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JANUARI ^De nieuwe zon stijgt hooger boven de aarde;
haar banen in den ochtend worden goudener;
dieper van licht is de hemel, waarin zij in den
avond zinkt.

Dit is de vreugde van het nieuwe jaar: De stijgende
zon en de diepten van licht in den hemel.
Een sterkend fiuidum gaat er uit over de aarde,

spannender worden de krachten. De mensch ziet den
akker aan en hem grijpt de lust tot den nieuwen
arbeid. Want er is te ploegen en straks is er te zaaien;
er is het wachtende werk en het lachende leven op
den akker. In later maanden zal hij denken aan den
oogst, aan het sparen en de zorgen. Nu in de eerste
maand kent hij alleen den lust, die het hart groot
maakt en de leden spant; hij kent de vreugde van
den opgang.

Zie, hoe die mensch daar staat op den heuvel en
oven- de strekkende velden blikt, het licht volgt in zijn
stijging en de lengte der voren meet. Hoe hij de
gedachte aan dien wachtenden arbeid blij omhoog
heft in zijn hart.

Ligt zijn akker onder de wade van sneeuw of onder
de stormende wolken van regen? Hij gaat en meet
en veiheft zich, onwankelbaar door de zekerheid van
de lengende dagen.
Met liet oude heeft hij afgerekend in den stillen,

onmetelijken nacht, die de grens was van twee ge
tijden. Hij heeft gestaan op de kentering, ziende naar
liet voorbije, zijn geheven handen hebben de donkere
gec aanten geiveerd, die, als herinneringen, naderden
UI iet duister, waar de hemel sterreloos drukte op
et woud. Zooals in primitiever uiting de eenzamen
van de heide de demonen verjoegen met het knanen
dei roeren en pistolen in den nacht. Daarna is hij
geschreden over de grens en het nieuwe ligt vooJ
hem, onbekend, ondoorgrondelijk en onpeilbaar. En

eelt zijn hart groot gemaakt en zijn leden sterk.
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dennen voedsel en rankheid- /<'<) hoog
gaf hij in zijn naakti^. zv J
in de lucht, in dmi ^n warnier ̂ ehnii-
De vogels vonden veUV lioog^le sparren

plaats beneden en zei vineht naar den
Lchten, vreesden toch die hoog< r
populier. ramiari. teiwijl zijn
Doch nu, in het midden ; j Jat de

uitheemsche wezen nog nie v n
zon haar baan hooger neemt n h /
de uitverkorene van .torm en
merels vooral, die ontdiktin, < J>,,ven voial-
koude iets in de lucht was g<"konn n- <L ..ji^asle
.sel en veilige schuilplaats gaal. Zij le ) '
zwiepende twijgjes gezocht en < aai < r Ijchte
vreugde van het nieuwe jaar, het wonderi.jk-in hti
boven ijs en sneeuxe en in den ..
Een nieuwe, vreemde lust ontdekken zij. < "

wiegen doet cip de maat van den g< v i< < < n wii
hoog in den popel, den eenzame, die nu p ots< in>^
staat in het midden van alles.
De vogels zien van hem uit over de wouden, ovei
; heuvels en rivieren. Zij hellen hun snavi'L naai

„j lucht en het is ol zij jirobeercii <le klanken ti* be
vrijden, die diep verborgen liggen in hun wezen. Het
is het eerste zoeken naar hetgeen sedert den zomer
verloren ging. Willen zij elkander helpen, elkander
leeren het verlorene terug te vinden? at beteekent
anders dat sjilpend bijeenzitten op den allerhoogsten
twijg van den hoogen populier?
En hoor nu, is er daar niet één, die de melodie

hervonden heeft?
* *

*

De zwerver heelt het goed in het nieuwe jaar, want
de menscben zijn in eens milder geworden im <le her
bergen vroolijker. Hij ontmoet eim kameraad en néig
een, zij zijn allen welgezind en met hun drieën gaan
zij te zamen over de landen. Zij slieren over de sneeuw
en zij lachen; hun schoenen gajien en het deert hen
niet, want de dagen lengen en hoe kort shndits duurt
het nog dat zij weer barrevoets kunnen gaan door <le
eerste lentedagen. Zij zingen: ij zijn de drie konin
gen uit het verre land", en in den tuin op den heuvel
staan zij zwijgend, met open monden van MubaziiiH
tegen het hek geleund en turen naar het wondm- van
witte rozen in de sneeuw. Zij kijken eikaar aan om
deze schoone onulekkmg. „Nu al bloemen, blomnen
m de sneeuw , fiinsteiim zij vmwonder,!

Ik haa er een, h.A brengt vast geluk vm,r 't heele
jaai , zegt de jongste. Hij sluipt smd den tuin in en
gn,pt een wme roos. Zijn vodden versie." 1^01 nm
en dan trekken zi verder den n . . . '
arm, zingend, dat zij zijn de drie"k' <>ver. arm m
verre land. ' " koningen uit het

Zij gaan door de bossehen ia tor 1 1 1tuinen. Zij buigen <ie k«|.,,en'vo„rui, ''"l ''■*
den storm en duiken we'r in t. snijden-
Zij worstelen voort, lachend in "l kleiMlmg.
op h

somVoiwh '1' van verschillende
is de ItVi- Doch de hoogsteklagend-rijzeïide

I  1 gaiischen wmler werd hij gemedenwant de sparren gaven immers beschutting en dè

un dooltocht. Want zi we."'
der dagen voorbij is en zij 1 donker-tste .„aanJ, tvLvo . , "Trv."",'''; ^ 'l"Als do knudo loilol- r,',h : "'If-'t.
zon klimt, zegt d,> oudste dan 1"
dat hij de vlier in knop heeft V'
hazelaar zi
0111

een

en bloeien. En ('h.'V. " sehieten on eenden moed nog men,- te stVrV*' toe.
vogel gezongen heeft. limhm
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Samen rekenen zij uit, wanneer <le eerste zoinerselie
(lagen kunnen komen en samen laehen zij om de
ironie van iuin droom. De gapende sehoenen binden
zij vaster met een touw en zij slieren vroolijk verder
langs het pad.

Zij gaan zoekend langs de eenzame hoeven en
s avonds kruipen zij weg in het hooi om te slapen.
..De dagen ieiigen, de nachten strengen," zegt er

een en hij nestelt zich dieper in de wissen van hooi.
..Zie de stenen", zegt een ander. „Heb je ooit zulke

groote sterren gezien, d Is of ze uit den hemel zullen
\ allen".

Wij zijn de drie koningen, neuriet hij en hij stoot
den jongste aan. Maar deze slaapt als een kind zoo
gerust met zijn witte roos nog op de vodden.

