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SNELHEID
3) dook Sinclaik LeavisKocht Inj een schilderij van het huis van

de Kendricks toen hij hier AAas?"
,,Ik geloof van Avel. Hij liet een van die

"  schilders 'n schilderij maken van dat huis.
En hij kocht een paar dingen van me — een paarde-
haren sofa en een schilderij van den ouden kapitein
Gould. dat May Goidd hier gelaten had".
,,Had die kapitein Gould van dat portret een

Griekschen neus? En lichte bakkebaarden en een
streng gezicht?"
„Dat is 'ni. Wat heeft Brad je verteld?"
„Niets! ' Buffiim zuchtte. ,,Dan \vas Rivers dus

een doodgcAvone vent? Net als ik?"
„GeAvoon? Brad Rivers? Wel. Zenas heeft Brad

enkele jaren naar Taunton naar school gestuurd,
maar Avij zeiden altijd dat-ie zoo'n armoedzaaier a\ as,
dat geen hond van 'n Kendrick of 'n Bearse of Ti
Doane hem zou hijten. \ raag maar welken omven
baas hier in de stad je ook Avilt".
„Dat zal ik eens doen. Dank je Avel!"

Bufium liep over de stoffige straat van Apogee,
een lange man met innemend uiterlijk en een kaas-
bolletje op het hoofd.

Hij had slechts een-en-vijftig minuten vóór het
lokaaltje van Apogee terugkeerde naar het station,
waar de eerstvolgende exprestrein naar het Westen
stopte.

Hij belde, bonkte op de voordeur, liep achterom
en ontdekte hier Aurilla s moeder, die sei A ctten aan
het A\ asschen Avas. Over haar hril heen keek zij hem
aan en zei: ,,Ja?"
„Herinnert u zich dat ik kort geleden hier door

gekomen hen? Ik zou uav dochter een ooitenlilik
willen spreken".
„Dat gaat niet. Ze is op school".
,,Hoe laat komt ze terug? T Is nu vier uur".
,,Misschien dadelijk, misschien niet voor zessen
Zijn trein ging om vier-negen-en-veertig. Hij

wachtte o}) de stoe]) voor het huis. Het Avas vier-een-
cn-tAvintig, toen Aurilla Rivers o]> liiH ])ad verscheen.
Hij snelde haar ti^gemoet. zijn horloge in de hand. en

•• • 4 I..J/I tiiiiMeti /('oerli. raleiile hll iov;
noi2 voor zii iets had kunm n /.«er .»

u zich ...<■? Fijn: Ov. r
moei ik San F raliciM U v„,„

lanaii miaac-hien daarna India liilj ma ti' zn n n «aa.alstuldialt niat aan Kivars maar yirdla nog za„r,.
en-twintig en een halve uiinuut blij-

,.Eli - ali — j-ja y'A _
„Nog aan me gedacht.
„Natuurlijk".
„En gehoopt dat ik nog eens hierlangs kwam.
,,U bent zoo egoïstisch .
..Nee, alleen maar gehaast. Nog maar zeveri-eri-

tAvintig minuten. Nog wel eens gehoopt dat ik terug-
kAvam^ Ja toch? Hoort u de boot naar Jajian niet
fluiten — ons roejien?

apan!
„Zoudt u 't graag zien?"
,,\ reeselijk!"
..Gaat u met me mee? Een geestelijke kan aan den

trein zijn. Als u naar Detroit teleloneeit. hoort ualle,-
over me. Kom! \ lug! JrouAA met me. Nog maar
zes-en-tAvintig-en-een-haJf I

Als antwoord kon zij slechts fluisteren: ..Neen. Ik
moet er niet aan denken, t Lokt me i'rg aan. Maar
moeder zou 't niet goedvinden".

,,Wat heeft uav moeder te maken — .
,,Alles! Voor ons is het individu niets, de lamilic

is heilig. Ik moet denken aan mijn vader en groot
vader Zenas en honderden iirachtige oude Yankees,
die iets opgeliouAA d hebben, zoo oneindig veel grooter
dan individueel geluk. Noblesse oblige!

H oe kon hij. bij zulk een voorouder-vereering, de
Avaarheid vertellen? Hij barstte los: ..Maar je zou het
graag doen? Aurilla! Nog a ijf-en-tAA intig minuten
nu!" Hij duAvde zijn horloge in zijn Aestzak. ..Luister
eens. Ik Avil je kussen, ik ga zevenduizend mijl ver
Aveg. Ik ga je kussen, daar onder die Avingerd!' Zijn
vingers gleden onder haar idleboog.

Tegenstribbelend ging zij meix Aleiend: ..Nee. nee.
toe. nee!" tot hij haar Avoorden in een kus smoorde
en met dien kus vergat zij alles A\at zij gezegd had
en klemde zich aan hem vast. smeekend: ..O. ga niel
Aveg. Laat me hier niet achter in dit doodsche dorp.
Blijf hier — neem de Aolgende boot. Haal moeder

? *}
over — .

,,Ik moet deze hebben! Ik moet daar zijn — groote
race.Kom mee!"

,.Zon- zonder kleeren?"
..Koop ze ondiuAveg — San Franeisco!"
..Nee. het gaat niet. Behalve moeder zijn er ook

nog anderen aan Avie ik denken moet".
..Mr. DaAvson. Giad je echt om hem?"
..Hij is heel vriemhdijk en attent en een eclitt

geleerde. Moeder zou AAillen dat mr. l)aA\son domiiiE'
Averd aan Cape Cod en ze dacht dat ik op die manier
de oude laniiliebanden Aveer kon aankuoojten en een
echte Rivers Morden. Als mrs. Dhaasou kon ik het
huis en alles . Ze Averd onderbroken door zijn
tAvee handen oji haar schouders, door zijn ooücn. di'
eerlijk, maar bitter de hare zochten. *

-Krijg je nooit genoeg van die vooromhus?" rie)
nij uit.

..Neen. W at ik ook mag zijn — zij Avaren magm
n A. a ns )ij ooii muiterij op (h' kiiriiier. die he

kommandeerde, heeft grootvader Zimas - ".
L r, '''' ^ River-• staan. Hij was eon Portugeesche immioiant. dn
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Ribeiro heette, Fernao Ribeiro n. . i ,
iii de kamer stelt eeu kapitein V' ^ daar

Zij maakte zich vrij voor^.
onversaagd voort, tervijl lüj ironl''"
teederheid trachtte te legden:
„Grootvader Zenas Mas'^een km-r.. i i

een schipbreukeling en niet 1 ' ̂ ̂ ^^kere baas,
eerste werkebjke aristocraa in De
„Wacht even. Bedoel je dat '''

aan is? Maar dat huis van de IRverfdan
„Dat bestaat niet. Het huit; i i •,

altijd van de Kendricks geweest^^Tt^^'^ schilderij is
Cape God geweest -n vondrar'l''^'"''''""'
„Is het met waar? Niets .1

Rivers?" daarvan — van de
„Niets ervan. Het was nint v. •• i i ,.

te vertellen. Als je me niet o^eloofY 1 ̂ het je
Zij wendde zirh en ke,l n ""y^ '

zich dat aan het einde van de ,traaf
,  . ^ straat aan dien kanteen hoogte waamet een klein dornskerkhof. Zij mom

pelde voor Zfch heen: „Arme vader! Ik hield van
hem O zooveel, maar - ik „eet. dat hij fabeltjez
vertelde. Alleen maar omdat hij wilde dat we trotech

„Kom eens mee".
Hij volgde haar vlugge ztakpen het hui., in, naar

de kamer der vereerde portretten. Zij keek van
van het „Rivers-Hms . Zij ..treek met de liand over het gla.s van haar

vadeis foto. Zij het stof van haar vingers.Zij
zuchtte. ,.,Het ruikt hier inuh niiif!^' Zij iiep naar
de mahonie ladenkast en haalde er een vel perkament
mt. Hieiop was. zag hij, een familiewapen geteekend.
Zij nam een potlood, keerde het perkament om en
teekende een voortsnellenden auto.

