de familie-leden van den kei
zer en zijn vorstelijke leen
mannen. De keizerlijke
schoonzoon heeft als huwe
lijksgeschenk onder andere den Maria Theresia-thaler ge
kregen, welke iedereen in Adis-Abeba aan belasting be-
ta cn moet, die een os slacht. Wordt in eini provincie een
gouv(ïrneur benoemd, dan komen zijn inkomsten overeen
met d(' belastingen die hij heffen kan'van de inwoners van
zijn gehied. Ö3 Het is ongeveer als ten tijde der reizende koop
lieden m het Heilige Boomsche rijk. Élke Kas. elke bruine
hertog, elke gouverneur heeft zijn provincie voor de lands-
bcwoners (laarbuiten met een tolgr.Mis afgesloten. Het komtvoor dat wmen. vóór zij de hoofdstad bereik(Mi. (mmi dozijn
van zulke douaneplaatsen passeeren moeten. SI De solde
nier IS de voornaamste bewaker van dezen feodahui staat. zcim-

wer

Wi

Uf-

IBESSINISCIIE KRIJGERS IN

t wis
derl
den
CU k
werd
B(

g(M-st('bi(M- kost(Mi. De hertü-
gen \ an het land komen met
een heel t(Mit(Mikamp. zooiets

\  als alleiisteiils Lager", ij)
de hooldstad. S3 Gver hen
all(Mi rege(M-t als opperhevel-
heblxM- van het leger en vol
gens zijn titel ..Koning der
Koningen \ iin Ethiopië" de
Negos Haile Selassi I. Aa-
tnurlijk iieelt hjj bij de uit-
oelening \ an zijn gezag reke
ning te houden met de feo
dale loMMogen (Ml hun wen-
scIkmi. Maar ook is hij—Euro-
peesch opgevoed en persoon
lijk bek(Mid rnet vele Euro-
peesche hooldsteden — een
groot v ri(Mi(l (mi bevorderaar
van een nieuwe generatie.
Tot deze behooren niet slechts

mannen uit de familiën van

de groot (Ml. .1 ongemannen van
('(Mlvoudige afkomst hebben
zich. uitgerust met Europee-
sclie specialistenkeiinis. opge

kt tot miiiisterjiosten. lieeds Meiielik heeft in het begin
van deze eeuw daarmee een aanvang gemaakt. vMioral ook,
omdat hem de voorrecliten zijner vazallen niet steeds aange
naam vvaren. Keizer Haile .Selassi zet thans het begonnen
werk der moderniseering van Abessinië voort, omdat een

voortbestaan van de middel-

\

HET BINNENLAND

eeuwen in zijn land op den
duur een v erovcring door de
Eurojieesche nabuurstaten
onvermijdelijk zou maken. S3
Het is voorloojiig een naast
elkaar bestaan van twee tijd
perken; een modern technisch
en een middeleeuwsch rom

melig. Zell's vliegtuigen be
hooren reeds bijna tot een
alledaagsch v ei schijnsel in de
hooldstad. Hoe echter de feo
dale heeren van het land
elkaar onderling dvi ars zitten,
zag ik eens zeer eigenaardig
ged( monstreiM'd. Tijdens mijn
verblijl te Adis-Abeba kw ani
(M- juist een Mohamniedaan-
sche vorst van Aiiessinië in
de stad. de Sjeik der Beni-
Schogeli-Negers van de Soe-
daneesche grens. Hij wa.s
schatrijk, eigenaar van oli
fant enj ach t terreiiK 11 en goud
velden. maar foeh een onder
zorgen gebiikl gaande man.
Het voornaamste deel van

,  . , I T- . ^tuinland b- reeds langebezet door de Engelschen. \ oor datgem
betaalt liij de hoogste belast in<r. die

aan zijn keizer moest afdragen en daarbij
hem nog dat een h'geraanvoerd
vervalscht zegel een deel

laren

bleef.

Ier met

wat over-

ooit een vorst

overkwam het

behulp van een
land verkocht. Gevolg:

nrijze neger leek een woil-
'  wereld, zooals hij met

het pokdalige gezicht
l'«"t koptische hof kwam.'Sl Hij

•ni-Sehmreli ynlL i "tndat erin het land der111 .-icliogeli zulke goede soldati

■van zijn
t en ruzie zonder einde. D(
ijke verschijning uit e,.,, a,, _

enormeii witten tulband Imv'èn
rak<'ii(lc rijIaarz<Mi aan
 als Mohammedaan

(Ml Zijn zeer vee I  ivoor en.
vee 1 goud .

Slot volgt]
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HET VIOOLT/E IN
ONZE TUINEN

DOOK G. 1). 'ikk Mei.if.kWÏK /.OU /.fijgcri (lat die ccnsoudigc xiooitjcs uit
on/cn tuin /.nik een gcwaddigc •.u'^cliicdanis hch-
Ix-n ̂  Ze zijn /<>'» <'•' 'M"'" l>litu\vc v iola (ior-
iiiila's tu>s( hcii de ürootc -itccncn van den rots-

tuin. Allemaal lijken zij Hun idoeinpjes naar ('-én kant te
keeren; naar de zonzijde luit uurlijk. want hel is de zon. 'leze
bnjnvan alle leven, die Hen ui» Hun vvinterrust Heeft gewekt.
Hersteliuitet jes zijn deze v iooll.j»"^ niet. er Inddien al Heel wat
i>ulgewasj"es.' de nat uurt uljtjes- 'H' gmotere tulpen. llyacintHen.
Narci.-'sen. en niet te vergeten 'Ie Croeussen en Aneni')nen en
nog zooveel ander fleurig -jaarsgoed. g.d)loeid. vann- de
viooltjes komen. Dan zijn de gr'.otere veelkleurige viooltjes
er wat gauv\er Hij. I'ai wat
zijn (laar ook een |>raeH 11 in t en
onder, en wat een verrukke
lijke teekening soiris. S! \Ierk-
^vaardig. dat deze eenvoudig*'
bloemen — want zijn de v iolen
uiet Hijna de niee-t Hekeiide
bloemen uit L w tuin'.'' — deze
eenvoudige plant jes zidk
ifeweldige frcsoHie'lenis !i(dd>en.
1- kijkt verHaa.--d Iv" lo<'H i^
Het zoo. F.en O'e-tersclie sage
vertelt er van. S3 ..Adam was
honderd jaar uit Het l'aradi[s

