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DE JONGE HERDER

ZIJN vader wei'd gedood door een vallenden
1)

,.oodbruine juk.

slap voorkwam oude

r^VC^e eWUI Ad[(

Naar het duitsch van Ern.st Wiechert

boom, tegen den middag van een blauwen
zomerdag. Hij was de eenige, die, van den

es,".'::
u.„~t
gleed het lijfje van een hagedis langs vader, banden

En na een poosje, waarin de roep van den wielewaal
met lieflijke eentonigheid over het woud gevallen
was, wist' het kind niets beters te beginnen, dan de

beide grooten na te doen. de oogen hall te sluiten

en weg te glijden in een lichten sluimer, tot een van

hen, het .spel moede, als eerste tot het oude leven

terug zou keeren.
Het kind werd wakker van een zacht steunen, dat

rand der open plek af, zag, hoe de top van den diep onder de takken vandaan scheen te komen. Het
hoogen spar begon te
trillen
en hoe hij, zonder was ilt:
(.x.,
I.J.AXA\^X±
vjXi
de OUlUdclL»
Soldaat, U.1C
die nog 111
in dezelfde iiWLXxxxxx^
houding lag. ^Het

zooals anders heen en weer te zAvaaien, plotseling steunen klonk, als had hij den mond vol aarde
.

.
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Jf - ^

Tl eigen
rrf^TI o
r» Vr
rTT'ooi/:^-»-! , 1-*
XX1 snel,
/-»!
.^-iom zijn
asc cscheen
te draaien
héél
met

en

als zou hij nooit meer in staat zijn . dien helderen,
horizontaal rond-wervelende takken, vóór hij neer- scherpen doods-roep met zijn lippen te maken. Maar
suisde als een van zijn grondvesten losgeslagen toren nog vóór het kind in staat was zich los te maken
en in den donder van zijn val den zachten kreet ver uit den wirwar van vervluchtigende droomen en
zwolg, die bij het neerstorten der groene lawine aan het onbewust aanvoelen van den dood. zag het.
_1_.

1

*2

22_-

.J2

zijn voet opklonk.

zooals het bij slapenden meermalen gezien had.
Het kind stond daar, de lippen, waarop het sap hoe de kleine, donkere boschvliegen om het gezicht
der bosehbessen nog niet gedroogd was, half geopend, van zijn vader zweefden en dat zijn slaa]) te diep
den blik star gericht op het geweldige en het beefde moest zijn, om ze met een armbeweging uit zijn oog
even zeer als de grond, waarop het met bloote voeten hoeken te kunnen verjagen.
stond, tot de wolk stuifmeel met den zaehten wind
dit oogenblik gaf het kind — voor den eersten
m het bosch weggetrokken was en de ontzaglijke en Op
tevens voor den laatsten keer — uen luiden snik.
groene massa, onbeAveeglijk nu, dwars over de open daar diep m zijn onderbewustzijn iets hem den toeplek gesmakt lag.
stanza aanvoelen deed, brak toen tus.eln.n de sparreHet veiAvonderde zich niet, dat zijn vader niet taltken een reeds verwelkende lindentwijg af en zat
te zien was, AAdens kracht en stoutmoedigheid dit
volbracht hadden, en evenmin de andere man, dien fan" T'
•''"«'•■■■en heen en weer bew egend

zij den „Soldaat" noemden, en die soms het seherp van den
'"^ijl het steunen
van de bijl aan den schouder legde, den langen steel
als den loop van een geweer op hen gericht, terwijl
was zieh wel bewust, dat het
hij dan op schrikwekkend misleidende wijze met zouHetzhnkind
naai^d'
are

goed

de
hppen
schot denakleine
sehot Miehael
op hun wegstuivend
troenie
Jit
afgaf.
En daar
nooit dezen dood
en loouen
dagelijkseh

werk

grauwe
h ui.sjes
^ van het dorp te
^
andere

den weg ging, hier L het bolf'\wer
lagen, niet .slai^fa„a

loopbaan als generaal voorspeld.

■Eerst na een poosje, op den tast een doorgang

™

grooten bij bun

"■

. mannen onder een boom

uit zijn mond op den' vijarnrtTl,?

Zoo goed w as het kind zieh dit
wust, dat het een paar keer uil
3;—.,':;
Den eerste stil op
on den rug
nm liggend,
liaatvrtrl de
A,, bijl
r:;i nog in
• de
, " dat'mir.r''
!^P'
de T''''
open nlek naov
,r.__
der
-ar a™";
and
hando
len, een smalle roode streep tusseh en de lippen, Avitten her^^l _
Avitten hemel afstak. Mam"

""'i-'™-'""
groene grot

van het veen.

tegen den

o<^n het zich met een
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1bosel,vliegen
, r.
oimvendde,
donkere
veer om
de oogenzaelahelz den leken de staarten hem een vergeten of aangeplakt

vader zweven en het leek hem, dat hij die stX sieraad dan bleef er toch nog veel o\er, dat hem
«ogen met moeh, prijsgeven aan de lastige dieren aan zijn vader herinnerde, aan diens heldere,w akkere,
onbevreesde oogen, zijn fiksciie. nooit verlegen han
Daarom keerde hij telkens terng in zijn donker huis den,
zijn ninuner aarzelend woord,zijn gang,die als een
waarin de zonnebalken nu reeds vlakker lagen, zette

zijn eentonig werk voort en verweerde zich met voorjaarsw ind w as en in zijn Inn-iimering Ivwam, stil

daarin bewaard, het heeld op van den hlijnioedigen
samengeknepen vtenkbrauwen tegen het aldoor toe- doode,
die verslagen lag onder den zAvaren vijand
nememh- gevoel van kille en hoj.elooze verlatenheid.
teiAvijl zijn makker, den mond Aml aarde, niet meer
Eeist in de vallende schemering vond men de heide in
staat Avas, met bijlsteel en lippen den loggen

inaiinen en het kind. ..De vliegen", zei Micliael. Ovei'AAinnaai' smadelijk op de vlucht te jagen.
toen men hem vroeg wat er gebeurd was. „Er moest
,,Miehael. de zoon eener AveduAve", had de onder-

iemand liier blijven, oin de vlieg;en te verjagen". Avijzer plechtig Aoor zich heen gezegd, toen hij de
Zij tilden den doode en den stervende op, wiens namen der jongsten in zijn groot hoek geschreven
kuil!- door den sparrelak gebroken was, vlochten
had, en daarmee als het Avare een oiid-testainenti-

twee baren van groene takken en keerden naar het schen glans om het hoofd van den armste van de
dorp terug, v aar alle deuren open stonden en waar klasse gelegd. Toch scheen deze zich daarmede te
het vee aan de kettingen loeide, als bespeurde het vreden te stellen en voorloopig niet te Amrlangen naar

den koelen adem des doods.

hoogere zaken, een koningskroon bijvoorheeld. Hij

Miehael was zes jaar oud, toen dit gebeurde en de
achting van volwassenen zoowel als van zijn makkers
viel hem toe, omdat hij als een dappere wachter
daar in het huis van den dood gezeten had. Dit
hielp hem evenwel niet verder op zijn levensweg,

leerde, zooals de Avet dat voorsehreef, letters en letter
grepen, spreuken en het één maal één, maar er kAvanien niet vroegtijdig psalmen uit zijn mond en, onder

trouwd werden, zooals bijvoorbeeld achter de paar
den, die de dorschniachine aandreven, of bij een
koe die kalven moest, of bij kinderen, die men alleen
moest laten, w anneer de markt of de oogst de grooten
van huis riep.

