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tevoren vergroote foto van een man. die, wat
den neusvorm betrof, eenigszins leek op den
ouden heer uit 18.S0, maar minder krachtig en

deftig-doend, een knappe oude baas, met een preten
tieus breed monoclelint en haar dat zilver geweest
moest zijn boven een donker blozend gezicht.

Naast de sofa was een étagère met marmeren
plaatje erop, waarop versch geplukte lathyims stond.
De centrale belde en Buffuni sprak met den pre-

sedent-directeur, die twee dagen en nachten bij het
toestel gezeten had om zijn bliksemsnellen rit te
volgen.

,,Hallo, chief! Met Buffuni. Zoowat een uur on-
ontboud. Apogee, lowa. Ja ik geloof wel dat ik 't
opknap. Maar verander het plan door Illinois en
Indiana. Hè.'' Radiator lek! Goeiendag!"

Hij vroeg de centrale hoeveel het gesprek kostte
en liep den tuin op. Hij moest natuurlijk maken dat
hij weg kwam en wat slapen, maar hij Avilde Aurilla
Rivers toch nog eens zien om de herinnering aan
haar koele kordaatheid mee te nemen. Zij liep hem
tegemoet. Hij volgde haar weer door de gang naar
de voordeur. Bij de bank hield hij haar staande. Hij
zou Roy Bender en zijn auto vóór New York nog
genoeg zien.
,,Gaat u hier even zitten en vertelt u me eens —"
,Ja?"
„O, over de buurt hier en — o ja, ik moet u no"-

betalen".

,.0 neen, dat is niets".
,, t Is wèl iets. 't Is twee dollar vijf-en-negentig".
„Voor een telefoongesprek?"
Hij greep haar liand en duwde het geld er in. Met

een blos op de wangen wendde zij zich naar iiem toe.
„Als ik u zie. word ik voedend. LI do(4 dimnm.

die ik altijd heb willen doen — enorme afstamlen
afleggen, mannen commandeeren, macht hebben. Ik
denk dat het de oude Yankee scln^cpskapiteins zijn,
die in mij terugkomen".

,  i r «l ui en de oude soia er ^

fn -.Zii.t.a.I,
•' -1'«««»

'^'Ivertclt'u nK- e' en. van di." nvennen np de po,.
'"''Y'züU - Ocll. <■'•» a.nleren keer eens".

Een anderen keer? l ke-elt peinnf ik met dat
ik'üver zoonat veertig ndnuten n.et yn vaart vanhonderd kilon.eter l.l.-r ytndaan stnd. Denk maa,
dat ik u al een,s een paar keer ontmoet heb en dat ik
nu een bezoek ben komen Inengen en uw moeder
verteld heb dat ik van viooltje> boud. tn zeg me
e(*ns, Avie en wat u In^nt .

Zij glimlacbte en knikte en vertelde.
Zij was nu onderwijzeres, maar voor haar vader

ja. di(^ vergrooting daar was liaar vader,
Bradley Rivers. de eerste rechtsgeleerde in Apugee.
Hij Avas als jongen van Cape God gekomen. Het mid
delste portret stelde baar grootvader voor. kapitein
Zeiias Rivers uit West Harlejiooi aan de Cape. Het
buis was dat van de Rivers. de geboorteplaats van
haar vader.

„Bent u zelf Avel eens aan de Cape geweest?''
vroeg Buffuni.

„Ik Aveet dat ik eens door Harlepool gekomen ben.
maar ik herinner me niets dan witte huizen en een
groot gebouAV m<H een kanjer van een toren erop.

Het is de droom van mijn leven geAveest. naar
Harlepool te gaan. Eens. dat vader naar Boston
moest, is hij daar nog geA\eest. Bij die gelegenheid
bracht hij het portret terug a an grootvader en het
schilderij van het huis en meubilair en zoo. Hij zei
dat het hem melancholiidv maakte, de Aeranderingen
in de stad te zien en dat hij er nooit meer naartoe
ging. Kort daarop is hij gestorven. Ik ben aan het
sparen voor een reisje naar bet Oosten. Ik hen
democratisch van aard. maar tegelijk voel ik dat
families als de Riverses de Avereld een voorbeeld
moeten geven en ik Avil mijn eigen menschen Aveer-
zien. Mijn eigen menschen !"

„Misschien hebt u gelijk. Ik ben een gCAAone
jongen. Maar ik gelooi Avel. dat ik het aan u zien kan.
juist zoo als in dat portret \an uav grootvader. Ik
Avou — Och. laat maar '.

..Maar u bent heelemaal -niin gcAvoon. L doet
dingen die anderen niet durwn. ZooeAcn sprak ik
het schoolhoofd nog en hij noemde u een \ iking en—

,,Och kom, houd op. Sommigen en natuurlijk
vooral de kranten maken heel A\at drukte over me
omdat ik hard kan rijdmi . En jieinzend ging hij

^olooi dat we min oi meer op elkaar
g( lijken, in zooverre dat Ave geen a an beiden teATcden
zijn met altijd t(^ ])loeteren. De meeste menschen
f enken er nooit over, a\ aarom zij leA en. Ze denken
en veronderstellen cn rekenen er oi) dat ze het eens
Acter zullen doen en dan — pats - zijn ze dood.
Maar u en ik — bet lijkt me. alsoi' ik u al lang ge
kimd heb. Zult u nog Gims aan me denkim?"

„  zt eer. El zijn niet zooveel honderdkilonu^ter-
menschen in ApotrGG!"

Bij lu t hik sihriM'uwde Roy Bender: ..Over twee
minuien zijn we klaar!"

Buffuni spniuf; up. t ,„k ij„ |,.,.,-,.n ja, uii liaiubclu»--
aaii. ^in,tijï kin-k zij naarlunu up. In \i ijl hij zei;



2 ISovember 193S
BUITEN 519

„Daar gaaa we! Van nu af zal ik me meer moeten
inspannen. Zuit u nu en dan eens aan me denken?
Eu me wat prettige gedachten per draadlooze toe
zenden
„Ja!" klonk het heel rustig. Hij rukte zijn zwaren

handschoen uit. Hij voelde haar smalle hand in de
zijne. Toen wendde hij zich om, liep het pad af, klom
in den auto en vroeg Roy: „Naar de olie en de bat
terij en alles gekeken?"
,,Natuurlijk. Alles . zei de man van de garasfe.

„Een beetje gerust?"
„Ja, wat in de schaduw gezeten".
„Ik zag je met Aurilla Rivers praten —".
Roy viel hem in de rede: „All right, all rieht!

Vooruit maar!" " ^
Buffum hoorde den garagenian uit.
„Ja, Aurilla is een aardig meisje. Een prachtkind.

En hier geboren en getogen ook", zei die.
„Met wie is miss Rivers eigenlijk verloofd?"

waagde Buffum.
„Nou, ik veronderstel dat ze denkelijk met dominee

Dawson zal trouwen. Hij is nogal een droge, maar
hij komt uit het Oosten. Den een of anderen dag
zal zij genoeg hebben van het onderwijs en dan zal
hij haar kunnen krijgen".
„Juist. Afgerekend, Uoy? 'By!"
En Buffum was weg. Vijf minuten later was hij

op zes kilometer afstand. Slechts één gedachte be-
heerschte hem: den verloren tijd in te halen; zijn
oogen zagen niets dan den snelheidsmeter en den
weg, die hem tegemoet stormde.
Kort na het invallen van de duisternis zei hij tegen

Roy: „Hier, neem jij 't stuur over. Even slapen '.
Hij sliep ook, een uur lang, worstelde toen wakker
en wreef als een slaperige jongen de oogen uit, keek
naar den snelheidsmeter, legde een hand op het
stuurwiel en zei tegen Roy: ,,Weer klaar, ver
dwijn".