*  *

*

Dit is de maand van nieuw vertrouwen voor den

werker en den zwerver, en de vogels.
Wij. op onze heuvels, we zijn reeds afgedaald naai

de elzenbossehen. waar we weten den wachtenden

bloei in den winter. Deze bruine trossen waren er in

December ook. ja in November zelfs. Maar nu zijn
zij grooter en er is een paarse gloed gekomen over de
sierlijke katjes. We ontdekken er als rossige puntjes
de bloemen, die gelijken tred houden met den groei
harer toekomstige minnaars, de trossen, opdat zij
tegelijk de lente ervaren.
W e plukken enkele takken en dragen ze mee naar

huis. W ant w e weten dat in de zonnige, warme kamer
deze takken binnen weinige dagen zullen bloeien gaan
en in .Januari de lente zullen tooveren.

Zie. boe die trossen nu iederen dag meer gaan zwel
len. hoe zij wisselen van donker-bruin tot paars en
van paars tot goud-brons. Tot zij op een ocbtend
verrassen door bet gulden breken van de hulsels en
als franjes van gouden sierlijkheid uithangen over de
vaas. En den anderen dag stuift in gouden wolkjes
de lente door Uw kamer, terwijl over den berg nog
de winter ligt.

Dit is een onzer vreugden in de eerste maand. Een
andere is die van de zeker stijgende zon. J. Vv.

GEHEUGENKUNST
nooR A. AwertsjeinkoTwee vrienden zaten in een café en dronken

een glaasje likeur. Eedor Iwanoff rookte, sloeg
het eene been over het andere, keek het lokaal
eens rond en zei toen onverschillig tegen Wladi-

mir Pjotreff:
„Je bent dus naar die voordracht geweest?'
.,Ja, en het was eenvoudig verbluffend".
.,Wat was bet onderwerp?"
,,Gebeugenkunst".
..(jeheugenkunst? Wat is dat voor een weten

schap?"
„Dat is de kunst, om alles te onthouden. De man,

die de voordracht hield, deed exjierimenten het
is eenvoudig ongelooflijk, wat die man in zijn ge
heugen heeft".
„En wat heeft dat met jou temaken?" vroeg Fedor.
,.Je weet toch", antwoordde Wladimir, ,,flat ik

zoo'n last heb van mijn slechte geheugen?"
..En dus zou die nieuwe wetenschap je moeten

helpen?" lachte Fedor.
..Zeker. Het is werkelijk ongelooflijk. Ik zal je

dadelijk een voorbeeld geven. Je herinnert je toch

wel. dat ik alle getallen altijd vergal — tot den dag-
van vandaag heb ik je telefoonnummer nooit kunnen
onthouden".

..En nu?"

..Nu wordt alles anders".

„Dan ben ik toch nieuwsgierig", antwoordde Fedor,
nam een slokje en keek eens naar een aardig meisje
aan het tafeltje naast hem. „Hoe doe je dat dan?"
„Heel eenvoudig", antwoordde Wladimir. „Zeg mij

eens langzaam en duidelijk je nummer voor?"
„54-26".
,,54-26 .... let nu op: de eerste helft is 54, de

tweede 26. Twee keer de tweede is dus de eerste".
.,Nee. dat klopt niet. Twee keer 26 is 52 en niet 54".
,,Juist, je moet dus de tweede helft dubbel nemen

en daar 2 bijvoegen".
,,Prachtig", riep Fedor. „maar dan kon het cijfer

toch bijvoorbeeld ook 26—12 zijn".
..Daar heb je gelijk aan", peinsde Wladimir. ,,Wat

was je nummer ook weer. zei je?"
„54-26".
„'n Oogenblik; dadelijk heb ik 4. Eens probeeren:

aan handen en voeten heb ik twintig nagels, maar hoe
onthoud ik dan die 6?"

..Filister eens", zei Fedor. ..missehien was het toch
verstandiger als je het nummer notec-rde".

..Als jij me ook altijd in de rede valt", riej) Wladi
mir opgewonden. ..kan ik er nuoit opkomen. 01 je
interesseert je voor geheugenkunst, ol niet!

..Zeker. Ik wilde je 4 alleen maar gemakkelijker
maken".

Wladimir zat in gedachten vcrzonkim. zei toen:
..Dat eerste Avas toch beter. Je viu'dubbelt de tivee-

de helft en telt er 2 bij oj). maar hoe onthoud je dan
die tAveed(- helft? Misschien met een bankje van 25
roebel en één zilveren roebel?'
..Dat is te moeilijk", zei Fedor. „Weet je niets

beters? Hoe oud ben je?
„32".
,.Nu dan. 6 jaar aftrekken van je leeftijd en je

liebt 26".

„Goed", antwoordde Wladimir. „En hoe onthoud
ik 'die 6?"
„Misschien 5 vingers en één ziiv(>ren roebel.''
^^Nee, dat gaat niet", riep Wladimir ojigewonden.

..5 'vingers. 1 roebel, jij hebt heeleniaal geiui talent
voor geheugiuikunst".
„Doe 'tdan zelf!" zei Fedor geiugerd en bestidde

een Benedictiner.
„Benedictiner?" zei Wladimir. „Het woord Beinj-

dictiner heeft precies zooveel letters, dat ze. met 2
vermenigvuldigd de tweede helft van je telcloonnum-
mcr opleveren' . • o
„Dat klopt ook woer niet!" nep b(ulor uit.

dictiner heeft 12 letters en wij hebben er 1.5 noodig .
,.Dan schiijven we Benedictiner met ck .
Goed", zei Fedor. „Twee Bcncdicktimu- m<a ck,

vermenigvuldigd met 2, plus 2 nee. dat van me
mand onthouden. Er moet iets (Muivoudigers be-

'"!!wat is jo .,„k vn,c.(; Wla.liniir
na een jioosje.
„54-26", riep Fedor geiinkkeld. .
„En wat denk je daarvan" — ^