Zij wendde zich om en stak hem de schets toe met
de woorden: ,,Hier heb je het wapen van de aan
staande lamilie, het einbieem van een nieuwe aristo
cratie, die weet hoe te werken!" Met een plechtig
heid, die heeleniaal niet plechtig was, zei hij: ,,Miss
Rivers, zoudt u met mij willen trouwen, ergens tus-
schen hier en Californië?"
„Ja", — hij kuste haar — ,,ais u" — zij kuste

hem — „moeder kunt overhalen. Zij heeft vrienden
en een beetje geld. Zij kan zich redden zonder mij.
Maar zij gelooft in het aristocraten-fabeltje".
„Mag ik tegen haar jokken?"
„Eén keer zou inissehien wenschelijk zijn".
„Ik zal haar zeggen dat mijn moeder een Kendrick

van Harlepool w as en ik zal verschrikkelijk dik doen,
maar haastig — - ja, die haast! Precies nog dertien
minuten!"
Uit de gang klonk mrs. Rivers' knorrige stem:

„Aurilly!"
„J-ja, moeder?"

_  „Als jij en die man den trein moeten halen, moet
je nu gaan".
„N-n-nee toch", hijgde Aurilla; toen, tot Buffum:

^Jk ga vlug naar boven en pak mijn koffer' .
„Dat is al klaar, Auriliy. Op 't oogenblik dat ik

dien vreeselijken man weer zag komen, wist ik dat
bij haa.st zou hebben. Maar ik vind toch wel dat je
me den naam van mijn schoonzoon zeggen kunt voor
je weggaat. Je hebt nog maar elf minuten. Haast je,
kind, haast je!"

buiten
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B ij de primitieve volleer en
van Russisch-Azië

door Kuht Luiunski IV. De KiiakassenZUIDWAARTS van Tomsk, langs de Jenissei,
ligt het land der Khakassen. Oest Abakans, de
bestuurszetel van het Khakassengebied, is
eigenlijk slechts een groot dorp. Tot het aan

den anderen oever gelegen Minoessinsk verhoudt
het zich ongeveer als Bannen tot Elberfeld. Toen
ik in de stad aankwam, was men juist van plan
op den Khakkasischen oever van de Jenissei een
derde zusterstad te houwen. Op eenigen afstand
van den grooten weg werden door metselaars lange
reeksen fundamenten voor nieuwe huizen gelegd.
Want op deze plek zullen de Khakassen een mo
derne hoofd- en regeei-ingsstad krijgen. SI Nog echter
leven hier tw-ee tijdperken naast elkander voort.
Onderweg w aren wij te w eten gekomen, dat in een
naburig plaatsje een Khakassische vi-ouw er alge
meen erkende betrekkingen met de geestenwereld
op na hield. Bij de primitieve volkeren van Siberië
heeft de oorspronkelijke positie van slavin der vrouw
nooit verhinderd, dat zij priesterlijke macht kon
uitoefenen. SI Al voortrijdend lieten wij geleidelijk de
gehuchten achter ons en k^camen in cle steppe; de
morgenzon spiegelde fantastisch in het zwarte zout
meer Itkoel; gx'oote vluchten Toerpa-eenden waggel
den tusschen de heuveltjes enkeken onsnienw^sgierig
na. Plotseling een verrassing. Ik vertrouwde de eerste
oogenblikken mijn oogen niet. Toen echter, toen ik
zeker was van mijn zaak, liet ik stoppen, sprong uit
den wagen en haastte mij een heuvel op. ,,Weet
jullie wat ik gevonden heb? Hier bloeit edelweiss,
al de heuvels langs den weg staan er vol van!" Ik
hurkte neer en plukte een ai-mvol van de fluweel
zachte, lieflijke bloemen. Edelweiss in Siberië, edel
weiss in de Khakassen-steppe, wde had dat ooit ge
dacht! SI We kwamen in Bolsjoi-Spirinn, een Kha-
kassendorp, waarvan de j oer ten, groote, zeshoekige
hutten, uit boomstammen samengevoegd en met tak
ken bedekt waren. Hier woonden volkomen gerussi
ficeerde inboorlingen, de petten boven de breede
gezichten met spleetoogen. Niettegenstaande deze
teekenen van civilisatie echter leeft het pidmitieve
in tal van vormen voort. S3 Wij moesten er ook
goed aan denken, dat wij bij Oosterlingen waren en
het tempo van onze reis naar hun gewmonten om
schakelen. Dit beteekende, dat wij eindelooze ge
sprekken met hen moesten houden en dat wij elke
aangelegenheid eerst na lange omwegen konden
opperen. SI Wij werden in een joerte gebracht. In
tegenstelling tot de armoedige tenten der Altai-
bewoners was alles hier keurig in orde. In de ruimte,
een gelijkzijdigen ze.shoek, stonden kisten en kasten
in het rond en langs de wanden hiervan hingen bor
den en koppen en flesschen, pi-ecies naar de grootte
gerangschikt, als waren het zeer bezienswaardige
rariteiten. Ook een spiegelblanke samovaar stond
op een met ijzer beslagen koffer. In een hoek
hingen afbeeldingen van heiligen onder een uitge
doofd eeuwig lampje; de Sowjet-revolutie heeft ze
onttroond.

(Vervolg op bladz. 539)
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DE BOROBOEDOER. FRIES ] UORSTELLEND DEN WITTEN OLIFANT UIT DEN HEMEL N E E B(, E DA ALI) i:\
MOEDER JAN BOEDDILL IN DEN LUSTHOF LOENBINI

M A I, n; .

TEMPELSCHOONHEID IN /AVA
DOOK AN PoortenAARDe Borol)oedoer nu. verreweg het grootste ^■an alle

Hindoe-Javaansche bouwwerken, is op een gansch
andere wijze gelegen. Het heiligdom troont op den
lop van een heuvel, die omringd is door lager ge

legen velden, de vruchtbare landen waar de akkerman im
mer bezig is. die wijduit gespreid liggen in de stralende
zon; zooals zij den heuvel omringen, worden die vlakke
velden weer omsloten door hooge bergruggen, die aan alle
zijden den horizon afsluiten. Vi ie dus op den Borohoedoer
staat, overziet een klein heelal. Daar rijzen aan den ge
zichtseinder de silhouetten op van den altijd rookenden
Merapi, een lange pluim van damp. het teeken van on
doorgrondelijke, onbegrijpelijke werking der natuurkrach
ten wordt als een lijn getrokken in de ijle lucht. Daar ligt
de even machtige vidkaau M<>rhal)oe. daar liggen de Soem-
hing en de Sendara. daar ligt het wilde bergland van Mino-
reh. dat met een karteligen rotskant tegen de lucht af
steekt. Alles ver. hoog. en oneindig. Beneden, in de vlakte,
glanzen de kronen der palmhoomen. die strak en recht o])-
stijgen uit den grond, en in den zaehten wind glinsteren de
harde, stekelige hhulen als de zon over dit klein heelal is
opgegaan. §3 De Borohoedoer dan staat in het midden van
dit grootsch geheel. Hij is er neergezet als e(m koningskroon.
Hij omvat den top van zijn heuvel geheel, hij is er als het w are
d e omkleeding van. De houwers hebben daar den heuvel

vel en er geen lange, recht

terras-gewijze afgegraven en zoo een grondslag verkregen,
waarlangs steenen guirlanden. omgangen, galerijen werden
gelegd. Aldus ontstond een. trapsgewijs hoogerwordend. bouw
werk, dat een steenen hekleeding van den heuveltop vormt.
De galerijen zijn eerst in hoofdvorm vierkant; aan elke zijde
verspringen zij nu en dan. zoodat emi rijke afwisseling wordt