en tevens het buigzaamste Avas en het den steen lani»'
genoeg tusschen de opengespleten uiteinden hield en

vraagd naar den dieperen zin der geschiedenis A^an

David en Goliath, antAvoordde hij droog en zakelijk,
dan dat men hem vroegtijdig op posten plaatste, dat die herdersjongen heel Avaarschijnlijk een slinger
die anders niet aan een kind van zijn jaren toever van hazelaarhout gehad had, omdat dit het taaiste

Hij deed dit alles, zooals men verwachtte van hem,
die zoo vroeg reeds op de proef gesteld was: stil,
waakzaam, omzichtig en met een ernstige waardig
heid. die nooit belachelijk was. Zijn moeder, klein,
gebogen, maar taai als een wilgenroede, verdiende
als het ware loopend haar brood, kon ploegen en
paddestoelen drogen, sprookjes vertellen en droomen

uitleggen- preeken en voorspellingen doen, jongge

ook precies op tijd liet Avegvliegen. Maar dat daarmee

te treffen een kunst Avas, Avaarvoor je nu niet juist
David behoefde te heeten.

Deze verklaring, hoeAvel zonder hoogmoed geuit,
venvekte eenig opzien, omdat hier een kind uit een

arm veendorp over een herder en koning en psalnidiehter als van hunsgelijken sprak en ook de onderAvijzer sehudde zacht misprijzend het grijze hoofd,
gaf te bedenken, dat het toch in de eerste plaats Avel
niet op de houtsoort aankAvam en Avas eerst tevreden,
toen Christoph, de zoon van den dorpsschout, met

borenen en dooden wasschen, en door haar onver

van eerbied trillende stem In^el luid

saagde flinkheid leek de bittere armoede in hun
huisje niet een heer, maar een knecht, die naar be

dat het op den Geest Gods aankwam, die den strijder
vervulde of niet vervulde. En toen de geheele klasse
in koor, geleid door de hand van den ondeiAvijzer,
naar toenmalig gebruik het gevondene herhaalde,
dat het op den Geest Gods aankAvam, die den strijder
vervulde of niet vervulde, sprak Miehael deze Avaarheid mede uit, even ernstig als de anderen, en in
de middagrust, toen velen om Christoph heen
stonden en hem bewonderden, weerspi'ak hij diens
woorden niet, maar at zijn droog roggebrood, terwijl

lieven behouden of ontslagen kon worden.
,.De meester", kon de moeder in haar simpele

wijsheid tegen Miehael zeggen, ,,de meester, zie je,
heeft een vast traetement en een stok. En de boschwachter heeft een vast traetement en een geweer.

Maar de meester kan geen boschwachter zijn, want
dan zouden de hazen lachen en de boschwmchtei kan

geen meester zijn. anders zouden zelfs de kleinste

vin'ldaarde,

snotneuzen lachen. Zij zijn allebei te dom, om iets hij met de bloote beenen van zijn rechtervoet den
anders te zijn. Maar jij moet zooveel leeren, dat je naam van den grooten strijder in het zand van de:

alles kunt zijn, ook zonder stok en zonder geweei. schoolplaats schreef.
Ook scheen het lot
Hier van binnen moet je van alles hebben, zie je,

stok en geweer en toga en zegel. En toen Saul uit
trok, om een ezelin te zoeken, vond hij een konings
kroon!"

voor hem — zooals voor alle

armsten in veendorpen — bepaald te hebben, dat

hij zijn levensweg daar zou beginnen, waar ook Saul
of David dien begonnen waren, al was het ook

VV eliswaar leek het Miehael, die bij den haard zat geenszins te verAvachten, dat het einde van dien

en een lepel sneed, dat er weinig kans voor hem be

weg naar een koningskroon zou leiden. Hij begon,

zooals de wetten van een dorp dat voorschreven,

stond om een koningskroon te vinden, en wist hij ook met de ganzen, omdat deze dieren het minst in tel
niet precies, wat hij met een gouden kroon op het en het gemakkelijkst te hoeden waren. Aan de hoog
hoofd had moeten iDeginnen achter de paarden, die moedig geloochende schranderheid van deze dieren
den ^pil van de dorschniachine draaiden, maar wan ontleende hij veel, hetgeen hem bij volgende, hoo
neer hij croedrnoedig en met vriendelijke nuchterheid gere ambten nuttig zou zijn, geraakte met hen thuis
uit de'filosofie van zijn moeder datgene schrapte,

plassen, der schiah,
wat hij de „larnmerstaart" noemde — want bij de in de wereld der weiden, der (zie
verder hlz. 48)

<uijzc. ronde en gezellig gesloten vormen dezer dieren
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CYPRUS

O ja, Cyprus! dat eiland daar ergens l)ij Klein-

üoou 'l'u, AAN Dam

Azië! — Met dezen sprong in het vage gisten
de thuisblijvenden, Avaar de vraehtboot zoo
ongeveer ZAvalkte en waarbeen die, nadal zij

ken en Avel in (ie drie A\(^ken. die door cb^ii reeder als

maxiiuuin A\aren gesteld vocn' bet laden Aan eenige
duizenden tonnen karobben (boonen Aan (b^n ,Jobannesbroodbooin). S] Op di,>n vn»egen inoiiien in

Sicilië bad aangedaan, daar gelost en besbiitebM>s een November was bel eiland zeli. van de brug gezien,
balven dag buiten de baven gelegen bad, nu doel voor ons nog ..terra ineognila". boe diep we (uds. in
bewust koerszette.
Drie vrouwelijke passagiers, (inze oude seboolkennis gegraven baddeii. ant meer
belust op avontuur, op een scbip met leege ruimen! dan .mkele sebinnnen van Romeinen, die bun koopDe vraag Avas, Avaarmee de belustheid van de drie vaardijsebep,^n naar Cyi)rus zonden en wat kruis

en de bolle buik van de vierde zouden Avorden gestouAvd. SI Op een echt Oosterscb-Avarmen dag, boeAvel al in November,zagen we 's ochtends tegen vijven

Limassol liggen, de eenige havenplaats van belang op
Cyprus' zuidkust. S! Nu avc, zelfvan Sicilië kon.ende,

linea recta bezuiden Creta langs, vijf dagen den tijd
hadden ons wat te oriënteeren, voelden Ave ons eenigszins beter van 's eilands ligging op de hoogte, dan de
dierbare achtergeblevenen, die, tenzij 7e bet dadelijk
in den Bos-atlas nazochten, ons, mitsgaders eiland,
in bet wilde Aveg ergens in dien uithoek van de Mid-

vaarders aldaar gestrand op ^veg naar bet Heilige
Land. Avilden er niet uit oj,duiken. En veel wijslndd

uit de boeken van de sebe(>|>sbil)liot Inndv badden we

g d die d,m naam Cyjirus van Kupn.s(koper) weet

oldLi d.r.'7
hém l
Cypersd,
.a.
noover fimiiii- I

nein gistnoiilven do(n-

l'i'ond'rl.eid
Al.-xa„d,.,- d..„
^M.
faa";,
^
>-laal to<b maar een
■

1

glcHlniainv,.
'!d"r
H--'
Storr,
&
Ervan
.lu.tinbrBrV"
echter, zooals Avij, den kapitein voldaan verkondigen,
oni,ok,-n,l. a vifV""
""ü
dat „ze" (de boot) gemiddeld 9 Engelscbe n ijlen per vohnaakt
w.ons
.naar
..ani..,.
.n,,,,,.,
«■'"''T»lvaart
l.adden
uur geloopen beeft, in vijf dagen Sicilië een kleine

dellandscbe zee zouden Avillen ankeren. SI Hoort men

1100 mijlen achter zich latend, dat avc tusscben den

(-=k,.r <1,.

