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HERFST IN TESSINÖNegen slagen galmt de toren van Tesserete,
als we den weg naar het dorp inslaan en daar
toe den steenachtigen „Absteg" nemen. Gis
teren heeft een dikke, vochtige nevel zwaai

en grauw tusschen de hergen gehangen en het gan-
sehe panorama tot een kleurlooze, trieste massa
gemaakt, eindigend in een stroomenden regen, den
regen, waarnaar in de wekenlange droogteperiode
door de bevolking zoo hevig verlangd werd. — Van
nacht is de Noordenwind gekomen, die de lucht
gepoetst heeft, waardoor de zon weer haar warmte
over de nu vochtige aarde kan uitstralen. SI Een
prachtmorgen! Blij fladdert een laat citroenvlin
dertje rond van bloem tot bloem, fel contrasteerend
met zijn gele vleugeltjes tegen het strakke blauw
van de lucht. In de tuinen, gecultiveerd, roode
salvia's, witte en paarse cosmea's, veelkleurige zin
nia's en dahlia's, de weiden en hoschranden met
campanula's en de eenvoudige, maar toch zoo vroo-
lijke boter- en klaverbloemen, het is alles even
fleurig, dubbel gewaardeerd na één somberen dag . . .!
S} Over de brug van de Capriasca, die kokend en
wild zich kronkelt in haar nauwe bedding, passeeren
we il harhiere, die op de stoep voor zijn deur staat
en zich blijkbaar ook al verkneutert over het lekkere
zonnetje. Zijn zwarte oogen schitteren guitig, als
hij zeer nadrukkelijk en zuiver zegt ,,Goeden Mor
gen , aldus geleerd van één onzer, een trouwen
morgenklant. „Buon Giorno", beantwoorden we
Figaro's groet, in vriendelijkheid niet willende onder
doen! Het is de groet, dien we nog ontelbare malen
zullen herhalen, Avant de bevolking is hier uiterst
voorkomend en beleefd. In een kwartier tijds
hereiken we Sala en even vóór Vaglio slaan we den
weg rechts af om den sterk dalenden hosclnveg naar
Ponte-Capriasca te volgen. Hier Avillen we de kerk
bezoeken om de copie (van Comez?) van het beroenuh;
schilderij van Leonardo da Vinei „Het Laatste Avond
maal" te aanschouwen. Bewonderend bezien we het
oude kunstwerk, al ontnemnt het begrip „copie"
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I  FF>riruf Of komt het. omdat hetiets aan de waard» ^ ,«11 de kmk zoo heei
licht slecht naar i? SQ l)e trattoria
erg stoffig en hhu i»'nd< r aanbiik mei
aan den ovmkarit Ikm en hhkkeii.
|,aar vi-le niet. t,an,
Dichtbevolkt „lavci-cl in ile nauve.
„p het voorwerehl ijL
bcnauwd-riekciK t e ,,,„-kcn en dan viriilcn
eigen voetstappen. „ccvtuk waar het Lagowe den weg naar <>'^1 " ̂  ' e,;, van onzen toch. 1
di Origho - c.ttenitlkin de bnurt moet -J»' „„i. nat'te ,„„d.
dit dorpje ('<rg»»ioop< n van de
paan-e vg naar het ..piccolo lage 'dimvLnper^^^ _^^ is het imh-niaad. naar schatting

J U a ..r in ca minuten omheen, maar
w-al* ligt lü't daar schil.lerach.ig! Ibd doel dcnkci,
aan onze mooie Pla.-sen. maar „j ons nn>,-cn vwj denachtergrond van bergen, de donkere silhouet van
dc Monte Bré, een blauw waz.gen Montc Bigono....
Voor liefhebbers van zAM-mmen en kanosport een
inderdaad ideaal plekje. Na den r,.gen van gisteravond
is de temperatuur van bet water echter sterk ge-
daald en Ave vergenü<'gen ons met <Mni korte Avan-
dcling langs de oevers. AA aarna A\e naai Origlio teriig-
keeren en den postauto nemen, di»^ juist\an Liigano
komt. Terugrijdend langs een grootendeels anderen
Aveg. zien A\e o]> e(^n gegeven oogenblik het kleine
meertje, av aarachter iets lager, breed en majestueus,
het Meer van Lugano zich uitstrekt. — SI De tocht
met den geriefelijken jrostauto is ai A\ eer een genot op
zichzelf, het dak is geo])end. benevens eenige ramen;
eind October en volo]) zomer! \ lot gaat de al-
levering van de j)ostzakk<'n in de bedenmorgen ge
passeerde dorpen, nu van de andere zijde bezien,
en juist op tijd voor InH morgen-ko})j<--koflle stappen
Ave het tuinhek van ons tijdelijk home as eer binnen.

S. G. S.

DE indertijd beroemde tooneelsp<der POSSART kreeg
eens bij een tsv ist met een collega plotseling van dezen
een oorvijg. Possart. die steiuls zijn houding wist tebe-
As^aren, vroeg den aanvaller as aardig; ..Mijnheer, is dat
ernst of een gr ap ? " SI,. Ern st n a t u urlij k." ri ep de ander.
SI Hoogst verAs ard antAvoordde Possart: ..Dan is het
goed, Avant zulke grajijren kan ik niet verdragen. '

Bij de primitieve voll<eren
van Russisch-Azië
II. Naar de Oirotkn in hkt Ai.tai-gkbkrgtf

uooH Ki rt i.i binski
ik ook in Zuid-Siberië kAs arn. OAeral
'■fi* liaardcnmclk gretig o-cdroiikeB'7jW 1* 1.1 1 .j.w -  Iv.* CA. X \ 4 \ Jiiin ij\^ '■'rr 11*^' *-*^1.11'

Zij moet, zegt men bij bloedarnien en
w/v, ^^'^^lijders asondcri'n kunnen A erricht'

ov»u-g».gaan bevat zij 1
den vT -,h''<l'-lijke elementen in het liehaaiii d,
in verban'd Itijzomlcre voeilingcwaai
maand™ ^ '* menie, sleclihImi bers ainMeir hin de stad „n ,1,. ^'".'''^'«anwe};. in het restaun
van een tonne 'ells ftednrende de paikoop aangebcdin'^r Biflr,; l>-nlemiiclk

"II O» Kirgiczen imdken b
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""'r t™oJe toe.
,er,vijl onze gastheer een veukn los®bo"rt
demerne bracht. Al snuffelend
paard zich, dat het werkelijk haar
vreemd veulen is. dat de melk krijgt Ma!r de'^K'®''™a„,vt na enkele oogenblikken vooizichtig dfn kop
van het zengende veulen opzij en laat, hfndig S
tod, de melk een emmer stroomen. De merrie
die op deze „ijze om den tuin geleid v. ordt TatTet'
Zich geduldig welgevallen. SQ De Kirffie^en ̂  l
delen hun paarden volkomen als de Europeaan zTn
koeien. De merries, die gemolken worden laat men
geen andere diensten verrichten en de rijeiieren wor