Verdreven; Honderd jaar lang.
'lag en nacht Had Hij tranen g< -
^tort om hetgeen Hij Had vei-
H'i'en. honderd jaar lang Had
Hij zijn dagen in zorg en «dleii-
'le doorgeluacHt en zijn Hrood
gegeten in Het zweel des aan-
-ehijns. Toen kreeg (óxl nie'le-
'ij'len met Hem en H'j z'Uid
Hern den Eiiitel GaHrii'd om Hem
'ijn genade en vergiffeni- kom!
'e do(-n. Sï .Met een dankharen
Hlik zag Adam oud-oog naa'"
'H-n Hoer. maar onini'HlelHik
"H)eg hij de oogen weef m'e»

tranen van o(duk drul»-

l)elden op den grond. En over
al daar. waar Adams tranen
den bodem Hevochtigden, scho
ten Hloenien o[), viooltjes He-
wijzen van de verlossingshelofle
die .Adam Had vernomen". §3
liet viooltje neemt ook Hij de
Gri'-ken een plaats in do mytho
logie in. Toen de dochter van
Zeus en Eeres, Proserpina, eens
door een mooi dal wandelde in
de wereld der Goden en daar
bloemen plukte, ontwaarde zij
O ve r a 1V O o rj a a r s H1 o e m e n. e r o mi s.
narcissen en violen, die Zeus t-r
voor haar pleizier had lateji o])-
schieten. Verrukt plukte ze een
ruikertje, de viooltjes het eerst,
omdat ze di(- zoo mooi vond.
Maar plotseling beefde de aarde,
en uit een kloof kwam Pluto te
voorschijn. iH; god van de onder-
w(>reld; hij greep Proserpina in
zijn armen en sleurde haar mee
naar zijn rijk. S3 Zij verweerde
zich heftig, en toen zi; zoo met
haar armen om zich heen sloeg,
liet ze de vioültj(-s vallen. Lang
zaam dwarrelden ze omlaag naar
onze aarde, waar ze wortelden
en verder groeiden: zij zi jn de eer

ste viooltjes geworden, w aarvan alle violen afstammen. S3 Pro
serpina W(-rd Pluto''s vrouw en godin der onderwereld. SI Een
andere Grieksche mvthe vertelt trouwens dat het viooltje op
andere wijze is ontstaan. Apollo. de zonnegod. probe<-rde
eens de mooie doehter van Atlas met zijn warme stralen te
vangen. Zij vluehtte voor haar verv-olger en verzocht aan
Zeus om bescherming en redding. Zeus kon h<U mooie goden
kind deze bede niet weigeren en veranderd'- haar onmidd'-llijk
in (-(-n snoezig viooltje, dat hij Z(-tte oji een beseha'luwd
plaatsje in een bosch op onze aarde, en hier houdt ze zich
img steeds verscholen: het is het hondsviooltje uit onze
Hosschen. S! En in onze noordelijke regionen was het viooltje
al evenzeer gezien. .Swentewiet. d(- god der Vi enden, troonde
in een luisterrijken burcht aan de kust der (Aostzee. Hij was
almachtig h'-erscher over een uitgestrekt rijk. Maar de Ehris-
telijke zendelingen uit het zuiden knabbelden aan zijn heer-
^chapjiij. tot zij tenslotte zijn rijk hadden veroverd en zijn
burcht Hadden veranderd ineen kah-rots. De doehter van den

\A endengod werd veranderd in een viool! je: w ie lu-t ])lukt heeft

I
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„ankt ziin de rouzeii van teg.-n««ordifr g.'gro.nd. die opMiee maakt zijn ^ oixm vnuu mi van wi-1 tien cm mid-

'laatste jaren held,en ons de Viola orchydeaefloradellijn. sa Ut laat. ̂  j „„gekende kleursehakeeringen in
gebrachl, eo,. .ao.t "yV' E.-n „»d.„
terracotta, , ||.vi,,ol. Oez,- is forscher van vorm en
nieuwigheul i.s at jv eP lioügHvioien zijn 111 den handel
donkergroen van ,1^,^^ ii,-,„a; zij onderscheiden zich
gehracht door _.^'^^^^,.i,,.j,i,.„lieid. zoovel in lichte alsgehracht door , ,,^rseheideiilieid. zo<,ve
door hun groote grillige, vonderlijk 1 ij
donkere tinten en one grootte
Daarbij komt dan nog de 1 uit. ng . . ..
SI En tenslotte moeten vi.) a ■
Ssviool noemen,
bloeit en toch gm ^
soorten onder .,.]^,varte V, odan.
donkere, zooals dt im

veel voor graiheiilantiiV
tuin doen

n

nogal veel voor S""" 1 ^ deze violen he
d

e teckening.
der bloempi]

nieuviglx'id nog de Winter-of
lijd MJÓr de andere violen

vraagt. Er zijn mooie
maar ook een enkele

Men gebruikt ze

g. maar ook tiisschen het, geel
th'ze violen het uitstekend.t

er primula's in den ui een donker plekje
S! Wie een lioekjt j. . j „eseliikt — <lia kan zijn violen
in de ,schaduw is ui s ^ echter steeds er aan den-

TUSSCHEN TW-EE RIVIEREN. OPRIILAAN VAN HET HUIS TE
OPHEMERT; OP DEN ACHTERGROND HET HUIS

geluk! Hij krijgt het lielste, het rijkste meisje van het land
en heel zijn verdere leven loopt hem alles mee .... S3 De
viooltjes van tegenwoordig, d.w.z. de grootbloemige soorten,
hebben we eigenlijk te danken aan Engelsche kweekers, die
ruim 100 jaar geleden de toen in zwang zijnde soorten ver
edelden en het tot de rijke verscheidenheid brachten van onze
dagen. Hel materiaal, waarmede zij werkten, was ontstaan
door onderlinge kruising van wilde soorten en gestadig vol ge
houden selectie. Dat was niet een kwestie van een paar jaar.
maar van verscheidene eeuwen. Reeds in hot jaar 1.579 beston
den er groote gele en blauwe violen, alle afstammelingetjes van
de wilde viola tricolor. Ongeveer 100 jaar later beschrijft
de botanicus Van der Groen ook witte, violette en bonte
viooltjes, maar zij waren nog tamelijk onaanzienlijk en nog
niet zoo erg in trek. S3 Het wachten was oj, de Éngelschcn
Hagy en Brown. die in het begin van de 19c eeuw Viola
tricolor kruisten met een viooltje
uit het. Altai-gebcrgte. Zij kregen
honderd nieuwe kleuren en vormen
en overal ontstond toen helangstel-
ling voor deze mooie tuinhloemcn.
ÖQ De nieuwe violen werden in groo
te partijen naar België cn Frankrijk
gebracht en daar begon men er sys
tematisch mee te werken. Fransehe
kweekers kwamen in 1860 uit. met
de zoogenaamde Odicr-violen. die
zich ook thans nog onderscheidon
door hun rijke kleuren.spel. Het zijn
de Pensécs met roodbruine tinten en
vijf vlekken op de bloemblaadjes. In
Duitschland leidde het verdere ver-
edelingswerk tot de reuzenbloemige
viool en in Frankrijk ontstond de
Tl iniarclcaii-viool, wier bloemen drie
vlekjes vertoonen. De laatste twin-
tig jaar van de vorige eeuw brach
ten tal van nieuwe soorten, de een
nog mooier dan de andere. En ook
in deze eeuw gaat de veredelings-
ai beid door.Telkens worden de beste,
mooiste blocicrs uit ceii zaaisel ge-
pi t cn met andere edele soorten
pkruist. Het rc.sultaat is verbluf-
lend: Uit het eenvoudige driekleu
rige viooltje, dat in de wilde natuur
hoogstens bloemen van twee cm door

