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IN HET LAND
VAN DE CEDERS.Er zijn van die tochten, die bijna ieder reiziger, welke

daartoe in de gelegenheid is, ' onderneemt en waarbij
men dan steeds tot de overtuiging komt iets gedaan te
hebben, wat gerust achterwege had kunnen blijven. Tot
zulke tochten behoort ook mijn bezoek aan de'ceders de

weinigen die er nog over zijn van de d'uizenden bij duizenden eens
bedekkende de kruinen van het ]5rachtige geberg'te. ilen Libanon.

Gewoonlijk onderneemt men de reis van uit het stadje Biril-
bcck; m dne kwartier wordt het dorp d'Ya'at bereikt, waar een
zuil staat volgens de legende opgericht door keizerin Helena on
haai bedevaart naar Jeruzalem om het heilige kruis te zoeken-
een uur verder hgt dcir-el-ahmar, het roode klooster, anderlvdi
nui van daai het dorp Mouchaiti-yeh, dan bereikt men lu-t -ir

wet™ en ,Um lang. oen niot nnn.lor govtirlijk 'Cotp;:;! aliui™

de >tammen wordg^
bij die \-an andere
bl aderen.

t„t weinil^ .p. vrm lit langwering van vor^
g:;;;;" aivwt ^ochi
'""'■n staat'' ^'\^enigszins'"l>^'l^'-"b' 'ti.jn er m den Lj.

Slecdits vijl bossrlieii ,v„r<ien ban ook met zorg bewaakt,ban n overgebleven, ,„.roeren, want de eeder is m de
' eén schendende u-ilbte boom: <ie overlevering zegt datLgen der van eedm bout was en daarom nooit
het kruis Nam den i , i o
tot stof is vergaan. bvstaat thans x'ooi het grootste

I)t. bevolking van (U
deel uit Maronieten warc.n de Marditen. van wie deDe oorspronkelijke ih u spoedig ( hristenen geworden
Maronieten aistaninien. ^ (bieksch-tIrthodoxeritus /e( 1 twisten met het Byzan.

\-()ornaamste klooster was dat
de vierde eeuw. Deerde

de heilige .Maron J ^j^^^nraking met de Roorasch
intiïnLho'rijli aanieiiliiig gai. H'Jie,ligo Mar..i. yortcol.K;waar•  • — 1 \ï'M'()nK'1 11 in aakruistochten 'A:b.;'; .,wL omstreeks iboo aansloten, echterKatholieke kerk. waai nj ' • . j,, bm Svriseh mogen lezen

met dien ^jj dit willen, mogen huwen. De
en de lagere K'-'vsteU) i ' Kaïinobin ; hij wordt deerdepatriarch woont m lu mnbt bevestigd,
bisschoppen scl^'zr n ^ . j veest, die de Marameten deze

Het IS viiornamehjk ' a y^'UK^b ^ verschaften; zijviKJiTechten (ip ^oi s( H „woelen zich zeer aangetrokken
hebben dit noo K pjv hvt i^enigszins kan. zendt
^^ne kmli™ itTa'F Kijssel ol elders om hunne opvoed,n,
''De^%';is"'die ons naar de <-eders bc.geleidde. was een Drus,
even ais al e stamgenooten c.en ruwe maar rechtschapen en eer-
li k^nan. ons vreenndelmgen zeer behulpzaam. .Alleen over eene
z'lak was hij met aan hei spreken te knjgc-n oY cr zijne gods-
dienst, trouwens het meerendeel dei Di useii v\tU n u al ZLemvei-
nig van. \olgens hun leer bestaat (Ie werehlgesehiete
zeventig UL-rioclen en zijn wij thans in de laatste. 1 e kenmale
verscheen (lod éénmaal o|> aartie als L-en dooi zicht >chim, een
phantoom; de laatste maal als Khaliel Hakim, die m io2l opeen
witten ezel gezeten uit ("aïro naar het Mokattaing(..bergte reed
en nooit terugkeerde. \ an al dat oogenblik weid de Dcui des
("lélools gesloten, bekeerlingen werden niet meer aangenomen;
die toen'Drus was. is dit gebleN'en evenals zijne nakomelingen,
ook al verzaakt hij zijn gelool .

■Als nu de iieriode. (lii,. wij thans doorle\-en. t( n einde is. komen
de geloofsbroeders der Druseii, du' in I lima wonen, allen naar
het M'esten. en maken zich meester \ -an (h' heilige stad Hagar
oi> h(.'t Hahreineiland (PareU-iland) in de Perzische (loll. eens
de hoofdplaats x'an het Karmaten rijk i). Dan xcroveren zij
Mekka en Mr'dina en trekken naar Palestina, waar op) het oogen
blik de Turken den laatsten strijd \-oeren tegen de \-erzamelde
Christenvolken 2). De Drusen dooden allen; dan ojient zich hef
dal Josephat, tusschen de temj)(..lmuren en den (Ilijfberg. .Allali,
Isa (Jezus) en Mohammed dalen ai uit den hemel, nemen plaats
op den heifigen offersteen \-an .■\braham en liouden liet laatste
gericlit.

De gromlslagen van ile leer der Drusr'n zijn x'eiwat in de zes
lioeken der Wijsheid, maar alleen de ukkal. d'e wetmrden. mogen
die lezen en ook deze mogen alh'cn de godsdienstigi' bijeenkom
sten bijwonen. Zij w-onk-n gi-lioudi-n des Donderdags in afge
legen eenzame oorden, rhalvve gt-naamd. waar zij die ukkal willen
woidcn, zich moeten aanmelden; lU' jiroi-ltijd. die uiterst gestreng
IS. duurt jaren lang en dit is dan ook'de reden, dat slechts
enkelen zich daaraan willen onderweriien. K\-enals bij alle
nomaden in nok hij de Drusen de godsdienstzin zeer
een"'r^' r '"eesten n-keiieii het zich reeds als
nV^r^VT'\i F>e eenmaal in hun h-x-en een bedevaartnaai Mekka te maken. Hunm
hij (hc van tlnn Islani.
Heidensche overleveringen en in
vbdwlwi m,.slims u,t to g«e.;
wen hebben tr
geelt de bruicl aan '

n

m hun h-\-en
leerstellingi'ii staan het naaste

\'(H-nu'ngd als zij zijn met Christelijke en
x'an nood hebben velen

zich \-oor N-ronie
einij duhU-n zij echter niet. mannen en vrou-

i^e 1 echten. Hjj lu-t sluiten xan het huwelijk
'lat zij zich ondür'v-" ven sc herp dolkmes.
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s;.i'"Sa,"';v;lr,h';i;" i-t
howooiul. Ook talrijkr a.ulnv \rah!' -h'"'" ^vordt
ni t.O land van dv anlv.' 'n ku un ' vestigden zich
vnnnd Faehr-id-I)in. die zieh tnj sadta'n v'V vn aanzien.

UI laai 111 het jaar 1544 vermoord; hetzelfde lot trof zijn zoon
Diens opvolger haehr-id-Din II herstelde ' '

luister \';

1  '1,1 l"''" in
m lar i 'i' ' 'l" bedreigd,maai 11 11.14 begon zyn maeht te tanen, de paeha N'an Damaseus
di( ng den emn al meer en meu" naar de kust; ten slotte vluchtte
hl) naai Itahe. en werd ilaar gastvrij ontvangen door Ferdinand

1 osKaiU'.

]m-en later 111 den Libanon teruggekeerd werd hij kort
dooi de luiken gevangen genomen en met ziine b.hde

met zijne beide

1  van Toskane
\-i,jf

daaro).
zonen te Konstantinopel gedood toeii een hunner bfoeclvu-wanten
zich tegen weder den sultan verzette.

Jaren \an strijd zijn over den Libanon heengegaan; Drusen
tegen Maronieten, tegen de Arabische emirs, allen te zamen
tegen de lurken. 1 oen kwamen de tlagen van de Kgyptische
overheerschmg. de (.j.stand \an den Rumeenschen kruide-
merszoon Mehmet Ali. tot onderkoning van het Paraönen-rijk
ojigeklommen, tegen zijn leenheer den padisse van den Hosiiorus.
.\cht jaren lang heerschte zijn i.leegzoon Ibrahim inicha in Syrië,
tot de Fnro).eescehe machten daaraan een einde maakten.