„mijn oom was 57, toen hij stnu- . Zijn dochte. stn iltoen ze 21 was. Daarmee zou 't kunnen .
(Slot op hiadz. Z4)
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gaan, is het verdwijiC van het
der getijden van zeer Veel invloed ^
tuur en natuur van dit stuk oelelkT^N
doch nog altijd vindt n^eii er een rijke ̂
landschaps- en stedenschoon, eigenliji , ■
Ongetwijfeld is er met de inpoldering ' ^ f
westelijk gedeelte, dat thans den naain^rpolder draagt, veel Van het natuuHut,^."l^^^o^'^^^'"
aspect der kusten van het vasteland o
gen verdwenen, maar wij krii<^en ̂  y^erin-
nieuwe sehoonheid, andere sehooJheid^^' ^
Dank zij immers de iandschapsaesthetiJ
tmg in deze moderne droogmakerij
zich met vertrouwen laat aanzien, een aanti^ ''
andschap m den nieuwen polder geschanen^
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/aiiuuliand in alle gewesten vi
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van dv oude Zuiderzvv ons voor
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cr ailijd op })c-wij moeien

daehl blijven, dal hel teehniseli-
strakkeen -stijve niet nioel j^aan
ov erheersehei, in Nedenaiid.
IVIen moei de natuur zooveel mo-
•ieiijk vrij iaten, opdat het iand-
M'liap een vreugde blijft voor
liet oojj;. W aar moet het lieen
als overal rechte lijnen, van
wegen, dijken, slaien bruggen,
rivieren en kanaien. lieei netjes
maar tevens o zoo >-tijl en sma
keloos. liet landschapsbeeld in
een tuturistisehen w irv\ ar v^eran-
deren? Is dit niet reeds op vele
plaatsen, vooral in de omgeving
van groote steden, w aar dit ver

schijnsel wel haast onvernii
het geval? Alles steen en ijzer, mechanische bev^^r^^^S
en motorgeroes. moet dat onze toekomst zijn^ ̂
!Niemand zai deze vraag bevestigend beantwoorden.
I  1 ~ Ol^aat ons dus waakzaam zijn vmor hetgeen W.)
bezitten. Laat ons. waar mogelijk, streven naar het
eomproinis lussclien technische cultuur en natuui.
iaat hel landschap natuurlijk blijv^en! Wel nHi
inpoldering van het IJselmeer is een gunstigo ge
legenheid om naar het bereiken van dit doel te
streven. Langs de Friesche en Overijsselsche kust
zijn prachtige en merkwaardige iandschapsgedeelten;
daar zijn de geologisch zoo lielangrijke kliffen — men
deiike ook aan L rk —. waarvan de \ ereeniging tot
Behoud van Natuurmonumenten er een in bezit
heeft: het Oude Mirdumer Klif; de punt van Vollen-
hoven is helaas danig verknoeid. Daar is het oude
bosciigebied van Gaasterland — hoe weinig is er nog
van over. en hoe wenschelijk is een harmonieuze.

IN DEN IJ DOORN l'OEDDii BIJ DURGERDAM

schijnt te zijn- terland tot den IJ^elniond. Daar zijn de mooie plas
jes met de meeuwen en andere watervogels van
Tacozijl, de bi'oedplaatsen van de kluut in het Lem-
sterhop. de i'ietmoerassen langs den ko[) van Overijssel
en het Kampereiland. Niet minder belangrijk is de
hoogc Gooi-oever, waar zuidelijke, Rijn- en Maas-
zv\ ei fgesteenten, op het strand liggen, liroederlijk te
zamen met de granieten van de keileem uit de Scan-
dinavisclie glotschernioreenes, die duizenden jaren
geleden ons land bedekten, en eveneens het lieele
Zuideizeegeliied. Qf wij denken aan de \ eluwekust
met haar struikgewas aan het ondiepe strand, aan de
schilderachtige oevers tusschen het Muiderslol en
Zeeburg bij Amsterdam, aan de liloenirijke buiten-
dijksche gronden van Durgerdam tot Wlendam en
vcuci, en de niet minder mooie doorliraakkolken
met laar rijke VogeKvereld. Overal stoot men op
natuurschoonheid, welke in haar rijke afwisseling,
zoovvi v\at de planten- en dierensoorten, als het

..natuurlijke'^ overgang van dit oude diluviale land geheele landschaV^bedd dÖ, ' mide Idnnënzee be
in het nieuw t te winnen land! Ik denk verder aan de treft,
rijke vogelbroedplaatseii in deze kustzone, van Gaas- om

ot

nog

-  "r" ■-

HET 01 DE MIRDVMERKIJF MET HET STRAND, EEN l'ARADIJS VOOR STELTIJX)I'ERS EN
NATUURVRIENDEN

mooiste van ons waterland behoort,
maar stedenschoon der ster-

vimde oud(! liavcnstadjcs
eii vissclicrsplaatsji^s met
liaar folklore te zwijgen. ^
Waarlijk, wanneer men
hier de waterstaatkundige
l(H'lniiek ongestoord haar
ajang li(U gaan. wanneer
slechts de landschapsaes-
tlnUieus en natuurkenner
hier zou mogen advlseeren
voor het drooggelegde land
alléén, zou er een groote
sclial van echt-vaderland-
sche cultimrwaardim ver
loren gaan. Dat er veel ver
loren gaat, iietgeen onver
mijdelijk moet worden ge
acht-, is zeker. Maar er blijft
altijd nog voldoende moge
lijkheid over om de natuur

v.--
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SCHOKLAND; DE MIDDENBUURT

zooveel als het maar kan in haar rechten te laten. En
zelfs zou het maar een geringe moeite zijn om in het
drooggelegde land eenige hectaren te bestemmen voor
de wilde natuur, voor een broedkolonie van kluten
en vischdieven, van purperreigers, aalscholvers en wat
al niet meer. Al zulke natuur-„musea" maken het
landschap tot een vreugde voor oog en hart. Hoe erg
voelt het gemis aan een schilderachtigen plas met
riet. elzen en berken in de Wieringermeer niet aan!
^ De al te rationeel geleide waterstaatkunde moet
de poëzie in het landschap niet dooden. en nog minder
moet zij zich indenken, dat met het stoffeeren alleen
het beoogde effect: een artistieke verfraaiing van het
Nederlandsehe landschap, zal worden bereikt. Er
moesten eigenlijk aan Waterstaat een paar ingenieurs
verbonden zijn, die óók bioloog zijn. Dan valt beter
de aandacht op al die duizend en één détails van het
landschap, die zijn waarde in aesthetisch en weten
schappelijk opzicht bepalen. Maar nu zulke ingenieurs
er met zijn, dienen onze heemschut-menschen en
natuurbeschermers handelend op te treden. De tiiddringt. Weldra wordt de spade weer in den grond
gestoken! ^

de koekoek
DOOR Ko ZwEEPESKoekoek, koekoek! HeUer en ver klinkt de

koekoeksroep, wanneer het lentewoud uitbot
Walt April zijn ze weer teruggekeerd uit het

dnm Zuiden. Dan zwerven ze door bosch en, over het wijde polderland en de zilveren plassenEn hun roep luidt de lente in. De knoppen z,tl
t e giond onder de oude kastanje is bedekt met bnkleverrge knopschubben en al! de wind door tr*"-
kenktumen strijkt, voert hij wolken gonderjtuifm::!
1  ri i 11 hebben al jongen en de hnlp i -c^ e lolle hnde broedt op haar tweede legsel Do^'
koetkri^d'lf »tSnd "d.':volgt bet mtLtü: = :t:t
Keus weer ont\\riU^+ • i t ^ ^ ^ uem tel-wEEi ontwi kt, om zich tenslotte tnok rr

iX^en itlT T"-en 111) zal een ander wi fie anPt t

Slrde V '"'='>'h«"ige lo?bof"■andere„ O van hun kroost iSen ri
vanterechrfo^'-S'^stl' at er<loor het laehende knteUnd onbek""""' ^» -erend, luid loeplrh-n-^ljdrr^^^^^

t. door-
oeiiien.