l''()tn C. J. Steenbcrgh

STAL EN

best zelf kweeken. ̂ j,yaisel. het droog worden van de
ken, dat uitdrogen \ an - 1,,-uine zaadjes zijn uitge-
oppervlakte, waaroyei , mislukking van uw
strooid, onvermiji • ij verdragen geen zon en geenpogingen. De ,, .no.M fijnkoreelig en
droogte. De gioiu - oehthoudend. Men zaait het
humusrijk zijn ̂  j jmk en wel in de maand Juli.
liefst in een gesloten ...^speent men dejonge
Zoodra ze daaitoe S*"" j () te kunnen uitzetten op
plantjes om ze tegen e.nd Ot l|;h^^^n. vanzel?
de perkjes, waar „veiwlocd moeten
dat de trro.-ien. S3 Het best doen ze
hehheii om behoorlijk t< ivunin
het op vetten, voehtigeii grom..
mager en zwak: de hlomnen worden • , , ,
°  - • i^ici of altliaiis zwaren, hiiniusri|ken Jiodem.

ccn Noi'dzanif'ii iKidem tot zijn
ook \ eei verhelpen

Zaïidgroml maakt hen
op zandgrond dan ook

veel kleiner dan op
Maar ja, niet ieder heeft zulk
beschikking en gelukkig kan men .lan

fmolni. oude iiladgr.uid en ..belegen
h

door niet te rJ
e werkenmest door de

geen versche
laatstgenoemde
veel zorgen eischeii zi

diep tu
aarde t . \Ooral geen \ ersclie mest cn
liladgrund. Eerstgenoemde is te scherp en
drooi£t te gauw uit. SQ En \ oor de rest. och,

verder niet. Het wil 111 den herfst nog
wel eens xeliciiren. dat de plant j<-s wat al Ie gauw bloeien.
Men kan dan de miskleurigen er uit gooien, dan heeft die
herfst bloei tenminste nog wal zin gehad, en \ erder haalt
men er de liloenien maar zooveel inonelijk uit. Dc volle
kracht nioct de ̂  iool immers rc<cr\eeren \ oor de lente en die
voortijdige bloei M-rzwakl de plant maar. In gore. strenge

TUINM.iNSflONING VAN HET HUIS TE OPHVMERT
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viMl.Ml I.. h,..,.,,
^ciult' ii<)i)r(l(Mi\Mii(lfn inct d*
w illcn noy, w cl (-ciis opx
drukt, ziiodat de \\ ort tdt ics ccti >' '*i'" *1' ondioog
/ic.i ziju. Dal i-- natuurlijk luMd ^h'.'hr

nu.g.dijk vuurkunuMi. "H.rt nuui
nlantjfs op te hoourn (d' er wu '"oud de
liet voorjaar -t.-lh'ii de \ iole„ •'rken. la
ari.-uekeiijkM.|,e ^ift xan (:inlisalüet er^ b v''in
van O l"'r lit.u- xxaler. Dt " '
tlink uit en \ortnen later

B ü I

=:'T;:7'ït7-''7-S'ï* . *;* \orsl lu'ii omhooiT
rx

niooie

I>i i)s op een
«'•■n oplossing

i'lanten groeien daardoor
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daarbij lu't mest w ater ni<-t ov(M- (Ie '''"""inen. Dat mennauwelijks vermtddiiiii. De viool ff't- In'lioelti, ,ni^s(du,m meer dan -ni Je Vm;!: ' nfi'' 'l!
\ an. hoexcel \ooriiaande iteslaebten btdib'' K * ' 'l' "

1  1 I I ' . r." ■ iH( n lielilien bimedinurim |,,Iii'-t i".T al ai.".. , i
.an h- va„ , a n|k.. .alani.. ,|i„ „„„
l„. ,„-„ nap-lu,-,,. „„li

!'■ '11 l»-l,l„.„ aakn,!., iii!..■ .l..-a h.i,. arli.-i.l l.un ir-.la. hl . ,uaa,- „„k 1„.„ I
I„-I,.a,l. M-a.ij i„ lijk 1.1,

ziehtp- >taren van een groote t uin viool, dan oenielen wij xÜm
de erleiiis. in z,,,, talrijke t>euwen bijeengebraelit.

Tüsschen twee rivieren
door L. Spriit 'DOOR

rijnen. Dat
Aeer-IJnen
wat oostidi

DE TIELERVV.VARD {Slot;
een prachtige bmikenlaan komen we aan Nee-

.nee" zegt. maar 't is
ook: het dorp ligt

is geen Rijn die
 en Op-l,jnen bestaat
jker aan den Waaldijk. — Feitelijk is het

Op- en Aeer-\neii. oudtijds zidl's -Inen. en di(> lange ij is er
later door verwarring en misverstand met de v ingekomen.
Denken we b.v . eens aan N i j megen-A vmegen-.S imwegen. 83
In oude brieven zijn 0|i- en .Neerijnen niet uit (dkander te
houden. Vt e weten dat Riubdl (.oek in 12().3 met de beide»t^
IJnens beleend werd; bet buis te ()|>ijnen staat niet m(>er.£'.

bet bezit van een^l
Neerijnen. liet " '' " '
1730 o|) de

Neerijnen
tak van
llui> Neerijnen

bezat een Huis Olingidenburg. in
t eeslaelit ( .oek \ an

P'

is (fidiouwd in
tegmiwoordine

liindaimmten vang

/

i

m

\iii\i r. i .v s// i f. .v r.-i.v wi.i.hi-Ki'^
/\ /(/■, >/ . l/. l I A'//■ .V.s/\/-. A7\' II- II I-I.