elkf die,-'welke menmelkt, of . lacht. Overigens maken deze Nomaden
het zich met hun kudden gemakkelijk. Want niet
slechts in den zomer moeten de paarden hun voedsel
op de steppen zoeken. Tegen dat de Winter komt,
verleggen de Kirgiezen hun woonplaats naar oor
den, waar het gras zóó hoog gebleven is, dat de
paarden het nog onder het sneeuwdek kunnen
vinden. SI In een hoek van de Kirgiezentent staat
de groote trog vol paardenmelk. De melk van van
daag wordt daarbij gegoten, zoodat de gistings-
kienien van die van den vorigen dag zich er terstond
mee vermengen. Deze melk vervangt bier en wijn
tegelijk en wie er niet aan gewoon is, doet goed
haar slechts matig aan te spreken. Den welkomst-
dronk konden w ij gelukkig met iets beantwoorden.
De familie, mannen en vrouwen, zat in de joerte en
allen genoten van onze meegebrachte zuurtjes met
een smaak en een ongedwongenheid, die geen twijfel
overliet aan het gelijkgerechtigd zijn der beide seksen.
\óór wij naar Kasakstan vertrokken, had men ons
in het Noorden voorspeld: ..V an de Kirgiezenvrouwen
zult U niet veel te zien krijgen, want de mannen
houden hun vrouwen voor vreemdelingen verborgen".
S] Precies het tegenovergestelde maakten wij nu
mede. De vrouwen kwamen ons tegemoet en be
keken nieuwsgierig onze fototoestellen; het kwam
niet in hen op, w eg te hollen toen wij fotografeerden
en de mannen dachten er niet aan, aanmerking te
maken op hun gedrag. Op den terugweg naar
Seinipalatinsk was er een incident, dat voor zich-
!^elf spreekt. Aan den oever van een moerassig
meertje kwamen wij bij een Kirgiezenwagen met
hooge wielen. Om een levendige foto hiervan te
krijgen, verzocht ik den eigenaar, een oogenblik
tusscheii de dis.selbooinen te gaan staan, alsof hij den
^agen wilde verplaatsen. Het viel ons nu op, dat
de groep nieuwsgierigen, die ons volgde, ziender-
®ogen kleiner werd. Plotseling kwamen drie mannen
op ons toe en staken een zeer lange redevoering af,
^velker korte inhoud was: ,,Men zendt ons als af
gevaardigden naar U toe. U, Tavarisj, heeft zooeven
een opname gemaakt, die voorstelt, hoe een vrije
Kasak als een koelie zelf zijn wagen trekt, waar
toch een paard voor hoort. Wij weiischen dat deze
opname nog eens gemaakt wordt en wel zóó, dat
eerst een paard voor de wagen gespannen wordt

de Kasak het dan ment." Sa De dagen, die ik
IQ het Altai-<^el)ergte doorbracht, blijven in mijn
h
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erinnering (^egrift als een sprookjestocht door het
paradijs van Siberië. Zelfs indien ik er nuchter
over nadenk, kan ik dien kostelijken tijd met tref
fender omschrijven. Wij kwamen uit de Kirgiezen-

steppen en waren gewend aan de grauwe eentonig
heid van den weg met zijn dorre, flauw gewelfde
heuvels, wij kwamen uit steden, welker bewoners
zich moesten afsloven voor hun dagelijksch brood
en hun kleedmg en wij hadden dat Siberië leeren
kennen, hetwelk de natuur wel grootschheid ver
eend, maar den toover van haar lieflijkheid oiit-
ouden had. Nu reisden wij Zuidwaarts, het Altai-

gebergte tegemoet, daarheen, waar Siberië en Mon
golië aan elkaar grenzen. S] Spoedig begon het
wonder. De steppen eindigden bij een woud, het
woud maakte plaats voor een alpenlandschap, welks
bergweiden het getrouwe evenbeeld waren van die
van Zwitserland, en ver tusschen de wolken glinster
den de sneeuwtoppen van den berg Beloega. Wij
reden met de troika bergop, het woud in. Om ons
heen pijnboomen, dennen, sparren, lariksen en vooral
berken. Het kwam ons in ons strooien wagentje
voor, als reden wij door een West-Europeesch berg
landschap. Aan de oever van een meertje zag ik ver-
geet-mij-nieten, viooltjes, anemonen, terwijl een hel
ling bespikkeld was met boterbloemen; langs den weg
groeide een soort wilde aardbeien en hier zag ik ook
distels en brandnetels van buitengewone grootte. Het
kwam niet in ons op te klagen, dat wij telkens weer
om een nieuwe bocht van den bergstroom Kattoen
heen moesten rijden en er ook drie keer met de
troika over heen moesten. Wij hadden echter haast,
want indien men het laatste veer niet bereikt vóór
het invallen der duisternis, vóór de veerman naar
zijn de hemel mag weten waar verborgen hut rijdt,
moet men tot den volgenden morgen wachten. In
galop ging het dus verder. Wij zaten op stroo, dat
over het takken vlechtwerk van het wagentje uit
gespreid was. Na een poosje is dit zoo plat gedrukt,
dat men de onderlaag er pijnlijk doorheen voelt
steken. De Siberische troika heeft geen veeren. Elke
steen op den weg maakt zijn hardheid op minder
aangename wijze kenbaar en het geheel gelijkt op
een boksles met verplaatst trefvlak. Te Oelala, de
hoofdstad van het Altaigebergte, die zoo klein is,
dat men haar te voet in een goed kwartier kan door
kruisen, hadden wij ruimschoots tijd om uit te rus
ten. Op een tropisch heeten Julidag stonden wij
tegenover Alagisoff, den president der Oiroten, wier
autonome republiek het Altai-gebergte omvat. De
Oiroten zijn in elk opzicht een merkwaardig volk.
Zij zijn Turken, die van hun buren, de Mongolen,
allerlei uiterlijke gewoonten overgenomen heliben.
De mannen dragen een vlecht en evenals de Chineezen
den langen, onder de oksels opzij dichtgeknoopten
mantel. Dit is de reden, dat zij eeuwenlang ten on
rechte voor Mongoolsche „Bergkalmukken" gehouden
werden. Origineel is, dat de tegenwoordige officieele
geschiedschrijving van de moderne Turken hun
afstamming rechtstreeks van deze Altai-bewoners
afleidt. S] Alagisoff, de president, resideerde in een
blokhuis, dat zich ter nauwernood onderscheidde
van de overige huizen van Oelala. Hij droeg een
blauwe arbeiderskiel. Zijn gezicht verried door de
diepe, scheefstaande oogen van den Aziaat en de
blonde snor van den Europeaan duidelijk, dat hij
van gemengd bloed was. Tegen ons sprak hij Rus
sisch. Zoodra echter een van zijn landslieden in het
vertrek kwam, ging hij over in de diepe, primitief
klinkende keelgeluiden der Altai-bewoners: „Esenn,
Esenn — goeden dag!" (Vervolg op bladz. 503)
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Naar de stad op de zeven heuvelen
nooH Ad. SasseaHet stazione di Terinini te Rome staat aan

het eindpunt van den snellen rit langs bergen
en rivieren, nieren en wouden, uit het Land
aan de Zee naar de Stad op de Zeven heuve

len. S! Men weet het dadelijk bij het verlaten van het
stationsgebouw, wanneer rechts de reusachtige Ter
men van Diocletianus opdoemen: dit is een stad, die
een eenheid heelt weten te scheppen uit de erlenis
van het verleden en de verworvenheden van het
heden. Rome is de Eemvige stad, niet omdat het rijk
is aan indruk^\■ekkende ruïnen en eeuwenoude monu
menten, maar omdat het een stad is, waar dit ver
leden geen belemmering is voor een grootsch en
eerbied-aldwingimd heden. De trein Iieeft U ai-
gezet op een punt, waarin ge er reeds midden in staat.
Dit is: Rome, en gij zult het moeten ,.ontdekken'A
Het zal méér voor U moeten zijn dan een levimd
museum, meer dan een aantal wonderlijk-imposante
gevels van kerken en gebou^v•en, zingende fonteinen
en triumfante obelisken. Gij zult binnen moeten
dringen in den geest van het oude en nieinve Rome.
Van het geestelijk Rome der Pausen en van de hoofd
stad van een nieinv rijk: een centrum, dat ééns
werelddeelen heeft heheerscht, en dat zich toelxM cidt
een verloren plaats onder de rij der volken te hem in
nen. Dat is niet gemakkelijk. Rome is een ,.zwaar
gevecht" in den beginne. Indrukken stormen met
vele tegelijk op ff af. Duizelig en verblind denkt gü
aan wat Goethe schreel: Rome zien is ingaan tot de
zee; het wordt steeds dieper. Naast de palmen op

