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Guitaren verkoopen in
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Wederwaardigheden van een treklustigen Hollander

4) DOOR ,10HN VAN SNELLENBERGIK had dus de Indiaansche alleen gelaten! En dit
was het domste van alles, wat ik al gedaan had.
Ik realiseerde nog niet, wat dit voor den trots
van de Indianen beteekende.

De muziek hield op. Ik had mijn hoed en guitaar
weer gevonden en kwam steeds dichter hij den uit
gang, toen ik ineens bemerkte door een groep jonge
Indianen omringd te zijn. Ik probeerde me kalmte in
te spreken en werd daardoor alleen nog nerveuzer.
Ik deed alsof ik niets merkte en liep verder, tot een
zware hand op mijn schouder viel.

„Wacht even," hoorde ik zeggen en een Indiaan
hield me tegen. De hand op mijn arm leek w el die van
een gorilla. Maar die hand maakte nog niet zoo'n in
druk op me als de klank van de stem. Ik keek op, zag
de uitdrukking in de oogen en toen wist ik het.

Whisky!
Ik keek naar de anderen en zag bij allemaal
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Ik vroi-f! me a]. ,1e inuzifk niaar weer

1)°'"™' Zari.lt Zk Zl'ol ,1.- l.aele .aal .ich in-begon! Maai nei i t/rociiie.
eens ^niiin guit aar. die ik onderden

Toen zag de In i kwam hier
arm had, je „liin mfSje l.eleedigd !'^
om te spelen en J • spelen.''

„Er sprongen f uitvlucht, jou ellen-
„O, je kan n.et X." .,,.,„e een ander.

terug en dan zal je
nu'tdige guitarist, je kantik k

INHOUD
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an wel. Ik kom .-trak
eens wat hoerenG ,,„j,enaar.

„O nee, j< If!" Ik opendeAls ie me niet gelooft, kijk daii 7a
he't'etui en toonde hen. de guhaar. Zw aa.en den mom.1  at alrlf» liii het instrument uit de huls en bekeekpelend haa ^ J uogenhlikken keek het heek
het grondig. \ oor een. < e
p-roenie mee en was de aamidti* rNrfig ik mijn kans. Ik sprong ...eens langs degenen.Te vlak hij ..... stonden en rende naar de deur en
naar buiten in den stikdonkeren nacht, waar iktegen een lichaam opbotste. Ik hoorde een woedendeverwensching en kreeg zoo .. slag op ....J.. rug. dat ik
er bijna van omviel. Maar ik ...aakte dat .k wegkwan.Onmiddellijk klonk er uit ,1e nu geopende Hall
zulk een onheilspellend geh.iil. .lat .k n.et w.st hoe
hard genoeg te loopen. Moeken, kreten en ge-
.schreeA van mannen en vrouwen en het heel hooge
Indiaansche roepen „You—wou—wou—w ou klonk
nu al buiten en ik boorde, dat men me vervolgde.

Nog nooit in mijn leven had ik zoo gerend. Ik
wist den weg, maar het was zoo intens donker, dat.
toen ik aan het gedeelte van het pad kwam. waar
dit smaller werd en stijgen ging. ik vooitdurend
.struikelde over wortels en steenen.

Het gehuil achter me leek sterker tu worden, alsdil
tenminste nog mogeb]k was. Maar zij waren ilronkcii
en zouden dus zeker niet gemakkeliiker dan ik vooruit
komen op den rotsigen weg. Het pad werd nu zoo smal
en kronkelend, dat het bijna niet te volgen wasiii
't duister; en bovendien was ik vreeselijk buiten
adem. Ik moest even stilstaan en jirobeerde te luis
teren of de voetstappen achter me op me wonnen.
Maar het lawaai beneden overstemde alles.

Ik ging weer voorw aarts, zoo snel ik kon. halt
vallend, buiten adem en zoo goed als niets ziende.

Plotseling flitste een fel liebt op bet pad — liU
zoeklicht van het hospitaal. Men bad daar zeker hel
Indianengegil gehoord en, w tUend dat ik bij het feesl
was, onraad vermoed. Het liebt ging langzaam,

hetzelfde. Als je ooit dronkenschap pzien hebt in zoekend, heen en weer. Tegelijk wvrd In^t hospitaal
de oogen van het roode ras, dan blijft je dat altijd zichtbaar, nu geheel verlicht. Nog een paar honderd
bij. Alcohol kan een Blanke suf doen kijken of meter w as ik ervan verwijderd. Toen kwani het zoek

lisentimenteel of stupide: maar zelden heeft hij de
uitdrukking van .slechtheid die de Indiaan krijgt bij
dronkenschap.

De man met de gorilla-hand zei met dikke stem:
„Je hebt mijn meisje beleedigd, hè? Je wilde niet
met haar dansen!"

„Dat is niet waar," stotterde ik, trachtend rustig
en beheerscht te kijken. „Ik ken de gewone dansen
wel, maar ik kan niet kronkelen zooals jullie en
houd er ook niet van! Toen zij er niet mee ophield,
deed ik het. Dat is de heele geschiedenis."

„Je beleedigde mijn meisje," herhaalde de Indiaan
domweg, terwijl de anderen in hun inheemsch dia-
lekt onverstaanbare klanken uitstootten.

ebt terug en scheen me precies in de oogen. Da'
was niet aangenaam. Maar ik zag tenminste dt"
grond vóór me. Ik keek vlug om en daar. een dertk
meter achter me, kwamen de krijsehende schaduwen

Ik kon nog ontkomen. Ix^greep ik en tegelijk droiu
de humor van de situatie tot me door. Op het voor
balkon van het ziekenhuis Monden de Zusters i"
nachtgew aad.w aarover zij (hTens oi'mantels geworpenladden; een groteske groep biim daar over'de bahu
trmies. wenkend en zwaaiend met de armen.
I r. \ ^ ♦ igenaardige gew aarwordins voorZ'
werd nacht alarm geroep'"'
uittresti"^ " r ' *'P>i^"l^nipt werden, een zoekli'd''^  tuurd en ze ten shitte mij zag.m. haar geliefd' '
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leU 'indixnen, als .loör ' .an''k!pp7 lü,' ï,Zlen
Als .k zelf even ha.l kunnen toekijken, wasTk

,eker in lachen uitf;ebarsten. Maar ik liep 7oor mijn
leven. Daar kwam van het balkon een gerekte
kreet ter aanmoeilivmg: „Vooruit John!" rienen de
Znsters ;«et hooge gilste.nmen, „vooruit, hop, hou
je taai! en nog meer aansporingen, zooals men een
renpaard, waarop men een vermogen gezet heeft, vlak
voor de emd.streep zou aanmoedigen en aanvuren
„Vooruit Johnl Iaat je niet inhalen!"
Als ik niet werkelijk voor mijn leven had moeten

loopen en als ik nog kraeht genoeg had gehad,
had ik zeker den humor van deze situatie kunnen
genieten. Maai nu. ik weet niet meer hóe ik nof
vooruitkwam, want van laatste krachten kon meS
allang niet nieer spreken; die waren op. Automatisch
bewoog mijn lichaam zich nog voorwaarts, ik had
het gevoel alsof mijn hoofd barstte, het gejouw ach
ter me kwam dichterbij en ook de voetstappen
leken nu vlak bij — toen ik ineens het hooge hek
van het ziekenhuis voor me zag en me naar binnen
liet rollen.

