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HERINNERINGEN UIT HET
VERRE OOSTENWANNEER men zich heeft voorgenomen

oude herinneringen op te halen, een soort
pelgrimstocht wil gaan maken naar een
plekje w aar men in jaren niet meer geweest

is, dan is het een teleurstellende gewaarw ording, dat
plekje geheel veranderd terug te vinden. S3 Zuo ver
ging het ons, toen we op onzen autotocht van Djokja
naar Bandoeng door den Preanger voornemens waren
te Koeningan, een stil Indisch plaatsje, te overnach
ten in een typisch Indisch hotelletje, dat ons vroeger
zoo hekoord had, maar daar aangekomen het [ilaatsje
totaal veranderd vonden. Het hotelletje was zelfs ge
heel verdwenen. §3 Daar staan we in den gietregen.
ver van eenig hehoorlijk logement. We moeten öf
door naar Garoet, dat nog + 5 uur rijden verder ligt,
öf weer terug naar het warme Cherihon, dat ons al
heel weinig aantrekt. Dan is er nog een pasanggrahan
hij het meer van Pendjaloeh, waar we kunnen over
nachten. Dat is nog i 60 km rijden, en -s e besluiten,
geheel van ons plan afwijkend, daar den nacht te
zullen doorhrengen. Mistroostig door den regen en
de teleurstelling in Koeningan rijden we door. Een
glimmend regenlandschap glijdt langs ons voorbij.
Onze bergweg maakt hochten, bochten en nog eens
bochten. Maar al spoedig worden we geboeid door de
prachtige omgeving, die ons verrassend mooie ver
gezichten biedt. Wij gaan over heuvels van vette
roode klei, w eelderig met pisangs, klapperboomen en
ander geboomte begroeid. Langs vlakten met saw ahs.
en langs sawahs, terrasgewijze tegen de heuvels op
gebouwd. Hier en daar ligt een dessa. En als een
wmnder houdt het op met regenen, juist daar waar de
natuur het allermooist wordt; de hemel w ordt helder
en zonnestralen belichten wondermooi de aan onze
voeten liggende hoogvlakte, omgeven door een rand
gebergte. De weg, dien wt^ straks zullen volgen, zien
we in die vlakte scherp afgeteekend. Bij een primitief
uit hout opgetrokken uitzichttorentje stappen wê
even uit om dit alles ten volle in ons op te neinen
Het is mij onmogelijk die grootschheid. die pracht

taan I'-- van da. zael,te groet
'ier een Inlanrlsel, kerkl.ol je. als een vreedzaat,S  1 I Meiiri'u^ beestcrtp's bij de graven. Debe-
dnX^ènde gèur der I,loeiende kenihodjal.oom™ (di,dwelnie ^ kerkhof zult vinden), waait oü>
SI een vleug van weemoed legen,oet. Eenmiandach,.
teieer of blekok. grijs en slank, s.aa, turend aandenwaierkant.wachten.l O,, /.ijn Jiroo,. Klapw.ekendvlieg,
het dier omhoog als we voorlnj snorren \ oorbij drhoogvlakte voert .Ie weg ons .loorhet gebergte, lang,vele haarspeldlro.d,ten en enkele steile algronden.-ïe
onttno<-ten geen sterveling. ^ anne..,- we bijna 2 irarge.
reden hebben, is ons sleebts .óm enkele auto gepas
seerd Waar een webwijzer ons eindelijk Pendjaloeh
aainuHAt. slaan we af en ik slaak een kreet van ver
rukking. Het betrekkelijk kleine meer ligt op ± 100
meter afstand vóór ons. Ongeveer in het midden ligt
een dicht begroeid eiland. Duizenden kalongs (vlie
gende honden) fladderen heen en weer hoven liet
geboomte, hun scdiinlplaat.-- verlatend vóói den nacht.
Een blauw e nevel hangt bo\ «m het w ater. Langs den
heuvelachtigen meeroever li ekenen zich de palmen
en vele klajiperboomeii al tegen den avondhemel, die
zich in tinten van jmrjier en parelmoer begint te
kleuren. Vóór het invalhm van de duisternis willen
we nog even met het prauw tje. dat aan het vlondertje
gemeerd ligt. het meer bekijken. Twee Inlanders
boomen ons eerst om het eilandje en dan gaan we aan
land, w aar het bijna zoo diebt begroeid is als in het
oerbosch. \ arens. lianen en orchiileeën groeien op de
boomen. Waar we aan wal gaan. is een smal pad.
dat ongeveer tot het midden van het eilandje uitge
kapt is. Daar. oj) een ojien })lek. valt een late licht
bundel op een verw eerden steen, een grafsteen, vant
hier in alle eenzaandieid. temidden der ongerepte
natuur ligt een man begravim. In leven was hij sV-
sistent-Resident. Als wc onze liegeleiders om iulicb-
tingen vragen, kunnen ze ons alleen vertellen, dat
hier een „Toewan Blanda" begraven ligt. Wellidit
,  it plekje dezen man dierbaar geweest enheefthijjet zelf als laat.-^te rustplaats gekozen. SI M?

eini.s invalt, verlaten wc het eilandje entervij
\Mj terugvaren, overvalt mij weer die weemoed, welk

le in Bp 1.. , - __

aan? 1 ^'"''ken zoo dikw ijls bekruipt. V anneer.jonker geworden
Srahai? * vcabgu haven li<rt <h> verlichte pahang-
ma derl' Nvaeht.-n. Ken SI net geklef'mamlo., komt ons on dn .....VnPt, Met

wi

'den
j . sang-

• ■-. lilt 11. ra-fi Esj nei gekleedouit ons op ,1,. hout.'u trap tegemoet
us <M'n keurige v.'rsehijning. heef

pasan>r<r,.al,7.r"^' '4'eds naar liimien gebracht. D'
met oen w' van bamboe gev lochten hunj'«"■tkH..,, pL„u,.„ vl, li,, „p steeo'"

k
Z'jn vrouw, eveuee

l>Hg'ag.- as

»<'uten rust p. Edu aar omb-rw .-t m Iu' 1 ndische stoelen
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twee rottan tafeltjes, de l...
1  - i 1 , - ue ̂ roote, langw erniere eettafpl.„et bijbehootende stoelen, een buffet enLn kapstok

maken het heele ineubilair uit van deze open galeiii
die het eemge woonvertrek van het huisje is De
vrouw ontsteekt een [letroleumlamp en toont' ons
het slaapvertrek, dat zij voor ons in orde zal maken
Alle,s ziet er netjes en Irisch uit. De klamboes zijn
hagelwit en de kamer ruikt zindelijk. Er wordt ons
gevraagd wat we wdlen eten. Aardappelen met kip
en erwtjes lut blik ol rijst met sajoer en kip We
bezen het laatste en na ons wat opgefrischt teliebben
wordt ons een uitstekend verzorgde maaltijd opge
diend. Uit een filter haalt de mandoer het geknikte
drinkwater Alles is dus volkomen in orde en we kun
nen met anders dan den lof zingen over deze gouver-
nenients-instellmgen. Na den maaltijd blijven we
met onzen eenigen medegast wat napraten. De gaso-
linelamp in het midden van de galerij verspreidt een
kouds ongezellig licht. ̂ Scherpe schaduwen vallen op
de wit gekalkte, uit bamlioe gevloehten wanden.
Buiten is het stil en zwart. Tevergeefs tracht ik de
duisternis met mijn blik te doorboren. De vochtifxe
dampen uit het meer dringen het huisje binnen en
bezorgen ons een onbehaaglijk gevoel. Een vleermuis
fladdert van buiten naar binnen en van binnen naar
buiten, vliegjes happend om de lamp, die een zange
rig gesuis voortbrengt. Dat geluid klinkt vreemd in
de stilte om ons heen en ik luister nu met gesloten
oogen, moe en slaperig van den langen rit. Ik hoor
krekels, kikkers kwaken in de verte en zoo nu en
dan khnkt het tji-tji-tji van tjitjaks, die tegen de
zoldering zitten. Muggen dansen in grooten getale om
ons heen. Als ze ons te erg beginnen te plagen, be
geven we ons. gewapend met een petroleumlamp,
naar onze slaapvertrekken. Immers, eenmaal achter
de klamhoe kunnen deze kwelgeesten ons niet meer
bereiken en genieten we spoedig van een welver
diende rust. H. C. T. Z.