i"
iimagusta.
derden en vierden dag bezuiden Smyrna voeren, dat havenplaatsen. Daar
Salainis
pl(>zi(nio
f)ostknst
de naam
het van Limassol naar Beyrout maar een Avippertje
WerAvlbmni^ikn^
—
IS van 120 Eng. mijlen en dat bet voor luidjes uit ars d,. Porzan v„„r Ij SaA
istoAlexandrië of Port Saïd, als ze noodig aan bun maar een van ons veriot^r l "T
verslaan.
vacantie toe zijn, een gezondbeidsreisje beet om met den in xverlndijkbeid ze(nde snelle Kbedivial in 19 uren naar Cyprus te varen,
^-'"vboezem voor
dan hebben avc 't idee alsof avc deze kontreien oi) z'n Cyjirus Salamis naar rb»

Athene.
Anders lm
bet eiland zelf, zijn natuur, zijn steden en bevolkim. bijbelvasten vergaan ziin ^
zouden zijn, zouden we bij nadere kennismaking mer^ Aveg Indiben vastgmst(d(V'

---eën.i. " vm
zonden vlot-

S-

» aulns bezuiden den

minst „comme notre pocbe" kennen! Sl Hoe echter

ten
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Bariiaba,- rn .Johanncs Marcus en"
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oogsten voordat de verzengende zomerhitte alles

pi"^>t'onsnl verdort. SI Na een anderhalf uur rijden kwamen
>Ne door gehuchtjes, waar we alv\eer den wijnstok
gingen we dus nn-l de
gingen
het heilige vnoriUMv
vnomeinen ciu iets nieerg<'^vapend
te wetenineL
te tegen de pergola's geleid zagen groeien. Het gezicht

Sergius Paulus l)ekeer<le "■ SQ I);

T

konu-n van lu-, la,„|. aci.t,..- .li..
Ul,i,,„,
:
b...p-n. grü,-np. van aspect .lan ...... .■..i.ia....:,! .'.
laatst aat. wal e.„e .p.
^ ^
... zon v...wa,.l....... s Aat. <1..,, voet vat. <l..z,. l.,.,....n"

schap tot nu toe aangedaan! Zonder dat het ons opge
vallen was, waren we evenwel ongeveer 600 m ge

sol. 'c'
Een

het Paradijs van het Oosten, en Platres, een tweede

c

l'«-l«"Srijkc
waar
de nog hav,...sta.lj.. Li,.ras-

plaats,

lelie Novemberzon
,kant.,.„.„eb„..w...,
s
'^m'nelitvaardigen,
oi)
in ,1.. ir...<l..ls-

blakerde op reebtvaardigen en

.IcI

•
...enw,.,

prop,.,...

w.jk. twee, ,l...e n..tte hotels .... eethni.,.,. .-ijk .... „p

,1e drukk,. volksbu..,.. ...... haar k,o..k..le,..le. na......
straatjes haar w,.oot,. ,lr.,kte en haar stee.ls aan

bevreemdde ons toch even, zoo tropisch had het land

stegen en niet voor niets liggen nog een honderd

meter hooger de plaatsjes Troodos, volgens den gids
St. Moritz voor de bewoners uit omringende heete
landen. S] Druiven w ijzen op een der druiven w aardig
klimaat en zoo heerlijk worden deze hier, dat er de
alom bekende witte en roode wijnen uit geperst
worden. De Othello. om er maar een te noemen, —

bon petit vin! — dat zouden zelfs de Franschen
wezige üoslerscl.e ete.isl..clitj..s. S 1„ .1^^,. hunrten un
moeten hekennen, gaat volgens het zeggen der Cytrol van . .■ inanni.nklee.l.ng ons .la.lelijk ,1e wijde, prioten
in het buitenland grif voor een zw are Bour
tussel.,... ,1.. he,..,,.,. ... een stolpplooi l.a..„e..tl,. knie gogne door.
En dan de heerlijke, gouden Coinmenbroek, vvaaion.Ier de roodgekouste h..e..en. vaak n.et de ria, die op den
naam staat der oude Hospitaalridders,
«.■spseho,........ all,.raar,ligst alstaken. D.- ....kele toen deze, omstreeks 1300, nog heer en meester

buitenman, .l.e er t.isschen verz..il,l was ....raakt.

„n,lersel...i.l,le ziel. door zijn zwaar hi-slawr., k'n,-

w aren in Kolossi, hun commandeurscentrum aan de

laarzen. welk.- l.e... tegen de beten van de vr.elv..l,lig

zuidkust van het eiland. 83 Wat de druiven zelf be

bij het kloostci verzamelden, (jreen uitgelezen Cvpei"'

die aan de hand van een gestrekten arm tot op den

tige. donkm-e oogen — gelukkig zonder die afzichte
lijke oogziekten uit Afrika en Sicilië — hehhen onze
auto nagestaard toen deze ons over vrij smalle, maai'
uitstekend onderhouden wegen het binnenland in
voerde, naar Nicosia, de hoofdstad. Steeds lioogei'
steeg de weg de bergen in, zich windend om de licht

<dken, Aleppopijnboomen, ceders, platanen en jeneverboomen zijn. 83 Nu de avond gevallen w as, wareji

trof, die waren zoo juist geoogst. Hoe graag hadden
voorkonumde slangen moeten beschermen. S3 Vobmiis w e anders de prachtige, lange trossen niet zien hangen
de legi n(b w a> In t eiland zoo vol van dit ongedierte, aan de pergola's en de houten balkonades, die de
dat dl b( iligt Easiliiis in zijn kloo.'-iter katten fokte bergw oningen rijk zijn. Ecbter namen we, voor een
oin er de streek van te zuiveren. Een \ enetiaaiisclie paar cent het kilo, er een heele waschinand vol mee
monnik, echter geen ooggetuige, verhaalt, dat de aan boord. Heerlijk waren ze, die groote, kogelronde
katten tegen etenstijd oji het gmlui van de klok zich druiven met hun aardig, rood blosje, aan trossen,

■■kclie kattenschaar. maar een troep zii^hfe mormel.'^ grond bengelden! In de grijze oudbeid golden paard
moet het geweest zijn: de een zonder oore^i. de ander rijden en een stevig glas wijn als de meest afdoende
zonder staart, een derde blind, alle verminkt in deii middelen tegen de derdedaagsehe koorts. S! De auto
oorlog tegen de slangen. Maar om op de kleederdracht lichten gaven theatereffecten aan de hoomen aan
terug te komen, bij de vrouwen vielen ons op de weerszijden van den Aveg. Een enkele maal gloeiden
zwarte, ^ ierkante doekjes, met kokette w itte pikoo- in het donker de oogen van een vos of een ander klein
tjes. losjes om bun donker, krullend baar geknoopt- roofdier. Omtrent de hosschen werden we ingelicht,
dat zij in twee vlechten dragen. S3 Heel wat prach dat de meest voorkomende boomsoorten hier steen-

gele

zandsteenen

we van de hitte danig in de kou gcvoiuen. De auto
hield even voor een herbergje, een echt«> wayside-inn,
stil. De waard l)leek echter het klai)])en van de zweep,
in ons ge val het baudgeklap van onzen gids. te ken-

rotsen

met aan de linker hand een

tamelijk diep en hreed ra
vijn, waar in beter tijden,
dat w il zeggen na een regenachtigen zomer,waterhoorl
te stroomen. SI .,Ja . . . .

