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Overneming van den inhoud, ook hij gedeelten, is verboden.

Van verre en van nabij
door Thomas WolfeAan den zelfkant van een klein stadje stond,

op een terrein, dat van den spoorweg af
omhoog liep, een keurig klein huisje van
witte planken en voorzien van levendig

groene blinden. Aan één kant van het huis was
een tuin, netjes verdeeld in vierkanten voor de
groenten, en een wijngaard, welker vruchten in
Augustus rijp zouden zijn. Vóór het huis stonden
drie reuzen van eiken, die het 's zomers besehutten
met hun massieve schaduw en aan de andere zijde
lag een border met vroolijk gekleurde bloemen. Het
geheel maakte den indruk van netheid, voorspoed
en bescheiden comfort. Eiken dag, enkele mi
nuten over tweeën, passeerde de sneltrein dit
plekje. Op dat oogenblik begon hij, na bij de stad
stilgestaan te hebben om even adem te scheppen,
geleidelijk zijn vaart te vergrooten, maar had nog
niet zijn volle snelheid bereikt. Bedaard kwam hij
in zicht, schoof langs met een machtige, zwaaiende
beweging van de locomotief, een dreunend, gelijk
matig gerommel van de zware vagens op de rails
en verdween dan in de diepgelegen baan. Enkele
oogenblikken nog was de machine te volgen door
de zware, lïuffende rookwolken, die met bepaalde
tusschenpoozen boven het weidegras uitkwamen
tot ten laatste niets meer te hooren was dan het
diepe, ratelende geluid der wielen, dat wegstierf in
de droomerige stilte van den namiddag. SI Eiken
dag gedurende meer dan twintig jaar had de
machinist, wanneer de trein dit huis naderde een
stoot op de fluit gegeven en eiken dag was er
zoodra zij het geluid gehoord had, een vrouw in
de achterdeur van het huis verschenen en had naar
hem gewuifd. Eerst had zij een klein kind bij zich
gehad, dat aan haar rokken hing en nu was dit kind
tot een volwassen jonge vrouw opgegroeid en eiken
dag kwam ook zij met haar moeder naar de deur
en wuifde. SQ De machinist was oud en grijs Ge
worden in dienst. Hij had zijn grooten trein, be
laden met zijn levenden last, tienduizend keer 'door
het land gevoerd. Zijn eigen kinderen waren vol-

Gf-trouwd en vier keer had hij vóór ziclj
"""Üe" spoSrbaan het ijzingwekkende beeld va,

r  een kanonskogel zien convergeeie,tragedie a . onzichtbaar werd voor

r' "In ̂ S'Coinotief - een brik vol kinde?:
dtcbte rij verbijsterde geziehtjes; een oud,

fnto dte in ae rails was blijven steken, met 4
.  Gedaanten van menschen, geparalyseerd vaj,
r"t fen rvelooze lan.llooper, die langs de rad,
Uev te doof en te oud om het waarschuweiide
HuBen te hooren; en een gedaante, dm zich met
een gil langs zijn raampje f
de man gezien en meegemaakt. Hij had al de smart,
de vreugde, het gevaar en den arbeid gekend, die
iemand als hij kon kennen: hij was gegroefd er
verweerd bij het trouw volbrengen van zijn taak.
en nu opgevoed in de sehool van geloof en moed
en nederigheid, die zijn werk meebracht, was hl]
oud geworden en had hij de grootheid en wijsheid,
die zulken mannen eigen is. SI Maar welke gevaren,
welke tragedie hij ook gekend had, het beeld vai
het huisje en de vrouwen, die met een frank er
vrij gebaar hem toewuifden, had zich indengeesi
van den machinist vastgezet als iets moois en blij
vends, iets, dat buiten alle verandering en ongeluk
stond, en iets dat altijd hetzelfde zou zijn, welk
ongeval, welke vergissing ook het ijzeren voor
schrift van zijn dagen mocht breken. Het zier
van het huisje en die twee vrouwen gaf hem het
merkwaardigste geluk, dat hij ooit gekend had,
Hij had hen in allerlei licht, in allerlei weersom
standigheden gezien. Hij bad hen gezien in het
scherpe, naakte licht van een w intersch grijzen dag.
wanneer de aarde bruin en de grasstoppels beviorei
waren, en hij bad ben ook gezien in den lokkendea
groenen toover van April. §3 Hij voelde voor her.
en voor het huisje, waarin zij woonden, zulk eer
teederheid als iemand voor zijn eigen kinderer
zou voelen en ten laatste stond het beeld van hur
leven zoo scherp in hem geteekend, dat hij meendr
hun leven geheel te kennen, op elk uur en elk
oogenblik van den dag en hij besloot om eem
wanneer de jaren van zijn dienst achter hem lagen
die menschen te gaan opzoeken en eindelijk een
te spie en met ben, wier levens zoo met het zij®
ver Don en waren. ÖQ Die dag kwam. Eindelijk
apte e machinist uit een trein op het perroi

y.. ^^^dje, waar de twee vrouwen woonden
nunu.r'^'''" ten einde. Hij wasgf

^erk meer te doen. Lan?

van de machinist het station uit en de strate'van het stadje door. A"
hem alsof hij deze stad
Al vnruv+i^ 1 »Laa nooit tevoren gezien m

dremmeldhX'," Ko®n 7"." A
duizend keer^G
huizen di^h dit dezelf^
van zijn maehi^^^ dikwijls uit het hooge raampl
onbekend zon ?^^'^ion had? Het was alles
droom en' ̂ 0^1- als een stad in
'slagenheid in hij voortliep, groeide de^f'
tot de uitlooner^j ̂  dunden de huizenrf
in een landwf^G ^ ^ en de straat ging 0^'
don. Langzaam F ^^^raan de vrouwen
hot stof. EindeliiU^' verder in de hittej
zocht. Hij wist t! 'dj voor het huis, dat''
monden had. Hii dat hij de juiste plei'f

de enorme eiken voor '
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huis, de bloembedden, de tuin en de wijngaard, en
daarachter het glinsteren van rails. SI Ja, dit was
het huis, dat hij zoeht, de plek, die hij zoovele
keeren langsgekomen was, waarnaar hij zulk een
verlangen in zich gevoeld had. Maar nu hij die
g:evonden had, nu hij daar was — waarom aar
zelde nu zijn hand op het tuinhek, waarom was de
«tad, de weg, de aarde, de ingang naar deze plek
zoo afstootend geworden als het landschap in een
naren droom? Waarom had hij nu dat gevoel van
verwarring, weifeling, hopeloosheid? SI Hij ging
het hek binnen, liep langzaam het pad op; een
oogenblik daarop had hij de drie stoeptreden be
klommen, die naar de voordeur leidden en belde.
Even later hoorde hij voetstappen in de gang, de
deur werd geopend, een vrouw verscheen en keek
hem aan. SI En terstond, met een pijnlijk gevoel
van iets verloren te hebben, had hij spijt dat hij
gekomen was. Hij wist dadelijk, dat de vrouw, die
hem nu met wantrouwenden blik opnam, dezelfde
was, die hem zoovele duizenden keeren toegewuifd
had. Maar haar gezicht was scherp en smal en
mager; haar wangen hadden vermoeide, ondiepe
vouwen en de kleine oogen gluurden naar hem met
verlegen argwaan en aarzeling. Al het franke, de
warmte en de genegenheid, die hij in haar gebaar
gelezen had, waren verdwenen op het oogenblik
dat hij haar zag en haar onvriendelijke stem
hoorde. Sl En nu klonk zijn eigen stem hem on
werkelijk en spookachtig in de ooren, terwijl hij
trachtte zijn aanwezigheid te verklaren, haar te
vertellen wie hij was en waarom hij gekomen was.
Hij stamelde echter voort, koppig vechtend tegen
het afgrijselijke van spijt, verlegenheid, ongeloof,
die in hem opgekomen waren, die al zijn vroegere
vreugde vermoordden en zijn daad van genegen
heid in zijn eigen oogen zoo beschamend maakten.
S3 Ten laatste noodigde de vrouw hem bijna on
willig uit binnen te komen en riep met harde,
schrille stem haar dochter. Toen zat de man voor