Bij het aanbreken van den dag bestond er niets
anders voor hem dan de dwang om den wagen op
topsnelheid te houden. De aarde was van hem ge
scheiden door een muur van rumoer en snelheid.
Zelfs toen hij als recordbreker het eindpunt bereikte,
werden geen gewoon-inenschelijke gevoelens in em
wakker.

Hij ging terstond naar bed, sliep zes-en-twmtig
uur en een kwartier, zat toen aan een feestmaa aan,
dat ter zijner eere gegeven werd en hield een toe
spraak, die ongewoon onsamenhangend was, om at
hij er aldoor aan moest denken dat hij ac it c agen
later in San Francisco moest zijn. Hij moest naar
Japan, om daar een race te houden
van Hondo. \ óór hij terug was, zou Aurilla Riven
stellig met dominee Dawson getimuw en op
huwelijksreis naar Cape Cod zijn. Ze zou slechts
afschuw denken aan lange mannen met ve op

^'Hfkor, één das bes(,«leii aan een
terug en hij zou vlugger per auto an mo
naar Cape Cod komen. Hij was^van plan nog een uu^
in gezelschap van Aurilla Rivers J^ran-
brengen wanneer hij onderweg hij
cisco; hij zou interessanter voor 1 ^ hij
over de streek van haar voorouders on P " Toenkon foto's van .Ie syd voot haar me^neng n. Toen
kij door de Front htreet „as,
Mg hij het huis, zooals het op Aurilla s seh.mer.j

met het naambord van een vergaan schip boven de
deur: ,,Penninah Sparrow".
Aan het einde van de straat was een winkeltje

met het uithangbord: „Gaius Bearse, Bazar, Souve
nirs". Op de stoep stond een kleine man. Buffum
stapte op hem af en zag dat hij heel oud was.
„Morgen! Bent u kapitein Bearse?" vroeg Buffum.
„Dat ben ik".
,,Zoo, zoo. Zeg — eh, kapitein, kunt u me zeggen,

wie er op 't o ogenblik in het huis van de Rivers
woont?"

„In welk huis?"
,,Van de Rivers. Dat daar".
,,Hè? Dat is van de Kendricks".
„Maar 't werd gebouwd door een Rivers".
,,Nee, dat werd 't niet.'t Werd gebouwd door kapi

tein Cephas. Sindsdien hebben er altijd Kendricks in
gewoond. Ze zijn nog familie van me".
„M-maar waar woonden de Rivers?"
,,De Rivers? O, die! U komt zeker uit 't Westen,

hè? Den zomer hier doorgebracht?"
„Nee. Waarom denkt u dat ik uit 't Westen kom?"
,,Rivers ging daar naartoe. Bradley Rivers. Dien

bedoelt u?"

,,Ja .
,,'n Kennis van u —?"
,,Nee. Ik heb alleen maar van 'm gehoord".
„Nou, ik zal 't u vertellen. Er is nooit een familie

Rivers geweest".
„Wat?"
„De vader van dien Bradley Rivers noemde zich

Zenas Rivers. Maar zijn eigenlijke naam was Fernao
Ribeiro. Hij was maar een Portugeesch matroos.
Fernao, of Zenas, leed schipbreuk. Hij was een ge
schikt matroos, maar wanneer hij 't op een drinken
zette, was hij niet van gister. Hij kwam recht van
de Kaap Verde-Eilanden".
„Ik dacht dat de voorouders van Bradley Rivers

vreeselijk aristocratisch en met de ,Mayflower' mee
gekomen waren".

,j^Kan zijn, kan zijn. Aristocraten in t Jainaica-
rum-drinken dan. Maar ze kwamen niet met de
,Mayflower'. Zenas Rivers kwam met de ,Jennie B.
Smith'!"

„Als ik goed begrijp, was Zenas eigenaar van dat
dat huis van de Kendricks?"
„Hij? Wel, man, als Zenas of Brad ooit een voet

over den drempel van dat huis gezet hebben, was
't alleen om hout te brengen of misschien om kreeften
te verkoopen".
„M-maar, hoe zag Zenas er uit?"
„Dik, een kerel met een donker gezicht — een

echte Portugees".
,.Had hij geen Griekschen neus?"
r,Hij? Ph! Een neus als een haring".
l^Maar Bradley had 'n Griekschen neus. Waar had

hij die dan vandaan?"
,,Vaii z'ii moeder. Dat was 'ii Yankee. Maai haai

familie was niet veel zaaks en zoo trouwde ze met
Zenas. Brad Rivers is altijd een verschrikkelijke
leui^enaar geweest. Hij is zoowat zeven of acht jaar
geleden hier nog eens gekomen en pochte dat-ie de
rijkste man was in Kansas — of was't Milwaukee .

(Slot volgt)
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TEMPELSCHOONHEID IN JAVA
DOOR .Ja>Door iemand, die de tro])pn niet uit eiffcn aanschou-

.ving kent, is het een moeilijk ding. zich van het
land een voorstelling te maken, dat zich om den eve
naar slingert als een gordel van Smaragd, zooals

Multatuli het uitdrukte. Hij kent de natuur en de bouw
werken van onze gematigde streken, en aan de hand daarvan,
neen. kan men zich de tropen niet goed denken, ook al heeft
men er wel foto's van gezien. SI Voor iemand, die wèl in
Indië vertoefd heeft, blijkt het daarom een even moeilijk
ding te wezen, er bij terugkeer aan anderen een en ander van
te vertellen, zijn bekenden een indruk te geven. ..hoe het er
nu eigenlijk is". W ant dat is een vraag die de thuisgekomen
reizig(>r zieh steeds hoort stellen. En omdat de verhaler werkt
met woorden, waaraehter Indische, tropische begrippen zijn
verscholen en de hoorder noodzakelijkerwijs tot gematigder.
Europeesche begrippen beperkt is. bestaat er al bitter weinig
kans dat de voorstelling, die een uiteenzetting beoogt te
wekken, inderdaad verschijnt voor het oog van den luiste
raar. SI Het begint al met het As oord: Indië. ij hebben
nu eenmaal een verzamelwoord noodig. één enkel, om een
gebied aan te duiden onge\eer zoo uitgebreid als Euro])a. en
dat van Zuid-ltalië lol in ^^oorwegen zou strekken en \'an
Klein-Azië tot voorbij Ierland, in den Atlantischen Oceaan, zou
reiken als men dit eilandenrijk op ons werelddeel alH'ekeiide.
Het is een mengelmoes van volkeren, dat er woont. Tal van
talen, voor elkander onbegrijpelijk, tal van godsdiensten, tal
van sehrift-teekens. ̂■ersehillend als (h^ onze van Hebreeuwsch
ol Grieksch. Een enkel voorbeeld, hoe het woord Indië al
reeds een eenheid suggereert, die ginds niet bestaat. Schrijver
dezes braeht uit Palembang een hoed van palmhlad mede.
zooals men die daar o|) het water van de Moesi ter besehut-
ting tegen de zonnelelheid draagt. Ten onzent zegt men:
een ..Indische" hoed tegen dat hoofddeksel, dat in een Am-

POORTENAAR

sterdamsclie kamer Intven een deur is o|)g<'hangen. Maar op
een k(MM- krijgt de schrij\ ('r bezoek \ au een Javaan. En wat
zeide deze. toen zijn oog <'r op x itd? — ..(). dat is een ..bui-
tenlandsche hoed": de Javaan had namelijk eerst een ..Ja-
vaansche" batik bekeken, k oor hem is Sumatra het buiten
land: \()or ons zijn Sumatra en ,la\a samen één ..Indië . . .
een abuis. SQ Dat onderling elkaar \ reemd zijn geldt voor
de hoeden, bet g<'ldt \oor de menschen. het geldt voor het
landschaj). het geldt \()or de bouwwerken, die er in staan.
Hoeveel meer moet het \oor ons gelden, die uit een gansch
ander de(d van de worcdd stammen! Langs de Aoordkust van
Java strekten zich de slakke landen, solgeplant met suiker-
net in den goe<len tijd! — onafzienbaar uit: uur na uur
spoorde men er
doorheen. In de
b e r g s t r e k e n
zijn even onaf
zienbare stuk
ken land i n
doodsche regel
maat met rub-

berbooinen be-
l)lant. kina of
thee: met ceii-
t i m eter-nau w -
keurig h e i d
staan (b- gewas
sen in het gtdid

o|) afstand.
Het onbebouw
de land vlak
naast deze plan- lyijKEEING l JN EEN INLA\DSCH
Idges — rnen OP JAVA HUIS
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aa lie natuur-oigen-