vertelt onze geleider, een
tweede markies van Cara-

lias, want alle {)akhuizen
ondenveg waren zijn pak
huizen. alle sigarettcnfabrieken en wijnzaken zijn
eigendom. — ,,ja, water
heeft het land bitter noo-

dig". Van half October tot
Januari en van Maart tot

Mei moet het land zijn
w atervoorraad kunnen op

doen en in een oase her

schapen worden; rnoet men
eens,

iweeinaal

kunnen
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nen, want na even
^^Xuekish^k-l'iglii'. luer
buiten
met
op
een
blad
J"^Va^ ,„twelke
„lochoumi" genaamd, me S
een
Tlteht" maakte'« En toen maar weer voort, want

an t znUku ^L, het toch wel een 3^ uur njden

van

naar ue
naai
de uuu
hoofdstad

Nicosia, gelegen
bergachtige
in de vruchtbait
zuiden

Messaorie-laagvlakte, die het nc g

^

I
dooh ,)on.

A • \1 \ \ ^

F ge

I) K H

^

^ij^

niet. ja.

Jmgeilbse» in bet bij-

[dfs niet ül gf \ ^

algeiiieeii interes-

öi

zomlei- en repti.;l
eiikideii iiefbebber onder
«.,.,1. Bel>alve v"
b.j e<'n
Iwt nieeremleei van bet pu-

reuk en
ver
,u,a» <1'deze
' -;* dieren
;J';:;.™,,eima'^i'<l fioe.len r.-uk
en toeh
in hooge

bhek

„n/.e bela.ip'^tellinp

scheidt van de Kyrinia-reeks en de K p .
ihenen ziJ '"1,
(„.^le natuur, zuual al wat leeft,
noordkust. SI Van veel verkeer onderweg was nu mate, zooab (li !;<"<«■
maken. S] De
,

infet geen sprake. Een enkele boer, dien onze geleuler. r
™,, zeer
zTer èk^T aan.,naak tnae tuakN.-Afrika en
daarop
mü sterf
.têïke parall.apr.lia.
u.t Spanje.
> bewoners
groote,
lier
at li.raeln
roepen: „Wel? Wien heb je vandaag weer ver r.r, Fe kViik nel

iaar hij laLr verhaalde, in 't Gnekseh had toege

moord?" — Een Hollandsche boer zou zeker met „„ze.- te. aiim .

gereelitigil "..ze aan-

zoo zachtzinnig geantwoord hebben als dezeCypnool: jnjn laniilit en • 1
it^ii keiil
kent tre
A TMcrpn
ge de
„Niemand, Heer. Ik ben een braaf inan ^ Een
Griekscb-ortbodox priester, aartsvaderlijk op een .Kieib) ( "
zuid elijke. Avarine streken bewoont,
ezel gezeten, werd uit de auto en passant om zijn .rroüte exeinptdK "
.1
L , ot t.iiaer vezegen gevraagd, die onze dux, ondanks bet weinig Riina onmerkbaar gaat deze in (b kiai bt r ƒ e
pkcbtige van bet moment, nog dcclacbtig werd ook! bóuwd^iarelhagedis over. Het is mogelijk dat deze
& Op dezen eersten tocht maken we ook kennis met laat-te door meerdere forsebbeid een weinig aan sieilijkbeid inlxM't. Er zijn
het eenzaam wiegende dwaallicht, dat, naderbij ge-

weliswaar bagedi- wen -bij
w i'lke de gratie van vorm

komen, een lantaren blijkt

te zijn, bengelend tussehen de voorpooten van

een kameel, die plecht

Wmi

statig een tiental meestal
zwaarbepakte

soortge-

nooten voorgaat. S! Ni

%

cosia! Niets intrigeerenders dan in het donker

in een wildvreemde stad
te belanden! Er is de

spanning van wat er den
volgenden dag, bij zon
licht, al niet te zien zal
zijn! Want de eerste in
druk van de Aja Sofia-

en bonding ons meer treft
dan bij de parelbagedis.
\ an I-en gemu mogen
we bier eebter niet spre
SI

ken. want juist bet mas
sale

en

lorselu' behoort

bi) baar grootere afme
tingen en \ erleent bet dier
een bijzondere bekoring.
Ook bij hem is de grondkleur smara<rdgroen. naar

boven in een groenachtig
geel overgaande, w aartus-

mosye, van het bisschop-
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pehjk paleis, had, later op

schen

zich

donkere cir

kels aftcekenen. De fian-

de avond, bij helderen maneschijn, verwachtingen ken prijken met twee rijen donkerblauwe vh'kkcn.
voor den komenden dag gewekt. SI Zoo zeker als aan welkt omstandigheid bet dier zijn naam ilankt.
in het daglicht de bekoring van een gotisch por

tiek hier, een fijn minaretje elders tot zijn recht
zou laten komen, zoo aanmerkelijk zou de locale

kleur van het Turksche koek- en banketwinkeltje
er op verliezen! Want hier moet je alleen maar bij
kaarslicht zijn en het van honing en olijfolie drui

pende feuilleté, voor den klant aaneen vork geprikt,
eten, onwetend van alle vuile vingers die er aan

geprutst hebben om het tot werkelijk zqo iets lek
kers te maken. Het halfdonker kan toch niet

ver-

bergen, dat boven je hoofd tallooze vle?crmuizen
---piepend en fladderend zich los malven
maken en weer niet
hun nagels vasthaken aan dee

^ knapen
Dat het stevige
wanneer ik u veitil dat

zijn. wordt u duidelijk,

de totale lengte tot f)(t cm

kan bedragen, waarvan ongeveer de helft aan den
taart
aart komt. Sl De krachtige
kraebtiire drit-kante
driekani». kop
L,.,. is met
r-

..

.

.

,1.

iinii

drtJl

bilden bedekt en vertoont ons aan woerszijder
- —.,,.en het
zwarte trommelvlies, dat
uitwendig
dat bii
bij Im.redissen
bagediss
zichtbaar is. De jiooten. vooral

achterste lede
m aten. nu-t sterk gesp
ierde dijen endelange
teenen met

schc-pe klauwen, z.jn

|,e,

garandt^eren vaardigheid ook bij bet
k
iet kliininen en
bij voortbeweging op oneffen terrein. De buik rust
—.1

-r«

-r

iiA 11

irrrei

meestal op den grond. Nu en dan k«

doorrookte balken van gespleten, vleesclikleurige tong te vi mit

de zoldering. Van onder de tafel glinsteren de

„...ranil oog met , onkere

, ^
haar

papillotten-krulhondje je tegen, in afwachting van het en
en

noodige, dat er zeker af zal vallen.

de tvpisehe.
-o^ orsehijn. als om

oogen te onderzoeken w at zmh aan
aan Imar vvoordoet
. Zijn goud
j
; .
;
voordoet. Zijn <0,00

van het, voor het eiland steriotype, wit niet bruine

. ,
zich

al levendigheid en toe}, ,wU
(Slot volm) Idj
„„1 1
bij hagedissen zoo zelden
wo,-.lt-

wijfje is eenvoudiger van kleiir

haa. ..eseh.-iivi..y.„

,)ik, ilf. V

x.

i■

één
«e

laist Avelk

'Lisi. Avelke

^ Het

'""7'

gevangen in Parijs zien !"meende
op een hofavond, kc

in den Zevenjarigen
togin van Orleans, ,
een — Koning zien!
niet
ogel., reptiel, ainphibie.