.  1 Pr bonte kieften. Beiie-
^ Boven kleurig tapijt
den hen ligl het en i>aar«ieb
stikt mol dutzendoii n e bun nestje ge-Daartusschen hebbi n ^ ^ ondiep kuiltje
bouwd. Hel is met veel ;.,.,,,.|tjes en grasjes. De
in den bodeiiu beklee ^ . j^^^jjngevlekte eitjesgrashalmen overhuiven sluipen de ouden
als een kostbaren schat. ^ voor behaardevan het nest Jiun geheiin
of gevederde roovers. dezelfde kleur en
eieren veel grooter is. al 1 . ; .n.t „ueieren veei giotttr. „laar zeker is. aai zij
teekening? Wij ^ Merk\\ ^Ati ^hat
rustig blijvon ki. ur bobb.-.. als
koekoekseieren stu < ■ niet kunnen v

laar zeker is, dat
de
de

Korivot^iv.-xv... ^ Daar we niet kunnen ver-
andere eieren in he die kleur naar eigenonderstellen, .lat .le kook-k ■■ J
:;;ir"z.crsp:Si™er..„ .o. e

we'Togrtallóoze 'waame.uingen jloen en .luizenden
nesten controleeren. \ ..orl.,..,..g bi.jlt b.-t een van
de vele wonderlijke naluurgeheiinen. 1 rouw draagthet mannetje voedsel aan voor het iroei en i wij ji en
telkens weer verheft liij ziel. hoog boven
om zijn geluk uit te jubelen in een klaterend lied. ^
Na twee weken komt eindelijk lu-l oogenblik. dat de
eischalen breken en de kale jongen voor het eerst de
wijde wereld inkijken. Magere, armzalige slumjx rtjes
zijn het. Slap en bewegingloos liggen zij in de nestkom.
Maar als een der ouders versebijnl. sperren zij de
kleine snebjes wagenwijd opmi en iateii zich geduldig
volstoppen met rujiseii en mugjes. SQ Al en aan
vliegen de ouden, maar de iionger der jongen is niet
te stillen. Uit het groote ei is ook i'cn grooter jong
gekropen, dat zoo magelijk nog leelijker en wanstai-

koikoi- 1^
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t 1 fï e r waaniier hij tic onigcving bespieilt, zijn licltlorgeel.
Als hij don hok oponsport , tnn naar oon luid gonzonde
libol to sna|)pon, zion m dal dozt^ van binnon oranje
rood is, bij hooi jongo vogols nog moor, dan "bij
do oiido. SI Ondor hom ligt hol moorljo, mot zijn
brooden riotzoom. Op hol spiegoigladdo oppervlak
drijven zvarlo meerkoeten, mot oen vdlto bles op
don kop. Een reiger staat roerloos, op één pool,
in lu^t A\ atei tt^ turen. Blanke lelies droonien in een
stilh bot ht en blamte, glansvlt^ugeligtj insecten zwe
ven op trillende witdcen boven dt^ roomblanke kelken.
S! Dan ziet hij plotseling, hoe de futen ijlings met hun
jongen in het veilige riet wegvluchten". Dit had een
waarschuwing voor hem moeten zijn, maar tle tlolle
roes van de eerste vlucht en de schoonheid van de

schuiven. Even later ligt een der jongen tlan ook op wereld rondom hom, maken hem roekeloos. SI Onder
zijn rug, maar tlat zal niet lang tluren. Want met een hem klinkt oen sohot, en als het zooveelste slacht-
onergie, die men niet achter tien peuter zou zooken, offer van zijn golijkonis mot don sperwer tlwarrelt hij
werpt het plotseling het spartelende jong van zich als een vormeloos hoo])je vcoron omlaag. Het water-
af. Nog een duwtje en het rolt over den rand van sluit zich onmiddellijk boven hem. De kringen worden
het nest. waar het angstig piepend blijft liggen. SI grooter en grooter, tot zij doodloopen op den oever.
Den volgenden dag liggen alle jongen koud en leven- Dan ligt het meertje weer glad en rimpelloos ondor
loos naast het nest. Maar in de

rrestkom troont het ondergescho
ven kind, luidkeels schreeuwend

om voedsel, dat de ouden onver

stoorbaar blijven aandragen. S!
Zien ze dan niet. dat deze in-
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den strakblauAven zomerhemel, als
een metalen spiegel.

MAROKKO
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driniïer hun eigen jongen ver

moord heeft? Begrijpen ze niet,
dat het hun eigen jong niet is, deze
kleine schreeuAvleelijk, doch een
vreemdeling, een indringer, die
hun gastvrijheid met ondank be
loont? SI De jonge koekoek groeit
als kool. Weldra vult hij het heele
nest en van den vroegen ochtend
tot den laten avond sleepen de
leeuAveriken vootlsel aan. Nu is er

geen tijd meer voor jubelzang. SI
Op oen zijner rooftochten ontdekt
een wezeltje het nest. Angstig fladdert het man
netje met hangende vleugels voor hem uit. Begeerig
dezen schijnbaar lammen en gemakkelijk te grijpen
vogel te vangen, springt hij er achter aan. Maar juist
ais hij denkt toe te grijpen, Aveet de vogel zich met
inspanning van alle krachten voort te sleepen. Een
tijdje duurt dit spelletje voort, tot zij ver genoeg
van liet nest veiAvijderd zijn. Dan slaat de leeuwe
rik de vleugels uit en verheft zich in de blauAve lucht,
Avaar hij zijn vreugde over het gelukken van deze
list uitzingt. SI Het nest is al lang te klein ge-
Avorden voor den indringer, en hij zwm-ft rond in de
omgeving er van, luidkeels roejiend als een kleine
tiran. Maar ais de bruine kiekendief, die z'n nest
heeft aan den rand van het kleine meertje, op breede
vingerwieken over het weiland si nikt, duikt hij in
elkaar en houdt zich muisstil tot het gevaar voorbij is.
S! Maar op een dag trekt hij de wijde wereld in. Zijn
voeren zijn glad en sterk en met gemak verheft hij
zich boven de weiden. SI Het is een nioohg slanke
vogel gcAvorden. De zAvart met wit gestreepte borst
contrasteert fraai met de blauAV-grijze bovimdeehm.
De sierlijke lange staart is met witte spikkels bestrooid
en heeft een Avitteii eindzoom, die elke verAvarring m(;t
den sperAver moest uitsluiten. Ook de vleugels zijn
korter, en de vlucht is minder snel. SI De felle oogen.