Dit inmengen vati Lhristenvorsten in de bestaamle toestanden
had voor den Libanon de treurigste ge\-olgen: de Maronieten,
laren lang als de minderen beschouwd, gevoelilen zich. steunende
op den hulp uit het avondland verleend, geroeiien thans meer oj)
den voorgrond te treden. Te Konstantinoiiel had men de groote
onhandigheid een hunner. Beschir Schihah Kasim. tot gouver-
lU'ur van den Libanon te benoemen en deze. \-oor zijn taak in
het geheel niet berekeml. geraakte sjioedig onder den invloed
van den ))atriarch der Maronieten, zoodat deze feitelijk het be
wind voerde.

De Drusen zagen dit met leede oogen aan en grepen ten slotte
naar de vvaiienen. toen de kerkvorst van uit zijn klooster het
bevel gaf. dat voortaan alle dori.en in het land van de ceders
bestuurd moesten worden iloor twee Maronieten.

In den strijd, die nu ontbrandde, behaalden de Drusen de over
winning. maar de uaicliten er van vielen hun niet ten deel; de
FngeJ.sciie consui te Be\u-out wist dit te verhinderen; de ontoe
rekenbare gour'erneur Beschir Schihah Kasim werd afgezet en
\'er\'angen door Omar i.acha.

Dit nas oj.nieuw een grove fout van de Porte; deze iiacha toch
was een mnegaat \-an Hongaarsche origine, vroeger vroom ka
tholiek. later ij\"erig moslim, weshalve noch de Maronieten, noch
de Drusen hem vertrouwden.

In November 1S42 kwam het tusschen beide stammen oji-
nieuw tot een botsing, terwijl de Drusen bo\'endien een aan\'al
deden o)) het kam)i \'an Omar jiacha. die e\'enwel mislukte, maar
toch zijne terugroejiing ten gerailge had.
Toen verdeelde de Porte den Libanon in twee deelen. benoemde

voor het Nofirden een Maronieten gouverneur, die te Bekleye
moest wonen en voor het Zuiden i'en Drus. die het slot Schwelat
tot residi'iitie kreeg. I wei' jaren lu'erschte er nu lUst. toen begon
de strijd opnieuw, waarbij de andere ( hristenen jiartij kozen
\()or de Maronieten en de Mahomedanen \'oor de Diusen.
Den ijsten .Mei iSbo kwam het tot een botsing. f)00 Drusen

versloegen bij .Aïndara ;ooo Maronieten. \'erbrandden (laaina
verschei<lene 'doriieii en 'bedreven vele moorden. Dim derden
luni i'erscheneri zij \'oor Hasbeja. ontwa))enden de ( busten x-
\-olking. sloten de mannen op in het serail en brachten ze allen
ter dood. , -.. I C ' n,.
Inmiddels sloten vele Bedouïnen en Kurden uit de byiischc

woestijn i'ii het Barata <lal zich bi.j de overwinnende Drusen aan
en kwam het den iSden Juni weder tot een slag (lie ""KmaaL
met de I-Olledige neilerlaag der Maronieten eindigde; twee lag n
later werden te Der-il-Kamar meer dan twaalf hondiid (hii.
tenen omgebracht. De Turken <leden mets om aan deztm \ei-
bitterdeii strijil een einde te maken en toen Mohainedaansth

■  ■ ■ 'ck te hebben, vingen overal m gehed Syiit.
den aan en werden hon-
het leven beroofd. Pro-

tanatisme \'ri) spel - 1
vooral te Damaseus. de Chnstenmoorden aan

, 1 n,-inl-riik een leger van tien duizend man.mets uit en toen hm bloedvergieten een

maken en te verhinderen
IVvrou, „n.sdK;ep,. ia.olrSïSiSwvoI-

•inde te

„ v.n .k-n l.,ba„,.n
In de buurt van Bevrout. aan <

Hondsri\'ier. st

Frans<-lie reddmgsleger was oi| <li nzi IKU n . t
Lgvi)ti>che en .■\ss\'ri>che
maken imn hun vertoeven de Middellandsche

de

koningen van voor eeuwen
het heerlijke schoone dal. waai-

door die rn ier zich een 'bij"de uitnymding der
Zee . Lens. zoo luidt ' "'L
rivier een groote nit gi-Limt „aderden, met zulk een
begon te blaflen als v" ver. op d.'

Srvmi '/mVgd:' 1=-' van de ceders.kraclit I
bergen e m Me

1  lurkije besteden om de verwoeste dor-111 dei Chiistenen weder op te bouwen; de Drusen. Kurden en
edomnen trokken geene voordeelen \'an hunne gruwelen.
Ite lubanon werd een leenroerige staat van het rijk der Osnia-

nen met een Christen-gouverneur, die resideert "in het serail
c  l-Seteddin; hem staat een raad \-an twaalf ter zijde.

*  ̂ *
Als men aan boord \-an een der fraaie stoombooten. die dat

gedeelte der Middellandsche Zee bevaren, de St. (leorgebaai
nadert en de hoofdstad van Syrië, zoo heerlijk schoon gelegen
aan den voet van den Libanon, dan doorleeft men oogenblikken.
(  le met licht vergeten worden. Van ilie inijiressies gaat echter
nog al iets \-erloren als men aan wal komt en weder tot de be
sliste overtuiging geraakt, dat men een Turksche stad eigenlijk
idleen uit de verte moet beschomven en niet van naderbij, ("ie-
hiekkige \'ei lichting. \'olledig gemis aan bestrating in een groot
deel van deze gewichtige handelsidaats en duizende andere in-
commoiliteiten. geen wonder voorwaar dat zij die dit kunnen
(locn ten minste tlo /nmermamulen doorhrong'cn in een van die
heeilijke doi|)jes als Beit-i\lerri en zoo \'ele anilere in het land
van de ceders.

Zoodia men Beyrouth heelt \'erlaten en door een weelderig
injnboomenwoud de grens \'an den C'rijstaat bereikt, waar een
politiepost is ojigericht. veranderen de 'toestanden ineens; alles
duidt er oji dat hier met wiste hand geregeerd wordt, dat er
weK'aart heerscht en de bevolking in goeilen doen is. Dit is wior-
namelijk toe te schrijwm aan het uitstekend beleid en het tactvol
ojitreden \'an den goin'erneur Franco pacha en zijn schoon [iraal-
gral. op de grens \'an den Libanon ojigericht. is een blijvende
hulde \'an Maronieten en Drusen beiden hun weldoener gebracht.

Onze kleine .-\rabische jiaarden hadden dien dag een zware
taak. de wegen zijn uitstekend, maar meerendeels "zeer steil en
eenige malen moesten wij dan ook uitstaiijien en zelf naar boven
klauteren. \'ermoeiend is dit. maar het oog wordt steeds zoo
geboeid door de grootsche vergezichten over de dalen, de St.
(jcorgebaai en de Middellanilsche Zee. dat men onwillekeurig ile
lichamelijke insi)anning vergeet.

Het iloel lain onzen tocht was den dag door te brengen bij een
onzer landgenooten. hoofdambtenaar bij de Turksclie tabaks
regie. die de warme maanilen van het jaar een landhuis bewoonde
in den Libanon. Wij vonden hem bij een eeuwenoud Maronieten
klooster. \-ergezeld \'an een Engelschman. den directeur der
Syrische waterwerken, en bezig een Latijnsch oiischrift te ont
cijferen op een steen kort te \-oren door een der monniken ge\'on-
den; het is ons helaas niet gelukt de beteekenis der woorden te
weten te komen, ze waren te onduidelijk geworden.

Na een heerlijke wandeling door een vallei, met lommerrijke
hoornen beidant. bereikten wij al sjioedig de villa door den En
gelschman bewoond; zij lag oj) een \-er vooruitstekende rots en
was uren ver zichtbaar; de Drusen kozen dan ook het daar toen
staande gebouw uit om door het in brand steken er van aan hun
stamgenooten het toeken te geven met den aanval op de Chris
tenen een begin te maken.

