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Guitaren verkoopen in
Canada

Wederwaardigheden van een treklustigen Hollander
3) DOOR JoHN VAN SNELLENBERGJA, ik wist het. Ik had er eenige gevallen van ge

zien en ik kende het gevaar. Alcohol kan den anders
vreedzamen Indiaan tot een woesteling maken.
Het is, alsof die het dunne laagje van bescha

ving afstroopt en wreedheid, gepaard aan verachting
en haat tegen den blanke, aan den dag brengt.

Het Canadeesehe gouvernement realiseert zich dit
ook en stelt zware gevangenisstraf op alcohol-ver-
koop aan de Indianen. Maar er zijn altijd lieden, die
het verbod overtreden en zoo den duivel in ..the red
man" loslaten.

Steeds zorgelijker naderde ik de Hall, waar muziek
en het lawaai van de feestvierders de avondstilte
verstoorden. Ik wilde nog terugkeeren. maar ik
had het nu eenmaal beloofd, mijn angst overdreef
het gevaar, ik kon toch wel maken dat me niets
overkwam, en de politie was er toch ook nog.

Aldus me vermannend liep ik de Hall binnen en
naar het orkest. Men juichte en riep me welkom
toe. Ik voelde me al geruster, nu ik er eenmaal w as.

Ik speelde een solo, waarvoor de Indianen hartelijk
applaudisseerden. De heele atmosfeer was vroolijk
en welwillend. Mijn angst verdween.

Toen begon de misère.
,.Nu ga je zeker met ons spelen, hè?" De orkest

meester glimlachte me vol verwachting toe.
„Vooruit dan maar." zei ik. ..beginnen jullie maar."

Ze speelden melodieën, die ik nooit gehoord had en
waar ik geen touw aan vast kon knoopen. Maar als
je met een sterk orkest guilaar speelt, kan je wel zoo
tussehenin <-en aeeoord plaatsen of trachten enkele
noten te tokkelen. Ik deed mijn best en 't klonk niet
eens eig gek; zelfs het orkest maakte geen tegen
werpingen. Maar ze speelden zoo duivels vlug.^'dat
ik soms niet wist hoe mee te komen. De danseiïi hot-

Tot mijn ving<'rs werkelijk Inudemaal met verder
konden. Mijn linkerhand werd ineens als gevoelloos,
Ik móest iels verzinnen om mijn niet verder spelen
te rechtvaardigen, vóór hun twijfel tot een onom.stootelijke zekerheid zou gekomen zijn: dat ik een
prul van een guitaarsjieler was — en met een vluggen.
sterken ruk. met de kracht der wanhoop, trok ik
tegelijk twee snaren stuk. Ze g:a\ en een knappenden
metaalklank en ik keek alsoi' ik heel teleurge.steld
was over dit onveiw\aehte ongelidc.

De orkestmeester staarde met stom vragende
oogen naar mijn guitaar.

..TNvee snaren gesj)rongen I Ik heb zeker te hard
gesjieeld. Ik heb geen andere bij me. 'k Ga maar even
naar het hospitaal en haal er een ])aar.'" zei ik op
staande. ..Ik kom dadelijk ti'rug. dan gaan w e verder."

..O — u hoeft niet weg te gaan. ik heb zelf weisna
ren," zei hij tot mijn schrik en haalde er eenige uit
zijn zak.

..Dit zijn banjo-snaren." protestei'rde ik. ..die gaan
niet op mijn guit aar I"

,,Maar gisteren zei u toch zelf dat ik banjo-snaren
gebruiken kon voor de guilaar die ik van u kocht!

,.Natuurlijk! dat kan ook! Snaren van een tenor-
banjo zijn goed. maar deze niet. No good. savy. too
thick. daasde ik eigenzinnig v erder. ..Ik ga toch de
mijne maar halen."

,.0.!K. moinjielde de Indiaan.
Ik deed vlug mijn guitaar in de huls. glimlachte

tegen het orkest en probeerde nie gratielijk door het
( ans( nde publiek naar don uitgang te begeven.

oen g( beurde dat. wat do aanleidina; van de
atastiopio was: (-on vrouwonstem riep me. ik

vo( ( O ccn hand oj) mijn schouder en in gebroken
Enpolscl. kl„nk l„., ,|i,

..U»aat u nu al we<>?"

ooffLiTiL"^^ Ijidiaanscbe was naast me opgedoemd.de
eruit al i <>P^^ i»<ling van den dans.Zezag

Ik W ougmi schitterden als vuur.
sm vil nVi Indiaansehe vrouwen mijn
w) nu-isj,.

'  losmakend. ..Maar ik
(Tuitaar

het

kon. da,I,.lijk",,.,,; l'»iiiak,.n,l. ..Waa,
in „„I,. n,ak,.,..- ik7,„:,

maakte o-eon i nH... i ; P'alv hoel beslist, maar
Forwi - "'"ok op 1,.,.,Zo k,.,.k n™ 1':;:",:;;;;' ;"M <1»...,...? T,,,.. aLmWieftrwas moeilijk te woj ' pi'aehtige oogen en het

—"kis ik terim ben i
„Nee, nee. noo' Nu'"" * '^'^t u. jirobeerde ik nog-
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Mijn heele leven heb ik de ruïneuse neiging ge
had om het verkeerde te doen in zwakke oogenblik-
ken. Hier had ik ten eerste deze uitnoodiging niet
moeten aannemen en nu kon ik natuurlijk dit
kind niet weigeren.

: mooie

459

Ik zette mijn guitaar weg, legde mijn arm om haar
fijne middel en zoo dansten we samen verder.
Ze danste heel goed, licbt, met sterke, vlugge voeten

en het was wonderlijk aangenaam zich samen met haar
te bewegen in het snelle tempo. Mijn eenige angst
was de mogelijkheid dat haar verloofde zou opdagen.
Deze jonge vrouw had natuurlijk een verloofde en
hij zou stellig jaloersch zijn, vooral omdat ze
met een Blanke danste. Maar tot nog toe zag ik
niets kwaads in de oogen van de jonge Indianen
die in onze nabijheid stonden, en tot zoover ging
dus alles nog goed.
Het orkest hield ineens op met spelen, waarschijn

lijk ook 0111 wat op adem te komen; en de dirigent
kondigde daarop aan, ilat nu een van zijn eigen
composities zou volgen.
De Hall weerklonk dadelijk van gejuich en ap

plaus. Ik was benieuw d w at er nu voor muziek zou
komen. De kleine naast me hield mijn arm stijf
vast en toen ze zei: ,,Dansen we dit weer samen?"