liet middeleeuw->.
sche slot. MeerX
een groot woon- •
huis is het dan
een hurcht; een
vriendelijk wit
gebouw achter
een vreedzame
slotgracht met
een geestige,
e e h t - H ollan d-
sehe ophaalbrug.
— WC vinden in
deze buurt nogal
wat bosch of al-
thans wat hout:
om W aarden
burg. bij Neerij
nen. dan noorde
lijker bij Opijnen
en in het zuid
oosten bij Hees-
selt. het oude
flesola. waar de
Waal een vrij
s c h e r p (^ h o e h t
maakt en buiten
dijks een lange,
smalle strook
hout wordt ge
vonden. wat aan
dit stukje rivier
een aardige noot
geeft. — Neerij
nen verloor hij
den watersnood
van IH99drie-en-
twintig inwoners

Dl-: SI. .u.i.Mii i:\sK i-:ri< ie ei el. /v i deei ik e ih-.vk mee dv m-:
DDDI'K.M'EE. lEEE.X DE U'.-l.XDE.X ZEKKEK E.X KOl'\V HO h'DE.X

en elf jaar later veel vee en huizen. 83 Verder naar het noord
oosten komen we langs \arik aan Ophemert. De heerlijk
heden O])- en Nederhemert zijn niet altijd geseheiden te
houden, beide worden Hamaritha genoemd en staan in 814
al zoo vermeld als een deel van de gouw Teisterbant. Van
de kerk van Ophe
mert weten we, dat

vroeger aan St.
Lamhertus was ge
wijd en dat de Hee-
ren van Ophemert
er hun grafkelder
hadden. Ook w as er
in het dorp een C.om-
manderie van het
Duitsehe Huis, ge
sticht in 127Ü. In
1328 werd zij naar
Vi(d verplaatst, toen
de kanunniken van
St. W alburg uit Ti(d
naar Arnhem waren
vertrokken. 83 De
heerlijkheid Ojihe-
mert had dez(dfde
heeren als het na
bijgelegen Zenne-
wvnen (vroeger een
zeer hekend kloos
ter), dat in latei-
tijden in het bezit
der van Haeftens
kwam. Het tegen
woordige kasteel
Ophemert is een
19de eeuwseh ver-
houwing van het
I 7de ecu w sehe huis,
terwijl van den oor-
s p r O n k e 1 ij k e n
burcht nog twee
brokjes hoektoren
over zijn. 83 f>st

O AM EHOE'D r.l.V .\lr. ./. K/rOE.l.lS l'.-IA' DEK
SI EEK IK DESE.M.I.IKEEKSKEKK EE El EL
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bozal vnicgiT ook coii lic
Wadonoycn is foitclijk (m'
iii 850 cMüi hoovo, kerk onz. van
Iiem aan il<* k(!rk van
is gedateerd Wadaiiein.

I

lijk

Wadenoyen te zijn.

1427 was {!!■ twist
van Culeinborg ove

n

we

huis, in 1796 gesloopt. SQ
iieel oud dor]). Baldericus gaf

h(>t dorj) Wadake of Wada-
Utr(?cht, en die schenkingsbrief zeil

Ook de hof Watica hij Ticl schijnt
1088 gaf Conrad. 22ste bisschop van

Utreclit." (lezen aan gravin Adelheid in praecarium ' ^
;  tusschen Rudolf van Dicpholt en Zweder
er het bezetten van den Utrechtschen his-

schoi)szetel. waarom Rudolf een aanslag op Tiel deed, die
mislukte. Uit spijt verwoestte hij toen maar de omliggende
dorpen, waaronder ook Wadenoyen. — Ook hier hebben
overstroomingen in vroegere tijden veel kwaad aangericht.
Bij den grooten watersnood van 1809 verdronken hier 11 men-
schen, waaronder de schoolmeester, die met zijn gezin in
hun huis wegdreef. S! Wadenoyen is een oude heerlijkheid. In
1267 gaf Otto graaf van Benthem haar aan zijn broer Eg-
hert. Verschillende geslachten hebben Wadenoyen bezeten:
Zoclen. Langerack, van Hemert, van Haeften enz. — In 1809
is een nieuw Huis Wadenoyen gebouwd. En dan komen
tenslotte aan het stad
je, dat aan de streek
haar naam gegeven
heeft: Tiel, het oude
Theole. De namen Thyl,
Tyle, Thele, Tellum en
Thiele komen ook voor,
maar dat Tiel het oude
Thule zou zijn, is wel
uitgesloten. Wel kwam
op een oude afbeelding
van keizer Hendrik op
het stadhuis het onder
schrift voor ,,tihi ser-
viat ultima Thule". de
bekende versregel van
Vergilius. maar dat Tiel
nu dit Thule zou zijn,
wordt tegenwoordig
niet meer aangenomen.
S3 In ieder geval is het
een zeer oude stad: de
stichtingstijd is niet
nauwkeurig hekend,
evenmin als de tijd w aar-
in de plaats stedelijke
rechten ontvangen kan
hebben. De legende wdl
Ticl gesticht zien door
Bato en de Chatten, die
immers op houtvlotjes
deze rivieren af kwa
men zakken, lang voor
liet begin onzer jaar
telling. En het Bata-
voduium van Ptolemaeu.s is volgens anderen weer niet
anders dan Tiel. Waarschijnlijk bestond de stad al in
453. Sigehert de Gemblours vermeldt haar en zegt dat zij
in flat jaar al een haven van Gallic was. Hij brengt Ticl
in verband met den tocht van de H. Ursula met de
11.000 maagden, die op weg naar Keulen in Tiel verbleven.
En hierop wijst ook het onderschrift van het schilderij in de
Ursulakerk te Kcfilen, dat die geschiedenis in beeld brengt.
Zoo herinnert Tiel ons aan een van de allerbekoorlijkste hei
ligenverhalen uit deze streken, waaraan het feit dat Ursula
geen elfduizend, maar slechts élf gezellinnen had, niets ver-
aiifleren kan. In 618 landde koning Dagobert in Tiel en
stichtte er een kerk. Tiel, eerst eigendom van de Friesche
koningen, komt omstreeks 700 aan de Fransche regeerders,
en werd bij de troonsbestijging van de Carolingen een rijkshof,
een villa regia. Later vinclen we Tiel als een vrije rijksstad,
wat zij bleef tot den tijtl van Fredcrik II. En zeker heeft
het lang voordat het van Brabantsch Geldersch werd (en dat
was in 1335) stedelijke reehten gekregen. Vooral in de 8ste,
9de en 10de eeuw bloeide Tiel als haven tussehen Gallië en
Duitschland, terwijl de handel van Keulen oj) Engeland reeds
7  had.^elf had Tiel in de 11de eeuw vooral een grooten handel op
Engeland. SQ In de Ode eeuw leed Tiel herhaaldelijk onder in
vallen der Noormannen; desondanks ging het handelsverkeer