(11)
den gromien zoom van de Piazza dei Cinquecento
staan carozza's. Ht>el elegante rijtuigjes op hooge,
roode wielen. Nerg«nis dan hier in Rome moetendezr
wagentjes zieh zoo gehandhaafd hebben. En lioe
talrijk! Van vele groote steden hebben wij op de
foto-pagina van de eouranten den koetsier zien staan,
die als laatste van bet geslacht der aapjes-koetsiei>
zijn treurig Incstaan leidde. Ook in Parijs bij voorbeeld
zijn de vigilante s de bijna-versleten herinneringen
aan de tijden dat de ..queue de Paris nog furoic
maakte in bet Bois do Boulogne. Ik herinner mij ei
nog (»en op dc Plaee du Point Rond in de nabijheid
van de Chanips Elvsées. Paard en rijtuig vormden
een droevig silhomdne. Het beest hxÈ een verre af-

Ronsinant van Don Quijotedca Mancba en zijn ko(>tsier een opvolger van dezen
iKlder van de droevign^ figuur. VV ant had hij niet met

V ^ fienuM'n. dat zij bei<len \ oehten voor een^-aak: tegen windmolens <'n auto-taxi s?
koet i ï-^tad van belofte voor de carozza-
zadfsVr r " ^ hun voertuigen
een st^nl r p""" Bovendien: het is
aanvenao? ^ waar \ eel (hm reiziger hoeit.ee"
Dezeovei-r <lan d,- vluL^oere tax"

K' riVumm <'vemMmV eeiiromi^ 1 j wenden ons tot den voeriu""'
hooi. Het i'

brik

lan(hd!jke''aaVl!lTinnert aan <b' l 'l V ^ ereldsta<l. Het he'
Roniani de la^n l'"i- i^ '''^'^'*"^ i'itdeCastel

plaatsen in (h- b,Mgen. de)
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DE .tESCULAAP-FONTEI IN HET PARK VAN DE VILLA BORGHESE

goudgelen landwijn naar de stad brengen. SI Wij
stijgen in de carozza en rijden in een kalme vaart,
die somtijds een bedeesde draf wordt, naar onze ver
blijfplaats, het Nederlandsch Historisch Instituut
aan de Valle Giulia. S! Onder de Romeinsche Villa's
is de ^^illa Borghese ons het meest vertrouwd ge
worden, omdat de reiziger, die het voorrecht heeft te
verbhjven in het Nederlandsch Historisch Instituut,
vaak zijn weg hierdoor moet nemen. S! Wanneer
men in Nederland over ,,villa's" spreekt, denkt men
aan een woning, die zich van de stadsche onder
scheidt, doordat zij iets meer vrij ligt en meer tuin
heeft. Te Rome echter is een „villa" nog wel wat
anders. Het is een uitgestrekt ,,park , waarin het
monumentale huis van den bezitter staat. ̂  Er zijn
eenige zeer beroemde Villa's te Rome. Zij weiden
in de Barok-periode door illustre Romeinsche fa-
milie's aangelegd aan den rand der stad. Behalve de
genoemde villa, die door Kardinaal Scipio Borghese
werd gehouwd, zijn er o.a. de \ illa Torlonia, waai
Benito Mussolini verblijf houdt, de
phili, het eigendom van een prinselijk Huis- ij
kwamen vaak van de Piazza del Fopolo liepen dan
door de poort, die dit plein aan deze zijde afsluit en
gingen dan rechts den monumentalen ingang van e
VUla Borghese, met haar dreigende steenen adelaien
kinnen. Het terrein is heuvelachtig. Aan het em
van den weg, die omhoog voert, aan een '
naat een b;moste fontein. Het bekken helt^een
weinig voorover en m <><■» "'J beeld in
twee zuilen, staat een oud en rirnait
toele schaduw, SI Links van den
de weg naar de Valle Giulia, de voornar lu. g ,
Witenwijk waar eenige musea, onder welke de ver

bluffend-leelijke ,,Galleria d'Arte Moderna", die in
in haar zalen het diep verval der negentiende eeuw-
sche Italiaansche schilderkunst ten toon stelt, ge
legen zijn. Er zijn daar ook eenige buitenlandsche
instituten. Vlak achter het Roemeensche is het Ne-
derlandsche gelegen. Op het ronde pleintje met
zijn bemoste fontein komt ook de laan uit die uit
eindelijk naar den Pincio voert, een der Zeven Heu
velen waarop Rome is gebouwd. Ook de Monte Pincio
is park. In de Villa Borghese, op den Pincio wandelt
de Romein met zijn vrouw, zijn kinderen, zijn ver
loofde; het is het uitgaanspark van Rome. Er zijn
speelvelden en hellingen, waar men het meegebrachte
brood kan opeten. In de lanen, onder de schaduw
der hooge hoornen, loopen de typisch-Ronieinsche
kindermeiden in hun licht-rood gestreeptje jak en
rok. Zij duwen er hun kinderwagens voort of dragen
op een pronkkussen de telg vóór hun meesteresse
uit. SÜ Het zijn stevige, ronde dochters van het
boerenland, van de Campagna Romana, deze kin
dermeiden. Zij zijn tevens de graadmeter van den
welstand van een Romein. S3 Men vertelt mij, dat
de Romeinsche dienstboden in het algemeen een
leven in haar dienstbetrekkingen hebben, dat on-
o-unstig afsteekt bij dat van haar zusters in het Noor
den. Zij slapen meestal in de keuken en fungeeren
voor portierster, wanneer de bewoners des huizes
laat in den nacht van feest of reis thuis komen. Het
gebruik van den huissleutel, het loopen op de teen
spitsen om de nachtelijke rust van eenieder niet te
verstoren, schijnt hier volkomen onbekend. SI Moet
ik U nog verhalen van het Museum Borghese, oor
spronkelijk het paleis van den stichter Scipio Borg
hese, die terzelfder tijd de eerste verzamelaar is ge-
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beeldhouw werk en
weesL van de beruiuiuh; eolleetie
sebiiderkunst, die er ten loon wordt pstdd M( n
ontn.oel In^ portret van dezen kunstzinnigen kerk
vorst in versebill<md<; Ronieinsebe kerken, waar hij
restauratie-w(n-ken liet verri(dit<ui of tol heil zijner
ziel altaren ^■und(^erd(^ Zijn portriit kon een beeltenis
zijn van een Vlaanisch ethdinan van de hand van
van Dijck; een vol en rond gezicht, het hoofd gedekt
met het kardinaalskapje.
Het gezicht draagt bo
vendien een spits geknip-
ten knevel en baard, een
twee vingers breedc streep
haar, die van de onderlip
naar beneden loopt. SI
Het Museum, naar hem
vernomnd, is verbonden
met de roemruchte na
men van de vertegen
woordigers van de meest
befaamde perioden der
Italiaansche beeldendi^
kunst. Gehouwen uit por-
phyr en edel marmer
staan hier in de Galleria
degli Imperatori de ze
ventien busten van Ro-
rneinsehe keizers. Zij
stammen uit de zeven
tiende eeuw. Maar wat
zeggen U verder de na
men van Bernini, van Ti-
liaan, Corregio ol Ra-
phaël? Een schriftelijk
,,Hoe doen wij de Galleria
Borghese in vijf minu
ten" is nog erger dan een
touristische rondgang in
een krap kwartier aan de
hand van een „deskun
dig" gids. Maar over dit
onderdeel van Tlios. Cook
& Co. of andere respecta
bele exploitanten van reis-
bureaux, een andere maal
meer. S! Laat ik U alleen
nog zeggen, dat ik, naast
het werk van de bovenge
noemde Italianen, eenige
doeken van Rubens, Pie-
ter de Hoogh, Terborch
(die liierTerbruggenwordt
genoemd) en een w^onder-
lijk-gesehilderde „Venus"
van Lueas Cranaeh heb