BUITEN GEVECHT
nooiï TrixieEr is een nieuw particulier springtuintje inge

richt, ergens op een weiland, waar de grond niet
te zwaar moet zijn, naar we gehoord hebben.
Het is vooral deze laatste mededeeling geweest,

die me heeft doen besluiten me aan te sluiten. Niet
te zware grond in onze zandrijke omgeving, het
klinkt te mooi om waar te zijn. Bij aankomst valt
ket terrein toch niet mee. Een week is de tuin open

je kunt al niet meer zien, dat er ooit een weiland
geweest is. De bodem doet voor het meest beruchte
terrein niet onder. Maar de hindernissen zijn wel
aardig, de onderneming is jong. met geduld en energie
kan er nog wel een en ander verbeterd worden en
dan— och. erger dan eldei's is het ook niet, dus ....

zullen het maar probeeren. 83 Siegfried bekijkt
kët hek van den ingang wantrouwend en neemt een
afwijzende houding aan. Nu is het boven alles van
kelang geen tegenzin in hem te wekken en daarom
^tappen we rustig een paar maal rond, laten hem

ruiken aan een wit en zwart geschilderd hekje,
dat hij niet vertrouw t en hij mag even neuzen aan

paar struiken aan den kant. Hij ontdekt, at ij
die eten kan en de tuin begint eenige bekoring voor
kem te krijgen. Er liggen vier balken op den groiid,
\vaar hij overheen moet stappen, maar dat snapt hij

483

met en hij probeert of hij er misschien in één enkelen
sprong overheen kan. Het is aardig bedacht, maar
liet IS de bedoeling niet. Dat vindt hij idioot; het ging
nu net zoo mooi! Enfin, hij doet het. Dan draaft hij
er gewillig over, neemt in draf een paar kleine hekjes,
waar hij eerst bang voor was en daarna in een rustig
galopje. Hij mag uitrusten en dan iets anders pro
beeren. Drie hekjes en een boom achter elkaar. Alle
tegenzin is verdwenen en hij heeft er pleizier in.
1 weemaal heeft hij netjes gesprongen. Nu nog één
keer en dan is het voor vandaag genoeg, hebben

wegedecreteerd. Vlot gaat hij op het eerste hekje aan
en onder het loopen schijnt hij te bedenken, dat hij
best veel hooger kan springen, dan dat onbetee-
kenende ding. Hij neemt een sprong alsof hij twee
maal zoo hoog moet komen en dan, bij het neerkomen,
voel ik . . . Nee, laat ik eerlijk zijn, ik voel heelemaal
niets; niets anders dan dat ik op den grond lig. Hoe weet
ik niet. Naast me krabbelt Siegfried overeind. Noch
de instiucteur, noch ik weten wat er gebeurd is. Maar
Siegfried kijkt me verdrietig en hulpeloos aan en
steekt zijn voorbeen omhoog. Hij zegt daarmee: 83
„Ik heb me bezeerd en ik wil graag, dat je daar
notitie van neemt." 83 We betasten en bekijken het
been. Er is een kleine schaafwond, maar verder
schijnt er niets verkeerd te zijn. Siegfried moet zich
bij den sprong geschopt hebben, met het achterbeen
de achterzijde van het voorbeen geraakt. Na een
oogenblik durft hij den voet neer te zetten; vier, vijf
stappen en hij loopt weer gewoon. We nemen een
half uur rust om te zien of het been misschien op
loopt, maar er vertoont zich geen enkel symptoom
van ernstige bezeerdheid en we stappen naar huis,
lichtelijk opgelucht, dat het zoo goed is afgeloopen.
Den volgenden dag is hij rad als altijd, tijdens den
rit toont hij zich opgewekt, fit, ijverig en het heele
incident is vergeten. 83 Tot de nieuw^e dag daar is.
Ik heb me iets verlaat en ze staan op me te wachten,
als ik in den stal kom. Een van de jongens brengt
Siegfried al buiten. Ik kijk hoe hij naderkomt, met
de blijde uitdrukking in zijn oogen, die hij altijd voor
me heeft. Dat geeft altijd zoo'n warm gevoel, een
paard, dat blij is je te zien en dat weet het te toonen.
Maar .... 83 „Siegfried is kreupel", constateer ik. 83
Verbazing. Zelfs de pikeur denkt aan een caprice en
kijkt me verwonderd aan. Hij heeft trouwens niet
gezien hoe het paard loopt, want hij stond cr met den
rug naar toe. 83 .„Vanmorgen was hij goed, anders
zou ik u hebben opgebeld", verzekert Siegfrieds op
passer. 83 ,,Weet ik wel. Ik maak ook geen verwijt.
Maar hij is kreupel. Kijk maar". 83 Aan de hand
draaft de oppasser op de plaats even met den schim
mel heen en weer. Hij is niet wat je noemt steen-
kreupel, maar evenmin rad. De dokter moet komen.
Hij constateert een gekneusde pees. Siegfried is
buiten gevecht. 83 En dan sleepen de lange dagen,
die weken worden. Veel pijn heeft hij blijkbaar niet,
want hij staat op het hezeerde been, geeft er en
thousiast pooten mee en slaat er ongeduldig mee op
den grond, als hij mijn stem hoort en ik verschijn
niet dadelijk naast hem. De behandeling vraagt tijd,
ik weet het, maar iederen dag informeer ik hezorgd
naar den toestand van den patiënt. Kreupel ....
het woord geeft je zoo'n ellendig koud gevoel. Hij is
jong en gezond en sterk, maar ....

(Slot op bladz. 492)
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„BENEDEiS ONS GLANZEN DE SPIEGELS VAN HET VIERWOLDST EI) E \ M EER . .