DE ST. MAARTENSKERK TE T

en ontwjl

(.(■uwen lelde Tiel niet al-
als werf Noor oorlogssehe-
•1 \ an de vloot, waarmee

en zoo belangrijke stad
de 15de eeuw wa.s

vooral met Engeland vrij ongebimb-r.l dom
de stad zich steels. In de volgend
leen als handelsplaats, maar ook
pen. Zoo is bekend dat een <b • rp. ,
Winkmar van Boulogm- uit Laod.em. g.ng belegeren. ,n fiel
gebouwd is. SI Natuurlijk maak

In deel uit van bet Hanzeverbond: nog m • , , ,
Tiel er lid van en toen behoorde bet nog lang met tot de
minsten, al was de grootste bloei voor de stad toen al wel
voorbij. Toch was er nog omstreeks 1556 e.;n levendige
del van Tiel uit op <le ()o-lzee. vooral in wijnen, zout, v
en rozijnen. Kort daarna begint liet verval. — Door de eeuwen
heen heeft Tiel jirivilegiën en vrijdom van tollen gehad. In

had bet een belangrijke wol- en graanmarkt,
p, al de fruitveilingen, die er betee-

, ekelijksc
alle mogelijke landbouw |irodueten en dan drii

I tl Tl (r r 11 li (■ 1 k M ir i*. I .. i. ttt ',i i' L t Sil (ludtllds WU)

han-
f ij gen

Tegenwoordi
kenis aan

eeu w

zijn het v oor:
n. maar er is ook ee
land bon w |irod net en

belangrijke ])aardenmarkt Tiel vier

be markt van
maal jier jaar

Oudtijds. Si
poorten rijk. wa:ir\an er drie in de
ken en alleen tle \\ aterpoort in bet

zijn afgebro-

IEK UIT HET OOSTEN gezIEX
Staatsch. dus toen de taelitigjarigi
aan den gang was. De 17de'eeuw
de 18de de Engelsehen en al dii
eenmaal niet steeds even
voornamelijk aan dat rumm
er zoo weinig bisioid^p]^,.
bleven. ^ In den volksmond
Tiel, oorspronkelijk waarsehijnlijk

gebouw

vreed

forige eeuw
oosten nog over is. SI Be-

lialve in de 9de eeuw,
toen fle stad gedeelte
lijk door hen verwoest
werd. kwamen de Noor
mannen ook in 1009 nog
de Vi aal op tot Tiel. Zij
begonnen ook dat keel
de stad te plunderen,
maar toen de Heeren
van Kleef en Teister-
bant kwamen opzetten
met een leger, vlucht
ten zij en daardoor werd
fle stad voor verwoes
ting gespaard. —De ja
ren 1 134 en 1136 brach
ten felle branden, de
14de eeuw den strijd
tussehen Heeekerens en
Bronkborsten. Ruim
dertig jaar lang. van
1347 tot 1379. was Tiel
in banden van fle Hee
ekerens. Branden, plun
deringen. in de 16de
eeuw de strijd tusschen
hertog Karei van Gelre
en fle Bourgondische
vorsten, eindigend met
de oiiflerw erjking van
Gelre aan KarelV (1543).
dat alles deed veen goed
aan de regelmatige ont-

r" r-

wikkeling van de stad.
Eerst in 1579 werd Tiel

oorlog alweer een tijdje
Ikiengt er de Fransehen,
bezettingen gingen nu

 e

zaam. Misschien is het
rige verleden te wijten, flat

n  te Tiel zijn overge-
bestaat er de z.g. Burg van

een oud keizersverblijf.bewoond door de Heeren van of in Teisterbant. die. zooals
we zagen, stadhouders over deze gouw waren. In 1202 is
deze burcht door Dirk van Holland verbrand, maar tot in

et Jegin van de vorige eeuw waren de fundamenten bij
laag water noch zichtbaar aan de kade. — Natuurlijk is er
een nieuwe burcht gebouwd na verlooj) van tijd. In 1T56 ver
rees een nieuwe sterkte een amiere ,,laats (het Tolhuis),
maar die verviel al in het midden van de 15.1.- eeuw en werd
in lt)37 verwoest. ^
Tiel. In

eeuw

oud stadhuis \ inden we niet in
f  1 1 stond er een oj) de Markt, maar wanneer flat isalgebrokcn en door woonhuizen veiwangen. i- onbekend. De

NV aag was oor..pronkelijk een O.L. N rouwe-kai.el. in 1600 tot
waag ingericht. - Van de kerken is de St. Maarten zeker welde belangrijkste De oudste fei.eüjk niet: we weten van het
St" W 11 f ̂ honing Dagobert en x an de oude■M. Walburg ,11 9.,O gebouwd, bij den tweeden i.nal der Nooi-
mannen in 1009 verwoe-,. herbouwd, w xerwoe-t en zoo

1462
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\ t'ider. totdat
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Idd.-
-

t'.'uu

ttMugviiidcii
•■iiulclijk in d,> laatst.' Indl't

'oiniiiiciis o[. d,. oud.' plaats wordt
■  t • Maart .'n dus

rour-
1. ■ ^

.1.'

gf'iio.'in.l naar d.'ii h.'i-
in.).'t in .1.' 1 d.l.' .'.'inv £;.'sticht

 .1.' St. 1)
o|>g.'tr.)kk.'n. Si 1).
lig.'ii bi-s.diop Min
/.ijn ,s ,n .1.' Idd.' lu'rhaal.l.'lijk v,'rl,.,uw,l .-n 1),-zat in
haa g.M .1. n t ijd tu.nt.g altanu, .'n in...,i.'n spits,'» tor.'u
\a .1.' Ii.'r\orinini. ó, do St ln. <uLoi.n.■  |- i"" Maatt.'n lan";zain.'rhan.l in-int \. t'n.iIi»' \ .'ran<I.'r.i • io I . • i •
l-t! V. -. 1 i ' ^^I'lts van .l.-n toren,l .al u. i il iift ko.tr vo.ir ai braak
later ston.l.-ii .'r [taar.l.'st all.
kwam .'.'tl inaani'. SQ lnu,.ioliir ,o^. ^ inw,n,i,<r naar gralnio-
II UlTU'ïl 11'11. O.il. \ clll Sl*»\ \ .».» \\ 1 1 I' • 1 ..^.,11 W el.b'r.'n. .lie iii 1709 bij

m...). (b.tbis.'b boutsnijw.'rk is bewaard g.-
.  . ^'aart.'n is Tiel niet zoo heel\.'.'l tastliar.' o\.'rblijls.'l

t.' x.'rl.'.l.'n ni.'.'r rijk.