en lachte, een wonderlijk mooie lach van sterke,
gelijke tanden tusschen roode, volle lippen — toen
probeerde ik niet eens meer te weigeren.
Maar nauwelijks was de muziek begonnen of ik

voelde me op vreemd terrein; wat was dit voor dans
muziek? De trommels trommelden razend, een vreemd,
machtig rhythme, dat je ..tot in je klokhuis" trof,
dat alle primitiviteit in je wakker wilde roepen. De
andere instrumenten huilden crescendo mee, terwijl
ook de trommels steeds luider werden.
De Indiaansche werd als een bezetene. Wat kon

dat kind dansen! Je moest een Indiaan zijn om mee
te kunnen doen! Ik kon het niet. Het was weerzin
wekkend en tegelijk fascineerend. Daar stond ik en
voelde me uitgestooten. Ik keek op en zag ineens
de gezichten om me heen veranderd; verraderlijk,
vijandig leken ze me. Of verbeeldde ik me dat?
Ik probeerde te doen of ik niets merkte. De muziek
werd intusschen steeds wilder. De paren om me heen
dansten als waanzinnigen, sommige begonnen spron
gen te doen, zooals ik nog nooit van te voren gezien
had. Dan wrongen ze weer hun lichamen, kronkelden
langzaam naar beneden en dan weer omhoog. Mijn
mooie partner, die öf door dat voorbeeld, of door
de muziek, steeds meer opgezweept werd, kreeg ook
al van die kronkelaanvallen en haar heele lichaam
sidderde.
„Hou in Godsnaam op, ik kan niet meer, riep ik.
Maar er was geen ophouden aan. De Indiaansche,

die even verwonderd naar me opgekeken had, om
dat ik me zoo zonder animo verder bewoog, om-
belsde me met de kracht van een man; en of ze mijn
woorden niet hoorde, of ze verachtte als een uiting
van het zw akke. blanke ras — ik weet het met, maar
haar bewegingen werden steeds h' ftiger. oor rc e
zou zij niet meer vatbaar zijn en ik voelcle dat hier
ongelukken van zouden komen. Ik kon met an ers
doen, dan me met alle kracht die in me was, uit tiaar
knellende omarming los te maken, en van aarwe^
te gaan. Ik duwde allen van me af en trachtte de
plaats te bereiken waar mijn guitaar ston .
^  (Slot volgt)

DE BEVELANDEN
II. Door ..den zuc'" van Zuid-Beveland

DOOR Dirk L. BroederMen heeft Goeree dikwijls vergeleken met een
hamerkop, en niet ten onrechte, want met
een beetje fantasie en een dosis goeden wil
kan men een hamer in den vorm van het

tweeling eiland Goeree-Overflakkee zien, en zoo kan
men met evenveel dichterlijke vrijheid, óf liever
door het oog des schilders, in Zuid-Beveland een
retort herkennen. En nu ligt het in mijn bedoeling
U in tw ee groote tochten door dit eiland, den boom
gaard van Zeeland, te geleiden, en wel per twee-
wieler, want de afstanden zijn hier te groot om in
enkele dagen per pedes apostoloruin veel te kunnen
zien. S! Het ligt voor de hand, dat we Goes als uit
gangspunt voor onze tochten nemen, waarvan de
eerste een bezoek aan „den Zak" van Zuid-Beveland
zal gelden. We verlaten Goes in het zuid-oosten
en bevinden ons weldra op den bijna kaarsrechten
weg naar 's-Gravenpolder. Links en rechts van ons
strekt zich een rijk landbouwgebied uit, vette akkers,
zwaar beladen met welige gewassen, en overal ste
ken liefelijke spitse kerktorentjes boven de lange
lanen hooge boomen uit. Nauwelijks buiten het
dorp ervaren we weer eens, dat les extrêmes se
touchent, want de rechte weg gaat nu als een
dronkenman slingeren en draaien. Er is een aar
dige legende verbonden aan dezen slingerweg. Ik
heb eens gehoord, dat hij zes en twintig kronkelingen
heeft. Geteld heb ik ze nooit, althans niet tot het
bittere einde toe, want, hoewel ik al een keer of drie
met vollen moed begonnen ben, heb ik het nog maar
tot even over de helft weten te brengen, en toen zag
ik zelf alles kronkelen en kreeg er sehoon mijn be
komst van. De legende dan. SI Het gebeurde vele
jaren geleden, ik weet niet meer hoe lang wel,
dat de weg tusschen 's-Gravenpolder en Hoedekens-
kerke, die ze hier Sraevepolder en Oetjeskareke
noemen, zóó .slecht was, dat het wel een halven dag
duurde eer je over de hobbelige keien van dien met
putten bezaaiden weg van het eene dorp naar het
andere kon komen. De vroede vaderen besloten te

langen leste, dat er wat gebeuren moest. En er ge
beurde wat: de dorpsregeerders praatten en praatten,
en jawel, met besloot werkelijk, dat er een nieuwe
weg moest komen! Een nieuwe weg, ja, maar hoe
moest die loopen? Boer Pier wilde geen land afstaan,
dan moest de weg maar over het erf van boer Bram
loopen, doch boer Bram voelde er weinig voor, dus
dan moest de weg maar over het erf van buurman
Dies loopen. En zoo ontstonden groote, schier on
overkomelijke, moeilijkheden, totdat een der burger
vaders op het lumineus idee kwam een touw te span
nen tusschen de beide dorpen. Dan zou de burge
meester van Hoedekenskerke op zijn torentje klim
men en de burgemeester van 's-Gravenpolder op
het zijne, en beiden zouden een uiteinde van het touw
vasthouden, terwijl een jongetje het land in gestuurd
zou worden om op een gegeven oogenblik op een
trompet tot driemaal toe een stoot te geven. Bij den
derden stoot zouden de beide magistraten het touw
loslaten, en waar het viel, daar viel het en daar zou
de weg loopen.

(Vervolg en slot op bladz. 467)
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ZIJGEVEL E^ TlJiy VA.'XJIET STAÜHI IS TE STOCKHOLM

STOCKHOLM
De granieten Stad aan het MalarmeerOP de Zuidelijk.ste punt van Kungsholmcn. (('gnnovcr

de grijze, eeinvenoude gehouwen van liet Ridder
eiland en den hoogen oever van het Zuider Miilar-
strand, ligt Stockholm's heroeindste houwwerk uil

jongere tijden, het nieuwe Stadhuis. Met zijn muren uit
donkere haksteen. zijn groene daken en zijn glinsterende
vergulde torenspits, met zijn gordel van weelderig groene
terrassen en de altijddurende weerspiegeling van zijn hoogen.
rechten ho(>kigen klokketoren. is Stadshuset. direet ojirijzend
uit het wijde water van het Malarmeer. de trots en de glorie
van de Stockholniers. Zij worden niet moede de geschiedenis
te vertellen van zijn schepping en van de verwezenlijking
der plannen. Zooals in den tijd der gothiek het diepe geloof
en het machtige idealisme der middeleeuwers zich kristalli
seerden in den houw van een kathedraal, die als een st eenen
gedicht ten hemel rees. zoo vond hier hurgerzin zijn hoogste
hekroning in de voltooiing van dit grootsche houwwerk'
De houwstijl was romantisch, evenals de geest di«> hel
schiei). i^hids 1893. het jaar waarin hij zijn eerste plan voor

ontwierp, werd het Ragnar Östluugs le\ens-
een machtig vizioen gehoren. groeide deze