1* ) .liMiiiari
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fïeleedpoütige, vermogens een voor ons even geheimzinnige wereld
als

Avorin

eii

bevolkten en belieerscliten.

weekdier, komt

op iiiin spijs
kaart voor. Ter

afweer kunnen

De wind en de boomen
DOOK !VI. lioKN

ze ook u zelfLe-

hoorlijk in den
vinger bijten,
^\anneer ze op

O

M ons huis loeit de storm. In de verte, over

het uitgestrekte weiland, komt hij aanrollen
en zijn geluid, laagzingend in mineur, zwelt

langzaam aan tot het met een plotselingen

aanraking
of
dissonant eindigt. Met een woedenden stoot is hij
zelfs nadering tegen de muren van het huis aangebotst en met
niet bijster ge groote kracht schudt hij aan de ramen, rukt aan de
steld zijn. Zelfs dakpannen en alles wat niet binnen de veilige om
veel

kleinere

sniaragdhagedissen
/•■- i/" r.iii <lir

\ 'iin^
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zag

ik

wel met hun
soortgeiiooten
in den bek loo-

[)en. zooals een hond. die een stuk wild apporteert.
Het is dan ook niet aan te raden deze reuzen onder

onze terrariumbewoners met kleiner gedierte, voor
zoover het niet als voedsel bestemd is, in één ruimte

>anien te brengen. Ondanks dit alles kennen ze hun
verzorger zeer spoedig, ja, aten parelhagedissen,

die, juist gearriveerd, in hun nieuwe w oning Averden
overgebraeht. direet uit de band. Bijna steeds beeft
slechts datgene, wat bcAveegt, voor ben de beteekenis: voedsel. Toeb zvdlen ze, ,.in bet vuur van den

maaltijd", ook wel eens in voorgeworpen vruchten
baj)peu. ja, sommige exemjdaren zelfs als vele sma
ragd- en muurbagedissen, gerekend kunnen worden

tot degene, die ook zoet fruit waardeeren. De levende
prooi wordt met vluggen beet tusschen de krach
tige kaken geklemd, Avaarna de kop gcAveldig Avordt
gesehud, als om bet gevangen dier te verdooven,
waarop bet langzaam, in zbi geheel, naar binnen
^\or( It gcAverkt. Mossprietjes, grashalmen of andere
ongerechtigheden Avorden met een handige beAveging van den voorpoot, dan Avel door vegen van
den bek langs een ruAv oppervlak, bijv. een steen-

heining van vier muren is gebraeht, rolt heen en
weer, totdat het door zijn geweld is vernield. Steeds

krachtiger, steeds sterker ordt zijn geluid en heftiger
zijn aanvallen op het huis. Gerommel op het dak,
geklepper aan de Acnsters, het neemt alles nog toe,
tot er plotseling ergens oen boom omwaait of een
venster wordt ingedrukt. Dan komt er een oogvnblik
van herademing, de tol is betaald en wij behoeven
niet langer in spanning te wachten of het hem ge
lukken zal iets te vernielen en of het pas gebouwde
huizenblok met zijn dunne muren wel bestand is
tegen zijn kracht. We sjouwen met planken en
hamers, wij zijn in actie om te herstellen en vergeten
een tijdlang zijn ruw geweld, tot we den volgenden
morgen zijn vernietigingswerk overal aansehoiuven.
Dwars over den breeden weg liggen de oude, hooge
boomen. Niet een, maar wel tientallen werden dooi

den stormw ind geveld en de modderige w ortels steken
loodrecht in de lucht. De laag aarde boven het grondAvater was niet diep genoeg om weerstand aan de
rukwinden te bieden. De wortels, die niet in het

bodemwater kunnen leven, hadden in de grondlaag
daarboven geen ruimte genoeg om zich diep te ver
ankeren en hun stelsel verliep dus bijna horizontaal,

straalsgewijs om de inplanting van den stam. \eel
steun aan hun onderaardsche vertakking hebben de
reuzen in ons land dus niet. Maar nog meer heeft de

wind op zijn geweten. Als hij tot storm aanzwelt,

achtigen bodem, veiAvijderd: het tongetje gluurt nog loopt het boomenleven in zijn geheel gevaar te Avorden
een paar maal naar buiten, (hij likt z'n bek af) en vernield, maar ook in het gewone leA'cn wordt er
mijnheer is g<'reed voor slachtoffer nummer tAvee, hetAvelk de eer heeft den bijna onverzadigbaren eetlust

Aan onzen ])arelhagedis te mogen stillen. SI Heerlijk
is de houding Avaarin ge het manm-tje zoo vaak kunt
verrassen. Het scherpe oog getuigt van een en al
attentie voor Avat om hem is en toch zit hij roerloos

neergeplakt tegen het rotsmassief, inw onderehouding,

als een meesterstuk, voortgekomen uit de hand van

een begenadigd kunstenaar; de achteloos afhangende
staart valt met heerlijke golving, zonder storenden

kronkel: kortom, alles A\at maar zAveemt naai gemis

aan sierlijkheid schijnt dit dier vreemd te zijn. Als
een roofridder uit di' middeleeuA\ en oveiziet hij van

z"n hooge rustplaats het terrein, waaro]) hij met dc
hem geschonken krachten, met z'n Avonderiijke aan
driften en neigingen, zijn leven te leven heeft. Als het
schiiininvallend zonlicht hem vermooit en doet glan

zen, is hij in z'n fel en toch zoo voorzichtig loeren, in

z'n ojienstaan voor alle indrukken uitdebiiitenAvereld,
uit zijn wereldje, dat hij met de hem meegegi v( n

factoren te beleven heeft, voor mij een beeld van die
reusachtige kolossen uit een nevelachtig en ver ver
leden, die destijds met ons onbekende krachten en
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daeeliiks tusschen wind en boomen. vooral ^vanncer
- niet aaneengesloten leven, een voortdurencU
oote

iusmJu

„,i„d

ornlerstn gi"

v-^r-va.'
deelt*"

meestal o,, iieei

striid gestreden.
Door zijn, bij tijd en wijle, gr
\
Iran dp, wind dus

gering*' b*)*)gt*-

stam

i mkracht kan de wind du

uil *b'n
wordt >n

stor

zuiver mechanische wijze
aan het boomenleven een einde

op

lo*)!-

maken en op deze manier heeft

Hierof)

ontsiirmgen.

den winter Ix'^ebut
dikke sneeuwlaag.