een folterende poos in een leelijk voorkamertje en
trachtte te praten, terwijl de twee vrouwen hem
met botte, verbijsterde vijandigheid, met knorrige,
schroomvallige gereserveerdheid aanstaarden. 83
En tenslotte stamelde hij een haastig vaarwel en
vertrok. Hij liep het pad af en den weg langs naai
de stad en plotseling wist hij, dat hij een oud man
was. Flink en vol vertrouwen had hij steeds het
bekende beeld van de rails vóór zich gezien, nu
voelde hij zich ellendig bij het zien van de vreemde
en niet vermoede wereld, die altijd binnen steen
worp-afstand van hem geweest was, maar die hij
nooit gezien of gekend had. En hij wist dat al de
toover van die blinkende baan, het beeld van die
glinsterende lijn, de voorstelling, die hij zich ge
vormd had van dat kleine, heerlijke heelal van zijn
verlangen, voor altijd verloren waren.

Het psychologische momentIN het kleine stadstuintje staat op een piëdestal
het beeld. Het is gemaakt uit rooden zandsteen,
en stelt de een of andere godin voor. Haar naam
ben ik nooit te weten kunnen komen, en die

interesseert mij ook niet buitengewoon. Ik vind
alleen, dat zij zich verkeerd heeft opgesteld. Zij
behoorde in een romantischen tuin op te rijzen uit

een weelde van rozen, met als achtergrond een dicht
en donker heestergewas. Maar zij staat op de krui
sing van twee grintpaadjes van een kalven meter
breed, zij ziet uit op een tuintje, miserabel van
gloednieuwheid, dat door de beide paadjes recht
vaardig in vier rechthoekjes is verdeeld, en zij heeft
tot achtergrond een blauwgeverfde schuur, waarin
men kolen en fietsen bergt. Wat een milieu voor
een godin! Maar zij glimlacht. 83 Zij glimlacht
altijd! Zij glimlacht als het hagelt, en zij glimlacht
als het sneeuwt, zij glimlacht als het lente en
als het herfst is, in de donkere dagen voor Kerstmis
en in de Hondsdagen, des morgens en des middags
en des avonds en des nachts. Altijd. Met haar af
wezigen, naar binnen gekeerden glimlach, alsof zij
aan iets prettigs denkt, dat wdj allemaal niet mogen
W-eten. Het is, in dézen tuin, en in ons Hollandsch
klimaat en onze samenleving, de glindach van het
ongelegen oogenblik. 83 Maar nu is het Zondag, en
wij hebben ons opgemaakt voor onze gewone, Zon-
dagsche wandeling. De klokken zingen uit den
stralenden hemel; een zwerm duiven klapwdekt in
kunstige zwenkingen door de lucht; een blinkende
wolk kijkt peinzend naar de aarde. En natuurlijk
trekt onze kleine karavaan weer langs de rood-
steenen godin. 83 „Paps, lacht die juffrouw altijd?"
vragen de kinderen. 83 Ja, die lacht nu altijd. En
meestal heeft zij het grootste ongelijk van de we
reld, om daar zoo te staan lachen. Maar nü is de
aarde verheugd door het licht en door den Zondag,
en zelfs het nare tuintje is een beetje feestelijk
geworden. Nü mag ze lachen, sterker: nu móet ze
lachen. Nu is het oogenblik gekomen, dat het
niet meer dwaas of vervelend of overbodig of on
gelegen is: nu is er het psychologische moment van
den glimlach der roodsteenen godin. Ws.

Zweden, het land derBernadottes
DOOR Christime Doormats'God heeft ons gezegend met een heerlijk, uitver

koren land", schreef Dr. Afzelius, de groote
Zweedsche sagenvorscher, ,,de lente is in het
Noorden heerlijk frisch groen en vol rijk leven,

onze zomer- en herfstzon is mild en vruehthaarmakend, en
welke natuur is aanhiddelijker in den winteravond, dan bij
ons in Zweden? Zie het lichten der sn(!euw in intense kleuren

bij ondergaande zon, zie de schitterend witte sneeuw over
het landschap, de fonkelende sterren aan den klaren hemel!"
83 Zoo is het land der Wasa's, nu van de Bernadottes. 83
Hoogst merkwaardig is de geschiedenis van het Huis Ber-
nadotte, merkwaardig genoeg om nog eens weer te herdenken.
Nadat de laatste vorst uit het Huis Wasa, Karei XIII, kin
derloos gestorven was, en ook de aangenomen troonopvolger.
Prins Christiaan van Denemarken, op 21 Mei 1819 door een
val van zijn paard was overleden, was men ten einde raad,
wien in zijn plaats te kiezen. Bij de vergadering der Stenden,
die daarover te beslissen hadden, was d(! opinie zeer ver
deeld. Er hadden zich verschillende candidatcn voorgedaan.
In de eerste plaats de koning van Denemarken Frederik VI,
door wiens eventueele troonsbestijging d(^ drie Skandinavische
rijken onder één scepter zouden wordim vereenigd. — Rusland
zou gaarne den Prins van Oldenburg gekozen zien en ook was
er sprake van Prins Frederik van Augustenburg. Ondertus-
schen doet het eigenaardig aan, dat er van den zoon van den
onttroonden koning Gustaal IV nauwelijks meer sprake was.
83 Bij deze groote verdeeldheid van inzichten leek de oplos
sing der kwestie lastiger dan ooit, toen men plotseling hoorde
van een nieuwe candidatuur, waaraan in officieele kringen
nooit was gedacht. Ze scheen eenskla])s ontstaan, deze can
didatuur, als door een soort van inspiratie, en al kwam zij
onverwacht, zij vond dadelijk den m(U!sten bijval, ook om
het heel vreemde en excentrieke. (Slot op bUidz. 287)
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•\luVi DIEREN KOP PEN ' ̂ECHT;DE PRAEHISTORIE Van DE^MENSa

^ ̂rT?r^ j_ „„1. TT. , 1,. _.>Ngen (IH)OVER de cultuur van den Homo h fïj
(IIJ)eidelber-

gensis kunnen wij kort zijn. Deze bestond
slechts uit ruw behouwen steenen gebruiks
voorwerpen. De grootte dezer uiterst pri

mitieve gebruiksvoorwerj3en is doorgaans aan va
riatie onderhevig. Zoo vindt men naast 25—30
cm groote „bijlen" (bedoeld wordt: het lemmet)
soortgelijke van circa 15 cm. Gebruiksvoorwerpen
van 5 cm of kleiner, zooals ze in latere cultuur
perioden zoo veelvuldig aangetroffen worden, kent
men uit de Heidelberg-aera niet. Voor het ge
voel van den hedendaagschen ver geëvolueerden
menseh, den schepper van Diesel- en andere mo
toren, van ranke Panders en Fokkers, van ge
stroomlijnde locomotieven, van perfect geoutilleer
de nijverheidsfabrieken en van ultra-satanische
verdelgingsmechanismen, maken deze koude stee
nen voorwerpen inderdaad een stumperigen, mise
rabelen indruk, zonder eenigen smaak of kleur.
Doch ondanks dit alles blinken ze uit in doelmatig
heid, het privilege der menschheid. Ö3 Zoo kan men,
hoe men het ook wendt of keert, o.a. aan de steenen
Heidelbergknotsen heel duidelijk zien, hoe deze in
den wazigen voortijd perfect aangewend konden
worden om den medeminnaar resoluut tot andere
gedachten te brengen of om den een of anderen al
te brutalen rhinoceros het stilzwijgen op te leggen.