'  t'- t'u ononderbroken halu-

(II)
straden worden ge^ ()rmd. De telkens hooger gelegen omgangen
worden dus ook telkens iets kleiner van oin\ang: ze zijn elk
een wandelgang van een twi-etal meters breed, aan de bui
tenzijde door een lagi-re. aan de binnenzijde door een hoogere
steenen ommuring afgesloten. Die >teenen wanden zijn door
rijke reliefs versierd. waaroNcr wij zoo dadelijk nog zulh-ii
spreken: door het \ erspringen der oinmnring ontstaan binnen
elkaar gelegen z<-s-en-dertighoeken. w aardoor cent on i vheid ver
meden wordt; een levendige schaduwwerking in de tropenzon.
In het midden van tdk der \ i<-r zijden \oeren trap|ten naar
elke \olgeinle. hooger gelegen gaainier ij. ()nze jilattegrond
laat dat zien. Aa (Ie \ ier<le verandert plot>eling het aanzien
geheel. De nu Milgende omgangen zijn niet hoekiü:. doch
rond. en wat den bezoeker
alle versiering weg. het
steenblokken nu. terw
lingen. ^n reeks van proliel.m en lijsten de eigenlijki
sieide. Deze ronde. eirkel\ormig(
kleine koepeltjes, klok-vorniige houw >elt j<->. in welker wan
den vele kleine ojieningen zijn gelat.m.' zoodat de ruimte
daarbinnen xan buiten af zichtbaar i>. Ze omsluiten elk één
Boeddhabeeld, dat de ledi
hier weer: men kan
poort, de beehlen s,aan er als ond.-r .-.-n Meenen stidp. Aa

\an ( ( zi crj j.wj,., o|)gegaan. staat de he

ling meer treft: et-iisklaps valt
een massieve wand \an \ ierkaii1i'

terwijl eerst een kanti\<'rk ^ an \oorstel-
\ an prolielen en lijsten de eigenlijke houw

terrassen zijn bezet met
(trniige

i'ie van

zoeker

ruimte \ rij we
er niet binnentreden:

-laan er als onde
gaanderijen te

onn

geheel Nidt. Dok
er is tteen deur oi

opnuMiw \oor e('n
cirkehormige top van h<
véél grooteren. rond*

\ erra

et gehe<'
,  vn koeitelboiiw .kroond wordt: ook deze koep,d heeft
niet. als d(> kleine klokken
openingen in In-t steenwerk:

het, ondoordringbaar

m

hoog en m

g: dt' nu o\er!>lij\ciide
wordt ge\orind door een

die door een pinakel be-
geen ingang. Hij is ook

\ an daaroNen. doorboord me'
een tieheimzinnie ü<->h(ten massa

ajestneu-. Inmiddels i-
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FRIES VAN DEN BOROROEDOER. VOORSTELLEND DE AANKOMST VAN BOEDDHA'S SCHIP, EN ZIJN HULDIGING DOOR
GEESTEN, BRAHMANEN EN BEVOLKING

al het omringende land steeds dieper voor het oog van den
bezoeker weggezonken. De stilte, het aan de aarde ontheven
zijn, is geleidelijk meer waarneembaar, de sfeer van on-w ereld-
sche concentratie en afzondering moet ieder treffen, die niet
met al zijn denken en voelen in het materieele steekt. Er is
eenheid in stijl tusschen koepel en Boeddha-omsluitende klok
ken eenerzijds, en deze en het gansehe bouw werk anderzijds.
Die bouwvorm heet ,,stoepa". en de Boroboedoer is er het
merkwaardigste voorbeeld van. Zulk een stoepa richtte men
daar ter plaatse op. waar eenig belangrijk feit uit Boeddha s
leven was voorgevallen, ol waar van zijn asch werd bewaard,
het bouwsel zelf verkreeg daardoor mede van de geestkracht,
de geestelijke waarde der leer en verw ieri als zoodanig een
heilige, zegenende werking: een baken des geestes in de zee
van het aardsch bestaan. S3 Wat is nu de bedoeling van dit
drie-deelige samenstel van het monument? Waarom die ge
sloten, geheimzinnige koepel op den top? Waarom die oveic a
dlge voorstellingen, in relief in den steen gehakt, langs de
vier vierkante gaanderijen, en het plotseling afbreken erv^n
hoogerop? Die relief-versii-ring geeft er eenigermate zeil het
antwoord op, en ook de andere vragen worden door het
monument beantwoord aan hem. die er zich met aandacht en
'"nst aan overgeeft. Hem toch blijkt, hoe de re
oorst aaneenrijen tot een levensbeschrijving van t en oec
Do ongeveer vijftienhonderfl voorstellingen,
liguren prachtige comjiosities. zijn vooi tin '''d i
vorschingen verklaard. In den gedachtengang van ̂ on BotdUst IS deze. onze wereld vergankel.|k. daarom o^iwaarcl^
on ellendig. Het menseh-zijn, stoflelijk. v ' r-ocm-zijn
«onlast. alle begeeren is hem uit den D"ov.e het persoon z^|n,
persoonlijkheid een o[)sluiten van den • Up leer
l'Mt™ . I „li.cl.. i- het • 'V f t'van één

een schakel is van een'«O het leven hier op aarde slechts een ' J
'»nger bestaan, een telkens herboren worden^ h _

huidig leven goed of minder goed te leven, z.jn e,^
men door

nlijk

Ik beïnvloedt en dit voor een volgende schakel, een her-ge
boorte, dus zelf als het ware op een hooger of op een lager
plan plaatst. De moeiten en zorgen, de lasten en de weife
lingen, de raadselen en nimmer-cindigcnde bekommernissen
van ons aardsch leven deden hem uitzien naar een verlossing
daarvan. Zooals anderen zich die denken in een hemelsche

PLATTEGROND VAN DEN BOROBOEDOER
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buiten

uit (li<-n ('indcloozcii kriiigl<»<)|) van
Icn ^vcn^cli. livt

bolooning .-n h.dsrhv b.-slralïing. d.' Bn.-ddba rn z.H
de Jiocddhisl ('<'n uilwrfi;
b-vciis en lasfn door lu-l uildoovm van
vorvluchligcn van do bojroorto. Is d.o to.-sland bcvodu. waarin
allo strovon, jagon, bogooron, dnon is

wonnon, dan vindt do goost oon
dio bovon lu-L aardsolio dnjvon

ovo

rust,

Hiaat: hot is hot nirwana, dat dan ho-
roikt wordt. Do Dooddha was hij, dio
do'/on uitwog woos on hom prodikto
tot heil dor monschhoid, nu vioron-
twintig oouwon golodon. maar nog
voor millioonon on milhoonon liohtond
straalt. Do Boroboodoor nu is do
aispiogoling in stoon van do/,o gods-
dionstigo ovortuiging. Op do oorslo
i'aandorij nu wordt ons hot loven van
Booddlui getoond, on van hot Oosten,
waar do zon rijst, boginnond. kan men
aldus don omgang maken gelijk <lo
goloovigo van woloor dien ging on zioh
in hot loven van don Xorlicdito vi'r-
tliopte. Don aanstaanden, tot zijn taak
boroidon Boeddha noemt do Indiër
Bodhisat twa, on als Bodhisattwa daalt
de prodiki-r uit don homol om. onder
allerlei wonderen, waaraan de monsch-
heid vroegm-zoowol als nu hohooi'to ge
voelt, als monseh geboren te worden,
een homelseho telg eens konings; do ko
ningin Maya zal zijn moedor zijn. Een
zekere overeenkomst mot do geboorte
van Christus zal menigeen hier in de
gedachte komen. Ook zijn geboorte
wordt van wonderen vergezeld: waai
de verlosser zijn eerste schreden zet.
ontluiken lotusbloemen. Als jongiding
een tempel bezoekend, ontwaren d(

O*?- -
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wImI 1^ \ onrtyciri yl iipt-
laat hij aehler: een I''!' dat eeuwen
geen hij bezit. De Boeildha eriang.le h. t m/ ^
Lor door .lezus van Aazareth zou v^or.len uitg., jn ok. n.
eerder zal e«'n keini'! door het oog een<

woord dal door ,
Hl.',. "i.*t al le av..r.lr. %™ ■„

..rafijk p-l.rach. ""■■■ >■ Oa'
^  7(K)ah- In-arooXi^ waailKMhn ,^  ■ ' 't h<'t >loilelijk le\en

er naald gaan. dan een
dl naar ( hristu-

zich mediers het
den etee<D weer geïn-

overeenkomst

van .Jezii.- wordt ver
in den strijd met den

•dit at ie teruggetrokken

dachten: ze wor
earneerd. Een nieuwe
niet wat ons
haald zien w ij
Booze. In in<

het heil te bezinnen, ko-
'-t<-n. in hein hun ge-hein

out w arend.