JONGE

N het algemeen ges])roken zijn

i;er in Marokko geen slaven
nieer. Slechts de sidtan en de

hooge adel in (hm Hoogen Atlas
houden nog slaven en slavenfa
milies. meest Soedan-negers. De

KOEKOEK

mannen dragen bijna allen een
soort Assyrischen baard. SI Ove
rigens voelt de slaaf van deze ede
len zich in zijn vaste positie zeer
behagelijk. Als bediende of lijf-
A\ achtsohlaat lijdt hij, voor zoover
men zien kan, een bespiegelend,

ja een lui leven. SI Zoo houdt de tegenA\oordige
sultan Sidi Mohammed nog een slavendorp in de
onmiddellijke nabijheid van zijn door de Franschen
gebouAvd j)aleis te Rabat. Opmerkelijk is, dat dit
paleis, Avaarin hij voortdurend verblijf houdt, niet
in de Arabische, maar in de nieuAve Eransche Avijk
ligt, bijna geheel omgeven door de; hransche gouver-
nenientsgebouAven. Si In de dikAvijls enorm groote
kas])ahs der edelen in den Hoogen Atlas, zooals b.A'.
die van Teloeët, van de familie Olaoea, of de kasbah

EEEinVERIK. EEN JONGEN KOEKOEK l OEDERENI)
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te Asni, helibeii de slavenfamilies hun woningen
meestal in de zware ringmuren der burchten. Zij vor
men daar als het ware een levenden muur om hun

heer en gebieder. S3 De laatste .,groote Sultan"', die
zich nog krachtig tegen den inval der Europeanen
verweerd heeft, was Sultan Moelav Hassan. S3 Maar
schalk Lyautey, de eigenlijke veroveraar en pacifica
tor van Marokko, heeft zeer zeker voor dit land,
welks volk hem zoo na aan het hart lag, het beste
gewild. Sedert 1913 staat het Sultanaat onder
Fransch protectoraat. Regent is de nog jonge Sultan
Sidi Mohammed. De administratie en rechtspleging
is, wat betreft de Mohammedaansche bevolking, in
handen van Marokkanen gebleven. SQ Van de vijf
grootste steden van Marokko: Rabat, Casablanca.
Meknes, Fez en Marrakesj hebben de beide laatste
in hun oude Medina's hun karakter bewaard. Hier
trelt men ook de meeste cultuurmonumenten aan,
daar zij eeuwen lang residenties waren. SI In deze
oude steden klopt de polsslag van het leven nog zoo-
als 1000 geleden, zij schijnen bijna geen invloed te
hebben ondergaan van den modernen tijd en Europa-
.  veel takt, maar waarschijnlijk ook om strate
gische redenen, hehben de Franschen hun nieu%ve
^ec en op een afstand van vijf a zes km van de
.  e ma s gebouwd en deze door autobuslijnen niet
elkaar verbonden. SI Tanger (tegenwoordig inter
nationaal gebied) en Casablanca hebben door aaH-
va en yan oitugeezen en Spanjaarden veel van huU
.:c loon leic ingeboet en zijn afschuwelijke rommel-^
laJirieks- en avonturierssteden gew or
den öa Wanneer men slechts de kust
steden, zooals Casablanca, Tanger,
Rabat enz. bezoekt, krijgt men dus
n geheel verkeerd beeld van Ma-

rokko eii de Marokkanen. Op deze
■  eden drukt reeds te veel het Euro-
peesehe stempel, en dit is waarlijk
met tot hun voordeel. De karakter
loosheid van vele op snel-geld-ver-
dienen ingestelde EuropeanL en de

fi l»"i\mv]oed uit op de primitieve

ovekëffaf« 7®'= E"r„peaa„
de/e lied '^o'^^ aandheul van
I etsclit rmtionahteu cn dikwiil, „i,
'!<= laagst, volksklassen, die elk '
hacmsehe minderwaarfi iKen in-

achten

kèn' ® T«<-.-h..iid.-nlla.
l::;k;::.l.d.il- va„ (:a-alda„..a lintr-
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Atlas, door

Roode. of hel Ihir.R ch-r Sahara
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icl

zeer go<

oeroude karavanen[>a
westelijke

i^
de

daangel.-l-'<l'-
d. dat owr den llongeii
Sahara <m \erder naar

Ifde weg. waarover.dezel
Timhoektoe leidt. Het ^ Al

■  ' de Almoravnien en rAtongeveer 1000 jaar geleden
■1 1 . 1 1nie t

dat zij
niohaden zoo snel en
voorwaarts drongen, 1 1 , " j

^  ̂ \ Hoor vruchtliare vlakten naderentot staan kwamen, i'001 \iuc m- «

zidk
<>erst

een stootkracht
in de P\ renceën

bw'ij het kale rotsmassief van het \ooig« ergte \an den

Atlas, die met zijn fijne blauwe omtrekken tegen den
horizon afsteekt. Oj) cle platte toppen hiervan ge
komen ligt het geweldige jianoraina \an ( en oogc n
Atlas met zijn met sneeuw bedekte sjdtsen \ooi oris
en aan zijn blauwe voeten wijzen in <h" lielgroene
vlakte roodachtige minarets tusselien opstijgende
i-Qokwolkjes omhoog. Het is Marrakesj. Met hon-
derdtwiiitig km snelhc^id suist de autcduis o\er de
rechte straat op de oude stad toe. Wij jiasseeren de
Fransche nieuwe stad (iueliiz. prachtige palmentui
nen, roode, meermalen doorbroken ringmuren en
eindelijk een vervallen stadspoort. Plotseling staan
wij in een 1000-jarig verleden op het ])lein Djmnaa-el
Fna, het Plein der Herinnering. ()f> dit ])lein liet nog
30 jaar geleden de Sultan de hoofVlen zijner jmlitieke
tegenstanders rollen en daar er in dicm tijd in Marokko
nofi; geen geïllustreerde dagbladen waren, werden
deze hoofden op een muur in de nabijheid \ an een
(stadspoort gespietst, zoodat het zich daarvoor in-
teresseerencle jiubliek deze in oogensebouw kon