Naar de stad op de zeven heuvelen
DOOK Ad.De trein drukt ons in de bocht. Het is een

wonderlijk iets, deze rit naar het Zuiden over
de gladde, koele rails. Het is een oude wagen,
waarin we zitten; de banken zijn van het

harde, vertrouwde hout der derde-klas-coupé's. Wij
hebben onze jassen opgerold tot bundels om ze straks
onder het slaap-moede hoofd te kunnen leggen. Er
is verder niemand in het compartiment; wij hebben
dus ieder een bank tot onze beschikking. Blauv
schijnt de lamp in de donkere stilte van den nachte
lijken wagen. Fantastisch is deze werkelijkheid. Het
wageninterieur is als een tooverachtige donkere-ka-
nier. We zijn weer de kinderen van vroeger, met
groote oogen in het donker kijkend naar de plaatjes
van de tooverlantaren. Maar zoo onbeweeglijk als
toen de avonturen uit de geschiedenis van ,,Doorn
roosje" op het laken stonden, zoo snel verschuiven
thans buiten de beelden, die wij door de coupé
ramen aanschouwen. Wat is een trein? Het is
geen stalen karos meer, die mij tegen betaling van
mijn reisbiljet ergens heen brengt. In zulk een nacht
wordt een locomotief een droompaard. Een snui
vende hengst met zenuwstrakke neusgaten en trillen
de flanken, glanzend in het witte maanlicht. Zoo
gaan wij den nacht tegemoet. Een hooge, ijle kreet
van het dier, dat ons rijdt. Dat dampend snelt langs
de witte hoeven aan de glinsterende baan, de dubbele
band waarmee wij de aarde omklonken hebben. Een
wei, een open stuk vierkant land, velden met scho
ven. Dan wederom hoeven in de grijze klaarte van
dit uur. Oranje zijn de vierkanten der ramen. Welke
harten kloppen daarachter? Er is geen gemeenscha])
tusschen hen en ons. Niets verbindt ons lot dan dit
ééne; te w^eten dat misschien van een van hen de
gedachte uitgaat naar onzen trein, dit snelle ros
Beyaeit, dat in een strakken, denderenden galoj>.
hoeven, weiden en wouden ver achter zich laat
Öa Een rollende donder; de express schuifr onder dé

iCn

.Sassein

overkapping door een station binnen. Booglamp
gloeien; een plan(^tariuni \ an kleine zonnen verstoort
den niilden toover. w aarin de wagen en onze wil ge
bannen w as. Deuren klaj)j)en: ik zie naar buiten; wij
staan zij aan zij met een trein, die gaat vertrekken
naar de landouwen, welke wij achter ons lieten. In
een der wagons staat een nnisje. dat zenuwachtig
snikt. Haar schouders Indien zich in het bedroefde
.schokken van haar leed. Zij neemt afscheid vaneen
jongen man. Hij tracht haar te troosten. \ oor hoe
lang zal het afscheid zijn? Het is een oneerbiedige
bezigheid naar dit oneigen verdriet te kijken en het
zou een banaliteit zijn den weemoed ervan te re-
gistieeren met de octaven van het vlot gebruikte
„partir c'est mourir un peu". De trein geneest
van dit .soort gcmeenjilaatsen. Hij is het beeld van
iet eeuwige afscheid. 83 Nu herneemt hij zijn vaart

WIJ ^eeien weer in het blauwi2;e duister van de
coupe. Rechts van de spoorbaan, bode van een
donker geheim, trekt de Rijn. Machtis stroomt dit

iS'"" '7" lii-ootsche. gezwollen slagader, duis-en vol bedwong,m bloed. Het is een stroom, dien

zwar, ^ Tusschen onze slaap-
Z^vitserlfl^rS i poort van
een wantr p'ooiste jieiision van Europal Er i-
de dooi de ^vaakzaam verzet tegen
dit land, dat XeiT!mJd'"'7 schoonheden
van ziin bAi T C' meer maakt, dan dn
.laf aïk ® n. ,Dn nog niet.
Straks als .1.. ■ "'1' .rordi'ij oggenointn.
'Ie ftrijk. fianL n''r hij
SI Er gaat dan ^ nmhoos vindt
'loor Sik V» l-l.o;.,kan,e spannin?
neemt de trein de li dr ^ niaar ontembaaisjiiegels van luo \ '"^<'n. Rem>den ons glanzen dt
-ij i,,.w a.
IT Volc zuurstof-,.vlin i' l"''kki.||.nii. Het IS ah»l

"ylin,l,.rs
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draaid. Het dringt de lon<Jen binnpr. • j
ooren, het openbaart het^geheini Avaaroin^Tt 1^ ^ geslaagde, namaak-monumentali-
land het openbare sanatorfunT vl het v" ver buiten het eentrnm van de stad
Wij naderen de toppen der bergen die eJn dom. Wij hebben niet over
wolken om hun hoofd hebben Een lichte^ T beschikken en stellen ons daarom
druppelt tegen de ruiten/wari't Ten tevreden met een anderen roem van deze stad:Ergens, hoog in de lucht, als een kleine witte cotelette a la Milanese. S! Onder de consump-
ontspringt een waterval aan den ber nvand K le ervan bedenk ik, dat het voor de faam van onze
hjk stijgt de trein van platei t^ ^.^derlandsche steden bevorderlijk zou zijn, dat menplateau. Wij zich aldaar ook eens op de specialiseiing in het

fl 7 O n ri -»-» J-1 yr^vK y-V - . 1* 1 1 «1^ 1 T
schuiven he, korte donker "van kleine tunnekTn Z^-
d

111 net

bereiden van andereat rvij omwikkeld worden door het duister van de
lange mollengang. eHe de Sint-Gotthard-tunnel heet
Wanneer de reiziger aan de andere zijde van de
tunnel niet het monument zo

„etenswaardigheden" dan de
bekende „Weesper moppen", „Utrechtsche boter-
spnts , „Larensche dennekoeken" of „Maastrichtsche
vlaaien zou kunnen toeleggen, al moet ik bekennen,
rlQt T U . • 1 1 1 . , '

u zien. dat onffenVbt^-^ ^ zou kunnen toeleggen, al moet ik bekennen,
ter eere van de gevallenen bn de doorboiMTirf .t ^ Limburgsche nationale gebak eigenschappen
Gotthard, dan zou niets hemYeH:mereraa^ ITt wS " bTf T"" bestTddeelTan
en de offers, die ook dit werk der civilisatie heeft beviedigin^g van maag en tong uitmaken,
gekost. Men kan daaraan denken zonder een ixpIa ^ broze thee-bijbehoorigheden welke ik daar-
heidsmedelijden. Men kan het zich bewust maken ab noemde. S! Wanneer een mijner lezers naareen aandrift dit leven te zien als een herdiek avontuur k te gaan laat hij dan dit goed beden-
gebaseerd op het offer. SQ Nu volgt een sinfnmVtt ' Milaan zeer wel derde klasse
van klinkerheldere namen: Airoio. Bellinzona Giu^ m^ïk r Zwitserland zijn de rijtuigen ge-
biasco, Lugano. Wij zijn in Italiaansch ZwitJvl d T gestoffeerd. Maar van Milaan
eu zullen zander schU of stoot hrSlaSeRhk Ook T" ^ -^5= "aar Rome een ware kwelling,
binnen schuiven. De zon staat stralend or> rlp 1' r altijd in militairen mobi-
diep-blauwe grens-nieren. Het zijn omgekeerde^ he- ' gee^ Congres
meikoepels, zoo zomersch-blauw als grondeloos Witte 1°^^' ^ geval de wagons méér dan dubbel
zeilbooten scheren als laagvliegende mTuwL overladen zijn. Maar zelfs als men terug reist en er
hun rimpelloos oppervlak. S! De hitte teistert heï b"' of gymnasten, slapend, zittend of
zink van Chiasso's douane-kantoor. Wij in de lauwe ^ tremgangen versperren, de wagons over-
lucht van onzen coupé, wachten gelaten'op het halve ^®g het noodzakelijk de trein-
peleton, dat onze koffers komt doorzeken De•  b'O eerste klasse-reiziger de zitgelegenheid krijgt w^aarop

