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170 BUITEN.
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UlTE

ARCKITECTUUE,(<;A,4S]?S55?t„,«.,
P. Westbroek. " i<inger,

bloemen- en MOESTUIN; {Sc^Wli.MJlii.N- CiiN MUbSTUliN ;

T  ■ .(■ ,n iwt V'iiltluT"-. maar in het Exloër-Onze la.Kle toto s. d.e tlel'mli k KnN'al voor.
veen werden met si..mUni. die o.a. in Fries-HaggeituO komt ^ \msterdam wordt gemaakt. De
land en m de V ^ ,|\ nraar de afmetingen verschillen,
bereiding ^ vierkant: baggerturf
fetTkger en op doorsnede rechthoekig. Sponturf doet denken
aan een vierkant balkje van geringe lengte, baggutuif heeft on-vevUriiVt formaat van een stexng e-.erkant plankje. Daarbij
I's de meeste sjronturf afkomstig N'an laagx'een, de meeste bag-

maken en het drogen van de natti.' im.dder. t hi-iste, dat vroegerü ts uitend uit de hand. tegcmwoordig ook door machines ge-
Siedt. wordt door onze foto's voorgesteld. Op de eerste is
echter ook iets van liet droogmaken te zien.

•t Bangeren uit de hand is het werk v an zoogenaamde hagger-
lieden die zich daartoe tot tweetallen of spannen vereenigen.
Naast den turfput ligt de houten liaggerbak.^ ruim 2 M. in 't» Z r.-.K/j \aiist (leil tUri])UL llJiL . . --• . i.J. G. Bali.kgo, K. Berendsen, l'''". "'"U'U \ Eikt vierkant met lage zijwanden, waarv'aii drie rechtoj) staan, terwijl

"• J- ■ r iitïdVTf adfterziide helt onder ven hoek van 45'. De eenevieri

de vierde of achterzijdefokken EN KWEEKEN: Th- "^ViTTE. Mmm-ce en
anJer gevogelte, visschen, ^j->„). "bn ^Kooiman, Chr. H. j. Raad, s. f^i-AAUW, G. C. Duvai, - - .

FOTOGRAFIE: J. A. Bakhuis, r ki'AN'jAARD Lzn. Wouter
frhSiSd,."- r!: S,

H^DEMMTNKr''b en onderwijs : J. Bruinwold Riedel.
en BO.SCH-

J. VAN Schermbefk C. G '^^RGKR, J. Z. ten Rodengate MARISSEN,
LEVENDE NATUUR EN LETTrK'^hgler, Dr. J. J.

Mevr. A. Bijl-van Slooten, r^KUNDIGE BIJDRAGEN; M. J- -•Dekking, Dreves LTtterdijk "^n'- Canter, J. Daalder Dzn, I •
E. IIeimans, J. Hora Adema, A. J. M.^Garjeanne, J; ' '
Joh. de Meester, Henri Mrt Edw. B. Koster, Lode BAtKEL\ . ,
SiNCLAIR, L H. DE Vkek. ^ P- Teunissen, J. Reudingius, F. de

METEOROLOGISCHE EN A.STKhv ,w,7v r.o rSchoute, J. van der Bilt, p^^KOMISCHE MEDEDEELINC.EN : Dr. C.
SPORT: {Cricket, golf, hockey, kaaU'

.^,,tj,rijdcn^ PI. F. Adams, Lui.,^^'-.'-'-- ' - ■ ü tj
Damsté, W. H. R. van MANEtfT- H. Bierman, J. Coucke, Prof. P. H.

v- ' W. Westra.

l ït cctic Drcntschc i'ccna'crij, door «v^dF^UD 1 ^ „
Ilct niodcrne huitenlrocn . . " ' •?• len Rodcngiüe Marisscn . ■ e/:. Ijo
De Goirdi'isch, door P. Franeen y~ '
Vario . ' •
Het Hnagschc Posc/t, door IV. .1/., j, "
Rikki-Xikkï-Toi'ï, door R. KigUny \fllnstreerd . . . Idz. JÓQ, 77- en IJS
Tentoonstelling -oan Gooisc/ie O/'/,///,""'■<// ver'oolgd) . . . . . Idz. JJJ

door F. IV. Drijver, gcillnstreertt /'R Stod/inis te Hoornen,
Rij vreemde menschen, door //. 'v. /j ■ ■ ■ 'Td
Grove aenncn, door F. Heintons . ' (voritt vervolgd) tjy
In oc Automobiel, ,geïlln.streerd. . ' 'H
Hamptoneourt en de I/ouseboots, ,, tjS
Lupinen, door J. Z. ten Rodengote J' -Inna Rienfoit, geillnstreerd . . „ IJQ

RTtPTPWTTT'M' VAN \\U'^''issen, geillnstreerd . . . . .. iSoBif iedere rulndek^mordtgeleS'^'IiN'ïlY. EN UITGEVERS.
tnen vragen aan de Redactie te richf.^'d voor correspondentie opengesteld en geheve

Fraaie foto's zullen gaarne ter E' '
aan de Redactie oj aan de Uitgeverl°°''dteling ontvangen -worden. Te adresseeren
zijn naam en adres te vermelden; oj, die inzender verzuime vooral niet duidelijk

Van tijd tot tijd zullen prijs-jraE 'échter op de jbto's.
worden uitgeschreven. voor de beste foto's op een of ander gebied

De Uitgevers verzoeken beleefdelijk,
van eene annonce, een aanvrage of ^ 'dit blad te noemen als men naar aanleiding

""'i bestelling aan een adz'erteerder doet.

SCHELTEMa BOEKHANDEL
STERDA

HOLKEMA

UIT EENE DRENTSCHE
VEENDERIJ.Na het voltooien van mijn ojistel over eene Drentsche

Veenkolonie, zie Nb ii van dit Blad. wensch ik nog
een korte uiteenzetting te ge\-en van de bereiding van
korte of baggerturf. In Drenthe wordt het meeste \-oen
in lange, smalle strookcn \"ergraven, in zoogenaamde

jnitten van willekeurige lengte met eene breedte van ongeveer
200 - J>75 De bovenste losse laag is ongeschikt voor \a-r-tnrving : zc wordt in 't voorjaar, of ten dceie reeds eio der Ihj
het gereed maken van den jnit tot eene diejite \'an ■ 50 c m'
algegraven of afgehonkt. Deze bolster of bonkaarde komt dus
terecht oji den dilnvialen ondergrond van den jnit \-an 't vori.'-
jaar on is later \'an groote heteekenis voor het ..toemaken". (LT
voor het ontginnen van den atgeveenden grond tot honwl-ind

Het aldus Irlootgelegde turfveen kan dikwijls 111 zijn geheel
vertmid worden, maar vaker graaft men van'de liovLnste Wur
hmgc of steektnr! en irereidt de benedenste x-eensjiecie tot korVe
ol baggertiirl. Het komt echter ook a-oof, dat de geheel.- ve.-ir-
massa, van lioven naar Vicneden, tot baggerturf wordt \-erwerkt.

, , , , ■ ,baggerman - m 't laagveen d.' spitter of trekker - bevindt
zich in den turijmt en werpt met di-n baggerstek voortdurend
veensjiecie in den bak. zoo nu en ilaii. als 't noodig is. met den
schejiemmer ook water. .Zijn kameiaad — 111 t laag\ een de nien-
pur neemt de veenkluiti'ii in ontvangst en tiatht dezc
met de voeten als men den vi.-rtandigen liaggerklauw /
mogelijk tot eene gelijkmati.ge modder te vermengei: ... oy
zorg dragende, dat alle vreemde bestauddeelen. orai Kienhout,
zoo veel mogelijk worden verwijdeid. Is de bak vol tn dt moddei
goed vermengd, dan wordt deze met den boez.-inschoj) ovei het
hellende achteroinscbot naar Imit.-n gewerkt, zoo noodig met
den overlrafer verder ge-trokken e-n m eene laag v an liejinnlde
dikte over het vooraf vlak- en sciioongemaakte zetveld uitge-
sjireid.

Tcf^onwoordi^ lu't hurcitU*u du nioddui ook ma-
cliinaal. Eene Ixiggerturtmaeliine. in Ix-weging gelrraclrt door
eene l-deine locomobile, doet dan fret werk van den menger en ver
richt dit werk niet alleen goedkooper. maar ook beter. De
modder wordt gelijkmatiger, dus de kwaliteit van de turf voor
treffelijker. zoodat de machinale ber.-iding vooral van groote
heteekenis is voor die veensoorten. waarvan op de gewone wijze
tenauwernood verkoojiiran- tiiii is te maken. Hi-t veen wordt
op de gewone wijze, dus met den bagtrerstek uit den put gegraven
en geworjien in de bakp-s van een Jakobsladder. Deze stort de
kluiten in een trechter, waarna ze in de .-i.genlijke machine met
water vermengd, door romldraai.-nde assen met schijven, messen
en tanden tot eene homog.-em- massa worden verwerkt, welke
aan de aehterzij.le g.-stadig oj) lu-t v.-ld uitvloeit en vervolgens
met hoezemscho]) en ov.-rhaler tot .1.- vi-reisehte dikte wordt
uitgesjirc-id.

De verdere behandeling van de natte modder is het werk
van den droogmaker. Reeds sjioedig wordt de eenigszins gedroogde
massa voor den eersten keer getrajit: de droogmaker heeft dan
breede jdankjes of trijijH-n. z.g. dompi-rstrijijien. onder de voeten
en steunt oji een jiaar jiolsstokjes. \'oor de tweede maal wordt
de modder getrajrt met kleinere, z.g. aftraiijierstniijien; men geelt
dan meteen met behulji \'an rijer .-n blokker — twee gereed-
schajijien. die op een inarkeur gelijken — door lijnen de afme
tingen der turven aan. Lat.-r worcl.-n d.'ze lijnen met het steek-
ijzer doorgestoken: de droogmak.-r loojn dan oji de allerkleinste,
oji z.g. ste.'ktrijijien. 1 egcnwoordig gebruikt men in plaats
van het steekijzi-r ook ei-n toi-sti-llet je oji twee wieltjes, waarmee
de modder niet gestoken, maar gesneih-n wordt: naar onze mee
ning is ilit geen verbi-teiing. Nog lati-r worden de losse turven
opgedijkt en omgc-legd. soms ook ojigekamd. om verder te drogen
en eindelijk bij vohlouinh' droogte in groote ronde hoojren. i"
zoogen,.ramde stobben, sanu-ngelnacht. De vervener heeft dan
dl ORO baggerturl en ziet va-iiaiiRend uit naar schijrjiers. die 2''
trgen een behoorlijken jirijs wilU-n verzilveren.

J. Z. ti-:n KirnHN(,.\TE MarisseN-

HET MODERNE
BUITENLEVENOM>Elv dit hootd wil ik trarht. -n alle-, hijeen te Nen-

Ren wat op Tecimisch-Hmslioiideljjk' gebied h'''
.. urtcnlevun . waarvan ik zoo'n w.irme aanhan!-'i''
Den. aangenamer m gemakkelijker te maken. H

die liet ..BmienleNeii" Irood. schem''
van hen ' (be ,1 . dank zij het rusteloos stu'v^'
de Plattèl-mder Diagstukken onder de ongeil zagen, helm''tLl-mde, geen ,ler inaterieele gem.ikken en voordeeicu l>

igi'ii tijd onoverk

coniuig''

iiretig geshieln. met twijfelaeH
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hij t™m„istr ,„ iK t ...inv,kk,.|i„Kstijd,.nk 'tluns 'ik^Ao'Td
ieder die .1,1 k.ml huitenleevn kan Keven en het «nY^oe he
datgene out uuult. wat x an ,uet te oe-ersehatten waarde vo -
zijn hehanielijke en geestelijke xorniing is.
Het Bintenleven haat onnatuur. eonventie. mode, slechts wat

in de praktijk van het even goed en hrnikhaar hliikt verkrhS
ddar vasten l oet. terwijl men l an het stadsleven ginm hèt Óm
gekeerde kan hevNeien; alles is daar mode, conventie, mmatuur
met het pi aktische lei en wonlt daar ̂ eer luttel rekening gehouden'
\üoial het gemis aan Licht, Liu-ht en Ruimte maakt van den
i,n; geboren mc-nsch een slaal imn al <le verkeerdheden die een
opeeiihoopmg van mcmcheir on\-ermi)delijk met zich moet brengen
Door de verbetenle lerkeerswegen is m den Uiteren tijd veleii

mogelijk gew01 den aan Imn „Drang naar Buiten" gévolg te
geven, al bestaat dit ,. Buitenle\-en dan ook in niet Veel meer
dan .,hinten slapen en eten, toch is dit al een groote vooriiitgaii"'
en hen ik er van oiertnigd, dat dit langzamerhand er toe voeren
moet, dat ook de bezigheden meer en meer „naar buiten" ver
plaatst zullen worden en wij daardoor geleidelijk in de zooge
naamde „linnsteden" zullen ingroeien. Een tuinstad toch is
niet een \ illaparkl nii't een arbeiderskolonie! het is meer dan
dat. het is een \-olleihg organisme, dat naast Werk, Brood en Ont
wikkeling \ 001 iil/tii dool I obuaakte hygiënische omstandig
heden, haar bewoners gezondheid, kracht "en levenslust geeft.

aai de \ ot'hng nu't ile giooti' stad een zoo innige is, als thans
hef geval, kan het iiiet aiuU'rs ot het strewn om ook ,,Buiten"
van dezelfde materieele gemakken te genieten als in de stad,
moet krachtig ziin en eerst dan zal de bei'rediging i'olkomen zijn,
wanneer men op dezi- punten niet meer bij den stadsbewoner
achterstaat.