)ping, in een gestadigen strijd om de verwezenlijking,
uit tot een volledig |)lan. Dit houwwerk mo<-st wonhm tol
(Mm samenvatting van de historie, van het gtu-stes- en kul-
tuurlcven van het land. waarvan deze stad de hoofdstad was
De luchtige gratie van zijn daktorentjes en de hooge soher-
heid van zijn lijnen, de prachtige uithundigheid zijner zalen
en de ingetogen schoonheid van het machtige hinnenphun
weerspiegelen de vele facetten van den Zweedschen volks
geest. sa V(de elementen, ontleend aan oude ZwiMMlsche
historische gehouwen, als de oude koningshurcht 1h-e Kronor
(Drie Kronen) en het slot Gripsholm. en ook vreemde in-

(MMi .Stadhuis

werk. Als uil

DOOR IIeNR! \ AN M A N DEI.E (S/ct)
\ hxMlen. als die \ au hel \ eiiet iaaii>ehe doit(^npale!s. trachtte
hij iiKMMi te siTielteii tut een gruol>ehe synthese. S] Twaall
jaai.\an 1911 tot 192,3. houw de .Stockholm aan zijn stadhuis.
De houwhiitteii \criM-zeii op het werk: architect, kunsteuaais
en werklieden liM-lden. sliejien en werkten op de plaat?
z( \( . 1 (1( 11 tijdens (h'ii oorlog di' koperprijs zoo hoog werd.
dat het onmogelijk h-ek. om'het gaiische dak met koper te
/ * ' ' "i Dien zich aan\ankelijk aoorgesteld had.1 (>( ,_( II ( uiz( nden hurgei> 2.i kronen hij cour den aankoop
van (Mm koperplaat. Op ,.|ke. zoo Lu-ireN en idaat is een

Y < (>rre>pon(leert met het nummer iu"'ukingshoek mm',!- den naam van den iiever. S3 Op

vi(ndm,?i'''ï'''' . J-n-le-enheid van de
vui V van het heiiin van de regeemp> clll IrU'StïlA \ M ̂  .J / \ ^ ~ 1 1

de inwii.li 1 ^'^^<',len> ee. > t en erieli j ken luMMschcr. had
tnï.ui e''^t^ "''r- ^ ^ani.et irehouw.sBorgar-
sioten tus.,.1 Jfnnie \ ierkante hi nnenpleiii. inge-
h(M'rscht ee.1 " V' "inren en den hooireii hemel. Hierh(M'rseht (Mm wond,

1is. Het is i,-!.  ( - \ I edige sle,'r. die hijna niet v an onzen
•'•'uwselu- kloo t . - . ' '"'"'1^'' '"">1 van v .-ist orveii middel
hof. enreiiv i. .. ven pleintje in een oud hegijii'■  er.rens i,, t. .. i ■ " ' (-n pleintp ^

poortgewelf ziet l/.!" '' ^ 'aandereii. I it de nis hoven het
sereiien glimlach \-i """"'(■ heehlje \ an St . < .lara niet denhoven de ",■% ,•!,,,ii. ' ' Y'' '""'''rte np oiis ikm'T. Eiihoog

t  . r* > « nri u I «MJ li I i I , . •gulde kronen na ir <1 . i i grnote hoektoren zijn dnevei-
hier naar d,'n immnr hemel , h.en IummmI hordes voed
de heroeiiidt' Rla u w (.^ 11 ' t' **d h u iszalen . |)e gew eldigste i''
het dak \ an het <r,.[ ' " .diond o|>rijzen(l tot aan
".l'v'dng,m in |,,.t d.,|""^' 'i -' "'"^e. „iet das afgesloten
'-'.i'i niet hlauw zoo-d ^ «lagl ieht hinnen. De niure"
•'neh van (uiluMh-ktV h'"/'" nuk,dijk had w illennlaken•

'' 'n. dat uit (ie hand is hijgehald'
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halfduister van de arkadengaii^
de Nveelderig-groene

om den indruk van verw eerde i-tcfn
te geven. Met haar iindrukwekkende
afmetingen en groote ruimte is deze
hal de aangewezen zaal vuur groote
plechtigheden en offioieele iVo-sten.
Een breede _ marmeren statietrap
leidt naar de feestétage. \v elke eul-
inineert in de Gyllene Ilalh-n. Door
een gansche rij van zalen, (dk met
haar eigen, individueele sehoonheid,
voert de weg naar deze Gulden Zaal.
Een indrukwekkend groote, langwer
pige zaal gaat voor ons open. Zacht
valt het gedempte daglicht door dc
diepe vensternissen in de zaal. liet
trilt op de hooge wanden, die he
kleed zijn met zacht glinsterend
goudmozaiek en glijdt over het ge
weldige tafelblad en langs
fijnde ineubileering. Op dc
den bevinden zich bizarre,
tieve mozaï<'ken, w eergeve
sonen uit Zweden en Stockhoinis
historie. De aehterwand wordt inge
nomen door een s\ mholiseh nioza-

iek, voorstellende Stockholm. de
.Malarkoningin, omringd door de
naties. In deze en ook in de tal

rijke andere zalen is het beste hijeen-
gebracht van Nvat Zweden voortbrengt
zuivere en toegepaste kunsten. Zwellens grootste kunstenaars
verleenden hun medewerking. Prins Eugen. de kunstzinnige
broer van den koning en een van Zweden's beste schilders,
voerde er een aantal fresco's uit. Garl Eldh hakte heroïsche
tuinbeelden uit blank graniet. Tapijten, weelsels, glaswerk,
kunstsmeedwerk, dat alles vormt een verrassende verzame
ling van Zweedsche kunst[)roducten. SI In het koele schaduw-

taande. ziet men des zomers

ijazons en het lommerrijkt
van den stadhuistuin. SI ^^a de hooge rust
hof, het groote vierkante idnnenjtlein. dat w ij verlaten heb
ben, is dit uitzicht een verrassing. Deze sprookjestnin is als
het laatste hoekje van een verloren paradijs. Fonteinen spuiten
haar stralen omhoog, die. op den Nvind deinend, zacht w uivend
verstuiven en door ile zonnestralen worden opengevouwen
als veelkleurige waaiers. SI Gharmante bronzen tuinbeeldjes
sieren de hoeken en in het centrale gedeelte staan de machtige
granieten beelden van Garl Eldh. s\ niholiseerend drie heroën
van de Zweedsche cultuur, den dramaturg Strindherg. den
dichter Fröding en den schilder .losephson. SQ Het water
van het meer klotst tegen de stccncn
kademuren, daar waar de hreedc
terrassen beginnen, die zich uitstrek
ken tot aan den voet der muren en

langzaam verdwijnen onder de arka
den. In het verschiet schittert een
breede baan zonliciit over het water,
waar witte bootjes voorbijvaren en
het zachte zuchtje, dat komt aan
zweven over het meer. waait fris-
sche koelte onder de ritselende hoo
rnen. 03 Het .Stadhuis is het laatste
groote werk van de Zweedsche nati
onaal romantische houwkunst. SI Dc
moderne, naoorlogsche opvattingen
omtrent de bouwkunst werden l)e-
kenci in Zweden. Funkis. werd het
slagwoord in de kringen der jonge
ren. Funkis. dat is l'unctionalisme;
nieuwe zakelijkheiil noemt men hel
bij ons. Er werd gedweept en gespot,
er werd fanatiek gedebatteerd. De
naam Le Corhusier was een vlag.
eEen huis is een machine" zei Lc
Corhusier. Sommigen knikten met
een bijna religieuzen eerbied; ande
ren lachten hooiiend. Er werd ge
ëxperimenteerd en in de nieuwe
i^tadsdeelen verrezen de zakenpa-