,preekt m ludie v a.i rul.l„-rfu,;,e». wal wel eea bespotting is ' —
vlak er naast IS de wdde vegetatie van l.ou.nen, lianen, stiuiken,
mossen zoo dieht, zoo on<loor,l,ingbaar, .lat men zich er met
het kapmes een pad moet bakk.-n als men er den voet zetten
„hl. Dan rveer z.jn .-r moeras.ttvken. waar d.- kaaiman loert
op Eijn pioüi std. gluiperig stil gedoken in den modder,
tot hij pijlme uitsehiet naar roof . . . \\ ilde stroomen daveren
met watervallen van de bergen neer. rotsblokken storten om
laagvan den onstuiinigeu r.-g.-iival. door banjir-s losgespotdd,
011 even onveistoorbaar-rustig als die ontembare wildheid
rijzen de eeuwige vulkanten op met bun zaebti% flauwe glooiim»"
her hellingen, sv mbolen van on\crzettelijkheid en boven-
rdsche rust. üe bevolkingen zijn van d

schappen als het ware
he afspiegeling. Stil.
gesloten, ondoorgron
delijk, vormelijk en be
leefd; woest dan weer
plotseling, ontembaar
is dezelfde Oosterling,
als hij ,.nuita gla|. "

verduisterd van oog
— wordt en met zijn
kris een lang geko.-s-
terde ergernis uit. SI
Wanneer nu .--n volks

aard èn klimatologi
sche gesteldheden in
een land zoozeer van

de onze versehillen. hoe
sterk zullen zij dan hun
stempel drukken o[) de
bouwkunst, die zich

van alle kunsten bet

meest naar de natuur

moet richten, voortge-

sproten uit materieele
noodzakelijkheid als zij
is. SI Het is rlan ook

volkomen te begrijpen.
datdeWesterling tegen
over den tempelbouw
van Indië zeer. zeer

vreemd komt te staan,

als hij zich niet reeds
intensief met kunst

mocht hebben bezig
gehouden. Want bij al
die factoren, w el ke hem
deze tempels in figuur
lijken zin ontoeganke
lijk maken, al kan hij
er in letterlijken zin
wel toegang toe krijgen,
komt nog een zeer be
langrijke factor nieuwe
moeilijkheden oj) de
reeds genoemd.» zwa-
righedenstapeleiKW ij b. -
doelen den go.ls.lienst.
Waarvan de tem[).»l-
architeetuiir een afspiegeling is. Het godsdienstig leven der Ja
vanen doorliep in groote tr.-kken drie perioden: allereerst was
w — voor zoover onze kennis gaat — een tijdvak van geloof,
hijgeloof. in geesten en goden, bet animisme. Dan volgde

tijd. waarin de beschaving der Hindoe-s uit het z.g.
Britsch-lndië op Java kwam. en die de bouw- en beeldhouw
kunsteen periodt» van .mgekenden en sedert niet geëvenaaiden
Woei schonk, welke haar hoogtepunt had in de eeuwen tusseben
ongeveer 700 en 900 volgens onze jaartelling. Ten derde was
liet de leer van .Moharned. die. op een enkel dorpje na, de
gansche bevolking van millioenen en millioenen won. En
liet eigenaardige is. dat van alle drie elementen in het reli
gieus leven der eilanders krachtig van invloed bleven — het
Wjgeloof aan geesten niet bet minst! De schrijver kon clat
eens duidelijk ge.lenionstreerd zien. toen ergens in
een auto. waarmee bij reisde, een gevaarlijke berghelling n
-haalde". Het was een angstig moment, de wagen ^
ilanks alles achteruit te gaan een passagiei
goed geluk uit. nerveus geworden, zoo as ia

m
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'rotsblokken
bergen."
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het geval is; Oo.sterlingen kennen geen zenuwen onder zulke
omstandigheden, schijnt het wel. Wij sclirijven het toe, te
recht of niet, aan het fatalisme, dat Mohamed's leer hun
geschonken heeft. Nu, de cliauifeur stuurde den wagen on
verstoorbaar zóó, dat deze met den achterkant tegen den
lotswand vastliep, die de eeiie zijde van den weg afsloot; de
andere was een afgrond. Alles 'stapte uit, en de blanken
vroegen direct, materialisten als zij zijn (!): „Wat is er met
den motor, chauffeur? Doch deze zeidekalm:,,Niets,toewan.
Die steenklomp daar aan den weg, die heeft bet hem gedaan."

,,Wat? wat steenklomp?" riepen de blanken uit, die dach
ten: is de man gek geworden? En even kalm zei de chauffeur:
,,Zeker, toewan! die menscben hier in Sumatra weten het

fuiet, maar ik hen een
Javaan, en op Java
jweet iedereen dat er
geesten huizen in de

en in de
Men kan

zich de gezichten der
Europeanen voorstel
len hij zulk een ant
woord, in vollen ernst
gegeven. De stille
kracht! SI Ondanks
Mohamed offeren de
vrouwen te Batavia
bloemen aan . . . . een
oud kanon. Daar leeft
ook een geest in. Dat
zij eens voorvaderen
hadden, die het Boedd
hisme aanhingen, dat
door de Hindoes ge
bracht werd, er zijn wêl
heel weinig Javanen,
die het weten! De tem
pels van dien tijd staan
vergeten, vergaan, in
het land. Ze vielen door
aardbevingen uiteen,
ze werden door de on
gebreidelde vegetatie
overwoekerd. Hun be
staan werd soms geheel
vergeten. — Doch voor
wij den tempelbouw
nader bezien, waar een
periode van vroeger
onze aandacht in be
slag komt nemen, is
een enkel woord over
de h e cl e n d a a g s c h e
houw in de tropen op
zijn plaats, omdat hier
in de utiliteits-overwe-
giiigen ons veel kunnen
verklaren, dat ons Wes
terlingen op het eerste
gezicht vreemd lijkt en
onwennig is. SI De

architectuur der tropen vraagt hcsehutting tegen twee
dingen, in de eerste plaats tegen de zon en ook tegen den regen.
Die komen heide van hoven, uit de lucht op den mensch
af en het is dus vooral de rol van parapluie en van pa
rasol, die de houwkunst moet vervullen. Ten onzent is
een beschutting tegen koude de reden, dat wij huizen met
wanden houwen. In Indië is de constante hitte de reden,
dat men de wanden missen kan, ja, liefst zooveel mogelijk
vermijdt, opdat de weinige wind die er is, vrij spel hebben
en althans nog iets van koelte geven zal. Een eclit-lndische
zaal dus is geconstrueerd zonder wanden; als een parapluie-
parasol heeft zij dragende stijlen, die het dak ophouden.
Verder is zij niets. Wat men in Indië daarbij nog behoeft,
is een verhoogd liggende vloer, want de regen zou anders
den vloer spoedig overspoelen. Een tropenregen is een zond
vloed, waarvoor ons woord wolkbreuk hoegenaamd geen pas
sende' benaming is. Het erf .staat al spoedig blank, en het is
dus niet zonder reden dat men de vloer een paar traptreden
hoog maakt, want de slagregens duren niet een uurtje, doch
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(Ie woning dei (■cnigcrinatc
(Ic woniiig-indccling der