De dokter, wit als een geest en de hoofdverpleeg
ster stonden daar om me op te vangen en het hek
te sluiten. Ik hoorde den zwaren slag van het ijzer
en het dichtschuiven van de grendels. Zwakjes stond
ik weer op en probeerde te glimlachen, om den dok
ter te laten zien dat ik ,,0.K." was, maar ik kon
geen lach meer op mijn gezicht krijgen.
De Indianen drongen schreeuwend en tierend

tegen het hek op, maar ze hadden geen kans erin
te komen.

Ik werd op een bed gelegd, men masseerde mijn
handen, koude verbanden werden om mijn klop
pend hoofd gelegd, olie werd op mijn door het vallen
pijnlijke schouders gewreven. De zusters leefden al
haar moederlijke gevoelens op me uit en ik was
weer de held en dronk heete rum en citroen en 't was

allemaal erg opbeurend.
De dokter probeerde op het balkon de Indianen

toe te spreken en ze te vermanen op te houden met
hun onzin; maar het scheen dat ze vreeselijke be
dreigingen tegen hem uitten en ze mikten kluiten
aarde naar hem toe — en daarom kwam hij maar
weer terug in mijn kamer.
Maar ten slotte schenen ze in te zien dat ze niets

bereiken konden. Ik hoorde de geluiden buiten zwak
ker worden, de Indianenstorm legde zich en einde-
hjk Was alles stil en konden we naar bed gaan.
Ik had een nacht vol nachtmerries.
Maar den volgenden morgen voelde ik me weer

best. Na het ontbijt klopte de dokter aan mijn kamer
en vertelde, dat een groep Indianen den heuvel op
kwam, naar 't ziekenhuis toe. Ik keek uit het raam
•^n ik zag er een half dozijn het pad opkomen. Maar
nu liepen ze als makke schapen.
,  Ik zei ze hinnen te laten komen en ontyng ze
in de wachtkamer. Het was een zeer hese ex en ge
^antschap. Ze vroegen me hun het gebeur e van len
nacht te vergeven en vooral beduidden ze me
bet was bijna ontroerend — het toch met aan de
politie van Prince Rupert over te brengen. e w
toch al bekend als bonte honden.
Ik was heelemaal niet van plan hen aan e p

aan te geven, want dit zou mijn verblijf in Prince
Rupert tot in het oneindige gerekt hebben. Ik
stemde dus gratielijk toe in hun verzoek.
Ze hadden ook mijn hoed en guitaar meegebracht.

De laatste was gebroken bij 't handvat, en ze be
taalden me den vollen prijs van het instrument. Later
lijmde ik het, wat gemakkelijk ging en ik kon er
zoo goed op spelen als op een gloednieuwe.
Zoo eindigde deze bewogen Indiaansche episode

voor allen bevredigend.

DIE HOND VAN ME
lVaar het Australisch van Henry LawsonDe schapenscheerder Macquarie had een on
geluk gekregen. Om de waarheid te zeggen;
hij was in een dronkemansruzie gemengd ge
raakt, waar hij met drie gebroken ribben, een

gekneusd hoofd en eenige schaafwonden afgekomen
w as. Zijn hond Tally was een nuchter, maar verwoed
deelnemer in de vechtpartij geweest en had een jioot
gebroken. Vervolgens had Maccjuarie zijn bundeltje
geschouderd en al strompelend de tien mijl naar
het Union Town Hospitaal afgelegd. De hemel weet
hoe hem dat gelukt is. Zelf wist hij het niet precies.
Tally had den heelen weg hinkend op drie pooten
afgelegd. §3 De doktoren onderzochten de wonden
van den man en waren verbaasd over zijn weer
standsvermogen. Natuurlijk wilden zij hem op
nemen, maar tegen Tally hadden ze bezwaar. S3 ,,Je
moet je hond laten loopen", zeiden ze den scheerder.
Macquarie zei niets. S3 ,,We kunnen hier geen hon
den toelaten, vriend", zei de dokter luider, denkend
dat de man doof was. „Bind hem dan op het
erf vast". S3 ,,Neen. Hij moet weg. Honden worden
op het terrein niet toegelaten". S3 Langzaam kwam
Macquarie overeind, verbeet zijn pijn, knoopte met
moeite zijn hemd over de harige borst dicht, nam
zijn jas en strompelde naar den hoek, waar zijn
bundeltje lag. S3 „Wat ga je doen?" S3 „Mag mijn
hond hier niet blijven?" S3 „Neen, 't is tegen de
regels." Hij bukte om het pak op te rapen, maar de
pijn was te hevig en hij moest tegen den muur leunen.
S3 „Kom, kom, man toch!" riep de dokter onge
duldig uit. Je weet dat je niet in een toestand bent
om weg te gaan." „Nee!" zei Macquarie. „Nee.
Als je mijn hond niet neemt, krijg je mij ook niet.
Hij heeft een poot gebroken en hij moet opgekale
faterd worden, net zoo goed als ik. Als ik goed ge
noeg ben om hier behandeld te worden, dan is hij dat
ook — beter nog". Hij zweeg even en haalde pijnlijk
adem. ,,Hij is zoowat de eenige, die er een cent om
gaf of ik leefde of krepeerde". SI Weer rustte hij
even. „Die hond daar is in het veld geboren", zei hij
met iets als een glimlach. „Weken lang heb ik 'm
in m'n kookketeltje gedragen. En de ouwe, z'n moe
der, volgde heel tevreden en rook alleen nu en dan
eens aan 't keteltje, om te zien of alles in orde was....
De hemel mag weten hoeveel jaren ze me gevolgd
heeft, tot ze blind werd, en nog een jaar daarna
ook. Ze volgde me, tot ze niet langer door 't stof
kon kruipen en toen heb ik 'r gedood, omdat ik 'r
niet levend achter kon laten!"