[Slot vol^t)gezien. DE ,,VEM!S J'i.\ CMDIJS'

UV
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Iilüc-Iii ™ zcicnv aar tici;; .•en l'.i.n f
.lom, .og,',. irot-oon-l,. 'I ' ..-"-aC 0,1,

hol oor.lo iiaolitvor>IJ,' vonIvMjnon zuiie„
iiieeslai elk jaar zoo rj

de zonierbioeniei,

ook bij tiel ei'r
sa In Octolxw bebbeii we
paar nachtvorstjes

HERFSTASTERS
DOOR G. Kromui.ik

N de tweede helft van October is het met de
zomersche bloemenweelde gedaan. De rmve na
jaarsstormen, vergezeld van of afgewisseld door
regenperioden, hebben de echte zomerbloemen,

kinderen van de zon. reeds in een rottende massa
veranderd. Wat eens de glorie van den luin was,
de eenjarige'zaadbloemen, ook zij zijn zoo goed als

I

, die on> van
berooveii. Het is echter ü]nnerkelijk dat het veelai

bij ZOO I! paar koeie nacf.
ten blijft. v\aarna Iri
inec>tai tegen December
pa- begint te vriezen. Eii
nu gaat liet <'r om, plau-
ten te kiezen, die zoobi
eerste nachtvorst in Oc
tober kunnen doorstaan,
zoodat men soms tot in
de tweede helft van Octo-
bet' Jioir bloemen uit eigeii
tuin heeft . S3 Zeil ge-
hw ee kte 1 doemen blijven
langer goed oj) water,
en . . . . t is ook veei
goedkooper. Maar dan
moeten we ook zorgen
(lat we zoo vroeg en zoo
Iaat inogeiijk bloemen
kunnen snijden. ^ eluü.
dat kan: in het vroege
-voorjaar schenken de
.-neenw klokje- ons de eer-
-te bloemen, terwijl in
liet najaar de Herfst aster
den zomer zoo iang mo
gelijk trachten vast te
houden. SI Hebt L wei
eens opgemerkt dat de
\roegb loeiende gewasje-
bijna alle dicht hij den
grond groeien, terwijl de
herfstbloemen. zooais
H er fst a st ers. Zonnebioe-
men. Rudbeckia s en
Chrv-anthen meestal me
ters hoog zijn? ^ at Is
alles in de natuur tocli
mooi geregeld, immers de
kleine, teere voorjaars
bloemetjes zouden tiis-
sehen al die afstervende
planten en het vallende
i)lad \ au boom en hee-
t er onzieh t baar zijn.Daar
om in den herfst liooge
planteii. die zich glorieii'
Nveten te verhellen boven
alles w at v <>rdw ijnengaat

Zoolang mogelijk wilhm we lihiemen snijden-
maar ook den tuin zoolang ais het kan e.m zomersdi
aanzien iatim Indiouden. Ib-t kan immers in den
aten herfst, als de zon nog (muis zonnu'-che allure-

krngt. nog zoo hmulijk zijn in (hm tuin. SI Dan kun-
^an het (jiep<> r{i,,d ])nnn de'

waar de late gnda H„dh(MTia's en
zoo mooi tegvn afsteken. SI P'

in \ cr-eliiliende
eur e

SI

nen w (^ gemeten
hoomliladeren,
de lila Herfst asters
Herfslasters zond ..
kunnen ve rdeeien. alen we ,,, X .1 1 _ I o-yorpei

naai i^eianji de kleur en iioo2.te

tNERt ClilDUr
^mpRASsnELE

V I'RAMTKI.ES I\ HKT MTSEI M
BORGIIKSK
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Toch bewegen de kleuren zich
hoofdzakelijk tusschen wit,
hiaiw en rose, met alle nio^e-
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gelijke nuaneeenngen. Het
dacht Aster is zeer uitgebreid
uien heelt voorjaars-, zomer
en herfstbloeiers. Hoewel ze
alle een bespreking waard zijn,
zullen we ons thans alleen tot
de herfstbloeiers bepalen.
Herfstasters zijn eigenlijk geen
planten vooroude tuinen, waar
inen zich nog aan de bolronde
perken houdt, want het zijn
wat men noemt echte vrijbui
ters onder de planten. Ze zijn
door hun forsehen groei niet op
een beperkte ruimte t«^ houden
en daarom zijn vooral de hooge
soorten voor kleine stadstuin

tjes ongeschikt. In de tegen
woordige bloemenborders zijn
ze door hun langdurigen en
rijken bloei echter op de juiste
plaats. Hebt ge een bruine Ber- i^AAR de stad op de zeven heuvelen, vijver met tempeltje voor „aesculaap
{  ■ 1 ü DEN REDDER"beris ot een roode Jrrunus op
den achtergrond staan, dan zult ge eens zien hoe prach
tig de lila kransbloemen met gele hartjes het tegen
dat bruin doen. Natuurlijk zijn er ook wei andere
combinaties mogelijk. Heel mooi is bijv. een groepje
grootbloemige zonnebloemen, met een drie- tot vijftal

HERFST ASTER NOVI-BELGI HYBRIDEN
(Foto's I urkcuhurg. Bodegraven)

lila-blauwe Herfstasters er vóór geplaatst. Het
zelfde effect bereikt men door ze naast oranje
Afrikanen of gele Rudbeckia's te planten. De
naam Herfstaster is misschien wml een beetje mis
leidend, daar ze niet alleen in den laten herfst
bloeien, doch reeds in Augustus hun eerste bloe
metjes openen, om daarmee door te gaan tot de
vorst er een eind aan maakt. Natuurlijk moeten
we dan wel een paar verschillende soorten nemen,
en ai mag het lila overheerschend zijn, ook in
het rose en wit zit dankbaar materiaal. Tot diep
in het najaar bloeien de 1,50 m hooge Novi-
belgii en de Novae-angliae soorten en verschei
denheden. Van de Novi-belgi vinden we Climax al
bijzonder mooi, evenals Little Boy Blue, die niet
hooger wordt dan 80 a 90 cm, met mooie donker-
blauw^e bloemen. Van de Novae-angliae nemen
we bij voorkeur de hooggroeiende Barr's Pink,
met purperrose bloemen, op den achtergrond. In
J^h—Augustus bloeit de Aster Ptarmicoïdes reeds,
die met haar witte bloemetjes niet hooger wordt
dan 40 a 50 cm, een Aster dus voor de middelste
rij van den border. De eischen die de Asters
aan den bodem stellen, zijn niet, bijzonder hoog,
want ze groeien eigenlijk op eiken grond. Men
moet echter niet vergeten dat het vaste planten
zijn, en ze dus eenige jaren op de zelfde plaats
moeten blijven staan. Daarom moet de grondbe
werking goed zijn, en we bemesten ze dus be
hoorlijk. Men plante ze ook vooral niet te dicht
op elkaar, de hooge soorten mogen wel op een
onderlingen afstand van 60 tot 75 cm staan. Men
kan ze zoowel in het voor- als najaar planten,
daar ze volkomen winterhard zijn. Na eenige
jaren worden de pollen gauw te breed, door de
talrijke uitloopers die ze vormen. Heeft men ze
niet voor de vermeerdering noodig, dan kan men
ze beter verwijderen. De vermenigvuldiging gaat
trouwens gemakkelijker door scheuren. Ook zaaien
is heel goed mogelijk, hetgeen eind April in den
vrijen grond geschieden moet. Van de bij dit artikel
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buiten