oin zieh op
men <le booz<-
vaarlijken tegenstandei
en .-eiiieten hun pijh-n op hem al. Een
nieuw wonder gceeliiedl: de pijlen
worden in bloemen ^eranrlerd. een
hulde aan het Goddelijk Inzicht dat
voor kwaadwilligheid onaanl a^t baar

voor hem. die er niet alle geest
kracht aan vasthoudt. Door die he-
iiroeving van .Satan vreesloos te w eer-
staan. bereikt de verlosser het hoogste
inzicht: de Bodhisattwa is nu Boeddha.

jreworden, en deze.
zijn

nii'uwe
begint
de

..de Ontwaakte
met eenigi' volgelingen,
arbeid als prediker van

odenln-elden in hem ^'-iTERSPlirER VJIS DEN BOROBOEDOERtiaar
den Bodhisatt a. zij komen tot leven en dalen van hun voet
stuk om hem hulde te brengen. Ook hier een zekere analogie
met het leven van .lezus. die in den tempel door de schrift
geleerden als w ijzer dan zij. als meer verlicht, erkend tvordt.
De konings-

heil-brengende leer. Dit alles staat in
de reliefs als in ge.-chriiten te lezen.
SI Hoe de begeerige naar het groote
heil een dieper dan gewoon meiische-
lijk inzicht kan bereiken, stichtelijke
\crhalen als lectuur-in-beeld-gebraeht.
volgen thans. Hoe het mogelijk was
dat de Boeddha zich in een lange
reeks ^ an mensclielijke le\ ens \oor-

bereidde tot^, zijn hoogetaak. hoe hij zulk een tra|
lijke volmaaktheid kon
werking en kracht verwer\en. wordt in ander»
Zij zijn den gewonen sterveling een leering.

I A an geeste-
bereiken. deugden A an zoo groot <•

reliefs get otind.
hoe bij t e IcAen

h
zoon. tot

g e e r e n
re-

be-
s t e m d. ziet
echter zijn le
vensgang een
keer nemen.
Eens. als hij
uitrijdt in zijn
wagen, terwijl
e en d i e n a a r
den g O u d e n
pajong, het
eereteeken dei-
vorsten. bo
ven zijn hoofd
heft om hem
tegen de zon-
nefelhei<l t e be
schutten, ont
waart hij een
grijsaard, een
gestorvene, en
een monnik: de
V e r p e r soon-
lijking van het
aardsche lij
den, den doocl,
en het zoeken
van een w<^g
— tl e m O n-
iiik — om aan tlie aardsche aanklev

eeft om het
jtad A an ilen
\ erliebte zoo
A cel mogelijk,
en zoo hij het
kan. geheel te

m \l (Id/h

lo onlkoinon. Dit» driv
verscliijningeii sl^MniHDU hem lol ook hij \\\\ zich
bezinnen oji een uitAveg uit het lijden; hij snijdt zich h<-t
haar kort, verlaat zijn paleis en de vorstenzoon begint een
nieuAV leven als bedelmonnik; gakvamunie noemt men hem-
tlen monnik uit het geslacht der "Cakya's. Al zijn rijkdom

LUCHTFOTO JAN DEN BOROBOEDOER

<len St

lustraties Aan
oude teksten.
A\ aarbij er zijn
Aan Ix'i-oemde
dichters der
oudheid: zij
doen denken
aan <ie gelij
kenissen des
bijlx'ls. Er is
een haas. die
zichzelf oflert
om een asceet

lot Aoedsel ti'
strekken, die
zich dus (d'fert
om het con-
i'entreereii op
b e t b O A c 11-
aardsche mo
gelijk te ma
ken. te steu
nen: een lee

ring Aoor den ^teiAcling. Kr is <-en ander di<M-. dat het goede
betiaeht door een belager te Inilji te komen, als die in nood
A t 1 k» ( 11 en A\i<' zou hier niet aan <len barinliartieeii Sa-
inantaan denken? \ldus w ordl dmi »rel.x.

'  ' »-en h ,  , ,, til CtgMljll

'••ij.'ii tcxmen den Boi-ddha op ste.-<ls hooger
oA ige i n men ie A oor-h-vensr.'gel. een g.'dragslijn g.-g.-v.-n. D.- derde

<'n A lerde gaanderi'
beeld
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CHOW-CHOW PVP, 7 IF/-;/vA'.V (>r/>
VIT DE\ KEX.MCJ. l '.-l-V .WAI'A'
ROES-ROES TE OOSTEEIiEEK

bouwwerk aldus zeer sterk.

gestejren jr.M-stelijk niveau;
<  ' Boeddha als e(>rste ver-
kondifr,.,- d,n- de meiiselilieid
■■•Hldende leer is Maithreya
geheeten; vele verkondi-
ginjien zullen volgen en de
allerlaatste vorm zijner pre-
«liking is Samantabliadra
genaamd, pas in de verre
toekomst zal deze den men-
^ehen \ ersehijneii, en aldus
ontplooit zich een steeds
ruimere gedachtenwereld,
een steeds omvattender
tijdsbegrip, een steeds in
tenser en liooger geestelijk
leven voor den geloovige
die. heil-begeerig, zich met
volle overgave wijdt aan
den Boroboedoer en wat hij
te zeggen, te leeren heeft.
Den zin van een baken in
de zee van het aardsche
leven heeft het

-Maar die
zelf-heilige

beteekenis wordt nog
verhoogd door hondertien beelden, langs de gaanderijen ge-

die den Boeddha \ oorstellen in een zestal, als het
markeercnde.

plaatst,
ware de hoofdjjunteii van zijn gei
gedaanten. Die gedaanten herkent
Boeddhist aan tle houtlingen der han
den, moedra's geheeten. Zoo is er de
houding van het tot getuige nemen dei-
aarde: tijdens den aanval van den Booze
nam Boeddha deze houding aan. waarin
hij de aarde tot een getuigenis aan
raakte, de aarde, waarop hij zijn tal-
looze vroegere o[)offeringen ten bate der
menschheid hatl gedaan; een geestelijk
wapen dat hij voeren kon door zijn
geestelijke grootheid. De houding der
Boeddha-figuren is overigens in hoofd
zaak eender; het is de gewone zittende
houding, die de Oosterling aanneemt,
wanneer hij nadenkt, de gew one houding
nu nog van iederen Javaan die zich op
s lands wijze rustig nederzet: gehurkt op

den grond met de knieën w ijd uiteen,
neergelegd op) den vloer. Naar iedere moedra draagt de
Boeddha in die houding een anderen naam. De Westerling,
dien dit vreemd mocht lijken, bedenke, dat zijn dagelijksch
leven vol is van hetzelfde verschijnsel en dat hij dit dan
heel gewoon vindt. Een piolitieagent in functie is agent, en
Pen politieagent buiten functie is er geen: een tramconducteur
in functie is ambtenaar en buiten functie, zelfs als hij op
dezelfde tramwagen staat, passagier. Een minister, een sol
daat, een makelaar en een vuilnisman zijn dat als zoodanig,
en verder niet. en dit is in den grond der zaak hetzelfde
nis de benamingen, die de Boi-ddhist aan de jihasen van het
Boeddha-sehapi geeft. Vier van deze geestelijke, Dhyani-
Boeddha's beheerschen elk een fier windstreken, een vijfde
's de Boeddha van het zenith, en aldus bestrijkt het geeste
lijk leven der Boedflha's de aarde en den ganschen kosmos,
het heelal: alles, w at is. w ordt in sferen door zijn licht omvat.
Be Boeddha's stralen het van den Borolioerloer naar alle
windriehtingen uit. {Slot lolgt)

DE CHOW-CHOW

CHOW-CHOW PCPS, S WEKEN OUD, UIT DEN
KENNEL r.t.V ilEVli. KOES-ROES TE OOS

TERBEEK

door

Seit eirsl
Hat sie ziim

P. M. Toepof.l

die Treiie sieli aus

Sitz (les Hiiiules

(Ier Welt verloren
Ilerz erkoren.