Men kan de groote materieele i'raagstiikken voor den Platte
lander gei'oegelijk saiiieni'atteii in \'ier Hoofdgroepetr, die voor
den grooten stadsbewoner reeds lang hun oplossing vonden, door
dien hier de satneiiwerking \an lekm vermocht te doen wat
den enkeling onmogelijk was.
Op samenwerking met buren en vrientlen kan men Buiten

niet rekenen, aangi'zieii de afstanden te groot om imor ile enkele
gebruikers de kostbare inrichtingen te maken, die ons in de
steden ten dienste staan.
Buiten is het ,,Sellhel[)" in ruime mati', we moeten onze eigen

kleine Conserveiifabriek, onze idgeii \\'aterleiding en Lichtfabriek,
onze eigen Brandweer hebben en dat maakt juist het Buitenleven
zoo aantrekkelijk, dat we met maar met een geldstuk in de hand
behoeven te staan om alhs te krijgen wat men \-erlangt. maar
dat men zelf moet denken, zorgen, arbeiden, ook al is men len
tenier, om ile dagclijksche behoidtini bei'redigd te zien.
Over een en aink'r in een i'olgimd artikel nadei.

DE GOUDVÏSCH.
, -r K..4. + \-Dn /iiiWAT zou lu't huitfnk'X't'n \'an zijne aantiek-
kelijkheid lerliezeii, wanneer de eentonigheid van
het' landschap niet werd gebroken door heerlijke
wateriiartijeii, beiolkt met hare altijd even dai-

tele, even levendige bewoners. En mj, die zich
niet mogen verheugen in het bezit i an een vijicr op run
landgoed of villa, trachtmi zich voor dit veilies schadt 00
testellen door het aanleggen win een grooter ol
rium. Het meerendeel onzer zal zich met u ' 1; ói m.
laatste wel tevreden moeten stellen. Een der
vvoiiers is wel de ('roudwsch. ja, het is nu t ti %it ^ ; K." q
beweren, dat hij door den meiisch tot en st i it daar
,p,o„kei,ik 1,1,k,,-, i„i .n n,,..,.
bekend ond, i- ,1™ ilnnr» p'" .„„.eker en elnet nok
naar Euroiia zijn ovci gebi .u ht ^ geschiedde.H'cn
wemig ter zake. De een beweeit, dat . ■ ^y,^,^,.,.^.pijnlijk zijn ze
ander noemt weer de pireii ib<)i .vnerd waarvan zij hun
door de Portugeezen naar Portugal .^„nmiige landen
weg gevonden hebben ovei geh. 1 1 - 'j,,^„^,tn)ften en bevolken
worden zij tegenwoordig zei Is m 1'| ̂  ,noge zijn, daar
rivieren en stroomen. lm waai dit kelingen heinde en
trelt men toch \aak loki-ijvers aan, w ^ omtrek van
\'er verzonden vvonkn. \ ooral de -.wii ,j,,,,iniatige behandelingLe Hane zijn hekend. Door een -»'|^;;;,;;;.;ó;;';h-ie h viermaal per
kan men t zoowr hrengeii. dat (U ' pvvei'ker het in zijne
jaar kuit schiet. Dok heelt visrii behoort tot de Drek;
macht de kleur te wijzigen, l p i<.,ri)m-s. De kweekenj
der Luclithuisvisscheii, totde 'aini u . uitgeoeleiid als du-
wordt derhalve op ongeveer ' die met zwarte
der laatste. Een l ariDeit is 'iv in het kweeken van
rdekken. De ('hiiieezeii i'ooial zijn
r'erscheidenhcflen. ,. , ,,-,.duld en zachtzinnigheu
In \-ij\'ers gelioiiden. kimiieii zij < ' , ol gethht win i in

zoo tam gemaakt worden, dat zij <'P rjim- handen hun voi-i si
verzorger aan den oever konieii, mn mt D.p
le ontiangen. i,.\-cren ccn treuiig gizu i
Een paar (/oiidvissclu'H in ven n ,.nge gevangenis ti <") •

jp. Alle leven eu beweging gaat ... ^ wvkl.m door o.uk.cl-
leiden een kwijiumd '"'pl-'-'J" /,' pn-iit ol dom" Ic ^vi n

oiatige verzorging, door gcbick aa
^veinig vocdsd.

Een goudvischkom is een waar marteltuig.
W el tien jaar kan men genot van zijne beestjes hebben, wan

neer men ze in een klein aantal houdt in een goed ingericht aqua
rium, waar iedere visch minstens beschikken kan over een d.M.^
helder water. Aangezien het weerstandsvermogen van den (loud-
i'isch niet hijster groot is, vereischt zijne verzorging heel wat op
lettendheid. In den zomer behoort het water dagelijks, in den
winter drie a vier keer per week vorfrischt te worden. Men moet
tlaarvoor steeds hetzelide soort van water gehruiken, niet iiii eens
rcgcmvatcr. dan weer ivd- of rivicneatcr. De tem])eratimr \'an het
water moet zoo mogelijk standvastig zijn. Regenwater met veel
waterluisjes erin is de geliefde verblijfjilaats van den (lOudviscli.
Die gedurige verwisseling is noodzakelijk wegens het verlies van
znnrstof, cloor de ademhaling en de i'erontreiniging, teweergge-
hracht door het toegediende voedsel. Nooit mogen de vischjes
heschadigd worden en zelfs eene aanraking met de hand, hoe
i'oorzichtig ook. heeft dikwijls den doöd tengevolge. Bij het
toedienen van versch water wordt het gebruikte dus voorzichtig
afgetapt door een kraan en het versclie toegelaten door een ziiig-
he\-el. Waar beide ontbreken .worden de vischjes met een zijden
netje uit het aquarium geschept, hetwelk daarna geheel gereinigd
moet worden. Een goed aquarium behoort hehoorlijk diep te
wezen en op een beschaduwde jrlaats te staan, daar zonnestralen
en een te hooge kamertem[)eratunr nadeelig op de diertjes inwer
ken. Grotwerk en een \-erzameling wateridanten verhoogen niet
alleen het pittige \'an het aanzicht, doch zijn voor de diertjes nood
zakelijk. De bodem dient bedekt te zijn door een laagje kiezel
steentjes en uitgewasschen zand. Dit bevordert mede het zuiver
blijven van het water, omdat de uitwerpselen daaraan blijven
hangen.
De voeding der Goudvisschen geschiedt meermalen hoogst on

doelmatig. Broodkruimels, ouwel en dergelijke zijn daarvoor
totaal ongeschikt. Zij bederven slechts het water. Mierencicren,
vliegen, eierdooier en zoo tnsschenbeide een paar fijne stukjes
sla, daarbij is de Goudvisch vlug en tierig. Men voedere noch le
vee! noch tc xveinig. Daarbij dient de matigheid betracht te worden.
Het eerste geeft allicht aanleiding tot diarrhee of verstopping,
waaro]) onvermijdelijk de dood volgt. In de zomermaanden is
het \-erstrekken lain voedsel om de drie of vier dagen voldoende.
In November, December, Januari en Februari doet men het best
geen voedsel te verschaffen. In Maart, Airril en Mei verstrekt
men slechts een geringe hoeveelheid, teneinde de maag weer eenigs-
zins aan het gebruik te gewennen. Dit komt geheel en al met
den aard van den Goudvisch overeen.
Daar deze diertjes zeer gezellig zijn, moet men ze nooit afzon

derlijk houden, minstens twee of drie bijeen. Sterft er een dan
geve men den overblijvende onmiddellijk een plaatsvervanger,
daar deze anders zijn makker in den dood volgt.

Bij eene goede oppassing kan men van deze diertjes heel wat
})leizier beleven. P. Fr.vnsen Jz.

^ A R I
Een aardig spel voor huitenmenschen is het Badminton-

s ]) e 1, het is overal, bij regenachtig weer zelfs op de binnen
plaats of in een zaal te beoefenen. Men kan het beschouwen als
een inleidende oefening voor het veel vermoeiender en ingewik
kelder lawn-tennis, daarom kunnen zoowel oudere als jongere
personen het sjrelen. De heer Eilers te Amsterdam heeft de
Engelsche regels van dit sjrel in het Hollandsch uitgegeven, wij
kunnen de lezing daarvan ten zeerste aanbevelen.

Laaist lazen wij in een onzer sportbladen, dat de levensvat
baarheid van het c'ricketspelin ons land afhangt van enkele bekende
le klas spelers. Ten deele slechts zouden wij deze bewering durven
onderschrijven. Zeer zeker houden mannen als Feith, Hisgen, Pos-
thuma den gang er in, niet alleen door hun uitgehieide kennis van
het spel waar ook door hun persoonlijken invloed vooral op jongere
spelers,'maar wij vragen: „zou de Ncderlandsche Cricket-Bond m
deze ook niet zeer \-eel kunnen i-errichten ? b.v. door het aan
stellen in verschillende groote steden van ons land, van personen,
zeer ttoed op de hoogte van het s]rel, die pas ireginnende spelers
praktisch onderrichten in alle onderdeelen, die evenals ni Engeland
n'de CountV-Clubs tot taak hehhen. jeugdige spelers met veel
nanlett oP té sporen en ze onder de leiding te brengen van
bekeifde proiessionals. Bij ons zou het zich dan moeten hepa en
tot het vinden en ojileidcn", de proiessionals bestaan gelukkig
in ons land niet. Men i'ocrt wellicht aan: maar iedere club zoigt
óch voor eigen leden. Dat is dunkt ons met genoeg: ondcn--
V ndiiv' heeft ons geleerd, dat m een k einc plaats vooral tal
.! n rnnm-lui kunnen gevonden worden, die een hmtengewonen
^  llif-en aanle"^ bezitten voor cricket. Onder elkander zullen

n ••r .n en ze ten slotte niet dan met groote moeite kunnen
£rón li k al komen ze later onder goede leiding. Wij kennen

n  , i mie UI van M a 14 jaar, die het spel dit jaar voor hetechtci 1 niet te versmaden steun voor een

'T ,?'t'k ué NuAn .jjn, ,ui»t „md»t jcc »ys.cn,a,ischg.H'de merkwaardige j,roef werd met die jongens
mm ie eerste drie weken kregen ze geen bat in iianden,

^'""'rÓ óen len zich alleen in bowlen, langs den grond en door de
fi ldó wicket-keepen en gooien. NTi aan het einde van
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Foio Ah^. F. n'. DE GROOTJi VIJVjtR.