Terwijl we onder een tent de lunch gebruikten zag ik een dei-
bedienden van Sir Markensdale aan den rand van een atgrond
onbewegelijk staan en steeds iets rocjieii. ..Wat doet die man
daar?" vroeg ik mijn gastheer. ..Hij moet naar Beyrouth". luidde
diens antwoonl. ..en nu vraagt hij aan zijn broeder beneden in
het dal of hij ook iets voor hem mee kan nemen." Na een kwar
tier ongeveer kwam het antwoord dat deze niets noodig had;
de draadlooze telegraaf had dus goed gewerkt. Deze wijze zich
met zeer ver \-erwijderde familieleclen en vrienden te onderhouden
bestaat al sedert onheuchelijke tijden in het land van de ceders;
de grootste kunst is dat beide jiersonen. onbewegelijk als een rots.
stil moeten staan en hetzelfde woord met een bejiaalde tusschen-
|K)0S herlialen; de kleinste afwijking doet de proel mislukken,
maar de bewoners van den Libanon zijn hierin zeer geoefend en
slagen altijd.

Terwijl de maan in vollen luister aan den hemel stond en hare
zilveren stralen uitgoot over het geheele landscha)). reden wij
naar j-feyrouth terug; er heerschte de meest volkomen rust. sleclits
hier een daar zag men een lichtje, daar moest de hut staan van
een kolenbrander, een van die nijvere mannen, die hun geheele
le\'en doorbrengen in de oerwoiulen \-an den Libanon.

Om het hoogste gedeelte van het trotsche gebergte te bereiken,
daar waai de jilantengroei o|)houdt. is met een wagen hoogst be
zwaarlijk; beter is het gebruik te maken van het sjioor. die de
Syrisclie hoofdstad met Damaseus verbindt; eerst dan krijgt men
eigenlijk een goed overzicht van het land van de ceders. Aan de
andere zijde gekomen daalt men snel en bereikt de vallei, die van
den Libanon van den Anti-Libanon scheidt.

Het laatste station voor men oji het hoogste punt komt is
Ayar.Sofar, druk bezocht om hare iirachtige ligging en reine ver
sterkende berglucht; helaas doen velen 't ook om bot te kunnen
vieren aan hun hartstocht voor het hazardsjiel; hier viert de
speelduivel hoogtij bij dag en bij nacht, worden fortuinen ver
dobbeld en menig vermogend man te gronde gericht. En als
hij dan uit radeloosheid de hand aan zich zeiven heelt geslagen
is" het aantal der ras i'ergeten graven weder met één vermeerderd.
Ook in het land van de ceders is nog veel wat anders, wat beter
koude zijn!

Ai.
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DE BREM.De brem, die stekelige brem met haar donker dof groen,
— wat zullen wij er mee doen in den tuin? We kijken
Cl nauwelijks naar om, al neemt zij haar plaatsje in op
de hei en in den tuin. Wie zou er over denken haar

+  1 1 1 roepen ? Het is onkruid en anders niet entoch denk ik aan haar in verband met het tuintje op schralen
^ond. Ik bedoel niet een stadstuintje, omsloten door hooge
muien. Ik geloof met dat dit kind der vrijheid zich daar thuis
zou voelen. Maar ik denk aan die kleine dorre tuintjes in zandige
dorpen, waar met moeite de potgeraniums een kleurtje geten en
ik veigehjk die woestijnachtige plekjes met de hei, zooals ik hmr
zag op een lente-morgen. Het was nog vroeg in het jaar de berk
jes hadden nog geen blad, maar de knopjes begonnen los to nl-

X' rï einrdtehT';-'' ['T °f Ptdclc om de boompjes, waardoor de siuief'norieopiCT kfk' V"'
d? wadg" ™ veidelr X.aS
schitterend goudgeel alsof zii in vollen bloei, zoo
om te bewonderen de jonge lente her n " wilde roepen
rekent zij haast als o4i cfaacren V 1 eeff . ' ^laLn
scherpe punten, tot doorns zh hL r ineengerold tot stijveden - gVoote breede blSen^SenThèf^
dat ZIJ met moeite aan de dorre heide onttr^Wt ^'erdamixm,
stekels verdampen niet; de blauwachtige doV' houtige
aan een vtaslaagje denken, dat de nlanmn K / '^ner
kan ook een stijve dikke laaF 7hn r p^ehcrnit, maar het
sluit en als een zware huid h| vocht 'nnnencelletjes af
in de phant. Scvangen houdt binnen

h  bladen en <le andere- brei
blaadjes zoo klein, dat we haeist niets^Hm ha;

naam van bez'e.nk takke

'oni.

aar

n.
Zij doet daardoor'haai nVmTvnnP'''™ - -de verte gezien lijkt

zeker omilat de gasjiehlooni nog dorder grond voor lief neei^'
dan het bezemkniid. Ik zag haar oji den rand der rotsen van lirj
zuidkust in h.ngeland, daar waar niets anders meer groeide at]
zij hing af \-an de rotsen, haar steun zoekend en vindend in es-
nauwe sjileet, juist zooals de den het doet in de Zwitsersclif'
beigen. En dit zeegeziidit. de zee was blauwgroen niet wltij
kojijien, brekend in de branding, had een lijst van de donkefi|
stelvdbi ein. Mooier dan ik ooit de zee gi'zieii had.

Kleine zusjes \an deze beiile bremstruiken zijn de kruipend'
biein, de kleiiu- stekel en de Na-rfbrem. Zij zijn bescheidener^ 1
laai giooteie zusters, maar ik zou me best kunnen begrijp®;
aat een rand van de stekelbrem langs een zandig pad aaitis;

ook PP''"" Potentilla er tussclien,te.Ok met mood de dorre hei trotseert. Haar aardige handvormfj
lihuuljes ( ocm eigenlijk weinig denken aan een heideplantje.

wortidbL'^' ''useherming voor de heete zon en "-j
wnnoloL." nog ei-n ander geheim bebto]

k weet het nog niet.ik lu-t j-iinsH'Pf"^ nniar ik weet liet nog .mw.. ■ .
blaadjes^ ooi- kleine knhpi-iide brem, zij beeft i
f?eheini best•^u''^■' 1 ^^tekeltjes ingekort, maar haar gro"' -;
bloenH-nscliat Ik 'Icn grond, dan aan haar gek
^verkje. Mooi ,i., iiu-ur wortel uit, maar dat was eenai
van te v-imUm ''' In-zig om het eind ^
dorre hei iiiooten^' ' ' i " '^''vter diep had het fktii

vm, " lid;;. l'.Pd.';,':, aaarmt,«l'2waterk racht en hVu'ir goullgml^ kK'!'.- "''k^'I^uiipt jni oni haar blM^J
Ik dacht aan on^t"n-]ionipon .-|_.

zij werkelijk gecTbëz maar u'itgioen kan teekenend afsteken' inde heid''"^' donker
PLï" ks- .-1= umbï 'Eti ™r; „Ldop den heuvel zie teïen ddlondergaande zon, L hft of M iëtooniïb ̂  Pomïmn'lïj

trekken - een Sddl-iL''dPd''',ik eind het aardig dat ik^i

c-n ' z-d ■ k'-veii.
zaadje Was goh,,,,'' , \'erbeolding hoe het jilaiitje „
wasdom kon Imnu-n \r ' werk moest doen voor het toti .