(Vervolg op bladz. 480)
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FLUELKN, AAN DE ZUIDELIJKSTE PUNT VAN HET VIERW ALDSTATTERMEEH

RONDOM DEN URNER SEEIi\ dit deel van Zwitserland leeft de grootselie —
legendarisehe? — figuur van den vrijheidsheld
Wilhelm Teil in de harten van de bevolking voort
als in geen ander. In bijna alle plaatsen van

Duitsch-Zwitserland wordt de herinnering aan den
grooten bevrijder levendig gehouden (Tellspiele!).
maar vaak krijgt men in die drukbereisde plaatsen
het gevoel dat de vereering in werkelijkheid dè re-
elaine van het land is, een reclame, die geld brengt
in ruil voor pijpen met Teil, zakdoekjes met Teil,
fruitsehaaltjes met Teil, niet te vergeten de duizenden
prentbrieikaarten met Teil! In sympathieke tegen
stelling hiermede zijn de diepe eerbied en innige be
wondering, die men nog heden bij de eenvoudige
boerenbevolking voor den landsheld aantreft en te
begrijpen is het, dat dit in Uri, waar het roemrijke
leven van ,,der Schütze Teil" zieh afspeelde, het
sterkst tot uitdrukking komt. Meegesleept door
het vele wat wij hoorden en zagen, besloten Ave een
,,Tell -dag te houden, al was het ook ondoenlijk de
te bezoeken ,,heilige" pic.atsen in ehronologisehe
volgorde te houden. Van Flüelen uit. dat als cvn-
truniplaats bijzonder ])rettig gelegen is, gaan we
op pad, eerst naar Altdorf om het beroemde Tell-
Denkdal te zien. Een mooi stadje is Altdorf, dicht
tegen het Banmvald en het Gruongebergte aange
legen, als punt van samentreffen van de uitloopers
van Klausenstrasse en Gotthardbahn. Het Denkmal
IS een prachtige schepping, indrukwekkend de figuur
van Teil; op de plaats waar nu, vóór het standbeeld,
een waterbron is, zou Tell's zoontje onder de linth'
gestaan hebben. Evenwel zijn Ave hier naar onzen
zin al te veel omgeven door — eveneens nialineuze
toerauto's en spoedig stappen Ave verder naar Bür-
glen, sleehts enkele kilometers verder, langs een
praehtigen licht stijgenden Aveg. Volop zomer is het
en op de beipveiden Avordt druk gehooid; kleine^
menschehjke figuurtjes op de .,Matlen" te-en de

zonbesehenen. groene berghellingen, waarboven de
-rillig gevornnh' rotsim. hier en daar nog bejilekt met
sneeuAv en ijs. hoog uitsteken. Owr (b' brug gaande.
A\aaronder d<' Sehaehen A\ihi doorbruist. zi<ui we een
kruis-iuonunieiit. als herinnering aan <le jdaats Avaar

Teil het leven Het bij het KMldeii \ au «-eii kind uit
de rolven. daarachter TellV lleiin. een eopie \ an zijn
^ oonhuis. zooids dat gestaan zou Imbben op de jdaats

I-der iii bet dorp. thans een hotel gebouwd is.
WclHl' VC ' ^ ^
r- ' , i.rder bet kerkje, met een k<Mkbof als eenEven V .1 I 1
,  , . tuin. vanwaar men een x nitterend int-
bloeioJint
.  lieeft lager liggende ]>iaa t sen en lierg-

, vMiuioin. en hiervóór AAcder een d'ell-monu-

^  et een vermaning tot iederen Zaa itser om het
ment. i ,— ,i —

1

1  van pi iehtsvervulling en moed van denvoorbeen . . . , . „ .
l te \ olgen In een kleine ̂  irtiero- -

bloei(natiüd^^^^^^^j,^,j^ ombu- bloeiende linden ..offenen
schalt vriendelijke, jonge \\ irt in v ertelt nog
Land^^ ̂ lierinneringen". zooals die \ an geslacht op
' de d' jj,.^vaard blewn. Als ik. baast sidmehter.

alles voor haar nu ..Dii htung oderMacdit

vraagt' "

i

TussciiEN m r(ha:\ en si hattdorf
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Wahrheit" is, antwoordt ze eenvniwr , ,,seme!" SI We gaan nu Bii 'C ̂  ...ch glaub s so
loopig achterlaten, uit. "aar we Tel! voor-
om, den weg naar Spi-
ringen volgend, te genie
ten van het sehilderaeh-
tige Schachental. Hoog
spat het water van de
rotshlokken op en de vele
houtzagerijen wijzen op
het dankbaar gebruik
dat van zijn kracht w ordt
gemaakt. De groene berg
hellingen met de vele
bloemen zijn nog licht be
dauwd en de rondzoe-
mende insecten glanzen in
de zon als kleurige vonk
jes. Een wondermooie,
wolkenlooze dag, die be
looft warm te worden. We
verlaten dan ook al spoe
dig den grooten weg, die
verder door naar den
Klausenpas voert en slaan
een „.v

naar Schattdorf. een ge
makkelijk dalend berg
paadje, inderdaad zwaar
beschaduwd door note-

en kerseboomen, maar
met ontelbare, stekende

insecten, die niet

,schattigen Weg" in

bang
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PLEINTJE TE ALTDORF

Bij Schatt- door

tabaksrook enzijn voor

zich ook niet laten af

schrikken door om het

hoofd gewonden notebladeren
dorf zien we juist het zweefbaantJC een paai toe
risten op den
Haldiberg
brengen en we
denken even er
over dit voor

beeld te vol
gen, maar —

het kost veel
tijd en dus ver
der ! Om den
hoek van de
^ indgalle-
groep komt de
^ristenstock
Weer te voor

schijn, de top
geheel in

en ijs
blin-

hend-wit in de
lelie zon. Spoe
dig stappen we
O, 0Ver de

hrug van de
hier gekanali-
■"Cerde Reuss,

mooi bruin te branden, komen we weer in Altdorf,
waar het trammetje, rammelend en knoersend maar

met een aan de huidige
eischen aangepast tempo,
ons naar Flüeleu terug
brengt. Maar we zijn nog
niet klaar! SQ Na een co
pieus Mittagessen met
forellen („sind aber Fel-
gen", zegt het serveeren-
de Fraulein, „Forellen
sind ja zü teuer" — weel
een illusie minder! —)
lokt ons het Meer tot
voortzetting van het pro
gramma met een motor
boot. De schipper keurt
het weder geschikt (met
onweer op komst zal geen
betrouwbare bootsman
het Föhn-gevaar riskee-
ren) en wèg puffen we.
Heerlijk is het op het wa
ter; door het blauw-groe-
ne, helderdoorschijnende
nat schieten de forellen
(Felgen) in concurreeren-
de race met onze boot.
Eerst langs de bloeiende
oevers met de vele ver
koeling zoekende badgas
ten, dan langs de steile
rotswanden van den
Axenberg, waar we in be
wondering omhoog zien
naar het geweldige werk,

menschenhanden tot stand gebracht bij de
schepping van tunnels en wegen in die harde steen

massa. Een
trein snelt juist
onder de be
roemde Axen-
strasse door,
richting Gott-
hard: het Won
der is tot een
eenvoudige,
dagelijksche
belevenis ge
worden, nie
mand vindt
het meer iets
bijzonders, de
ze geregelde
verplaatsing
van menschen
en goederen
■van oord
naar Zuid,

dwars door de
eeuwenoude,
klompen gra
niet die de Al
pen zijn, in'ilDSTATTERMEER

ÜOOFiKIjE
jT DE axenstrasse oe ^ gjikele uren tijds! SI Veel te gauw zijn we
^ verbonden met slechts waar we de vier bekende fresco's":"E;„stStückelbergbewondere„:TeirsApfelschuss,

