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Guitaren verkoopen in
Canada

Wederwaardigheden van een treklustigen Hollander
1) DOOR .JoHN VAN SNELLENBERGElf jaar geleden verliet mijn familie Holland

om zieh „ergens in Canada" te vestigen. Na
drie weken reizen IcAvamen we aan in Pem-
berton Meadows, een prachtige vallei-neder

zetting in het binnenland van Britseh Columbia,
waar onze aankomst door de bevolking begroet werd
als een heele gebeurtenis. Geen wonder ook, want
we deden haar met 10% toenemen — wij waren na
melijk met ons tienen.

Maar na een paar weken het pioniersleven genoten
te hebben, dat meer naar den smaak van ons, kin
deren, was dan van onze ouders, reisde de familie
naar de kust, om te Vancouver te gaan wonen, mij
achterlatend om mijn zoo lang begeerde carrière als
,,man van het Wilde Westen" te beginnen.

Ik zag echter al spoedig in, dat dit een leven
beteekende van werken op de gloeiend heete velden,
varkens voederen en sehoonniaken van slecht rieken
de kippenhokken, die in geen jaren schenen gereinigd
te zijn in plaats van den held te spelen als die van
een Karei May- of tenminste een Zane Grey-roman.

Mijn teleurstelling was zoo groot, dat ik bij de
eerste de beste gelegenheid mijn „Wild West"-ideaal
liet voor wat het was en naar Vancouver trok, waar
mijn ouders me spoedig op de Technische School
deden.

Ook aan schooljaren komt een eind en ik was
zoover gekomen dat ik werk moest gaan zoeken.

Ik werkte dan ook! In snelle opeenvolging zaagde
ik eenigen tijd in een ceder-zaagmolen, waar ik bijna
stikte van het alles doordringende zaagsel; ik vischte.
samen met een vriend, groote krabben in den Stilleii
Oceaan, die we a één dollar het dozijn aan winkels
verkochten en werd even vaak in mijn vingers ge
beten als ik krabben ving, tot mijn boot schipbreuk
leed in een plotseling opgekomen storm. Daarop ging
ik als vrijwilliger in dienst bij de lersche Fuseliers.

Mijlen ver marei,e.-ren langs henvehge vegen,nachten slapen op <len houden grond - ,k leed d.t
alh's geduldig voor hel ge mide Canada lot hij eenspiegt-igevechl een „losse flodder «naehtzaan, vlak
achter me afgeschoten in ,1e h.tte van het gevecht,
me in het achterhoofd trof. hetgeen me. naar ik hoop,
geen blijvend nadeel heeft gedaan, maar die toch
hard genoeg aankvan, om mijn toen hev.g patriot
tisme voor het nieuve lan<l vat te doen bekoelen.
Zonder gewetensbezwaren verbet ik liet (..anadee.sche
leger voor de missobien minder roemvolle, maar
zeker even moedige gelederen van die strijders voor
alles wat rein en seboon is in de vcereld: de stof
zuiger-verkoopers. Na heel wat omzwervingen als
zoodanig raakte ik oj) een dag verzeild m het dorp
Chilliwack.

Het leek wel of iedereen in het dorp stoizuigers
had gekocht, of dat niemand een stukje tapijt in
zijn heele huis bezat! Dat is een d<primeerend geval
voor een jong en ambitieu.'- \erkoop< i \an een zoo
dringend noodig, zoo i'del, als door de \ oorzienigheid
gezonden voorwerp.

Ik zucbtte diep, terwijl ik op den rand van mijn
bed zat. Het was heet, miiidenin den zomer, wan
neer de Canadeeselie valleien tot een soort hoog
ovens ziin gemetamorjihoseerd.

Ik zuchtte over mijn slechte zaken, ik zuchtte
over het zeer harde bed van het auto-kamp. Het is
niet goed om te zuchten, ook niet als men twintig
jaar is.

Maar mijn goede gesternte nam nu de zaak in
handen!

\óór mij zag ik de maebtige Fraserrivier, waarvan
het snelstrooniende water naar ik wist ijskoud is.
Dennen, ceders en katoenboomen stonden doodstil
in de trillende, heete namiddaglucht.

Ergens vlakbij in het kamj) klonk muziek, snaren-
muziek, klagende, heerlijk trillende tonen.

Hawaian guitaarniuziek!
Ik stond op en keek in de eabine naast de mijne. Een

bleeke jonge man knikte me toe en ging voort aan
de snaren te plukken van het instrument, dat op
zijn knieën lag, terwijl zijn vingers trilden met het
staal in zijn linkerband.

daf verwonderlijk gemakkelijk en ik zei
,.Het is ook gemakkelijk!" antwoordde de jonge

nmn, „zoó geinakkelijk, dat een kind het doen kan.a ze ei . n niet na een jaar of een maand of een
„1^^ ' <^liidelijk! ! Dat w il zeggen natuurlijk
waai^ mg woidt van de Paradon-muziekschool,
blik ^ t^eiaar ben. Ga hier zitten, een oogen-bhk ni^r, en^k zal het u even hw^ren."
kan ^ ik protesteerde zwak — „maar ikKan geen noot lezen!"

Yankee ""rlai '!''.i""e*'"'un. itninkauvend en zéétMnzilïpai;:!:: 'lat ik hlet he.
ouderwetseh. Het wa allemaanmzikale niensehen ^ 'iimhu jiaal voor duizenden
ment uit te leven muziekinstiy
noten iiieer maav miiziekpajiier meer. géén
voor onze euitaa • ügt de toekomst
snaren zijn hier?"'^^'* ?<nieratie. Kijk. hoeveel

.,Zes."
-'Warempel!" 2(4 ,j„ ,kennis. ,,We noeniei ^'n wonderd over niijön zt. een, t^vee. drie, vier, vijfj
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zes. En de posities van een tot zeventipr. at -i
dit papier erbij neem" hü n ® ik nu
met nummers van een tafeltje^ ^ ^ diagram
Ik Avas al flauw van de hittp pn ̂ 11+ i

opschieten van mijn onvenJachten Yeram'm'aakte
met beter. Ik herinnerde me vaag, dat "k een

voor ukulele-snaren,

bui

l**l 1* 1 ^ 111.0 dclt ilc PAnsoortgelijk ding eens had gezien voor uk,del
op notenhaIken geschreven

ten
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. In elk geval, mijn lee-
begon di zaakwerkelijk te hegrijpen Ik pakte nu zelf cle guitaar en

murmelde er, nog „el zwakjes en langzaan?, maar 't
gmg toch - het eerste „ijsje van de eerste les op:
„Nearer my God to thee. ^
Dit succes deed den bleeken leeraar aldoor meer

opleven. Hij kauwde steeds vlugger, praatte nóg
vlugger, en toen ik ook al door de tweede les was
heengestrompeld met: „Old black Joe", nam hij
me ineens de guitaar af, w etend dat nu het psvcho-
logische moment gekomen was, en haalde een con-
tractboek te voorschijn.
\ erlangend keek ik naar het prachtige, rose ge-

kleui de instrument, dat aan mijn ijverige vingers
ontgHpt was. Ik wist het, ik hen toch zelf een zaken
man, ik kèn de psychologische momenten die men
pijpen moet, onmiddellijk, zeker, èn ik ken het
intuïtieve gevoel, wanneer het allemaal voor niets
is, — zooals dat nu het geval was.
„Ik kan zoo'n ding niet koopen," zei ik.
De hleeke jongeman glimlachte. „Sir, ik heb u