. , de wirnl zijn
lOl'tst
(re<iuren*l*'

skraebt < Ins sl*'*'btvan bet jaar.

hij weinig invloed op den groei
en de vegetatie van een be

■ leiui*' AS er king van

een

paald landschap. Hoogstens

wordt men voortdurend aan

zijn kracht herinnerd door een
geweldigen hoom, die jai enlang langs den boschrand blijft
liggen. Maar de werking van

ril er^ te merken,
vsant
duubdijk*
.,SebiilTz*me".
stam *lat b*)ven de
/a simn

uit^t*'*'kt. ontsvikki'it

denkrachtigen wind, die steeds

nitst*M'k

uit denzelfden hoek waait, kan

,>,1

landschap drukken. Zijn wer
king is dan ook in de meeste
gevallen niet mechanisch,maar

vüilt*
b oom

dus

i'""»;--"'"'-"
In-Ion,nieil

Z l,oo,n2"-n- in in-t Noor,(en

weggeblazen, zoodat de met
Avaterdamp verzadigde lucht

het dus hard te A^erantAVOor-

de

t

(,002 in <!'■

steeds

immer plaats moet maken voor
drogere. De bladeren en knop
pen aan den Avindkant hebben

,t|)looiirig komt
'
~ Hel b

tttt

J, „iiui. 'le

boven de vei'dampende blad

wordt

tak.
Ken
ta

.,.wr wei weer e«m paartvsi)
ontwikkeien, maar tot
gen

physiologisch, Avant heftige
wind kan dezelfde uitdrogingsversehijnselen te weeg brengen
ais groote droogte. De lucht
oppervlakken

enkeie
enkele

erndi*''^daarboven
'"daarbov en kunnen zn
ziebli

ziiii stempel op het geheele

bepaalt. \ i'oeïer meende men
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den, want de as atertoevoer uit den bodem is niet

maar men meent

wel *lat hi*'r misMdiien de in
vloed van teinjM-ratuur ofiieht
d<

voornaamste

factor was,

lig dal d*' vsind bier
iegenvs*)or(

'"k isi de
zoo groot, dat zij het geleden verlies voortdurend zijn ..Halt'' uitspreekt. Natuuilij
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kan herstellen. De bladeren verdorren en de knop- van alle boomen niet even groot. '• 'ai*
pen
zich

niet

o.a. de berk. de

ont

zilverspar. Abies
pe<'tinata
en de liergden.

plooien, zoodat
op den duur
eigenaardig

Pinu-

vervormde

hoomen

ont

van

streken, d

aan

bepaalde
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van den Asdnd
voor

bossehing
een

hoofdrichting
soms

silves-

Iris. Bij de be-

staan, gebogen
volgens de

en

' 7^

torinwind zijn

kunnen

zijn

maar

blootge

steld, vooral in

de helft

*le

ontwikkeld.

Alpen,
dus

zal

Ieder kent na

men

tuurlijk deze,
door den wind,

«lezen
factor
van bete«'keni>

mei

verwrongen

rekening

boomen langs

nen te houeh'n.

die

onze kust, maar
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men, die veel
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lants van zijn

van één
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vangen,
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DWARS OVER DEN WEG LIGGEN DE OVDE. HOOGE BOOMEN . . .

Dj<l en iemand.

toonen min of meer een afwijkenden vorm en som- een antwoord verlegen zat. Kens <li*' nooit

*un

'ein

een

mige lanen, die hoog uitsteken boven het om- definitie gevraagd van een
mooie \ roins.
Pen
ringende struikgewas, krijgen een ijlen vorm. Een mooie vrouw ,s een paiadijs voor
<le
oooeii,
een
i,e l
mechanische Averking van zanddeeltjes, die door
vserd

de wind Asiorden meegevoerd. verergeren het kvsaad

voor de ziel en een vagevuur voor «b
voor den geldbuidel."

a ntwoordde hij .
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VOLKSGEBRUIKEN IN SERVIË
OOOK

beliot'fl niel ver tt
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gaan om te eonsta- negro,(het gebied der „Arnanten," Zuidtdijk Monte

teeieii dat natiiiir. klimaat, laudschapspro- negro en de Sandsjak.) In het algemeen kan Joego
tied en bodemgesteldheid steeds et'ii bedui- slavië nog bogen op een zuivere folklore, al mag hier
(hmde rol p:espeeld moeten hebben bij de oi daar bij het (undpunt van een autobuslijn een
totstandkoming van een lolkloristiseh geheel, bij ,,Cook s Montenegrijn" in splinternieuwe uitrusting
de vorming van een complex van traditioneele ge

bruiken. ol bij het ontstaan van den liederenschat

expres voor de oogen van den kijklustigen vreemde

ling paradeeren, ol al willen de onwaarsehijnlijkvan een bepaald volk. ÖQ Ten allen tijde heeft vooral fantasiiseh gekleede en ojigesierde meisjes van het
het landschap een kader gevormd voor de poëzie Macedonische bergland zieh wat graag eens laten

Ibtogralëeren (twintig jaar geleden was daarvan
reii. (lat de leesten. ])leeliligheden en openbare geen sprake). SI In het woeste hoogland van Zuidgidtruiken bij tdk volk goed in het land seliap passen, Slavië heeft de dracht, en hebben ook de zeden, de
!n verband daarnuM' zijn ook de kl
ivieederdraehten
leestelijke gebruiken en de uitingen van de locale
vanzelf
voor ieder land
poëzie een krijgshaftig, in
ot (Ie tolklore. En aldus is het ook niet te veiAvonde-

zoo geworden als zij behooren te zijn. in hei
grijze en roodbruine karst-

het algemeen een fier en

landseliaj) van Slovenii'
met zijn donkere dennen
wouden passen het best
die witte of rose. altijd
licht en vroolijk gekleurde
hoepelrokken van de

spelen de figuren van de
Helden een groote rol:

gehard karakter. Bij den
liederenschat der Serviërs

in het leven van de nienschen aldaar is door de
eeuwen heen het defen

I

sieve een onvermijdelijke
en noodzakelijke factor
geweest, en thans getuigt

vrouwen,rokken die klok-

\ orniig uitstaan en bij
(dken pas zoo gracieus

daarvan de folklore tot
in alle details. De Ser

golven. De llonKareii met

hun bonte dansen zijn in
hun prachtige eostumes

vische volkspoëzie heelt

m

twee bloeitakken: de Pleldenliederen en de V rou
wenliederen. Van beide

als de bloemen zelf. die

O]) de poeszta s grotden;
en niemand verwondert
zieh in de Beiersehe en

categorieën zijn er zeer

Tiroolsehe Alpen de be
kende Dirndl- (en .,BuberE'-) pakjes aan te tref

denheid van inhoud en

fen.

omdat

die

vele in groote verschei
vorm; maar tot in de teer
ste Vrouw enliederen toe
ontbreken niet de tallooze

aldaar

een gewone Europeesehe
stad. op de boulevards
van Parijs of op den

toespelingen op het held
haftige, op de helden en
de geestelijke zoowel als
lichamelijke spankracht

Kurfürstendamm

van de oude Vojvodi. SI

thuishooren, terwijl ze in

van

Berlijn absoluut geen zin
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hebben, evenmin als in

het vlakke polderlandschap. SI Langzamerhand ech

Zoo bestaat er een anec-

dote uit het leven van den

(in Montenegro) beroemd geworden ouden V^ojvode

ter heeft de liefhebberij van de toeristen hier en Marko Popoviteh. Hij leefd(> in de vorige eeuw, en
daar in de veelbezochte ,,couh;ur locale (ïcn dilet men zegt dat hij reeds zestig jaar telde toen hij, nog
tantisch element gebracht. De Markers, die alleen ongehinvd. kennis maakte met een mooi, intellec
met het oog op hun bezoekers van de andere zijde tueel zeer ontwikkeld Montenegrijnsch meisje van

den Oceaan nog steeds voortiraan met hun zestien jaar, dat op een goed internaat Fransch,
..schilderachtige' drachten, erkennen daaimee dus Duitsch, Engelsch en Russisch vloeiend had leeren
reeds niet meer een diepere noodzaak voor het spreken en schrijven, doch dat had gezworen, ,,nooit
dragen ervan: zij dragen ze louter om de hjtogia- te trouwen dan met een ,,t[eld". Zij vereerde de
feerbare schilderachtigheid. En helaas zijn het lang oude Slavisch-mystieke heldenfiguren en kon zich
zamerhand alleen nog zeer algelegen landen, nage niet indenken dat zij met iemand, die de ,,arendsvan

noeg toeristisch onbereikbare contreien, waar de

deugden " van de liere bergmannen miste, gelukkig

derheid van (Ie gewoonten en "■ebruiken onwille-

hoewel hij reeds witte haren had, was voor haar dc
verpers(j()nlijking van het ideaal, en nadat zij elkan
der te Cetinje ontmoet hadden, traden zij in het
huwelijk. Toen leerde zij hem lezen (m schrijven,
want (iat kon hij niet, en naderhand kwam een bundel
gedichten van hem uit waarin hij zijn oer-eigen ge