---io Hescmeaeni,-. JJOJ g. rrocokikt nm

^alt echter niet mee en langs een weg, geschikt om
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d,. T,„l .-n .1,- Rüllis,:h« ur. l).-/..-
laalsle doet <>ns wnUn- van^n naar met (Ic RulInvirs»;:
nuMU- dan zes e(^uwen fj;ingen voorbij, sinds liier de Eed
werd aigelegd, die llians nog in den vorm van de Eidge-
nossensidiall liev aard Jileef. Zooals de natuur, is het
volk: stmk, een oerkracht, tevens diep-romantiseh.
(jeeii Avonder, dat het liart van iederen Zwitser hangt
aVn zijn liergim. „Sie ziehen uns, immer wieder, die
Ber<m, iinsere Bergiï", zooals een Zw itser zei. die terug-
keerdc^ van een moeizame, gi^vaarlijke beklimming....'^"

."i ()ct(il>t'r 1935
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.i'i'ir Iv ii'^'^naebt. waéii kort|.:ip.„lijk .OU.I,;.. V ;■ „„.,.|uk ki, mn
na üns vi-rlilijl koiiiDfii • aaii liid nood-
Icvcn kwam. willen gaan. " | t,
.aakt «ns Kiissnaeht en 'I" ,an de„
laleli en zoü l.eslniten ' ; " _ .lanklian-
Slem, die lol nionumenl r dii- in een
herinnering aan den oiistei b bjk< .(„liil ,.ti U II
tooneelspel het leven van den even <'• .1^
helm Teil bezong en vvimis naam daarmede tiouw ver
bonden blijl't: Eriedrieb von Sebilh-r. ' ■

narcissen voor tuinbeplanting
nooH (1. Kho.moi.ik

E Narcissen behooien mede met de lelies tot handel: de
een jiaar

%

(Fnt.,

D van onze
oudste bol-

i» (' wassen. 11 oe
r> . ..

oud ze precies zijn.
is moidlijk na !e
gaan. Dat de Nar
eis echter heel lang
bekend is, woidt
bewezen dooi het
lei', dat ze ten lij-
de van Moliamed
reeds in hoog aan
zien was. Bekend
is immers zijn ge
zegde: ,,Wie twee
broeden heelt, ver-
koope er één voor
eenige Narcissen,
immers is brood
voedsel voor het
lichaam, de Narcis
is voedsel voor de ziel". SI Ja, zelis in de Grieksche
oudheid w as de Narcis reeds vroeg in aanzien, want
ruim 350 jaar vóór Christus wordt ze reeds dooi
den plantkundige Eresius beschreven, terw ijl zij ook
door llomeriis genoemd wordt. Doch niet alleen de
dichters der oudheid bezongen haar, ook in latere
eeuwen trok hun sierlijkheid steeds de aandacht dei-
dichters. sa Intusschen vertellen ze ons niets om
trent het aantal soorten, zoodat we daarover vrijwel
in het duister tasten. SI In 1576 verscheen het Plan-

tarium van Mathias
de Lobel, die reeds
een tiental versehil-
lende Narcissen be-
schreel". In 1799
deelt de groote
plantkundige Lin-
naeus ze in bij één
van zijn 24 klassen
van het geslachts-
s y s t e e m e n b e-
sclirijf't reials ] 7 ver
scheidenheden. Zoo
gaat hel met de Nar
cissen steeds voor
uit, en thans bi^-
sehikt men over
ruim 2000 variëtei
ten. Natuurlijk zijn

SULPIIUH piioenix dczc niet alle in den

SIR ÏÏ

1

ouch" re verilwijnen icoebiia t ig-

ATKIN
-V.r. Ttiik('ul>i:ru. Budciiarcii)

deelt men tegenwoordig de Narci

om plaat>
le luaki-n voorde
111 e II 1'' " Vooral
de laat>te jaren k
,.(• op hel gebied
van <ie NaixEsen
koel wat tot stand
ge 1)1•ac ht. D]» de
El O ra te Heemste
de hebben wetron-
wen- al die nieu
we ^oorten kun
nen bewonderen,
en aE we toen de
noodige aanteeke
riinaen In-bben ge
maakt, kunnen we
nu de .-oorten he-
-tellen. die ons èn
door kleur èn door
vorm bijzonder
o]»vielen. SI Ge
mak^balve ver-
-en in aparte groe

pen. We zullen daar t"cbter niet \erder oj) ingaan,
daar hierover reeds eenige maanden gideden een en
ander in ..Buiten" werd verteld. Het i> zell^ voor
den vakman soms al uiterst moeilijk om te zien tot
welke groej) een bepaalde varii'teit behoort, zoodat
deze groepeering voor den liel hebber in bet geheel
geen zin heeft. S] \ an alle bolgewas-en. die men voor
tuinbeplanting gebruikt, geloof ik A\el dat de Nar
cissen het allermooist zijn. \ ele liet In-bbers iiebben
daar nog wel
eens aan getwij
feld, doeh wie
als wij regelma
tig de Flora be-
zoehten. zullen
thans volkomen
overtuigd zijn.Sl
Men behoeft nu
niet meer alleen
in het geel te
blijven, nien
h( elt ze ook m
bet wit en erê-
"H". en met oran
je' en roo(h" cup.
t^'i-wijl men de
dubbel-bloeiiiige
i'oowel in het
geel als in het

^  OR AN(,!. ( l r
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1 1 tusscluMitintcn aanlrrft, detweekleurige dublieildueiiiige niet te vergeten. §2
Xiet alleen dat ze mooier zijn dan andere bolgewassen,
ze zijn ook veel geinakkelijker. Nareissen kan men n.b
jaren \ast laten staan, dus zonder dat men ze in den
iiazonier uit den grond baalt, terwijl ze in plaats van
minder, elk jaar grooter worden en daarbij rijker
bloeien. In een goeden grond vernienigviildigen de
Nareissen zieli n.1. heel gemakkelijk. SI Narcissen
stellen geen zw a
re eiseben aan

den bodem, en
groeien en bloei
en ook heel goed
op hall- ol lichte
sehaduw plekjes.
\ an deze eigen
schappen maakt
de liei'hebber

gretig gebruik.
eigenlijk geol'

zegd
want

men in vele tui

nen zijn bollen
op den set
sten en

misbruik,

nu plant

'hraal-

droog-
sten grond. Men
zoekt naar scha

duwplekjes en
vindt die juist
onder een zwa-

ren struik ol'

vlak achter een

heg. S] Natuur
lijk is de grond
hier kurkdroog,
doordat de wor

tels van de hees

ters al het aan

wezige vocht
C'

hebben wegge-
haald,terw ijl het
er ook aan het

noodige voedsel
ontbreekt. Ze
ker, het eerste
jaar bloeien ze
er wel, maar we
vvillen er toch
g a a r 11 e w a t

langer pleizier
van hebben.