DE

HET RIJKSDA

HADPLAATS SALLSJÖBADEN BIJ STOCKHOLM

o[) het gebied van de Kungsgatan, dc breede Koningsstraat, met haar Koning.s-
torens, de beide hooge Nvolkenkrabhers, die nog Nveinige jaren
geleden de hoogste in Europa Nvaren. In de Hamngatan en op
de Norrmalmstorg, waar, vóór zijn ondergang, dc luciferskoning
Krcugcr zijn stalen kantorenstad liet bouNven. §3 Stockholm is
dc stad der parken. Kunstig aangelegde, keurig onderhouden
parken, met een weelde van kleurige bloemen. En vooral i.s
daar Skaiisen, het groote, beroemde natuurpark en openluelit-
museuni, met zijn oude boerenhoeven, zijn rustieke dorps
kerkjes en zijn unieke vergezichten. Aan de buitenzijde groeit
Stockholm steeds verder uit in kleurige tuinsteden en vroolijkc
villaNvijken. En als verre, vooruitgeschoven posten staan overal
rondom de rooden houten zomerhuisjes der Stockholmers,
zeer klein en zeer eenvoudig, op de kale of begroeide rots
eilandjes, te midden der Nvouden en op de grasvlakten.

gehuomte
van den Burger-

GEORGE III van Engeland overnachtte eens in een herberg
en gebruikte den volgenden morgen een ei aan het ontbijt,
waarvoor de herbergier een guinea op de rekening zette. ,,Zijn
de eieren hier zoo zeldzaam?" vroeg de koning glimlachend.
..Eieren niet," antwoordde de Nvaard. ..maar koningen wel!"

. n

Hzen uit beton, staal en glas. In de GGEBOUW OP HELGEL.4NDSH0LMEN TE STOCKHOLM
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HET WONDER DER QNTWIKKELIRq
,.t jcssalaiiian(l«'r> in de mgg.
£r<de. z\\arle kleuren, die

DOOK I)r. H- K^«;KI.Het wonder der ,.1-^el verschijnen <le inanin
eens ovei nagedt^ej-ii 9 O zeker de moeder. intense. oian]< i<)n( * ' ̂ , •, 1 ,
die haav kind :.,,d,.n. zi. l, .lenken kan. als rni.lnrs n<t..Mlns, vnor eeat„„,
E^eleidelijk Ziet vei>. J ^

maar toch met de telkerij^
geleidelijk ziet ,,rii,uti.-v.- krijf-nTs. UI lOI'"- strijdhaft,,,

kleuren.

111 lelie,

een gekartelden, ̂ ^3^
keerende ervaring: zie, .
het dit, nu kan het dat^ ̂  1^^^
ieder van die ervaringet^ i,^u
kindje weer nader gekoi^^^ 1^^^
het menseh-zijn. Maar kr^^j^ ^ot
welke wet, waardoor, ho(x^ ,^ns
is het, dat hem stuwt en a

j- ttimt
immer voorwaarts in js*-'

bepaalde richting: mens(ri
den. O, zeker, dank zij
sel, dat we hem geven,
onze goede zorgen, onze ^ ̂ tj
ding groeit de kleine, ip^'
moeten erkennen, toch
danks dat! We mogen
zaken nagaan, we moge^^
eies afwegen, Avat we
ven, zelfs kunnen
imsch analyseeren, we E
de uiterliike omstandir>i

1  ̂hediinnagaan, controleeren, var:
we kunnen alle invloed^^^^®^'
palen, waaraan de kleine ij;^ 1 .
gesteld, maar al komt
alles samen, er blijft eei^

JCEX SAI.AMAXnF.RI'.I'I'l !■: / I •/■; A'C; A'OOy ; IX \Vi:i<-
/<!■:!.IiKiiEi]) iii-:i si.i-A /irs oxc. ix, m,n. ).
DE ^iOEDEE IIEEET II ET M E I //EI X I.E l'E KID IICI.^
SEE OXDER lEGEX HEI' UI.AI) l'.I .V EIIX \V A E E I<-

I'I.A .V7' G/■- I'Rl ' X I

jxn-enden kam op rug en staaij
Ook <le vA ijljes wagen het 4
gew one Ix'sehiittende kleur ti
versieren met een enkele oranj,
streep of amlere aanduiding,Jgj
oen tijd van act iviteit, van op!
treden naar huiten is aangs
vangen. Dan begint hetpronkei
011 \ rijen en jagen en dreigen
tot fmi slotte het wijfje door liet
opnemen van het door het nian.
n(>t j<' op den grond gedeponeercli
sperma in staat is hevruclitt
eieren aan de w aterplanten ti
kleven. En dan ziet de geluk-
kige aijuariumbezitter, watona
(M'rste photo vertoont: zoo hier
en daar in de oksels van het
hoornblad, onder tegen een
blaadje van de waterpest of op
een 'andere geschikte plek zijn
de eitjes vastgehecht: een don
ker bolletje in een doorzichtig
hulsel. onder ook hier weer:

heime kracht, de kracht, (Ji «Vstcrie, er blijft een ge- in ''nt .^"«"'f-'n.'nkt ligt de toekomstige sala-
voegt, die al die omst^iv^ . dat materiaal tezamen- mander. dit kluitj e dooier en eiw it houdt m zijn bolistaqq

i die het zullen doen
haar vis vi-
talis, levens-
kracht,
maar daar
is nog niets
mee gezegd,
een woord is
li e t, een
woord voor
een myste
rie, dat Ave
niet kunnen
wegen of
m e t e n. SQ
Hebt ge Avel
eens in een
aquarium
salamanders
gehouden?
We zijn hier
in het geluk
kig bezit van

gheden gebruikt. Noem vorm omsloten de krachten.