KELr.ERM.tNlN.Het i.s croed, dat KeOerrnann den Chow-Chow
niet heeft gekend, want dan had hij inplaats
van des Hundes gesehreven des Chow-Chows
of des Tschau Tsehaus en dit was te bijzonder

geweest om te treffen. Niet, dat in het a gemeen
de hond niet trouw zou wezen, maar de Chow is nog

opnierkelijk trouwer dan andere rassen. Hij wordt
nooit meer dezelfde in andere, zelfs niet in de liefde
rijkste en gezelligste omgeving. Echtscheiding treft
hem onherstelbaar, indien zijn ïievelingsmensch daar
door uit zijn leven verdwijnt, zelfs wanneer de om
geving bij het oude en de overige leden van het gezin
bij hem blijven. SI Wij namen in ons honden-repu-
biiekje de jonge Chow Chow-teef van vrienden op,
die om gezonclheidsredenen voorloopig een halfjaar
naar Zwitserland moesten. We kenden Dalla reeds
goed en zagen haar wel een paar maal in de week. SI
Bij ons op de hei met de groote ren van ongeveer
5000 vierkante meter en toen nog de gastvrije lersche
wolfshonden als leiders der hondenbevolking, met de
hondenvriendinnen: mijn vrouw en „Ou' Zus", die
een ,,hondeiuchtje" heeft, zooals men het noemt, en
die zoo heerlijk voor honden koken kan, went — vaak
tot teleurstelling zijner eigenaars — elke hond bij ons.
sa Maar Dalla is nooit gewend. Wel sloot zij tenslotte
vriendschap met Greate Pier, den jongen Ier van
drie voet schouderhoogte en zeventig kilo, die haar
heel den lieven dag met den wolvengreep op den rug
wierp, zoodat zij de manen verloor en een kalen hals

kreeg, wel zat zij al spoedig bij Ou'
Zus, later bij mijn vrouw en op het
laatst tweemaal even bij mij op
schoot, doch er schortte haar wat.
Kon zij even ontsnappen, dan ont
vluchtte zij naar het dorp en wacht
te op de stoep van haar huis op
haar vriend. Tot wij haar terug
haalden, waarop zij bedroefd, maar
gewillig meeging. S3 Een enkele
maal trok het wildrijke boschje,
waarlangs het heipad leidt, haar te
sterk en zette zij met den jacht-
kreet, dien de Chow even anders
uitspreekt dan andere rassen, haas,
konijn of faizant na; waarover de

jachtopzichter kw^am klagen. S3 Tot haar Ïievelings
mensch terugkwam en de zoo gereserveerde, ernstige,
waardige, plechtige hond hem als een dol Fransch
bulldogje in de armen sprong en hem onbedaarlijk
liefkoosde. SI
Wij drieën, die
het bijwoon
den, zagen
ontroerd toe.
Het Chinee-
sche toover-
hart was open "
en eindelijk
konden wij er
in kijken.
Een klein, mal, i
druk hondje, i
dat gilletjes
slaakte, likjes
gaf en wel het
liefst in de
borst van zijn
mensch was ge
kropen. Niet
meer de hau- ,
taine vreem- : ]
deling, die, bekendechow-chowrocslowCORO-
schoon hij al- net, die onlangs gestorven is
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tijd hollijk was frowcest, toch tegenover ons cn z(
tcg(Uiovcr zijn hondcvriendj(ï een zekeren alstand
had bewaard. SI Ik dacht aan de schrijvers. zeJ s
Britsehe. van Inni vooral de onden^ die den Cho\\ als
zuur zien en kennelijk nooit dit ras volledig hadden
gekend, noch verinoogd hadden het aan te voelen. SI
Zulk een trouw is een kostelijk bezit. Wien het ten
deel valt. zal, indien hij de waarde er van beseft, er
verlegen onder zijn als onder de liefde van een inensch
en wenschen zich passend te gedragen. SI Ik onder
schat de overgave van de andere honden, al of niet

buiten
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ras niet. Altijd stemt zij mij klein en ootmoedig, moet Borel over China h(^kWn gelezen en
i- bü den Chow is zij zoo héél sterk. SI Daarom reproductie van Melchers schildeni jn zn fi <

. Een h„n<l. <)ie voorkomen ewngoed
I.,., erf sehoonlnnnlt een van veel firooter ra».
Moorden,! v,el,t,-r, /eil l,.-», ln-nn<l do,,r "'te
en door zijn vaelil. maar e,en rnzieniaker. » Wijlen
Theo Mar ,1e» s.d.ijnt .■venai» ,k ,loor d,-.i (-ho« jie-

m. want hij schrijft zoo gevoelig -dus hite
Laat mij hierbij zeggen.

rnij te bijten.
SI In huis een hond. wiens j)h\siek liestaan men
nauwelijks opmerkt, maar wiens persoonljjkheid men

Wie den Chow eenigszins vmI begrijpen.
goed (Je

o[)nemei|.
Melchers'

hapt te weze
is a particularly nasty one
dat in mijn geval de Chow verjiliiht was

gevoelt. S!
van ras

Maar bij den Liliow is zij , r'i ■ 1 Itmoet alléén de ernstige mensch of het ernstige gezin die het karakter van China uitJieeJm.
Chow nemen en bid ik, dat bet ras bewaard mag Chinees is ook de Chow . Oppervlakkig Jielyelven ontoegankelijk. ja vijandig, mach-een

blijven voor den geestdrifteling,
die het eens eventjes populair
zal maken. Wat al ellende zou
uit zoo'n onbezonnenheid voort
komen! SI Maar mocht elke
eenzame, mits zuivere of nog op
te zuiveren mensch, een Chow
tot trooster, ja vriend krijgen.
S3 Van hun trouw onder elkaar
getuigt het volgende. De kapi
tein van een onzer zeeschepen
had een Chowen-echtpaar, dat
kindertjes kreeg. Op een mor
gen vallen de twee dreumesjes
ravottend van het sloependek
in zee. Zonder bedenken springt
de moeder hen na. SI Nog groot-
scher is het gedrag van den
vader. Hij kijkt overboord, meet
de hoogte en . . . . volgt haar.
S! Bravo voor Nederland! Het
passagiersschip draait bij, een
sloep wordt uitgezet, maar eer
men haar bereikt, is heel de fa
milie verdwenen. S! Men deelde
mij mede, dat er tegenwoordig
stammen ontstaan, die minder
fanatiek trouw zijn. Ik lioop,
dat dit op de vergissing berust,
dat men keniielhonden, die nooit
het gezinsleven hebben gekend,
spoedig wennen ziet. Dit is heel
iets anders. Men kan niet zeggen,
dat een anker niet houdt, zoolang het niet is uitge
worpen. S3 Want al schijnt de mensch de trouw naai
de film te hebben verAvezen — Avaar hij met de cari-
caturen van véél schoons sameiiAverkt — de trouAv
behoort bij den hond en de trouAv is gansch de ChoAv.
Het ras valt zonder haar ineen. S3 Intusschen, het is
niet aangenaam iemand naast ons te hebben, die ons
beschaamt. Wij heliben een eerste kruising. Peterke
Benjamin, die opvallend verstandiger is dan ik en ik
erken, dat het mij Avel eens hindert. Nu is dit Avel iets
anders, Avant meestal heeft de mensch meer verstand,
terAvijl toch ieder Aveet, dat de hond het in trouAv Avint.
SI Behoel ik verder den afgemeten, altijd rustigen,
zeifA\erkenden ChoAv te omschrijven? Van nature
kamerzindelijk en rein ook op zijn vacht. WantrouAvig
tegenover iedereen, behalve de huisgenooten en zelfs
tegen hen nog niet toeschietelijk of familiaar. Goed
bcAvaker, zonder dat hij lichtvaardig bijt. behalve
wanneer hij niet kan verhinderen, dat men hem op-

„HET GELE GEVAAR". SCHILDERIJ DOOR FR.
MELCHERS

Onioc'^nnkclijk, schier bonsaardi-^, lijkt ile Chiuccsche mensch.
Int men de handen 'iet, die co zacht hei hidsncier honden,
y.oo lijkt hel nok mei de Chineeschen keeshond, den ('ho-a- llnac.