Als men de Narcissen aU wildgardening wil gebrui
ken, zoeken we daar ile open ]»lekken tussehen licht
heestergewas ol hoog geboomte voor op. Dat ze
daar volkomen oj» bun plaats zijn, heelt ons de Floia
te Heemstede wel geleerd. Werk dus vóór het plan
ten den grond Hink los en spit er wat mest ondei.
bebruik echter in geen geval versebe natuurmest, en
■celeer geen koemest; is ze echter een paai jaai ou ,
dan kan het geen kwaad. Maar ook met kunstmest
l>ereikt men goede resultaten, indien men maar met
te veel stikstof gebruikt; het zijn voornameli|k kali
en 1'osl'orzuur die ze noodig hebben. Zonder gevaar
kan men echter ook gebruik maken van de zooge-
naanide gemengde

cno

ie bordermest. waarvan men vooi

ESiiS

het planten een kg per 10 M", eloor den bovengrond
mengt. De plekjes waar men de; bollen jilant, nemut
men zoo onregelmatig mogelijk, de meeste liefhebbers
planten nog veel te veel op een vierkant stukj(\ Na
het planten dient men ze het eerste jaar een weinig
te dekken, en vooral als ze Avat laat in den tijd ge
plant worden. Later, als ze eenmaal jaren vaststaan,
is dat niet meer noodig, al is het niet verkeerd.'Het
planten zelf dient zoo vroeg mogelijk te geschieden,

liefst al in Sep
tember. IIo(! eer
der geplant, des
te beter ze tegen
den winter be
stand zijn, en des
te beter bloeien
ze. Ze komen op
een ouderlingen
afstand van on
geveer 12 cm bij
een diepte van
8 cm. SI HocAvel
men vroeger een
paar bepaalde
soorten v o o r

Avildgardening
opgaf, is dat
toch niet noodig,
daar alle soorten,
die zich voor
tuinbeplanting
leenen, ook voor
Avildgardening
zijn te gebrui
ken. Plant ech
ter niet alle soor
ten door elkaar,
doch zet ze
g r O e p s g e w ij z e
bijeen, anders
krijgt het geheel
een rommelig
aanzien. S! Het
gebeurt maar al
te dikAvijls dat
de Narcissen in
den liefhebbers-
tuin na een paar
jaar het bloeien
staken. Dit komt
nergens anders
door dan door
gebrek aan voed

sel. Hebt ge zulke bollen staan, gooit ze dan maar
weg. want ze zijn toch niet meer goed te krijgen.
Overigens kan men dat voorkomen, door er jaarlijks
— in het najaar — een hand kunstmest over te
strooien. SI Hoe mooi de Narcis ook is, als perkplant
kan ze ons toch niet bekoren. Wel zijn ze in den border
te gebruiken, bijv. op den voorgrond. SI Een bezwaar
is echter dat die plekken in den zomer minder mooi
zijn, doch men kan er met beleid wel Avat zomer
bloemen tussehen planten. Ook in het gazon plant
men de Narcissen en ongetAvijfeld is dat heel mooi,
maar dan moet men ook de natuur zijn gang laten
gaan en het gras niet maai(wi vóórdat het looi is af
gestorven. SI Dan zijn er nog die aardige Narcissen-
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s])(;cics. (li(! zou biatcüigowooii rijk op de Flora waren
verLegnniwoordigd (ai die eigenlijk in geen enkelen rots-
tuin niogiai ontbreken. S3 Tenslotte zouden we nog
wilbai wijzen op de Nareis als snijbloem en de af-
])e(dding oj) de vorige bladz. laat liaai lioog(i, deco
ratieve waarde als zoodanig duidelijk zien. SI Na
tuurlijk zouden w e nog versebillende soorten kunnen
noemen, doeli als men alb^en die van de afbeeldingen
neemt, beeft men reeds heel wat variatie.

DE BLAUWE VALLEI
VAN DE CREUZE

1)()()I{ K. Bl.l.lSTIiA iSlot)Zoo boort men dan de paarden trappelen en
ziet men de geharnaste ridders met hun knech
ten optrekken, als men de vallei van de Creuze
doorkruist en niettegenstaande de vredige mo

lens, die men deels in werking, deels geheel en al ver
laten (C'est la erise, monsieur) tegenkomt, kan men
zich voorstellen, dat een schrijver der romantiek zich
op dit landschap heeft geïnspireerd. Het was trouwens
een schrijfster, namelijk George Sand, die bevolking
en Innd, zooals die waren in de 18e eeuw en daarvóór,
doPt herleven in haar romans. Vooral een boek als
,.]ylauprat" ademt van bladzijde tot bladzijde de sfeer
van deze streken en de namen, die er in genoemd
worden, komt men nu tegen als even zoovele oude be
kenden. Chatcau Brun, een kasteel, dat op ongeveer
vijftien kilometer van Argenton en nog geen uur
loo])en van Gargilesse, de woonplaats van George
Sand, ligt, speelt een groote rol in eenige van haar
werken; het is nog steeds gedeeltelijk vervallen en ten
halve bewoond en het ziet er nog even dreigend uit
als in haar tijd. Gargilesse, dichtbij de Creuze
gelegen (om precies te zijn een kilometer er van ver
wijderd) heeft een tijdlang een zekere beroemdheid
orcnoten, doordat het in staat w-as een kunstenares van
het formaat van een George Sand zoo lang aan zich te
binden. Eidvcle dichters, maar vooral kunstschilders,

r

foto's R. Blijsirn

een huis te gargilesse. het ..nORl' EAN GEGR(,E SASD"

hebben gepoogd de vizioenen van deze begaafde
vrouw nog eens te beleven en zoodoende in haar
voetspoor de bekendheid te verw erven, die noodzake
lijk is voor een aangename uitwisseling van gedachte
en materie tusschen kunstenaar en })ubli(^k. Het oude
verschijnsel: w aar ('h'ui kunstenaar is. volgen er meer.
deed zich ook hier voor. Zoo ziel nien dan in dit nest

(cn (iargilesse is werkelijk
een nest. want het hangt,
onder zwaar geboomte ver

scholen. letterlijk aan den
rotswand) naast bet hotel
beorge Sand en de épicerie
Georcre Sand (vermoedelijk
baalde ze daar zuurtjes) ook
bet H(')tel d(^s Artistes. Het
nioest er nog maar bijko-
iiipii. (lat (ie gemeente een
paar jongelieden met groote
'landiards bad gehuurd om
de zaak een zeker cachet te

verleeiien (op de Place da
Tertre te Parijs heeft men
altijd bet gevoel, dat er
jnist ..to(wallig" een paar
hevig schilderachtige hee-
yen het jdein oversteken om
in een nog sehilderachtiger
en duur kr()egje te gaanzit-
ten. op het oogenblik. dat
^aeii een vreeindelingem

HET GEHUCHT ST. OOI AAN DE BOUZANNE MET DE TRAPTEN RVITEN DE HEIZKN 'leu^ (jaar ter plaatSC Vet"
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, en heeft men Jen

e\ill'"!i\^i"r-"P""keIijke„Tt:trtereÏ
men niet

De huizen van het dor
en staat te laten.