HET HAAGSCHE BOSCH.

u
IT het jaar ihii bestaat er een kaartje, waaroj) reeds de

Benoorden-, de Bezuidenhoutsche weg en de rijweg
naar Leiden staan. Het bosch werd toen ten noorden
door Arentsdorp en ten Zniden door den Veeniwider
begrensd. Oj) een kaart van 1712 komt Irovendien

nog een Lage Rijweg voor, die o\'er het beekje gaande naai
de in 1625 gebouwde „Oranjezaal" leidt, welk beekje thans
bij den z.g.n. Lammenhoek van de groote Vij\-ers naar de Beek
vijver leidt. Prins Maurits liet nog herten en hinden uit Engeland
komen om de jacht te verlevendigen, doch daarna vindt men o\'er
de jacht niet veel vei meld. Van t jaar 1753 bestaat er een ordon
nantie van Koningin Anna, waarbij het \-erboden wordt iiaarden.
rijtuigen of vee door 't bosch te leiden, lastende „een ieder die 't
aangaat zich jirecieselijk hiernaar te regulieeren."
lenten, oudtijds „vuydecoes" genaamd, moest Filips de Ooede

ei al uit weien en zoo viel er steeds heel wat te ordonneeren om
het ]ilantsoen in stand te houden, In Koning Lodewijk's tijd kam
peerden er Fransche soldaten in 't Halieveïd. In 1815 werd den
o]iiierhoutvestor Baron van Heeckeren van de Cloese gelast het
bosch m kaart te brengen, met het doel het na tien jaren perceels
gewijs te vellen en te \'erkooj)en.
Ook dit snoode plan werd gelukkig niet ten uit\'oer gebracht

en Koning W. lem I trok zich het lot van het aloude wildpark aan
en 01 donneeide menige verbetering.
Deze bijzonderheden aan het opstel van j. Kiiyper ontleend

willen WIJ besluiten met nog twee belangrijke gebeurtenissen
te memoieeien, de alzonderlijke regeling van den waterstand en
het aanleggen der vijvers, wat in i8i()-2i iihiats bad

(

Zie hier dan eenige grepen uit de geschiedenis van een moeni,
hoornen, overbhjiselen uit het grijs verleden di.. '
slacht tot geslacht verjongd hebben, een enkelen den t'ind d
trotseerenden beuk ot eik daargelaten .Sinds luli SS , V
nu cn„,n.,ssi. v„.„- „rt

Slot).

bleek het noodig, dat op initiatiet der sN'inphatieke \'ereenigiiL
..Die Hagbe de aandacht u], dit troetelkind der Hagenaars wen
Sevestigd- De Heer Lblinis gat aan de commissie, toen gevornia.

beste krachten en het belioud \'an het bosch bleek weeriei"
zekerd. (O^'er deze episode leze men F. B. Löhnis' ..Het HaagscL
Bosch". JMouton en ("0. en „Iets over het Haagsche Bosch" door

- H. h- Baron Zuylen \-an Nije\'elt in iSbo verschenen).
Fn het dient gezegd, men moet liet bij 'n x'luchtige wandeliiif-

ei kennen, bet boscb toont heden ten dage alle verschijnseleimrrii
een weldoordacht boschbeheer.

voorzeker een genot te wandelen in de koele clreve"

1-i'n^ y*- Bosch, opgaande door een der breederech'lanen langs de Maliebaan tot om en de bij bet sociëteitsgebouw, da"
walend om tie twee grooti^ N-ijx-ers. die zoo heerlijk te droom""
ssui 111 t luischend gewaad der veeltintige kronen van beuk""-

■O r- ''I anderen, wier geung weelig kleed in siCj'1. U lijntjes rankt naar 't stille watervlak. Dan stil te zitten kil'
'"'Cn. naar t stetur tM..,i,i , , , . . witt''.„,,10 1 ^ "-talig beeld dier \'ele kleuren, waarboven —,  lken komen aanzeilen in het mon,,. oneindige blaiiwlV 1 . 1 'let groote. oneimug".-
gnnu t . 1" .^' "-'t,- N-ijvervlak, het zoin v
het ve-^ster\-' r'\ ^"^"^<'''011 't k.intwerk der boomkruinen, t'
ca ludiMen tiligraanwerk ointoovert ;n m n b' '-«'«vensters, waardoor het licht bramd bosc t;, : 'r'''" t"t allengs ook dit verstedt 'boele wateren w-clno' n' "pn.)zend ml .Ie bijna zu". '

Fn zoel-t ni ' ' .-viuischloos zwanen glijileii.
'Inn n,^; wo''lig jlrukkolangs dl' beek en , 1 IT "'"' 'i'"' 'l''' nitieme 1,lekjes ziih ' .wa,irs,„n. isenvogelenza"-

. 'Foikbaar gedenkt "ivii dan de opolteiviide Haagsche p<n
h

ortC"

'/e ..kleine bistor\ " van u gn't] '
eble\en zijn. M.
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RIK KI- TIK KI- TA VI.

ik. eii als
dwaze

ZOON \ aii den grooten man,
die Na^ doodde!" siste zij"
..zit stil. Ik hen noi.t niet
klaar. W'aelit e\'en. Zit stil

7/ alle drie! Als ge lieweegt. i)ijt
e n niet beweegt, bijt ik. (lij

nienselien. die mijn Nag om het
leven braehtl"
Teddy's oogen waren op zijn vader

gericht t'n alles wat dezt' kon doen. was
iieni toe te Hnisteren: ..Stil zitten. Teddy.
Niet bewegen. Teddt'l Stil blijven zitten!"
Nu kwam Kikki-tikki te c'oorsehijn

en riep: ..Kijk eens om Nagaïna. ketu"
je om en weht met mij!"

...\lles op zijn tijd." zeide de'ze. zonder
hare oogen te bewegen; ..dacl.'hjk zal ik
met jon airekeiien. Kijk eens naar je
vrienden. Zij zitten stil en zijn bleek
van angst. Zij durven zich niet te bi'-
wegen en als jij emt stap nader komt.
bijt ik ze.'

..(ia eens naar je lUi-ren kijken." zei
t^ikki-tikki. ..in het ineloenenlu-it liij <len
muur. (ia ei" eens naar l.;ijkeu. Xagaïnal"
De groüte slang ki-erite zieli een weinig

om en zag het ei liggen. ..(leef het aan
mij." riep zij.
Rikki-tikki legde zijn pooten op het

ei en zijn oogjes u'eith-n bloedrood. ..Wat
geef je \'oor een slangen n.^ Wat voor
een jongen cobra? Wat \'oor een jon
gen koningscobrar' \ oor het laatste, het
allerlaatste \'an lud broedsel? De mieren
hebben al de andere opgegeten!"
Nagaïna keerde zich nu geheel om.

alles \'ergetende vooi" het éiMie ei: en
Rikki-tikki zag. dat Teddv's \-ader zijn
gioote hand uitstak. Teddc' bij den
schuudei' greep en hem aiditer de tafel
duwde, waar de theekopjes oj) stonden,
veilig en uit het Itereik \'an Nagaïna.
..(leiopt. gefopt, gelopt! Kikk-tikk-

tchk!" schreeuwde Rikki-tikki. ..De jon
gen is (•eilig en ik heb Nag gdsteren
doodgebeten in de badkaimu'! loert
begon hij oj) en neer te siiringeii met
alle vier ponten tegelijk en den koj'
dicht bij den grond. ..Hij smeet mij heen
en meer. maar kon mij toidi niet afschud
den. Hij was reeds dood. toen de groote
man hem in tweeen sloeg. Ik help het
gedaan! Rikki-tikki-tchk-tidik! Jy""-
Nagaïna. Kom en vecdit met mij! je
zult niet lang weduwe zijn!'
Nagama zag. d;it zij den kans out

Teddy te dooden. \-erloren had en ''ct ei
lag tusschen de pooten van Rikki-tikki.
..beef mij dat ei. geef mij het laatste
van mijne eieren, en ik zal weggaan en
nooit meer terugkomen." zeide zij. haieit
kop buigende.
..Ja. weggaan moet je en nooit

terugkomen ook; want je gnat bi) Nag
Vecht, weduwe! l>e

reeds ge-
'ip de vuilnish(.)op.
groote man heeft zijn geweei
haald! Vecht!'
Rikki-tikki stirong nti om Nagaïna 'wen.f  . - bm-eik te

»Jrgeiide steeds btiiten haar
iilijven en zijire oogjes gloeiden als -.oo^
tjes vuur. Nagaïna vloog op hem toy .
Rikki-tikki sprong \'oor- en ai ldi im
Telkens viel .Nagaïna aan. maai

I , de mat del
.Nagaïna aan.

neer met een slag o|
\iaranda en nam dan weder een 'Jj*
aanloop. Toen ging Rikki-tikki in k'
'"n haar heen dansen oin aditei ''ii.n '
komen, maar Nagaïna zorgde liaieii al
■steeds hij den zijnen te ''oiidcn. /*'n< ■
'•'■t gerits:j van iiareii st.aart g' ' '
liet wurrrli-n \ : in droue bladeiell. \ o(warrelen van drogi
bi-Wotfin (tour (l.-ii wind.

i k k i -1 i k k i 11: i < l lift i • i '
no^ iii (Ic- \v:ir;Lii<lD «"H Natj

-k ,li, ht. r hij. totilat
1 K 1 k k i -1 i k k i « n • i a< l«n '

'"•t in (l<-n hek iki.ih. «k- wD-rainki
'  '1 cils CDU I 'i j I "N ' i" 11' t pa< I

aan.
Hls . , ..

R'kki-tikki
pij l n\
aihter

cft

haar

tn. Hft
lÏiid kwHLi iï
zi.i i 'l'
.,, , li.-l't.-.

.al kr< i< 'I >
]c><i.U ni' t

(Wordt vervolgd)-

.'".v. /■■. I r,/. HL'IS TKW BOSCH.
 J' iii/itictail nii't nuïnHcrhcehi op maniicrvoctstuk. Zoon i'tin Ccres h i'edt yitno Ci'u ponden appel aan.

iM,. r !/«(

Idp >

/■■„/r .1,,,. F. ir. i-nrf /ruis TEN BOSCH. GEZICHT OP DEN GROOTEN VIJVER.

hnub'sLj!  —■ N/-' '

Fo/r .-hl,. F. If. I r,/. HUIS lEN BOSCH. />!■'•■ n/rrmtn-n hc-ldcn. Cerrs, W-sta, /Fmch-r.
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BLARlCmisCI-JE VROUJV AAiY HAAR SPINNEWIEL.

Tentoonstelling van Gooische Oudheden
in het Stadhuis te Naarden.
EN stadje vol historie" heeft iemand het nu wel stille
maar toch vriendehjke vestingplaatsje genoemd, dat
eens de hoofdstad was van het Gooi en herhaaldelijk

« A ■ ^ in 's Lancls historie een voorname rol speelde. Naarden
yy heeft een goed verleden achter zich. Maar het ging
hier als elders: met het verval kwam ook de verachting. Misschien
heeft Mr. Jacob van Lennep er geen goed aan gedaan met zijn
minder hoffelijke zinspeling op Naarden's naam. Hoe dit zij,
mij verheugt de gedachte dat het door hooge wallen aan het oog
der wereld onttrokken stadje in deze dagen bewijs geeft ̂ •an te
willen opleven. Het heeft veler aandacht op zich weten te ves-
tigen, op haar roepstem hebben reeds velen, die in haar omgeving
of verder af wonen, zich opgemaakt, hun schreden richtend naar
het oud en eerbiedwaardig Stadhuis, proeve van bouwkunst uit
de laatste jaren der zestiende eeuw. En ik mag er met blijdschaj)
pn toevoegen dat, ik nog niemand ontmoette, die zich ook maar
in 't minst beklaagde over zijn gang naar het „Raadhuis", dat
om zijn forschen bouw en meesterlijke betimmering altijd het
bezien meer dan waard is. maar inzonderheid thans de moeite
loont van een bezoek.
Immers daar is in verschillende zalen liijeengebracht een merk

waardige verzameling van voorwerpen, grootere en kleinere uit
\-roeger en later dagen, die nauw verband houden met de" Ge
schiedenis van Kaarden en het Gooi, nauw verband houden met
het leven van hen. die er eenmaal woonden of nog wonen.
Het zou ondoenlijk zijn in enkele kolommen van dit tijdschriii

ook maar te noemen a.1 wat zich aan het oog van den bezoeker
veitoont. Een enkel kijkje op en een jiaar regels over de Tentoon
stelling van Gooische oudheden moge voldoende zijn om lüi
velen den lust te wekken tot een persoonlijk bezoek. Met den

nfe\ beSgcr omwandeling zich
Eeuwen temg voert ons met onze gedachte die eeuwenoude

Gennamischc Haardstede, ojigedolven uit de heide, vertegenwoor
digend een stukje beschavingsgc.schiedcnis. . Hoe geheel -indercmoet toen het leven geweest zijn als thans — let slechts 'on dii-
zoo jinmitievc steenen werktuigen, die eens handi/verhn-
waren onder de dekjdaten (de jilat liggende steenenlf-nnHWd, „„ i„ do „alifirtaaA 'dtrino'fTKS.ad PriSj ™
alles en toch wat moet daar een denken en werken vno,-, f
gega<an eer dit alles zoo was als ons oog het hier ziet In , l '''l
ook in dezen eenvoud ligt bekoring! Indudaad
Maar kom. wij mogen niet te lang toe\-en bii een en bol

deze uitgebreide verzameling, wij moeten in het zono-on , V
ha» toch ook cvo„ .„llatah l,i 1,..,
ons het „Kind van Staat" laat zien die eens Holi r
uit der Franschen ijzeren ^•uisten wrong". En wij ziuden^ l'-'
nog heel wat meer kunnen stilstaan, ware het niet t j f" /•'
l«,o„a».aard,BO m do „H.aadaaal" ̂  aioh aoll Vott l!;,;,';!.':

ift

Daar is hier
een

jaren 1704 en ibio werkten de
'Weesji. Loosdreeht. Ouder- en

zienswaardigheid - onze aandacht komt vragen. Daar is
veel en velerlei — aan het oude <
eerejihuits toe. '1 usschen de
fabrieki'ii achtereenvolgens te
Nieuwer-Amstel. . . ^ , ...