Behalve genoemde bijlen of knotsen bezat de
menseh van Heidelberg ook nog nijverheidsartike
len in den eigenlijken zin des woords, zooals b.v.
krabbers, handboren en stiften, welke blijkbaar
gediend moeten hebben om het overmeesterde en
gedoode wild van de huid te ontdoen. Gereedschap
pen van hout, been, ivoor of van metaal vervaar
digd, heeft men tot dusverre uit die periode niet
kunnen aantoonen; naar alle Avaarschijnlijkheid be
sefte de Heidelbergmenseh de mogelijkheid hiervan
nog niet. SI Nu de aera van den Neanderthaler. SI
Wat zijn cultuur betreft, deze heeft, ofschoon iets
verder geëvolueerd, zich ook al niet te ver van het
allerprimitiefste verwijderd. Ook de Neanderthaler
leefde uitsluitend in een steenen tijdperk, d.w.z.
hij verstond de kunst om voorwerpen uit ijzer,
koper, zilver, ivoor of been te vervaardigen of die
te versieren, al evenmin. SI Zooals reeds gezegd,
is de Neanderthaler cultureel in vergelijking met
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..l EM SBEELDJES'' UIT DE CROMAGNON-PERWDE
{.Xaar Ulh-riiuiU'i)

re'kenschap geven van het feit, dat de Neander
thaler sleehts steenen speren en bijlen tot zijn be-
x'hikking had en geen pijl en boog of beter ge
construeerde jaehtbenoodigd-
heden kende, dan eerst kun
nen wij beseffen, hoe perfect
hij de jagerskunst verstaan
moet hebben. Wat zijn
godsdienstig en zieleleven be-
treft, die zijn ons zoo goed als
onbekend; geen sporen hier
van hebben tot een reconstruc-

tie kunnen leiden. Wellicht

heb ik dit overdreven, vooral
wanneer wij de vondst in
Zwitserland tot dit tijdperk
mogen rekenen. Daar heeft
men, om dadelijk met de deur
in huis te vallen, op den bo
dem en voor den ingang van
een lang vergeten grot, holen-
heerschedeis aangetroffen,
welke keurig netjes in tal
rijke ,.steenen kistjes" gerang
schikt waren. (Onder de stee
nen kistjes dient men te ver
staan: ruimten, welke door
steenbrokstukken in muurver

hand afgescheiden zijn). Hier
uit heeft men geconcludeerd,

EE.\ I 'OORHISTOKJSCH JACHTTA FEREEL. MEK LETTE
OF HET GEBRUIK I'.-IV FIJT EN BOOG, WELKE WA-
FEKS DE CROMAGKON-MENSCHEK REEDS KENDEN.
OFSCHOON EEN WEINIG SCHEMATISCH ZIJN DE
AFBEELDINGEN TOCH STERK EXFRESSIONISTISCH

Doch wij zullen ons tevreden moeten stellen met
het weinigje, dat dit artikel kan bevatten. Behalve
nijverheidsartikelen en gereedschappen, heeft de
mensch van Cromagnon ook echte cultuurproduc
ten zooals schilderingen, teekeningen en boetseer
werken, gemaakt. SQ Wij zullen eerst de nijverheids
artikelen beschouwen en daarna de meer artistieke
producten. SI Eerst in dit tijdsgewricht kan men
aan de hand van het opgegravene duidelijk waar
nemen, hoe de menschelijke cultuur zich met rasse
schreden in de richting der perfectie bewogen heeft.
De primitief behouwen steenen speren, stiften,
handboren, krabbers, messen en dolken zijn van het
tooneel verdwenen en hebben plaats gemaakt voor
fijnere en beter afgewerkte. Ook gebruikte de
mensch van Cromagnon, althans in zijn beste cul
tuurperiode, reeds been, ivoor en hout voor het
vervaardigen van zijn gereedschappen en wapens.

SI De mooie harpoentjes uit
België zijn wel de beste voor
beelden hiervan. Naar ik ver
moed, hebben deze voorwer
pen bij de zalmvangst een
groote rol gespeeld en niet
in de walvischvangst, aange
zien deze harpoenen 1° daar
voor te klein van stuk zijn en
2° ver van de zeekust, in het
diepe binnenland, aan de toen
maals breedere oevers van
de Rhone en Maas, gevonden
zijn. Naast deze beenen har
poenen heeft de mensch van
Cromagnon een vreemd (even
zoo beenen) voorwerp in zijn
woonsteden achtergelaten, dat
Lartet „bMon de commande-
ment" of commandostaf ge
noemd heeft. Deze is n.1. niets
anders dan een al of niet ge
ornamenteerd stuk rendier
gewei, waarin één of meer
gaten geboord zijn. Waarvoor
deze gediend hebben, staat
nog niet vast. Lartet zelf ver

moedde, dat de commandostaf een waardigheids-
teeken van het één of andere stamhoofd moest

<lat de Neanderthaljagers de beren den kop af-
^lüc'^cn en die op een speciale wijze op een spe- • „ . ,
•iale plaats in de "^rot neerlegden. Wij zouden hier voorstellen, een meening, welke met overal instem-derhalve met een sSort berencultus te doen hebben, ming heeft gevonden. SI Het allervoornaamste
Het is niet onwaarschijnlijk, dat onze Neander- voorwerp, dat wij tot en met heden aan de Cro-
thaler in den beer de personificatie van kracht,
bewustheid en moed gezien heeft. SI Iets derge
lijks vinden wij in eenigszins gewijzigden vorm
thans nog bij de Ainoes van het eiland bacha-
lin. ten noorden van Japan. Bij deze nog steeds
zeer primitieve menschen treffen wij de eigenaar
digheid aan, dat zij de grenzen van hun dorp met
be'^enschedels afbakenen, omdat deze naar zij mee-
nen het dorp tegen allerlei kwaad en geweld kun-

beschermen. Wellicht had de Neanderthaler
zelfde oergedachte. SI Nu de aera van den Cro-

„.ac^non-rnensch. SI Over zijn cultuurleven zou
,nen wel boekdoelen kunnen schrijven. En dit heb
ben w ij vooral te danken aan den eerbied afdwmgen-

arbeid der Fransche, Belgische en Duitsche

rien

dez<

ll :hrede voor schrederrehistorici, die onvermoeid scl , , , ,
den aardbodem met de spade onderzocht hebben.