na van de veertiende of vijftiende villa's
^^jicienae eeuw en alle nngeruft met trappen aan den buitenkant. Voör on, dk

gewend z.jn een etage uitsluitend binnen.shuis te bi"
reiken, een vreemd gezicht. Er is verder natuurlifk
weer een k^asteel, doch dat verwondert on.s niet, wat
men op elke drie ol vier kilometer een ka.steel tegen
komt V oor den voorbijganger ligt het erg aardig
voor de bewoners, lijkt ons. iets minder, zonder uit'
zicht, uitkijkend op een nauwe, bijna benauwende
vallei, midden tusschen zwaar opgaand hout. Voor
men Gargilesse bereikt, begint het landschap reeds
te veranderen en bemerken wij, dat met dat Massif
Central, al is het dan ook maar het begin, niet te
spotten valt. Het wordt warm onder je hoed van de
klimpartijen en de Creuze begint angstwekkend veel
lawaai te maken in zijn nauw e bedding. S3 De rotsen,
die eerst bruin of bijna rood zagen, worden werkelijk
blauw en men begint nu te begrij
pen, hoe de streek hier in geolo
gisch opzicht in elkaar zit. Toen
namelijk ten gevolge van gewel
dige vulkanische uitbarstingen,
het Massif Central ontstond,
werd de korst, die tot op dat
tijdstip de aarde bedekte, mee
omhoog geheven en deze korst
ligt als een kraag om het eigen
lijke Massif heen. Door deze
kraag moest de Creuze zich een
weg hanen en te oordeelen naar
het gebrom, wat zij er nu nog
hij uitstoot, was het een moei-
hjk werkje. Gaan wij nu de ri
vier verder op, dan komen wij
in het eigenlijke gebergte, ter
wijl wij stroomafwaarts in de
richting van Argenton kennis
maken met het oude strand van

GRIEKSCHE LA

enschen in de bergen niet met vier pooten ge
boren worden. sa Wij zouden het niet over beziens
waardigheden hebben en alleen vertellen, dat het in
wezen liefelijke, doch daarom niet minder romanti
sche dal van de Creuze, wat het landschap en wat de
mensehen betreft onze belangstelling ten volle vei--
dient, maar één bezienswaardigheid moeten wij toch
vermelden, doch die bevindt zich, zooals in Frankrijk
gebruikelijk is, ongeveer 36 kilometer van Argenton.
het eentrum van de aardige Avandelingen. Dat is
de r'uïne van Crozant, waar eerlijk gezegd nog maar
drie nogal gehavende torens van over zijn, maar waar
van men den bouw nog heel goed kan nagaan. Tijdens
de Gothen was het reeds een sterke vesting en in de
Middeleeuwen gold zij als een van de sterkste van heel
Frankrijk, om het klassieke woord uit te spreken;
Crozant was onneembaar. Als men trouwens hoort,
dat dit driehoekig bolwerk 10.000 man kon bevatten
en dat het gelegen is op een steile rots aan de samen-
vloeiïng van de Creuze en de Sedelle, en als men dan
nog verneemt, dat de beroemde Zwarte Prins er na
een lang beleg niet in slaagde het fort in te nemen,

dan krijgt men toch, zooal niet
een gevoel van eerbied, dan toch
een van nieuwsgierigheid om dit
romantische geval eens van dich
terbij te bewonderen . . . Maar
zonder deze bezienswaardigheid
„van den eersten rang" bevat
de vallei reeds van stap tot stap
voldoende romantische plekjes
om er een oogje aan te wagen,
als men er eens toevallig voorbij
mocht komen.

De Grieksche

landschildpad
NDSCHILDPAD

den Oceaan. En

merkwaardig genoeg doet het landschap

Doou A. D. P. Teensïra

BIJ ons in Nederland treft men

in terraria en in tuinen tamelijk veel een uitheemsch
naarmate dier aan, dat door zijn heel bijzonderen lichaamsbouw

men verder gaat tot aan de vallei van de Indre, zeer veel verschilt met de gewone huisdieien, n.1. de
denken aan dat van de Landes, met dezelfde duinen, Grieksche landschildpad. SI Als een zonnige dag zijn
met dezelfde binnenmeren, maar zonder de zee. S3 levendigheid vergroot en hij den geheelen dag voort-
Doch dan moet men al heel ver strooniafw aarts gaan; waggelt door den tuin op zijn vreemdsoortige pooten,
in de buurt van Argenton is het terrein nog tamelijk den plompen kop vooruitgestoken, het zware lichaam
fieaccidenteerd en als men de moeite neemt eens een eenige cm boven den grond, gelijkt het een pantser-
^vandeling stroomafwaarts te maken inpilaats van de
meer beroemde stroomopwaarts (die helaas toch nog

Weinig hij ons bekend is), dan zal men zien, dat
imt landschap wel verandert, doch er geenszins min-

op wordt. Daar treft men steengroeven aan,
jlsofmen nog in de bergen zit en voor ons (laten wi)
'";^cheiden blijven met onze eigen heuvels, al hebben
*^ij ook zoo veel grootere op pihoto s of misschien ze s
"i^^erkelijkheid gezien) zijn het "^g bergen: je^voedt
liet wel
h'ffpnt voeten, als ] ' ^pouwd en jdaten (schildpad) welke door de opperhuid worden
'Ie .,,r.htpvtuintie door gevormd. SI Deze hoornplaten hebben bij de Griek

sche landschildpad meestal een vijfhoekigen vorm. Inde
bewoners bereiken hun eigen achtertumtj
dak

tank, w^elke, zonder zich te storen aan oneffenheden
van het terrein, domweg voort hobbelt, zoo nu en
dan even stoppend om een blaadje, een bloempje of
een slakje naar binnen te werken. SI De Grieksche
landschildpad is één van de ruim twee honderd schild
padsoorten welke op de aarde leven, deels oj) het
land, deels in het water. SI Het lichaam is bedekt
met een bol rugschild en een plat buikschild, welke
bestaan uit verbeeningen van de lederhuid en van
het onderhuidsche bindweefsel, bedekt door hoorn-

raam .... Anderen weer moeten oor
heenkruipen om hun voordeur te eiei en
de katten, die hier in groote getale ̂ anwez g

bewegen zich met zooveel gerna
''billende obstakels, dat men zich afvraag ,

het midden liggen vijf a zeven platen, overeenkomen
de met het aantal rugwervels; aan weerszijden hiervan
sluiten zich zijplaten aan. Daarvoor ligt een dwarse
nekplaat en er achter één of twee stutplaten. S! Deze
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plaUïii zijn <'11 zwarl van kleur. SI Üe bovenkant
van <l(ni kop. <l<' voorpoolen en di^ onderzijde van d<'
aehLer[)Oolen zijn liedi'kt niet seiudivoiini^e panlser-
plaatji's. J)<' ko[) en di^ aelilinpooten kunnen iniii^-
irokken \\ orden, d<^ voorpoolen komen voor den ko})
L(; liggi'n, zoodal hel dier ilan ^idieel door de harde
platen is heseherind. Si Losloojiend in den tuin is
het eim Inad aardifi" dien', men moet en- eeliter zor^
voor draf^en dal de tuin <^oed algeslolen is, daar de
seiiildjiad doniwej!; doorloopt en zieh niet aan al'<n'-
paalde^ren-
zcni stoort,

terwijl hij
ook ni(;l,
z O O a1s de

meesle an-

derehuisdio

ren, leru<;-

keert naar

hel huis van

den liaas. Si
Aanhanke

lijkheid ol
ontroerende

trouw iiioet

menniet van

het dier ver-

waehten, de

a a rd i^heid DEKSTKi:^ va
vanluït hou

den van een sehildpad in den tuin zit liooldzakelijk
in het gezellijte rondseharrelen van het dier en in
zijn hunioristiselie manier van loepen. S! De sterkte
V a n h e t

is

ij k

HET GR IEMOM'MEM' l AN

O n t z a g

hij (M'ii plas zien zilK'M t<' drinken, daarna kunnen ze
echter weer weken zomh'r voeht. Si D<' (»ritksche
landsehildiiad is een ^ra{)])ig dier. dat zonder veel
kosten en moeite hest in het leven te houden is.