^-'vvii w goe.1, dat met vóóreen^djmr nu geiu.sp.i,! ' m.odig geweest. 2ij f.' •'•d '"'-i 'lo 1..V1.1 als overblijvende 5dstec.m''""-H'"""te zusiod', 1 . rV" ™" 'd"!dvnrte^
^i.i .gaat''ëo' 'V'''' kiLspoldoorn, h'eeft hetzelfde ^3eioin denk ii- ' iiitgra\-eii \-oor mij onMjhfJdat nien

aar b"dde zoidoorn als hol beaemkrnid. Wij vinLoLLo LLÏ „LS1£f«Ïen

nooit dicht bijèmg

was. i);^.

më"''" '""et. als
'  '.'"""namlV <)hl()(.,i I'^t)e Engeisei,^.,^ ,1,.

nie

lu-•'11 IS CJ-

n

den

niet een zeer kleine
aai- ox-,.,- wil planten. Maar als
•"ek \a.n pa,] ;ral zij dan\-an oen

1 • |%V II

was k
ld-

'"'t t
,,j'

o,-h,.„
",'vl anders o\-rr de brem, maat,

«■nnnering aan \-erbonden.
Plant:.,, . .. , ,-lc orai'!hrntagoiu-ts; z ooals bij ons de o'

1
'f
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klanten de i,n)Uilshloeni droef^en in-het knoopsgat en op den hoed,
/oo droegen dt' \"ereenKTs der Plantagenets de brem.

.Misseliien komt het daardoor ilat zij de brem ook in hun tuinen
welkom hei'tten. maar in ieder geval stem ik in met dezen wel
komstgroet. Ik zag in W'isley groi'jHm van gide brem en de witte
boomhipine. die \\'erkelijk \'errassend waren: een laantje was er
mee beplant en aan het eind stond een huisje met een rood dakje.
Het v\;ts in juni. Ik stelde mij voor dat als ileze rijk bloeiende
planten zouden \iitbloeien, andere later bloeiende tusschen haai
te \'oorsehijn zouden treden. Dat is natuuilijk de gioote moeite
in beplanting, dat men er op bealaeht moet zijn. dat deze helschit-
tia-ende bloemen maar kort haar omgeving verhelderen Ik had
geen tijd om te zoeken naar haar ojivolgers. maar wel vvemt ik
dat de Eng(ds(dien ook de uitgebloeide bremstruik met haar blauw-
;i(ditig waas als aiditergrond waardeeren. Zij laten haai me
aan haar lot over als oj) de wijde hei. maar zij snoeien de doire
takken eruit, zoodat di> jonge loten ruimte hebben
keling te komen en daardoor heeft de plant ook nooit clo re
\oorkomen. dat zij in droge zomers op de heide vertoont en dat
ons zeker zou afscdinkken om haar m den tuin toe te
-Huiten haar mooie gele kleur heeft de brem nog we aanti k-
kelijks. hoewel zi.j haar aardigste zijde alleen laat zien aan hen
die liaai ki'linell. . r. ■ .-U.ti Vioeten

.Als de dikke lioinnud zoemend om haar
1  •• I .... f,.n ,1,. tiroin en de hommel samen naai vmlonnesrhijn. dan uft. n dt ''^1 vlindcr-

lingrijk spidletje \'an het stuifmnl. ' Upide vleugels en de
hl,,,™'. ,1,. l'Kt p
kiel daar tusschen. De e hmge s ̂  p^^ar zwaarte neer-
niertje verbond(>n maai als d( ^ eenmaal de scharnieren,
valt op de vleugels, dan "1"'' " ' . , ^ beneden en het rijpe
Het een .chokje valt nu ook met kracht opge-
stuifmcl. dat m de kiel ' bezoeker, die beladen
wmiieii t.'gen de buik stamper komt door deze
niet het gele stot widei \li( ..,t. , jict ^tuifiuetd dat al bij

t-erzameld was. Ik heb er
iP de hei zat te niijineren en

mckaiiick te \-i»orschijii cii sti ijl
i'cll \origt' bjoclll dom dcll

waren en de stijve peultjes zacht behaard tusschen de stijve stekels
wachtten tot zij rijp zouden zijn.
Dan. terwijl het stil was op de groote heide, klonk een zacht

knetteren, nu hier, dan daar. Het was als een licht kamervuur
werk maar zonder licht, alsof de kaboutertjes bezig waren el
kander met erwtjes te gooien. De kaboutertjes waren er niet.
maar het erwtjes gooien was waar. de peultjes waren rijp. droog
den in de heete zon en sprongen als met een veertje open. De
erwtjes werden met kracht de wereld in geslingerd. Er is zooveel
verkwisting in de natuur; want zeker zullen niet alle erwtjes een
goed plaatsje vinden waar zij kiemen zullen, maar dat de paarschc
hei niet spoedig de gele brem zal moeten missen, daarvoor zorgt
zij door het schieten van het zaad op den warmen zomerdag.
' In Engeland vinden we dus in de tuinen: de gaspeldoorn (Üle.x
europaeus) en het bczemkruid (Sarothamus scoi^arius). maar
buiten deze zien wij ook gekweekte planten, die in den handel
bekend zijn onder de namen Cytisus albus met mooie witte bloe
men. Cytisus preacox met crème en Cytisus scoparius Arndre-
anum met bonte, gele en roode bloemen.

Zij zijn allen waard een plaatsje toe te staan in onze tuinen,
tenminste aan den heidekant. De zware Hollandsche klei zullen
zij zeker te kil en te zwaar vinden. De brem houdt van droogte
en warmen zonneschijn.

Anna Bienfait.

mij dikwijls mee gcaiiiusccid zoemen iioonïe van het
het was \oor mij een genoegen ' Maar meer nog dan
«..n.l. nliri-, ,lut rlit "l ip pilt: I . Iiiinligi'
l„.t ili.T. l„w.,n.l.T.C Ik lil' k|ii'Oi" ™ l' i |^„,

'li- niij aan de hniin; lietpvipiierinnering bleei \'oor nii]
N 'og een tweede tooneelt)t

ol) (>en heetell /oiiieidag to( n
al lang de gele bloemen vergeten

W OUWERWESSE
SOP-EVEND".Gaan mee, 't is soppei) venevcnd (van avond) bij Klaas-

luiur. De leste ])raam hooi is temet oji'evorkt, aan
stonds begint de ket 2). Zoo sebiet wordt 'r om'ebrocht;
toe gaan mee. den kenne we net nag an de bak.'
(ieachte lezer(es) accejiteer de hartelijk gcmeemle

invitatie en laat u introdiiceeren o]) dezen feestavond, waar ge
genieten zult van echt Hollandsciie vroolijkheid. Bij soms wel
eens wat ruwe scherts — ocii, zie er geen ..iiestal" aan — zult ge

1) Bij het thuis lialen van het laatste hooi wordt feest gevierd en
sop gegeten (witte brood in melk gekookt). _ _

2) ,,ket" = plezier, pret. De kinderen spreken wel van ,,ketteren —
pret maken met elkaar.
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hcniU'. /'•
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ar 4' ■ "1' gevaar'
'  tr vrrhanf,'rn ZK'h Z'.over n,o.

uit tr rrkkrn rn iriet het
klrinr vui.t,.' urn krcq» te doen

ar --rliaal nirt aalbessen. Aan,
wdi i lt lirt (ikgrmerkt.
Kijk /us ii"U tDch 's; 'tis

rriivrik v.V,kl...a.l. .lat )(■ uk op alle,r,. urlijk krn Irttr. 1 )rer z,t ]e „05,
■  /. .'n knal /.(Ui r eige 'n o„.
,„k vallr. ,|r nau-ht wel ooge !„lirwwr. ,lr laxiUl loopt on,

■  It klrinr k"e'l krn )e op ahj,
allcinacliliK slecht van

ar Ml». as ftlirwwr t wat goed in
;l;it 't aars is den aars,"

Mdcdrr. vailrr vraagt om'n
.  l'rrgr Hrssrtir. ze WuUe 6%

tlcsrli "1 ' ^ ^\44itie 5), eiiol
, ,vrr' '11 hall uvir 'n spoelkom mit

drank klaar is.'' ^
(Dr ..maaid ): p ..iouu t zot,

rromk \Nf/v. N-ri iuw. 'k heb't kleine
mrlk'riniiinrtif al vnl eerappels."

(Wrrr rrii kind); ..Moeder,dV
dl krifl. dl jr nog aalbesse moet,"

ll' Vl'F/Ali
Ié
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HUIS TE AMERONGRN. ORANJER/E
d aii wi-rl

(lat 't ..(Wliflop"
..dat je 'r meest

rn ..dat 't man
er veel landelijke poëzie vinden, die ge iir iiefeiijkc iierinnering
zult bewaren.