O ri-ï 1 T .-V-I- .rvl-. .»■ TVT '1 1 1

r  ̂ vyvyvyx.f.UCJVCIl. UGdouanier is een streng rnensch. Het is een nog jonge v.'x^^v/xxiiv./j.vi. xvxa.j0iy vv «.CI.X

een reisbiljet recht geeftman, in een burger-costuum van zeer goede snit.
Twee van zijn militaire dienaren doorwoelen op zijn
last onze bagage, speurend naar contra-bande. Aan

. Nu ik deze regels neer
schrijf, bemerk ik in zeker opzicht ondankbaar te
zijn. Niet tegenover de Italiaansche Spoorwegen,.«vv . j,, V... „y ^"iiLict-uaxiue. /van- Want deze besturen ons lot niet. Maar wel ten op-

gezien deze handeling echter geen resulatat oplevert, zichte van de gelukkige bestiering die het mii toe-
gaat de aanvoerder tot mondeling verhoor over Of u c gciuj^mge nesLieimg, uie net mij toewij „sigaretti" hadden, en vei. Ui stond een buitengewoon interessante nachtelijke reis
wat dat daar beteekende? :
Hij wijst met nadrukke
lijke gestrengheid naar een
groote doos Zwaluw-luci
fers. Ik antwoord naar
waarheid, dat dit ..aluinet-
ti" zijn. Hij vindt de hoe
veelheid voor een reis naar
Rome buitensporig of
ducht wellicht, dat ik een
vuurtje er mee zal maken!
Wanneer ik hem de doos
ter eventueele confiscatie
aanbied, maakt hij even
wel een afwijzend gebaar.
® Milaan is de eerste groe
ft stad op Italiaanschen
bodem, dien wij aandoen.
In de geschiedenis van het
fascisme speelt zij een rol
Van beteekenis. Mussolini
Woonde er vóór de befaani-

„marcia a Roma", de
Qiarsch, die Italië in zijn
^acht bracht. S3 Het sta
tion van Milaan is groot,
|naar niet grootsch. Hut
IS vervelend half modern DE RIJN BIJ KÖNIGSWINTER. OP DEN ACHTERGROND DE DRACHENFELS
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naar de Stad op de Zeven Heuvelen te maken. ^ Ei"
is gejuich aan het station; het klinkt uit vele jonge
kelen. Er gaat een lichting soldaten weg, die bestmnd
is voor „Abissinnia". Het koor der „eviva's klinkt
tot aan de
overkap
ping, die
metaal na
dreunt. De
mannen zijn
allen in een
gedempt
bladergroen
uniform ge
stoken. Er
z ij n veel
jongens van
het land bij;
boeren van
de Po-vlak
te. Wanneer
het avond
lijk uur vor
dert, leggen
velen zich
languit in de
treing a n g.
Aard-bruin
is de kleur
van hun ge- AALSCHOLVER OP HET .\EST
zicht. De huid glanst in het zachte eleot • i i- i
De mond v^t half soldaat

r''-'Zwart is ^iipt als Zijn
de stalen
loop;zwart
alsdeman,
waarop
het eens
z al mi le
ken. SI De
soldaat
slaapt, hij
heeft den
rustigen
diepen
slaap van
den man
van het
land. Hij
beweegt
zieh nauw
als verder
op een ka-
m era ad,
rood van
de hitte,
met hooge
kop stem
oogstlie-

IN DE AALSCHOLVERSKOLOM r: j ^ ^

A

deren zingt van het land, dat ergens aan het snelle
water van de Po moet liggen. Het is mooi. dit zingen,
met het vlugge of langzame wegzinken in de halve
tonen. Het is niet onverdeeld vroolijk; het is door
weven van een huiverzachte melancholie. Het is een
dansmelodie; de zanger beweegt zijn bovenlichaam

193.:

reiend*' deininfi- Ean slaat hij de haufj!"alnu"n"-fS^n .Ikaar, Zijn nop;,, stralnn („.terea»,f  san.nn nn-t r.ijn (;.u ,a nnclar het
Wüf der'dürp.--..tra,toria . Op <ien laatsten av„,voor Jij,

vertrek. Ijj
lacht over
moedig tj,
<ae herinn,:.

daar.
aan. Abk
sinnia is d,
wereld nip,
uit.... één.
zalhijteruB
komen.Daa
word ik g.
wikkeld n,
een uitvoc
ïdg gespret
met een sol

daat, die eer
vrijwillige]
blijkt tezijii
Hij is op
een merk-
w a ardigi
manier gp.
troffen dooi
de manierw aarop ik. toen liij niij in de propvolle gang wenscki

te passeeren. op zijn ..peiinesso" (d.i. ..is het toege-
glal". Di'ze man heeft een verbond ^0

r'

slotenmei
enkele li
ters „vino
rosso".De
Chiantizit
hem nog
paars in
zijnmond-
hoeken.
„A 11 e ^
heb ik
opgeef-
ferd voor
het va
derland"',
vertelthij.
Hij lia'1
eens een
a u t O-
vracht
dienst tu■•
^cheIlC''e■
niona en
Piadena..
Maar oof
dat ofle'
werd P

b'

slaan") gevolg

voor het
thtti p RK

rac,.,
^lrij,A.b(i want. nieU\aar. Sionor. -tutt'

volp'

b

lor. -t
(Wordt veTV^'t
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AALSCHOLVERS
DOOR Ko ZWEERESHeel m het voorjaar, als de natuur nog zijn de meeste vogels reeds aan een tweede broedsel

namvetijks uit haar langen winterslaap ont- toe. De jongen van het eerste broedsel scharrelen
vaakt IS, begint het leven in de aalscholver- dan nog steeds onder de nesten rond, om met de

halftamme kooieenden naar de visch te zoeken, die
de ouden uit de nesten laten vallen. En dat is heel
wat. Groote stukken visch, baars en blei en soms
heele palingen liggen op den met een dikke laag

er een leven en drukte kalkwitte uitwerpselen bedekten grond. Steeds
van belang. 8Q Met veel gepronk en strijkages maken zijn er een aantal van die jonge vogels op en langs
de mannetjes den wijfjes het hof. Kop en hals worden het kooimeer aan te treffen. Vaak na ' '' '
in de zonderlingste stan- '
den gedraaid, waarbij
allerlei kolderende gelui
den worden uitgestooten.
Heeft eindelijk de paring
plaats gehad, dan liggen
er spoedig vier of vijf
groenachtige, ovale en in
O  T

verhouding tot den vogel
Vlij kleine eieren in het
groote takkennest. Nu
wordt het wat rustiger in
de kolonie. Het eentonige
broeden neemt een aan

vang, een werkje, waarbij
het mannetje het wijfje
trouw aflost. Dit broe

den is lang geen pretje,
want hoewel het inmid

dels reeds half Maart ge
worden is, kan het nog
vinnig koud zijn. Na vier
lange weken breken dan
eindelijk de eischalen en
een slap, foeileelijk aal-
scholverjong kijkt voor
het eerst met verbaasde

oogen de wijde wereld in.
SI Af en aan vliegen nu
de oude vogels, om de
vraatzucht van de altijd
hongerige jongen te be
ledigen. In den wijden
omtrek stroopen zij de
wateren af, een ergernis pni,, /„„ p. stn,bns
voor de beroepsvisschers,
die in hen, ten onrechte, gevaarlijke concurrenten
zien. §3 Slap en bewegingloos liggen de vaatdoek
achtige jongen in het groote nest, dat zacht gewiegd -
wordt op den lentewind. Daar komt een der ouden plaats pikken zij er dus die visschen uit, «oor een
aansuizen Een- of tweemaal cirkelt hij boven het of andere ziekte zijn aangetast, en daardoor mmdei
kooimeer dan strijkt hij op het nest neer. Dadelijk snel in hun bewegingen zijn, zoodat zij derhalve een