WANNEER D]^

ste niikroskopischv
S-iLA.\TANDERL.iRVE ONCEVl'^N^J'il lluX ^En^^^^

VOORPOOTJES TE J OOR^EH J.A KOM Exeen serie photo's van de ont -i 1 i-
ten, den gckamden wate,.llV"''''®l"« S™""
eens in een vorig numnt' f"""''"'- ^hun verwant, deh kleinen J'g T" 'T °
moet in een aquarium, lie^,P"'"'''r"''"f "üland gaan. waterplanten, kt ! «>1 aan
steken, een stuk kurk, eb, f m ■ f " ^ """
r • a- J 1--, k ,' landhelft in het aciuariumof ,ets dergehjks. In het Voorjaar, wanneer alle levé

in meuwe vormen zich weer gaat ontplooien, in blijde
rAWachtin.tT van den iV-j JJUjiuen bhjdeii zonnetijd.verAwachting van den warrnen sala^n imï

zwellen,
doen groei
en, die het
aanwezige
materiaal
zullen rang
schikken in
lagen, om
holten, tot
organen, die
de doode
stof zidlen
organisee-
ren tot een
salamander,
als alle le
vende orga
nismen afge-
AA erkt tot in
de fijnste
finesses, tot
in de klein'

leven, aaiigepa.m kloppend van
komen, in staal ^ i '""<;dijkhe(len. die kunnen
sterk wis.sclende ' '<'ven m een omgeving van
de mogelijkheden toegerust met
materialen, die noo k 5^i<"h te nemen devan versleten deeïen ' tot vervanging
lijke rnachinf^? Bezit 'J^Jurhij eenige mensche*
te passen, te groeien zM vermoiren zich aau

m ƒ•: i'LorsEEixo de

tie kleine voort te planten. Men heelt
'  onder het mikroskoop be-
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^^tudeerel, men heeft precies
r^^heurt,

jjjen kent nauwkeurijj;
^opeenvolging: van beelden,
^iie zich voordoen bij den
^roei. Men heeft later de
eieren bij den groei gehin
derd, door midden tre-
siioerd, ja de mikroskot)i-
^ehe techniek pat zoover,
dat men stukjes van het
lichaam transplanteert,
overbrengt van het eene
lichaamsdeel op het andere,
van het eene dier op het an
dere. Men heeft ontdekt,
dat sommige deelen nog in
staat zijn uit te groeien tot
alle mogelijke organen, dat
andere, meer stroef, zich
slechts tot iets zeer be
paalds laten ontwikkelen,
dat sommige deelen regn-
leerend op andere werken,
zevermogen aan te zetten tot liet vormen van bepaalde naar de allerfijnste mikroskopische wezentjes, waar
organen, maar de centrale kracht, die den algemeenen van ons aquarium krioelt, die wij zóó niet zien kun-
vorm bepaalt, die maakt, dat dit of dat orgaan zijn nen, maar die we er met de waterplanten ingebracht
vereischten vorm krijgt, dat er een salamander ont- hebben. Ze groeien en groeien en op een zekeren dag

i:i.\i>/:/.ith- I7-.A'.s( wy/.\7-;.v ook de achteri'ooties .i.-j.y de salamakderearven. wanneer
.\7 NOC, DE. A7/-;( HA'.V A EG E.\'A I.I.EN ZIJN, HEBBEN WE DE JONGE Dl EREN ]-00R ONS, Dl E NA

ENKEEE IA REN ZEEE OOK WEER'EIEREN ZI ELEN LEGGEN

staat, die kracht blijft een mysterie. Die levende,
soepele, bouwende, uitbundige kracht, die ondanks
de menschelijke ingrijpende handelingen er naar
streeft een salamander voort te brengen, blijft ons
verborgen. SI Daar zien we hoe er leven in het ei
komt, ja op een goeden dag herkennen w e reeds den
salamandervorm door het doorzichtige hulsel. En dan
op eens bemerken we, dat we jonge salamandertjes
in ons aquarium hebben, kleine doorzichtige vischjes,
maar met aan de keel wuivende aanhangseltjes, de
kieuwen, waarmee het diertje als een echt waterdier
adem haalt. En hier zien we weer de soepelheid, het
aanpassingsvermogen van de centrale ontwikkelende
kracht, die er aan het werk is. De groei gaat niet

zien we dan, dat er één bezit, wat onze derde plaat
vertoont: fijne voorpootjes, vlak achter de groote
oogen en de kieuwen. Langzamerhand herkennen
-we nu den salamandervorm in het diertje, zorgen we
voor watervlooien, dan eten ze zich aan dit goede
voedsel dik en rond en vertonnen als gezonde sala-
manderbabies een fraaie donkere kleur. We zien nu

ook de achterpootjes verschijnen en deze aanhangsels
weten de kleintjes ook al aardig te gebruiken, om zoo
nu en dan als een echt volwassen dier op de water
planten te rusten. Maar een salamander is geen visch
en haalt door longen adem. Ook die organen ont
wikkelen zich dus en ten teeken, dat ze vol ontwik
keld zijn, zien we bij den een na den ander de fraaie

recht, domweg op het doel af, neen, ze is soepel, kieuwpluimen verdwijnen en als heusche salamanders
intelligent zou men geneigd zijn te zeggen, ze past in zakformaat stijgen de dieren telkens naar de op-
zich aan, ze heeft geduld, ze maakt omwegen. Eerst pervlakte om adem te halen. Nu moeten we zorgen,
heeft het kleine salamandertje kieuwen als een visch dat ze ook gelegenheid hebben op het land te gaan
en snel schiet het door het water, de vijanden, waar- of een stuk kurk te beklimmen, maar weer zóó, dat
onder ook de ouders te rekenen zijn, tenzij we ze na ze niet uit het aquarium kunnen klimmen, waartoe
het eierleggen weg nemen, ontwijkend, en op jacht we het aquarium met een glasplaat of glasranden

afdekken. Als voorwereld

lijke monsters, dreigend,
hoog op de vier pootjes,
staan ze daar dan. Het

werk van Moeder Natuur
is voltooid, over enkele
jaren zijn ook zij groot ge
noeg om zelf eieren te leg
gen .... In ons aquarium
hebben we het wonder dei-
ontwikkeling meegemaakt,
het mysterie van het le
ven. Wie zal het door

gronden ?