,
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ut'iiu'ii. Maar ook als waarsohu-
\^iIlg eu hlijvcud,^ horinoering.
SI l)o liooidcn zijn weg. maar
aan den \ oet van den innnr
>|»eelt zuil lietzellde eeinvige
leven al van muzikantim en
daiiseis. aiioliaten eii gooelu^-
iaars, gesluierde demi-mondai-
aes. hrielsehrijvers voor aiud-
phabetem zoeligheden- en
\ ruelitenvei koopers. s langen
bezweerders en toovenaars. \ er-
<ler zijn er een menigte kleine
cate s van tentdoek en lappen,
handelaars in levensmiddelen
en schoenlappers, gaande en
komende kameelen, ezels en
Europeanen. Alles bijeen een
meer dan kleurig talreel. Men
ziet er huidskleuren tnssehen
blank en diepbruin: mannen in
witte ol bonte burnoes; gesluierde vrouwen met
groote. donkere oogen kijken ons nieuwsgierig aan.
Een donkerblauwe hemel en een gouden namiddagzon
stralen over deze symphonie van het leven. §3 Door
een wijd open poort komen wij in de soeks met hun
bazars. Een koel halfduister ontvangt ons. De smalle,
bochtige straatjes zijn met linnen doeken overdekt,
ot wel er ligt een netwerk van wijnranken over. De
eene bazar rijt zich aan de andere. Overal is gedrang
van menscb en dier en klinkt de kreet: ..Palek!
Falek!" (opzij). S3 Wij zijn in de levensmiddelen
soeks. (Gesluierde broodverkoopsters zitten op den
grond achter hun gevulde manden. \ an alles is hier
te krijgen in de winkeltjes met sappige groenten en
Iruit. bij de dadelverkoopers en slagers. Dan komen
de straten der verschillende ambachten, straatjes der
[»antoffel- en linnenkooplieden, der koper-, goud- en
wapensmeden, steegjes der kuipers en mandeiivlech-
tcrs. der tasschenniakers en bewerkers van luxe
lederwaren en het met vijgeboomen omzoomde
j»lein der tapijtenkooplieden. Dan komen wij in de
schilderachtige ijk der katoen- en w olververs. Dw ars

HE
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over de stegen hangt op lange stokken van huis tot
huis de veelkleurige avoI te dragen. Tn de straten der
messensmeden is nog alles hand- en voetbedrijl.
Overal wordt nijver gewerkt of handel gedreven en
van ..Oostersche luiheid" is niets te bemerken. Hier

leeft men nog in den gezegend en tijd der kleine mees
ters. S3 De ambachts- en kooplieden zijn niet aan
werktijden gebonden, ieder opent of sluit zijn zaak
naar eigen goedvinden. Men kan bier 's morgens t)m
vijf uur. maar ook om een uur 's nachts nog inkoopcn
doen. S3 Ook komen w ij de graan- en linnenbeurzam
voorbij, evenals foedoeks (een soort ])asanggrahans),
op w eiker binnenhoven kameelen en ezels vreedzaam
naast elkaar uitrusten van hun zware vrachten. Aan
een met mooi mozaiek ingelegde fontein vult de
waterverkoopcr zijn geitenvel met water en laadt het
op zijn ezel. 8Q De schemering begint te vallen, d<'
moezzin zingt op de minaret der moskee zijn oproe])
tot het gebed. In de voorbal der moskee verrichten
mannen de ritueele wasscbingen en bid(hm, met het
gezicht naar het Oosten geknield. In bijna alle win
keltjes verricht de koopman zijn gebed en laat den

kooper wachten. Dezonvergult
de roodc muren der paleistui
nen, waaruit rozengeur ons
tegemoet waait. Bij een stads
poort staat een blinde bede
laar in een bruine pij. de hand
uitgestrekt en voortdurend zijn
leed klagend. (Slot volgt)

IOLKSIXCIITERS \ KUNSTENMAKERS OP EEN PLEIN TE MARRAK ES.I

ACHTER
GEBLEVEN

DOOK TrIXIEHet was een dag, dien ik
niet gemakkelijk verge
ten zal. Het afscheid
van een rijkanicraad,dic

wegging naar een ander land
en die baar paard moest acbter-
iaten. De laatste dagen, ais we
elkaar ontnuxUten, hadden we
druk en veel gopraat. Over de
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boot, waarmoo zc zou verttokkon. oyer hol go.Ioollo
van do u.eubolon, dat z.j n.ol „loo iMldo „o.,i, n, ovo,
alles, wat met de reis m
verband stond, alleen
over dat eene, dat toch
ons beider hart het meest
vervullen moest: het
paard, dat zij met geen
mogelijkheid kon meene
men, een stuk van zich
zelf, dat zij moest achter
laten. Misschien beter dan
iemand anders heb ik ge
weten en begrepen hoe
haar hart hing aan de
mooie bruine, met het
fijne hoofd en de intel
ligente oogen, de satijnen
huid en het groote, trou
we paardenhart vol war
me genegenheid. Eenmooi
paard en een lief paard
en een goed paard, dat
alles gaf, wat zij er van
kon verlangen en meer.
Het was alsof we bij af
spraak zwegen. Er zijn nu
eenmaal dingen, die moei
lijk met woorden te be
naderen zijn. SI Tot de
laatste dag kwam. Ik zag
haar bij de box staan, zag
het half afgewende ge
zicht, hoorde de uiterste
beheerscliing in haar stem,

MAROKKO. PALFJSTl'IN L

zoo n

zoo veel

bcsiissiiig gesteld rd.

feller. ri'eder.
dood.

I I .laii iiari I'thi

Het leven scheidt vaak
, (!e<igeid< (lym- <lan de

En vriendschap is
onv crschil-•bap.

(lic voelt voor
if een dier.

dien

V rien<ls<'

lig <d
<.('11 iin-nsch o
5^ \Cel beblx-n v\e
,ni<l<lag gepraat, toen de
j.,.,l^tc <lani van reserve
brak en <le belofte, die
ik dee<l om naar het paard
oin zien. oin bel te ge
ven ^^al bet missen zou.
,„n het te vergoeden, wat
het onberroejndijk verlie
zen moest, die belofte VA as
bindender <lan vele licht
vaardig afgelegde eeden
v an oiivA ankelbare trouw.
rxü Het paanfd kende me

ai <j[oe<l. want wij waren
v<'el in eikaars gezelschap
gevs eest
een

in

Ik

A HALJNA TE MARR IK ES.I

herinner me

rit langs het strand
en znidw esterstorm.