N'oorts gaan wij niet voorbijzie bimle groote zilveren medailles,
zorgx-uldig onder' glas bewaard, die iiiissehien eenig zijn en de
herinnering bewaren aan de roemrijke gebeiii teiiis \ an 12 . ept. i ly .;.
En ook die andere vitrine bevat een kostbaren schat t.w. de

zilveren halsketen v an de handboogsehutterij t.' Weesj). alkomstig
uit het begin der vijltiende eeuw. 1 ir ,v.
En daarnaast het „silvertuvgh van .\nthom van der Hoetfs

huisvrouw saliger". den iS Dec. 172b m de Mads lurnk beleend
maar nooit ingelost. W ie zal zeggen welke lange lijdensgeschie
denis er aan dat aangehechte oude stukje [.erkaineiit verhonden
is. hetwelk niemand thans vermoedt en waai aan gi' n nu denkt.
Rondgaande zou hier nog oji heel wat de aandacht te vestigen
— de Raadzaal telt 417 inzendingen! - Maar ook boven is

nog heel wat te zien. Daar is de „clou" (lezer 1 eiitoonstelling;
het Gooisch Binnenhuis en de Guoisehe 11 evcrij. Stajijieii wij
het eerste binnen, oji goed onthaal kunnen wij rekenen. De jonge
Huizer vrouw schenkt juist een kommetje koffie in voor haar
Laarder naliuurtje. dat. in haar beste jilunje gestoken, oji bezoek
komt. De kinderstoel met het antieke tinnen zuigjiotje en de
wieg terzijde van de eikenhouten bedstede zeggen ons leeds waar
over het 'gesjirek der beiden gaat oji het oogeiiblik dat do '-"or
des huizes binnen treedt. Wat zitten die twee daar kr ..., aan
de schilderachtige „kattetafel" — Jioes. op zoove"! ,1 iikte- niet
gesteld, heeft de wijk genomen. Het hoiitvuu oappert lustig
in den haard onder den breedeii schouw, het Ci.a; er alles recht
gezellig uit.

Gezellig snort onderwijl ook liet sjhnnewiel. met aandacht ver
richt het vrouwtje in Blaricumsche dracht haar werk — zij had
er zelfs geen flauw vermoeden van. dat zoo velen naar haai" zouden
komen kijken, alsof zij iets heel fielangrijks doet. Nu. het sjhnne
wiel is uit de eenvoudige boerenwoning reeds lang verhuisd naar
het salon van den oudheid-liefheblier. waar liet niet meer snort

maar te jironk staat .... de tijden veranderen en wij met hen!
Mocht u aan de waarheid dezer woorden nog twij leien, staji

dan slechts even de Gooische Weverij binnen. Die weefstoel is
meer dan tweehonderd jaar oud. log en zwaar gemaakt alsof hij
het nog eens zooveel jaren moet uithouden. Het is nu juist geen
fijn werk hetwelk de 72-jarige Hein Hus daar maakt. .\1 menige
..ketting!' heeft hij verwerkt — dat is te zeggen: vroeger. De
laatste jaren doet hij er niet meer aan, al verstaat hij zijn vak ook
nog best. Zoudt u hem misschien beklagen willen, dat hij zoo
menigen dag in zijn ..hok" — zooals hij zelf zijn werkjhaats altijd
noemt — in stol en halfdonker zijn (ireunend bedrijf uitvoercle,
heusch, daar deedt gij hem geen jheizier mede. al geeft hij toe. dat
hij 's avonds wel eens een beetje ..zatachtig" in de beenen en
armen was. En als u zich soms vroolijk mocht maken over —
vergeef mij — die „snotneus", die hem in lange winteravonden
moest bijlichten, wel. dan geeft hij u met het leukste gezicht
van de wereld ten antwoord: „M'at anders, zoo'n lamjiie geeft
'n mooi lichie, jong!" Die Hein Hus is het tvjie van den ouden
Larenschen wever, maar hij is ook het tvjie \'an gemoedelijkheid
en ojigewektheid. Of het daardoor komt. dat zoo goed als ieder,
die hem hier ziet. een jiraatje met hem maakt?

Intusschen. wij hebben onze wandeling nog niet ten einde
gebracht. Er wacht ons nog een zaal. die caad merkwaardigs
bevat, vooral ojr het gebied \-an kerkelijke kunst. Prachtig oud
kojx'iweik. ten gebruike bij den eeredienst der Israëlieten,
een heel oud en fraai bewerkt \'oorhangsel. voorts een bronzen
acjuamanile. in de middeleeuwen in gebruik voor de handwas-
sthmg dei jiriesters. een in steen gehouwen tafreel. de geboorte
tan Bethlehem voorstellend, zeer oude wijwaterbakjes, enz., enz.,
te veel om te noemen.

Dan nog even een kijkje genomen oji de galerij, waar vele jilateii
mi SC iildeqjen een jdaats kregen, waarvan er geen is of zij heelt
laar gc-schiedenis. d.w.z. zij vertelt iets van het vroegere of latere
7<>oi. 111 nog een ding te noemen: een vijftal spotjirenten ojule

Muideii, een guitige en tegelijk een leelijkege-
,  te Muiden in het jaar iNoo afsjiecMe. Decatalogus geeft ook hieromtrent de iioodige toelichting,

c., cr zeker nog heel wat met betrekking tot het ten toon
w.d nfn Stadhuis te schrijven zijn. 't Heeft even-^u;l zijn goede zijde, dat lezeres en ■
dij\en, d.w.z. i'erlangeii
Kaarden kan 1111 dub

Schatgra\-ers \ an
schiedenis. die zich

0111

lezer een weinig iiieiiwsgien.i-
te gaan zien. Een tochtje naar

om hot . n. . o-antrekkelijklieid hebben, ten eerste
bosch en ^^^naubgn- 111 t Raa.dhuis en dan oni het genot vansch he. en zee. Ec-rst binnen de xvsie ci dan naar. .. Buiten:

F. W. Drijver.

BIJ VREEMDE MENSCHEN-

I
N (h

f L ra'^nient J

mniv.r thom.\s.
Ivieii geb'(''?}l,.n. jongens nijver over
Werden

geilden
dicht

■  ■an

... rtigtal nver

niorgeii zonden

 d'
.tegen (Irie. ,h- griffels krasten. <;

nigvuldignigvn gemaakt, die eerst den voc
Worden nagekeken. „Mijnheel
• .niininier (vii". vlak naast he-n  ) anw jiotlood ni het laatste \'an een sta]"'

1  , , -".i de bank \Boid. schrajite nu4 ee
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U. Aort en Imi^rv'ai
vn. /ckn aiü.nrJü fi'""'' "V ^^ule:

opkijken ^u■^kten dVjoVc nsXm Wo nullen
U' i'\'en t'el.wrrl ' clooi. Numnu-r

blauwe schrilteii. Xa een debnitiex-,. „ i ,
dat eahier hij den stapel dat het kletfite"^
niiinmer een. tikte er kort .-n ..." •' "^.'n de liniaal \-an
..Nog twee niinnti
't hniien." Zondt
één had sehieiitig e\'en geloerd.

In den eorridur verhaidmi de vo,.f-=r
de geschiedenis, ile deur piepte open en IV" ^ Iceraar inboek" .11 .ijn hand. Ten welln Valeklcnk: ... Vl,.,g™' ■ M.., ugg.Viy'Sh liiN'Nr''
leien en gntlels in de oi>enklappende hankèn ' ^i'de zijne ni weg. .oodat d klettV^h Vj V.V jergeluid, want de lei was gebarsten cn' n VV
de .longens zenden " „mu/u.k". zooals

De grillige Flip naast hem. hegon terwill ,i,. m . ■■
paar woordjes met idkamk'r spraken n ""'l''iwijzers een
het Induuien-hoek op te zc-ggeiV ,d Vr 'een mooie zin. om zich en Thomas, die heaV XgVe^rVlVlVlig
vond . te amnseereii. ^ I "-u a.uof,.  ...Het h\'erzwijn luid nn tienvouden trapper in'de haren
vastgegrtTon 011 shiigan-tk. hem mikele malen Verwoed heei en
wedia te.uijl Amalazwintas vader doordringende nootuVeten
slaakte en poogde zich tt- ontdoen van den ijzeren greepMes Fver-
zvnjns. vervolgens. . . .toen. . . ." i » -

Thomas na hlpis weileling bedwingend het aankramiieiitle lachen
' clc titin.

.Veiaolgeiis hraktai de ..Witte (hizelle" en hare broeder.
'  et .Ugnjselijk schouwspel ram uit het dichte striuk-

g  ̂ gdcLk' uit ht't krt'iijH'lliout, t'U toen
. eeds het akelig-hlauwig-Hikkerentle mes zwaaide

om den oude te skalpeereii. klemde de moedige maagd zich krainP"
achtigyast om het schurkachtige Kverzwijn. terwijl haar broeder
hem zijn htiw ie-kniele tot aan het gec'est toe tloor het hart stiet." - •

Zenuwachtig bedwongen stiklachend voltooide Fliii snel: . ...Hot
Everzwijn was oogvnblikkelijk een lijk."

De deur ging weer dicht i-n de geschie-
denisleeraar keek. zooals hij dat doen
kon. Flip aanhoudend aan. Flip werd
verlegen dadelijk, had in 't geheel geen
lust tot scherts nieeiv Thomas win ziJf
ook niet

Toen mijnheer oplm-ld met zijn hin
derlijk gekijk. mompelend een zelU'ol-
daan: ..mooi zoo", door de spannende
stilte i'an di' \erwaehtende klas. klonk
luid zijn school nieestersstem :

..En vertel jij me nu eens. Peterson.
Hoe kwam Willem de Zwijger aan don
bijnaam van ..de stedendwinger."

Flip. die anders niet tot de snuggerste
behoorde, wist dat het een strik\'i'aag
was, maar daar hij zich den naam des
eigenlijken stedendwingers niet herin
nerde. volstond hij met kortaf te zeggen,
dat Willem de Zwijger nooit stetlen-
dwinger was geweest.

„Voortreffelijk." oordeelde mijnheer.
„We zullen dan maar or ergaan tot de
orde van den dag." en terwijl liijfzich
naar „nommer één" draaide

„Geeling. welke bladzijde.^ ^
„Bladzijde hondeivi-i'en-en-twintig,

meneer."
„Over wie? Wat?"
„Michiel .Vdriaanszoon de Ruyter me

neer."
„Geboren?"
„Zestienhonderdze\'en meneer."
„Datum?"
..Vier en twintig .Maart. I it biir.ger-

ouders meneer."
„Wat zit dat mispunt weer te ineiiee-

i'en." fluisterde Flip naar '! lioinas.
Eensklaps trad de onderwij/er snel

'^P Flip toe. die schichtig \'erdedigend
den arm ophiel en twee nijdige slagen niet
•Tet l)oek" [lareerdc.

..En jij. Peterson. wanneet gestoi \ en ?
„Achttien . . . . (). Né'! Zei eiitieiihon-

derd zes en zeicntig."
..StommertI /.rshcn honderd zes en

«wentigl Xatmirlijk wivr geen oog m
je les gekeken. Knfm. toch botei' aan (
kS-lling. 't komt ei" ook niet o(i eeii
f-Erd jaar meer ol minder aan.

kijken vve i-eidei'."
..Geeling. gei- lt

'^verziclit win het leien win
..1,1 .r, . |,.| .|(l heett.

met

hoii-

Oin \icr

nog even een korf
den gnHit

sten zeeheld. ih<' ooit geleetd heelt."
Geeliii

vinden wij hem terug als koopvaardij kapitein. 1652 Oorlog
met Engeland. Roemrijke overwinning op de Hoogte van Plv-
mouth. gevecht met Blake, 1653 verwinnaar in driedaagsche
zeeslag, weer ojr Blake, in 1654 Vice-Admiraal, 1664 luitenaiit-
aunnraal. lUby locht naar Chatham, grootste heldendaad. . . ."