DE T.JAMJI PAfVOy, DICHT BIJ DeS J^OROBOEDOERGELEGEPy
vallfii tncl (M'ii inlonsitoit m een langdurigheid, die men
zich in l'iuropa niet vooiistelien kau- Met de hitte gaat het
even ongchrcidcld toe. En zo<) is de Javaan^che zaal, de
..|)cndoj)j)o'' rnet vier open kanten- verhoogde ^ loer als
de t(M-j) onzer voorouders, ver-overstekend dak, en een l"ilel
oni droog binnen te kunnen komeU uls luen uit zijn rijtuig
stapt ol' den pajong dichtvouwt, het hoold---nioment van

velgestelden. Op schema van
.lavaansche aanzienlijken vindt men

deze zaal'als 11. de'luifel als A aangeduid; C is een overdekte
doorloop. ()()k zonder \\anden. Hiei-op volgt een luimte. welke
..peringgitan" heet. Ringgit is b(.t hoog-Ja"vaaiische woord
voor wajang: het is dus ..de Jilaats- waar de wajang ver
toond wordt". Tusschen de stijlen die het dak dragen, spant
men hier het witte doek waarop de schiui'uen komen spre
ken: legende en geschiedenis sajnen verweven in dichterlijke
verhalen. Dan pas volgt een eigenlijk ,.vertrek (h) dat door
kleine slaapkamers (E) is ingesloten- He verlichting cn de
luchtverversching laat er dus Veel te wenschen. liet is een
[U'onkzaal met een pronkbed (Hj. eu is dit dan een besloten
ruimte, dadelijk daar aehter volgt weer een op<mc: een achter-
pendoj»po. een galerij (H). Een paa'lje van steenen (J) dat
ook ter bescherming tegen de onbeschrijfelijke slagregens over
dekt is. voert naar de bijgebouwen (K)- afsluiten.
Hier vindt het personeel onderdak- nien heeft er stallen,
provisie-ruimten, badgeleijenheid keukens- alles min of meer
uitgebreid of beknojit naar gelyog van stand of ^^■elvaart.
Het huis der Europeanen is A'an jp-zen grond\orm een Euro-
peesclu' vertaling te noemen. Kleine inlandsche woningim
van Midden-,] ava hebben, beknopter, dezrlfde indeeling:
slechts de slaa[)kamers zijn -.kaniers' - daar^■uor ligt een hal.
woonvertrek: daarvoor ligt de Vooi-ealerij. Drie kwart is open
ruimte. SI De wijze nu waaroj» de bouwers dr ])endoppo \ an
hooggeplaatsten en sultans tot een feestzaal maken, stempelt
hen tot groote kunstenaars. Het (Pik is houg en daalt aan de
buitenzijden InUrekkelijk ver tot deU grond neder — ook al
om bet inregenen zooveel mogelijk tegen te gaan. De stijlen
die het dragen, zijn dus in het niidfh'it zeer hoog en aan de
buitenzijden kort. Die groote stijlen — van hout — hebben
soms een kapiteel en zijn rijk „iet snijwerk en vergu'dsel
g»>sierd. ze dragen vier horizoupip. balken die w eer andere
dragen, zoo geplaatst, dal ze trHp,;gcwijs voor de lag(>re uit
steken. Ze vormen aldus een tiajivurinig gewelf, en zooals
dit hier van hout is uitgevoerd, pau men h'^t in steen zien
in elk Hindoe-.lavaanseh bouwwerk. Det aantal dezer balken
■'^Djgt naarmati^ de bewtmer aanzienlijker is. De balken dragen
ribben van dunner hout. en deze up hun beurt dragen de
l)an-latten. terwijl de jiannen va„ pet dak nok uit bout be
staan; men noemt Z(> ..sirappcn". plet zijn eenvoudig ])lank-
jes van het (bier goedkoope) y-i-er duurzame djati-bout.
dakpansgewijs op elkaar gelegd, bovenlicht is er ni(-t. l)(>s
daags kan dit daarom voor ons Westerlingen — w ij zijn sedert

'VN end -
men

w e

kijkt
verrassend maar

alle kantenaaneeuwen aan invallend hebt ge
biRtem'd.w'^'wi^' 'l>«^^^ ongetemperd bK
en de oogen vvor<len
Voeg daarbij dat bij
uit spiegi'lend inarinei

naar

kert.
ziet.
vloer

dus verblindt, waarheen men ook
,-(-n widverzorgde pendoppo d,.
bestaat, zoodat het blikkerende

licht ook nog wc
men

■rkaat-t worilt. Het is dus een beetje alsof
men op een iooneel staat en aan vier kanten in het voetlich,
kijkt, doch de .lavanen hebben natuurlijk niet een cKrgebjke
opvatting omtrent den lichtval als w 1, blanken. Zulk een
pimdoppo heeft .sorns zeer groote afmetingen. De grootste b
(lie van den zelfbestuurder prins Mangkoenegoro te Solo: zc
nieet duizend vierkante ineti-r! Hier staan de instruraenten
van het orkest. d<- garmdan. opgesteld. De vorst recipieert in
deze zaal. geeft er zijn feesten en zoo voorts: de fraaiste
pendojijio is die van den Sultan van Djocjakarta. Alle
architectuur oji .lava is dus open-liicbt-architectuiir. Ik wil
hiermede niet zeggen, dat er geen tempels zijn. waar men kan
binnentreden: er zijn er. Maar in het algemeen, al staan er
soms beelden en zal daar gebeden zijn. in het algemeen leeft.
werkt. eet. en bidt de Oosterling in de open '
de Westerling dat in lu't algemeen tussche
Beiden richten hun architectuur

natuur, zooab
en muren doet.

daaro]» in. Het sterkst ziet
men dit oji Java in den Boroboedoer: dit is een bouvcvverk.
een monument, dat men be-treden. beklimmen kan. maar dat

ï

SJIWA AI.S GOEROE {LEERAAR). BEELD I A \ HET TEMl'lT-
COM!>LE\ 1 .-1.5 I'RAM BA.\A\
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.npti iiift kan biiiuen-tretlen T-,
oude geloof levoii bleef en niet 'dcmi^M 7'
drongen werd. kan men hetzelfde overal " '' ^'^er ver-
pel daar is een door muren afgesloten I "
Ju offert in de vrije, open lucht- de hof " l" ''r

wellicht hoogen achterband:
;ierd. De nissen, baar op Bali den ^ ^'^ehlhouw werk

• zii rijst en hloemen

BUI

versieoflerd worden, waar zij komen um t
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e^n^st"; V t.
,„ervingen, al is dit niet hepaald Boeddhistisch •"""
,taan in de vrije ruimte op ieder erf; noch het Bo
„,eh de nieuwe godsdienst van den profeet heSt Ï'""''lauder belet voor het grootste deel van zijn gevoels- en gods
dienstig leven te hhjven gelooven in natuurkrachten, de ̂ oede
en booze pesten van het animisme van zijn voorouders
j^at de ruimte-omsluitende religieuze houwkunst der Ban
di's \ zooals men de tempeltjes noemt, betreft, het is de vraag
„fuieu die met heter als nissen, dan als tempels in onzen zif
van het woord mm-t beschouwen: gehedsnissen, waar som
wijlen- als in den Vlendoet. nog de heehlen van ouds staan
opgesteld. ZiH) staat nabij den Borohoedoer. behalve de
Meiidoet. de Ijaiidi Fawon. zoo staat er de eenige tempel
„•aarvan bet stichtingsjaar. 778. in een geschrift is vastge
legd. de womler-rijke Tjandi van Kalassan (of Kali Bening)
stralend als een reliquie-schrijn. een enorm vergroote "e-
ciseleerde juweelendoos. waar het eilelste van het geestes
leven werd bew aard, en de groep van Framhanan. Een gansch
complex van tempeltjes is er op het Diëng-plateau; die tem-
pelgroep bestaat evenzeer uit kleine schrijnen, samen neer
gezet op één groot, vlak tempel-erf. een onherbergzaam bede
oord. {Wordt v'ivclsd)