waarbij het zand in groote
goivcn v o(tr ons uit v loog,
een tocht in stroomenden
reo'en do<»r d«' duinen,
waarbij vse geen twee
iiH'li'r voor ons uit kon
den zien. kliniinend en
dalend langs lieliingen. op
zo<*k naar <'en pad. dat
v\e kvxijt waren geraakt

i

over

enkele ])r
geen

die zakelijk moest klinken bij het geven van een paar door een ])lotseiing<'. onv et v\ aa h I e en zeer afdoende
aanwijzingen over kleinigheden, die nog moesten prikkeldraadverspeiring. die daar vroeger nooit ge
worden ingepakt. Si ,,Ik kom je vanmiddag even weest was — het is jaren g«'ieden. VAant nu staan we
goedendag
zeggen", be
gon ze. SI
„N e e, i k
kom bij jou,
beloofde ik,
dat is ge-
makkelijlter
voor je en
we hoeven

toch niet op
vormelijk-
heden te

staan, wel?"
S! IIc wist,
dat zij mij
iets te zeg-
g e n had,
maar dat
zou stellig
nooit gezegd
worden in
een vreem

de, zij het
dan vriend- / t
schappelijice M A ROK KO. .jOO DSCII INTE lil FA R T E FE/. Otgen gCie-
ompving, en ik wilde, ik Ivon liaar niet laten gaan door het duintei roi.t [< i • r O i d
met dien last op het hart. Hoe dikwijls had ik me herkenden "H,|" i>l|zicilde oogen

„at ik .aif Coan ik v,:,. li tl"! . i i:'''" ff'"'' 'n-k»,,,,.
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hais en den
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hootren gang,
liet Avas on

mogelijk je in
die eondiina-

tie te vergis
sen. Hoe dik-

\\ijls ook lieb
ik geiaelien.
als we samen

uit waren en

er was iets.

dat de bruine

merrie niet

Ixwiel. Dan

heelt zij een
manier om de

lippen te be
wegen. alsol
ze heftig zou
willen tegen-
s p r e k e n,
m a a r niet

goed durft en
nu maar in

ziehzelf loopt
te mopperen en te scheiden. De eerste dagen, dat
ik mijn plicht vervulde en in liaar box ging om met,
haar te praten en haar een versnapering te brengen,
keek zij wat verwonderd, maar ze vond het best
— het was immers niet de eerste keer. dat ik haar
aanhaalde — en accepteerde gracieus de aangeboden
wortelen. Maar toen ik haar hals wilde streelen. ging
ze hooghartig een paar pas achteruit, alsol ze zeggen
w ilde: ..Ik w il w el goede vrienden met je zijn. maar
niet te familiaar alsjeblieft, je lient de vrouw niet. be
denk dat werk Dien eersten tijd keek ze. als ik bij
haar kw am. altijd lichtelijk langs me heen, zij w achtte
o|) een ander, die niet kwam. en in wier plaats ik de
kleine vriendelijkheden vervulde, die je voor een
paard hebben kunt. Meer dan dat kan je niet doen
voor een paard, dat niet je eigen is. Uitleggen kon
ik het haar niet. maar na korten tijd kwam er in
plaats van het verstandelijke begrijjien. dat menschen
met het onvermijdelijke moet verzoenen, een intuïtiel
aanvaarden. Ze kijkt niet meer over mijn hoold naai
de deur: ais zij mijn stem hoort, draait zij zich om in
baar box mi komt naar voren, de ooren gesjiitst,
bet hoofd geheven en zij snuffelt aan mijn jas en mijn
banden, raakt even met de lippen mijn wang aan, om
dan bet lekker- aan te nmnen. dat ik haar breng.
..per procuratie '. Zij luistert als ik tegen haar praat
en trekt zich niet meer terug, w anneer ik een arm om
baar bals leg. Zij beelt mij geadojileerd. zooais ik baar
geadojiteerd beb en al mo(>t zij er aan wennen om
niet steeds dezelfde band te voelen en denzellden
ruiter, zij beboeft niet bet gevoel te bebben van
vrucbteioos verlangen naar een vriendelijk woord,
een vriemlscbapjielijke üefkoozing. want dat kan ik
baar geven, zoo goed als de appel en bet stuk brood,
dat altijd baai dagelijkscbe versnapering is geweest.

DK indertijd te Berlijn bt roemdeDr. Herzbezocbt eens
een zijner pat iënten, die steeds iimdiscbe boeken las, in
de boop zichzelf te kunnen geuezim. ..Pas op!" zei bij,
toen bij den patiënt weer lezend vond. ,.l sterft nog
eens aan een druklont!'

DE KAMER LINDE
RE

DOOU (ë KuOVDI,)1v

is in vakkringen i-eii lievige strijd gaande.ol bet al dan niet \venscbelijk is aan onze ge
kweekte bloemen en planten, naast bun weten-
schappelijkeii latijnsclien naam. nog een Neder-

landschen te geven. De voorstanders ineenen dat
het publiek (Ie Ned( riandsche namen beter ont
houdt. ̂ ^aaldüol het aanschalltm van bhunnen en
planten ongetwijfeld toeneemt. Felle tegenstanders
vreezen dat legio Nedcrlandsche namen de ver
warring in de nomenclatuur nog grooter zullen
maken. S] Wij zijn er vóór. om naast den Latijnsclien
naam in ieder geval den Nederlandschen oi" volks
naam te noemen, vooral wanneer die naam zoo juist
gekozen is. als van de Kanierlinde. §3 De Kaïiier-
linde ( Sparmannia africana) behoort tot dezelfde
familie ais onze inheemsclie linde, terwijl haar bla
deren. al mogen ze dan ^\at grooter zijn. heel veel
oj) onze gewone lindebladeren gelijken. De naam
duidt ons reeds aan dat ze uit Afrika afkomstig is,
uit de buurt van Kaap de Goede Hoop. w aar ze door
den Z-weedschen natuuronderzoeker Andr. Spar-
mann werd ontdekt. 03 In haar vaderland bereiken
ze gemakkelijk een hoogte van 10—20 voet. die
echter geheel In het niet schijnt te zinken Iiij de
hoogte der in Zuid-California g(uniporteerde struiken.
Gelukkig, dat ze bij ons niet zulke geweldige afme
tingen aannemen, anders zou men er als kamerplant
al heel weinig aan hebben. S3 De groote. lichtgroeire.
zacbtbehaarde bladeren zijn reeds een sieraad op
zichzelf, maar als dan bovendien midden in den

winter of in het vroege voorjaar de prachtige bloem
trossen verschijnen, is de Sparmannia als kanier-
plairt wel een heel begeereirsw aardig bezit. §3 De
prachtige witte liloemen hebben een satijrrachtigen
glans, en zijn omgeven door een groot aantal sier
lijke purperroode en gouden meeldraden. De bui
tenste goudrn meeldraden zijn onvruchtbaar, de
purperroo

de vrucht

baar. Bo-

V e n d i e n

z ij n d e
m e e I d r a-

den irrita

bel. want

worden ze-

g(j( d door
de zon br-

s c h e 11 c n.