..I itinuntend. lael mijnheer in de rede, ,.genoeg en hoe was
zijn einde?"

overwinning \-an Palermo den 29en Ajiril door een
vijandelijke kogel getroffen bezweek hij onder hevige koortsen»
des aionds blies hij kalm en gelaten den laatsten adem uit. . . .
s Mans hart werd te Palermo hegraven."

..Inderdaad i-oortreffclijk. Jullie moeten een voorbeeld aan
(iceling nemen."

Geeling. bescheiden, „wiebelde" weer, zooals hij dat dikwijls
deed. met zijn ..soepoogen" en boog bescheiden 't brave hoofd.'

..Pietje ])eu! hoonde Ihomas tloor de klas naar Geeling toe,
terwijl meneer enkele van tle door nummer één zoo voortreffelijk'"
genoemde jaartallen op het hord schreef.

Driltig draaide do onderwijzer zich om.
„Wie heeft daar ges]iroken?"
Het hlcef stil.
..Binnen drie tellen zal 't gezegd worden."
„Fen . . 1 wee . . Drie!" Pats . . een handslag op de bank.
Xiemand zeide een woord.
..Prachtig! De heele klas blijft school!"
Ihomas, de edelmoedige, stak zijn vinger op.
„Ik heb gesproken, meneer."
...Ah! Dan blijt jij alléén, ü! Xeen! Dat individu naast je heeft

óók nog op zijn kerfstok. Omdat jullie vandaag allebei zoo ver
vloekt brutaal bent. mag je lain middag in jilaats van een half
uur eens tot vijj uur blijven. . . .

Xa de stilte, ver van elkaar, in de verlaten, doodstille klas. kwam
om lijf uur de schoonmaakster hen verlossen, en langs de riiier-
vischmarkt wandelden Thomas en Flip naar huis.

g hegon eii ramiiiehh' al
neergeslagen oogell : ..I'ioJ gebolell.
^'tTiiehtte Wel k IJl d'- l iinbaaii i aii

\iis-
VV' J IN Ml 'l' 'M .

singen. Hij khrnt in d< n toren. lu i"4"
Toto 'Uur. 1

GO O/SC//
B/N E/'N/UI/S.
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Zij kwamen aan een klein winkeltje, waar vischsnoeren, touw,
sucre-dorge, dro]), griffels, lange pijl'en, spijkers, lucifers en zells
Bengaalsche lucifers werden verkocht, ja, men kon er ook nog
de toen reeds lang niet meer voor het oorspronkelijk doel ge
bruikte kastieballen koopen.
Thomas en Flip stonden stil voor de vierkante ruitjes van liet

winkeltje en bekeken alles aandachtig.
,,Wat zou jij het liefst willen hebben?" vraagde Flip. Ihomas,

die' nooit zakgeld bezat, maar die uit gewoonte altijd deed voor
komen alsof hij „thuis" in een niet onbelangrijke portie centen
maar voor het grijjien had, Thomas antwoordde, met minachtend
schoudero])halen:

,,Ik zou d'r niks van willen hebben, ik kan m'n geld wel \'oor
wat anders gebruiken."
Zeer verwonderd zeide Fliji:
,,Maar zou je dan niet zoo'n sim willen hebben met blik en een

nagemaakte \'lieg d'r an, daar kan je snoeken mee \-angen!"
,,\\'at zou 'k d'r an hebben. Hij de de Honden mag je nooit an

't water komen, ze zijn altijd bang dat je d'r invalt en. ..."
,.|é, kijk es", riej) Fli]) O]) eens! ,,Ze hebben ook Hengaalsch

vuur hier!"

„\\'aar?" \-roeg Thomas quasi onverschillig, maar eigenlijk \-er-
schrikkelijk geïnte
resseerd, want Ben-
gaalscli vuur, Ben
gaalsche lucifers,
clat was iets geweest
dat hij dolgraag zou
willen bezitten.

„Daar heelemaal
achter die doozen

met grilïels en die
klosjes touw."
Thomas zag groo-

te lucifers-doozen
met [laarse etiket
ten er op geplakt,
zijn hart liegon van
ontroering siujler te
slaan, te werken,
maar toch wist hij
zicli koel tc houden
tegenover Flij), die
aldoor beweerde:
..Fedomme. 'k wou
clti'k soo'ii cloosie
littcl."

'i* 1 lo iTia-s z. e i ci c
iiTa.cXT telkoiTS cIllI:

't heel gewoon was
en bij 't afscheid
nemen op de Mare
maakte hij de op
merking tegen Tho
mas : „Als ik net
zooveel geld had als
jij, dan kocht ik wel
■drie doozen.

,,Och, als je één
doos afgestreken
hebt, dan heb je d'r
al meer dan genoeg
van," antwoordde
Thomas, maar aan
tafel zeide hij geen
woord, hij dacht
aanhoudend aan
Bengaalsche lucifers en na het eten glijite hij e\'en het huis uit
mr liep naar 't winkeltje, om te vragen hoeveel één doos wel kostte,
't Was een stuiver.

Hij rende daarop terug, niemand had gelukkig iets gemerkt, en
hij wandelde wat den tuin in, sjieurend naar een geschikte plek
ergens bij de schutting vlak naast het achterdeurtje. waar hij
lucilers zou kunnen afstrijken, zonder bij dat werk door Piete'r
of Leonie gesnapt te worden. Maar de keukenmeitl. die in het
schuurtje moest zijn om brandstof te halen, ontdekte hem en
begon te gillen, denkend dat er onraad was. een dief of zoo. die
zich te verstojnien beproefde. Thomas wertl nu binnen gehaald
en mijnheer ondervraagde hem:

..Wat doe je nu in den tuin, Thomas?"
„()ch ik . ik ja. ik voelde mij niet erg lekker."
,,\yat mankeert je dan?"
„Na het eten werd ik wat duizelig en ik ben nu ook misselijk

gewoicLen, . . . . mag ik maar naar lied gaan?"
Hij mocht naar lioc'en. en de zorgzame

Foto At/^. F. /K l'o^^t. GOOISCH W

paarsche etiket, dien doos met de vurig begeerde. Bengaalsclie
lucifers te kunnen koopen. Hij j-einsde uivii lang en bedacht dezonderlingste dingen, totdat hij suf in zijn hookl werd. i'n eig wre
velig. want er was geen een manier om een s uiver te ceikiijgen.
Toch gaf hij het niet gehec-l op. morgen «lacht 1 homas. mor
gen als 't weer licht is. dan kom ik missc-hien op een idee.

n,.n volgenden morgen, na het ontbijt op lu^t stroopkleurigeN'olgenden morgen • . , ,Den .
Pieter de kamer uit om direct zijn tascli vooi school te

Nog altijd zon liij oN'er de Ben-

er waarlijk ook licht in zijn

zeil. ging
])akken en 1 homas bleet alii'i'n.
gaalsche lucifers . . . .

Met het licht \'an den dag was
brein ontstoken. i . .i •

Hij wist dat er in de eetkami'r. op het biiftet ai htei de \ ler-
kaïite gladde doos waaruit mijnheer zijn sigaai haalde na het
eten, een leeg glazen inktkokertje stond. Lei'g n'as het eigenlijk
niet. er zat wel geen inkt in. maar er werd toch een laagje stui
vertjes in bewaard. waar\"an hij en Pieter en Leonie er geregeld
des Zondagsmorgens een mee kregen om liunne plaatsen in de
kerk te betalen. Terwijl hij daidit aan die stuix'ertjes. x'oelde hij
zich rootl word-m dat was niet i)lms! Dit was niet pluis! Hij
ging een oneerlijkh- .id begaan, zooals hij er nog nooit een lu-
dre\"en had. Hij was waarlijk niet \-oor een klein geruchtje ver-

\-aard. maar dit leek
. . ja. gewis, dit was
eein'oiidig diex'en.
inderdaad stelen!

'I'ot aan het veel
te late naar school
gaan li'-t iiij dit af
schuwelijke hes'éf
tenli'gi' in zich rijp

)r<l''II «*n iK)k op
selII)<li hioi l ilc liui-
N'erin.g om lu-t wr-
schrik ki-. 1 ij k -griezi ■-
lig-zondige-dat-zou
kunnen gebeuren.

Maar langzami'i-
haiid kwam hij over
dii' al tl' groote tijn-
g(..\'oi ligheiil heen.
Het was tocli eigen
lijk niet zoo héél
erg. ilaeht Thomas
nu. Iiowiiilien. hij
zou het stuiwrtje
«lig niet diidclijk
wegnemen en in
dien tussc

EEFTOESTEL.

inktkokeritlan teT"b'. ƒ m 'lltUi was het zeker heel eenvoudig om bij
tend een stui\'er \-intF''^ waai o)i hij tujl centen bij elkaar kreeg■ ..-tiete j.,.„,rgenochtend zou hij het maar nemen

"■j- gtriF'<^'.'djt
tijds een
Het was

inanieriF ,W'ocnsd'i-r-
zoo

weer teruggebracht kunnennu

Z

verzon liij er
Wel iets op; hij kon
hije-oorbeeldleenen,
hij zou ook knikkers
uit de knikkerdoos
\an Piet kunnen
wegnemen, (hij ver
dacht er Pieter im
mers zoo dikwijls
\'an. da* ' """i zijn
knikkers o-pte).
om die dan te ver-
koo])en aan een
onder de lui die
niets van de lucifers
had gehoord. Hij
icwam hoe langer
hoe meer op het

^()(> gemakkelijk, als hij nu morgenoch-

en x-óór
worden.

onda

,  . . - O mevrouw zette eenkom voor zijn bed en gal hem het schelkoord in de hand -\Is
t kwam , moest hij maar trekken. Mtiar zotidra hij hoorde.""dat

de tiap met meer kraakte en dat de deur s-an de Imiskame;. be
neden ges oten werd, boog hij zich uit de bedstede, schoof de uit

tr ''1 7 S'-lH-lkoord wegslingeren: dmInj lechto]) m bed zitten, staarde .'gslingeren: dan
,i,,,,i. 1 ' .:'i.n.tLivc. idaar wakker door lu-l

mi gikl. aan ten stuiver om dien heeiiijkeii doos im-t dat

.é ^'"1 volgenden morgen alhVn in de ont-
Heel iiociipooui. stajite Thomas regelrecht naar

bijtkamer, na inktkokertje. Dt- morgenzon glansde
het buflet en bi ^ i .^.jtrages en er waren eigenaardige blauwe
er zoo n beetje iir. f geslepen glas. Binnen in zag hij nu

1  ru-"'\c'^stuivt.rtjt.s. Komaan, nu moest er gehandeld
worden" Hi'j dm'd Ind 'F-ksel o;. en haalde er Huks een zilverstukie
uit Hè' dacht Thomas. .F' 1 haast niet dat er een uit i-s.
eigenlijk'ziè je het lieeleinaal niet ze snappen er nooit iets van.
Nu moest hij'nog de Bengaalse le luciU-rs j^oopen. (md! J'ii.
Dat was hij door het onophomfdijke peinzen o\'er het geld heele
maal vergeten, 't Was lu-t alsol i nu niet meer zoo aantrekkelijk
was. dat bezit ^'aII znlki' lucilers.

Mat later ging hij toch bet kleine winkelt|e in met kloppend
harte. Kr was niemand. Hemel wat was 'i klem en wat rook 't
er vii'zig. Door «.eii dnir met gekleurde glazen heen ontwaarde
hij een oude \Touw voor een tlieelielitje. dat meiisch zat brood te
mummelen en scheen
boord te lu'bben.

..^ olkü" riep hij tivn
Fmler. ..Wilkü" 'sein

t  sulh' gerinkel van 't belletje tiiet ge-

maar

•eiiw en. K 11

Illoest Ilog drie
het \'r

malen, steeds
touv.tje e x'ciorschijt'
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kwam en ook \-er-
stonJ zij 't iiu't
dadelijk, toen hij
ferm vraagxle: ..Kén
doos Heïii^aalseiu'
luciters.'