EEN BEKENDE POLYCHROME TEEKENING {KALVENDE
BISON) UIT HET CROMAGNON-TIJDPERK
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GRAVEERINGEN VAN CROMAGNONS

OP BEEN EN VOORWERPEN
{Naar Obcrmaic'i}

inagnon-verge-

telheid hebben
ontrukt, is,
dunkt mij, een
soortbeenen

naald, welke
vooral in België
vaak aangetrof
fen werd. Dit
geeft ons het
recht te vermoe-

den, dat de
inensch van Cro-
magnon reeds de
edele kunst ver
staan heeft, om
zijn kleeding-
stukken uit ruw
gepraepareerde
dierenhuiden te
vervaardigen en

ze te verstellen. Metaal en gepolijste steenen voor
werpen kende hij nog niet; deze doen eerst in het z.g.
mesolithieum resp. neolithicum (het middelste en
het latere steenen tijdperk) hun intrede. SI Met
het oog op de beschikbare ruimte zullen de aestheti-
sehe producten ook in vogelvlucht besproken wor
den. SI In de allereerste tijden uit de Cromagnon-
periode treft men kneed- en boetseerwerken aan,
welke niet zoo dadelijk als uiterst primitief ge-
qualifieeerd kunnen worden. Een reden temeer, om
te vermoeden, dat de Europeesche mensch vóór
dit tijdsgewricht zich reeds beziggehouden moet heb
ben met deze kunst. SI Iets typisch uit de Cromag-
non-periode zijn de z.g. Venusbeeldjes (plastische
vrouwenvoorstellingen), welke men in den loop der
jaren over heel Europa aangetroffen heeft. Bij deze
beeldjes valt reeds dadelijk op te merken, dat be
paalde vormen overdreven zijn uitgebeeld, hetgeen
tot de meening geleid heeft, dat zij opgevat dienen
te worden als idolen der vruchtbaarheid. Merk

waardig is, dat het steatopygische verschijnsel zoo
goed weergegeven werd. (Van steatopygie spreekt
men, wanneer het vetweefsel op de zitvlakken zoo
danig in omvang is toegenomen, dat dit t.o.z. van
de lichaamsas ver uitsteekt). Hieruit heeft men de
conclusie getrokken, dat de vrouwen der Croma-
gnons evenals de Hottentotsche schoonen steatopy-
gisch waren. Het is dan net, alsof in den loop dei-
ontwikkeling dit kenmerk als constitutie-eigen
schap uit des menschen gestalte weggevaagd is. S3
Doch behalve de vrouw heeft de Cromagnon-
mensch het dier, in welks midden zijn bestaan zich
ook afgespeeld heeft, als object zijner kunstgevoe-
lens gekozen. Op voortreffelijke wijze heeft de
bison-vondst in de grot van Tue d'Audoubert dit
bewezen. Genoemde vondst bestond uit drie leemen
bisons, één mannelijke, één vrouwelijke en één
jeugdige, welke, zelfs anatomisch beschouwd, mag
nifiek zijn weergegeven. Naar schatting zijn deze
prachtige kunstproducten r 25000 j. oud. Een niet
minder belangrijke plaats heeft de kunst op de rots
wanden der holen in het leven van den Cromagnon-
menseh genomen. Deze uit graveeringen, teekenin-
gen en schilderingen bestaande kunst, welke na
intensieve exploratie der holenwanden eerst sedert
1890 eigendom geworden zijn der praehistorische
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wetenschap

o<

baring

ook bet rec«

oog gestreeld,

niet allee

^ar

n bet praehistorisch,
rite voor een open.

De s< hibleringen zijj,
jiiooi. dat iiieii in den aan.

zelirzoo %rfect "J^vt-rtuigen kon Juer inderdaad
zich maar ib . . ̂ kunst te <b)en te hebben

voorhist®^/^^^ ..ebilderingo"- welke rijkelijlvang

met eenmet eeo V- riiige ' i,. i , " f

En mochten bewooiob holen verspreid
over de wanden p^jnatiseh toeh zijn z,
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Ver-
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teatopygie

kunnen onderkeb^^^ ^paanseln' g''otten is wel de
afbeeldingen uit kaWern],. bison, welke
veelkleurige schilder niet zoo licht ver-
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gedemonstreerd. Maar behalve dit heeft de mensch
van Cromagnon ook een zekeren begrafenisritus ge
kend. \ olgens dezen ritus begroeven ze hun dooden
gemeenlijk in zijdelingsehe, liggende houding en
eenigszins samengebogen. Bovendien omgaven ze
hun lijken, welke met allerlei versierselen omhangen
werden, met roode aarde. Dat zulks met een zeker
magisch doel gedaan werd, is niet meer aan twijfel
onderhevig, vooral wanneer wij zien, hoe de dooden
der Cromagnons opgesmukt zijn met Kauri-schel-
pen en wel steeds op éénzelfde wijze aangebracht.

n.1. twee op het voorhoofd, één op iederen arm en
vier op de knieën. Wat heeft dit te beduiden?
Wederom naar analogie der zeden en gewoonten
van sommige priinitieven, kunnen wij gerust aan
nemen, dat hieraan ook een symboliek ten grond
slag gelegen heeft. Men wilde destijds n.1. te kennen
geven, dat het leven door den dood weggenomen
was en door middel van de Kauri-schelpen en de
bloedroode aarde als resp. symbolen van de leven
schenkende kracht en van het levende bloed terug
gegeven kon worden. [Slot volgt)

DE GEOORDE FUUT

Ê
DOOR Mr. Fr. Haversciimidt

EN vijfentwintigtal jaren geleden was deze plotseling om zich elders te gaan vestigen. In tegen-
mooie futensoort in ons land als broedvogel stelling tot zijn verwanten rnf-pctnl nllppn mdie meestal alleen in

nog vrijwel onbe
kend en kwam hij

in najaar en winter alleen
in klein aantal op den
trek voor. Doch zooals

wel meer in de vogelwe
reld voorkomt, breidde
deze soort, die haar
hoofd verspreidingsge
bied in Midden- en Oost-

Europa heeft, zich naar
het Westen uit en om

streeks 1918 werd zij op
onderscheidene plaatsen
tegelijk in ons land broe
dend vastgesteld. Ook
verder naar het westen,
naar Engeland en Ier
land, waar zij voor dien
totaal ontbrak, breidde
zij haar broedgebied uit.
S3 De Geoorde Fuut
houdt, wat grootte be
treft, ongeveer het mid
den tusschen de gewone
Fuut en zijn kleinere
verwant, de Dodaars. In
den broedtijd is het een
zeer kleurige vogel. De onderzijde is helderwit SI Ook de Geoorde Fuut --
en prachtig contrasteeren de oranjeroode flanken eigenschap om hij het verlaten van het nest en
tu-^schen de witte onderzijde en de gitzwarte rug zoodra hij onraad bemerkt, met een vlugge be
en vleugels. Ook de kop en hals zijn zwart, van weging de eieren in het nest met nestmnteriaal
daar zijn Duitsche naam Schwarzhalstaucher. Zijn te bedekken, zoodat het nest dan op een hoopje
weinio- fraaien Hollandschen naam ontleent hij aan samengedreven waterplanten gelijkt. S! Na ruim
dp beade oranjeroode oorkwasten, waarvan hij er drie weken hroeden komen de eieren uit en het