lol men hem kennen leert

tig en schrander. Maar wie hem
goed beziet. ontAvaart in de fijne
lianden en in bet zacht gebaar.
Avaarmee zij het bidsnoer ge
bruiken. den verborgen, fijnen
mensch. S3 Af en toe trekt de
ChoA\ er graag alléén oj) uit. Ook
het teefje. Hij A\eet buitenge-
Avoon goed zijn huis terug te
vinden, kijkt verstandig uit in
verkeer en stak. reeds lang voor
de politie het in onze steden den
voetganger begon te leeren. lood
recht de straat over. SI In zijn
land is hij. zooals de Kees over
al is eeAveest. de hond van den
kleinen man en dus zijn Manusje
van Alles. Hij trekt door het
land met de kar. Hij bevaart
stroom en zee op alh-rlei vaar
tuigen. Hij beAvaakt erf en huis.
maar ook het soms verAvijderde
rijstveld. In het Noorden, waar

forsch is. jaagt hij in meuten
en trekt hij — daar gekruist met
den laïka. En overal eet de min
dere man hem. terw ijl zijn jongen
eene delicati^sse vormen voor
den rijke. Ash meent, dat men
hem om zijn vacht slacht en
het vleesch slechts bijproduct
is. zoodat ook deze wreedheid

op de schouders der bontdragende dames komt.
Zijn Chineesche naam is Avonk. Chow-chow is pid-
gin-English voor eten. Het ras is oud als zijn land
zelf en het individu is taai en Avordt oud als de Chi
nees. Hutehmson s encvclopaedie ziet in hem een
afstammeling der bmen om de zekerheid van be-
A\eging. ook bij sjiringen en om zijn viulig ligsen o]>
een smalle plank. Een alstamming overigens, die aan-
vechtl3aar is! \ eelal denkt men aan \eiAAantscha}»
met de poolhonden. Ash haalt daar den Thibethond
(als Patiala van bet echti
De ChoAv blaft

jiaar \ isser-Hooft) bij. ^
,, . niet mooi en dan ook Avijselijk zelden,riadden menscben met eim sle(-ht(
zelfbeheersching! Hii

ectite stem maar zooveel
IJ munt niet uit in gezichtsver-

maar bijzomhu- in gelu
ook goed is. ^ ■(;iilj
mogen

loor teiAsijl zijn neir-
bert ^ hite Ix^schrijtf in 17^2 er

reedsTn mNo:,'! "il C.liina had nieeac-liiafht.in M,., v,.,-»,!,,.,.,, ,1,. O,.,.»,,
In 1895 werd detentoonstellint»^

o}> eene
eer^t(

Britsclic
A ereeniging
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voor het ras opgericht. De stam van LaHv P i t
Philips IS de oudste en nog steeds zeer croed D^^^ dertig kilo. SI De oogleden
iatere leidende stammen zijn de Roteh*^ ^ ̂  rlit, als in meer rassen, wel eens naar binnen
Choonam. De eigenares der laatste kennei^^verir It zaak, dit aan de Veeartsenij kundige
haar Choonam Briiliantine voor 1800 ü ' Afdeeiing van de Hoogesehool te Utrecht of door
,Tjar de \ ereeniffde Statf^n «« 1 j steilmg een in dit werk ervaren dierenarts te laten ver-

^  helpen. Deskundig uitgevoerd noemt Prof. Dr. A
naar de Vereenigde Staten en w
hooger bedrag voor Choonam BriTliantin"a
iandkomt hij sedert 1897 op de tentoonstpOinrr " tt- Kiarenbeek in zijne „Practische heelkunde van het
«erd nooit tairijk en is hie^r tliMne kleine huisdier" de operatie eenvoudig, de bloedinggetiajte. gering, het risico klein. SI De jongen van Chows

zijn bijzonder aantrekkelijk. Mijn

verd nooit talrijk en is hier thans van
S3 België bezit twee sterke ken-
iièls, die niet schromen leidende

eenige poging tot een wandelinkje
met een Chow-pup in het dorp
leidde tot eene vlucht bij eene
bevriende familie. Geen vrouw of
kind kon van hem afblijven.

Tulpen voor de
kamer

honden uit Engeland weg te koo-
pen. S3 In Duitsehland zag ik
nooit veel belangrijks. SI Uiterlijk
verschilt de Chow al even sterk
van andere honden als innerlijk
en men weet niet waar te begin
nen. S3 Ik heb mij nooit aan zijn
hlanwe slijmvliezen kunnen wen
nen en keek, wanneer ik een likje
kreeg, altijd naar mijn hand of
het een vlek had gegeven. Hut-
chinson's Dogencyclopaedia zegt,
dat het eenige dier, dat deze eigen
aardigheid met hem deelt, de ijs-
heer is. Ik kan dit niet beoor-

deelen, want ik heb nooit een ge
zonden ijsbeer gezien, daar ik deze
dieren alléén in dierentuinen heb

waargenomen. In type is hij
een zwaargebotte kees met plat,
breed hoofd en kaken, die tot

voor aan toe breed blijven. Hij
heeft weinig stop. de neus is breed en zwart, maar en nu wilt ge
mag, evenals de oogen, licht zijn bij de lichtgekleurde diezelfde tulpen? §3 Inderdaad, maar ik wil niet
honden. De oogen zijn klein, amandelvormig en don- vertellen over de tulpen die bij duizenden, beter bij

Ti

PRIISS F.-JV OOSTENRIJK, TYPE F4N
ENKELE VROLGE TULP

(Foto Ucnco Blncinbiilh'iihfilrijl, Hillcgom)

DOOR G. Kromdijk

lULPEN voor de kamer?

Wel, zult ge vragen, is dat
nu een onderwerp voor een
artikel? Den geheelen win

ter heb ik tulpen in mijn kamer,
enkele en dubbele, met of zonder
franje, met korte en lange stelen,
waarop gevlekte, gestreepte, ge
vlamde en éenkleurige bloemen.
We kennen reeds alle mogelijk
heden met de tulp als snijbloem

toch nog iets vertellen overons

kerhruin. De ooren zijn klein
driehoekig, maar niet te pun
tig. Zij staan boven de oogen
en zijn naar voren gericht.
Spitst de Chow de ooren,
dan ontstaan de rimpels, die
hem de vermaarde gelaats
uitdrukking geven. Dit effect
bereikt de zwarte niet. Sche
delbouw en beharing verlee-
nen hem het leeuwentype.

De Chow staat op vier
rechte beenen. Want de ach-
terbeenen zijn ook vrijwel
recht. Hij loopt daardoor als
op stokken. De ronde voeten
zijn zeer klein. S3 Hoe rijker
de droge vacht, hoe beter.
Zij staat uit. Daaronder is
bet gewone dichte onder-
b

l

VTR. VAN DER TIOEEE. TYPE VAN DUBBELE
VROEGE TULPEN

(Foht Benen Blnciiibollenbedn'jf, HiUcgoni)

niillioenen door de Rijns-
burgsche „broeiers" in bloei
worden getrokken, doch over
het vervroegen van tulpen
in de kamer. SI Het is na

tuurlijk heel gemakkelijk een
paar maal in de week een
iDOsje tulpen te koopen, maar
dit geeft zoo weinig voldoe
ning. Het is uit den aard der
zaak aardiger als we de bloe
men zelf in bloei getrokken
hebben. Van in bloei trek
ken mogen we eigenlijk niet
spreken, dat is iets waar men
speciaal voor ingericht moet
zijn. Doch vervroegen, heel
kalm aan vervroegen, dat is
iets, wat in de huiskamer
heel goed gaat. S3 Het ver-

aar.^De staart mag niet te laag ontspringen. Zonder vroegen van bolgewassen is een heel aardige bezig-
eem omhoog te gaan. ligt hij met weinig krul «ijf heid en jaarli^» worden er dan -k ̂«1
opdenrue 1 De kleuren zijn rood, donker of lichter acmthen en Narcissen, vooral Paperwhites, ̂  ooi

wit. Behalve de onder- gebruikt. Dat men echter ook heel goed tulpen in de
kamer kan vervroegen, is iets, dat maar weinigen
schijnen te weten. Toch gaat het heel goed, als we
maar met enkele dingen rekening houden S! In de
eerste plaats bestellen we de benoodigde bollen