..schilderachtigheid'' van de drachten en de bijzon
ei

keurig en ongezocht, waar zij een

factor van tweede

orde gebleven zijn. doordat een diefHue noodzaak,

in een waarachtige en oude traditie belichaamd,

werkelijk nog de basis vormt. SI Zoo is het bijvoor-

Z(ju kunnen worden. De Vojvode Papovitch, al

heeld in Servië, hier en daar oi) de Dalniatisehe kust dachten over het leven, nog op hoogen leeftijd en
en ook in de minder bidvmide gedeelten van Monte

hiMUiin

n r I r /•: a

i •<:<(,

d.,eeliiksinM<)i)t<'ne-

'U>

de in<d()|)eeên. die uicn ticjtemidden van totaal veranderde omstandifrliedem zijii
gro
van <ie hm-ders kan
uitdrukking gaf. S! De aloude Bruiloftsgewoonle iii

niets is zxiaar• a dan ditgmheel

moeuiger ol
ui van \\
vMu.er
ilder g-'
grnoD*'
l,ergnatnur.
. . tv,
Zuid-Slavië wil, dat de bruid gesluierd meegevoerd "«'"'diger
V . ^teemV
wordt uit haar ouderlijk huis naar de woning van van motieven in het kadct
geïsoh*erd wonen in
den bruidegom. Meestal geschiedt dit te paard, bij Meuseiien die ^
ut in >
,im'gcinoeds
de armere menschen op een muildier of ezel. De land zullen vanzellsprekeiid daaraan <'enig:t' g:cinoe
bruiloftsstoet, de ,,svatova,

bestaat behalve uit

het bruidspaar en bun verwanten, uit een groot
aantal soms gewapende bruiloftsgasten, waaronder

enkelen traditioneele, nimmer-ontbrekende figuren
zijn, die bij de bruiloft een gewichtige rol spelen
Dat zijn b.v. in de eerste plaats de Bruids-werver

trekken ontleeiieii.

«liië. ,1,.

js den bewoner van Kriv

sir,,.|/i„
li.-t \.M,r(l-VK.-st.-n vi
streek m nei

aanfjel.oren.

int

1

•

I

«jQ-n

iet

komt <ln bvlHmfU- voort aan

of „Tschauseh", dan de Peet of „Kum", de Oi. 1

Gast of „Stari Svat", de Vojvode of het Dorpshoon^

en de Vaandeldrager. De Bruids-werver i' .

ïnige

dagen van tevoren namens den

aanstaanden

bruidegom,(die somstijds
het meisje zelf nog nooit

al.- een soort tijd

gezien heeft, omdat in
vele gevallen de ouders

k<'n worden. Zulke liede
ren hebben <tan ook iets
zeer levends, zij drukken

<>-ez<»rigeii of ook ge.-pro-

het huwelijk in orde ma
ken buiten de jongelui
om) te paard, in rijke
zondagsdracht, met een

allerhande gevoelens en

gedaeliten uit. die in bet
\ iiri

^charclt' nieiix'lK'n opwel-

met gouden munten ver

ien. Dikwijls zijn Imt lita

sierde veldflesch met ra-

nieën.

kia, naar het huis van de

daagsebe. dat juist onder

bruid getogen en heeft
haar bij wijze van scherts

ken

is

en \('rmeld

wordt. Deze

eigenaardige trek van het
allergewoonste in het har
de bestaan een lied of een

brok poi'zie te maken. is.
zooals

men

misschien

weet. ook bij de Finnen

en

La[){)en bekend, die

onder het voorttrekken
met hnn kudden rendie

aanstaande zwager, en hij
kan soms ook een jongetje
van tien jaar zijn. De
Peet of„Rum" is degene
die de Bruid bij haar ge
boorte ten doop gehou

ren elk l)ooni|)je. elk plek
je mos. eiken steen op

bun pad gaandeweg in
dim monoloog opnemen,
totdat ei^n lang verslag
van den beelen Imdit ge

den heeft, en die als het

als de Stari Svat van de

van <le maïskolven,

opgesomd, aaneengerijd

haar

ware het oude geslacht
vertegenwoordigt, even

bet alle-

banden is. 1).\ . bet pluk

en formaliteit gevraagd,
of zij in de svatova mede
wil; hij drinkt bij die ge
legenheid een heildronk
op het huwelijk uit zijn
veldflesch en werpt die
dan aan het meisje toe,
waarna ook zij drinkt. De
Bruids-werver

waarin

lècmr

zongen

wordt, hetgeen

s avonds ui de herberg
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zame sneeuw luit aan een

zijde van den bruidegom. Ook de Vaandeldrager verren nalmur tot een vorm v an gesprek en medeis onmisbaar, daar men zich geen huwelijk denken deeling kan worden. S3 De bezigheden, diu de vrou

kan zonder vertoon van (dikwijls zeer fraai versierde,) wen van de Zmdslavisehe i)crgbewoners v urrichgouden of zijden vaandels. Bij rijke bruiloften ont

breken niet de uitdeelers van geschenken aan be

len. leenen er zieli uitstekend toe (bww t. . •
1
van !•
liecleivn

De brandewijnplengers hebljen groote kruiken bij l,e,.l,l
zich, waaruit ieder op den weg een heildronk mag c::!;
drinken. In vroegeren tijd werd ook ruimschoots

langstellenden of verwanten, noch de fakkeldragers.

1

1 - 1

"
wonhni /cw»

jï(»| zinereii

i -

pra.lni... spi;.n,.|i,h.n.„ 'r/'k

,..,1
gebruik gemaakt van het geweer, om door salvo's lanpijk..
die rol thans nog: \

Pi7'''

i -i
voornamVli
k
gieus svmliook
symbool. Mmi treft somti; l

uitdrukking te geven aan de algemeene vreugde. In
Macedonië en zuidelijk Montenegro zijn zulke feesten Joegoslavië zoohi oude spiu-ter Jl
in volkomen harmonie met de omringende grootsche. terwijl
zij het iioogst tniniiliev- ^
woeste en onherbergzame landschappen. Ontbreekt

"••■■■ l"--

'•!> f b"^ch-reh-

..^''^vris in

aan.

de kleurigheid van de drachten, elke in haar tanige handen, een strrl ' ^b""^'<>bken
draait
' '
"it
bet
myllische noot, dit is in overeenstemming met liet volk. onbewust van baar ui.l
^r-^cht
barre gebergte, dat geen vegetatie kent, welke de en ook intuïtie bergt. Zou"»'"
M»'nster weeft
lijnen verzacht. De liederen, die er gezongen worde gu^daehteii in niet de vezels
n, één
een enkel
enkele snelle en
l.amlio,.
door
en l.andige be
v^ egino tut een on-

.laniiai i I

ni I T /.; .V

.■M„lel,H,s.|a„g,.„ ,liaa,l i,
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^au cle„ ,l,a„s tot v,K„-,l„.s,aa„ i„ ,|e p.l.eele „a „ut:

/,| spin ,le„ kt.inle.ou, „aat zi,.),

liaai uitzet 83 Het „spinnen is in de Culklule dan

ook «ig-vetlioiiden met het „miiineu". Bel tekkiugeii
«orden aangeknoopt- of „gesponnen" zegl l,i|
ons nog liet volk M Menig karakteristiek gid,ruik

m

'È

hrengt. hlj de Zindsiaven. ook de doodeneuirus „let

zieh onder andere, in verseliillende vormen, liet
overluide en gmileenseliappelijke treuren ol' vveekla-ril. Ook dat kan nien zich <icniakkclijk uil de na

tuur verklaren: een doode iinniers. die uil de toeh al
M'haarsehe gemeenschap heengaat, is iemand die de
achtergeblevenen smartelijker laai dan in de stre

ken Avaar de bewoning veeltallig is (-n dichter i>e-

zaaid. Tn elk dorp zijn de handen tusschen de num-

heil hei hl. Zoo klaagde in de lungeving van Belgiado een oude vrouw overluid urenlang hij een
open graf. Zij lag geheel over het gral heengehogen
<-n zong haar klacht met rauw , hartstochtelijk stem
geluid in de groeve, alsof zij den gestorvene wilde
bezweren ot terugroepen. Niemand van de voorbij
gangers schonk er speciale aandacht aan of bleef

hij haar stilstaan; maar zei Is indien men w as lilij-

ven stilstaan zou zij zich daaraan niet in het minst

gestoord hebben. Zij zong een eentonige aaneen-chakeling van klaagstrophen, waarin het motief
..je bent te vroeg, te vroeg heengegaan.'' telkens
pathetisch weerkeerde. Het Iiad ieds grootsch, aan

• 'en grootsche natuur ontleend: het was de spontaneïIcit van de natuur zeil. die hier stem had aangenomen.

F.E\ l'R ICHriG ONTWIKKELD EXEMPLAAR VAN DE AVSTRALISCUE VAREN PLATYCERIVM GRANDE IN DE SERRES
V
I'tV MONTE CARLÜ

IN DE SERRES VAN
MONTE-CARLO
DOOK Thko de Veer

Ö

NDER het vele merkwaardige dat er in het
Prinsdom Monaco voor den vreemdeling te

bezichtigen valt. — merkwaardig zoowel op
prachistorisch anthropologisch, als op hotaiiisch. als op oceanographisch gebied, — neemt de
collectie exotische planten, door den botanicus
Aglyani in een viertal groote serres der ,,Société

i

Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers" niet zorg bijeengebracht, ontegenzeggelijk
een zeer bijzondere jilaats in. Een zeer bijzondere
plaats, wijl de bezoeker er. naast tal van fraaie en
curieuze specimina van Indische en Australische
varens, en een welgeslaagde culture van ,,Vanilla
Aromatica" uit Tahiti, een werkelijk zeldzaam be

langrijke verzameling, — een der mooiste, zoo niet
op het oogenblik ,,de" mooiste verzameling van
Europa — van ..Anthuriums" aantreft. Een ver
zameling, welke ik liefhebbers van zeldzame exotische
bloemen, — en er bevinden zich hier bloemen waar

van met gerustheid zelfs kan gezegd worden dat zij
bijna unica zijn, — dan ook nimmer verzuim aan te
raden te gaan zien. Alles, wat wij er in die serres
aan precieuze tropenbloemen aanschouwen, is in
Monte-Carlo zelf tot stand gekomen; dat wil zeggen:

het is de vrucht (als ik het zoo eens mag uitdruk
I.EX EORSCII l ITGEGROEIDE
GOH

iNTIII RIVM V EEK Al II VIT

M Rl I

ken) van een en veertig jaren lang met de meest
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minutieuze zorg toegepaste hybridisatie naast een in licht geelrood, naast andere in alle mogelijke
met diep wetenschappelijke kennis geleide cultuur. nuancen van smakelijk rose en rose-en-zeegroen. en
Waarhij het den heer Aglyani en zijn assistenten niet weer andere, waarvan de kleur met die van het
alleen gelukte uit den in Monte-Carlo in 1876 uit puurste albast te vergelijken is. jilekken er dan tusColumbië ingevoerden ..Anthurium Andreanum" een schen het gebladerte of bangmi er aan hunne lange,
collectie planten voort te hrengen waarvan de groote dunne stelen dan overal in overvbmd boven de tuskleurverscheidenheid der bloemen een ieders be

wondering wekt, doch waarbij hij er, door een jaren
en jaren lang toegepaste delicate selectie, niet minder

schengangen. alv\aar zij. zoovsel door liun eigenaardigen. gracieuzen vorm ais door bun schitterend colo-

riet, oj) t eerste gezicht vvmkelijk vaak verrassend
in mocht slagen, — getuige de thans er aanwezige sterk aan een vlucht groote. exotische vlinders doen
prachtexemplaren van ,,Anthurium Veitchii", van denken. Zeldzaam mooi gekleurde ...Vnthuriums'"

„Anthurium Warooqueanum", en van de eveneens

tot de Aroïdeeën bahoorende Zuid-Amerikaansche

naast wondere, zilverkleurige ..Platvceriums" en hei

smaragdgroene ..Aspieniuius". — (Australische en

„Philodendron Sodiroi", — een aantal specimina te Indische varens),
ik beriiaal "t: liefhebbers van
verkrijgen, waarvan zoowel de enorme afmeting, ais
kan een bezoek
de schoonheid der hangende bladeren den liefhebber aan Monte-Carlo s warme gewassen
serres nii-t anders dan ten
van exotische serregewassen in verrukking brengen. zeeiste worden aanbevidmi. En dan denk ik, terwijl
Ofschoon voor de groote meerderheid der bezoekers
du laatste neersebrijf. daarbij in liet bijzonder
de divers gekleurde bloemen dan toch wel de voor '
ooc nog w eer aan de er zoo inagnif ieke exemplaren
naamste attractie vormen. Vooral in den winter

en in het vroege voorjaar. Want alhoewel de .,An-

ob'ftr
--^'^"lyf'erium
(irande".
van eenzich
teer.
M S'oen.
waarvan soniiiiigispeeiniens
in mat
Mothuriums" het gansche jaar door bloeien, — althans naio
O])
een
inderdaad
aan
bet
fantasiisehe
^n-enzende
m de serres van Monte-Carlo, — zoo zijn de win
termaanden, en die vroeg in de lente, er wat deze ^vqze hebben ontwikkeld.
planten betreft, dan toch wel .,1e moment de la
floraison par excellence". Honderden en honderden
(Vervola ran hlz. 39)
en honderden van bonte tropenbloemen, waar stonn
onder exemplaren welke, zooals bijvoorbeeld die van voor hereluM^ leerde, tusseheii hen oj)den rug liggend,
P-elu dm- wolken, en hoewel
, Anthurium Sir Basil Zaharoff", vaak niet min -n
in hem de broeder dan 1 meter 35 omtrek hebhen. — vulien er dan derlijke liefde v '-"i
de
stille
zelfverzeCr.
11^'•
i
niedesehepsel
en
de vochtig warme broeikassen op den heuvel van

Beausoleii, — honderden en honderden van bizar jaren geroepen wm^den
geteekende, tropische woudbloemen, in stennnh' "■n
1 I'"<-I .A,.
"

donker wijnrood, in vurig karmozijn, in blij oran]^

"

j""'

te- 1,os,.l.ermel
f-'anzni

ordt vervolgd)