zooeven op de proef gesteld. Ik wilde weten of u
de kwaliteiten in u heeft, om guitaarspeler te wor
den of niet. Mijnheer, u hééft ze. En nu komen we
aan het belangrijke punt: onze school is pas opgericht.
Ons systeem heeft propagandisten noodig. Onze
propagandisten zijn degenen, die ons systeem leeren
en goed spelen. In een geval als het uwe heeft de
school me de toestemming verleend om u een guitaar
cadeau te geven, gehéél cadeau!"
Ik was nu geheel verwonderd geworden. Wat kon

dit voor een nieuwe truc van zaken-doen zijn?
„Natuurlijk verwachten we, dat u onzen cursus

zult volgen, alle zestig lessen, die we door corres
pondentie geven. En dit kost de belachelijk kleine
som van veertig dollars. Maar voor ü kost het nog
minder dan de helft: negentien en een halve dollar!"
Wat zat hier achter? Groote genade, het was zoo

heet en ik voelde me zoo flauw. Ik wist nog maar
één ding — dat nu mijn oogenhlik gekomen was om
„zaken" te doen.
„Laten we de zaak zonder rekening vereffenen,"

zei ik zoo eenvoudig mogelijk. ,,Ik ga in op uw voor
stel, de guitaar aan te nemen en den cursus te vol
gen. En in ruil daarvoor krijgt u van mij een stof
zuiger! Hiermee daal ik tot minder dan den halven
prijs. Want de stofzuiger kost vijftig dollars."
„Een stofzuiger! " hij werd nog bleek er. ..Ik dacht

dat ik hier alleen zaken deed, maar het blijkt dat
Ave heiden bezig zijn."
Aldus Avas het spel van het lot, dat mijn leven in

nieuwe hanen leidde.
Mijn hleeke guitaarleeraar nam afscheid van me,

beladen met een stofzuiger en ik zat nog laat in den
nu koelen Canadeeschen nacht en speelde steeds
weer: „Old black Joe", afgewisseld met een paar an
dere wijsjes.
Ik vond mijn spel zoo prachtig, dat ik het voort

zette tot de sterren verbleekten. Tot plotseling mijn

leeraar m een zAvart en rood getatoeëerde pyjama
verscheen en me bezwoerOld black Joe naar den duivel te laten loopen!

Den volgenden dag scheen de hleeke Yankee ta
melijk onder den indruk van mijn vlijt en vorde
ringen. We raakten aan het praten. Hij stelde me
voor om samen met hem guitaren te gaan verkoopen.
Ik, die al meer dan genoeg had van de prozaïsche
stofzuiger-beAveging, nam dit aanbod, van naar't mij
scheen veel poëtischer Averk, graag aan.

(Wordt vervolgd)

zaanTand
door L. Greeter (5/ t)ZAANDAM, het eens Avereldberoemde, is tegen-

Avoordig in vele opzichten een modern plaatsje,
met zelfs eenige groote-stads-allures. Er zijn bios
copen en moderne villa-Avijken, groote café's met

strijkjes, en straten Avaar men flaneert. Enfin, het is in
elk geval een onloochenbaar teeken, dat Zaandam flo
reert. En dat doet het, zonder tAvijfel. De Zaansche
bevolking schijnt nog Aveinig van haar durf, onder
nemingsgeest en handelsgeest verloren te hebben. SQ
Midden op een plein zie ik het standbeeld van Peter
den Groote, indertijd door den laatsten czaar aan
Zaandam geschonken. SI Dat is toch Avel iets om eens
over na te denicen! Iets, Avaarbij je onwillekeurig je
hart wat sneller voelt kloppen! Daar leefde een paar
eeuAven geleden een geAveldig machtige keizer, heer-
scher over een nog driekAvart Avild volk, en hij heeft
het groote plan, dit volk te beschaven. En in dien
tijd, toen er nog geen kranten en geen brievenpost,
telefoon of radio was, toen is de roem van Zaandam
toch al tot die verre streken doorgedrongen! Zoo
groot is die roem dat de keizer denkt: „Als ik iets
bereiken wil, als ik Averkelijk bekAvaamheid en kennis
en vaardigheid Avil hebben, dan moet ik daarheen!
En hij komt Averkelijk. En, wat meer zegt, hij wordt
niet teleurgesteld. IJij sluit de Hollanders in zijn
hart, hij bouAvt een stad naar het model van de Hol-
landsche hoofdstad, hij lokt Hollanders met zich
mede. Zijn conversatie aan het Russische hof is
doorspekt met Hollandsche woorden, hij heeft Hol-
landsche vrienden, die boven alle anderen in zijn
gunst staan. Als na eeuwen zijn graf geopend wordt,
vindt men bij zijn lijk nog modellen van Hollandsche
scheepjes. SI Is er Avel een volk, dat op zooiets Avijzen
kan? SI Hoe geAveldig mc-t ni'^t de reputatie geAveest
zijn van de Nederlandsclie bekwaamheid, om niet
alleen te zijn doorgedrongen tot het nog half bar-
baarsche Rusland, maar ook zulk een indruk te
maken op Peter den Groote, die toch werkelijk niet
dAvaas Avas. Onze naam moet toenmaals toch wel
ontzaglijk geweest zijn. SI Het welbekende huisje
ben ik ditmaal niet gaan zien. Ik zie het anders
gaarne. Ik kan mij daar Peter den Groote voor
stellen, na volbrachte dagtaak daar des avonds zijn
pijp rookend en een pot bier drinl^end, misschien
Avel geAvikkeld in een hartigen, welgemeenden woor
denstrijd met den een of anderen timmerman of
scheepsbouAver. Of alleen, en dan vraagt men zich
af, waaraan hij gedacht heeft in zijn eenzaamheid. Aan
eenige maanden later, toen hij in een zee van bloed
op het schavot stond, en zelf de bijl zwaaide, niet
om hout te hakken maar de hoofden der oproerige
strelitzen? (Slot op bladz. 443)
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Fotd^s .'1. i ^-ijULLtü
MAANLICHT OVER DE GOLF VAN AJACCIO

LILE DE BEAUTE"
DOOR Theo

Oii pourrait m'y

Een indrukwekkend mooi, wild pittoresk eiland
van hooge, fantastisch gekleurde bergen en
ruwe, diepe valleien; van stille, donkere kas-
tanjewouden en uitgestrekte pijnbosschen; van

ruisebende cascaden en capricieuze, wild kolkende
bergstroomen; van scbilderacbtige, antieke dorpjes
en gebucbtjes, er boog op de rotsen gebouwd, of
diep verscholen tusscben kurkeiken en dichte olijf
gaarden, •— een ganscbelijk onbedorven, inipression-
nant schoon brok primitief natuurland nog, rondom
bespoeld door een bijkans bet gebeele jaar saffier
blauwe zee, waarover fijn sprankelend bet heerlijk
gouden licht van een warm zuidelijke zon, — ziedaar
bet eiland Corsica, „File de Beauté"! . . . . Ziedaar
bet eiland van Sampiero d'Ornano, van Pasquali
Paoli, van Laetitia Ramolino en van de Buonaparte's...
bet eiland ook der dichte, ruige „niaquis"^), met
baar ruwe „montagnards", baar „vendetta" en baar
,,bandits d bonneur"! . . . . M'n ouden, trouwen rug
zak op, de vilt-ombulde veldflescb op zijde, een paar
flinke, grof bespijkerde wandelseboenen aan de voeten
en m'n stevigen bergstok in de band, ben ik ook
dezen zomer er ̂ veer op een ouderyvets genoegbiken
zwerftocht, — op een voetreis van 'n Aveek of vier,
deels er langs de verrukkelijk seboone westkust, deels
door bet stille, majestueus wilde binnenland van
dichte, duistere avonden, machtige, sneeuwbedekte
bergtoppen en eenzame, diepe ,,gorges". Een toebt.
]) Stniikigowas.