o.a. \ an

Mons sn.'u\ .'i.!.-:
bleven. SI M;

en

in
n \ ijl"tig jar.'ii

op di.' |)laats. Aan .i.'n.iordzij
^ .'rk.i. lit

en uit zijn gr.i.t-

BV ] T KIS

li.'velinlievelin
14:1

!s

e.'us

DE W/HIPPET
DOOlt P. Vi. Tokhoki.T.N .len tijd. .lat de Britsehe inijn-

w.'i k.'i- n.tg ruim g.'l.l \ .'r.liende,
N'.trni.l.'n .1.' w bipp.'tr.'nn.'u .'en zij-
^ner liet>t.' sporti.'\.' g.'iioegens. ^

Wnippets zijn kl.'in.' haz.'win.llionden,
SI /ij zdjn .1.' kleinst.' .l.'r windhon-
.len. wann.'.'r in.'ii althans, zooals de
leiden.1.' inst.'lling. ii .l.i.'ii. h.'t Italiaan-
sehe win.lhondj.' .m.l.'r .1.' .lamesrassen
rangsehikt. /ij m.tg.'ii thans ho.tgst.'iis
.70 .'ent im.'t.'r in.'t.'ii \ an .len irr.tn.l t.it
aan li.-t h.mgst.' punt \ an b.'t seh.iu-
derbla.1 en li.-ver zi.'t in.'ii hen i.'ts
lager. 83 (i.irspr.nik.'lijk w.'fden zij v.ior de konijnenjacht
g.'bruikt en .laaruit was .m.l.'r .1.' mijnwerkers een ver
maak \o.irt eckoin.'n. w aaraan in .1.' v.triee eeuw de autori-
t.'iten t.'f.'. bt .'.*n ein.i.' h.'bb.'ii gemaakt. Men liet daarbij
nam.'lijk in .'.'ii.' aig.'slot.'ii ruimt.' .'en
kopjiel whipjiets bis op .'.ti k.mijn. .lat
men te x.tr.Ti on.ier .'en n.'t g.'vang.'n
lui.1 .'11 zoolang b.'waar.l. II.'t arm.'
.lier. t.ieh r.'.-ds bang. kon niet .'ens
w.'g .'11 was .lu:- zond.'r .'.'iiige kans.
83 ll.'t r.'1111.'11. ontstaan to.'ii .1.'
moor.lpart ij.'ii g.'stuit w.'rden. ge-
-ehie.l.le en g.'s.dii.'.lt nog w.'l z.-.'r
primiti.'l \o.ir wi.' bet \ .)orr.'.dit h.'.'lt
genoten .1.' er.'N bouii.l-r.'nn.'n t.'zi.'ii.
z.ioals zij ziidi de laatste n.'g.'ii jaar in
l'.ng.'lan.l ii.'bb.'ii ontw ikk.'bl. S! ^ ant
er i- g.'.'ti g.'l.l \ .i.»r kostbar.' r.in.b'
lianen ni.'l el.'.'t ri~.di g.'.lr.'V .'ti baz.'ii
en m.'ii b.'lielpt zi.'b .liis met e.'ii i.'.'lit.'
era-baan van 200 \ar.l. .lus z.i.iwat
1«2 iTK't.'r. Maat ^.diil.i.'t a. ht ig .m .ip-
witidetid. .lat het is'. S3 Daar is t.-n
e.'f-t.' ii.'t v.'ftr.'k. Ni.'l nit g.'lijkt ijdig
m.'. hatiiseh e.'.ip.'ti.l.' hokketi v.'ftr.'k-
k.'ii .!<■ wiiipii.'ls. Ne.'tl. zij wor.b'ti.
watiti.'.'f het -eliot klinkt. zo.iv.'f 111.)g.'lijk vo.iruit op de baan
e.'W.iriM'ti . Men -elirikk.' niet. de whipp.'ts zijn meer nog dan
,1.' -{lortal'godeti \ati .b-n mijnwerk.'r. zij zijn de beminde huis-
e,.noot.'tl in zijn gezin en de ..slipper" zorgt wel. dat zij op de
vo.'ten t.'n. bfkom. ii zonder zich te verstuiken. Ja. hij doet
h.'t zeil- z.'i.'i. .lat zij meteen door kunnen rennen. 83 Dit slip
pen i- een groot.' kunst .'tl in
het regelen .ii'f \ .lorgi 11en. wor.lt
r.'ketting geliou.len met de . , ,

dighei.i .Ier ..slippers. An.lere lactoren. waar-
ketiiti'e heeft te houden, zijn het ge-
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g aan en zwaait een scherp gekleiirtlen la[). waaro])
de hon.l geoelend is. 83 Die lap dient niet all.''.''n om den
whippet aan te sporen, maar hij is ook een vertiul'tig mi.l.lel
om den kleinen rakker met zijn sneltreinvaart z.m.ler on
gelukken tot staan te brengen. Want .1.' opgew.m.len r.'iiner
hapt in .len d.iek. hij bijt zich .'r in vast en zijn vriend .Iraait
zich beh.'iidig .mi. zoodat de h.m.l al zwaaien.1 zijn gang ver
liest. 83 Tot v.i.ir eenige jaren hield het \\ est Ham Sta.li.m.
dat in d.' dokk.'iihuurt van L.m.len is g.'h'g.'ii. ii.ig wliipji.'t-
renn.'ii. doch het leidend lichaam in de lum.l.'tir.'tisii.irl in
Engeland laat all.''.''ii greyh.iun.is t.ie .'ii .laar.l.ior is .lit g.'.'in-

W aarschijnlijk wordt .ip .'iikel.' z.g. ..wild.'" ban.'ii w ."1
een whippetmimmer ingelascht. 83 Op het vast.'hm.1.

waar men ruimer van .i[ivatting is in .lit .ipzielit. l.iopen
allerlei rassen van win.lh.md.'n .'ii in Duitsehlan.1 z.'ll's li.'r-

dershonden en boxers! O.ik in ons lan.1
heh.ior.'ii whipp.'tnummers t.it het vaste
pr.igram d.'r windlion.l.'iir.'iin.'n. 83
Twaalf second.'ii voor d.' 200 \ards
schijnt wel de beste tijd t.' zijn .'ii het
is dan o.ik fabelachtig sn.'l v.ior en zo.i
kleinen hond. W .'l zijn nog bet.'re t ijden
gemaakt, doch dan helde tl.' baan iet
wat af. In ons land geschiedt het tijd-
opnemcn niet zoo nauwkeurig, dat men
er waarde aan mag hechten. 83 Behalve
renhond is de whippet echter ook een
ideale huishond, wat hieruit is te ver
klaren. dat hij niet als helaas de meeste
greyhounds in kennels slaapt en leeft,
doch reeds de beminde huisgenoot is
geweest van zijne .lorspronkelijke fok
kers. Is een hond huishond, dan ojienen
zich niet alleen zijn hart en verstand
voor den mensch. doch dan trekt men