de ioneen een en al actie. Luid piepend heffen natuurlijke gezondheidspolitie vormen, die ̂ 01-^ ̂ 001
vii j 1 1 \/nael on die bij dit een gezonden vischstand. Slaat men bovendien dede koppen ̂ aar den ouden vogel bi.Ydi^ hoeveelheid visch, die de schollevaars jaarlijks ver-
"Bes schijnbaar heel |,i| -beren, om over de oppervlakte,die zij op hun atroop-
B^nt hij echter opeens te j „e tochten bestrijken — en die is niet gering — dan
kals in allerlei bochten wringt en plot. elin^ - , minder ern is, dan zn

rt - «in in. iiciiuur nog
nauw ehjks uit haar langen winterslaap ont-
waakt is, begint het leven in de aalscholver-
stad reeds. Een aantal vogels heeft den langen,

kouden winter in de kooi doorgebracht, andere, en
dit zijn meest de jonge dieren, hebben de verre reis
naar het warmere Zuiden gemaakt. Maar zoo om
streeks half Februari heerscht

.]()!\GE AALSCHOLVERS

:i.m ik uit de

schuilhut waar, hoe zij
door de ouden nog op het
kooimeer gevoerd wer
den. Hun jeugdkleed ver
schilt nogal wat van dat
der volwassen vogels, zoo
dat Ave hen gemakkelijk
kunnen herkennen: de

buikzijde is bijna wit, de
rugzijde grijsbruin en bo
vendien missen zij de Avit-
te vlekken aan kop en
dij, die de oude vogels in
het prachtkleed sieren.
Meestal zAvemmen zij Avat
rond op het meer, of zit
ten zich op de half boven
Avater uitstekende boom
takken langs den kant te
zonnen. De kolonie te

Lekkerkerk is Avel de
erootste in ons land. Hoe-
O

Avel zij achteruit gaat —
Ave zullen straks zien
waarom — schat ik de be
volking dit jaar toch ze
ker op achthonderd pa
ren. Als men nu rekent,
dat een paartje elk jaar
tAvee of drie broedsels
grootbrengt, dan is het
duidelijk, dat deze dieren
jaarlijks een enorme hoe
veelheid visch verorbe
ren. Dit sluit echter
volstrekt niet in, dat de

vischstand hierdoor in gevaar zou komen. Integen
deel! Want evenals iedereen, zijn ook deze gevleu
gelde visschers op hun gemak gesteld. In de eerste
plaats pikken zij er dus die visschen uit, die door een
of andere ziekte zijn aangetast, en daardoor minder
snel in hun bcAvegingen zijn, zoodat zij derhalve een

allerlei bochten Avringt en plots c
flen kop van het jong geheel in het wijde keelga

den oude verdAvijnen, alsof deze zijn
opslokken. SI Zoodra het maaltje f '

heveld is, komt de kop van het jong
^chijn. Even blijven de jongen bec spoedig aivai, - . .
^emerken, dat succes uitblijftc sUikcm zij 'd _ opeenhoopen. Ook de boomen, waarin

gekrijsch. SI Als we wat later in den tijd komen, j

ziet men, dat de zaak veel minder erg is, dan zij
aanvankelijk leek. S! Met dat al ondervindt de
kooiker der eendenkooi, waarin zij nestelen, vrij veel
last van de zAvarte laAvaainiakers. In de eerste plaats
is het onder de nesten een vieze boel door den visch-
afval, de doode vogels en de uitwerpselen, die er zich
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(Ie schollevaars nestelen, zijn geheel met een dikke
laag kalkwitte uitweriiselen bedekt en de eene boom
na de andere sterft af en stort in het kommeer. SQ
Een gO(;d(>, eeiid(mkooi moet echter omringd zijn door
hoogopgaand bosch, opdat het kooimeer de door de
eenden verlangde rust en veiligheid biedt. Door het
vernielen van deze boomen berooven de aalscholvers
dus niet alleen zichzelf van geschikte nestgelegen
heid, doch ze richten bovendien veel schade aan.|S]
Veertig jaar geleden ging de kooi nog geheel schuil
in hoog geboomte. Toen kwamen de schollevaars en
thans resten nog slechts enkele kwijnende boomgroe
pen. Binnen afzienbaren tijd zullen de vogels dan
ook een andere verblijfplaats moeten zoeken. Bo
vendien heeft de kooiker veel last van de oveiwinte
rende vogels, die door hun lawaai de eenden veront
rusten en deze ook alarmeeren, doordat zij. in de
boomen gezeten, den kooiker eerder zien naderen. S:
Het is dan ook geen wonder, dat de vorige eigenaar
der kooi de scholhivaars te vuur en te zwaard ver
volgde. De tegenwoordige kooiker berust echter in
de zaak, want het valt niet mee, de taaie rakkers uit
te roeien. Wat voor hen een geluk is. SI Eind Augus
tus zijn de meeste jongen vliegvlug. Die van het
eerste broedsel, welke in Maart of April geboren wer
den, zwerven dan reeds overal rond. We treffen hen
aan op de uitgestrekte slikken van de Waddenzee en
op de breede, Zeeuwsche stroomen. Weldra zullen zij
de verre reis naar warmere gewesten ondernemen.
Daar, aan de monding van de Rhone en verder nog,
in het sub-tropische Tunis, zullen zij den winter door
brengen. Maar eens zullen zij terugkeeren, om ons
te vertellen, dat het weer Lente worden gaat.

Bi] de primitieve volkeren
van Russisch-Azië

DOOR Kurt Lubinski ] 1. In stad en steppe der KirgiezenDe Kirgiezen-republiek Kazakstan in het Zui
den van Siberië

bergt tal van merk
waardigheden. De

,,Turksib", de spoorweg
van Siberië naar Turke-
stan, die de Engelschen
groote zorgen baart, heeft
hier haar uitgangspunt; in
de steppe wonen Kirgie
zen, die zich nimmer veel
om Allah en slechts zelden

om de regeering bekom
merd hebben; in de hoofd
stad Alma Ata heeft Trotz-
ki zijn eersten verbannings-
tijd doorgebracht. De
trein, waarin wij zaten,
bracht ons naar de noor
delijkste gouvernements-
stad der Kirgiezenrepu-
bliek, Semipalatinsk.
Om het precies te zeggen:
wij lagen meestal op een
der houten britsen, die in
drie verdiepingen het meu
bilair der Sibei'ische ,,har-
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debankenklasse" uitmaakten. Een andere verbinding
was er niet. Met onze dekens en jassen hadden wij
ons kwartier comfortabel gemaakt- maar het va>
zóó warm. <lat d(^ negen-en-dertig reizigers in onzen
wagen letterlijk (jiieue maakten, om aan het raam
in de gang een oogenblik iets van den koelen wind
op te vangen, (ielukkig ontbrak het ons met aan
amusante tusschenvoorvallen. Te I
kwartierde zich met de daar te lande
handbagage'- niet zakken en ki^te'n. een
neden mijn vrouw in. Zij leed aan jicht ,
een Kirgic^ch modde^rbad. Eerst «ain zi)
roerend aEcheid van baar begeleiders. - a '
binka, o Goga. Gogusehka. doswidanje- J
poppetje"; En tot wij den " w'^d h^ar^nu en
Semipalatin;-k aankwamen, hoorden J ^ onder-
dan die woorden lu rhalen. \\ ij ^"manshuizen.
dak g(>von<len m een der vroegere
die niet roode pannen daken ^
keerden- «nze was in een de logeer-
Een Lrak^ nt e houtlui trap leidde jjieubelen-
vertrekken- ̂ ^l^erkaniertjes met je Siberische
Aan den ^nng. zooals overal ̂ ^'1 ppkken bak-
boeren E. de oeniuw alnik-