DE BEVELANDEN
Ili. \a"v KLKII.AND TOT HKII.AlNU

DOOK Dirk h. Hrordkk

DAAR we reeds een lane:en toeht gemaakt hehhen
door „den

Zak'' van

Zuid-Beve

land. fiaan
we nu eens

door het

niet minder

interessan

te gebied,
dat ten

noorden

van Goes en

ten oosten

van het Ka

naal door

Zuid-Beve

land ligt.
w aar we de

tuinen der

rijke Beve-
l

 AHAÜI DT T.IV Klit /\ />ƒ ki ri. ri-
KRUIM yGE\ ' '

andsohe hoeren zulh
]

De kom

'ren zuile

'w aeg

n zien. want

van diek En diep van
ie n d'and.

groot. Gedu
rende den

wereldoor

log z a k t e
het w iel van

een veldka

non in één

der Balkan-

staten i n

e en kuil
Avejï. Bi) ln»t
Lrelcls.<ui t)e-

mcrlvte iiit-ii

dat voorliet

^v• iel iets

liarjs Icag.
GR lEMOKUMEKr t!\ ARKOEDT KRl IM^GE^ ƒ ^ KRl IM \Gi:\w' a a r o v e r

het rad niet

heen was te krijgen. Met behulp van extra paarden
kreeg men het ten leste over deze hindernis lu'cn en
uit het gat. Toen hleidv dat voor het wiel een sehild-
])ad had gelegen. Ondanks het groote gew ieht dat het
])antser had moeten dragen toen het wii'l over hem
heen ging. w as het dier ongesehonden! S3 Zeer sterk
zijn ook hun jioolen. \ erder zijn ze ongidoollijk taai
en kunnen maandenlang zonder eten ol" drinken. In
Parijs heelt een sehild})ad zes jaren zomhu" voedsel
pleeid. sa Hel voedsel bestaat uit klaver, gras. sla.
jonge blaadjes, w ormen, insecten en slakken.Drinken
doen ze hetrekkelijk weinig, na een ('linke regenhui
kan men ze echter wel eens een hall"uur achter elkaar

slik.

Da" hinne
d'«*ere van

'l Zeeuw-

sehe land ̂).
sa Zoo zijn
de Zeeuw-

sehe hoeren

rijk gewor
den. niet te

trotseh oni

de handen

uit de niou-

w en te ste-

k é n CD

evenmin te
trotseh om

den ..korre-

op te pak
ken. En van

alle Zeeuw-

II ri nii)p' Ol) die van Zuid-Beveland111 de alhwiw.. , i ■
,  '< < iste plaats \ an toepassing. ̂  ant waai

nijver volk. w aar vindt nien
J hoerenhedrij\ en. w aar vetter klei en

Ix'laden \ ruehthooinen En een leutk
zou l er hoekdeelen over kunnen ver

'^von. heuseh. de lijd is voorbij, dat nie"
'. I n terecht:

^a-elaud - land.
^ We zoiuE 'ïvikantl<n ( li uitstapje als een doortocht va'

zw aardei
volkje! liv
lellen

moest ze<>"(ri.ii , ii-^gen. en terecht:

1 1 II (Mlir
•'al zijn ,1,.

^aii (l i.-p ^
NiUi het ii ii kHl ni'\\ aucn iii de hfti"'



tegen Goes aangebouwd, dat er geen speld
j  1 . ^ golven opkletsten tusschen te krijgen is. Kloctinge ligt aan den

tegen ^ z^vaar beladen koopvaardij- rijksweg naar Brabant en heeft een buitengewoon
schepen, die de iijkdoni- ^ ^ ^ _ mooie kerk, waarvan een
ujen van Oost en West - - —
naar de handelssteden
van Walcheren braehten.
De machtige Schelde is
liier nu verstomd, en
waar eertijds schepen
voeren, staat nu een lang-
beenige wulp op zijn buit
te loeren. Eenerzijds eeni-
ge schorrekoppen, die
ieder jaar hoe langer hoe
meer aaneen groeien tot
een veld van helmaehtig
geel-bruin gras, ander
zijds schorren en slikken,
modderbanken en grijs
grauw Scbeldewater, met
in het verschiet het eeu
wig mooie Veere, dat als
't ware bet noodlot tart.

aardige vertelling uit den
volksmond afkomstig is.
Men beweert er name
lijk, da t de toren van
Kloetinge en die van Ka-
pelle, vier kilometer ver
der, in opdracht van twee
zusters werden gebouwd.
Doch zooals tegenwoor
dig al net zoo voorkomt,
er bestond een soort af

gunst tusschen de twee
bouwkundigen, die de to
rens moesten bouwen,
een nijd, die zijn hoogte
punt vond toen bleek,
dat de toren van Kapelle
wat hooger was dan die
van Kloetinge. En daar de
bouwmeester van laatst-

IIET KASTEEL KRl GESLOOPT IN HET BEGIN DER

19f EEUW

dat het met verstikking in zand- en slijkbanken genoemden toren zijn woede hierover niet kon ver-
bedreigt. Zoo betreedt men Zuid-Beveland. SQ Voor kroppen, hing hij zich op aan zijn eigen spits, die
degenen, die ook den prozaïschen kant der zaak daarom heden ten dage nog een beetje scheef staat.
willen be

schouwen,
zij opge
merkt, dat
de Sloedam

precies een
kilometer

lang is en
precies een
millioen ge
kost heeft.
Ge kunt dus

op Uw ge
mak uitre

kenen op
hoeveel een
met e r t j e
Sloedam
komt te
staan. S! Be

noorden den

rijksweg is
het polder
land

m

groo-

tendeels be- landelijk hoekje te biezelinge
frekkelijk jong, dus weinig afwisselend, doch wat
ieder het meest zal interesseeren, is, dat we hier door
den Wilhelminapolder rijden, ten noord-westen van
^oes, die de eerste is van onze groot-landbouw-
kedrijven. Naast het feit, dat de Wilhelminapolder

grootste landbouw onderneming van heel ons land
i®5 met een oppervlakte aan bouw- en wedand van
Diet minder dan 1600 ha, behoort hij tevens tot de
allermodernst geoutilleerde bedrijven van iNec ei
land, waar, dank zij de uitstekenih- wmkineth^^^
«ooit werkloosheid iieerseht. SI B.J Wdl.elm.nador,.