ook de prettigste huishonden voor en daardoor verb.'tert
het ras. Deze omstandigheid h.'cft dan ook .mg.'twijf.'hl van
den whippet het niet alleen bijzond.'r elegant.', doch .lok
in lieve en gezellige iemandje gemaakt, dat hij is. Hij is dol

op zijne vriendjes en door zijn kleine
gestalte, licht gewicht (voor reuen is
tegen de 10 kilo. voor tev.'ii 9 kilo het
ideale gewicht) en het gemak vvaar-
mee hij zijn lenig lichaam opr.ilt. vindt
hij in .'Ik.; kam.'i'. in elk.' aut.i en in
het hotel een plaatsje. Zijn kort haar
is ook al een gemak in huis. H.'t moet
zeer dicht op.;.;n liggen, zoodat liet
hem toch tegei
schermt. 83 D.
vlakken sch.'d.'l hebben .'n het h.jofd
wordt bij d.' oog.'ii vrij breed. D.'lange
voldoend g.ispierde n.'k m.i.'t mooi in
den romj) overgaan. In den romp he-
ginn.'U d.' twe.' gevar.'ii voor d.'w liip-
pet. Het eene is, dat hij t.' forsch. t.'
v.'.'l gr.'N'hound w.ir.lt, maar het v.'.-l
gr.ioter.' g.'vaar is. dat liij naar h.'t
Italiaanseh.' w in.lli.mdj.' .iv.'rh.'lt. Dit
laatst.' is ten .'.'i'st.' e.'ii gr.i.it.'i' g.'\ aar.
om.lat h.'t ni.'t m.'t .luimst.ik .'ii w .'.'g-

schaal kan worden uitg.'maakt, maar .ipg.'m.'i kt m.i.'t v.ir.l.'ii
en ten tweede, om.lal d.' gr.'yh.iun.l o.ik .'.'ii w .'rkli.ind is. maar
de Italiaan e.;n dameshondj.;. Licht g.;raamt.'. smalle h.irst
en vooral het verfoeilijke hoogdraven zijn d.' kenmerkend.'
fouten door kruising met dit luxe-ras ontstaan. 83 M.'i'k-
waardig is, dat men soms zeer ho.ig.; whipp.;ts hi.'rmee h.'-
hept ziet, wat dubbel slecht staat. 83 Leeken r.iem.'ii m.'estal
de diepe borst, welke zulk.; whipiiets hebben, d.ich v.ior het
vlug keeren is een ov.'rdr.'V.'ii di.'pe b.irst .'en b.'l.'ts.'l en hij
b.'hoort niet t.it .len ellcho.ig te r.'iken. 83 D.; kleur is van ge.'n
belang, maar me.'stal hebben .1.' whi]>p.'ts z.'.'r aantrekk.dijke
kleur.'ii. zwart, blauwgrijs, g.'str.i.irn.L lieig.; in all.'rl.'i lin
ten, rood in all.;rlei nuances, wit .'ii b.ml . 83 W-'aaruit .1.'
whippet ontstaan is, kan ni.'t me.'r VN.ir.Ien vastg.'st.'i.l. Daar
v.i.iral vr.ieg.'i' veh; .'xemjilaren ruig war.'ii. lijkt d.' sl.'lling
aannemelijk, dat e.'ii ruwharig.' terri.'r is gebruikt .'ii .lan
waarsehijnlijk m.'t .'en gr.'vhoiin.L M.'ii wijst .l.'ii B.'.llingt.in-
terrier aan, doch dit merkwaardig.; ras. al k.nnt h.'t in lichaam
.'11 aard hier en daar met den whipp.'t .iver.'.'ii, h.'.'lt groot.'

vocht .'11 kou he-
whipji.'t mo.'t ('.'11
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<le ruwharig»'
voeten en zijn vacht is anders dan die van . . . ,

althans van die, welke ik hel» gezien. Is h.'t juisl.
dat het ras ontstaan is uit het Italiaansche w.ndhondj.' .'ii
een ol' andere terrier, dan zouden <le ..Italiaansche fout» n

kunnen zijn. Sclnton zij daarvoor veel t»- vaak

whi])pets
ontstaan

ol' an»l»'re terrier,
terugslagen kunnen zijn. „
v»)orkomen! SI FAkr eigenaar van e.ui whijipet kan trefl»"n<l»'
staaltjes van zijn verstand geven en wat anders win»lhonden
niet eigen is, dit ras verdedigt den vrien»! en »1»' whipjiet
kan scherp happen, waardoor lu'in »le naam ..snapdog" is

SI ,,Eens <»en whipjiet. altijd een whijijiel'" luidt
lu't

gegeven

de slagzin der Britsche liefhehhers van »lil ra en wi»'

,„aar .-r varen „..k knukl, ,,,,,. ,, .lir i.-.l. r..,, .la), .lathetmr,
•'

rdt v»'r\ ui»i. /o»i gebeurt het
k»)U»l was

dal de winter z».») zal i.iijv»'n. u »>r<ft v't
dat nii»lden in »len winter van i93.i de k»,renhl»,».m op het

.ll.'ii blo»'i staan. »lat »ie i)».tters met hun goud-
hitt»'r»'n lanüs <l»'n sl»»»»tkant. <iat in het

»ian.

bouwlan»! in \»

gel»' bhx'inen nog sc •

kent beaamt dit ten volle.

EEN WINTER

ZONDER KOP EN STAART
DOOR M. Barendrecht-Hoen

"ET werd October en het zag er naar uit dat iedere
dag van zon en warm-TT

I  I te de laatste zou zijn.
M  M Wij zaten nog eens
voor het laatst op de bank
aan het Sjiaarne naar het
groene grasland te kijken,
waar de kooien in rustigen
gang nog liejien te grazen. Om
ons heen zoemden de bijen en
hommels onder de late zaai

bloemen en wij dachten hoe
over een maand al dat, nu
nog bloeiende jilantenleven.
verdwenen zou zijn. Kwam
immers verleden jaar de vorst
niet tegen het feest van St.
Nicolaas en hobbelden we een
week later niet over de sa-
mengevroren schotsen van
het water, dat nu in de zon
nog zoo zomers blikkerde?
Voor het laatst . . . dachten