IZ HET ]A)()RI-IIR HET .MANNICEJE IM.V DEN GROOIEN AT E RS A LA M A N DE R EEN
GROOT EN KA 01' /'AV RCG EN BRON KT IN DE LEVENDIGSTE KEEVREN
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464 valTÈÏ van de creuzeDE BLAUWE
j:)()()R H. 1, acen landschap bevinden,De Cöle d'Azur van de ̂ crry! veazeluadc

een enlhousiast bewoner van dit se
Blauwe rotsen, blauw als ̂  rondere
woord graniet scheen op bem e

bekoring uit te oefenen, zooals . een
diamant of ehrysopaas, want hij yerruk-
paar maal en toen mijn gezicht nog met
king straalde, deed hij een laatste pogmg- "
van het Massif Central". ̂  Nu, ^ p .^„eeën en
van gehoord. De Jura en de Alpen, de y
Bretagne, zij alle zinken weg bij het .jje kan-
het authentieke Fransche liergland, schrij-
ten omsloten wordt door Fransch
vende en etende stervelingen, dat één en ̂  yjakte
als statig en somber geheel te midden
ligt, vulea-
n i s c h (g e-
weest ten

ni i n s t e)
woest, hoog,
fantastisch,
feodaal, in
één wmord:

geweldig. S3
In P ar ij s
hoort men al

met een ze

keren eer

bied over dit

land spre
ken: neen,
in den win

ter kan men

daar niet

heen gaan,
alle verkeer

is gestremd,
sneeuw^ me

tershoog, on-

Bcmstha

Zuiden van hebben voor den ver
dat ook maar eemg ^ voor den ver-
wenden tourist. ̂  - ' i^^^i^ebaj) ook weinig be
enden tourist bee ^ p<.illooze afgronden,

sterretjes in
ipvallen-

bekijkt als
igekeerd met

ar, van .Ie Creuze rustig

-

begaanbare Foto R. Blijstra

DE ABDIJ ST. MARCEL BIJ ARGENTON IN DE VAJJ.KI I A.\ DE CREUZEAvegen, maar

in den zomer, dan veranderen de sombere hoogten in
gemakkelijk te beklimmen heuvels van een duizend
meter en hooger (niet veel) en dan is het er verrukkelijk.
Allerlei mystieke bronnen, waarvanhetw ater voor de
meest uiteenloopende ziekten helpt,w orden door eiken
vriendelijken en hulpvaardigen gids aangeprcv.en (en
welke Franschman is niet hulpvaardig en vriendelijk,
als men belangstelling voor zijn land toont?) en men
krijgt het gevoel in ruil voor de zoo gul gegeven inliidi-
tingen althans een klein ziektetje te moeten simu-
leeren, of men bekijkt zichzelf bij het naar bed gaan
bezorgd in den spiegel om na te gaan of men er nu wer
kelijk zoo slecht uitziet. Voor ons Hollanders, die
geen berg bun eigen kunnen noemen, en die dus, spre
kende over dergelijke gevaarten, minstens den Monl
Blane of den Mount Fverest in hun verbeeldin<v zien
opdoemen, is het Massif Central een tamelijk uitoe-
strekt middelgebergte, dat er op een vaeantiends
vriendelijk uitziet en dat men doorspoort om een van
die oorden van hevige sensatie, w aar het nu w (U'kelijk
zoo heel, heel anders is dan bij ons, te bereiken. En dan
het begin van het Massif! Mijn verwaehtingen waren

hoog gespannen. Driehonderd kilometer tenmet

aansiaK-n. "A „aar de klassieke touristen-
overslaan en zi «derden kilonieters in een volle
oordim, w aar mer j l)eziensw aardigheden
autobu«uo.-t au,.„ .lour de Baedeker
te bezoeken ui m ei n ^ ^ _ ofGuideBleu

van plaats
tot plaat,s
wordt ge
sleept, bang
een enkel

sterretje
over te slaan

en teleurge
steld als het

eene sterret

je niet zoo
goed uitvalt
als het an

dere. Want

de beziens

waardighe
den liggen in
F r ankrijk.
een groot
land ten slot
te, verder uit
elkaar dan

w ij ons voor
stellen. Al:-
men Tours

als uitgangspunt voor een bezoek van de kasteelen
aan de Loire neemt, moet men goed bedenken, dat
bet slot van Cbinon 47 km \ an deze stad verwijderd
ligt en dat een bezoek <lus een dag kost. Tenzij men
natuurlijk een van der onvolprezen au t obussen gebruik
maakt en dan ziet men er o|) een dag eenstukol
acbt, belgeen missebien dan toeb weer te veel is van
iet got de. SI Aan de Creuze a indt men eveneens kas
leelen, niet zoo mooi als die aan d<^ Loire. vooralnie'
^oo goed ond(>rbouden. maar daar staat tegenover
(tal van Argenlon uit i-en stuk of twaalf te voet zij"

^  1^^*^ verste ligt dan een kleine tienkü"^i"(ier van de stad af. Iumm. wandeal. been en terug dus een vnl
Ken gtabudte daarvan ligtvan \ lor uur.

aan
aan d»reuz( maai

.iK..,;:!
UI aai

de moulin de la Ch'"
Droutet. (,oni\e. Chabem
u bet niet over de bezie'

bi \ an d(' Creuze en de
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zanne wor-

den niet
bezocht om
de enkele

historiisehe
punt e n;
men loopt,
ja eerder,
men zwerft

1' r O n d,
omdat het
or pr-ettig

omdat
men ken
nis maakt
m et het

F ra nsche
land, met
de F r a n-
sche bevol
king, die
in sommi

ge deelen
van het

land zoo
moei lijk te

benaderen valt, zoodat men in zijn conversatie aan
gewezen is op de hoteliers, de taxi-chauffeurs en de
porteurs aan de stations. Voor deze streek is nog
zoo weinig buitenlandsche reclame gemaakt, dat
men stilzw ijgend voor een Fi anschman uit een andere
streek doorgaat, en hoort men aan het accent, dat
men met een vreemdeling te doen heelt, dan is dit
geen reden om onmiddellijk de prijzen te gaan ver-
hoogen. noch om het gesprek af te breken. Wat in
dit land in de eerste plaats opvalt, zoodra men zijn
eerste oriënteerende wandeling achter den rug heeft,
dat is de houding van de landelijke bevolking, die,
hoe welvarend en onafhankelijk ook, op het oogenblik
(de omstandigheden in aanmerking genomen) nog
steeds een zekere natuurlijke onderdanigheid bezit,
stammende uit den tijd van de heerschappij der
edelen, die in deze streken buitengewoon machtig
waren. Vooral aan de Bouzanne, waar kasteel op
kasteel een deel van de vallei beheerscht, is de land
man eenvoudig en plichtsgetrouw,
vol eerbied voor het bestaande, op
recht verontwaardigd, wanneer hij
een blaadje als Ie Canard Enchaïné in
handen krijgt, waarin de hoogwaar-
digheidsbekleeders bespot en de zaak
Stavisky of het Saarplebisciet ge
hoond worden. Daar is Hitier een
vreemde, die heel ver weg zit, zooiets
als de keizer van Mandsjoekwo en
alleen het weer, de stand van het
gewas of de gebeurtenissen in de on
middellijke nabijheid zijn van belang
Velen hebben Parijs, hoe gek dat ook
voor ons klinkt, nog nooit gezien, en
één van hen werd bepaald spraak
zaam, zoodra ik met hem over die
groote stad sprak: hij was er een
maand geleden drie dagen geweest en
dat had hem ontzettend veel geld ge
kost, want hij had in een hotel gelo
geerd van 35 franc per nac t. n