aan iedere zijde van den kop heeft. Deze oor- is dan zeer de moeite waard om een huishouden
kwakten kan hij wijd uitzetten, waardoor zijn kop Geoorde Futen in zijn doen en laten gade te slaan,
lan /eer breed en dik lijkt. Zijn oogen zijn fel- Deze vogels hebben namelijk de gewoonte om de
rood hetgeen het kleurrijke nog aanmerkelijk ver- pas uitgekomen jongen op den rug te nemen
i  cr't De Geoorde Fuut broedt, hoewel zeld- daar ze zich den eersten tijd blijkbaai nog met

en op slechts weinige plaatsen in ons land, op voldoende op het water thuis voelen. ̂  Zoo n Fuutzaam p ̂ „roote plassen, en is dan ook niet een met een 3- of 4-tal jongen op den rug, die zich onder

r wonef vin'^ de uitgestrekte vischrijke wateren, zijn vleugels verborgen houden, valt direct op om-bewone \ . je gewone Fuut, bewoont. De dat hij dan wat grooter dan anders lijkt, daai hij
die zijn vei ^ ^ Noord-Brabant, de duin- zijn vleugels wat hooger houdt. De eene vogel,beiplassen in Drentj^^^^^^^^^ en dergelijke zijn de bijvoorbeeld het wijfje, zwemt dan met haar jongen
meren op Texe ^ verwachten. De vogels onder de vleugels rond, terwijl het mannetje in
plaatsen waai m ̂ wispelturig met hun broed- de nabijheid voedsel aan het zoeken is. Heelt liij
^ijn echter no . . ^Pj.jjg^l|genige jaren achter- een of ander waterinsect gevangen, dan zwemt liij
plaatsen, terrein en verdwijnen dan naar het wijfje toe en dan ziet men van onder haar

Foto Fr. Haverschmidt

GEOORDE FUUT

paren broeden, nestelt
de Geoorde Fuut vrijwel
uitsluitend in groepjes
en op terreinen waar de
soort talrijk is, maar in
Nederland is dat nergens
het geval, broedt de vo
gel in kolonies van dicht
opeen gelegen nesten,
soms wel tegen de hon
derd bij elkaar. Evenals
van de andere futensoor
ten is ook zijn nest een
drijvende massa water
planten, waarin de 3 of
4, bij uitzondering wel
eens 5, eieren liggen. De
ze eieren zijn als ze pas
gelegd zijn helder wit,
doch doordat ze temid
den van de steeds voch
tige massa waterplanten
liggen, waaruit het nest
bestaat, worden zij tij
dens de broedperiode
steeds donkerder, zoodat
ze op het laatst een kof
fiebruine kleur hebben,

heeft de echte futen-

gereg
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vleugels een paar kleine kopjes tevoorschijn ko
men, die het voedsel van het mannetje in ontvangst
nemen. Als de jongen al half volwassen zijn, ziet
men ze nog wel eens op den rug van een der oude
vogels kruipen. Worden ze wat grooter, dan zwem
men ze zelfstandig in het water rond, maar wor
den toch nog steeds door hun beide ouders ge
voerd. De jongen zien er lang niet zoo kleurig uit
als de ouden, maar dragen een onaanzienlijk wit
en grauwzwart veerenkleed en missen de oranje
roode flanken, den gitzwarten hals en oranjeroode
oorkwasten van de oude vogels. Als de broed-
periode afgeloopen is, verliezen de oude vogels ook
die onderdeelen van hun veerenkleed en dragen tot
aan de volgende broedperiode hetzelfde eenvoudige

vederkleed als de
jongen. 53 De pas uit
het ei gekomen Geoorde
Futen schijnen aan veel
gevaren te zijn bloot
gesteld, want zelden
ziet men een ouderpaar
met meer dan 2 of 3,
dikwijls slechts met één
jong, hoewel er toch
vele nesten zijn, die 4
eieren bevatten. Geoor

de Futen zijn hoofdza
kelijk insecteneters en
eten dan ook vrijwel
geen visch, dit in tegen
stelling tot de gewone
Fuut, die bijna uitslui
tend van visch leeft en

door deze eigenschap
nog wel eens te lijden
heeft van vervolging
van beroepsvissehers,
die hem, volkomen ten
onrechte overigens, als
schadelijk voor den
vischstand beschouwen.

53 Het fotografeeren van
de Geoorde Fuut op zijn
nest kostte weinig moei
te. Het nest, dat ik door
zijn gunstige ligging op

het oog had, bevatte aanvankelijk 4 eieren, waar
van er echter reeds 2 waren uitgekomen en waar
van de jongen al door een der oude vogels waren
weggevoerd. De 2 overgebleven eieren waren aan
gepikt en men kon het jong in de eischaal hooren
piepen, druk bezig als het was zieh daaruit te be
vrijden. Ik moest mij dus haasten om niet te
laat te komen. De camera stond geheel vrij zonder
eenige camouflage op het statief in het ondiepe
water vlak bij het nest en een dunne draad ver
bond het toestel met mijn schuilplaats, die
een dertigtal meters achter een paar struiken aan
den waterkant in orde gebracht was, vanwaar ik
een vrij uitzicht op het nest had. Ik was nog maar
nauwelijks op mijn sehuilplaats aangekomen, toen
ik een der Geoorde Futen al vlak bij het nest zag
rondzwemmen. Zonder eenige vrees te toonen voor
de open en bloot staande camera, zwom de vogel
naar het nest toe, wipte met een sprongetje uit het
water op den nestrand, schoof met een vlugge

WELRIEKENDE NACHT

ORCHIS

HANDEKENSKRI ID

b e weging
van den sna

vel het nest-
materiaal
opzij, dat de
eieren be
dekte, zoo

dat deze vrij
kwamen,liet

zich daarna
langzaam op
de eieren
neer en zet

te zich te
broeden. Op
dat moment
spande ik
langzaam
den draad,
de sluiter
ging af en
even schrok
de broeden

de vogel van
dit geluid,
doch bleef rustig zitten broeden. 53 Oni een nieuwe
plaat in te schuiven moest ik echter naar de camera
toe en ik zag nog juist, toen ik door het ondiepe
water naar het nest toewaadde. bo<' de broedende
vogel vlug opstond, met een blikstniisnelle beweging
de eieren in het nest met nest materiaal bedekte
en daarna in het water verdween, direct onderdook
om een heel eind verder boven Ie komen. 53 Na
korten tijd bad ik een tweede opname gemaakt,
doch bij de derde ging bet minder goed. Ik had
zeker te hard aan den draad getrokken, want tot
mijn grooten schrik zag ik plotseling bet statief
met de camera heel langzaam vooroverbuigen en
tergend langzaam doorzakken, om nu't een smak
in het water terecht te komen, de <'amera totaal
onderdompelend. Niet alleen was de opname hier
door bedorven, maar ook eischte het toestel na dit
onvrijwillig bad een grondige revisie en reparatie.
Maar ik

mocht met

twee op
namen van

dezen

mooien en

zeldzamen

vogel niet
ontevre

den z ij n
en derge
lijke inci
denten zijn
nu e e n-

maal het

lot van den

natuurfo

tograaf.
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Onze wilde Orchideeën
DOOK M. Barendrecht—HoenORCHIDEEËN in bloei! Bij den naam alleen

al spitsen wij onze ooren en krijgen wij een
visioen van takken, beladen met zuiver
witte of paarse bloemen, van zeer ingewik