DE Veer

coiiduire les ycux fcrmés, je la reconnaitrais. rien qu' a son parfum.
(napoléon)

waarop ik — als naar mijn gewoonte — de ,,routes
nationales", de grootere plaatsen, en de moderne
hotels, — boe aanlokkelijk comfortabel en verleidelijk
dan ook, —- zooveel als maar mogelijk mijd, om er
op de ruwere landwegen en smalle muilezelpaden, in
de afgelegen, rustieke dorpjes en in de simpele loge-
mentjes van bet eiland de „couleur loeab ,, te vinden,
die ik in elk land altijd zoek. Een zoeken, — tusscben
twee baakjes,^— dat in Corsica al uiterst weinig moei
lijkheid oplevert, aangezien er, — en dat tot zelfs in
plaatsen als Ajaccio en Bastia. — gelukkig zoo veel,
zoo héél veel van bet naïve en mooie oude in alles nog
gebleven is. En dan denk ik, terwijl ik dat neerschrijf,
daarbij in de allereerste plaats wel aan boe bijvoor
beeld de gastvi'ijbeid, een gastvrijheid zooais men
werkelijk hóógst zelden elders baar aantreft, — er
nog immer en ten allen tijde scrupuleus betracht
wordt. En dat aan de kust zoow, 1 als in de meest
verafgelegen bergdorpjes en gebucbten van bet zoo
majesteitelijk seboone en wilde binnenland. „En
orse ote est sacre. Rien n est, ])our lui, ni trop

bon, ni trop beau. Dès que vous avez Rancbi Ie seuil
d une demeure bourgeoise ou pavsanne. considérez-
vmis ccmme cbez vous. Agir autrement risquerait de
deplaire a ceux qui vous accueilbuil". schreef mij ems

«„onaolui^e Parijsche

tp nnH «an «ion ik. mol liet oen
chtmgen had geviaagd. „Rion u-pst. pour lui, ni
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trop bon, ni trop beau," ...ah! „mon ober ain!"
hoe vele malen heb ik sedertdien de rigoureuze juist
heid van die betvering, — welke ik, om je thans de
eerlijke ̂ vaarheld te zeggen, destijds niet al te letterlijk
had durven opvatten, — er mogen ondervinden' Hoe
vele malen met vond ik er op m'n zwerftochten de
meest gulle ontvangst, de meest touchante gastvrij-
hfid, een nacht onderdak hier en daar, hoog in de
bergen; een maal van kastanjebrood, met eigen ge
wonnen honing en vruchten en wijn, ergens op een
kleine, afgalegen hoeve tusschen de dichte „ma-
quis"; een uitnoodiging tot een siësta, waarna vóór
m n veitrek toch vooral nog een koelen dronk ,,en
familie" bij een gezin van brave „montagnards" in de
kastanje wouden van Loreto-di-Casinca; een korfje
„broccio '■j, een zakvol amandelen en een groot
aantal versche blauwe vijgen, mij door mijn gastheer
uit Sagone nog ,,voor onderweg" meegegeven, — dat
alles zonder dat mij vergund werd ook maar in het
minst iets „terug te doen". „Mais vous ne nous devez
rien. Monsieur, nous sommes trop heureux de vous
avoir regu sous notre toit", was haast altijd weer wat
ik dan te hooren kreeg . . . . Ziedaar de gastvrijheid
van de Corsikanen, — de hospitaliteit van een braaf
eilandvolk van visschers, herders en bergbewoners
En . . . . van „bandits d'honneur" niet waar?, hoor
ik in gedachte u zeggen. O zeker, ook meestentijds
van een of meer „bandits d'honneur", indien daar
voor redenen bestaan. En die bestaan op Corsica nog
al eens vaak, zoo niet bijna doorloopend, moet ik er
helaas bijvoegen. Hetgeen den trotschen, vrijheid-

1) Zacht, wit kaasje vaa versch gestremde geitenmelk.

lie venden
Corsikaan,
— vertrou

wend als
een kind,
maar redou-
tabel wan
neer men

aan zijn eer
raakt, of
zelfs ook i
maar woord
tegenover
hem breekt,
— dan de
dichte „ma-
quis" tot
schuilplaats
doet kit zen,
om van

daar uit de
hem aange
dane belee-
diging met
bloed uit te
wdsschen. De

EEN CORSIKAANSCHE MONTAGNARD

,vendetta" dus.... Waarvan, dat ik er
dit oogenblikkelijk aan toevoege, de vreedzame reizi
ger evenwel nimmer ook maar in 't minst iets te
vreezen heeft. Want nog eens: „En Corse 1'hóte est
sacré", gelijk m'n op het eiland verblijf houdende
Parijsche vriend zoo terecht mij schreef. Oók voor
een „bandit d'honneur". Dien Avij er dan ook vooral
niet als een vulgairen moordenaar —, of als een
ignobelen struikroover —, maar integendeel, — trots
alles. als een „honnête homme" dienen te be-

U

HET STADJE CORTE IN HET BINNENLAND VAN CORSICA

schouwen. Hetgeen ik in een volgend artikel, aan de
hand van ettelijke in mijn bezit zijnde documenten,
nader nog hoop duidelijk te maken. Waarhij ik u
dan natuurlijk ook tegelijkertijd op enkele authen
tieke „vendetta"-verhalen wensch te vergasten.

TROPISCHE NA TUUR BE
SCHERMING

DOOR F. Koster

ERTIG, veertig jaar geleden, hoorde men niet
ispreken over natuurbescherming in de tropen.
Zelfs in Europeesche staten verkondigden nog
maar enkele vooruitziende geesten de natuur