toen ik hem even met iets van begrijpen van man
tot man aankeek, schudde hij bijna weemoedig met
zijn hoofd .... neen, alles in het nette en vrienden
in Parijs hadden alles voor hem betaald, maar het
leven was daar nu eenmaal duur, een luxe-stad niet
waar? En de regeering, die daar zetelde, was ook een
luxe en hij was er trotsch op, dat het Fransche volk
zoo'n goede regeering kon betalen. Ongetwijfeld be
schouwde hij den ministerraad als een verzameling van
leenheeren .... S] Aan den anderen kant is deze
houding bijna verwonderlijk, als men bedenkt, dat
een deel van de oude, feodale kasteden, half vervallen
door welvarende landbouwers zijn gekocht en ge
restaureerd (althans het deel dat ze konden gebruiken,
de rest laten ze kalm verder vervallen) en nu tot
boerderijen zijn verbouwd, zoodat men soms de
kippen in de vroegere eetzaal en de konijnen boven
de poort ziet gehuisvest. En nog eigenaardiger wordt
het geval, als men verneemt, dat de boeren de oude
veeten van de vroegere baronnen hebben overge
nomen en dat de boer van het kasteel de Mazières die
van den donjon de Prunget niet kan uitstaan . . .
Behalve versterkte kasteden treft men ook grimmige
abdijen aan in de liefelijke vallei van de Creuze. Want
niet altijd waren de dienaren van den vrede veilig
voor de aanvallen van de onafhankelijke edelen, die
geld en voorraden zochten, waar zij dachten ze te
kunnen vinden. Zoo vindt men onder de rook van
Argenton het oude klooster van St. Marcel, met zijn
stevigen toren, op de plaats waar het oude Gallisch-
Romeinsche Argentomagus gelegen was. Het be
heerscht door zijn ligging en door zijn constructie dit
deel van het dal en het is dan ook niet verwonderlijk,
dat het dichtstbijzijnde kasteel eerst op enkele ki
lometers afstand gelegen is. (Slot volgt)

VARENS
DOOR Mien RuysZOEKEND naar het wisselende spel van licht

en donker, dwalen we door den tuin. Of eigenlijk
is het andersom: wij zoeken niet met voorbe
dachten rade dit spel, maar het grillige, ruste-

looze ervan lokt ons onweerstaanbaar. Soms zijn het
de slagschaduwen van een lange rij hooge, rechte

POLYSTICHUM ANGULARE DIVISILOBUM
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stammen, met hun regelmatig herhaalde, krachtige
schaduwstrepen, soms is het juist het ordeloo/e,
onverwachtte van dicht-ope(;ngepakte kruinen, dat
onze aandacht trekt. In (um hoseh is het de groc-
peering van d(^ hoomen, die den licht-inval heinvloedt:
er zijn zware, hreeduitgroeiende beuken en lichte
berken, hoog(; smalle poj)ulieren of grillige, spook
achtig verwron
gen acaciastam-
men. Hun ver

schillende groei
wijze geeft even
zeer uitecmloo-

pende mogelijk-
luïdeii voor onder-

luïplanting, In
een dicht dennen

bosch is de bodem

bedekt met een

zachte laag naal
den,waaronder de
meeste planten
groei verstikt. In
O

een zwaar beu

kenbosch dringt
zóó weinig licht
door, dat ook hier
niet veel planten

Folo Mocyhcim

l'ARENS. ADIAN

druk van w i

in

THUM PEDATIM

leven kunnen. De wijdverspreidde wortels trekken al
het vocht uit den omtrek tot zich, zoodat behalve de
dichtheid van de bladeren, ook nog het wortelgestel
invloed op

snel verander

alleen en stu

sselend liclit en donker. Hagfijn zijnde
diej) ingesneden bladen, gaal en v<dïuaakl is de lieele
plant, in 't wihl zijn er beele stieketi bedekt, op
droge zoowel als beel vochtige ])lekken. bj slootwallen
en kruipende over t)ude boomstroa]^ ,
.lonkerA,. l,o,-kj,-s „lü,-!,-.. ""ii Va,-,. "7"'

den tuin is de varen een dankl»^,, ̂  oinhoog. Ook
> j)lant. SI Laat
,  l voorjaar, als
^ b\s al groen en

leven is, toont
Varen niet an-

^ daneendor-
bruine stomp.

^  ̂Hr op een heel
'^^'hten. vochti-
g (>,

O  voorjaars-

^j^'^rgen zijn er
j '^hzige. lichte
b O 11 e t j e s 0 p

''b'litbaar. Dan,
b't een razende

als om

j^^ar scha in te
\blen, ontplooit

de varen in
^bkele dagen. De
^^blruk .van don-

d tot een bal bmlwo^'^^ teerheid is
kracht. SI Als emi gidialde vuist ingehoudenVUls^

den onder

groei uit-
oefent.

Eiken en

populieren
wortelen

diep e n
reeht naar

beneden en

geven dus
g r O O t e r e

mogelijkhe
den tot ont-

w ikkeling
aan hun

voet. SI In
ieder land

zijn de bos-
schen weer

anders, zijn
de mogelijk
heden door

klimaat, lig
ging enHto-
demgesteld-
1  . ̂  DE BEVELAiSDEJS. HET KERKI>LEI^ TE
tl e 1 Cl V e r- * s /■.7, f
schillend. Sa In Denemarken is b.v., in tegenstelling heel. §3 Konink'
met in ons land, een heel rijke bodembekleeding in ~ ^
de zware beukenbosschen. Hier groeien o.a. witte
en blauwe Hepatica's bij duizenden. SI Maar al is
een groote kleurernxeelde onder de meeste boonien
met mogelijk, eenige begroeiing is toch in veh» <rc.
vallen wel aan te brengen. Mos glanst in allerlei
tinten van groen en varens groeien bijna overal
Zells zonder zon geeft een varenblad nog een in

dnw der boonien.
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behoort tot de hoo^ere soorten Al« fr i
de platgroeieiiile blaiU-n van dV Polv e l""'
lare dividlobum af legen den donkeren^M■ónd' cTdr"
flitst het licht er over heen 4U ,r,.-
kruipt de Polystichem t>"lvdaétylun TnM'den gtond. yederaeblig'beht s^'d^^ [
(Athynnm fd.x foenuna) liaar bladen niteeit mla
epookacte.g en veriafeld is een andere variëlei't hier
van: Athynnm fdix fneniina monstrosu.n De laee
Blechnun. sp.cant en de fijnere f.vstopte'ris bulW-
feruni z.jn aardig tusscben de sleeiten van een b^^-
sehadnnd niuurtje. De meeste varens houden van
een voehtigen bosehgrond. maar door hun eroot
aanpassingsvermogen gelukt het dikwijls ook ze ou
droge, ongunstige plaatsen aan den groei te krijgen
SI \ oor heel ongunstige plekjes, zooals om den voet
van een boomstam, of tegen hooge, droge wallen
groeit en verbreidt zich de Polypodium vulgare De
plant IS klem en met opvallend mooi, maar in groote
groepen hijeen ontstaat toch een levendig groene
bodenibedekking op plekken, waar anders zoo goed
als niets wil groeien. Ook het feit dat deze laatste
varen s winters groenbhjvend is, is niet onbelangrijk.
Veel te weinig worden al deze varens eigenlijk geplant,
met hun merkwaardige variatie van grillige vormen
onder het altijd wisselend schaduwspel der hoornen.