kelde bloembladcontouren, van typische kleuren
en exotische vormen. Iedereen, die verleden jaar-
de groote tentoonstelling op Groenendaal heeft
bezocht of wel eens op de étalages der bloeniwin-
kels let, kan er van meepraten, hoewel hij waar
schijnlijk wel niet van alle soorten en variëteiten
op de hoogte is. Toen wij dan ook jaren geleden aan
iemand vertelden, dat er orchideeën in onzen wil
den plantenhoek groeiden, waren er menschen, die
niet groote belangstelling een kijkje kwamen ne
men, maar die echter danig teleurgesteld waren,
omdat die lange, sprieterige planten
met hun onoogelijke groene bloemetjes
in niets geleken op de zoo exotische
reuzen uit de winkels. Beleefd bekeek

men de planten, maar aan de heele
houding was te merken, dat men
bet vrij dwaas vond om een paar
van die bloemen, die nu heelemaal
niet mooi waren, zulk een drukte
te maken. Nu is de tweebladorchis.
Listera ovata, niet een van de meest
effectvolle soorten en is het wel te
begrijpen, dat een leek, die nu een
maal aan het begrip orchidee een an
dere voorstelling heeft vastgeknoopt,
meer verwacht. Maar toen we in Zuid-

Limburg eens een paar mooie sol
daatjesorchissen hadden meegebracht
voor een dame, die toch wel van bloe
men hield, en toen wij ook deze vol
teleurstelling hoorden zeggen: „Is dat
nu een orchidee?", gaven we het op.
öa Het is eigenlijk maar gelukkig, dat
onder bet gewone publiek niet die be-

i

KEVE

GEVLEKTE ORCHIS

wondering heerscht voor orchideeën-

ROSCHVOGELTJE

RORCHIS

in-het-wild

als onder bio
logen en na-
tuurliefheb-

bers, want
anders bleven

niet veel zeld
zame soorten

bewaard. Die
liefhebbers

zijn al gevaar
lijk genoeg,
want e r

schijnt onder
onzeHolland-

sche planten
geen enkele
te zijn, die
zoo fascineert

als de orchi

dee. Het is
bekend, dat
velen deze or-
chideeënhob-

by zelfs niet kunnen
bedwingen en ondanks
afspraken en beloften
toch telkens, wanneer-
zij een vindplaats heb
ben ontdekt, de daar
ter plaatse groeiende
planten plukken en
zelfs uitsteken. En dit

alles om later met trots

een verdorde planten
rest in een herbarium

te kunnen toonen. Na

tuurlijk kan er in het
aanleggen van een her
barium op zichzelf geen
kw aad steken, maar het
is toch niet goed te pra

ten, dat
iedereen

dit maar-

naar har

telust rrret

de zeld

zaam ste

planten
zou vullen. En natuurlijk is het ook
een ander geval als merr zelf de plan
ten tracht verder- te kweeken; beden
kelijker- weer wordt het als er handel
in wordt gedreven. SI Nu hebben wij
echter- gelukkig orchideeën genoeg in
ons land, waar wij gerust een boeketje
van kunnen plukken. Het handekens-
kruicl bloeit bij horrderden in veen
achtige weiden, waar het heele plekken
lichtviolet of donkerpurper kan kleu
ren, want de tinten wisselen nogal
eens. De harlekijnorchis lijkt rrogal
veel op dit handekenskruid en komt
ook vrij veel voor, maar zij bloeit
iets vroeger en de knollen zijn niet
verdeeld, maar gaaf. Dit knollenken-

merk heeft ook al menigeen, die er moeilijk uit
kon komen, verleid, de plant rrraar even uit den
grond te trekken en zoolang dit nu maar beperkt
blijft tot de in groote groepen voorkomende or
chideeën is het niet zoo heel erg, maar onverant
woordelijk blijft het toch. Op ongeveer dezelfde
plaatsen als de vorige, soms op vochtigen zand
grond, vaak ook meer naai- den kant van het
riet, bloeit de welriekende nachtorchis, direct te
herkennen aan de lange spoor. Deze prachtige
plant is echter niet zoo algemeen als de vorige,
al schijnt ze plaatselijk wel veel voor te komen.
Deze plaatselijke opeenhooping van orchideeën is
altijd bedriegelijk. Als wij bedachten, dat de pop-
penorchis. Aceras anthropophora, in Limburg baar
eenige groeiplaats had, waar ongeveer vijftig exem
plaren bijeen stonden te bloeien, zouden wij zeker
vermijden een van die vijftig planten uit te rukken,
want dan zijn er nog maar negenenveertig in Neder
land over! Iemand, die dit niet weet, woidt door
den overvloed ter plaatse getroffen (aan een boom
zoo volgeladen mist men drie, vier pruimpjes niet)
en vaak worden er dan een paar geplukt. Wie
orchideeën plukt, moet zich dus eigenlijk altijd af-
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vragen of het verantwoord is, Avat
hij doet. Het wordt bijna verve
lend hier nog eens op terug te
komen, maar daar het vaak ge-
dacliteloosheid is en geen opzet,
waartegen Aveinig valt te doen, kan
het toch geen kwaad hier nog eens
te AvaarschuAA en. Naast handekens-
kruid en harlekijnorchis bezitten
Avij dan ook nog de gevlekte orchis,
echter door de vlekken op haar
bladeren niet van het handekens-
kruid te onderscheiden, Avant deze
bezit ze ook. Die paarse en vleesch-
kleurige orchideeën in ons land te
ieeren kennen, levert dan ook vaak
moeilijkheden voor iemand, die
graag het naadje van de kous aaüI
Aveten, maar als men daar niet
zoo'n behoefte aan heeft, zijn er

andere, aardige dingen genoeg aan deze weiland- en
veenorchideeën te bcAvonderen.Iedereen kent natuur-

lijkAvel zoo langzamerhand hetfeit,datde meeldraden
zijn vervangen door gesteelde stuifmeelklompjes en
dat de stamper door een kleverig schijfje vaak boven
den honingvoorraad is geplaatst; het bezoekende
insect draagt dan de stuifmeelklompjes als hoorn
tjes mee op zijn kop. Bloemen met een zeer lange
spoor Avorden natuurlijk slechts door vlinders be
zocht. Bekend ook is het Avaarschijnlijk Avel dat de
bloempjes aan de aar meest op een zoogenaamd
steeltje zitten, lietAvelk echter het vruchtbeginsel
is. De belangrijkste feiten uit het orchideeën-
leven zijn Avel de verspreiding, de bevruchting en
het Avonderlijke verchvijnen en ergens anders Aveer
te voorschijn komen. De meest zeldzame soorten
hebben hun voornaamste groeiplaatsen rondom het
gebied van de Middellandsche zee en de planten die
Avij in Limburg en ook in de duinen vinden, of
liever vonden, schijnen hier in het Noorden dus Av el
verdAvaald. Tegen de kou kunnen vele dan ook
niet en na een kouden Avinter zijn er altijd aacI
plekken Acaar het aantal sterk achteruitgaat. Zoo
Aceten Avij op het oogenblik niet zeker of de poppen-
orchis, die enkele jaren geleden nog in Z.-Limburg
voorkAvam, daar nog groeit. ÖQ Uit het Zuiden zijn
de orchideeën dus in ons