DE MEhrIES WORHEy GEMoLKE.
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met inden bodem een lange,
conisch gedraaide stift.
Drukt men deze naar bo

ven, dan stroomt het wa
ter uit den bak, laat men

de stift los, dan sluit hij
terstond de opening af.
Maar om me behoorlijk te
kunnen wasschen, gaf ik
de voorkeur aan de diehts-
bijzijnde beek, want het
straatstof wervelde in zui
len tusschen de huizen
door. Slechts de avond
bracht wat verfrissching,
waarvan wij profiteerden
in een volkspark met ten
ten, met schouwburgvoor
stelling door Russisclie spe
lers, met schiettenten en banken in het groen. Se-
mipalatinsk is een stad, die meegaat met de voort
schrijdende cultuur. Daar is in de eerste plaats
de met steenen geplaveide hoofdstraat. Gras groeit
er tusschen het plaveisel. Slechts enkele auto's zijn
er, om er gebruik van te maken. De Kirgiezen laten
hun wagentjes liever aan weerszijden van de straat
door het zand rijden, daar hun paarden niet be
slagen zijn. Aldus schijnt voorloopig alles meer in
tegenstelling tot elkaar, dan in een overgangssta
dium. Ziei ook de lange rijen bedachtzaam langs-
stappende beladen kameelen. Wij zijn in den Oriënt,
want die begint, waar de karavanen voortschrijden.
S3 De Kirgiezen met hun baarden, die hun gezicht
met de spleetoogen een schrikwekkend uiterlijk
geven, zien er met hun zware, opwaarts gekromde
ruiterlaarzen en dikke gewatteerde jassen nog steeds
uit als Hunnen, maar zijn de gastvrijheid en goed
hartigheid in eigen persoon. Het komt voor, dat zij
hun stukje land overlaten aan arme geïmmigreerde
Russen, om het te bebouwen, zonder later naar hun
aandeel te vragen. De in
de stad wonenden echter

hebhen met het overnemen
van westersche bescha-

vingsiiitingen hun oid)e-
vangenheid ingeboet. Ge
durende de eerste uren van
ons verblijf begingen wij
in alle onschuld de tacti
sche fout, de inboorlingen
gewoon Kirgiezen" te
noemen. De Kirgiezen, die
ten tijde van het tsaristi
sche régime nogal eens on
derdrukt werden, noemen
zich tegenwoordig Kasa
ken, d. w. z. ,,Vrijen ". Het
^voord Kirgiezen, dat wij
aanvankelijk gebruikten,
t^ordt met het oog op de
'iaaraan verbonden onaan-
oCQame herinneringen lie-

vermeden. SI Te Se-
'^ipalatinsk was een vroe-
SctOostenrijkscheHongaar
poHtie-officier. Zijn revo
lutionaire loopbaan had
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EEN KIRGIEZENTENT

hem hierheen gedreven. Hij kwam als krijgsgevangene
naar Siberië en w'erd in den burgeroorlog coninian-
dant eenei afdeeling bereden Kirgiezen in de Roode
Armee Deze man met zijn blonde snor en zijn onbe-

kavaliermanieien — „Hab die Ehr" en
„VVunsdi den Herrsehaften angenehme Ruh" was

be'^eleideP^^n^''^^ Kazakstan onze gids. Hij was onze
we! voor ' mijn vrouw, hoedde ik mij er
Wij waren veJ^^ S-ï" TA™ "'"e laten,
genante en voorkon ^ '2^^'t op zoo aan-
gens om half

groote tenten" devert'G" zeven
Semipalatinsk.' ^"'^«fechen naam"-■.wijbtiitendTh'ff''!" vergewist,Kirgiezen ontmoeten ""«adiseerende
ons gezeffd ir zouden. Zuidwaavtei r i
~ manden hobbelden onze beTd,' """«n - kraktVP ««'en en ijzeren stang'?Seft,es
inzittenden bef schuddend de stadbeid Van ouzfJ^ wakker bleven D '

_ ^ Hongaar bleek zeer .aanwezig-

■<r\—

LKGEVENDE MERRIES, EEN IN DE STEPPEN ZWERVENDE
KfRCfES DE WOLLEN DEKENS EN KISTEN ACHTER HEM VORMEN EEN DEEL VAN ZIJN
^  ■ VERMOGEN
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zijn witte, van verre zichtbare unilornijas ruimde
autornatiscli de eerste moeilijkheden uit den weg.
Tweemaal moesten wij met een pont over den Jrtisj,
tweemaal drongen ruiters, kameelen, spannen ossen
in eindelooze rijen naar den oever omlaag. Wij ston
den daar misschien nog, als de Hongaar er niet voor
gezorgd had, dat wij den voorrang kregen, die anders
slechts aan de brandweer toekomt. In galop vlogen
onze paarden over de vidje baan. SQ De ponten waren
drijvende dorpen. Binnen weinige minuten waren
wij als vanzelf over de marktprijzen van schapen en
hoenders even goed ingelicht, als over de verre plaats
van bestemming van eiken kameelwagen. Op den
anderen oever loopen de karavaanwegen wijd uit
een. De steppe en de eenzaamheid beginnen. Niet
tegenstaande alle goede raadgevingen wist eigenlijk
niemand van ons, of wij in de goede richting reden.
De zon had intusschen
tropische kracht gekregen
en zond haar vijfenveer
tig graden met onfeil
bare zekerheid naar ons

omlaag. Want in de zo
mermaanden slaat de
spreekwoordelijke Sibe
rische koude hier om tot

het andere uiterste. SQ

Het beste was, dat wij
begonnen met koers te
zetten naar de winter

kwartieren der Kirgiezen.
Mogelijk, dat daar enke
len achtergebleven wa
ren. De koetsiers wisten

deze te vinden en zetten er

een drafje in. Tusschen
lieuvels duiken leemen

hutten op. Geen levende
ziel te bekennen. Na wat

geroep verschij nt eindelijk
toch een stokoud manne

tje, met wien aanvanke
lijk alle gesprek onmoge
lijk is. Zoowel wat ons be-

'1^
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ti-eft, omdat het Kirgiesch uit den tandeloozen mond
zelfs voor onzen koetsier onverstaanbaar is, als voor
den ouden man, omdat hij bijna stokdoof is. Hij krabde
zich grijnzend in zijn witten baard, tot een van ons
het verlossende woord brulde: „Koemys — paarde-
melk!" SI De oude had het begrepen. Met sukkel
pasjes liep hij naar een heuvel en wees zuidwaarts
de steppe in. Wij konden verder rijden. In het w inter-
dorp was w^einig aanleiding tot langer oponthoud.
Op de eigenaardige kerkhofwanden uit leem, die er
met hun spitse hoektorentjes uitzagen als vervallen
Babylonische kunstwerken, nestelden duiven: een
magere dromedaris begeleidde zijn huppelend pas
geboren jong op de eerste wandeling. Het grijsgroen
der ste})pe, de staalblainve hemel en de hitte bleven
hetzelfde. Wij bezaten onze ziel in lijdzaamheid en
spraken niet veel. Op zulke oogenblikken, oj) zoek
naar een onzichtbaar doel in de verte, geraken alle
reisgezellen in een pijnlijke spanning, die geen oe-
animeerd gesprek toelaat. Si Ieder van ons tuurde
scherp voor zich uit in de verte. Opeens kreeo- de
horizon als 't ware een kleine bult, en nog eeir en
nog veel meer. In een oogwenk was de verrekijkerkijker