het ginm

1'^ Ori

houd is er ni(ïL aan

echt(;r nof^ai Jjroos, daarom mooi imni zo

(k

maar

monscl) woi

a(f2;<djo(dde soorten is zaad l(' verkrijgi'ii, Hi<'
dus prolxanam \vii. nol<H'r<; het nu. 83 Vr'ei <jndei-

de llerlstasleis; de stengels zijn
tijdig van

stokken voorzien en aanlrimhm. Zijn ze «'eninaal
omgewaaid, dan trekken (h; stengels terstond krom
en zijn ni(;t me,(;r go(;d t(! krijgen.

lONGE UILEN
DOOH L. (!()()MA^S DE HllTEKDe üliepalni o]) het erf" van d(;n Assistent-

Resident moest worden gekapt. Niet alleen
kwamen de lange bladstelen met de geveerde
bladereir in aan

raking met de teleCoon-
drad(;n, waardoor her

haaldelijk storingen op
traden, maar bovendien
benam deze sierpalm het
uitzieht op de vlag, die
dagelijks ten aansehou-
w(ï van de geheele be
volking van Invt stadjes
als teeken van het (ieza""

O

frank en vrij moest kun
nen wapperen. 83 Dies
moest de oliepalm het
onderspit delven en zijn
vonnis werd tenuitvoer-

gelegd. Eenige bijlslagen
weerklonken, een paar
flinke rukken aan het
touw, dat aan den top
was vastgemaakt, een
luid „ati-ati" geroep
en het w'as met zijn leven
gedaan. 83 Maar w aarop
niemand van de omstan

ders had gerekend: de
boom bleek de woon
plaats van een uilenfa
milie te zijn geweest,
want op het allerlaatste
moment, voordat de

kruin den grond bereik
te, iladderden drie jonge
uiltjes stuntelig naar be
neden en kwamen, ge
lukkig ver genoeg buiten ASTER PTAR\ncoïüi:s
het bereik van de vallende bladstelen, op bet gras een luchtsprong
terecht. Daar zaten de stumperds, onwijs turend in
het te schelle licht, nadat zij de duisternis van hun
nest in de bladseheede op een dergelijke plotselinge
en hardhandige wijze hadden moeten verlaten. 83
G(Hlane zaken nemen nu eenmaal geen keer en daar
om besloten wij te redden wat er nog te redden vi(d
en de ouderzorgen van het uilenpaar. zoo goed <m
zoo kwaad als het zou gaan, over te manen. In (am
mandje werden de nieuwe pleegkinderen in den
donkersten hoek van een kamer gezet en de eerste
uren volkomen met rust gelaten om te bekomen van
de doorgesUme angst en ellende. 83 's Avonds begon
de voedering. Met een pincet werden voorzichtig
kleme stukjes rauw vleesch voor hun snavel fehou-
den, die zij gretig naar binnen slokten. In den be-

1) ~'opg:rpasl, voorzichtic:!

- aimisci

tuin in. Zooiets

OllS kus tclijk met hun liorig^,,
gczu'btcn. die zij
'  uvader

-nlcn \m.)
m-hrcmiw t jcs cii (i< ^ .

Hcring door mij bun pleegvailcr trokke,
oen bet voor ons l,cdli|d werd en de jeug(||„;

hongerlijders met de regelmaat van een klok orn ke,
uur oj) luidruebtige wijze bun verlangen naar jio,
meer eten kenbaar maakten .... toen begon
bedenkelijker uil l<" zien. Hoe zou dal 's nachp
gaan? Nu bel ging builengewoon, allhans wat (J,.
voeding van de uiltjes beln l, maar minder goed
bel met de nachtrust \an den pleegvader. 83 Lezer,
ik wil L' niel vermmden met de drama s. die lj(.|
bonjrerig drietal vmoorzaakt lu'ell. Zelfs de kalirisi,.

<ll prikkidbaar na een week van sleckj
-lapen. 83 Daar wij g,..
regeld de ouders E,,,
,.oe-w ap-oe-wap" in eej,
boom naast het hué
b O O rd e n 11 u i t en. besloten
w ij. dat zij nu maar mijn
taak moesten overne-
men. een taak. die Iiun
i)o\ endien rechtens toe-
kw am. in die eene week
waren <le uiltjes heel wal
fliidver gew orden, waren
niet meer de hulpelooze
wezentjes, die uit den
boom rolden. Voor kat
ten behoefde ik niet bang
te zijn. dal leerde mij de
volgende gebeurtenis.
Op een morgen zaten de
uiltjes op de balustrade
v an de v eranda, waaroji
Ik ze had neergezet. Poes
kwam de bloempotten
iiispeeleeren. wat zij

<m

iederen dag deed. De
uiltje s zaten doodstil en
})oes zag en rook hen
blijkbaar niet. altham
liep rustig door. Toen zij
de v ogels zeer dicht was
genadm-d. opende het
nu'csl dichtbij zittende
uilt je^ zijn snavel en sloeg
die^ met een duidelijk
hoorbaren klap dicht-
Does maakte van schrik

vlueblte. staart omhoog, den
had zij viwnioeibdijk nog nooit ge

hooid. 83 s Nachts zette ik de uill jes op eleiionder
sten tak van den djamlioe-boom ' L in de hoop, dat
bet üudmpaar op de bongmkrelen van hun kim^t
zou 1 ( ag( ( 1 ( n. ^ Wij sliepen dien nacht heerlijk
en (Ie huisjong,m. ,li,- 's morgnms vroeg mijn koffie

En r; -^Ed,>po,dv masih ada"-').
T I. '-"."pleet. W

maar vMi- lukki-n naar liiivcn p-klomnien-
S..-Aak;N-a'"^"T' SHnkki, nog niet
was iEo,,!?,.n '■'''''/'■'■'''■l' "'■'•1^ entornigjs' ^ooken von.i;:;: ̂ 11

't «IjaiMlioc lil,li 1
Tl,., ""''x Hi- vrii. !,,.