land gekomen en door
het Rijnland en langs de
Moezel bereikten ze Zuid-

Limburg, later ook Zuid-
Engeland en onze duinen.
Daar het orehideeënzaad
zoo fijn is als stof, kan
men zich zulk een reis

m akkelij k vo o rst ellen .Het
zaad stelt echter hooge
eischen aan zijn omge
ving en daar sommige
soorten kalk in den bo

dem niet kunnen missen,
is hun V(>rspreidingsge-
bied in ons land dan ook
klein. Daarbij komt dan
nog de ontAva Lering der
duinen, het aanleggen
van villa])arken en het DE NOORDELTJKE FA

kunstmest strooi
en in de weilan
den, die het den
orchideeën

moeilijk maken.
Een iieel geAVone
soort is weer de
kever- of tweebla-
dorchis uit voch
tige duinbosch j es,
die nog vrij
langs den
voorkomt,

veel

AV e g

maar

zeldzame soorten
zijn Bosch vogeltje.
Soldaatje en \ lie-
genorchis, allemaal
klantjes uit Zuid-
Liinburg die daar
eind Mei, begin Ju
ni op beschaduw- SOLrUATJES-ORCHIS
de kalkheuvels groeien. Eens, door een zeldzaam
toeval, Avant Avie heeft er nu omstreeks midden
Mei of Juni vrij, zagen we deze orchideeën in
vollen bloei, de forscbe Soldaatjes-on his met haar
prachtig geteekende bloemen, bet bosehvogeltje,
nog net in knop en de vliegenorchis als een klein
maar fijn sieraad tusschen het gras. Ook Orchis
purpureum. de bruine orebis, vonden we daar,
volop bloeiend langs de belling van een kalk
heuvel en deze plant bereikt<' o]) sommige plaat
sen een hoogte van bijna driekAvarl meter. \oor-
al het lichtrose legen lu't donker})urper-op-het-
bruine-af maakt altijd een ])racbtigen indruk. Dan
zijn er nog de fijne Muggenorcbis. liet Hondskruid,
dat Avel heel zeldzaam Avordt. de ty})ische vogel
nestorchis, Neottia nidus avis, <lie op het eerste
gezicht Avat aan stofzaad doet denken, omdat ook
hier het bladgroen totaal ontbreekt en de meer alge-
meene Wespenorchis. Het soortenaantal is nog altijd
vrij groot, het aantal exemplaren van vele soorten
gaat echter helaas schrikbarend achteruit. Maar
misschien breken voor de orchideeën nog wel eens
betere tijden aan. Zachte Avinters doen bun veel goed
en als de inenschen nu ook nog een bandje mee
helpen, Avie Aveet gaan ze dan niet in aantal vooruit.

QADE VAN HET KONINKLIJK SLOT TE ST()< k IIOIAI
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d('!-<i

drai;.
wcgoiis zijn iiKXMlifj; gc-
(Mi hij hcgon zijn schit

terende l()n|)l)aan in de K(>wel-g(>A

dig< jaren die toen gevolgd
zijn. De groote Hevolutie had
het voor eiken krijgsinan, die
talent liezat. mogelijk g(>inaakt
de hoogste rangen li> hereiken,
en zoo ziet men Dernadotte

reeds als jongeman van nauwe
lijks dertig jaren uitmunten
onder de generaals der kran-
sche rei)ul)liek. liet algemeen
getuigenis van maarsehalk Ber-
nadotte was. dat liij een iuiilen-
gewoon hekwaam veldheer was,
eerlijk en gematigd, humaan
tegenover de overwonnenen.

En nu was hij de man. die
Zweden na een tijd van groote
moeilijkheden weder zon kun
nen ojtriehten. Hij was het, die
een vereeniging van Noorwegen

hewerkstelligde.Zweden

DE WESTELIJKE FA(:ADE VAN HET KONINKLIJK PALEIS TE STOCKHOLM

Zweden, het land der Bernadottes
(Slot van bladz. 279)De Fransche maarschalk Bernadotte. Prins van Pon-

teeorso. eandidaat voor den troon der Wasa's. Het
klonk ongelooflijk, was in strijd met elke traditie. Er
wordt verhaald, dat het eens gebeurde te Marseille,

waarschijnlijk in het jaar 1787. dat een regiment koninklijke
mariniers, zoo juist uit C.orsica aangekomen, zich ontscheept
ba<l. en dat de soldaten bij groepjes de stad binnen trokken
orn de hun aangewezen kwartieren op te zoeken. In een der
hoofdstraten, op de stoep van een rnooi patriciërshuis, stond
een meisje van ongeveer zes jaren naast haarvader en keek
nieuwsgierig naar den langen onderofficier, die eensklaps
op hen toetrad en zich voorstelde als; Bernadotte. fourier.
(Bernadotte was fourier van 21 ,luni 1786 tot 11 Mei 1788).
De onderofficier toonde bet biljet van inkw artiering, dat hem
recht gaf ophuisvesting bij den Heer Fran^ois Clary, fabri
kant v^an zijdenstofftm te Marseille. en terwijl deze het biljet
inzag, knikte de fourier vriendelijk tegen het aardige doch
tertje. Désirée genaamd. Maar de heer Clary bleek weinig
inirenornen met zijn gast; bij.
de*" deftige koopman, meende
aanspraak te hebben op eeii
militair van hongeren rang; hij
.schreef een kort briefje aan den
,.,,nunandant van het regiment.
,-11 de fourier werd daarmee
teruggezonden. De afgewezen
onderofficier, beleedigd. ver
heet zijn drift en ging vlug
heen. Zób "^a^rbaald
^v ordt (Désirée beeft later zelve
dikwijls hrt curieuze
van

.  lieti lean Ita^
Bernardine

\'erhaal

deze eerste ontmoeting
'tssihen .lean Baptiste Jules
B

11111

ernadotte en Bernardine
Kugenie Désirée Clary meege-
a' eld). En klinkt het met heel
;,ondeVling. als een sprookje.
,,.t deze Fransche fouriei en
i,ot dochtertje van den zijde-
Vhrikant uit Marseille ruimlerti-iaren later z.jn gehuldigd
!,]< koning en koningin van
V  .den?') 3eaM Baptiste
l\dU Bernadotte. zoon van■I"'' ,„,oreur te Pan. werd

laiur na de inkwartiering
tot (d'fieier bevor-

een

II iet
Mar-e

- ! en

Hij regeerde als koning van
Zweden van 1814 tot 1844. —
De tegenwoordige koning van
Zweden. Gustaaf V. is een ach
terkleinzoon van genoemden
Bernadotte. zeer bemind en

een groote beschermer van kunst en van sport. Het is
toch bekend, dat Gustaal V een uitnemend tennisspeler
is, zelfs nu nog op zijn hoogen leeftijd. Over het alge
meen zijn de Bernadottes begaafrle kunstenaars. Prins
Eugen, broeder van Gustaaf V. is een ook in het buiten
land zeer bekend schilder. Vele zijner poëtische schilderijen
bevinden zich in het Nationale Museum te Stockholm en
Prins Eugen is het die de waardevolle fresco's schilderde in het
schitterend mooie stadhuis te Stockholm. Gustaaf V was ge
huwd met Prinses Victoria van Baden, die zeer begaafd w'as
en zich bijzonder interesseerde voor muziek. Uit dit huwelijk
sproten twee zonen, waarvan de oudste, kroonprins Gustaaf
Adolf, die ook zeer veel voelt voor kunst, voor oudheidkunde
en sport, eerst gehuwd was met Prinses Margaretha van Con-
naught. uit welk huwelijk vijf kinderen zijn. In 1920 stierf
kroonprinses Margaretha en in 1923 hertrouw de de kroonjirins
met Lady Mountbatten, Prinses van Battenberg. SI Kroon
prinses Margaretha, de Moeder dus der tegenwoordige konink
lijke prinsen van Zweden en van Prinses Ingrid, krot.n-
prinses van Denemarhen. was bekend om haar warme naas-

1) ,,Van Wasa lot Bernadotte", door Dr. K. E. \V. Strootnian.