CHRYSANTHEMUMS
DOOR G. KkomüijkHebben we in ons vorig artikel de geschiede

nis der Chrysanthen en daarbij de cuituur der
eenpoters besproken, thans zuilen we ons meer
bepalen tot enkele bijzonderheden over pot

en vollegrondseuituur. Zoowei de groot-, als kiein-
bioemige variëteiten zijn voor potcultuur geschikt.
Hoewel voor den liefhebber de kleinbloemige de beste
resultaten geven, zullen we toch met een beetje zorg
ook mooie grootbloemige vormen kunnen kweeken. SJ
Vroeger kweekte men op buitenplaatsen planten met
40 en 50 groote bloemen. Dit is echter iets, dat de

t
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CHRYSANTHEMUM G. J. BIER

liefhebber zonder kas of bak niet bereikt, maar dat
is ook niet noodig; als we één groote plant in een pot
hebben, is vier a vijf bloemen al heel mooi. Voor
planten met veertig of vijftig bloemen moet men
reeds in October gaan stekken, zoodat men vroeg in
het voorjaar al vertakte planten heeft. Zonder kas
zijn we echter op het voorjaar aangewezen. Heeft men
nu een paar moerplariten staan, dan bewaart men
die liefst in een kouden bak, of anders in een koele,
luchtige kamer vlak voor het zuidvenster. Zitten er
in Februari-Maart goede, gezonde schcTitjes op, dan
kan men die, als ze ongeveer zeven cm lang zijn, als
stekmateriaal gebruiken. Zit er het z.g. wit of roest
in, dan is het beter van zulke planten geen stekken te
nemen, doch gezonde, gewortelde stekken bij den
kweeker te bestellen. De stekjes snijden we recht
onder een paar blaadjes af, om ze vervolgens in een
kistje met zandige aarde te steken. Daarop legt men
een glasruit, die er op blijft liggen tot ze aan den
groei zijn. Hebben de jonge stekjes wortels gevormd,
dan potten we ze in stekpotjes op, om ze daarna, liefst
onder plat glas, dus in een kouden bak, verder te
kweeken. 's Nachts zullen we met één of meer riet
matten vooidoopig moeten dekken. Zijn de potjes
volgeworteld, dan worden ze overgepot in een
Geraniumpot, om ze half Mei, begin Juni in de groote,
z.g. Chrysanthenpotten te zetten. Ondertusschen
halen we er een paar maal de kopjes uit, waardoor
men meer scheuten, dus ook meer bloemen op een
plant krijgt. Na den langsten dag nijpt men er de
popjes niet meer uit, daar anders de knopvoiming
te laat begint. Zoodra de scheuten voldoende lengte
hebben, moeten ze aangebonden worden. Als steun-
materiaal maakt men gebruik van rechte stukken
gegalvaniseerd ijzerdraad, dat in den handel ver
krijgbaar is. Inplaats van ijzerdraad kan men ook
Spaansch riet gebruiken. De scheuten bindt men
zooveel mogelijk uit elkaar, zoodat de gioote bloemen
elkaar later niet raken. In de oksels der bladeren
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(Ic Z.g. (iicl-
lied

Jl<'t zaad Mordi

genoemde f?oorlen zijn.

ver.seliijnen r(;gelmalig jonp eeidt na-
ies di(> men direct verwijderen moet. J>'.VfV •
tumiiik alleen voor de Krootldocnuge varieteilen. I
de klinbloendgen laat n.en al die rajs,dieutj /.o, f,
vuldig zitten. Er is verder mets aan te doen da
readmatig gieten en wekelijks wat vloelinest to(.-
dienen. Beginnen de knoppen te kleuren, dan gaan
ze naar binnen, liefst in een lichte, onverwaunde
serre Bij de cultuur in potten zien we zooveei moge
lijk gedrongen planten te houden, hetgeen men be-
rdkt door den grond hij het oppotten met met den
duim aan te drukken, doch met een stamphout regel
matig vast te stampen. De meeste varieteiten zijn
Av-el geschikt voor potcultuur, zoodat we het met
noodV vinden daar een apart lijstje voor op te geven
ook de in ons vorig artikel
helialve de Rayonnante,
heel geschikt. SI Een is
er echter die we zullim
noemen n.1. de Blanche
Poitevine, een oude,klein-
liloeniige variëteit. Men
luMd't met deze variëteit
verschillende proeven ge-
noiiKUi, voornamelijk om
dat men in haar een
grootbloemige Chrysanth
zag. De resultaten waren
echter dermate slecht, dat
men haar als kleinbloe-
mige ging kweeken, waar
ze uitermate voor geschikt
is. Voor den liefhebber
is er eigenlijk geen ge
makkelijker Chrysanth
dan de Blanche Poitevine.
Men behoeft haar niet zoo

vroeg te stekken —April,
Mei is nog vroeg genoeg —
terwijl men de beste re
sultaten bereikt door haar

direct na de beworteling
in den vollen grond uit
te planten. Verder is er
niets meer aan te doen,
nijjicn is niet noodig,
daar ze vanzelf breed ge-

de zaailing»'!! ,.,.zaai(l- <l<' plantjes eei,
liegin Maart op v\ar t<mslottn buiten uit te
jiaar maai zonnw nog volop bloeien.
planten, ̂^aar ze ( ^ iH'stelling soorten
83 )le. is y I.uilen iu blue] kome„.
te k'ezem dn vo< (;(>ede soorten zijn

1  men er weinig aan.anders In» Ü y rj dit is »om sport van de
,„a.: :,,e vH; .Vl"--- f:'---!. is beter
bekende , e]>l( in m J viijjlrbiein daar ze spuedip
voor tuinplant dan vooi snijimni . r - K >vom 1 Minoi vro<'g bloeiend rose
slap hangt. Rose Ih'ecose i.- niooJ v ^

de donkerpaarse Aorinandie. .lohan C. Men-
e<'n van de lieste .snijblce-

der lang op vvater houdt.
witbIo<'i»'n<b' spoit van

evemals

sing, eiikelblo» uiig rose. is
men. daar ze bet bijzon»!
Dit jaar is er »'»'n vr»>»'g'
Johan Mensing bijg»'k»>nien. <li«' naam van

l)ire<-t»mr Plesmaninden

Sthnuhel

hambd w»)rdt gebracht.

HARROW

»m

noeg uitgroeien. terwijl
het aanbinden ook overbodig is, daar ze niet hooger
worden dan 40 cm. In de eerste helft van October
kan men ze dan met een flinken kluit opnemen om
ze in een grooten pot of kuip te zetten. Houdt de
eerste dagen de planten behoorlijk nat, en breng ze
binnen zoodra de eerste knoppen beginnen te kleu
ren. Buiten de gewone enkel- en diibbelvormige
Chrysanthen voor potcultuur zijn er nog de voile
grondsoorten. Jammer genoeg treft men deze over
blijvende soorten nog maar weinig in de liefhebbers-
tuinen aan. Ze vragen een voedzamen grond en
een w'arme, beschutte standplaats. Geheel w-interhard
zijn ze niet, men moet ze dus tegen den winter af
snijden en met een laagje turfmolm bedekken. De
vermeiiigviildiging geschiedt zooals we dat reeds
eerder aangaven, doch men kan ook door schimren
en zaaien voortkweeken. Wie prijs stelt oj) goede,
op naam gekweekte soorten, kan beter planten bij
den kweeker bestellen. Er zijn echter ook onder
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\ EN buiten Loii-

<i»m, tegen eenhoo-
g»m lumvel gevlijd.
i(rt »'en der oiid.ste

»hdtigste high.schoob
van Engeland, waarhon-
d»w(!en jimgens van 14tot
19 jaar worden opgeleid
voor Oxford en Cambrid-
g<x Ib't is werkelijk de
iii»>»'it»' w aar»l. om. inLon-
»l»ui v»'rt»)ev»md. een niid-
»la<' t»' r»'s»u"\ »'eren voor