DE BE V ELANDEN
{Slot van bladz. 459)ZOO gezegd zoo gedaan, en op den afgesproken

dag was alles gereed. De burgemeesters waren
op hun torens, de beide uiteinden van het
touw in de hand. het jongetje met zijn trompet

in het land en . . . . toeoeoeoet! dat w as de eerste keer
. . . . toeoeoeoet! dat was de tweede keer, en hoei!
daar liet een der burgervaders van louter opwinding
het touw los, dat slap kronkelend de lucht in vloog,
en. . . . toeoeoeoet! daar had je den derden stoot en
daar vloog het touw van den anderen toren naar
beneden. Te laat. het kwaad was al gedaan en daar
zaten ze nu met d'r gebraden peren! Dat was me
toch ook wat! Slingerend lag het touw tusschen beide
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dorpen in zes en twintig kronkelingen! SI Het hielp
niet of de boeren mopperden, of ze den stichter van
het onheil donker aankeken, het touw lag er en bleef

er liggen. Plots begon een
der boertjes te lachen. Hij
schaterde het uit, zoodat
zijn buikje ervan schudde.
Ja, men moest het nu

'  maar zóó laten. Het was
toch wel grappig . . . . En
zoo komt het, lezer, dat
de weg van 's-Gravenpol-
der naar Hoedekenskerke
zes en twintig kronke
lingen heeft, doch ik zeg U
niet welke burgemeester
het was, die het touw te
vroeg losliet! SI Een schit
terend vergezicht wacht
ons op den dijk van Hoe
dekenskerke, dat zelf een
aardig dorpje is. Tegen
over ons bevindt zich de nes
van westelijk Zeeuwsch-
Vlaanderen, die, indien ze
naar het noorden werd ge
schoven, prachtig zou pas
sen in de bocht van Be-
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vtiland. Iets naar links zien we Hansweert, terwijl
het in de vaargetd vóór ons een lustig va-el-vient
is van groote oceaanstoomers en vraclilsehe})en.
die langzaam hun weg tusschen de zandbanken van
de Ilonte of Wester-Schelde banen van en naar Ant
werpen. Sü W^e rijden nu een
heel eind langs dien dijk en
hebben veel kans om nog
een van die echt ouderwet-
sche schepers met hond en
kudde op den weg te ont
moeten. Bij het gehucht Ba
kendorp gaan we landwaarts
naar Baarland, een plaisant
dorpje, omringd door zwaar
geboomte. Van hier tot Elle-
woutsdijk en verder tot Drie
wegen slingert de weg zóó,
dat men soms bijna op het
zelfde punt waant te zullen
uitkomen. En juist dit kron
kelen van den weg verleent
zulk een bekoring aan het
sehoone land van Zuid-Be
veland. Ik heb ,U zoo juist
verteld van de zes en twin

tig kronkelingen in den weg
van 's-Gravenpolder naar
Hoedekenskerke, doeh ik ge
loof, dat de weg, dien we nu
berijden, er wel /lo/jderdzes-
entwintig heeft.' Elle-
woutsdijk is een alleraardigst
dorpje, dat, zooals zoovele
Bevelandsehe plaatsjes, ver
scholen ligt in zijn oude
boomen. Het vroolijke ge
doe aan het kleine haventje
is de moeite waard^om te

zien, want vele dorpjes hier
hebben eigen haventjes,juist
groot genoeg om suikerbiet
schepen en aardappelschui
ten te laten laden en los

sen, of om ligplaats te bie
den aan het met kloppend
hart verwachte schip) met
de spullen voor dejaarlijk-
sche kermis. Op weg naar
Driewegen komen we, even
buiten Ellewoutsdijk, langs
het park van den ambachts
heer, dat met het daar
voor gelegen, wit gekalkt
kasteelaehtig gebouw, een
ietwat vervallen indruk
maakt. Mooier is echter de
eenzame toren van wat vroe

ger hoogstwaarschijnlijk een
jachtslot is geweest. Hij staat daar vlak aan den
weg, grootendeels begroeid met een dikke, groene
klimoplaag. SI Bij Driewegen slaan we links af,
want de weg rechts brengt ons naar Ovezande en
verder naar 's-Gravenpolder, en weldra zijn we te
Borssele, een naam, die heel bekend is in Zeeland
als zijnde die van een der oudste adellijke geslaebten'
dat wijd en zijd vertakt was en in geheel Zeeland
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bezat. 1)<' bekendste edelen
vvan-n niissebieii wel de \ an Bors-

(lic een groot gedeelte van Wal-
lie op bet sehoone slot Zanden-

- '^idiM-rdeii. Als we buiten Borssele
konnm. dan voert de weg on^
naar deRooinseh-KatholieE.
stiM'ek van Zuid-Beveland.
die zieb hoofdzakelijk be-
vindt in een kring 's-Heeren-
hoek - Nieu wdorp-Lewedorp.
Heinkenszand. Hier zienwe.
in legenstellingmethetover-
groote gedeelte van Zuid-
Beveland. bijna uitsluitend
vrou^^ en met vierkantemut-
seii en mannen met den
voorrand van hun hoedje
naar beneden gekeerd: dat
zijn de Katholieken.
Dwars door'dit landbomv-
gebi<'d gaan we, waar een
u arnet van wegen enwege-
lingeii kriskras doorheen
voert, want westelijk Zuid-
Beveland is bij uitstek be
zaaid met wegen, die ah
evenzoovele adertjes dit
jonge polderland doorkrui
sen. St Aardige dorpjes vin
den we hier: Heinkenszand.
waar men een eenzaam

strookje zandgrond vindt,
dan \ i s s e. w (d k s kerk eenigc

e

prachtige fresco's bezit, ver
volgens 's-Heer Abtskerke
<'11 Sinout>kerke en tenslotte

bet gebuclit Baarsdorp.Hier
treit
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looi' in \ erband staan. vant.

zoo vertelt men. toen de
kerk v an Baarsdorp door de
aanhangers van het nieuve
g<'loof in gebruik genomen
werd. verscheen op iederdei
drie kerk<leuren een kruis
dat met geen mogelijklien'
uitgevv isebt kon worden.lwe
<b' inv\on<'rs ook probeerden
Ib' dor])elingen werden ecln
ter voor bun profanebanfl''
lingim gestraft en het dot]
ging aeliteruit enraaktever
g<'ten. evenals het Mads
putje, dat ergens dicht 1^'
Haarsdoi']) moet liggcQ
<lit ])iit je had Maria eens
•li'onken. en sedert dien dj
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