wij, maar een jiaar weken
later bleek, dat wij te jiessi-
mistisch waren geweest. Over
het water scheen nog een
zelfde stralende zon, in den
tuin was het bijengezoem nog
te hooren en het zwartbonte
vee was nog niet naar stal ge
bracht. November werd het
en .... het bleef zoo. Met
verwondering brachten we in
den looji van de maand aller
lei jilanten naar huis. die
langs den weg nog prijkten
met hun tweeden bloei. Maar
zoo heel bijzonder was dit alles niet — kwam niet meestal
de winter eerst in Januari en soms nog wel later om ons
tot in het voorjaar te ]>lagen? November ging voorhij en
December was in aantocht, maar behalve enkele dagen van
Oostenwind veranderde er buiten niet veel. Doovenetel. kruis-
kruid, herderstaschje en nog vele andere jtlanten stonden hij
de jaarwisseling nog steeds in bloei, een jjad scharrelde af
en toe nog wat rond in den tuin tusschen het nog lang niet
verlejJte en verdroogde groen van de zomerjjlanten, kiemjilan-
tjcs schoten overal Hink omhoog en stoelden, angstig vroolijk
hun^ buitenste bladeren wijd uit, terwijl bier en daar een
hooldstengel zich al in het rozet ging ontwikkelen. Knojijjen
werden al wat dikker en toen w-e met een vinger tegen een
hazelaarskatje knijjten, wolkte er een groengeel jioeder uit
op. Do gasj)eldoorn stond ook in dien tijd reeds })rachtig in
bloei en boven de aarde staken de eerste jiuntjes van sneeuw
klokjes en de Primula ging bloeien. Wat zal er van dit alles
worden wanneer de vorst invalt, dachten we? Maar de vorst
viel niet in, zelfs niet toen in Januari het kwik in den therm»»-
meter om het nulj)unt ging schomnu'len en de waterrijke
I»lanten als Stinken»le Gouwe hun rozetbladeren slaj» op den
giond lieten vallen. Het wintervleugje-van-een-dagduur ging
voorbij en opnieuw werd het herfstwarm. Er waren menscln-n
( le begonnen te mojjjjeren en te verlangen naar sneeuw »'n

AVOND AAN DEN PLAS

. , , ■ i
kr»'up»'lh».ut »le felimse tint jes van ko»'k».eksl.l»,em»'n m.g op-
licht»'.! en »lat ».ver <le schutting van »l»'n tuin nog »■»'.. (.lematis
in bloei staat, leilere»'.. zal t ron wens m el »'en of andi're i-igen-
aardigheid hei.ben ontdekt. ()pm»'rkelijk ook hoe weinig de

zijn trrkiMJ <luh, «lat ze door de
vogi'ls zijn vi'rsmaad. »laar ilez»' in «b' \M'»*k»' aaide »'n tusschen
de dorr»' bladi'ren gen»>»'g an»l»'r v»>»'<ls»'l \»>n»h'n. D»' zaadje.s
uit d»' rozi'bottels zijn nog niet v\ »'gg»']>ikt »*n zelf- fh' vlier
struiken zijn g»'d»'»'ltelijk met rust gelaten, alleen in de duinen
zijn ze. <'venals »le fluindooriis. »loor »le doort rekki'iide vogels
kaalgejilukt. Insect»'., wag»-.. zi»'h hi»'i" »'.. »laar »»»»k midden
in den winter uit hun sehuilj>laats»'... h»>»'wel ze niet heel
fit zijn en zich maar langzaam v »»»>rtb»'wegen. ^ e zagen

m»'nig»' t»>r ov»'.* d»' aarilklui-
t»'.. van het bouwland voort-
hobbeh'n »'.. »le wintermuggen
»lansten bi jna iederen dag voor
»)nze ramen, maar dit laatste
is een verschijnsel dat ook in
streng»'.-»' winters wel opvalt.
Het w»'iland blijft groen, ook
na de enkele temj.eratuurda-
linsen. <lie ons. v eiv\eiid als
M  iiu zijij, doen denken aan
e»'.. .Sil»c."is»'he k»»u! (fok het
]>add»'stoelenleven in het
boseh rekti'ziel. <lit jaar langer
dan andere jare.i. V( e zagen
inid»l»*n in den winter Russu-
la'.-en inktzv\ ammen. die zich
andere jaren meestal t»>t v »>or-
»'.. najaar bej.erke.i en zelfs
A.naniet»'.. »'.. n»'\ elzv^ ani.nen.
Maar hieraan maakte t»ieh de
eerste v riesnaeht een ei.i»le en
na .lanuari uar»-n er geen an-
»i»'re «la.i »1»' gewone v\ int er-
zwam...»'.. t»' vin»le.i. Dan
.ia»l»Tt Eebruari en het schijnt
dat nu toch v\erkelijk de vorst
invalt. Met angst v ragen w<'ons
af' wat er met d»' kie.nj.lanten
en de r<'e»ls uitgehmj»»'.. k.ioj»-
])pn zal gebeuren, .naar geluk
kig hult een regenbui de we
reld in een pants»-.- v an ijs. dan
«Iraait de win»! en het w»>rdt
j.rachtig z»>el-war.n »l»>»)iweer.
dat allerlei geuren in de lucht
brengt. Ditmaal is er dan toch

welietsgebeurd.Plantencellen waren bevr<iren. etherische oliën
kwamen vrij en gaven aan de buitenlucht dien lenteachtigen
geur, dien we zoo begeerig ojisnuiven. SI Het gras heeft nu
ook een tikje gele»len en kre»'g hier en daar een valige tint.
maar het ziet toch lang niet z»>»> grijs als »lat in an»lere jaren
het geval is. Gok de vogels heb!»»'., even gereage»'rd »i]i de
koude dagen. Ze kwanien dicht»'.- bij huis en wa.-en makkelijker
met wat lekkere hajijes op de voederj.laats te hikken. Z»>o na
derde langzamerhand de lente, die er eigenlijk al lang was. w ant
eind December gingen de hazelaars bloeien, begin .Januari
stonden de sneeuwklokjes in bh.ei en wolkte uit de elzen
katjes het stuif.neel. Het begin van het v»)»(rjaar was er dus.
lang voor de of'ficieele datu.n midden in Maait. En van het
einde van den herfst kunnen we »)ok niet sjireken. v\anneer
ei cin»l Feb.uaii in het Naarde.'m»'ei- nog Dott»'.-bl»>enie.i
bloeien en f. amb»)zen in D»'eember nog ri|jKui. Hi't was ee.i
wintel zonde. koj. of staart, een winter <lie niet heeft bestaan,
want de herfst verloor haar vruehten niet. n»>ch haar tweeden
bloei en ze bestond nog toen het lente werd. (ff dit alles nu
veel invloed zal hebben op bet rijpe v».o.-jaar van blad
bloesemweelde? Met zekerheid is dit niet te v»>»»rsppllenwanne»^,- Maart z».o gnur »■.. koud blijft, als deze maand in-

kan het w»'! eens g»>b»'uren. dat d»- afgeh.ope.i winter
nog een klein, ongewenscht staa.-tj

en

en

toch