1

(I

SlOT DROTTNINGHOLM, GEBOUWD DOOR NICODEMUS TESSIN IN DE 2c HELFT DER
17c EEUW. EEN DER LIEVELINGSRUITENVERBLIJVEN VAN GUSTyiV II
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sch betrof
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tcnliei'de, haar n<'<l<-righckl en onweerstaanbyj.^^
heid. H(dma l.agerlöl' Inadt o]) 20 Decembei- ](> '''KOorlijl^.
zoek van de Zweedsche acad<'mie, oj) de ^() ^ •
eenkoinst der aehtlien leden, waarvan zij 'Jksf.!
eenige vrouw is. een rede geliouden over h j)||
kroonprinses Margaretha.voor w elke voor
beeldige Vrouw^ zij zulk een groote ver
eering had, dat zij haar betitelde als
toonbeeld ,,der ware dienares van
het leven", welke rede zoo ge
voelig, inpoëtisch was, dat zij
na het uitsjneken van dit In
Meinoriam een diep gevoeld
sehrijven van groote dank
baarheid van den Kroonprins
ontving. SQ Koning Gustaaf
V vertoeft het grootste ge
deelte van het jaar in zijn
koninklijk paleis te Stock
holm, de betooverend mooie
stad, genaamd de Malarko-
ningin. Terecht onvolprezen
is de ligging van het wonder
mooie Stockholm. Daar waar
Malarmeer en Oostzee zieh ver
eenigen, ontstond op de eilan
den en de schiereilanden deze
stad, door Birger Jarl meer dan
zeven eeuwen geleden tot vesting
uitgebouwd en tot hoofdstad van
het rijk verheven. In voortdurende
worsteling met het rotsachtige oerge-
steente, dat ook nu nog overal te voor
schijn komt, breidde Stockholm zich uit
en ontwikkelde zich tot een der meest
moderne steden van Europa. Daarbij be
waarde de stad echter, innig verbonden
als zij is met de haar omgevende prach
tige natuur, haar eigen karakter, haar
INoorsche schoonheid. De .,oude stad tus-
sehen de bruggen" heeft gedeeltelijk haü' pit' ppt
karakter bewaard. Hier liggen het koninklij'f
der Edelen (Riddarhuset) en de RidderholnfJ''
sche Panthe
on. Betoove- '
rend mooi en
eigenaardig is
de zooge
naamde
Scheerentuin,
de Skargar-
den, waar zich
in de zomer
maanden, op
de met bos-
schen bedekte
eilanden en op
de kale klip
pen een in-
t e n s o p e n-
1 u c h t Ie V e n
ontvouwt, dat
zonder weer
ga is. Voor
den liefheb
ber van zei
len, van de
z w e m s p O r t,
voor iedere
soort van w^a-

tersport heeft
dit gebied een
b ij z O n d e r e
aantrekkings-

OOR

eeu^^:

tT if' Hui-
/.vveed-

II

IN HET PRACHTIGE. UITGESTREKTE PAR

InTOtb"

laipJ 01'

13 .funi 193^

l^^al bevitnit. S3 Ken gedeelte \ an den zoiuer
jcgi'' d<»or in zijn zomerresidentie in Söderman.1<' '"i Tullgarn. geboiiv\d eimle van de 16(1,,

(je Erfprins Gustaaf AdoH inet de erfprjjj.
Sibylle verblijven met voorliefde op

et' 4'',.|eine slot t<
'  K k'

Hagar. het ..Paviljoen van de
Koningin", gebouwd tt'gen bet einde van

de J8de eeuw en voor korten tijd gehen)
gerestaureerd. Op het eiland Oland

aan de (xjstkust van /-tt'wlen, tegen,
over het slot Kal mar bevindt zich
nog een klein zomerverblijf, dat
bevNound werd door koningin
^ ietoria. Aanbel Malarmeerligt
hel zoinerslol Ilrottningholm.
tioor dessin .''^en: inhranschen
harokstijl ontworpen, een ge-
liefd ztjnierverhlijf \ an denko-
iiing. Het van innig fijne Fran-
>^ehe smaak getuigend ISeeuw-

^ehe theater (l if)ö—86). be-
hoorend hij het slot. was het
eentrum van de meest beroemde

^'iunsteiiaars uit dien tijd: dich-
Iers. schilders, voordrarhtkunste-

iiaars en \oornamelijlv van too-
iieelspelers. gedurende de regee-

^'"'g van ..Le Hoi eharineur". Gus-
^^_af III di,. verschillende dra-

in Alexandrijiieu geschrevenhe
 RR-HSof.^

eeuw

een
,

het

tu ^ii»en
'H erend

I  fi

K VAN HET K ASTEEL DROTTM NGHOLM. LKVT
HET KLEINE LUSTSLOT ..KIN.T'. D.iT IN 1766 DOOR ADOLF FREI) ERIK JOOR 71 l\ GE

MALIN LOUISE ULRIKA IN CHINEESCHEN STIJL GEBOl H l) U EHD
kracht. §3 Hel
koninklijk pa
leis met zijn beroemde kunstschatten is gebouwd volgens de
])laniieu van Nlc. Tessin .Junor, den kunstzinnigen bouv\-
meester. De werkkamer van den koning is een klein museum.
In bet. koninklijk jialcis woont behalve de koning, ook de
kroonprins met familie, in welk deel van het paleis zieb de

eft. Hettooneel zoowfl ais de ruimte
voor de toeseliouwers i.- sinds de 18de

Onveranderd bewaard, en l>ehoottot ( t allersinaakv olste en v-olledigste oude
lealers van Europa. De <leeors \>estaai

oog gt-heel ongeschonden, en het media-
on bet looneel werkt nog uitstekend.

erUstaaf III. ft,, bewonderaar van
odewijk XI \. aan wiens hof hij veel

lY en dit' hem in alles wat kunsl'  < vvas. heelt Drottningholm gemaakt tot
smaak. \ ooriw bevindt zieh ook in
mooie })ark. niet zijn oude eikenen

linden, het
kleine lust
slot ..China'
in 1766 door
Adolf Frede-
rik voor zijn
gemalin Lou-
visa Ulrikain
zuiver Chi-
neescKeii stijl
gebouwd.Ou-
der d e h'
ven sgrootf
jiortretten i-
olieverf o"
z e r t ij dgf
noot en in he
slot Drott
ningholmzd!
bevindt zid
o.a. ook Cf'
u it n emen"
portret
onzen kooi"'
\Aillem h
S3 Waarlij»'
Stockhol®®'
o m g evi®^
zijn van
w ondere
koring.
heeft ffi fe e

klart-
en

lucht en. betooverend mooie
schild erae-ht i ge zomerlanden

verkoren land !

o.a. zu
jioëtisehemeren

.la. /.v^eden is een #