Maar na no.r; ei-n
paar maal herhalen
kreeg hij 't dan
toeh. Het onde
vroiwrtje. mager en
kleintjes, had heel
nioeilijk tle lueders
te x'oorsehijn gi'-
haald. Zij had ln'el
akelige, ontstoken
oogjes en /eer groL'-
zelige. dorre groot •
handen aan pe/ige
] Kils I es.

Toen Thomas
met 1.1e hu'ii>.'rs m
/ijn /ak het rinke
lende liemtje mi-
giiig. ig hij Ihet 'i
net deii he -k \ an
het stiam! om
slaan. Je' (ke ht
Thomas eii r 'wvan.
plotseling , iet
schrik in hem op :
Piet heelt 't ge/ieit!
heeit natnmiijk
voor 't raam gestaan,
't straatje in. om ni -t

r-
V

r mm

hr!<> /•'. /ƒ•. i-

liii ^ng ,i^t iken toen
door mij aam.

Hij /ag Pieter ge|aagd do,n-lnopei, V't
nog iets moest koop -n , ,i m liet

Thomas ging toen
al. ook Flip. die dailejijk ond.er/oeht

..Nee. nog niet." \' ■ ' ''-i ..HeO

iJKRMAANSCIIE HAARDSTEDE.

) hijeg ging. liep
worden.

alsot

jongens
■ /e aH"

waren er

dan had "k 't toch

straatji'
/oo

uiar sehool. [)
ijk omher/oelit-
'■imd, . 1 hoinas

..Pdalomnie. as 'k /oo\',-e| .oTl In i
direct gehaald:" " ' '''■ .. ..

..Nou ja. ik lieh /e dan ook. 't /on \\.,.| j /ijn orn niks te koo
llell als je /iniveel eellt. 'll he! )t als in -. .nmil..

T  .e' 1 I i-r I , 'U> t..Ja. antwoordde I-hp I„.wonderend f -.at
zichtig opensi-hni\'enl" ' '

Thomas liet kijken, hij deed behoed/- . ie cl"<'s ojieii. en zag
dikke houtjes, met Imel lange, /wartt ■ '—"""
dat iedere Inei ler op w'ii knodsje lec

...enblik
■ns kij ken. \ oor-

H-tLin ( 1

riHKl gidil'H' koppen, /oo-
Fh , ' m e.\tase" i .xi.Lse . ..Wat 'n h"''!'. . ... ,,
m de vestibule van 't ijkku"t"'"'

gek. dat sna[)pen /e iniTn,,,-. . e..'.,-r we gaan naai t

Ik weet wat.

'^e imiiu.is direct- we gaan naar t
dop t voorpoitaal ..achtei aar is *t ook

.(ièiisie." juiehti
we zullen ze buiten

..Bè-je
schuurtje, of anders

donker.
Later klonk door de klas 't eeuwige, onderdn'"''^'^''

'k eve naar aehterei'"
Thomas mocht, en c'olgens afspraak met L''!'

blijven, zoodat meneer d misschien vergat nU "en
vragen naar achter te gaan. en zoo zcn'k'" 'k
kuiiit .a 1 schuurtje.

't Ging alles van een leien dakji...
Gie,gelend kwam Flip bij Thomas in 't

gelukkige eigenaar van de i-fengaa.lsche lucih'i'^ ■ ^ ^ ^
dachtig met een groote groi-inichtige sidutt'n-n'J' '
banden en manoeina eerde er zóé) mee, dat de - i-i

De

kleeren.
Thoinasc'eiioeidc

..Je! Da's verrekt mooi zeg!" rie]) Flip. uuun" ^.^.^.^.p.ptjg. en ge-
xich niet en zeide ook nit'ts. streek alleen lu'vl pj met
barend alsol hij in den loop der jaren \-olkinT"."|- Ditmaal
Bengaalsch caiur was geworden, een tweede
was 't rood licht.

,.Fedomme. wat is dfit

die er afvielen niet in aanraking konden konu^'^b ^

,  . , i.-i jp opnieu^t' uit.prachtig! barstte ^ k/piW/ uiTto/gdJ.

GROVE DENN£^^jpi C'oor de vii.je
(in als een vijand,

,( (Ie muren te
Er zijn twee ] i|anten die keninerkeiiH ^

natuur, die de groote stadslucht sch"^^^
en die. als ze gedwongen worden Dat zijn
wonen, al lu'ej snel kwi.juen en st, ' araiiwe korstmos.
grove den en het bladerige. ^ ^',.jj.,,,l(.II.

•^lat huiten de boomschors zoo mooi k<in . ijjk het zeilde is
Of het komt dooi' ileii i'ook ol wat «■'■p' jp. ludit in
nr het nx-t. dat dag aaii dag in hjue deel 1^

pen. ol dool I gebrek aan li iss, u '
^windstreken, ik weet het met; maar t is -
'"tn lioum in cm siailsjiaik met koisiiu
"ns een Hmke grove ,l<m. een ' '
1'ntk. al staat het op /andgioiid.

k Bedoel ni-ell -xpaireli. die ziju UI
die 't vette del aaoh' maal geiin '\ (.rachel,i< lu

doi.

du

en reguu uit alle
Zo,d< maar eeiis
mikleed. of Wi)S

oinboiiwu
1 1

in een

lilt
.1,1 luiudet gevoelig:

parreii. um zi.p, '/.nmiuu. wüb'"
W'tijlleifi wel verkoopell . < '"L

houden 'tlanger of
korter tijd uit in
de steden, soms in
kleine tuinen door
hooge huizen om
geven. Maar onze
grove den, de den
van onze zand- en
grintgronden, moet
het vrije veld om
zich voelen, hij
moet den horizon
kunnen zien; en
woont hij in groot
gezelschap,dan rekt
hij den hals net zoo
lang tot hij zijn
kruin hoog hoven
't gezelschai) van
struiken en andere
hoornen verheft; de
ilen die daartoe te
zwak of niet bij
machte is. kwijnt
zich dood.evengoed
als in de stadslucht.

.Nlleen met zijn
gelijken schippert
lii.j wat. maar als de
gelederen door de
winzucht der men-
schen dicht oiieen-
gedrongen zijn. gaat

het hoofd al honger en honger, wat onder blijft verliest eerst zijn
naaldenblad. dan zijn twijgen en de stam stijgt als een zuil den
blauwen hemel te gemoet. Rechts en links zoeken de takken
tusschen de buren door te wringen, ze worden bochtig, ze klim
men en dalen en kronkelen als slangen, dik worden ze niet, het
meeste voedsel gaat mee omhoog, clat blijft voor de hooldstam,
die steeds hooger wil. tot hij hoven de buren uitsteekt ol ze onder
drukt heeft en nu sivreidt hij nieuwe takken uit; soms op twintig
meter hoogte, een koufvel ijl en doorzichtig voor wie er onder staat,
één vaste hlauwige jiarasol uit de verte gezien.

Maar dat is zijn natuurlijke gedaante niet, dat is de noodvorm,
een voor overbevolking gedwongen te slanke reus. Waar de den
de ruimte heeft, zich vrij naar zijn aard ontwikkelen kan, daar
worden zijn proporties natuurlijk, de stam forsch en breed, de
onderste takken zwaarder en rechter, dan spreidt hij zijn armen
al uit oji halver hoogte van voet tot kruin, daar is 't een mooie
boom, zwaar van stam en breed van kroon.

De grove den is 't symbool van vrijheid, excelsior is zijn
zinsiu'euk. Lucht, licht en ruimte, meer begeert hij niet. Elke
iiodem is hem goed, dorre zandgrond kan hij bewonen; al is
't grondwater dieji geborgen, hij zal zijn wortels wel zoo ver
doen doordringen, dat ze 't vinden. Waar hij kiemt, en de kinder
jaren, den striukvorm, te boven kan komen, daar is hij ook m
staat te leven.

Geen boom is met zoo weinig voedsel en water tevredmi en
felste koude deert hem niet; hij groeit nog waar 's winters
temjieratuur onder -45 C° daalt en 't maar drie maanden

zomer is. M'aar de siiar verhongert, gedijt onze den. Voor storm
is hij niet bang; hij staat vast in zijn schoenen; heel anders dan
de spar die zijn wortels vlak onder de oppervlakte uitspreidt als
een groote koek en die uit 't diepe grondwater met kan putten
Ontwortelde dennen ziet ge niet vaak, w.el sparren; als het blad
van een groote ronde tafel staat de wortelplaat overeind en
de stam ligt geveld. .

Al ondermijnt een legermacht van konijnen zijn bodem, inj
\-alt maar zelden, en valt hij toch, dan gaat 't hem als cle soldaten
van de oude garde, dan strijdt hij liggend voor zijn leven, zijn
val is niet zijn dood. 'k Heb er gezien van die taaie reuzen omge
stort de wortels omhoog gebogen, gespannen, gekromd als witte
iioenèls, maar de worteleinden zaten nog dieper en de boom bleel
leven hij zond in horizontale ligging, loodrecht takken omhoog,
die zelf iioomen werden en kronen vormden. Zulke kandelabei-
dennen kunt ge hier en daar in ons land aantreffen, waar de
eiuenaars c-an de heide en het bosch ontwikkekle menschen
-/iin met gevoel voor natuurschoon en natuurwonderen. Den
kende menschen hebben de arbeiders gelast de worstelende den
nen te sparen om hun taaie volharding in tien strijd om het be
staan en hun vertrouwen in de levenskracht ^ 1

Wie de grove dennen kent, moet wel van ze houden. Het zijn dc
h(H,men van de vlakte van cuis eigen vaclerland voor zoover Wrre
zand en grint is bedekt. De spar is ons een vreemdeling, 'itl hooit'J ■ i , i)erLani hij verent veel liuinus ol vcrweciend gcstceutt/

iL.li. 0.1 ™«C.- 'C 0„„ fivovc <1™
V.;i nou voort in een bodem waar zoo goed als gtien stikstof s
^iweuaard- 't is soms een raadsel waar hij van leelt en t woidt

^  tel 'dat hij in staat is de stikstof uit de lucht op te nemen,
""V in iar lieel weinig jrlanten kunnen doen. Daartoe moetenr: Ene vltiuth-s^len reus helpen; ze wonen op en m zynhinsti' worteleinden; heel nietige vezelljes, zwamdraden ^ll" Gdie omkleeden als een witte mantel zijn fongste wortels en (hingen

de
de
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in de cellen door; wat ze er u'^ialen ƒ
waarschijnlijk zuurstol en beieid voc . .
wat ze ' er inbrengen is 't broodnoodige
voor io plant, cte Htitetol. Do lucl.t var.
onzen dam])kring bestaat "
vijfden uit, maar, behalve de
vlinderbloemige planten, zooals de lda\ ei s
de lui)inen, de wikken, kan geen plant
die vrije stikstof verwerken ; ze moeten
hem in oiilosbare zouten uit den bodem
halen. Is er geen stikstol genoeg ni den
grond, dan kwijnt de plantengroei. \\ aar
de mensch jilanten kweekt, hiengt hij
ontbrekende, salpeterzure!zouten, m.( en
grond als kunstmest ol stalmest; en dat
is een heel duur jdantenvoedsel
De grove den nu zorgt ook m dit op

zicht voor zich zeil; in samenleving, m
symbiose, zooals de wetenscha]i])elijke teim
luidt, met de kleine zwammen kan hij be
mesting ontberen, ook waar slechts zeei
geringe hoeveelheden stikstol in den bodem
te vinden zijn. ,

Zulke weinig eischende, zellstandige.
onafhankelijke wezens al zijn t maai
boomen, dwingen ons altijd eeibied al en
't is een genot hun strijd tegen de elemen
ten en de ontbering te volgen en te kun
nen begrijpen. Maar breng hem niet in
een omgeving waar hij 't te weeldeiig
heeft, het te warm krijgt of te veel voed
sel vindt, dat is zijn dood. Zoo als Han-
nibals soldaten, die het Aljienijs te boven kwamen, verzwakten
en verweekten m 't zoele Zuiden \'an CajHia, zoo \eibasteit en
vergaat de grove den ojr de beschutte plaatsen in voedzame aaide.
Een vijand heelt hij bij ons dien hij \ieest, maai niet ontziet,

dat is de zoute zeewind; voor hem bukt en buigt hij. hij wendt zich
af en kruiirt desnoods over den grond, maar vluchten doet hij
niet; neemt de zee behalve zout nog zand in dienst om hem te
bestrijden en stuift hij onder, dan nog steekt hij de aimen omhoog
en grijpt zich vast, schiet oi^ nieuw wortel en tak en verweert
zich tot het uiterst bitter einde.