8it geldt voor alle te vervroegen bollen — bij een
solide firma. Bloembollen om te vervroegen moeten
van de allerbeste kwaliteit zijn, anders krijgt men

op uen rug
tot crème, zwart, blauw en j- r i
kant van den staart en de broekharen, die Iichtei
mogen wezen, moet de Chow streng éénkleurig zijn.
^ Het gewicht is zeer verschillend. In China
bet van de streek en haar werk af. In Europa geldt
natuurlijk vóór alles type. Dit voorop psteld wint
de groote Chow. Vijfentwintig tot dertig kilo komt
bet meest voor. Maar er zijn rcods vhh
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in ieder

absoluut geen gunsligi^ resultaten. Er kan iets aan
den l)ol niankeeren, zonder dal ge er iets van zien
kunl, daarom is Ix't koopen van bloembollen beeh^
maal een vm'lroiiwenskwestie. SI Koopt
g<!val geen bollen aan d(ï deur.
want al zoiubm zi; gezond zijn,
dan zijn ze voor li(;t vervroegen
in huis nog ongeschikt, omdat
het de goede soorten niet zijn.
Deze zijn er slechts enkele. SI
Een tweede vereischte is de
bollen zoo vroeg mogelijk te
bestellen. Doet het nu, dan zijt
ge tenminste vroeg genoeg, en
vermeldt er dan bij, als ge zelf
geen keuze kunt maken, dat
ze voor kamercultuur bestemd
zijn. Zoodra men de bollen out
vangt, ])akt men ze uit de zak
ken, daar zi^ anders spoedig
-.zweeten", zooals de kweeker
zegt. Men legt ze een jiaar da
gen te drogen op een luchtige,
koele plek, doch niet in den
tocht. Zijn ze goed droog, dan
kan men met het oppotten be

in oude. goed geglazuurd,.
Jlresultaten. et g('bruikIs.

0 NoseinlxT 193:^

l)ereikl juen goed,.
[*n geglazuurde

oijl raden. Oj) den
iet de

boven.

ginnen.\ oor de vroege soorten

den rand.
bollen op te p

met

 van gev<

potten moeten Me ti-n <len ludlen
bodem legt men een paar |M)t-« ■ ven. zoodat het

kant 11 a a I . i ■ 1Mater gelegenheid
O ver t oi bg* , 1.

^  te vOeien. Daar-
br b^t oni Mig'

uuaï d^' pnttmi met
on ol ilrie onder

"  ,„n ,T v,.ry„|..,.„s H.
daatsen. Ze moeten

den. ilal ze een
zoo g( j bun neus bov,ai
iiaar cm un ' ij , i
I, aanl.' uilk"!"''"-
„„■n no„-
<li,. lian,Il natuurlijk van
j ^ ai- als ri'gi'l zet mende grootte ai. e . . .
z,. zóó. (lat 'T '"«"-'T"
1,.„ „n.li-rlinjr g" vinjji-riliktr
ruil,lil- i- \
d,. nu
jili-kji- in tin" """ '"k'fpav™
uiircliui. zii.iilat ur oufn-vrrr 1(1
,.„l aanin "1, iln |>"lli-" knml.

den tuin moet
zi' nii't op

tijd tol o\ er-

S3 Dat ph'kje m
eoed zijn. Mant a ?

'  ̂ vortelvorlmng
dliefst niet later dan eind Sep

tember en voor de latere soor
ten uiterlijk eind October. SI
Dat oppotten is een heel secuur M^erkje, d.M'.z. de

MEyOELTULP MERCl'RIUS POT.
L\ EEN K.IMER GEKW EEKT
(Fuio Bciico B!ocmb<iUcnbcdrijf, Hillesom)

Zijn; men een

e kans oj» Mieees ge-
rin<- De aarde. Maar men ze in-
uraalt. iiiui-t li.-ln"»ó.ik Mn kti!:

,lro",-n liurisl. ilan

gaan.

grond, dien men er voor gebruikt, moet schimmel- zakelijk. Denkt U er echter om. <1^^^ ^ opiin
vrij zijn; er mogen zich dus geen stokjes of andere plek komen te staan. a\ aar het m yter niet Meg\ loei<'n

kan
vergane
resten in
bevinden.
G c 1) r u i k
dus geen
bladaarde,
maar He-
ver geMO-
ne, zuivere
tuingrond,
Maarop te
voren geen
bol len
groeiden.
Tulpen zijn
n.1. zeer
V a t b a a ]•
voor ziek
ten, M'elke
zwammen

ge m akke-
lijk . dooi
den 'grond
o V e r g e-
bracht
k II n II e n
worden. SI
Men b e-
boeft den
grond niet
bestaat uit

DLIRBELE VROEGE TULP ,.PE ICJI I{IJ)S.SOM
(Foto Benen BlncinhnDcnhcdrijf, Hillegoin)

speciaal te bemesten, immers een bol
schubben, die reservevoedsel bevatten.

Men plaatst de

. fie-
g i n t b e l
h a r d t e
\ r i e z e n.

dan brengt
men er een

laagje t urf-
molm. riet
of blad O}»,
niet omdat
ze zouden
be\ l iezen,
maar oni-

dat men
midden in
den Min-
ler de pot
ten als het
noodig is
tu- uitlialen
kan. Si
.1 a m 111 c I'
g e 11 o e g
iieeft niet
iedereen
een tuintje,
maar ook
\oor hen is
er raad.
koele kast

dat in Mater oplosbaar is en later door de Mortels
opgezogen moet Morden. SI Naast zuivere aarde is
ook de keuze van den bloempot van belang. Alleen

jiotten in een donken
ol kelder <ui controleert nu en dan of de aarde niot
te dioog Mordt. Om bet ombootteioiMen der bolki'
— door de beworteiing bidetten. moet er iet-
ZMaais op gelegd \vorden. leest men \eelal. Maar
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 7iin -]
Graaft L de potten iiever in e \ 'l^'ttzen krom.
J500 dat de potten ongeveer 7n '''
bovenrand van het kistje hhj^ 'nnieden den
op te vullen met aarde, heeft iviimte
(reen la^t, en volgt nien noL- ^an kfonigroeien

itieer de nm.'
1111 n-i ... 1 • naii

1  1 r. ^ ook niefo. IVt'anneer de bollen nu n-e.,- i - natuur

i. - «««ai voSl-'T"-
gf van de soort en on.^..^^ ■ i ^j/diillend en haf van de soort en oppotUid^ Mr ^angt
Duc V. Thoil-luipen niet Kerstin^^ "i "
beu? ^oor den hloeniist is dit ^ /o bloei lieb-
njaar iii de kamer valt het lieusel/^'^ kunstje,
zeggen: zet een dergelijk vroerxerw^
bet hoofd. Als ge de Dueies en d f kever uit
tulpen, zooals Brilliant Star in d + vroege
Januari in de warmte breno^t is T helft van
De eerste bloemen blijven soms nod f genoeg,
dat kan men voorkomen door de"^00^1 ^
vlak bij kachel of radiator te nla u r.'" ''f''
in die gesloten kist donker is, ̂-ekkinwl
gels. De neuzen moet men dan met ^ kloemsten-^os afdekken, terwijl men er voorrilit^o ri-kr
het gieten met te vergeten. Hebben de potten ei^
een kleme week m gestaan, dan zet men ze i^h^t
Ucht een paar dagen later in de volle zon. Een ge
regelde temperatuur van 60-65 F. is gewenscht.
Staan ze eenmaal m bloei, dan plaatst men ze wat
koeler en uit de zon. In Februari dan is zoo'n kist
met meer noodig doch plaatst men ze direct in het
hebt. Goede res^ultaten bereikt ge door de volgende
soorten m opvolging binnen te brengen: Alle Duc v.
Tholl-tulpen, enkele vroege tulpen zooals Brilliant
Star, rood: Mon Trésor, geel; Rose Précose; Gen. de
Wet, oranje; Prins v. Oostenrijk, oranje-rood; Ibis,
rose. Goede dubbele tulpen zijn o.a. Couronne d'Or,
geel met oranjebruin; Murillo, zacht rose; Peach
Blossum, rose en Boule de Neige, zuiver wit. Onder
de nieuwe Mendel-tulpen zit ook dankbaar materiaal,
we noemen o.a. Mercurius (zie afb.), Farly Beauty
en The Rose.