»MMi bez»>»'k aan Harrov
»m tb»' Hill. Het prach
tig»^. heilv»'la»'htige iand-
sehaj) bi»'dt hier de mooi
st»' v»'r2[»^ zich ten en de
sterk klimmende weg
naar het dorp is reeds
een gen»it. Maar dat alles
wordt verre overtroffen
»loor h»'t oude dorpje
z»>lf. dat met zijn oude
g»'b»)uw»'n van lang ver

dagen spre»'kt. sa Het iieheele dorp is voi
van de high-seli»>ol. <li»^ b»'staat uit reeksen gehou
wen, moderne zoowol als oud»', m»'t een schilder
achtig kerkje en waar 650 jong»'ns uit de eerste
Engelsch(s families onderwijs <'ii »)pv»)eding ont
vangen. Het is de tweelingzust»'r \an Eton en her
bergt met deze de jonge generatie van aristocratisch
Engeland. Natuurlijk is ook dit neusje van den zalm
met tegen »Ie »lenioeratiselie invloeden bestand ge
weest en zijn »'r o»)k nu'er burgerlijk»' elementen
bmnengeclrongen. niettegenstaande het kost- en
schoolgi'ld op 400 pond per jaar gesteld is, maar
nog steeds draagt Harrow
blijft het ook door d(
Hollanders, die aan een
eischen stellen, komt »h' »>mgeving waarin g»4eerd
dó„T5°"" l 4'; '• '"■'"'■'"■'P vu,„- I),. io,-ai™ zijnnt , '■™ Er ir -eenconiiort rvainif, hvf-i, si T„,.|, i,n,,oiieert A

vlogen

zijn naam met eere en
.np])»'r t»'n" gezocht. On^

»>n»l»'iw\ i jsinriehting hooge
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„mgevmp De groote .pee,.h,.„o„, is vol vlaPS"'-
taumemig aan de m den „evalieu Ha. ™via„s.
Een rij gebeeldhouwde stoelen ,1e nat»™ van
,md-leerlmgeu die ook ons -mn. Moals
Daldwiiu de rnnie Mij

bekeml zip
nister

BOKTORREN

. Sir Samuel Hoaie e.d.,
uamen, waarop de schooi terecht trotsch k»" zijn.
Aan de \\anden prijken nanjen vin tle winners der
^choolwedstrijden. want natiniriijk neeint sport en
>pemal cricket een Wiangrijke plaats in. S! De
Miendehjke conciërge, die ons'rondleidde, deed, toen
luj hoorde dat we ..Dutclc' waren het voicond .,hc-
iangwekkend ' verhaai: „Dutch ' '
O, ja we hebben hier ook een
Hollandschen jongen en die kan
£;een cricket spelen, hij weet niet
eens hoe hij een bat moet han-
teeren". Welke Avoorden verge
zeld gingen van een medelijclen-
clen blik. SI Wij knikten vol in
stemming en dachten meteen
-.British laest". SI Die scholieren
vormen een speciale attractie
inethim grappige kleederdracht;
voor de oudere jongens gestreepte

hoonepantalon, zAvarte rok en hooge HAliROWIA^s o

O
DOOR Dr. G. Barendrecht

NDER alle insecten zijn ongetwijfeld de vlin
ders en de kevers de populairste en in breeden
kring best bekende. Maar nu valt er, Avat die
bekendheid aangaat, tusschen beide groepen

een eigenaardig verschil op te merken. Terwijl van
de vlinders één der groepen, die der dagvlinders, vele
soorten telt, die iedereen bij name bekend zijn — wie
kent niet koolAvitje en citroenvlinder, atalanta en

kleine^vos, koninginnepage en
rouAvmantel — kent men van
de kevers maar zeer weinige
soorten bij name. Dit loopt zoo-
Avat af met meikever en vliegend
hert. Maar des te meer fami
lies, onderfamilies en andere
groepen vertonnen een dermate
geprononceerd en constant type,
dat zij zich in den loop der tij
den een echten volksnaam heb
ben kunnen verAverven. Mest
kever, loopkever, lieveheers
beestje, snuitkever en kniptor
die namen. Avaarmee ieder, dievan

p üe ivaisüelusg
hoed, voor de jongere een kort zwart jasje, lange pan- zijn aiiemaai
talon en hooge hoed. Ze voelen zich uiterst gcAvichtig ook maar een greintje interesse heeft voor de natuur
ander de belangstelling, die ze trekken. Ook de vlak om zich heen, van kindsbeen af vertrouwd is.
■Master" heeft zijn Si En zoo pleegt
speciale kleeder- men dan ook eiken

i

(Itacht en herin-
met zijn toga

muts meer aan
•^an rechter, dan

een onder-
l^'jzer. In een der
akalen was een
tansche les op het
ord geschreven,

me Amlgens ons op
felagere school zou
miiis hooren; op
-ft ander bord heel

* teiucntairDuitsch.
'taar de Engelsch-
|nan ig nu eenmaal
pen. linguïst en hij
peft in dat opzichtpel Wat in te halen

M zijn continen-
ak broeders. Maar

het geheeleptp ligt een waas
gewichtigheid, die den politieagent en den eon-'^krge kun mededeelingen doet fluisteren en dat is

pisschien het meest aantrekkelijke van HarroAv. Erf'Jt Zoo weinig plaatsen meer, die hun eigen sfeer
j  hen behouden. En als Ave thee drinken in de

grounds van ,,het hotel" bespieden avc met
j'^^^^'sgierige oogen de Harrovians, die daar door
j.|*^heleden onthaald worden op een nice tea. Maarphalve door hun kleeding onderscheiden ze zich in

enkel opzicht. Als alle jongens schijnen
'^tgerig en vallen begeerig op al het lekkers aan

(Foto K.0. Barlels uit:
HELDE

ze

NBOKTOR
Belav.schtcs Lcbcn", Uiig.

grooten, althans
vrij grooten, slank
en toch stevig ge-
bouwden kever met
flinke pooten en
vooral met lange,
min of knoopige
sprieten, als bok
tor aan te spreken.
De oorsprong van
het Avoord is dui
delijk: de lange
sprieten vertoonen
als zij, wat in den
ruststand vaak het
geval is, terugge
slagen worden ge
dragen, inderdaad
Avel eenige gelijke
nis met de horens
van een bok. SI In
ons land komen ta-

VerJag H. Bermühler, Berlin) melijk Veel grOOte
soorten van boktorren voor,die volstrekt niet zeldzaam
zijn en die iedereen, die zijn oogen weet te gebruiken,
ook zeker bij tijd en Avijle te zien kan krijgen, mits hij er
niet naar gaat zoeken! Want het is een onder entomolo
gen algemeen bekend feit, dat iemand, die op een goe
den dag er op uit trekt om Ijepaalde dieren op te zoeken,
ze haast nooit vindt, terwijl ze zijn collega, die in het
zelfde terrein met andere bedoelingen rondloopt, zoo
maar op zijn jas komen vliegen. Trouwens, waar moe
ten Avij boktorren in het algemeen gaan zoeken? Enkele
soorten en daaronder van de allermooiste, komen gere
geld op bloemen. Zoo vinden Avij elk jaar op scherm-
bloemen de mooie geel en zwart gestreepte Leptura qua-
drifasciata, maar de meeste andere soorten schijnen
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1 11 [ niriir S3 Ai ("♦' I iwwitiK'n waar j
„iel zoo'n behoefte aan voedsel ineer te .lanonon var. ,ia„. vaneenmaal volwassen z.jn en dan wordt Int . ^ ^^kinucn of waar /a.|. Sr>ins i> zoon
waarnaar wij onze speurtoeht.m zouden viii y;(.If hun oierori o|' " ^^J^j^^rren
riehten, de verblijfplaats dc^r lar-v.m, want daar in de J | jj, , '
buurt zijn ook de voiwas.m lu.ver-s doorgaans we , o,> tr'
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aw boktorrrrr
tarrinrcti van

ook de volwassen k(;ver-s doorgaans w«
S3 Nu leven die larven in het algemeen

buurt zijn

2 NoNcmher 19;^

virrdon wij dus nog },,,
boorrn-n waar zij ui

„K dan. van ply,

hezi(

te vinden. • t • .
in stengels van planten en w(d meer speeiaal m stam
men van boomen, waar het hout hun tot voedsel
versti'idct; sommige soorten ook wel vlak onder de
schors. Op die manier kunnen zij nog heel schadelijk
worden ook. Zoo kunnen b.v. de larven van de zeer
algenieene populierboktor, een vrij groote kever met
eigenaardige grijsgeie viltachtige beharing, in oude
populier-stammen heele
verwoestingen teweeg
brengen.Zoo'n stam, waar-
veie generaties van larven
hun wijde gangen kris
kras doorheen gegeten
hehben, is voor hewru--
king natuurlijk waarde
loos. En in wilgen maken
de larven van de muskus
boktor het ai evenhont.
Deze, die nog wat grooter
kan wmrden dan zijn neef
uit de populieren — tot
3' 2 cm toe — is dadelijk
te herkennen aan twee

mm
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PAARDEN TE FOKKEN VOOR HET BEDRIJF . - .