beschermingsgedachte. S] En thans? Het is ver
bazingwekkend, zoo snel en omvangrijk als de na-
tuurheschermingsheweging om zich heen heelt ge
grepen. S3 Niet alleen vinden wij in de landen der
Westersche beschaving tal van natuurmonumenten,
doch ook in de tropen zijn uitgestrekte gebieden ge
reserveerd. Het voorbeeld van Amerika, dat groote
nationale parken inrichtte „for the joy and the benefit
of the people", dat in deze gecompliceerde industriëele
beschaving groote behoefte heeft aan ontspanning in
de vi'ije natuur, vond op grootscheepsche wijze na
volging. SQ Iedereen kent tegenwoordig het Krüger
National Park in Zuid-Afrika. Het Pare National
Alhert in de Belgische Congo begint ook reeds popu
lair te worden, de vele game reserves in de Britsche
koloniën zijn bekend om hun wildrijkdom. Deze na
tionale parken en reserves zijn de laatste wijkplaatsen
voor de groote zoogdieren in Afrika, de weinige
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streken, waar dc oorspronkelijke tropische natuur
zich in al haar variaties, naar gelang van het hochan-
karakter en de hoogteligging, ongestoord heelt kun
nen ontwikkelen. En het sti.mt tot groote vreugde,
dat zoo vele hooggeplaatste persoonlijkheden zich
voor het behoud dezer grootsche
natuur beijveren, van wie wij
mogen noemen den tegenwooi-
digen koning van België, Leo-
pold III, die de zaak der na
tuurbescherming krachtig be
vordert. SI Hoe dringend noodig
de tropische natuurbescherming
geworden is, spreekt uit het feit,
dat van de bosschen, die vroeger
ongeveer 92 % van de opper
vlakte der oerwoudgebieden tus-
schen de keerkringen bedekten,
thans niet meer dan 5 a 10%
aanwezig is. Deze mededeeling
is niet zoo maar een bewering,
doch een feit, ontleend aan een
geschrift van het Office Inter
national pour la Protection de
la Nature. Daar is de wilde roof
bouw, welke door het afbran
den van bosch, groote gebieden
in woestijnen heeft veranderd.
De inboorlingen zijn zich de ge
volgen daarvan voor het land
schap niet bewust. Natuurbe
scherming is iets, waar zij niets
van begrijpen. Daar is de ont
ginning ten behoeve van de cul
tures. Deze cultures zijn van de grootste beteekenis de soort te waarborgen, als men doorgaat roekeloos
voor de economische welvaart; anderzijds bedreigen de wijfjes af te schieten, zooals thans bet geval is.

i'i
V

UILE DE BEAU'IÊ. VROUW UIT DE ()MUtVI.\G
VAN PRO PR IA NO
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oorzaken van het verdwijnen van de o.-rtiossehcn.
kan men Ijefjrijpen Iloe moeilijk hel voor ve ec leren
wordt om zich te handhaven. En juist in dat deel van
Indië, waar de fauna bijzonder belangrijk is door het
groote aantal groote zoogdieren (olifanten, ihinos,

tapirs, roofdieren). Sumatra en
Java.zijn de gevaren het grootst.
Steeds nieer \k ()rden de grenzen
van het ^^oongebied dezer die
ren ingekroinpon. luer en daar
leven er nog enkele in geïso
leerde plekken. Ook het ver
spreidingsgebied van denoiang
oetan wordt steeds kleiner; wan
neer dit proces zich ongestoord
zou voortzetten, w as uitsterven
van al deze soorten in een niet
te verre toekomst zeker te ach
ten. En in het algemeen geldt
hetzelfde voor de floristische
merkwaardigheden, zooals bij
voorbeeld voor de orchideeën,
die wegens haar handelsw aarde
hier en daar volkomen w orden
uitgeroeid. S3 In een enkele jaren
geleden verschenen w erkje over
de olifanten van Sumatra vin
den wij medegedeeld, dat er nog
ongeveer 3000 stuks op Suma
tra voorkomen. Terecht merkt
de schrijver, jhr. dr. ir. F. C.
Van Heurn. op. dat dit
zeer klein is

noeg om de instandhouding van

getal
en niet groot ge-

zij de oorspronkelijke flora en fauna, zoodat veel
schoonheid voor

altijd verloren
gaat. Ook uit w^e-
tenschappelijk
oogpunt is dat te
betreuren. Dat

deze natuurver-

arming ook in
Nederlandsch In

dië een ernstigen
omvang heeft
aangenomen, is
begrijpelijk. Tal
van diersoorten,
vooral de groote
zoogdieren, die
een belangrijke
handelswaarde

vertegenwoordi
gen, staan op het
punt van te Avor-

den uitgeroeid.

OOK INDIË HEEFT ZIJN RhUZENBOOM

Maar ook wanneer daaraan paal en perk w ordt ge
steld. zal de oli

fant van Sumatra

moeten verdwij
nen. doordat zijn
bosschen en woes

te terreinen hem

geleidelijk wor
den ontnomen.

Slechts door het

inrichten van

groote reservaten

kan dat voorko

men worden. SI

Eelukkig. dat een
dergelijk reser
vaat er onlangs
gekomen is. SI
Het energieke
w erk van de Ne-

derlandsche Com
missie voor In

ternationale Na

EN. EEN ZWARE DOERIA\ IN HET LA\I)-
SC.HAP BOLANG OP JAVA; WAARSCHIJNLIJK DE DIKSTE BOOM l A \ HET EILAM)

Plier treden jacht en handel op om de fauna te ver- tuurbescherming heeft er het vorig jaar toe oeleid
amien. De witterhinoceros is zoo goed als verdwenen, dat een groot gebied, bij uitstek geschikt vom-dil
Hetzelfde geldt van reptielen, die om de handels- ^ ^ -
waarde van hun huid, welke in het modevak groote
beteekenis heeft, gevangen worden. Weliswaar be
staan er ordonnanties, die verschillende diersoorten
besehermen, doch in de practijk komt er Aveinig van
terecht. Daarbij voegend de zoo juist genoemde

,  . — geschikt voor ditdoel, als ..nationaal park'^ werd aangewezen. Tot
u. vu waiin ii in Indii' wel talrijke gebieden als

nau.ur„,„n,,„.,.,n aang,.w,.z.,.„, „aar deze hebben

èrooteT''"" A '•«■«•■nkenis. terwijl hetwatde WU theoreticheheeft men een terrein, dat aan
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de lemende lachten kan laten zien, hoe de tro- geen èn voor Indië en moederland èn voor de weten-
pi^c e na uui er vroeger in al haar ongereptheid schap van de grootste heteekenis zal worden. Wanneer-
heeft uitgezien, wat er in leefde en groeide. Het mettertijd de omgeving, de vruehtbare hoogvlakte van
18 gelegen

^ ̂ V t V.' V.r XXX Vy T XXX ^ VX Vy Y X. X.X Xy X X L. XX X vy X X \y \J V X XX Xx X Vy V €X XX

in de bekende Gajoe- en Gajo Loeös in cultuur is gebracht, het verkeer zich
Aluslanden en in Xapatoean, onderhoorigheden van
Atjèh. SI Een schitterend natuurmonument! S] Een
woest bergland, vol ravijnen, moeilijk begaanbaar,
zoo goed als geheel onbewoond, rijk aan wild. Tal
van merkwaardige landschappen komen er voor:
het bevat hoog bergland, den nog zw ak werkenden
vulkaan Goenoeng Löser en ketens van het Barisan-
gebergte, middelgebergten en laag heuvelland. Ook
komen er hoogvlakten voor met de bekende Pinus
Merkusii, een dennensoort, welke nergens zoo zuide
lijk w ordt aangetroffen, en den reizigers in sterke
mate aan Europa doet denken. Op den genoemden
berg komen solfataren voor. S! Het merkwaardige laatste jaren veelvuldig in de liefhebberstuinen aan

beter zal hebben ontwikkeld, zullen de toeristen van
Medan of van de Noordkust van Atjèh uit met belang
stelling bet reservaat gaan bezoeken om daar kennis te
maken met de laatste vertegenwoordigers der groote
zoogdierenfauna op Sumatra, welke daar veilig zullen
kunnen leven onder de hoede van ben, aan wie bet
beheer van dit reservaat zal worden toevertrouwd.