— „Toe, gaan mee, 't is soppe venevend bij Kiaasdmur. Je
hoéf niet mit aiies mee te doen, je geef maar zodr irewijssic ai
te met. Je zei 's zien, hoe lekker ze 't zeiie vinde."

De ,,leste praam" is tot boven in .,de bai-g" opgevoi-kt. De
mannen hebben nu ,,heilig" ('t werk is at). Ze gaan zicii een
beetje ,,opgna])pe" voor het avondfeest. Zie dien iiooier uit het
bovenste ,,vorkgat" eens hoe nat ie is van het zweeten;, ,ie ken
z'n boezeroen wel uitwringe". Hij slaat dan ook zijn ,.haai" om
de schouders, om het niet .,weg te krijge".

We laten de hooiers mekaar rustig „otsiaan", om de ..krok"
(graszaad) uit de kieei'cn te verwijderen en verder ongestoord
hun toilet in orde irrengen. We gaan even binnen kijken naar
de toeirereidseien voor liet hooifeest. Daar is me wat te doen!

De vrouw, de „maaid" en 't oudste ,,meissie", dat ai mooi in
do hand komt. zijn ijverig in de weer met wittebrood snijden voor
de sop, met iiioemkooi schoonmaken, met sjiek snijden en aard-
ajipelen schillen. Zie me die geweldige hoevceiheden van aiies
eens aan! In dien grooten waschkctci zal straks de sop gekookt
worden. Dii „'t stalhout" 3) staat iiet ..grovve stiengoed" klaar.
Merk die twee groote schalen op met aalbessen, die zijn \"oor
't needessert nee 't ete".

Daar weet zoowaar „kleine zus", die in ,,'r ton" vastgelionden

plage". De kloeke vrouw
hel) geen vrees - „alles

V. v-i-' 'AV-ttC'

f i- V

nu )(•( Ier (k' ') i'' 'ibv,
is op /00'n tijd.
gieli ein

volk goed ken ..eoniinedeere .
— ..Moeder, kijk Sienii>ie zussie

\'eriiest eciiter iiaar iiooUi niet en
zei wei oi) zijn uoote. te land koiiiiiu

Siempie krijgt een tik van de meid. oindat Inj zussie plaagt en
..an de skuimsjiaan komt. deer ze sjmi genog mee ehac heb om
'm zoo mooi glimmend te krijge.

We zuilen na de toeliereidseieii voor liet eet nummer gezien te
heiiiien, ",t staltje mit 't st))okend! maar \'ei laten, omdat zooal
de meid tereeiit oi)merkt, - ..j(.' temet oyei mekaais hieneral.

De manlui ..kemie 't op imn slollio al . De kne(.ht en deyastt
werkman liarken iu't om <i(.- iiooiklami) nog wat aan. de oreiigei
iieliiien niets meei' ti' doen. Het liep op eeii \ioegeitje tut \an
ar'ond. Enkelen korten den tijd met lieseli-gooien < ip t ..rvaaitje.
Er is ,.'n (hilibei maatje" op ,ge/et rnoi wieii t veist weet It
gooien.

— .Pt Ken iije; gust).'!" lu'i) de l»>ei r i.d "kolt b) eiekenu.oniihl
ie iuing was. dat 't \'andaag met l)mne /(Hi koinme.

— ..Ivn nou liewwe we maar ruim dne skolt 7) 'ewerkt en krijge
tocii vier uitiietaaht. \ oormt. ikke /i t r n lialler'e kan np'.Zun-
dager'end ojeneme!"

— ..Hij mag den dut en dat weze. maar 'n leenouwden boerii
ie niet. Éen iieei \"erskii iiij die p' maar anjtiagt as n peerd,
en deer je de gortjes wel in de brij ken telie!"

..We worre 'eroepe. tot
maar !" En \ an Ihj het erf klinkt
liet: ..Ojesteke! Ot'jniiie komme!'

De mannen gaan in r-rnniijkesteni'
ming naar de lioerderij terug:

.. je zei 's zi(.'n. hoe rójaal *'t
't zolK- In'wwe."

I">ij de iiooiklamp r'onr de groott^
dorsehdeuren, \"ormt zich nu ^
vroolijke groep. ()ok dit echt Hol"!
landsehe tooneeltje op 'tdoek.to
zou cru mooi pendant wezen ran
..i\u>trnde arbeiders in het hoor
land". Mon zou er 't niooisk
..Zwitscrseh landsehaji" vuur gevo";

in aehti'loi ize houding zitten 0
liggen de mannen daar op "
.grocni]f". Een j)aar leunen op'^
stelimg hij de hooddamii. eentto'
ciit o|) ilrü boerewagen. die uit
(lorseli gr-reden is, om ruimt®
liebbrn bij het liooieii. Nk'?
ander, (lic ..altijd en eeuwig
.bemaak zoekt, zit op een oiiift
keer<len emmer, ivr wordt uict p
tabak gekauwd. De imer hoeH W
keli.ik gezorgd v,M,r liaive laiig? ll
l"''t en li ier en daar ligt een

iranotl
l  L » V. V I

< )in "rl >roc ht

.0 Xa het 'ossen \ an twee 1'U ,
'looi Nvor.lt oin'ehmclit = een

4'
"en

houten ol 5
Imcieii nid

st
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tal)ak lui ren doosn. huiliMs. i
kninl.uKii aan mat K.'-n "k^'Vr

inrt staal au v u ,av.uKl, Du ..uuwu p.jpu" uaualvn wrsVup'd/
inanuu v\ un nat .i^vniaakt ; „aars ronkt 1,.
nupaui l.rvkvn rrn stukjv van dvn stvvl
-luup pvwu-drn intvindv wat ntvv vlak ■

1^' . '■ '''• l<aiikvr van krijpw krn
1'Ul ' tH'pnn ; 'k wvvt 't ,,k ■Dn t.diaksrnnk kringelt givviiig

/Kvr üvnofgelijkv stvmniing. 1-:
'lint, hooi

"inhoog. De hooie
een

invn urn
in. of wtd

\'an
nuTst pnunakkidijkv

/oo htu ovrd , Soin-
al vn wrijven er het
..ze wnlle wel 'r 's

as je ;coo maar an '
n

rs zijn m
poelkoin brengt. ge\ nld met jtuiever^ v''

Natnnrhjk om er mee ti loeren
een

, denkt ge
De

een s

IS el

eetlepel.
maar op het eigenaardige, dat nn vol
neemt dan een lepel vol ,lrank en na

slaat hij de hartsversterking
de rondte, /ooals de \rede's|

een lepel drank.
De stemming wordt mi natnnrliik \ rooliike,-- ,i . , ,

"U'er en moer los. Daar worden gra hu v 'DH-ht k 'IT'" 'V'"'"
tnn.ssen nit de/en hooitijd 1 i ^ ^ ^ koddige geheur-
ol een x'roegeren wonlen in
hermnering gehraeht. Hooi
ers. die een dommighoid uit
gehaald hebben, ot onhandig
geweest zijn. worden wat nit-

jonges
doet 1111
neemt

ronde
Neen. Let

sb De baas roert e\'en.
een: .. t Is wel wu'diend.

naar binnen. De sjioelkom
".)P In.j de Indianen en ieder

— „heet je non niet kenne an
sjiek!"

— ..(.cel mijn 't maar. hij wul 'n goed jilaassie over liouë
Nooi tle soj). Dat ken mijn zoo erg niet skele."

Aaarniate de void<en meer in rnst komen, wordt het gesjirek
\\eei levendiger. Kindelijk is Janse. die ..non altijd en'
t  lest lil ile bak is ' ook voklaan.

De ..hl unie hakke worden
effies om'edaan met water'

n jiaar eerajijieis en dat brokkie

eeuwig

weggehaald, de „kleine bakkies"

alles gaat
r komt

een \'oor:

'n mojijiie

geiaeheii. Maar
seliortsenderwijze
gien mot".

Weldra stelt
..we nioste 's
ziiige."