van het nr. van 19 Oct
Ki ht Lr BiNi-^si (r^rrf

trekkrm. om een offer-
plaats der Sjamanen op
tr'Nporen. O}) een morgen

^het was het tegenover-
(restelde van zonnig en
de lieinel bing vol zwart,
wrdken klopte ^as.'»i]|
Iwanowitsj Bespaloff. d.
koetsi<>r. op het planken
Ircsehot van onze boe
renherberg: ..Tawarits),
(Ic gele. de roode en (1.
bril lm' staan ingespan-
nmi. ij moeten weg-
rijilen. anders overvali
het onweer ons nog in
bet dal! ' Spoedig be-

1

1:
ry :; M

stam: de vrouwen in wij
de. niet rood garneersel
versierde mantels van
seliajrenv el en hooge prels-
nrutsen o\er de lange
vlecht mi. waarin witte
seheljren en tinkelende
muntstukken als versie

ring gevloehten

eit^enaardigheden. Ten eerste is hij blauwachtig of merkten wij, dat bet boven beter w eer w as. anl
gimenachtig metaalglanzend, wat onder de overigens we ontmoetten een troep bereden Oiroten. die onder-
zwarte of bruine boktorren ai iets bijzonders is. En weg -waren naar een buwidijk bij een bevi-iendeii
dan verspreidt hij een
heel doordringend geur
tje, dat op muskus zou lij
ken, vandaar de naam
moschata. Maar er zijn ook
menschen, die vinden, dat
het meer van rozengeur
heeft en die noemen hem
dan rozenbok. De op
de vorige blaclz. afgebeel
de soort is in ons land
zeer zeldzaam, het is een
reus in zijn familie, die
tot .3 eni groot kan wor
den en daarbij nog bijzon
der forsch gebomvd ook.
De w etensehappielijke
naam is Ceranibyx heros
en dat wordt dan naar
Duitseh voorbeeld wel vertaald met ..heldenbok'k
De larve leeft in eikenstammen en het schijnt, dat
deze dieren in streken waar ze talrijk zijn. door hun
zeer wijde gangen bepaald sehadelijk kunnen worden.

Er zijn natuurlijk ook soorten, die in dennen hwen
en daaronder is er een en nog niet eens een heel zeld
zame, die wel de merkwaardigste van alle hoktorren
is door zijn overmatig lange sprieten, welke bij het
mannetje wel 4—5 maai zoo lang worden als het
lichaam zelf. De larven leven vooral in geveld den-
nenhout en zoo komen zij dan w el eens in huis te voor
schijn. S] Dat is regel bij den z.g. huisbok. een vrij
plomp, breed dier, dat met zijn korte sprieten eigen
lijk maar weinig op een boktor lijkt. De larven leven
nagenoeg uitsluitend in bewerkt hout <m zoo is het
een van de gewoonste boktorren in en om onze wo-

IN PLAATS VAN IN JOERTEN TE WONEN EN PAARDEN Te
OFFEREN VOLGENS SJAMANISTISCHE 0} ERLEJ ERING

waren:

vóór hen hun mannen,
die met hun groote rij-
laarzeii zonder hakken en
aan de sjiits opgekruld,
de jiaarden aandreven.
De begroeting was luid
en opgcAxekt. zooai-
steeds. wanneer reiziger-
elkaar in crn eenzame
streek out moeten. Hier.

in het Siherisch-lMongoirlsehe gren-gebergtc. ervoeren
wij nu, hoe de fantastische leer der Sjamanen, de in-
heenische priesters. teg<nuv„„rdig door de Sowjet-

wordt. Het Sjamanisme is het oeroude
gelooi aan geesten, ouder dan de Islam

ouder ook dan het Bomldhisme. Natuurlijk staal
zijn medicijnniannen. zijn bloedige dieren

offers en afgodendienarij alle ontwikkeling van staat-
wege m den weg. Er woi-den hier maatregelen ge-
tToffen. die m de gescliieihmis i<-ts nieuw s zijn. Daar
de Sowjetstaat. die een (óiule wil maken aandezr
geesteiivereering. vijandig staat tegenover elk geloof
zendt hij mplaats van zmidelingmi. onderwijzers en
doktoren naar deze streken met de opdracht vand-
aigodmr-dienaren materialistische godsdienstloozente maken. ^ Met zijn overoude ojixattingen bevre-

bestreden
Aziatiscln
en

het met
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(ligt het Sjaniailisnie vele primitieve volksinstincten. worden. §3 De Sjamaan dankt zijn positie aan zijn
pet kent het beginsel van het goede en het kwade, mogelijkheid zich in trancetoestand te brengen en
van een hovenaardsehen god Oeëlgen in den hemel het feit, dat zij geen bedriegers in de letterlijke be-

een onderaardschen gt)fl Erlik in de hel, die samen teekenis van het woord zijn, maakt hun bestrijding
enschiei)en

•' Istnjdeeuw ig

,ip
«indsdien
voeren om de opperheer
schappij- Elk hunner i'^
„iet vele trawanten
geesten — op de men-
-chen-jacht. \ an hen lei-
Jen de Sjamanen hun
ambt af en van hun goede
betrekkingen met heinel
en hel de gave om zieken
te genezen en voorspel
lingen te doen. Onder be
paalde voorwaarden ech
ter. Een jong paard, dat
üog niet bereden of ge
molken mag zijn, en even
min iets getrokken mag
hebben, wordt met zijn
eigen manen geworgd-
Dan wordt een feestmaal
tijd gehouden,het vleesch-
nat wordt in alle rich
tingen den goden
plengd, terwijl schedel en
Iniid van het veulen aan

een boomstam gehangei'
worden in een houding

die den indruk moet w ek-
DE sjamaan voor DE ZAKKEN. WAARIN ZIJN BEZITTINGEN.