RANONKELS
TULPEN,

DOOR G. Kromdijk

Hyacintben en Narcissen treft men de

feit doet zich voor, dat
deze meer dan 3000

meter booge berg tot
voor kort nog nimmer
door een menscbenvoet

is betreden! Tot voor

kort, want dezer da
gen vernamen wij, dat
er eenige maanden ge
leden opmetingen zijn
verricht. Doch verder

is bet grootste deel van
het bergland volmaakt
terra incognita. Slechts
langs enkele paden,
langs groote rivieren
gelegen, kan men er
binnen komen. Uit de

verslagen der militaire
expedities, welke ruim
dertig jaar geleden in
dit gebied zijn gehou
den, blijkt wel, dat de
naam van ,,donker
Sumatra", eens aan
dit gebied gegeven, ge
heel gerechtvaardigd
was. Welnu, een beter
natuurreservaat is

moeilijk denkbaar. Het
is nog zoo gehéél door de menscbenband onberoerd ge
bleven, dat men bier waarlijk van een oorspronkelijke
natuurgemeenscbap spreken kan, zooals cleze zich in
den loop van duizenden eeuwen onder de tropenzon
ontwikkeld beeft. Wat in de toekomst nog aan dit
toevluchtsoord voor de Sumatraanscbe dierenwereld
moet worden toegevoegd, zijn eenige strooken van bet
moerassige kustgebied tusscben de Alas- en Kloeët-
rivier, teneinde een volledig harmonisch geheel te
krijgen. Weliswaar loopen de groote riet- enrbizopbo-
renmoerassen niet bet minste gevaar om in cultuui-
land te worden veranderd, doch bet is wenscbelijk een
bydrografiscbe en biologische eenheid te bezitten. SI
Met dit reservaat beeft, naar bet zich laat aanzien,
Nederlandscb Indië een belangrijke schrede gedaan
in de richting der tropische natuurbescherming, zoo
als die sinds bet laatste decennium steeds meer toe
passing beeft gevonden. Op Sumatra is tijdig gehan
deld — in voorbereiding is de aanwijzing van een
tweede reservaat in bet Zuiden, in Benkoelen , bet-

RANONKELS IN VAAS
(Opname N.V. Tvrkenburg, Brulegiaven)

Dat is geen wonder, als
men bedenkt, dat de
prijzen der bloembollen
wel zeer laag zijn. Bui
ten deze hoofdproduc
ten uit de bloembollen

streek zijn er toch ook
nog talrijke andere hol
en knolgewassen, die
W'cl w^at meer de aan

dacht verdienen. Ge

lukkig is er de Flora
geweest, en wie dit
Heemsteedsebe bloe-

menfeest geregeld beeft
bezocht, zal versteld
hebben gestaan van bet
groote sortiment kleine
bol- en knolgewassen,
die meestal met den

naam „diversen" wor
den aangeduid. Daar
op de Flora hebben we
kunnen genieten van al
dat kleine grut en we
hebben tevens kunnen

leeren boe en waar ze

te gebruiken. We heb
ben de zoogenaamde
wedkamp-stadstuintj es

bekeken en daar geleerd wat een mogelijkheden
er mee te bereiken zijn. S3 Nu de rotstuinen en de
rotsborders meer en meer in zwang komen, zijn ook
die kleine bolgewasjes eigenlijk onmisbaar geworden.
Ze booren niet thuis in een rotstuin? Och, de rots-
tuin behoort in ons vlakke polderland ook niet thuis.
Maar waar zouden we dan al die aardige, kleine
plantjes moeten zetten? De tuin en de beplanting
behoeft niet volkomen volgens architectuur te zijn,
de tuin moet zijn zooals wij dien zelf wenscben, en
zooals wij dien zelf mooi vinden. Een ons opgedrongen
plan zal ons op den duur niet bevredigen en de lief
hebberij voor den tuin zal verminderen. Natuur
lijk, als we onzen tuin veranderen willen, dragen we
dat werk aan een architect op, maar zelf geven we
aan boe we onzen tuin gedacht hadden. Doch we
dwalen van ons onderwerp af en dat was niet de be
doeling. sa Tot de mooiste knolgewasjes beboeren
ono^etwijfeld de Ranonkels met bun dubbele en balf-
dubbele, fraai gevormde en felkleurige bloemen. De
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RANODIKELS
(Opname N.V. Turkenburg, Bodegraven)

Ranonkels zouden we in drie groepen kunnen ver-
deelen: de Fransche, de Turksche en de Perzische,

die echter alle uit AzK ah'"afHXbehRanonkels k»™™, luha i. wil het nog
bloemig( < n andere enkelbloemig zjjn. Ontegen-
iiieL zeggen, dat de mooiste, mede doordat
zeglijk zijn de Franse gebeurt n.I. nog
ze de minste teleurstelling g reinig terecht komt.
wel eens, dat er van de Ranonkd^^^^ te wijten. ̂  Men
doch dat is gehee houden en wel
moet met verschillende ̂ mge , ^ __
ten eerst met de j'. mogen niet te
lenstreek spreekt men va onderlingen
diep geplant worden, 4 a 5 cm d [ J
afslln'd'van 8 a 10
als najaar planten. Die m h< t najaar J j
bloeien wat vroeger, doch zijn ^ ten zebloeid Plant men ze voor den .» er^ d^^^^
eenige bedekking hebben. RanonKe . g . 1
op een diep losgewerkten,vochtigen.kleiacht]geng .
Op drogen zandgrond behoeft men het vooral met de
Perzische en de Turksche niet te probeei^n. ̂^^^zij men
voor de noodige grondverbetering zorgt. Een beme. tmg
met oude stalmest stellen ze zeer op prijs terwijl ze op
een licht beschaduwd plekje de mooiste bloeinen zullen
geven. Begint het blad geel te worden, dan baa t
de klauwtjes uit den grond om ze eenigen tijd in de
zon te drogen. Door ze goed droog te bewaren kan
men ze in het najaar weer uitplanten. SI Niet alleen m
den rotstuin, maar ook als snijbloem zijn zoove e
enkele als de dubbele en de halfdubbele schitterend
te gebruiken. De beide afbeeldingen denionstreeren
dat vel overduidelijk.

Oviedo, de oude hoofdstad van Asturië
DOOR J.OM kwart ovpr negen 's avonds stojit de Asturië-

'xpres te Oviedo, het meer dan duizend-jarige,
's Morgens om kwart voor negen trok de locomo
tief zijn sliert van tweede- en derdeklas wagens

onder de kap van het Noorderstation te Madrid vandaan.
Eerst ging het door de vlakte van Oud-Castilië, langs Avila,
de meest Spaansche stad. Links en rechts het rood-hruine
land. Zelden een molen. Maar veel rotsen, rotsen. I.ater

komen de bergen met diepe insnijdingen, steeds hooger en
wilder. Aan de stationnetjes
wachten inwoners op de ge
beurtenis van den dag; de aan
komst van de expres. In Spanje
stopt zelfs een expres nog vaak.
Heb je geluk, dan zie je nog
de mannen met de Asturische

muts over het hoofd getrokken
en het gele vest met-lange-
armen. ()f op 't wegje naar 't
stationnetje, vaak een hoop
grind door planken omsloten,
een oude liedjes-zanger met
de draailier aan zijn schouder.
León — schreeuwen de koele
letters van een echt station.
León, de oude koningsstad, op
volgster van Oviedo. Eu dan,
bij het vallen van den avond:
Oviedo, het hart van Asturië.
SI Asturië is het land der op
standen. En Oviedo is het hart
er van. G.^en wonder. Waar
heeft de natuur op het Ihe-
riseh schiereiland hergformaties
gesneden, die zoo geschikt zijn
voor een taaien weerstand?