Het voorstel vindt bijval
en aanstonds heeft de voor
steller een oud lied ingezet.
iKigenaardig schoon klinken
de oude melodieiui in de stilte
van den zomeravond. Kunst
werk is het lang niet. maar
ontegenzeggelijk maakt dat
landelijk gezang indruk oj) ii.

..Daar trok een regiment al
o\-er den Rijn.

Daar trok een regiment en
al or'er den Rijn.

Hn daar trok een regiment.
daar trok een regiment.

j,i een regiment dragonders."

Dat lied met zijn onnoo-
dige herhalingen is vaak het
eerst aan de beurt. \'eel
eoujiletteri heeft het. waar
van lU" geen enkele wordt
owrgeslagen. Met hoofd en
handen, waarin ..de liaK'e
lange" de beweging mee
maakt. ja. mi't het heele
bovenlijt en ook met de \'oe-
ten wordt de maat zirht- en
hoorbaar weergege\'en. .Soms
begeleidt een harmonica den
zang.

.\ltijd komt ook ..Het
\ronwtje van Sta\'oren" oji
de j irojijien en het : ...Aan
<len oe\au" \an een snellen
\'liet" en het ..Lie\"e schij)-
jier. wiar mij over" en het ..Toen ik oji Xeerlands bergen
stond", enz. Met deze liederen zingt iedereen mee. maar soms
komt er i-eii hooier aan met een weinig bekend of een zeer ond
hed. dat hij dan allecui zingt. Ook wordt er wel eens een onde
geschiedenis ojigedisclit. betrekking hebbende oji

drinken uit de sjioelkoin wordt niet vergeten; na een lang
weer 's 'esmcerd worre", of ..de tong

Au^. F. W. //r/S TE
TUIN DETAIL NA

Het
hed moet noodig de keel

hebbende oji deze streek.
na

'esmcerd worre", of ..de

m

AMERONGEN.
BIJ DE ORANJERIE.

's elhes nat 'eiiiaakt."
I )e meid komt eindelijk

..'t etc staat klaar".
...\ou. 'r IS wel ski'oei

talel gezeten, waaroj)
spek tot ..aiijiakki
dag gehaald om

De baas geeft
In de eerste minuten w ,..mondgauw". Kr wordt jhnk .. eskolt .

..Hiel" nag wat spek!
nou niet noodi

waarschuwen, da

, le •e 1«'

(honger) en w

t ..ze an de bak kennc":

eldra zijn allen om de
damjHUide aardajijielen, bloemkool en

iiitnoodigeii. Knijimessen worden voor den
het Sj iek te snijden,
het teeken om met ..ojivorreke te beginnen,

."ordt weinig gesjiroken: allen zijn flanig
'skolt " .

locn maar net of je thuis ben!"

(If tiooK'i's Ih'IjS) Van oudr • , „
steen liezieii. Van Incilers wpi
lucifer laiw zoo lekl«T nu-t op.

u ol; wI een-
ze niits

londeldoos.
weten : , , h

staal en viiiir-
steek an een

.  , , , ■ ^nnis ook wel eenvoiulig oji tafelomgr "eeid. letlei ontvangt oji zijn hord een jiaar schejnien suiker
voor de soj). '

..Xou. d l hej je ze eindelijk, weer we zoolang voor 'evochte
hewwe. deer is de soji!" ^

Kr wordt goed in „'eskutteld" (gegeten). Maar er is rijkelijk
gekookt, zomlat alles met oji gaat: d'r blijft 'n goeie lest over
\(Hu morge . tot groote geruststelling der'kinderen, ilie oji soji
verlekkenl zijn.

Kn dan niig de aalhessen! Zeer welkom. Sjioedig ..is ook dat
miwei jilat . I)e talel worelt algenomen en tle boer haalt geld
Mioi tle uitbetaling. Iten heerlijk slotnummer. Het loon wordt
m ont\angst genomen met een ..zegen mit je hooi. haas." De

..halleve lange" woitlen nog
eens in tien brand gejaagtl.
men jiraat nog een poosje en
dan gaan de hooiers welge-
mtietl oj) huis af. 't Wortlt
ook tijd ; 't is al bij twaalven.
De btirden wortlen in elkaar
gezet en oji tle iioertlerij
gaan allen slajien om uit te
rusten van dezen vermoeien-
tlen dag.

— ,,Morrege zelK we t r
maar 'n beetje, van neme;
't hooi is thuis".

M. Kramer.

BEVROREN
planten.

XZE winters zijn,
zfioals wij allen we
ten, buitcngewotin
ongestadig- Het re
gent over dag, des

avonds wtirdt tle lucht heltler
en des nachts vriest het som
tijds een steen tlik- Onnoti-
tlig te zeggen, tlat heel wat
julanten tlaaraan ten offtjr
vallen. Talrijke jdanten, tlie
in een onverwarmde serre
staan, zijn bij jdotselinge vorst
tles morgens bevroren en m
de meeste gevallen weet men
tlan niet, wat er metle aan te
vangen. Xiets is zoo nood
lottig voor haar, tlan ze. in een
verwarmde kamer te zetten,
zooals maar al te tlikwijls ge-
schietlt. Doet men dit, dan
zijn tle jdanten in de meeste
gevallen retlileloos veiloien,
zij hebben toch gewoonlijk
veel meer kans door het jilot-
selinge onttlooien. dan dooi
het btwriezen dood te. gaan.
Hlijkt het. dat men bevroren

jilanten heeft, dan doet men het best ze goetl nat te sjiuiten
en daarna in een vorstvrijen kelder te. zetten, waar het m den
regel koel en donker is. Hier laat men ze een jniar dagen staan
en hesjiuit ze in tlien tijd nog een jiaar malen. Waren zij niet al
te erg bevrtu en. tlan zullen zij, na een tlergelijke beliantlehng. ge
woonlijk weer onttlooid zijn zonilernoemenswaartl geletien te hebben.

Ken zelfde behantleling jiast men toe oj) een kouden hak, waaim
half harde jdanten staan, tlie bevroren zijn. Is tlit het geval, tlan
wortlen tle ramen even stuk voor stuk ojigelicht en de tlaaitintka
staantle jilanten goetl natgesjioten, waarna tle bak tijmieiivv voist-
vrij getlekt wortlt. Bemerkt men, tlat het tltitir tle waiitlen van
tien iiak heen gevroren heeft, tlan brengt men er een laag blat
tegen aan. Laat men tien hak een tlag til wat gesltiten, dan zal
men zien, tlat veel van tle jilanten zicli geheel hersteltl hebben.

Dikwijls komt het titik vtitir, tlat j)akken met heesters en tiok
wel btiomen in bevrtiren staat aan tle ])laats van bestemming
aankomen. Is men tlaartoe in tle gelegenheitl, tlan laat men m
even ijver of sloot een liijt hakken en schuift tle jiakken heesteis
geheel'ontler het ijs. Vriest het na een paar tlagen nog, (hm wtirtlt
tle bijt wetler tijieii gehakt, de heesters tintler het ijs uit gt-tit)\-
keii en het water er goed uitgeschntl. waarna zij in
vorstvrije schnur wonlen tijigeliorgen.

mmmm
y'\

-.-i

K

een Koele.

Til . W.
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EEN TOCHTJE.