Alleen al om dit .strijdvaardig karakter en om dat sobere zelt-
genoegzame, vrijheidlievende leven zou niemand de gio\'e den
uit zijn wazige vlakten willen missen, maar t is ook een mooie
en decoratieve boom. Bekijk den stam van zoo n ouden knoes-
tigen kromtakkigen knaaji. Wat een gloed, wat een rossige tinten op
de schors, en wat een wilde schoone teekening drukken de lange
groeven en hoekige platen op zijn stam. Het is geen gracieuse
boom, in de verste verte niet. 't is een forsche indrukwekkende
schoonheid, een man met een breede borst en een knuist van ijzer.
Dat komt 't beste uit wanneer hij zijn meest geliefd gezelschaji.
de berk. bij zich heeft; dat zijn de ladies, hij is de gepantserde held.
zij zijn bevallige schoonen, de blanken, de slanken, de buigzamen.
de geestigen, de lachenden; hij is de ernst en de kracht van onze
heidebosschen.
Of de zomerzon hem beschijnt en 't knettert in zijn blauwe

kroon, dat de kegels oi)ens]iringen en de zaden rondom u rEegen
als kleine bruine duizelige vlindertjes —, of dat de wintersneeuw

VJCT0R1.4-ACT0 MET ROSK RO/.hM.

op zijn liruine armen ligt als sjiieren \'an zih'er, — óf dat in het
N'oorjaar de witte kaarsjes steken in de oude donkere kandelaars.—
ól de ondergaande herfstzon \'an achter een dennengroe]) \erhcht
en ze omgoten worden met zih'er en jiurper; altijd is de den een
oogenlust.
Hak hem niet om, als hij nog in de kracht van zijn leven

staat op de jjlek. die ge gekocht hebt. om er uw landhuis te bou
wen; rooi hem niet uit om er uitheemsche bloemheestertjes voor
in tle jdaats te zetten, laat hem staan waar hij den strijd heeft
gewonnen, alleen of in groepen, in zijn \'olle schoonheid, geef hem
nog wat meer ruimte en licht, als 't kan. en sjiiegel u aan hem
bij tegensj)oed en tegenwerking.

E. Heim.'^ns.

IN DE AUTOMOBIELEEN automobiel '. Een Automobiel. . Hoe dikwijls komt
het als woord \-an verlangen terug in de gedachte!
Peking—Parijs is achter den rug weer. de betrouw
baarheid van de automobiel is o]) viuiiazingwekkende
manier bewezen. Het verlangen \-an hen die maar hopen

eindelijk, eindelijk eens een auto ti.' mogen bezitten, zal er nog
te meer door stijgen.

Maar is er dan ook grooter genot denk
baar dan een rit. snel. goed toegerust in
een uitmuntenden wagen, door ons vader
land, met zijn onnoemelijk aantal grootsche
heerlijke vergt'zichten. intieme talereel-
tjt's. typische zaken nergens ter wereld
te ziim 1 En als we wilkm. dan gaat het
o\-er (Ie grenzen naar de heerlijkste
oorden, naar het schoone Frankrijk, naar
8panj(.' waar de wmikkelijkste vizioenen
lokken. Provence. .kndalusie. Ook bij
bloemcnieesten begint (h' automobielstilaan
een Woordje mee te spreke.'!! en een goed
uooidje ook. zoo bieden we hier onze
lezers een ])aar trissche ki(.'kjes aan van
'Ie rijtuigen dei' hiina \'erwev en Lugard.
die dooi' oi'oini" pi-achtig met bloemen
^■ersiei-d. (en wel zóii X'ei'sierd dat „het
nntenland het moeilijk zou kunnen

e ei heteiaui) le prijzen wonnen op d''
• uitoniobielleesteii te Sche\'eningen.

()nze eeiste foto is een reiswagen
■ l .k. l . \'an de lirma \'erwev en Ln-

•Uaid. prachtig \-eisiei-d door de firnm
C 'uona te .\nistei-dain. de tweede een
\i''1(irui van dezelfde linua ook met ver-
-■u'img \ au ..( orona".

RE/SlVAGExV MET WITTE ROZEN EN ORANJEA/'PELEN OJ' DE
/imperiaal reismand en reserve panden.
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hamptoncourt en
de houseboats

|R IS een m huticluiul. dicht hij
fioor ( t' ihiHé«n•» j I-O .r..»—1.1. 1 --1 •'door dc LoiKh-iiaars L'^cni:i 1-1Ecioor (Lc i.oiKi^-iiaars ircniakk.-74;';V. '7'. altlianst-liil- r.. i

•n.

wordt

daar-

beschrijven wü. Ik hedoc-l HaniVt.inc.mn de
en de lachende om^nn inpn Hamptoncourt" L 7'"'
statis. ernstip^ alle moderne denkbeelden u.tsh tmi, n"

monumentale poort wordt nop^ bewaakt do.,r een s p V]^ ,
die als een automaat op het voorplein heen en we<l ^ '
roode unitorm met .pmlijkmatipe. stijve passen i-,,r i
van M pr.M).- l«-.e,kt lu-dt, ,Uu,' '-''"i'
omkeert en denzeltden wep adept niet (Le/elhlè-.prln-,'t '
Dit geeft den imlruk alsof Hamptoncourt no- beii-oond'
door vursteh)ke personen en of strenge etipuette n,w
binnen vaste wetten stelt aan de liewoners,
In onze gedachten staan wij stil bij het hof van Willem in

want voor ons is hngelands gc-schiedenis het meest verbm iy„«.n MaryS „hw-n,,,,. l.;„,,,|and-s Sk
stadhouder van Holland. benjK

Mary's bower. een laan van tot elkamler gebogen boonien en
eenige statige portretten bhwen over x-an het hoflex-en uit dien
tijd. Overigens werd Hamptoncourt door het hof \-erlaten tot
museum ingericht en tle vele zalen, die ongebruikt blewn ii"i tr
bruik gegex en aan familii's. die het vatlerland of de kroon nmt

x; steenmassa. De
lizanvrii'. ile lijnen
^•an den gex-elrand

eerc-gediend hebbi-n. Er is icts rustigs in di
orii''' h'iit

zijn SI. CU
g getuigt met van zoi'ken naar
eenx'oudig en de kanteleering

Het IS gemakkelijk te begrijpen, als men eenige dagen in het
mistige sombere Londen heeft doorgebracht, dat er tegenover het
busy towndife iets anders moet staan. Zooals een kind niet altijd
m het gareel kan loopen van het regelmatig schoolleven en naar
luiten holt in het vrije, zoo herstelt de Engelschman het te kort
aan genieten x-an de natuur in zijn Loiidensch bestaan, door zijn
\\eek-ends en zijn holiday's. En dit is een stukje x'an zijn leven
dat hij ook aan vreemden vertoont. De gladde hooge hoed blijft
in Londen, de stijve jas wordt vervangen door het flanellen pak,
Ce losse blouse's en korte rok zijn geboren in Engeland, want het
landleven stelt zijne eischen, na het gejaagde stadsgedoe.
En een van die genoegens van het landleven dat meer, en meer

111 gebiuik komt. is het lex'en in de houseboats. Zij die afwisseling

steekt sober ..f X' "Ten de lucht.
De zware Engx-ix he scboorsteenen geven iets teekeneiids aan

de daken en maken dat we geen oogenblik (huiken aan den stijl
van andere landen. Lr is iets strengs . iets afx\-erends in bet 'm-
heele gebouxv en we gaan met eeiiig ontzag de (lutbiscbe poort
onderdoor. De karakteristieke biniienboveii der Engelsche kas
teden vertonnen th'zellde rust. Hoe geheel anders is de indruk
van dit kasteel als dat x aii Wusailles bij Parijs. Het is of men
een Engelschman naast een Fi-anscbman zet en die beide x'erge-
lijkt. De Engelscbmaii met geiiejien bpjieii. kort gedecideerd,
wetend wat hij wil, maar ook onxvrikliaar in zijn willen.de Franscb-
man schertsend, de omstaiidigbedeii naar zijn band zettend .
beiden zoo groote contrasten x'an den Hollander.
Of de Engelscbeii ook ex en beboette gex'oeld hebben aan Fran-

sche luchtigheicD Het schijnt wel zoo. xvant als nivii de txveede fioort
doorgaat, xvordt men op eenmaal xmrrast door x-erandering in stijl.
Nu doet werkelijk deze xieiigel xaiii Haiiijitoiicourt aan Versailles
denken. De versiering xvordt weelderig, bet ronde venster, dat in
Frankrijk den naam x an leil dx' bieut ontving, xvrvangt de rechte
x'ensters met Gotbiscbe binnenbouw. Kransen en testoenen xaui
bloemen zijn in steen gebeiteld. Hid is ot de Ixngelscben. die Hamj)-
toncourt naar dezen kant uitbividdeii. xaui x oorbx-reiding xx'enscb-
teii voor den in de zon scliitteri'iideii bloementuin.
Hoe is het toch dat de stijx'e. lakoniscbe Engelschman nii'cr dan. wij

allengex'oel beett x'oor bloemen, vooi lange lanen, x ooi ti iscli groene
gazons, voor water, x'oor mooie lucbtem. x ooi bet ge'beele landkwen?
Als xxnj staan x'oor die sombe're alxxeuende' ]'ooit xan Hamjiton-

court. dan denken wij nii't. dat daai aebtei liggen de beioeunde
bloemen/icizc/er.s. met smaak gekozen en dan clenken we niet. dat
we daarachter door een kh'ine jioort zullen zien gioepen x an rbo-
dodendrons. xvaaiwan wij in Holland slec hts dioomen.
Dan eindelijk de terrassiua. xvaarvan xvij een wijd uitzicht krij

gen ox'er de Theems, die liex'elijk eii s
kabbelt als uitnoodigeiid tot xairen en
spelen op bet water. Zoo xvrstopt de
Engelschman altijd zijn mooie tuinen
achter hooge hagen en muren en ki ij.gen
we als vreemdeling den indruk, dat bi.j ons
buiten wil sluiten van xvat beiii bet liefst is.
Ik zou haast zeggen zoo x'erbeigeu c c
Engelschen achter bun gladde, efleii giy
zichten al wat jioëzie is en dat bexx ai eii zij^
in hun hart alleen voor zich
hunnen. Xooit knvg ik den indruk, dat
zoo moeilijk is om eeiFvreeind x'olk ti '<
ren kennen, dan juist in Engeland, maai
ook nooit kreeg ik zoo sterk bet h'y.' "
dat het de moeite xvaard is dooi
gen achter dat masker xuiu ernst x-n s( u.j
bare afweziglieid x'an alle gevoel
Zoo verbergen de muren x'aii ch

sche huizende jiracbti.gste tuinen, zoo x
1  ' . ,

til kabbelf in de diepte.

IGigcl-

Icn tuinb

genoegens van de waterspori
zijn maar zoo xmor het grijjien.
Hoe heerlijk om dieht bij een mooie rixder te wonen, beweerde
y de vertelde van ons Geldersch dorp, dat dicht bij de IJsselag. ..En wat doet men wel met die rivier? Visscben, varen, roeien,

zwemmen?

., '• 'd die heerlijkheden prohteert men niet in ons land;
1 ' kan mij niet x-eel anders herinneren van wat we met onze
1 it lei deden dan dat xx^e er mooie zonsondergangen genoten,
lüojiend langs de oevers.

Honderden Amsterdammers gaan jaarlijks naar de Steeg en
nijxen er vier, zes xx-eken. De IJsel x-erlex'endigt het landschaj)
ats een zilveren slang, maar — no hshing. no boating, no swim-
ming (Pj. Engelschen stonden x'erstomd.
En er ontstoncl x-oor mij ook opeens een vraagteeken?
u aaroin exjrloiteeren xvij Hollanders het xvater niet?
Hebben xvij genoeg van al de regen en vocht in den xvinter, dat

ve liang zijn er op nieuxv mee kennis te maken?
-Maar Londen is ook mistig en nat en de boorden van de Theems

zpn ook laag, ex'enals die van onze IJssel en toch de Engelschen
ex en m den zomer oii de rix'ier en de houseboats liggen te spie
gelen m bet xvater.

.Achter die houseboats aan den oever ziet men een kleinen tuin,
cie xerhuurd wordt tegelijk met het betalen x'an het ankergeld.
,  '7 Engelschman lieji met zijn vriend daar heen en xveerI uk jiratend, misschien over zaken, maar toch in ieder geval ver
ac itei zich rekenend de groote stad met de hooge huizen, zich
^ "^Geud landedelman, meester van zijn schip, koning op het xvater.