Waar een volk gekneed zoo

H. Terlingen

vlug en stoer, als 111 Asturië — een menschensoort. die de zwij
gende vasthoudendheid van de bergen in het karakter meekreeg?
De Asturiërs dragen hun naam al sinds oeroude tijden, naar de
rivier de Astura. later Extula en Stola en tenslotte Ezla ge
noemd. De oude geschiedschrijvers verhalen, dat de Astuiiërs
van Keltisch ras zijn, eenvoudig en onbeholpen in hun gewoonten,
arm en sober in hun leefwijze. De oude gew oonte. om het brood met
kastanjes, den wijn met cider en de boter met olie te vermengen,
bestaat ook nu nog. De Asturiërs zijn gesloten en behoudens-

m

ZIJKANT VAN DE „ARCA S.LXTA"
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gezind, evenals het bergland, waarin ze w
keer was bet, dat zich in de üctoberdagenT' ̂  «^«rste
een geest van weerstand samenbalde die .T®"" i" Asturië
taat een vermmkt Oviedo heeft achtèrve].? ' resul-
,veerstand keilt de geschiedenis van AsturS'^" roemrijker
"jkAsturie dankte er zijn bestaan aan o! konink-
en het Christelijke Spanje zijn behoud n opkomst

naiiwpliik« cr,A^„A. . . . • jje klem van Oviedowas nauwelijks gelegd: het kerkje ter
V
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martelaar, door den abt F
romistano

op de helling van Lnciu
 en

g^n Sa/* 1
> er. „ • • Vicente, den

s Asturum nebni.,^'i° Maxinius
de lente van 711 Saracenen-horden aan zetten in
vazal van Muza, voet aan wal te Al<reci
zeniet bij hun dadelboomen gebleven? ^®^rom waren
ces bezongen legende verhaalt, dat een^
zich wilde wreken op Recared, die Juliann!' j Julianus,
bij het baden m de Taag verrast en verlei l Florinda
bezonnenheid riep Julianus de volgelin
te hulp. En ze kwamen in groote dromm^ Mohammed
in korten tijd veroverd. Steeds noordelijrertV
de Gruadalquivir naar Duero en Ebro T brokken ze langs
het Iberisch schiereiland in de marbt midden van

w^as

in de macht der IVT i
ondernam Habib-ben-Abi-Obeida die h '^^^^'^^'rnen was,
overgenomen had, de onderwerping van i? •
woordige Portugal en Galicië. Zijn troenen^'^^'"'®' ^^^en-
Arabische kroniekschrijvers doortrnki; C^oo verhalen de
l.Jk land en de Ba,ki,cL,"k;rgt°°,ottn "de t'' *■" """T"-
Oceaan, en zij maakten veel kostbaarheden f
heerschte in Gijón, aan de kust van den Atlant" ü
even ten Aoorden van Oviedo, de Saraceen ^
Munuza. Alleen in een klein gedeelte vanT't
nauwe hergspleten en ontoegankelijke tonnl''"
met het getrappel der Moorsche rossen T u j'i
Asturiërs hun volkomen onafhankelijkheid b°^ üin het begin van de 7e eeuw, onder de reteew'''^butua, kouden zij gedwongen „orden echatttag aan dT^nwèn!go en.monarch te betalen. Wat er aan wrok Ugen de wSl
goten-monarchen in de vrijheidslievende A.i • 7.gloeien werd gedoofd, toen zij het gemeenschappeiijk g7va«
herkenden; de heeraehapp.j van de Halve Maan 'in het neve
lige bergland van Aatnrie. een natnnrlijke sehuilplaats en
Sterkte voor opstandige bewegingen, verzamelden zich deChris-

BUITE!\ZIJDE VAN DE „CAMARA SANTA'