BOVENAAN ZIJN TROM

moeilijk. Des te merk
waardiger is dus ook het
feit, dat de eerste, die met
succes den strijd tegen
hen aanbond, een notoire
zwendelaar was. Om
streeks het begin dezer
eeuw stichtte een avon

tuurlijke Tartaar in de
Altai de leer van het Boer-

ganisme.ZijngodBoergan
verlangt geen dierenof
fers, maar vergenoegt
zich met bonte linten en

met in berkenbast ver

pakte geschenken. Hij
eischt van zijn volge
lingen zachtmoedigheid
en onderworpenheid. De
Oiroten vatten het letter
lijk op. Toen zij in 1904
tegen den Tsaar opston
den, pleegden zij lijdelijk
verzet, wierpen hun Rus
sisch geld weg en zich
zelf in onderworpenheid
aan de godheid languit
op den grond als de troe
pen naderden. Zij kregen
leelijk slaag; de stichterken dat het vliegt. Naar i - i

de goden nl en in gezelschap van den priester, die van hun godsdienst was verdwenen, het Russische
het hezwerinVsnrorPc volvoert in een ecstatischen geld ook en over dezen samenhang twist men nog
dans, met hehuFp van ratek trom en zijn met bonte altijd in het Altai-gebergte.
linten be-

nog

dat

enhang
Maar de dagen

Sjamanisme
en Roerga

hangen
muts. Met

de eenden-

vleugels aan
zijn kostuum
vliegt hij;
met de bel

"P zijn rug
meldt hij den
geesten zijn
<iankomst —
iiaar hij bij
het dansen
den omstan
ders verze
kert au hij
in zijn ecsta-

wellicht
zelf ook ge
looft. Daar
bij speelt de
Poolster als

II t m O e-

lingsplaats
Van goden en menschen een groote rol. Daar ge
komen bindt de Sjamaan, naar hij den toehoorders
^iior zijn hut mededeelt, het geofferde paard aaneen
'terrestraal en uit zijn wenschen in gebed, die door
ilo luisterende geesten naar Oeidgen's troon gebracht

OFFKRI'I.AATS IN HET ALTAIGERERGTE MET DE HUID VAN EEN PAS GEOFFERD PAARD

-
nis.rne nog
bestaan zul

len zijn ge
teld, omsin
geld als zij
zijn door den
modernis ee

renden ar-

b e i d d e r

Sowjets. SQ
In de berg
dorpen kon
den wij onze
trojka niet
langer ge
bruiken. Wij
moesten rij
paarden ne
men en hier

mede is het

daar te lan

de eigenaar
dig gesteld.

Elk van ons bereed een merrie en elk rijdier had
haar veulen, dat huppelend en strompelend op alle
bergpaden achter de moeder aanliep. Aanvanke
lijk keek ik nu en dan bezorgd naar de kleine
bruine spring in 't velden om, maar de veulens
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zorgden er toeh voor zorgvuldig onze s])oren U>
volgen. Wel kwarn hel voor, dat zij achter struik

dan uit

1  • iwUteii geleid, die in koud watnlintiten huizen naai jioik' i • ^ ,
mc-rdoo. d,. v „e.x„

as de drank
zi) hinnikten

antwoordden niet ]

d<
ojiengi'-

gewas verdwaald raakten
de verte, de merries
sperde neusgasten en de kleine karavaan was wedm*
hiieen. De dieren zijn door de bevolking tot emi ge
moedelijkheid opgevoed, die ons Europeanen vreemd
is. Wanneer ik eens de teugels aantrok, als de mer
rie ook maar een oogenblik staan bleef, kwam ter
stond het veulen aanspringen om te drinken en
noch het jong noch de moeder lieten zich storen door
den ruiter in het zadel. 83 De dorpen der Giro ten
liggen verborgen tussehen de berghellingen. Pkt-
seling liep de weg dood. Voor ons, op een weide,
staken naast elkaar drie
palen omhoog, die er min
of meer als galgen uit
zagen. Aan den top hingen
kale, wit glanzende paar-
denschedels, waarachter,
heen en weer zwiepend
als of een reusachtige
kleerenhaak in den wind
heen en weer zwaaide,
drie^gave paardenhuiden.
Wij zijn hier op een of
ferplaats der Oiroten,
waar bij volle maan ge
offerd wordt. Van de
manen van het dier wordt
de nimmer te voren ge
bruikte strik gedraaid,
die de leer voorschrijft,
om den hals geslagen en
toegetrokken. Aziatische
oertijd dus op tien uur
loopens van de hoofdstad,
waar de schoolkinderen'
leeren dat er geen God of
goden bestaan. 83 Meen
den wij een oogenblik ge
leden nog ver van alle
bewoning te zijn, nu za
gen wij in een nauw dal
voor ons, in de verte klein
als paddenstoelen, de
joerten der Altai-bewo-
ners. 83 Zij bestonden uit
boomstammen, tot een
kegelvorm samengevoegd
en met berkenbast bedekt. De bewoners
ons al uit de verte aankomen en de gastvrijheid
eischte haar recht op. Wij zetten ons op dieren
huiden en boden onze geschenken aan. Glazen kra
len, witte en blauwe, die men in Afrika geen en
kelen neger meer zou moeten presenteeren en welke
wij in den laatst gepasseerden coöperatieven winkel
gekocht hadden, waren ten zeerste naar den smaak
van deze menschen. De vrouwen bekeken ze stuk
voor stuk met den critischen ernst van een mode
show en hielden ze, om eens te kijken hoe ze ston
den, bij hun eigen vlechten of die van hun kin
deren. Het zag er in de joerte uit als in een
Middeleeuwsche heksenkeuken. Op een driepoot
stond een enorme ketel, waarvan het deksel met
paardenmest luchtdicht afgesloten was en die melk
bevatte. De damp hiervan werd door twe(» gedraaide

jr-. »
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zagen

wil als cocosnootmelk en dit w
Het smaakt(

van zure room,

g»'

AT. IN DEN TROMMEL EEN
AFGODSBEELD

, die men

ons nis gaston aanl.on.l: likour uit jtaardonmelk.
Ik holt nooit iets tloigolijks go|)i-oo(d
als oen vorscliiikkelijk hrounsoltjo
vofscltaald hier en Inatnlsptrtius. Do kletno ktnderet,
kwanten op handen on v,toten aangekropen en hktet,
het van don sehoplopol- De niannoit en vrouwe,,slurpten den drank bijna plechttg en «linken on-
toe- Esontt. bolsenn!" SI W moesten ahsolttut deOh-stoonthoot halen, die sleehts eetjs por week van
Biisk noordwaarts vaart. Dit hetoekende et-n onah

broken rit van 24 uur in een driespan, een dooreen-
iiehotst lichaam en een
nacht zonder slaap. i|
zaten zóó onder den mod
der. dien de paardenhoe
ven ons bij regenbuien in
bet gezicht slingerden, en
onder het stof. dat wij te
slikken kregen, zoodra
het weer droog werd, dat
onze bekenden te Oelala
ons nauwelijks herken
den. Op het postkantoor
hing het vaarplan en dit
vermeldde dat de boot
den volgenden ochtend
zou vertrekken. ̂  ij moes
ten dus s|)oedig verder,
aten snel: eierkoeken met
rozijnen, een glas zure
paardenmelk, een slokje
frambozenlimonade. 83
De nacht werd ijzig kil .
^ ij moesten echter onze
boot halen en deze rit
zal mij heugen. Ik her
inner mij slechts, dat wij
een korte rust hielden bij
een boer. Eerst ging ik
languit op den houten
vloer liggen en half ver
doofd zag ik. dat de kin
deren van den boer in di
})olati. een driekwartme
ter beneden het plafond
zich bevindende ..bed-
istee . te voorschijn kwa-

en me met w ijd opmigesperde oogen aanstaar-
81 Maar voort ging het w eer. heuvel op heuvel

laatste veerpont over. Een uur voor Biisk ge
raakte het rechtsche paard van onze troika in botsing
met een boerenw agen. Deze sloeg om. W ij galoppeerden
echtm- verder. Ik zag nog juist, dat de boerin zachtje-
van haar pakken en zakken afgleed, zóó onverwachts,
dat zij vergat te schelden. Eindelijk zagen wij bij het
eerste morgenlicht, wit en glanzend, de Ob-stooniboot

huurden w ij een roeiboot, roeiden wat wi
zei

men

den.
af, d(

loch.ti koiulenennam..nkaattjes...De"stooniboot?"ze
. .f'!3t*^ ^ lukct. ..die is tw laat aangekomen.di'

Nn<r" 1 hebt nog ruim den tijd!" ^Nog den ttpl ! XJfe waren i„" Siberië. Dood.no.
hot k,.„ ,,,
ad l,.„ ,,,, , ,i, , 1
' I laatste stuk doorSiberië blootshoofds heba

lijk in.
zoodat ik
afgelegd