1  1 luM <re-i)rek was weer algemeenvoor den dag geliaald. lu i g« . pj» r. r
W wr.l.Mtten we den alstaiid. waarin menen opgewekt sciiaiK n w' i w i

,,icl, licht vergist in de klare ste,,,.en Oie vek
bulten waren joerten. Kirgie/.enlMiK n h™ eme
twee uur laten ha,bleu wij «ns ,l„el bereikt. S Lang-
zamerhan,l werd het overal levendig. Eigenaardige,
stervormige beweeglijke liebaiiii n. < le wij
van de hoogte bemerkten. ontl.o}iten zieb nu als kud
den naard™. (h-kweld ,loor de zon stonden alle
dieren, de boolden naar Imt lliidd, l),unl gedrongen,
in een cirkel en zwaaiden met de lange staarten, klke
kudde houdt zich zorgvuldig op een afstand van de
andere. W anneer wij naderen, jaagt juist de aan
voerende hengst van een kudde een hinnikenden
overlcoper uit een naburigen troep terug naai de
plaats waar hij boort. SI De Kirgiezeiisteppe leidt de
dieren op tot zelfstandigbeid. De Inmgsten zoigen

\'oor orde. w aken in zeke
ren zin over bet wel en
w ee van de kudde en ja
gen niet bun boeven de
inaraudeerende wolven

OJ) de vluebt. Dikwijls
echter komt buJp te laat:
het eerste veulen dat wij
zagen. t(;en w ij nu — lang
zaam. om de dieren niet

te verontrusten — tus-

seben de kudden door la-
V eerden, lag janimerend
op den grond. Met acli-
teiwv aarts gelmgen kop
likte bet moeizaam een

bloedemle. gapende won
de aan de dij. De wolf.
die zieb niet van den ge-
beelen buit meester kon

maken, is loeb met een

bap wvggeloo])en. SI Mak
voor de ronde joerten
sta])])en wij uit. De Kir
giezen komen bukkend
uit de tenten en geven
ons do band. Terwijl kin

deren nieuwsgierig in ons rijtuigje klauteren, noo-
digt men ons uit een der tenten binnen te gaan.
die. vervaardigd uit een geraamte van takken, met
daarover zijwaarts gelegdi^ rietmatten en een vilten
deken, de zomeiwoning ib'r Nomaden en tegelijk
sinds ontelbare eeuwiui bet middelpunt vormen
van een merrienielkerij. Sa ]„ de tent staan op
elkaar gestapeld de met blik beslagen kisten met
hun mboud van zorgvuldig ojigevouwen doeken.

I

vostbare ta

Irongen,
in d

log die ald
'PPo tot de buitenwereld doorge-

ns uit. dat de kudden paarden
en tiisselu

ware i ^ "aar de jiaa
'"aaneengemeensebapjielijkt,

rden. De veiileD"
)uw in een schef'
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PAPAVER ORIEyTALE DAZZLER

pen hoek bij elkaar vastgebonden hetgeen voldoende
was om de vrij in de steppe weidende merries in de
buurt te houden. Juist kwamen twee mannen van de
aangrenzende kudde liuiswaarts gereden, die een onge
woon schouwspel boden: in hun lange vilten jassen,
met gekleurde, bontomzoomde mutsen op, zaten zij
samen op een klein steppepaard; de eene hi^'ld voor zich
een groote, met melk gevulde glazen fleseli, die bij
onder het rijden ojj de knie steunde. (Wordt vervolgd)

DAVID EN GOLIATH
ONDER DE PAPAVERS

DOOK L. SpruitEigenlijk gaat deze vergelijking alléén op
wat de grootte-verhouding aangaat: maar van
een overwinning van de kleinste op de groot
ste partij is in dit geval geen sprake. Beide,

'Ie heel groote en de heel kleine Papaver, zijn even
Hooi en ieder op z'^n plaats even onontbeerlijk in
onze tuinen. — Papaver oriëntale — de reus van
'Ie twee — wordt gemakkelijk een meter boog. In
Perzië en Armenië komt hij in het wild voor. De
type-vorm is rood. maar tegenwoordig bestaan er,
'loor selectie, allerlei sehakeeringen oranje en rose
H7 karmijn, steenrood, scharlaken, en ook wit. Het
een van de allermooiste vaste planten voor den

tuin en in den voorzomer vormt zij er het rnidde
punt van met haar bloemen in laaiende kleinen.
Bij voorkeur zu Hen we zoo'n plant niet gaan plun-
'ieren, maar als we er snijbloemen van wi en
'Hmen, dan moeten we in ieder geval zorgen dat

knoppen nog maar even opengesprongen zijn
'B'' we ze mijden. De planten breiden zich ont

zaglijk uit en hebben daarom ruimte noodig
en met hun groote losse bloemen en lange stengels
kunnen ze niet te best wind verdragen, dus be
schut moeten ze staan, en verder vragen ze zon
en voedzarnen grond. De foto toont de nieuwig
heid Dazzler met zahnkleurig-oranjerootle bloe
men. Er zijn anders nog heel ivat meer tinten en
de grootte der bloem varieert ook nogal, al is de
kleinste van deze reuzen-Papavers altijd nog heel
groot. We hebben dus de keus uit een rij kleuren,
waarbij er zeker wel een is, die in het kleurgamma
van onzen tuin past. — S} En nu het kleinste Pa-
pavertje: P. alpinum (15 cm hoog). Een Alpen
plantje, de naam zegt het al. Winterhard, sterk en
een liefhebber van zon. We zetten het besehut,
alweer om het verwaaien van de bloempjes tegen te
gaan, en draineeren den grond goed. Aanbeveling
verdient het, er bovendien nog wat kalkpuin door te
mengen. Papaver alpinum is inheemsch in Savoye,
het oostelijk deel van Oostenrijk en de Apennijnen.
Alle denkbare tinten rose, oranje en steenrood
komen erin voor, maar vuurrood niet. Wit wél, en
ook licht- en donkergeel. Alleraardigst staan groote
toefen Papaver alpinum in gemengde kleuren in
onzen rotstuin. Een bijzonder fijne variant op de
gewone alpine is P. alpinum laciniatum, met ge
kartelde bloemblaadjes.