Ik- I).
2)

n„,

gste lakken val)

"tp'ii \o,.r dit O.-illl .inilitic) zijn
'"fi'-l ..l)ina \S il p (klanknaboot-
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een anderen boom, oi)merk-y^i-,.v.
zenuwachtige ..djok-djok-djok'^
buik buulbiiuls. die het op de a inv ^^^tal geel-
pleegkind „i., hadden ̂ elórzitr Fe"' 7" "T
hadjijn solovlucht n.et sucee» volbeaeh™.! oefa Sê
nu blijkbaar voor brevet R 5^ T • oi^tendt
verdel alles eustig aan de Nau,uri"'
gelaten. Het gebïachte oHer
geweest. SQ Uit dankbaarheid blew tevergeefsch
lang op het erf. Dan weer uit dp- " maanden

1  1 1 dan weer uit-een andeven bootn kl
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onk, vooral in maanlichte nad,'.
ten, de ttvee-syllabige fluittoon: ,.oe-uap". a Ah
WIJ dan verkoeling zoekend na den snikheeten dag
die achter ons lag. m tien tuin in luie stoelen gelegen
van den frisschen zeewind genoten en onder denl-
dluk kwamen van de sprookjesachtige pracht, die
het zilveren maanlicht op de bladeren der kfan,
booiiien tooyerde. en het „oe-vvap-oe-wap" van o,per

van onze•1 . , , . ;"r — ""p vctiiunze

Foto Cnomans ilc Ruiter

JONGE MALEISCUE OORUILEN UIT WL-BORNEO

in Zuid-Beveland, waarbij een kind werkelijk bij op-
keken wij elkaar eens laehend bod verkocht werd. Men kan zich indenken hoe die

aan. ÖQ ,,Det waren toch schattige dieren'
verze-k arme schapen verzorgd werden en hoeveel kans ze

nog

erde mijn vrouw voor den zooveelsten keer. §3 Mün
trots als pleegvader verbergend, antwoordde ik: ,,Wat
jij maar schattige dieren noemt, ik heb een 'heele
week niet kunnen slapen; geef mij maar liever
('en kop thee en praat niet meer over die uilen' . vu.
Maar stil luisterde ik nog lang naar het „oe-wap-oe
wap" van mijn pleegkinderen, dat in den tropen
aacht voor mij als nachtegalenzang klonk ....

IV. Grepen i it Zi id-Bevel.vnd\s folklore

rnoR Dirk L. Broeder (Vercclg van het i,r. van 5 Oct.)

hadden, dat een klacht gehoor vond bij weezenzorg,
dat eigenlijk maar voor spek en boonen meetelde;
trouwens de weesmeesters mikten het zoo nauw niet
in dien „goeden, ouden tijd". Op sportgebied was
men even ruw. Denk maar eens aan het gansslaan
en katknuppelen, die beide spotten met de beteekenis
van 't woord sport. Zij zijn gelukkig geheel verdwe
nen. SI Doch ook vreedzamer vermaken stierven uit.

TN . A 7 echter het gaaischieten en ringsteken, die beide
I J h H \/ ! AA l\J ]} P' \I nog worden beoefend. Vooral gaaischieten — op een

^ ' dooden vogel — waarbij het dier op een spil bevestigd
wordt. De kunst is nu om niet alleen zóó goed te
mikken, dat de spil begint te draaien, doch ook datJA, grepen, meer dan enkele grepen kan het niet de vogel er af valt. Zelfs Jacoba van Beieren, zoo

zijn, want om een beetje uitvoerig over de folklore wordt verteld, werd zoodoende eens koningin van het
te schrijven, zelfs betreffende een beperkt gebied schuttersfeest te Goes, en haar naam is nog steeds aan
zooals dit eene eiland, zou men een boekdeel moe- het gilde verbonden. Zij placht te verblijven op het

ten schrijven. S! Veel, heel veel, is er op folkloristisch slot Oostende. SI Met het kwijnen der meekrapteelt,
gebied verdwenen. Soms kunnen we dit verlies slechts die destijds zidk een voorname plaats innam onder de
toejuichen, al klinkt het ietwat vreemd, doch daar- producten der Zeeuwsche gewesten, ging ook de mee-
'^"Oor heb ik mijn redenen, want onze voorouders, krapfolklore ten onder. Het was door den heer A. M.
hoe best en braaf die luitjes ook wel geweest zvdlen Wessels, conservator van het Museum voor Zuid- en
^ijti, waren maar al te vaak ruw en meedoogenloos. ]\foord-Beveland, dat ik een reeks aanteekeningen kon
Ik denk in dit verband aan de weerzinwekkende maken over folkloristische bijzonderheden in de Beye-
tooneelen, die zich afspeelden bij de weezenveilingen landen, die anders aan mijn aandacht zouden zijn

ontsnapt. SI Een zeer oud
gebruik bij demeekrapteelt
was wel de bestraffing dei-
kwajongens, die spotten
derwijs een versje over het
land riepen om de mee
kraptrekkers tot grooteren
spoed aan te sporen. Dan
klonk het:
Meëdelver, lange spae,
Laet je 'anden wat dich

ter gae!
En daar spitsten de del
vers het oor en, terwijl een
paar mannen een kuil be
gonnen te graven, zetten de
anderen den spotter achter
na. Kon hij een goed heen
komen vinden in een boer
derij, dan doorzochten de
achtervolgers het heele

HET VISCIIKOT TE BORSSELE (1832) huis,want.defolkloristische
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,.„vnM-ü tiaar clan orliij

1'^ Ort„l,p,

()||<' inclkeinrners]

193:

\\ as

^rcva

liaar v<mi. i.m wv,

„..l.avr <>r .MT^nirvr aritwoordhie,'
„vrns OOM aanNNij/in-vo<,r aan.ofhijhaar,,]'
lli.r was ol nirl.^ ̂ alul^•l.)k^^asorookgeleg,^_

Indd la ovor om op (la waakmarktan an kerniisspj
elkaar la laaran kamiaii. aii ar \Naraii ook anderem.,
iiieran dan da/a araadischa vnjanjan. waarin
kark aan rol sjiaalda. (dna da lamilia yan het niei,:

naar da "'kklagkerk.da,
ging da landelijke vriL
nok. doali niet uit goj.
li

II" .Jjci

If m]r/ .

iilt m'Wti
y/yl

wet schreef voor, dat niemand hun den toegang inoaht
weigeren. Zoodra de deugniet gai)akt was. w(;r(l In.)
meegevoerd naar het rneekrapland (m. zoo hij /aal»
niet wilde vrijkoopen, te weten op hier Iraclaaren. dan
werd hij tot dcm nek hegraven im de grond rondom
hem vastgestampt, en zoo kon het slaehioffar van
zijn eigen spotternij gedurende een paar uur zijn zon
den overpeinzen en het werk gadeslaan: overigens
een minder prettig tijd
verdrijf! S3 Waar men in
het Goeschc land, zooals
Zuid-Beveland in den
wandel genoemd wordt,
ook komt. er is steeds af
wisseling en steeds iets
interessants te heieven:
hier een gewoonte, daar
een spreekwoord, ergens
anders weer een overleve
ring. Van de geboorte af
tot den dood toe leefde de
plattelandsbevolking in
een roes van heerlijke folk
lore. Het begon al
flink bij den doop, want
dat ging zoo maar niet.
Als het een vacante ge
meente gold, werd eerst
goed geïnformeerd of dominee wel ,,zuuver in de gezelschap gediend wa>.
leere" was. Van die nieuwbakken dominees met mo- alles goed ging. kwam d»
derne opvattingen moest men niet veel hebben, doeh ..bakkiaden". dal
beviel hij,
dan w e r d

het eerste

kind, dat
door den

eandidaat

gedoopt zou
w orden,
naar h e m

genoemd, en
als tegen-
p r a e s t a t i e
moest de

nieuwe her-

d e r het

wicht een

zilveren le

pel met in
scriptie ge
ven. Het

kind V e r-

huisde wel

dra naar de

„k r i b b e".