De MARKIEZIN DE POMPADOUR had drukken
omgang met de grooten van haar tijd, zooals Turgot,
Buffon, Helvetius, d'Alembert, Diderot. LodewijkXV
daarentegen vond hen slechts een troep klaploopers en
toen men hem eens verzocbt.eenigen op te nemen in zijn
hofstoet,riephijuit: „Wat,dat allesmoetmetmij eten?"

£ ƒ<: V ClIA KASSEr\DOR P

DE SJAMANISTISCHE PRIESTERES, IN EXTASE DANSEND

BIJ DE PRIMITIEVE VOLKEREN
VAN RUSSISCH-AZIË

(Vervolg van bladz. 531)IN het dilemma tusschen de nieuwe leerstellingen
van het godsdienstlooze Rusland en de leer, die
de popen van den Tsaar hun gebracht hadden,
wonnen de sjamanen weer eenigszins in aanzien.

Wij vroegen waar de priesteres woonde. Dit was niet
zoo gemakkelijk vast te stellen, want de Khakassen
trekken 's-zomers uit hun houten winterkwartieren

weg, opdat hun paarden niet ontijdig de weidevelden
afgrazen, welker gras hun wintervoedsel zal zijn. SI
Maar een uurtje verder, op een plek waar de dorpe
lingen juist aan het houthakken waren, zouden wij
haar wel vinden. Spoedig waren wij ter plaatse, waar
gevelde woudreuzen in stukken gezaagd werden,
die tot groote hoopen werden opgetast. Voor een van
deze hoopen zat een man, de lange Khakassen-pijp
in den mond, op zijn gemak hout te klooven. Wij
moesten ons gesprek weer op zijn Oostersch inkleeden,
begonnen dus over het weer, zijn gezondheid, of de
tabak die hij rookte lekker was en boden hem tege
lijk een paar pakjes van onze eigen tabak aan. Hij was
de echtgenoot van de vi'ouwelijke sjamaan en schudde
bedenkelijk het hoofd, toen wij te kennen gaven,
dat wij zijn vrouw wilden zien dansen. In de eerste

plaats waren daar de wet
ten van den stam, die zulk
een profaneering niet
duldden, maar ook en even
belangi-ijk en gewichtig, de
bepalingen van den Sow-
j et-staat, volgens welke de
vrouw overal gelijk ge
rechtigde burgeres was en
haar anachronistische posi
tie als dorpstoovenares af-
geloopen moest zijn.
Tenslotte verscheen zijn
vrouw in den ingang van
de hut, een forsch ge
bouwde boerin me t krach
tige, ras-kenmerkende
trekken, wier gang duide
lijk verried dat zij ge
schoold was in de inheem-
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sche dansen. Het zonderlingst was eehter
lange zwarte vlechten had, zóó lang, dat deze
over het middel reikten. Hi<
samengebonden met, naar ik zag,
draaide, een zeldzaam,
artikel, nl. een veilig
heidsspeld. Achter een
houten schutting ver
richtte zij voor ons het
traditioneele ritueel. Zij
was precies zoo gekleed
als een mannelijke sja
maan: met belletjes en
vleugels aan de sehou-
ders, terwijl zij de too-
vertrommel met het uit
hout gesneden goden
beeld in de hand droeg.
Haar gezicht was nu ech
ter bedekt met een mas
ker, bestaande uit lange
roode en zwarte banden,
die van het voorhoofd tot
op de borst hingen. De
priesteres verbergt nl.
haar sekse, want de stand
der sjamanen staat boven de geslachten. Toch kon
men, toen zij in een kring begon rond te draaien,
begeleid door het doffe dreunen van haar trom,
aan de dikke vlechten,
die rechts en links uit het
masker te voorschijn kwa
men, de vrouw herken
nen. Toen echter ver

dwenen in het extatische
rondwervelen, het wap
peren der vele banden
en veeren en verdere ver
sierselen, bij het stam
pen der voeten, het rom
melen van de trom, het
snerpen der belletjes, ge
leidelijk alle omtrekken
en wij zagen niets meer
voor ons dan een rond
tollende kleurige massa,
als het ware een personi
ficatie van het oude, pri
mitieve geloof dezer Si-
berisehe stammen. SI

Maar de nieuwe tijd heeft
zijn intocht gehouden,
ontnuehterend, zakelijk
en alle Aziatische roman

tiek verdringend. In de
steden van Siberië liggen
in de door den Sowjet-
staat ingeriehte coöpera
tieve winkels van Oinsk

tot Wladiwostok overal

groote hoeveelheden uit Europa oostwaarts gebracht
worden. Men kan eehter slechts datgene koopen, wat
kort tevoren ontvangen is en noodzakelijkerwijze zijn
de zendingen meestal beperkt van omvang. Ieder
heeft recht op zijn bepaald aantal meter stoffen»
op een der vijfduizend linnen petten met papieren
klep, waarvan op zekeren dag een model in alle

uit

dat zi)
tot

waren beide einden
toen zij zich om-

Europa geïmporteerd

CHAK

VROUir VAN DE\

dezelfde artikelen, die in

ASSEy

i  . ,r. een kist met nikkelen horloge^,etalages han,-. • kwam. waren die hj
(iM li and 1 *'^e knollen, m (h ■ . . i
" kX .la-,-.. Uitvc-rkca lu. 0|.a „den. «as overal Iruit in ov.-ry o.nl ,e verknjgrn,
,  üitarlneide keuz,-. l>os,l,aardln-,e„. Irambozen.
^  aalbessen, vooral appeb

vernietigde alle ideeën
van een ongastvrij Sibe
rië. Toen wij echter een
keer Eurojieesch wilden
eten. Ideken de prijzen
hiervan ontzaglijk hoog.
Een kleine bus inge
maakte vruebten. in onze
Europeesebe w inkels een
volksartikel, w as een niet
te betalen luxe en dan
had de inhoud ook nog
een duidelijk merkbaren
bliksmaak. waarschijnlijk
omdat jarenlang zich geen
inh eemsehe kooper voor
liet onbetaalbare artikel
ojigedaan bad. S3 Te Mi-
noessinsk badden wij ken
nis fmniaakt met een Kha-

kassisch meisje. Zij was beel knap en had lange
zwarte vlechten, waarin zij zware Tsarenroebels ge
vlochten had. Meermalen gingen wij niet haai mee

wanneer zij inkoopendeed
op de markt, waar het
nieuwe Rusland zich \ oor
zijn Aziatische onderda
nen door emmers en ke
tels. kinderbadkuipen en
wascbmacbines nuttiger
maakte dan door al zijn
bepalingen bij elkaar.
Dit beteekent voor deze
mensclien bet hoogtepunt
van macht en regeerings-
bekw aambeid: dat het be
stuur wagons kan laten
rollen, duizenden km van

bet ̂  esten naar het Oos
ten. welker inhoud de
misdadigerskolonies van
eens veranderen in een

nieuw land. dat eischen
stellen mag. zooals een
land aan de andere zijde
van de Oeral. SI OnsKha-
kassiseh kennisje was op
school geweest en wist
over dit alles mee te pra
ten. Tot afscheid hadden
w ij haar een pleziertje be
loofd: zij mocht iets uit
kiezen en bracht ons naar CAIAKASSEySTAM

 een kraam op de markt. Hier lagen armbanden en
kammen van groen celluloid, het nieuwste goed-
koope modeproduct van Europa. Zij kon zoo moei
lijk kiezen tusschen armband en kam, dat wij haar
beide lieten behouden. Zij deed ze ter plaatse aan.
een stillen, l^lijden glimlach op het gezicht.