E
EN toclit had het

lijk moeten zijn
ongelukkig ,
ellendige, die eeuwig en
.Uiid iuist op 't goede

eigeu-

niaar

kwam die

a'tiid juist op
„ogenblik invallende ' ^
de zooveelste maal tusschen beide •
Samen hadden we gedi oojnd % au
een tocht in Frieshuid
siekc driehonderd
één dag, de grootste

de klas
kilometer op

steden van

vrij af,
den

F. ir. l ogt.

de'iiroedncie'af;m'n vriend zou
i-eii flinke kodak meenemen en
dan een aantal kieken maken.
We hadden geschreven om een
gids en die had al geantwooid,
nog een dag of vijf, elan ^n.eg
mijn vriend een dagje
dan zouden we samen op
trein gaan des avonds naar Leeu
warden, daar dadelijk ondei de
wol, vroeg op en vroeg aan den •
slag den volgenden morgen tot
des avonds laat en dan weer ̂  .
gauw terug, want mijn vriend -»„.r
had niet veel tijd. En thuis zou-
tlcn de kieken ontwikkeld worden, Fo/n .n,
het heele relaas van de tocht , , ,, , ,
zou dadelijk worden oiigeschreven en dat alles had een jilaatsje
moeten vinden in „f-luiten". We hadden misgerekend, de strakke
lucht die ons zoo langdurige vorst voorsiield had, was lang
zamerhand minder helder geworden, en eindelijk kwam weer die
lamme vuile groezelige kleur boven den horizont. Dit beteekentdooi.
Dooi! Dooi!''Miserabel woord. En twee dagen later dooide 't hard.
Maar vóór dat 't dooide, maakte ik in mijn eentje alvast

eens een tochtje, om mij te oefenen voor de ..driehonderd", en
met een paar woorden wilde ik daar wat van zeggen. Want
dat rijden alleen heeft ook wel zijn bekoring. En een bijzondere
voorliefde heb ik immer gehad voor die mij zoo \'ertrouwde
en welbekende provincie Noord-Holland, voor M'est-Friesland,
waar het landschap mij altijd zoo zeer heeft geboeid.
Met den trein is 't maar een wijije van uit het (looi naar

Amsterdam, dan even oj) de stoompont over het \', en behoed
zaam gewandeld o]i de sluizen, een stoflig sloot je langs, met wat
kleiachtige modder vettig in den omtrek \'an de banken waar
we opbinden, den dijk beklommen, waar we al heel gauw oji
aangereden zijn ; en dan kiezen we de ruimte, heel Noord-Holland,
mooi ijs en gladde, verre banen, ligt voor ons open.
Zoo was 't toen ook, 't liep tegen twaalf uur, een weekdag en

er waren maar weinig rijders, dat wil zeggen veel minder dan
op een rustdag, waaroii we er gewoonlijk oji uittrekken, nu viel
het des te meer op, dat de baan daar zoo vrij lag en wat \'er-
laten. met heel in de verte een mensch, een ander liefhebber, en
dat_zwarte_stipje maakte de ruimte die mij omgaf nog ontzag-

WINTERVERMAAK OP DE C O U W/.E E.

lijker en d(> stilte N'an den licbten .10 stilte van aen iiclUon dag nog volkomener. Wanthd
was een winterdag, zeldzaam zooais \v,.' maar enkele beleven.
Hoog.l.. ble..k-blauw... strakk.. lucht mV ."aaiin he^
die over het sclmone No.ird-H.illan,] sc-]„.,.n m.-t zijn eigenaardige

fsc'"'
b. ler.leriji'n.
muren : .im

scheen, m.-t
in'■'■n ]HinL g.diouwd en laagde daken gr.i.it t.it

de
. loemde een
pannen oji

Zwakke,
lekker, d.'
warmen

b.d z.imei
strek.m \'an mijn s.diaatseii. il
.h'o.ig zich strekte in de slilh
x'.'ldim ontwaard" ik de lialfwcgg,
w.'l .Ie winter, we zat.m mi.l.len

Langs .1.' oec'ers \'an .!.■ \ aart b.

..jilaatsj.'s" be.m

z . mier.lag

bos.b. In de wazige veitc
de

w;ij
d..ri> op. lijn b.u k'eiir van

.Ie buisjes ..m .len spits,.,, t.„-en
Zui.l-Oost.m wm.1 .h,^v,l,, z.m net je warmde
tmt.m aan .ten h..,-,z,,„t , aan die van een

denk.m .m md. .,-,p,^^,,_ alsof
was. Maar dan luist,>,-,1,. rustig
m.,n scbaats.m. ,k k,,.k „a,,,- h"t har.le ijs dat zo"

\ .irst. ,-,1 ()\'cr .Ie wijde. V] .e.'11 .iV.'l' .1.' vvi |<.>^.. - ]
''l. ioiil,. sn.'.'uw. ja dit waste
i'i d.-ii barr.m winter.

naar het N.i.irden t.ie. beelemaal "h ^
.iveral stonden .lie dui.lelijk.- hor,!,... ^
het ha.1 t.ich zijn eigenaar.lige p, nV

Tl- ' ."^'■'vhng om eens met te
o\'er .ip een breede va

•  ■ Ih' win.lgaten. de zwarte^
v,M-mee.l ik. en

Ik had den
gedachte om eens

zijn eigenaar. 1
waar ik eigenlijk .lo.ihle.
.lie s.ims leek als i'eii gr.»it
als s.iinbere m.imlen smns 'b \-i'rmee.l ik.

11

ik volgj
'o richting, naar ik
E. lam

1

.

•tf

ineendiï
d.' weinige sch^'Y«issen .lie een weg aanduid

vvas toen geheel verlaten.

,. dte \-i.]den. nergens een st ,
g,.,.,! vogel niets dan

iiiite. ook \'an dorpen nf^.^
'1^ geen .s]»).)r meer te U (,ni
'  'in st.m.l ik eens rustig'

te kijken en .im
,  t.' luisteren. De wino .j,i.ina gaan liggen .m het gaf
j f'Vhap h'ek uitgestorvef

-  ' 1 dv wint.'rz.)n. .\chter nri]-
.'en donkere, roetac

de ho"'

V' >nd
^Llte

d'i" vv..,
'Dnip,. Ie smo.ik van u»: *' ^0
^ta.1
V"a. . 'en

.
V'a

un
al wit i-n r.iod daar

'en enkel,, boerdeiil- A'
hei-p i^ tw.i-tbldSiL'fggjis

besefte

stig

he'.^^ ik. en ik1 - sel„.,-p ,.vat de groote'ojaii
I> "^f'^''he .lichter Edgai -
hii'' ■ fiii'ine.' wilde zegge"
V-h" S i lencefV

ko V' ^v-as d.' stilte en de
al ' '^^leid iilechtig en erim1. ven .ireiging,
n, "f 'd.i het kalme \'erdero jgt-k d.. zwarte idekkef 'jiie
Ha ^y^'di.fer. want in wi" .j,ter

''bll.i, vn sterk als ">ntfCcf/j AnX' !''• li'. IJS-ZEILSCHUIT OP DE GOUWZEE.
.

L.itn,-
'11(1,.,- raakte ik jn een

''en }.iphaalbrug
dofP'
doOf'
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Aaa: inuKrUs ,au In.iKrn tr iHMiKclm, kwam ,k <,p aan brredeVV .

VcL.M. u^aa, IK [U-I net rri dr rirtsniii

,  1,1 L 'n V l'V, '"' "^1'''" l"''l "Krk»-:,anliKsY'"'l ik ton \,,„i-,l-\\,.st™ ilor sta.L Daar ln;non ooii inoniEto
' lamnioii oti ,lio daniinoii, 't klinkt ..nnaarsol.ijnlijk, maar 't is t.a li
/(Hl, liiftlrn een Doratlo voor antiquairs. Naast dv ruwe blokken
basrd liq^en daar treurig qwnoeK <le kunstig beliouwen steenen
"^ei bhjtM.jK van alqebroken lun/en, misschien wel buitennlaatsen

^  cruw . Ik ^'oiui tT niooit'/aiulstreiU'ii It'cuwcn-
iLiuU'n' RciKiis^ancr ^i'Vt'lviTsicrint^rn, soinniii:^ ^v-

iToken. maar vele noq oneesehonden. Ik /alf er ook beelden,
ontwaarde een bi,<onder mooi in marmer pndiouwen vrouwtmkoi),
lompen, ai men misschien \-an /andsteenen tuinsieraden, jirachtip'
bewerkte brokken, waarschijnlijk van een jiortiek afkomstiq. Hail
ik den tütoqraat maar hier. dacht ik. dan kon ik weer eens iets
heel bi/onders \()or ons weekblad bemachtigen.