Si non e

vero. . . . 8Q

P r a ch tige
boomgaar
den, met in
het voorjaar
zwaar van

b 1 O e s e m

neerhangen
de takken,

sluiten hiel

en daar den

weg in, en
uitgestrekte
bloem- en

boomkwee-

kerijen ma
ken dit ge
deelte van

Zuid-Beve

land tot een

wmren lust

hof. O V e r

den Postweg
hereiken we

weldra het Kanaal, dat bijna w iskunstig noord-zuid
loopt van Wemeldinge naar Hansw eert. SQ Een kleine
deviatie van den weg brengt ons naar Wemeldinge,
een der mooiste gemeenten van het eiland, temidden
van prachtige kweekerijen en boomgaarden. Het dorp
bezit twee uit historisch oogpunt zeer merkwaardige
oudheden, namelijk den vluchtberg, den grootsten
van heel Zeeland, die twaalf meter hoog is, en de
eeuwenoude kerk, waaraan een eigenaardige traditie
verbonden is. In deze kerk heeft men nog steeds een
voorzanger, want orgelmuziek klinkt nooit binnen
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haar muren. Het is nanuïlijk gebeurd, dat een zekere
Maria Cooinans, een ongehuwde dame, haar heele
}iel>hen <m houden aan de kerk vermaakte, eehter o])
voorwaard(>, dat het gezang daarin nooit door orgel-
muzi(!k l)egeleid zou worden. Men wil, dat deze
vrecnmhï w ils])esehikking een gevolg was van het
door den kcukeraad weigeren van een orgel, dat zij
aangeboden had. Hoe het ook zij, te Wemeldinge
durvtm ze geen orgel in de kerk te halen uit vrees,
dat de nagelaten goederen van Maria Coomans door
derden opgeëischt zullen worden. Spoedig maken
we kennis met de Ooster-Schelde, even boven Yer-
seke, waar de oesterput-
ten zijn. Overal langs deze
kust liggen de oesterban-
k(m, waar men de kunst-
matig(^ oesterteelt be
drijft (UI die oorzaak zijn
geweest, dat Yerseke een
halve eeuw geleden in
eens van een dorp van
vierhonderd inw oners tot

een van vierduizend werd
omgetooverd. Dit bedrijf
is een heele geschiedenis
op zichzelf, een bedrijf
waarin miljoenen zijn

S OctolxT 193-j

.  . Lkint: Batlisclie n-is", dat j,
luif!f 'i'- i,.,wijl l-l S^-^egd,.

7Bati.' in Wo'-"
.  l.li

niein is m
„over Bats -«ver de weitjes „aa,.

Souliurg"- , , liltiliia Tlude. iimiiers. „achter
'  werkcliik a"" " ,1- 't is i'"'''" ttejilakl met ouive
r, and is '" hier. \ er.noedelijk is Brahan,

"  /egt ,.,„.|en-«aiit op den rechten
tVrko""-" "r: wë ahter ons kleiland, vóó^latei crll zn i _ i„,rht de ialineksschonr.

weg, Zt-elattd^
ons heiliif''^
steeneii

til.u es- e vóór

rroote bocht de fabrieksschoor-
^  y^unii. oen stad uit een ee-
' lle.I ander land. ^

(Yeri olg in hi t nr. van 19 Qct.]

verdiend, doch ook aan
den anderen kant mo
menteel zwaar gebukt
gaat onder de economi
sche depressie. Tegenover
ons ligt het eiland Tho-
len, het eiland der mos
selen, kreeften en Thool-
sche bot. Verder rollen

de Scheldegolven tegen
de zandbanken aan. SI

Onze weg voert ons nu
w eer door een landbouw

gebied naar Kruiningen,
een echt plattelands
dorpje in den staart van
Znid-Beveland, met een
fraaie kerk, waarin het
graiinonument staat van
Arnoudt van Cruiningen,
heer van Cruiningen en
Vorhout. Het onder

schrift luidt: ,,Die met DE STANDAARDMOLEN VAN

paulo w etteliken heeft gestreden werd van Christo ge-
crondt als hi is overleden". Het jaartal is niet te ont
cijferen. SI Dan wmrdt het eiland enger, het land trekt
zich hoe langer hoe meer samen. We gaan door Krab-
bendijke, met zijn propere boerenbevolking en vroolijk
ge schilderde huisjes. Waarde rechts achter ons la
tend, en na enkele w egkronkelingen gaan w e na de
Vinkenisse Kreek, rechtuit rechtaan op Rilland aan.
Nog een eindje verder hebben w e Bath, beroemd om
zijn polder, berucht om zijn Nauw en ook om de
slikk( ni, die hier overal onder de kust liggen en, met
de Plaat van Saeftinge, dat eertijds een heerlijkheid
was, toen daar nog golvend koren stond, het vaar
water dreigen te verstikken. Menig schip is hier dan
ook in den looj) der jaren omhoog gevaren, en het
is wel de moeite waard om even van onzen wc"^ af
te wijken ten einde hier een kijkje te nemen, hoewel
Bath een tikje buiten de bewoonde wereld ligt. ge-

pie hond van tne
[Slot van bladz. 471)WEER rustte hij.

,.En deze ouwe
hond hier", ver
volgde hij, Tal-

Iv's opgeheven snoet met
zijn vingers omklem-
jiiend. -.volgt me al wel

al w el tien jaar, door
rivieren en woestijn, bij
mooi weer en hij leelijk
en hij heeft gemaakt dat
ik niet gek w erd. wanneer
ik in "t veld w as en geen
niaat had: en m'n leven

meer dan eens gered; en
schoppen en vloeken dik
wijls als dank gekregen:
en bij vergaf me alles: en
hij li eeft voor me gevoch
ten. Hij was de eenige die
't voor me opnam tegen
die smerige bende in die
kroeg daarginds — en hij
heeft z n merk op n paar
achtergelaten, en — en ik
ook". Weer wachtte hij
even. Toen haalde hij diep
adem. klemde de tanden
opeen, wierp zijn bundel
tje op den rug, liep naar
de deur en keek nog

WAARDE OP ZUID-BEVELAND ecus rond. SI De hond
kwam uit den hoek aanhinken en keek gespannen
naar hem op. ..Die hond daar"', zei Macquarie
tot de hospiitaal-staf in het algemeen. ..is 'n betere
hond dan ik 'n mensch ben — en dan jullie ook.
blijkbaar. Hij is een betere makker voor me geweest.
dan ik ooit voor iemand anders — of een ander
voor mij. Hij was een echte, eerlijke, fatsoenlijke,
trouwe maat voor me — en ik laat 'm nou niet in
den steek. Ik ga "rn niet met n gebroken poot op
straat schoppen. Ik — o. (ëod. m'n rug!" Hij steunde
en wankelde, maar zij vingen hem op en legden hem
o]) een bed. Een half uur later was de schapem
scheerder opg<»kalefaterd. ..Waar is m'n hond?
vroeg hij, toen hij weer bijkw am. ÖQ .,0. de hond i'
in orde . z(m dc-^ verph^^gster. ietwat ongeduldig
..Maak je maar niet druk. De dokter is o}) het ed
zijn poot aan 't zetten".