SANTA MARIA DE NARAISCO MET SIERLIJKE LOGGIA

tenen met het overschot van de legers; daar kwamen de bis
schoppen, door de Muzelmannen uit hun diocesen verdreven;
daar kwam ook Pelayo, een nobele Westgoot, onder wiens lei
ding zich een kleine Christenstaat vormt. Hij wordt tot koning
gekozen. In hem zet zich de monarchie der Westgoten voort.
Onder zijn aanvoering wordt in een ontoegankelijk stukje
bergland, kleiner dan Vlaanderen achter het IJzerfront, de
Reconquista, de herovering van Spanje op de Moren ingezet.
Zij heeft haar roemrijk begin in de overwinning die Pelayo
in 718 in de vallei van Covadonga, niet ver van Oviedo, op
het leger der Saracenen behaalde. Zij zou eerst beëindigd zijn
bij den zegevierenden intocht in Granada der Katholieke
Koningen in 1492. S3 De strijd tegen de Muzelmannen, die
geesten en handen voortdurend bezighield en vaak tot het
uiterste spande, kon niet bevorderlijk zijn voor de ontwikke
ling der kunst in Asturië. Toch is het opmerkelijk, hoeveel
bouwwerken uit dien fel-bewogen, roemrijken tijd nog getui
genis afleggen, dat het opstandige Asturië zich ook met
nobeler dingen dan den wapenhandel kon bezighouden. SQ
Froila I, kleinzoon van Pelayo, liet naast het door Fromistano
in 760 gebouwde heiligdom van S. Vicente enkele huizen en
een basiliek van San Salvador bouwen. In de basiliek be
vonden zich twaalf altaren ter eere der twaalf ajjostelen. Dit
was het bescheiden begin van Oviedo, dat door Froila's zoon,
Alfons den Kuische, tot hofstad verheven zou worden. Oviedo's
eerste kathedraal was geen beter lot beschoren dan zijn tegen
woordige: de kronieken van het eerste concilie van Oviedo
verbaled, dat bij een bloedig treffen tusschen troepen van den
koning van Asturië en ongeloovigen onder Mahniud, de basi
liek van San Salvador geprofaneerd en verwoest weid. §3
De eigenlijke stichter van Oviedo is de ascetische held Al
fons, genaamd de Kuische, zoon van Froila, die in 794 koning
van Asturië werd. Zijn strijd tegen de Saracenen belette hem
niet, paleizen en baden te laten bouwen. Met sterke muren
omgaf hij de stad. Aquaducten liet hij aanleggen, om haar
bronnen van water te voorzien. Oviedo werd het centrum,
de hofstad van het koninkrijk Asturië. De basiliek van San
Salvador, die in puin lag, liet hij weer opbouwen door zijn
architect Tioda. Vijf bisschopjien konden in 802 de nieuwe
basiliek inwijden en tien jaar later werd er het eerste con
cilie gehouden. Hiermede was Oviedo ook het geestelijk mid-
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dc-lpunt van hot koninkrijk goworden. SI Naast don San Sal
vador bouwdo Alfons twoo andore kerken, slechts van elkaar
goschoidon door hot transept van do kathedraal. De linksolie.
die van Santa Maria, hostemde hij tot koninklijk panlli<'on:
do roehtsoho, de kapel van St. Michael, was in-doeld als be
waarplaats van relikwieën. Dez<; l>estond tot aan de revolutie
dagen van (}ctoher als Cainara Santa. Van do basiliek van San
Salvador en van de kerk van Santa Maria had een piëtf'it-
looze restauratiozucht in vroeger eeuwen zoo goed als niets
moer overgelaten. SI Voorzichtig laat een enkel boogvenster
wat daglicht in de Camara Santa vallen. Onder het .strenge
tongewelf met resten van schilderingen heerscht een sfeer,
die de gedachten terugdwingt naar zijn houwlieer en de eerste
eeuwen der Reconquista. Zacht spelen de scha
duwen op de apo.stelfiguren, twee-aan-twee op
de dubbele zuilen. Deze figuren, met de ver
bluffend rijk versierde kapiteolen, zijn enkele
eeuwen ouder. Zij missen hot strenge der By-
zantijnsche uitdrukking. De behandeling van
haard en haren verraadt nog duidelijk het
oniamenteele der miniaturen. Maar de val d(U'
kleeren, ofschoon nog niet vrij van hot sche-
matiseho, hooft al een zekere losheid. De Octo-
her-opstand heeft dit eerbiedwaardig bouwwerk
zwaar verminkt. Wat er nog van deze be
zielde vroeg-romaansche sculpturen, die wel
licht nog ouder zijn dan die van Vézélay en
Moissac, overgebleven is? SI Een van de kun
sten, die in Asturië tot de meest harmonische
ontwikkeling kwam, is de edelsmeecku.it t. De
Camara Santa bewaart of bewaarde er eenige
hoogst merkwaardige specimina van. In de
eerste plaats do vooral in den laatsten tijd her
haaldelijk genoemde ,,area santa", hekleed met
rijk-bewerkte zilveren platen. De stijl der ge
ciseleerde figuren en cle lofprijzing op den
Eenen God in Arabische karakters op den rand
— een gewoonte, die eerst na den val van
Toledo op Christelijke kunstwerken ingevoerd
wordt — wijzen er op, dat het een werk is,
dat later dan de 9e eeuw ontstond. Op de
voorzijde van de ki.st komen do twaalf apos
telen voor in nissen, met de vier Evangelisten
in de hoeken. In het midden wordt de beeltenis
van Christus in de mandorla door engelen
gedragen. De andere zijden stellen gebeurte
nissen uit het leven van Christus voor, zooals
de geboorte, de aanbidding der herders en de
vlucht naar Egypte. S! Wat de kist bevat, is
eeuwen-lang een geheim gebleven. Een myste
rieuze schrik verlamde de hand van de prela
ten, die haar wilden openen. A'erhaald wordt,
dat Don Cristóbal Sandoval v Rojas, die in
het midden der 16o eeuw bisschop van Oviedo
was, toen hij de hand op het slot legde, zulk
een ontzetting voelde, dat hij niet verder
durfde gaan. In letterlijken zin rezen hem de
haren ten berge, zoodat hem de mijter van het
hoofd rolde. Nu weten we. dat het vooreinde
van de kist een in gouden schrijn gesloten
doek bevat, die er aanspraak op maakt de
zweetdoek van Christus te zijn. In de ..arca
santa" bevinden zich verder twee kruisen, eer-
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bicdwaardig door traditie en als voortbrengselen van deAstuiische edelsmeedkunst. Het eene kruis met gelijke armen,
lijk bezet met edelsteenen. en in het midden een groote robijn,
was het eigendom van Alfons den Kuisehe. Het wonderlijk-
fijne filigraanwerk deed de legende ontstaan, dat het door
engelen gemaakt was en daarom wordt het het ..Kruis der
Engelen genoemd. Op de armen komen voor de naam van
koning Alfons. het jaartal 808 en een bedreiging tegen hem.
die zich van het kruis zou meestermaken. Ook het andere
kruis heeft een traditie. Deze wil. dat het hij den slag van
Covadonga uit den hemel neerdaalde. Daarom draagt het
den naam van ..Kruis der Overwinning". Het is vairgoud.
bezet met edelsteenen en een eeuw jonger dan het ..Kruis
der Engelen". SI Niet tevivden met den houw van de drie
ling-kerk stichtte Alfons de Kuisehe vlak daarbij de kerkvan ^ an Tirso. De oude kroniekschrijvers kunnen geen w oor
den vinden om haar sehoonheid te prijzen. Van het oorspron-

wendige. Op
aantrekkelijk door hun
iloor blaadjes, zijn dri,
heiteld. De bovenste
een troon en geflank

Santa Maria, die hij e% <-n buiten Oviedo op de
ludling van dem Monte Nauraneio liet houwen
en de iet.s hooger gelegen kerk. toegewijd aan
den aartsengel St. Miehael. SI Santa Maria de
Naranco. w aarin w e nog den ouden naam van
den berg terugvinden- is een der merkwaardig
ste kerken san Asturië en van heel Spanje.
Zeldzaam bekoorlijk is de een\oud van dezen
tempel. De sierlijke loggia geeft aan het bouw
werk in de schilderachtige omgeving een onuit
sprekelijke gratie. De geestige bogen worden
gedragen door zuiltji's. waar\ an de groeven den
indruk maken van t ou w w erk. Daardoor krijgen
zij i-eii groote rankheid, die nog geaccentueerd
wordt door de kajiitcden. w tdke aan korintisehe
doen denken. De slanke gegroefde steunberen
schragen haast onmerkbaar dc buitenmuren.
Inwendig bestaat .^anta .Maria ih' Naranco uit
één enkele ruimte, waarsan de loggia's aan
\ oor- en achterzijde door bogen gescheiden
zijn. Die muiirbogen zijn nu dichtgemetseld,
maar -vroeger moeten zij open geweest zijn. en
i'en fascineerenden doorkijk ojt de tegeiiover-
liggende hellingim gege\en hebben. §3 Heel
aiidiTs is het karakter van het kerkje van St.
-Michael, San .Miguel de Eino genaamd. Zoo
bescheiden staat het in zijn beslotenheid tegen
den heuvel geleund. De armen \an het trans-
sejit. het schi]) en de \ ierhoekige koejiel schij
nen met elkaar te willen wedijv eren om toch
inaai zoo hoog mogelijk in de lucht te steken.
En het ligt er tocli zoo klein. .'*>an Mitruelde
Eino. tiisschen de hooge lx
bij Santa Maria <le Naranco worden d<
gesteund door gegroefde ]>,
korter en afgesloten door
zijn in d,
lijken ze
van aialxsken. dat door iijne spiraalvoriniee
kolummetjes ojigehombm wordt. Even rustiekals het Uiterlijk van In t kerkje is ,x)k het in
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df zoo weinig bozo.-lilo Noordelijke provineies een heel biizon
derc plantr geell „.„ler de landeehappen van het Il.er X
schiereiland. Sl Ken beschnucvini.- over dc h\ nU » j
Oviedo zou niet volledig zijn. wanneer haar glorieVde gothi
sche kathedraal, niet vermeld werd Fen i-elé,a,. j

1  • 1 1 >>1-11.1, 1.^(11 Z( K(^ie wi^cniocd.maakt zich dan van ons meester, omdat dit heerlijk houw-
werk.düor Don Uit.erre de ïoledo in de 14e eeuw begonnen,
m de roerige (Ictoberdagen door schendende handen voor een
groot dmd verwoest werd. De bouw van de kathedraal werd
voltooid door den slanken toren, die het beeld van de stad
in de vallei van de Nalon zoo gracieus domineert, toen teaen
de helft van de Ibe eeuw bisschop Cristdbal de Rojas zijn
wapen in den top kon bevestigen. En wanneer wij dan tre-
leund in een rijk gebeeldhouwde boog van den kloostercrang
door een vergrijsd toren-overblijfsel tegen de blauwe lucht
weer herinnerd worden aan de basiliek van San Salvador,
die .-\lfons de Kuische in zoo moeilijke tiplen, meer dan dui
zend jaren vóór ons. bouwde, dan voelen'we diep de eerbied
waardigheid van Oviedo. SI In Oviedo staat een fontein. Het
water stroomt uit een opening, een halven meter boven de
straat. "Vi il iemand drinken, dan moet hij zich diep buigen.
^ ordt er een trotsaard vernederd, dan zeggen de Ovetensers:
.,ha ido a beber al fontan" — hij heeft aan de fontein gedron
ken. Oviedo heeft zelf aan de fontein gedroi ken en zijn laat
ste, minst roemrijke opstandigheid moeten boeten met het
verlies van veel, dat eens zijn glorie was.