.-TOi Sz-or OoZ!TK\T>K Goks

HhT SLOT 00ST]:M)K TE COES l .\ ITi'.i

geze

HET VISCHKOT TE Ol'EZA\DE (Z.-BEJ ELAM)) l'IT 1646

enHigen ijver, eclu,,.
wel om te zien ofzpuit

l

\ erkoreiie er ookwas.^;,
ze er niet. dan trok 1],
zijnzev tumiijlslaarzenaai
en slapie naardewonia
van hel meisje en klopt,
aan de achterdeur
V ooiah'ur w ordt zelden nt
briiikt. «-n zt-ker niet on
der kerktijd !Opeenyra;i
<d' bij «-en pijpje modi
ijansteken. begreep bi
meisje, dat ook al nipi
\ an gisteren was, watdi
jonkman op het oog had
en naarmate ze vanziji

zei ze ja of neen. Als m:
ea\aller lot s avonds laai

lig balduden met hetmeisji
in de bak-

keet, eei!

die aan het voeteinde der ouderlijke bedstede w as ge
timmerd, w^ant het moest plaats maken voor nummer
twee. sa Na den schooltijd volgde de tijd der vrijage.
Tegenwoordig gaat dat gemakkelijker. Je leert iemand
kennen en je zegt: ,,Hou jij van mij? Ja? Nou. ik hou
van jou, dus zidlen we dan maar gaan trouwen?"
Vroeger ging het echter niet zoo maar é(iii-tw ee-drie.
O, nee! De jonkman leerde het meiske meestal kennen
bij het pothuisje van den bode-besteder, dat zooveel
was als dorpsbeurs en niemvsbureau. Als de jonker-
zijn hart verpand had, ging hij het meisje achterna
wanneer ze naar de wei ging om de koeien te melken

soort keu-

ken, he!
bakvertrek.

dat O O r-

spronkeliji-
gesclieidei
stondvand'
woning. D'
O u d e r •
gingen dai
naar bed •'
bleven .-i'
den

(in het hui-
hetgeen ee
overblijft'
is uit ifi''
tijd. dat (1
bakkee
steeds allr»''

op

stond- E'j
hoer praat dan ook alleen \ an ..hiimen" alsbd'
pronkkamer gehll. de rest noemt hij bakkf"
sehnnr. zolder oi" w al dies meer zij. S3 V'ij kuD"'
sleehls terloops een (-n ander vertellen van de b'
velandsehe loiklore. doeli zullen aan het begin""
ge morte - (),d< e«-n eindt- maken. Bij een strtjr
val w(-i-den - t-,i worden met-stal nt)^ — alle ?ckiW'
npm en spa-gt-is t»mg,-kt-t-r-tl t,f afgehaald, terwijl'
-yn-nlen varr tit-.r sehonw mantel en het ..kaf'

l.akri iai-i-n-nkas.«aarinallek»-
I II u|.n||.n .'.-haaie"'

blok slibb^»'Z('t wt-r-tj. /ottal-
gezt-gti. tlil tloeiiciein''""
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i'ouwen IS nog
plattelandsbewoners nog. Ook het
steeds in zwang, het is zelfs bijna een wet van Meden
en Perzen geworden, zoo streng is het. P^n dan wordt
zoo uiaai niet een paar dagen rouw gedragen, neen,
(lat vaiieeit wat diaeht betreft en ook wat den rouw-
tijcl aangaat, naar gtdang de persoon waarvoor men
in den rouM gaat tot de onmiddellijke familieleden ^ ^ ^
behoort of met. Een vroolijker thema is die der onderlegd worden in de grondbeginselen der Sow-

BIJ DE PRIMITIEVE VOLKEREN
VAN RUSSISCH-AZIË

(Vervolg van hladz. 494)
LJIST toen wij aankwamen, waren afgevaardigden

Oiroten uit de bergen naar Oelala gekomen
congres bij te wonen. Zij moesten.1der-

om hier een

blapbanken en jonge lin
vereenigingen. waarvan

die te Borssele al heel in
teressant was. Het viseh-
bot van 1832, hun ver
gaderplaats, bestaat daar
nog. Het is een eenvou
dig gebouwtje, waaraan
later een brandspui t huisj e
is bijgebouwd. Op de
plankjes boven de goot
zijn geschilderd de woor
den Hoort, Ziet. Zvijgt,
hetgeen der jongelingen
consigne was, en wilde
zeggen, dat ieder lid goed
moest toehooren wat dooi

de anderen gezegd werd,
goed moest zien wat voor-
viel,doch tevens daarover
het stilzwijgen moest be
waren. Ieder, die voor de

militie — de beroemd en Kun i.ubinsH
berucht geworden seliut- oirote.\kl\di:ren uit het altai-GEBERgte
terij — was ingeschreven, kon lid worden, en dat den, als ergens anders naar aanleiding van een con-
deden de meesten dan ook. want anders werd het gr-es een tentoonstelling of de Eifeltoren door de

jet-staathuishoudkunde.
Daar zaten nu deze merk

waardige mannen, de
pelsmutsen over de zwar
te vlechten gestulpt, op
de hun ongewone ban
ken, Wanneer er in hun

taal iets verhandeld werd,
verlieten de Russen ver

veeld het vertrek: kwam

een Russische redenaar

aan de beurt, dan gingen
de Oiroten naar buiten,
zetten zich op het gras
en haalden hun lange
Mongoolsche pijpen uit
de pelslaarsen te voor
schijn. SI Ik was er bij,
toen deze afgevaardigden
voor den eersten keer in

hun leven telefoneerden.

De gelegenheid hiertoe
werd hun ongeveer op
dezelfde wijze aangebo-

hun te bont gemaakt. Overigens was de vereeniging deelnemers bezichtigd wordt. Zij waren verbijsterd
van het
wonder dat

een nogal
vreedzame,
behalve

wanneer er-

een jongen
uit een an-

d er e g e-
meente met

een Bors-

selsch meis

je liep en
zijn „bur
gerrecht", a

raison van
vijftig cent
en een flesch

brandewijn
niet anijs,
uiet wilde betalen. Dan kreeg zoo eentje gerust voor
lijf, zes! en trouwde hij toch. dan heesch men de
vlag halfstoks op het vischkot, hetgeen ook gedaan
v-erd, indien een lid trouwde, dat schuld bij de ver
eeniging had. S] Zoo zien we, dat, waar we ook
bomen, Zuid-Beveland ons iets aardigs te vertellen
beeft, ons iets moois te zien geeft, iets, waardoor we
liet zoo gauw dit liefelijke eiland in de Zeeuwsche
V'ateren zullen vergeterr.

SCHEMALL.

bENjAMI>i .)()H^S()^. die t;HF.STt:R.FIELD niet lijden
bon. wil(l(. hem nooit hezoeken. ,,\vanl' , [)laclit hij in zijn
jaloezie te zeveen. ..hij mag mijnentwege onder lortls een
"oestig iemanrl
tiaar een lord

zijn. onder geeetige ineiise

zij hun pre
sident, die
toch een

eind verder

in zijn ka
mer zat, aan

z ij n stem
herkenden.