T  , 0-- /./JJII llJLLllf;, 111 U.iL: lliaailU.Cll, LUIVVIJI lilj 11

^ ̂  j yseboat leeft, en zijn hengels zullen hem den tijd korten enm den kleinen tuin op het land heeft hij zijn tennisveld, want dat

^F K luissen in xveken niet of maanden.En bloemen, xvaarom zou hij ze niet aanbrengen aan zijn woning

b'' rivier siert zich zelf toch ook met buigend rietangs de oevers en wiegende waterjdanten.
y  ̂ V-X JLV-Lw * t CX* I 'X CXXX X ̂  1X «

Eangs het dek dat door zonnetenten oxxerschaduwd wordt, groei-
en de mooiste bloemen in lange bakken. De xvitte marguerieten
veciij veren in schittering met de lichteffecten op het water, roode
gcianiuins steken brutaal af tegen de wit geverfde houseboat.
j. l| ^ aanlegplaats staan frissche planten in kuijien. Het geheeleac leny zomerhuis op het water ziet er zoo xudendelijk en gastvrij
I'' ■ Gastvrij zijn de Engelschen ook, als men maar introductie
leett om de xvoning binnen te treden. Dan is hun geen moeite
t  xeel voor hun gasten en huiselijk schikken allen zich om het
^uajxjxend haardvuur, dat zelfs in clen zomer dikvxdjls wordt aan-

.rr-

<>1 (h
ergt de jioort van Hainjitoucourt cLy

en het jiark. \"an bet terras za.gx'ii xx U
Theems en juist in de bocht oudxu '
toncourt is dx' jhaats xx'aar <fx' bous.
hun ankerplaats hebben.
Het leveninhoUseboats.dat >1.)

tfi'ootp uitzoinlering is. eeii na.ipc 1 1.)
Engelschen. maar zekci'niet i'x'ii.gi uox
dat in ons leven heelt xvoi

ons een

X'an Hu
X'll.

■t;,) gx'vat. hux'lt
La 1 etin Engeland H.e omvang duu-nH;;;-

yte ankerplaatsen \-<>('i Hx
^lin aangewezen.

ilLH
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gestoken, al was het alleen voor de gezelligheid. In de houseboat
vinden wij ook dal jdekje terug, er is een diningroom, er is een
drawingro'om en de gasten uit de stad vinden die beide evenzeer
met smaak gemeubeld, alsof het een kasteeltje op het land, of
't een flat in Londen was.

Boven o]) het dak onder de groote zonnetent verzamelt het ge
zelschap zich bij mooi weer; aartlige slaajdcamertjes, herinnerend
aan de hutten van een mailboot, komen uit op de gang, die naai

de keuken leidt. Niets mist men op de houseboat, alleen de zorgen
\'an de huisvrouw worden lichter, de gastheei v\aant zi< h \-er
^•an het drukke Londen en als imm 's a\onds onder een mooien
sterrenhemel nog eens het bootje losmaakt en zich onder muziek
oii de Theems laat wiegelen, dan denkt men met aan het hofleven
\'an Ham])toncourt. maar ziet alk'eii den ge\eh<ind tegen de
donkere lucht, en de donkme boonien in de \eite.

,\XNA BiK.M-AIT.

L U P ! N E N.De stedeling, die in 't hartje van den zomer de reisschocnen
aantrekt, om te genieten van (lelderlands schoone dre\'en,
zal O]) zijne vele omzwervingen door de vrije natuur
ongetwijfeld een gewas ontmoeten, dat hij o]) 't eerste
gezicht eerder voor eene sier|)lant. dan voor een land

bouwgewas aanziet.
Het gewas maakt dan ook tusschen de gewone aardapjiel- en

koren\'elden onzer zandstreken op iedereen, zelfs nog op der
landbewoner, die er dagelijks van kan genieten, een hoogst bekoor
lijken indruk, vooral later, in Augustus, wanneer het jirijkt in
volle zomerglorie met zijne talrijke, gele liloemtrossen. die den
wandelaar reeds uit de verte tegengeuren.
Toch is de g e 1 e 1 u ]i i n e, L»/)fiin.s' lulcits L. — want die be

doelen we — een landbouwgewas bij uitnemendheid, dat geenszins
om de sierlijke bladeren en de
schoone bloemen wordt verbouwd,

maar voornamelijk voor groenbe-
mesting, d.i. voor verbetering en
vruchtbaarmaking van den sclira-
len zand- en heidegrond. De
welige plantenmassa wordt in
vollen bloei of iets later, wanneer
de peulen reeds gezet zijn. onder-
geploegd en levert na verrotting
uitstekend voedsel \'oor het o])-
\-olgende rogge-, ha\'er- of aard-
apjielgewas. dat in zoo'n geval
de gebruikelijke bemesting met
stal-of kunstmest geheel en al. ten
minste goeddeels, kan ontberen.

't Zij mij vergund over dit ge
was, ter begeleiding \'an ne\'ens-
staande foto's, het een en ander
mede te deelen.

Evenals alle gewassen heeft
ook de lu])ine hare geschiedenis.
De witte 1 u p i n e. Lupiiius
albus L.. is in zuidelijke streken,
met name in de kustlanden en
0)5 de eilanden van de Middel-
landsche Zee. reeds lang als cul-
tuurgewas bekend. Theophkas-
TL'S. in de 4de eeuw v. C.. ver
meldt haar teelt in Griekenland
en nog \'roeger werd ze o]5 Kreta
en in Egypte verbouwd. Ook de
Romeinen hebben haar gekend,
zooals duidelijk blijkt uit het
vinden van zaden bij de oj^gra-
vingen van Pomjieji. alsmede uit
medecleelingen van Cato. Colu-
-MEi.LA. Pi.i.xius en andere Ro-
meinsche schrijvers.
De witte lupine heeft bijzonder mooie, blauwachtig witte bloemen

en groote, platronde, geelwitte zaden. Ze wordt in genoemde
s 1 eken vooinamelijk verbouwd-voor veevoer en groenbemesting
-  in de tuinen bij de cultuur van olijfboomen. druiven, sinaas
appels, citi oenen enz. —, hoewel de goed toebereide zaden in
sommige gevallen ook bij wijze van toesjrijs o]) tafel verschijnen,
i-- soms als sierjdant in tuinen, vooral in

"ooit als landbouwgewas: ze eischt omgoec te gedijen een warmer klimaat dan het onze. Alle jiogingen.
c le vooial m t begin cler laatste en in de \-oorlaatste eeuw weerden
aangewend, om de witte lujiine in onze streken te acclimatiseeren.
-ujn dan ook volslagen mislukt.

-Meer geluk had Borcmhardt. een landbouwer uit de Pruisische
in 1840 de teelt der gele lupine begon,

l-wAuf'^ uitsluitend als sierjilant in tuinen werd ge-
1  slaagden in ieder opzicht, zoodat deze

in r ^^'0 dui m geheel Xocrd-Duitschland en sedert 1852 ookm ons lam als landbouwgewas werd verbouwd.

weiiUti^^ 'V.s/c. heeft een \-rij forschen.
stelUr? Ku sierlijke handvormig samenge-
•vin fl,.n ffourige. goudgele bloemen staan in kransen
zoflnn n' " stengel. De peulen zijn dicht behaard, de
zwmte meestal wit- of zwartixmt. d.w.z. wit met
P i ,.-n • haakN-onnige x-lekken.

keliii- fhoc.i \alt de opbrengst niet tegen: ze kan betrek-.H cel gioene massa en m rijpen toestand veel zaad leveren.

LUPINEN. (Luphius polyphylliis Doiiyl.)

Daarbij is ze weinig gevoelig voor lage temperaturen, goed be
stanti tegen droogte en met den schraalsten grond nog tevreden,
zoodat we in de gele lupine inderdaad een gewas \'an \'rij groote
waarde hebben, \-ooral \-oor groenbemesting. \ oor vee\-oer deugt
ze minder, zoowel door den min ol meer bitteren smaak als wegens
de giftige werking, die ze oji het dierlijk organisme kan mtoelenen.
De giftstof {hipiiiotoxiiw of nb'ogci'n). die trouwens niet altijd
\'oorkomt. kan bij schajien en andere dieren eene levei'ziekte.
de liipinosc. \'eroorzaken. welke gewoonlijk met den dood eindigt.
De b 1 a u w e of smalbladige 1 u p i n e. Lipiims

ün^nslifoliiis L.. is in vele ge\'allen e\'en gesi hikt als de gele. Ze
maakt meer blad. wordt forscher en grootei'. maar is minder
bestand tegen langdurige droogte. De bloemen zijn blauw, de
groote. bijna kogelrontle zaden aschgrauw met dofwitte kleur.

(ipnierkelijk is de \ rii snelle groei,
waardoor ze nog zeer laat. li.\-.

nog in 't begin van .Augustus
als stojipelgewas na rogge kan
woialen gezaaid.
Eene afvrijkeiide soort in nietr

dan één opzicht is de o v e r-
1) 1 ij V e n d e 1 u )> i n e. Lupinus
pdlvphvlllis Doiigl. \'ooreerst ligt
haar \-aderlaud niet in de Oude.
maar in de Nieuwe M'ereld.

met name in Noord-.Amerika, en
\'erder is ze o\"erblij\-end (8-10
jaar), terwijl alle andere lu])ine-
soorten éénjarig zijn. Ook is ze
door de lage opbrengst geen land
bouwgewas. enkel sierplant, die
echter door hare mooie \'erschij-
ning en de gemakkelijke kweek
x'oor \-ele tuinen XTij groote
waarde heelt. Ze \ornit in 't

eerste jaar enkel bhulrozetten.
daarna ieder jaar — in 't laatst
van Mei en in 't begin \'an luni
— eeiiige krachtigi> stengels met
lan,ge. blauwe. \'er'lbloenrige tros
sen. ouzc fulo's. De kleine,
ronde, bruinachtige zaden kunnen
bij alle groote zaadhandelaren
gekocht en later gemakkelijk
zelf gewonnen worden.
\ oor g r O e n b e m e s t i n g

zaait men de gele lupine zoowel
op bestaand bouwland als o|>
heidegrond, die ontgunnen zal
worden. Te \-oren wordt de
grond x'oldoende losgemaakt en
in 't najaar bemest met kali en
phosphorzuur. b.\-. met 800 K.G.

kaïniet en f)oo K.G. slakkenirreel jier H..\. Vreest men. dat de
wortelbacteriën, die in 't leven der vlinilerbloemige planten zoo'n
belangrijke rol spelen, niet aanwezig zijn. dan 'geeft men in 't
voorjaar bij het zaaien 4-4000 K.Ci. entaarde. d.i. grond, die
afkomstig is van een akker, waarop het \'orige jaar welige lu)iinen
groeiden.

Omstreeks i Mei wordt .gezaaid, meestal breedwerpig en
2 H.L. Jier H.A. Het zaad. lioewel \rij groot van stuk. \-'erdraagt
geene zware bedekking met aarde: een zaaidiepte van 2-i c.M-.
op zeer drogen grond iets diepm". is x'oldoende. Breedwerpig
gezaaid moet men dus licht ineggen. ilaarna zoo noodig rollen.
Na de kieming staat di' groei der bo\-enaardsche organen ge-

ruimen tijd stil. Dit duurt tot de eerste wortelknolletjes — leite-
hjk bacteriekolonies — zijn gevormd. Dan schiet het gewas vrij
snel o|). bloeit in -Augustus en wordt 111 Si-pteinber. soms ook latei
in den lii'i Ist. of zelfs in t \'olgen(k' \ ooriaar ondergeploegii.

Natuuilijk kan men op schralen bodem ook \'oor tuin- en bosc!;-
aanleg \ an de gi ond\ ei beterende wei king der gele lupine )'roii-
teeren. In 't algemeim wordt dan gehamleld als bo\en is aan-
gegoMui. \\ le b.\-. een pas aangelegdeii weg w il beulanteii. do-.i
ped de l.ermen van den wc.g geduivnde twcv o| meer laren ind
lupinen te be.maien en eersi daarna dc^ laanboomen te poten, "i
ook men j.ote de boomen direct en veiTouwe daartusseheii on
de bermen gedmende een paar ,aar lupiium. die laarliiks wordeu
ondergespit. ' •'

j- Ti:\ R(iiii-,\(, vn-; Mvkissfx.