„Oan 't kleine revierke"
E vorige generatie kénde Cremer's novellen,
die vertelden van bet Betuwsche volksleven,
van de poëzie, maar ook van den harden
strijd om het dagelijksch brood, van diepge

worteld geloof, maar ook van vèr-gaand bijgeloof.
Ze droegen veel bij tot het bekendheid geven aan
deze mooie land.streek, maar toch, bekend genoeg is
dit schilderachtig plekje grond nog lang niet. — Ja,
in het vroege voorjaar, dan komen van heinde en
ver de enkeling en de massa om de groote bruids-
bouquet te aanschouwen, om te genieten van de
sneeuwwitte en rose pracht der bloeiende vrucbt-
booinen. — Ook komen vele vreemdelingen in de
periode daarna, wanneer de warmgestoofde, sappige
kersen in overweldigende hoeveelheden dieprood-
glanzend lokken tusschen het groen der bladeren:
de paar weken, waarin de boomgaarden van het eer
ste ochtendkrieken af tot na zonsondergang vol leven
en beweging gebonden worden met ratels, ketel
muziek, schoten-met-los-kruit i), afgewdsseld door de
meest onmenschelijke geluiden, die een mensche-
lijke keel maar kan voortbrengen en met den ken-
nelijken opzet spreeuwen en andere op de malsche
vrucht beluste vogels in hun vernielende snoepzucht
te verschrikken en op de vlucht te jagen.
Maar wanneer hier en daar een bruin blad tusschen
de groene zich vertoont als voorbode van den nade
renden herfst, wanneer elders de heide bloeit, een
groote scbare vacantiegangers de tjokvolle badplaat
sen bevolkt of verkoeling zoekt aan de blauwe meren
in de bergen, dan is het land van „het kleine re
vierke" niet bezocht en tóch zoo mooi! Dan hangt
in de bijkans nazomersch-warme dagen met de licht-
nevelige, met herfstdraden getooide ochtenden —
die zulke prachtige verschieten geven — een welda-

I) Ui- lualsli' paar jaren uit een oojipnnt van Ijezniiiifring al in
vele boomstaartlen door een bi'l-By=tcem vervangen.
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dige rust over de velden met de volle gouden koH
aren en paarse klaver, over de weiden waar het vee
droomerig kauwend d(; schaduw zoekt en in de

van kleuren. nu <h' hloenienpracht op haar schoonst
.[.lige dahlia's", bewonderen we eer,

boomgaarden, waar de zware takken met d(;
rijpe appels en peren gestut moeten worden • • ■
Op zoo'n warmen, zonnigen middag stappen we recht
aan op den zilverig glinsterenden stroom, de Linge,
hier en daar aan het oog onttrokken door het recht
opstaande riet en het dichte griendhout. ,,De boas is
in het Gemier", vertelt de vrouw van den schuitjes
verhuurder, ons verwijzende naar het kleine booni-
gaardje met dien wonderlijken naam aan den wal Ie-
kant. Inderdaad vinden we daar den baas druk bezig
zijn volle pruimeboomen te schudden, daarbij ijveiig
geholpen door zijn vijfjarig Keeske, dien Hieronymus
van Alphen om 's jongskes duidelijk zichtbare Ih'ldc
voor de goudgele, sappige vrucht, zeker ,,Jantje
genoemd zou hebben . , . .! De ,,Karper" ligt ge-
r eed, e e n
beetje log
— een Am

sterdammer

noemt dat

een piere-
megoggel —
maar in zijn
breedte èrg
betrouw-

baar! Heer

lijk koel is
het op het
water e n

haast wind

stil. De hee-

le natuur

schijnt haar
siësta te

h oude n.

Zacht plas
sen de rie

men in het

e ven o p-

spattende
water, terwijl de dollen regelmatig meeknoersen.
Overigens wordt de weldoende stilte slechts verbro
ken door het kort-snijdend geluid van een zeis. die
ergens, vèr-weg. gescherpt wordt en een hond op
een hofstede, die zijn waakzaamheid toont. SI
Haast bewegingloos drijven de waterlelies op haar
groote bladeren en ook wij laten ons stroom-mee
telkens eens drijven, alleen in de vele bochten even
het roer hanteerend. Langs de oevers, half verscholen
in het riet, bloeien de purperen toortsen, de kruize
munt, het pijlkruid en de waterviolier. Een koe staat
ons, herkauwend, met groote lodderoogen aan \o
staren, te loom haast om de vliegen af te slaan die
ongevoelig voor de warmte, volharden in haar aan
vallen. Een paar kieviten huppelen snel achter elkaar
door het weiland, telkens benauwd piepend Is het

verschil van meening of een gezellig praatje? S}
Even IS stuurmanskunst" noodig om de boot nnu
een biwde bocht om een jeugdig visschertje te zwen-
ken. „B-Jteii ze nogal?" „NeeP". i,;,
(lig, „oaltemoal spul voor de kat" Li h.^i , . .
schieten de stekeltjes en voorntjes histig rond en bij
het zum van al dat kleingoed begrijpen we di,> klacht
De tuintjes aan dcui wallekant gelijken één symphoniê

„O.-lV 'T KLEINE REVJERKE: DE

W it (>cn pi acric^^" wc..... ccr,■; 1.' zon.le.- mooie ,.xem,.laren en de oude boe,,paai (.r omheen aan het maaien isaan
di e zijn zijn pruim tabak naarhoudt ^ j dan bedachtzaam: „Joa, di
biflmkU'' da's om zoo te zeggen de lielhebberij va,blumise. , jj^eroakels bneschend
"p" Swe konien nu langs ,1e suikerfabriek,
? é-a m de kalksteen uit het schip lost, de voorbe.':i,h..r werLaamheden voor y aanstaande ca,»d! Maar mooier an dc fabrieksschoorsteen

tegen den donkem.dri.'et gimlscbe kerktorentje regen ucn uonnewa
acht.-rgrond van bet boscb van Marienvvaard.van

bvele schilderachtige
als in de verte de
slaat, besluiten we
,.Karper" weer op

ochten liggen voor ons, maar
Trichtsche torenklok vier uur
den steven te wenden. Als dr
zijn plaats is aangelegd en de

verdere te-
rugtoclit te
voet aan
vangt, biedt
de baas om
met gullt-
vrijgevig,
beid een zak
pruimen
„voor on

derweg!"
S. G. S.

l EER

Buiten
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„\^'AAROM
rij dtu niet?"
vraagt di
oudste pi
keur, als hij
me dag iu
dag uit iii
Ik haal de

zegt me niets. S:
om geen

LINGE RIJ HET E

d,.n slal ziet rondloopd.^d,oud(-rs oji. S! ^
Een enkele maal i
spelbrei'kstcr tc . . „p
A  , 1-1 L- in ie iiie't g(^weld van le aizettenEen oogenblik Ean J( ' i- J
^\at je telkens ^(cur
waarom

ei n delijl

..in civiel'
.  ." bet

't kennissen
Maar bet is niet het ware

. w <.<w- bclvtuipt. vergeten doe jenielje telkens \ ^ rr^,
nu jiaard njdt en morgen dat. lot

lu't vcrlosricinlc woord gesproken wordt;
-Nu hebben «c llot ?f,"
beter zijn" -En reken er dan maar op . zegt clt
pikeiir. als'bij <len dokter over de plaats heeft zien
Av (^g gaan. ..reken cr op. dat w c dan een paar gezellig'
dagen niet hein zullen bclcN en. Aan het werk zetten
kan je hem niet dadelijk, want hij mag dat been
nog niet inspannen. Hij zit goed in het voer, hee '
—- hoeveel eken nu al? — gnnm stap bew eging gehad
bij zal zoo jolig zijn als een jonge geit. Aoii, dat n
dan weer eens anders dan gewoon. Ik zou maar een
flesclije gliiton koopcii. Of nee. meubelinakerdijDi
beior. Oin op bet zadel tc smeren, weet u". ^
kan ik weer lachen.