Een uur la
ter ontmoet

te ik die

zelfde man

nen in de

woning van
Alagisoff,

EEiM LUCIITKUURPLAATS IN IIET ALTAI-GEBERGTE ^e juist

de koptelefonen van de radio over de ooren trok
ken als was dit het meest vanzelf sprekende, wat
er bestond. Een voorbeeld van de snelheid, waar
mee zich een natuurvolk aan onzen tijd aanpast.
SI De legendarische stamvader der Altai-bewoners
is een Held, ,,Oirot" in de taal van het land. En
omdat men volgens een Aziatische Messiaslegende
nog steeds zijn terugkeer verwacht, noemen de
Altai-bewoners zich Oiroten. De bloeitijd van hun
rijk ligt ver terug. Hij begon, toen de macht van
Dzjenghis-Khan eindigde; hun stammen hebben
zich tot den huldigen dag staande gehouden, maar
geen Europeaan zou het mogelijk zijn een betrouw
baar onderscheid te maken tusschen de Telengiten,

hen hij



)(;4

HUI TEN
1'^ Oftoher

'l'j
d gewoonwe d<>11Sj Ol ISCIl

ino('<l van

(l<>r den I)oM

Simjotcm, T(il<;ü(!L('n, Koeniaiidicncn
zwarLc; Tarlarcn. Door }i(;L kiridorlijk ge
zijn bergvolk liekleedde Alagisoll eerdei ^ ^
van een vaderlijk ondia-wijzer (lan van
man. Daar de OiroLen eeuwenlang den
scliaLling jilaelilen Le betalen, kwam het v
zij met geschenken naar Oelala reisden, «ni
ten hun hoofd eerst goedgunstig te ^jyg
vorens zij met hun aangelegenheden v<)oi
kwamen. Dan kregen zij eerst een uurtij'
over onomkoopbaarheid en gerechtigdhf'j^^
algemeen en over den nieuwen tijd in het )
83 Wij logeerden in de Dom Crisslninti? ̂  ® ̂ ^aninien
herberg". Behalve dit van zware pwar-
gebouwde blokhuis, bezat Oelala geen '^'^|,j^plinter-
tier om te overnachten. Maar het was
niemv, reeds daarom de
trots der stad, en repre
sentatief. Gelijkvloers
woonden in een reusach

tige kamer juist deleden
van het Oiroten-parle-
ment. Mannen met scheef

staande oogen, met een
vlecht, zware laarzen en
bonte pelsj assen.De mees
ten van hen zagen in deze
boerenherberg voor den
eersten keer electrisch

licht; ook de ledikanten
waren nieuw voor hen.

Een van hen gaf er prin
cipieel de voorkeur aan
op den grond voor onze
kamerdeur te overnach

ten. 83 's Middasjs en 's
avonds was de eetkelder

van het coö])eratieve ge
bouw algemeen punt van
samenkomst. Naast ons

al ik g ,eii
opinarscb van ■'slagwoorden

slechts bet beginpunt vaii

slotte oj) ZIJ" . ,,,„<>

L<lmn inhh'bi bij <b'zcii ^
^ Oelala a«' b<>rgeri. Een week lan„<.en nieuw < i primitief volk veranderd wordt,,genw , Ime i- - bezochten ntee-
tot Inen^ch( , ren gebouib-n w erden en
tingem waarbij h de
Lig naar de bioscoop- -aarm
Oirotische vol

gingen
v<>rgaderzaal der

,lksvertegenwoordiging eens per w^eek

OIROTEN lechten;

zaten eenige bew oners dei-
bergen wat ongemakke
lijk op hun stoelen, de
pelsmuts op het hoofd, 1 e >rs
nioss(>Ischelpen in de zware MongooE'k^j^jiev
en nauwelijlcs Kon mtn zich van de , 'J  tl, m dect-

st.
tl- -Ie vol-

^te

voorstellen, dat zij tot het zelfde
Daar zat Nikolai Iwanowitsj Tsjewal^^
oogigc schilder ]ai"\

D

, en debatteeide o^
gold als een soort eereburiïer en

jrich
rf,l • 1

,zicbt.
komen bewust van zijn waardigheid- . j-vii"*' i
de scheeve jukbeenderen, de geel-lit'^d ^
kenmerkten den Oiroot. Op het eescha''^^ i 'Op het gescim' op' ,hij steeds e(>n alpinonuits, (>en van d'^' .^'s
wuiren, welke door de regeering in ipa'"' ' 2ij^^
winkels van Siberië w orden afgescho'^^^^' Ipid'

lisisehe ke Kiel. kaplaarzen en gestreepte ^ jskle''^
^voo"

at raat

j
geen spoor meer van de Mongoolsch*'
Natuurlijk zochten wij Tsjewalkoff op-,
i

-
de

n een blokhuis, laag als de andere" pv
Zij

laiid
n eerste vraag liiiride: ,.Zijn de huiz''^^

ook uit zulke dikke boomstammen ging^i
om te toonen hoever zijn belangstellt^?. th"^s
informeerde hij, hoe de laatste oogst 1^^ .^^sulta^®^^
uitgevallen was. Toen kwam hij op ^^^,dntigj
der Russische revolutie — hij had al'^
nieof-etiolpt'ii bij tl«-n val van den

e"

arige
ten

•  1 ^,,,.<1 VC ij zagen de ^chool. waarin Oiro-gewijzigul ouders voor het overgroote deel
"êif Tet!, 'nocl, schrijven geleerd hadden, onda.zeil 1,ruïne jongen _ 1,;.

keeu" ka.nl.oe Madhi en vas afkomstig uit debuun
"' lick Tanoe-Tceva - " de primus en tegehjlKpiioiitiv eenige, die naar onzen

Europeeschen zin den
leer[)lichtigenleeftijdhad,
De andere forsche, 15
tot 25-jarige jongelieden
waren, vóór zij den verren
v\eg van het bergdorp
naar de school vonden,
reeds geheel onder den
invloed gekomen van het
leven in de vaderland-
sclie bosschen. Het leeren
viel bun zwaarder dan
den kleinen Kamboe
Madhi. S3 Er w ordt Rus
sisch en Oirotisch ge
leerd. De taal der Oho-
teil bezat geen schriften
heelt <-erst kort geleden
haar all'abet gekregen.
l)estaande uit Russische
en Eatijnsche letters. SI
De nieuwe vrouwelijke
generatie wordt gevormd
door jonge scheefoogige
meisjes met pikzwart
haar. echter Europeesch-
Russiscli in rok. blouse

en kaplaarzen. Hun moe(b>rs werden nog gestolen
of als kinderen door den <>eneii stam aan den an
deren toegezegd. Het w as regel, dat een jong mehje
werd uitgehuwelijkt aan een jongen en zoo langde
laatste nog niiu voh\asseii ^^as. als zijn dienstmeid
optrad. Zij was een kajiitaal. waarmee de oorspron
kelijke eigenaar, de va(h>r. zijn V(>rmogen hij gun-
stigen verkoop) aanzi<>nlijk vergroot en kon. Het Oiro-
tenmeisj(> vóór het hnw <-lijk ^^ as <-<m voorwerp, dat
nien kocht ol zich met gi'wchl to<>(ug(>nde en in ieder
p val niet zomb-r piassemb' \<'rgo<'ding weer terng
ioefd<> te geven. Met b<>t bnwclijk werd de vronw

<(11 Werkdier, dat eventueel, indien men er geen
[5 bad. aan <b> bbx-dverwanten terng;f.,! . tuuid Werd. ()ng<>^<'er bel eenige recht dat zij
"fo-^1 ' ? "iHii geine(-ii badcb-n. w as dat ook zij on-

P'jp movbteii rooken. Oude. riin-e ige viouw(>n. di(» wij in de bergen ontmoetten-
in afï-^elinweiijke tabak: de jonge meisjf^
sigarett^°°^^^^i^^^^^^ gebonw \ aii Oelala genoten hnn

óir symbool van den nieuwen tijd-f  ordt vervolgd in hd nr. van 2 JSonmber)
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