ZAANLAND
{Slot van bladz. 435)Maar ik ga weer verder, naar Koog-Zaandijk.

SI Al is er veel gemoderniseerd en veranderd
in den loop der jaren, toch zie ik tot mijn blijd-
.schap dat er nog veel is overgebleven dat her

innert aan vroeger eeuwen. Daar zijn, om te beginnen,
deZaan.scbe bui.sjes. Eenig in bun soort, groen geschil
derd de bouten voorgevel, waarop bij verscheidene
als sieraad in wit bet een of ander ornament prijkt.
Mee.st een soort bloemvaas in rococo-stijl. Dan zijn
er nog molens, natuurlijk niet zooveel als vroeger.

>—..ö';
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KAPITEELEy UIT HET KOOR VAIS S. TIRSO

SAN MIGUEL DE LINO, DUIZEND JAAR TEGEN DE HEUVELS
VAN OVIEDO GELEUND

toen bet vroolijk gedwarrel der wieken door de lucht
suisde, maar ze zijn er dan toch. En dan zijn er
straatjes, smalle, schaduwrijke straatjes, met deftige
Zaanscbe buisjes, goed onderhouden tuintjes ervoor,
bet geheel een karakter dragend van Hollandscbe
netheid en welvaart, en wat mij betreft een ver
rukking voor bet oog! Ja, bier kan men zich nog
heel goed voorstellen boe bet bier een paar eeuwen
geleden uitzag! SI Een nijver, welvarend, nuchter
en pienter volkje woonde hier. Of liever gezegd,
het woont er nog. Heel wat van onze grootste, be
kendste en welvarendste industrieën zijn hier ge
vestigd. En hier vindt men nog de namen van heel
wat Zaankanters, die als arme jongens begonnen
zijn, maar zich opgewerkt hebben tot groote zaken-
beden. sa Natuurlijk moest ik ook de Zaanscbe
Oudheidkamer bezichtigen. SI Zij is gevestigd in
een oud-patricisch buis, dat op zichzelf al merkwaar
dig is. De booge, koele marmeren gang, dat typische
kenmerk van een Nederlandscbe woning, de breede,
ijzig glad gewreven mahoniehouten wenteltrap, doen
al dadelijk denken aan voorname, verdwenen gene
raties, die hier gewoond hebben. Zoo heel oud is het
huis niet, maar het doet mij denken aan statige me
vrouwen in wijde erinolines, aan zoete kinderen met
lange broekjes en miniatuur-hooge hoeden, en aan
deftige heeren met cylinders en bakkebaarden.
Wonderlijk is het, dat men bij het betreden van een
oud huis soms plotseling als een visioen krijgt van
de vroegere bewoners. Is dit wellicht eenvoudig
verbeelding, of... . zouden er werkelijk zooiets als
geesten bestaan? SI Rijk aan herinneringen uit het
verleden is overigens het eigenlijke museum zeker. SI
In de eerste plaats wordt mij een kaart getoond
van Noord-Holland in den ouden tijd, en voor de
eerste maal wordt het mij bewust, hoe ontzaglijk
veel water er vroeger in ons land was. Veel meei
water dan land. De kaart doet mij eenigszins denken
aan een zeef met groote gaten. SI En dan zijn er
natuurlijk, de tallooze dingen die toebehoord hebben
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aan lang verdwenen geslachten. Bijbels, bekers,
meubelen, wiegen, doofpotten, platen, en wat niet
al. IJzeren doozen, waarin men bet vuur bewaarde,
dat toen iets bijna kostbaars was. Kleeren, van stof
fen die nu nergens meer te krijgen zijn, en waarin
men nog de gedaante meent te zien van de al lang
tot stof vergane eigenaars. Al dat oude. dat zoo
wonderlijke gewaarwording geeft. Er was een tijd,
dat al die dingen gewone huiselijke voorwerpen
waren, zonder iets bizonders. Ze ^verden gebruikt
en gehanteerd, en niemand vermoedde, dat ze ooit
in een museum zouden belanden en aangestaard
worden als een rariteit. SI Er is iets ridicuuls en
tegelijk iets huiveringwekkends aan zulke museum
stukken. Het is net, of ze er zichzelf van bewust
zijn, dat ze bier niet booren, dat ze volgens den
gewonen loop der zaken al lang gebroken of vernietigd
of weggeworpen hadden moeten zijn. Waarom staan
ze nu in 's hemelsnaam bier in een museum? SI
Hoe kort is bet nog geleden, dat men bet vuur
angstig inrekende, omdat bet heel wat werk en moeite
gaf bet weer te maken? Hoeveel eeuwen beeft men
zieb voortbewogen op zijn eigen beenen, op den rug
van een paard, in genoeglijk voortbotsende wagens
of in kalm voortglijdende schepen? Hoe lang is bet
leven bijna gelijkvormig geweest, leek de eene eeuw
op de andere, vond men alleen nu en dan iets uit
dat bet leven een beetje makkelijker of prettiger
maakte? En Avat was de oorzaak, dat plotseling als

een orkaan op onze oude wereld neerstreek, dat de
eene uitvinding door de andere gevolgd werd, dat
de wonderen elkander als verdrongen, en feitelijk
ons leven moeilijk maakten door gemakkelijkheid
en vooruitgang? S3 Och, er is zooveel te denken
in zulk een huiselijk museumpje, met kamers die
nog net zoo zijn als bonderden jaren geleden, met al
die gebruiksvoorwerpen die er zoo netjes onderhou
den uitzien, met die muziekinstrumenten, die ge
dachten opwekten aan eenvoudig gezelschapsleven
en huiselijke muziekavondjes. Men zou bijna willen,
dat .... SI Maar er is geen tijd meer om te denken.
De gejaagdheid van dezen tijd beeft ons allen te
pakken, wij ontkomen er niet aan. Ik moet rekening
houden met de autobus, die elk oogenblik komen kan,
en dat ik niet tijdig terug ben als ik die mis. En dus
verlaat ik bet museum, en aanvaard weer de terug
reis, met de gedachte dat ik weder een zeer interes
sant gedeelte van ons land gezien heb.

!) I 1 beroemdst,- Dviitsche schilders uit d,
f  ̂euw. bracht, toen hij tc Münch.-n ^^ooude

zijn Zondagmorgens m<-t voorlicfd,- in de Oude Pinacotheel
OOI. n wfl naar hij eens tot Hans Thoma zcide. omda
1  e eenige plek was. waar hij — geen schilders ontmoette

,wer d ' l" l'ij Bö, klin op bezoek, sprak vrij koe
a^a omir; be.ccr.lc. da't zijn figure.
muil3 ^ Röcklin mees
ger leven'dan LH"' Professor, zulen die allemaal lan