dan gaan
ze zich liij
aanraking
plotseling
bew ege n.
Dit dient

om de in

secten, die
de bloemen

bezoeken.

met stuif-

m e e 1 t e

overladen,

waar m e r

ze dan (h^ kamehlinDE
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totrtcmpeb va,, een volgende bloen,
Doordat slechts een klein gedeeUe der ™
zaadvorining overgaat, geschiedt ( c
diffing uitsluitend door middel van stekke .
stfkken moet - vooral in de huiskanrer —
vroege voorjaar geschieden. De kop- of z.jschciiten
van ongeveer 10 cm wortelen, mits van de onders e
bladeren ontdaan, heel gemakkelijk in een potje
met zandige aarde, op een warm, licht, doch niet
zonnig plekje in de huiskamer. Om meer zekerheid
te hebben, plaatst men een omgekeerd glas — biJ
wijze van stolp — over het stekje, waardoor de
lucht vochtiger blijft, en het bewortelingsproces
vlugger verloopt. Is het stekje eenmaal aan den
groei, dan kan men het oppotten in een voedzaam
grondmengsel. Wat voor grond we precies gebruiken,
hindert niet, als hij maar voldoende voedsel bevat.
Met gelijke deelen oude koemest, bladaarde en ver
teerde kleigraszodengrond bereikt men goede resul
taten. De groeikracht is, hebben we gezien, enorin,
dus moet men zorgen dat het noodige voedsel niet
ontbreekt. Daarom

moeten we een

jonge plant ook re
gelmatig verpot

ten., bijv. twee tot
drie maal per jaar,
terwijl we de pot
ten steeds grooter
nemen, om ze in het
tweede jaar in een
houten ktiipje te
zetten. Doch er zijn
grenzen, steeds
grooter gaat niet,
en dan is men aan

gewezen op vloei-
mest, 't zij kunst-
of nat uur mest.

Geeft men eenmaal

per week een niet
te sterke oplossing,
dan houdt men de planten op kracht, waardoor
men tenslotte struiken krijgt van een paar meter
hoog en een meter breed, doch dan moet ook de
standplaats goed zijn. Ze verlangen in den winter
een niet te hooge warmte en een standplaats in de
volle zon. s Zomers kan men ze zoowel in huis als
buiten zetten. Oude planten zetten we 's zomers
liever op een besehut plekje buiten. Na den bloei,
dus in het voorjaar, worden de struiken sterk terug
gesneden, waarna men tijdelijk de watergift ook
aanzienlijk vermindert. Beginnen ze uit te loopen,
dan dienen we w^eer rijkelijk water toe. §Q De
in huis gekweekte planten vormen veel grootere
bladeren, dan die 's zomers buiten staan, doch zijn
daardoor ook veel vatbaarder voor luis. Vermijdt
dus vooral de planten op den tocht te zetten. Tegen
het najaar gaan ze weer naar binnen, waar ze den
eersten tijd zoo koel mogelijk gehouden worden,
anders worden de bladeren geel en vallen af. SQ Niet
iedereen beschikt in den winter over zooveel „zon
nige ruimte, dat er een groote kuipplant kan staan.
JJat IS echter ook niet noodig, indien men maar
zorgt steeds jonge planten te kweeken. Planten.
le vroeg in het voorjaar gestekt worden, kunnen

mits men er den kop niet uitknijpt — waardoor ze

Fotn Jan P. Slrijbos

I  ij i..t. winter liioeien.,  . nou deiizeHdeii vmuk
zich ^^-^■/''b^anier voor iiefhelibers. <lie gaairie een
Dat is fl'' ' ^a.inlen willen Inzitten. <le(h over In-
K^aiiiorlin^i |„.^(.hikken.
perkte rth^"'

geheugenkuns t
(Slot van biadz. 3)

^tMOKEUJK zi-i Cl .locg op dc
'  r.l ..Maar nu is ine iets Iieters te binnen

Het nuniiner is dus .54-26. Als jeO tafrl-Jen
^^^n 4 bij elkaar optelt, krijg je 9 en als je
^ ' eikaar ojitelt. 8. Hn wanneer je 9 en 8

17 — ontbond dat. l i . . . . SI6 bij2 eh " '"■'i rij*^' — ontlioud uai. i i . . . • ^samentelt, ^^.p^nlde het hoold en inomiieide ver-
Wladimb' Jat gaat ook niet. Zeg es — wanneer
tvHj'"
Wi

^ijfeld: yrlog ook weer?" ..De Krimooriog?
as de ..Daar hebben we *t !" riep iadiinir

In 1854". eeiie bellt van hcd nuniiner is gevon-
stralend. 1 ig den Der-f de tweede. y\ls wv i'eiivoinlig

tigjai'igen
den Nu [Qtr nemen en ^^ e t ndvkeii er v ier al.

^  hebben we 26". §3
..(ioed dan". zei
Fedor waardee-
rend. ..Maar lioe
onthoud je die 4? '
SÜ ..Ihfe onl houil ik
viio- . . . . nat uur-
tijk. «te \ Ier \^in<t-
st reken. Daarbij
biijlt "t. Dus nog

. De Krimoor-
de Dertigjarige

1 w ind-

eeii.-

log.
Ooriog. d<
st reken —
Kl ..Fii lioe
dal ailemaa
liouden?" v

gem

'o

aal
ga .F

oiit-

eg Fe-
..1 )at is toch
eenvoudig!"

_ .
WATERHOEISTJES AAN HET BIJNA DICHTGEVROBTN

dor. i

heel
riej) ladimir uit.
-•Nu s«'iiiijf ik aiies

lUltieboekje . SI Fe<b)r staanh- liein aan.
in iinjn n ^.jjiet zonder groet het café.
stond op P"

pj^lNKl IJJ EHTJK

winter
Miin blik zockl •! Zuiden, de l>io,.|,„.,i. oe Z„

TV ist eii door regen en wind;Hoor TTilst (w ,Door nii"

li

Het zijn deze.
En 'k geen w

waardoor mijn geest is versto
oorden tot uiting meer vind.

mpt

Of i. het mijn ïi<-l. <h<' warmte z,,ekl
En iicfde en «aarhcrd en ,„.t.'

Die moe van ""stmm.oe ZeeVerlangt naai' een haven „1 ktisi.
Waar ze veilig fCi pooeje voor anker mag gaan.

Waar geen rrrist re. geen regen, geen „ ind.
Waar geen handel- gen «.orlog. geen „„.er

Waar ze emde1i|k ziehzell weer vindt.