Lanp;s de qrachten kwam ik in lud stadje, ietwat droevii^
^(.stinid. (kit el /(low't'l \'an het b(.'ste wat in \'roej^er eeuwen
door de bewoners de/er stad was \'oortgebracht, nu als x'ergeten
ouden rommel aan weer en wind blootgesteld te hoo]) lag. halt
m t water, rond het oude Monnikendam. Maar de honger kon
digde zich tevens aan. en die is wel in staat om alle aandacht
op /ich te \-estigen. In een domiiige gelagkamer at ik met nog
meerdere schaatsenrijders. Ik Ix'/ocht de liawn. reed een eind
de kiouwzee op. zag de ijsschuitjes slank over de gladde \-lakte
zwieren en toi'ii het wondere bellenspel vier uur spielde in den
ouden klokketoreii. wandidde ik door doodstille stratim naar
d.c \-aart terug.

legen (leii wind in ging het dan. een krachtige Oostenwind,
die twen verkilde maar later warmde. De zon ging onder,
groot en rood. heel Noord-Holland, dat wijde, wijde vlakke
land. lag in wonderen lel-oranjeii gloed.

Hen heel lichte nevi'l kwam laag aan den horizont te zweven,
daarin zonk de zon. en langs die donker roode kern zag ik ile
lijne omtrekken van verre dorpen en torens schnivim. totdat
de >i hemer als een zegening te dalen aanving.

Ik was al bij de sluizen terug, veel sneller dan ik verwacht
had en dra stond ik op de stooinpont, dicht bij ileii wannen
M-hoorsteen. want de ()ostenwind blies nu feller en ijziger nog.

Langzaam doemden van het Centraal station duidelijker de
lichten op. over het gonsde het donkere gerucht van de
groote. oude stad. H. v. H.

IN EEN KLEINEN TUIN.Dl lezers, die in het bezit van den vorigen jaargang van
..Buiten" zijn. zullen zich herinneren, dat ik daarin
eenige opmerkingen en wenken ten beste gaf. betrekking
hebbende op ..kieine tuinen". \'oor hen. die de bladen
waarin die bijdragen voorkomen, niet in handen kiegen.

zij. ter viiorkoming van misverstand hier herhaald, dat (kuii-
mede niet de kleine lapjes grond voor ol achter een woonhnis
bedoeld worden; tnmtjes van weinige Meters opiiervlakte. maar
tinnen, die werkelijk zoo mogen genoemd worden, b.v. van looo
vierkante Meter, kieuw tuinen alzoo. maar toch ruimte genoeg
biedende om hem. die zich door jilanten en bloemen aangetrokken
voelt, bij doelmatige bei>lanting en behandeling, veel alwissehng
en voldoening te geven.

Moest het laatste artikel tot een aanbevelmgsbriel dienen vo()
de dwergachtige planten van lud hooggebergte, die men m t
algemeen als .Mpeiiplanten ot -Alpnmn onderscheidt.
alzoo die voor een kleineren tuin zoo goed pa.-send zijn. wi
Ik de attentie vestigen op een paar. f

tors, he ontwikkeling bijzonder ''n'lvrschm.len in
m,d die alpische dwergen, met ten onrechte iiuzin mogen gi

'''Meit'Vt'ier'lmi op. dat ik hier met mijzelven in t'^^^KtaiHiraak ben

l,„ |,;i4sinE "|i Ml""' r knirlitif!" '.ntuikki'linK ""li"'''
bedoeling is. 1.( 11 l''-'"t ' kleinen tuin zelfs beter tot
houding komt. .goed ka'!' ^ "terrein: de nauwer begrensde om-
haar recht dan op een k"">t ^aer zninig
gex iiig breii.gt '"Ij' [„".t .ro'heel belieerscheii en allicht
mede wezen, andels ,ga. • ] ,,,7.rkz-i imheid \'an de kleineren

mJ In kk"" 'Imi '''' "1" ' ..g ],,| i„z,,,i.l"i li.'"l l«l
■" 'C vViVd" '. OS';' l'. "liik' i-''H-H".M.Ii".("kgei al. wanneer vm staan, zoodat zij nuds
Ze llKKdell geheel V-'' 7 . , tl.,'nhal'.
hinderen en door |""'||,.h,,(.( ik niet te aarzelen de twee

Dit \dorop gesteld ' ■ ^,,,.r algemeen, de tweede veel mm-

mm---
twijleld sommige lezers.

W anneer men hiermede hedoelt een algemeen bekende en ver
spreide iilant. heeft men volkomen gelijk; maar zeker niet, zoo
men aan dat woord een minachtende, beteekenis hecht, als zon
ze tot het kanaille in de plantenwereld behooren. en men haar
dus geen bijzondere oinnerkzaainheid waard achten, want juist
het tegendeel is het geval: in die mate zelfs, dat ik. met deze wei
nige regels be.cloel haar een eeresaluut te brengen.

Het staat er en het blijft ook staan, al trekken sommigen daar
misschien de schonders over op. want zij verdient het; ze is die
hulde drie\'oudig waard; om hare geschiedenis, om hare fraaiheid
en om de bijzonderheden, die ze den oinnerkzainen beschonwer
voor oogen stelt.

Dat ik bij alles wat daarop betrekking heeft, meer bepaald
bij het laatste, liiin" niet natler kan stilstaan, is licht te begrij))en.
Iren enkel woord over hare geschiedenis en een korte uitweiding
over hare waarde voor kleine tuinen mogen voor deze plaats vol
doende geacht worden. Owr de bijzoinlerheden. haren bloei be
treffende. en die niet kunnen missen belangstelling te vinden bij
hen. gaf ik. \a)or hen. aan wie die niet bekend zijn. een \'rij uit\'oe-
rige beschouwing in een pas verschenen boek. waarnaar ik wezen
lijk belangstellenden meen te mogen \'erwijzen i).

Hare geschiedenis? Ja. ze heeft eene geschiedenis, die gemeeiie
Zonnebloem, een geschiedenis zelfs \'an meer dan twee eeuwen, en
die haar zeer tot eer \'erstrekt.

Reeds in toch werd zij door zaden uit Peru. waar ze oor-
sjironkelijk thuis behoort, naar Huroiia o\'ergebracht. en. ging de
\"ersprei(ling eener ))lant toen natiinrlijk lang zoo snel niet als
tegenwoordig, toch werd zij betrekkelijk \'rij siioedig als sier|)lant
een welkome gast in de tuinen aller Kuroiieesche landen. Hn ze
bleef een gunstelinge gedurende een lange, zeer lange reeks van
jaren, zoodat men wel mocht aannemen dat ze daarin een burger
recht had verkregen, hetwelk haar niet kon ontnomen, dat zij
door geen andere in de schaduw gesteld en oj) zij gedrongen kon
worden.

Maar omstreeks het midden der vorige eeuw begon de mode.
die zich tot dusverre daarmede niet had bemoeid, zich ook den
heerschenden smaak voor bloemen aan te trekken. Wanneer dit
blijkbaar wertl is niet iirecies te zeggen, want die wisjielturige
dame. aan wier nukken de maatscha))i)ij intnsschen zulke groote
\ erphchtingen heeft, oefent in \'ele gei'allen haren invloed, waar
aan men zich over het algemeen niet kan onttrekken, zeer gelei
delijk uit; langzaam maar zeker behaalt zij dan ook de o\-erwin-
ning. zelfs op het gezonde \'erstand \'an lien. die meenen buiten
haren iiwloed te staan, en slaagt zij er \'aak in goeden smaak \'oor
wansmaak prijs te ge\en.

\'an wie en \"an waar het wachtwoord is uitgegaan weet niemand;
maar o)) eens werden sommigen verrast door de gaandeweg veld
winnende opinie, dat gele bloi'inen gemeen zijn. dat ze in geen
bloemschikkingen gebruikt mochten worden, omdat hij. die ze
mooi vond. daardoor blijk van wansmaak gaf.

De gele bloemen werden waardeloos; met enkele zeldzame en
kostbare soorten werd nog uitzondering gemaakt, maar de Zonne
bloem behoorde tot de eersten, o]) welke het banvonnis algemeen
werd toegepast.

Er is echter een groote categorie van menschen. die zich aan
dergelijke voorschriften der mode niet storen, zelfs die daarmede
onbekend blijwn; dat is in de eerste jdaats de arbeidende klasse
ten |)latten lande; het zijn in het algemeen de mindei gegoeden.
Deze allen bleven aan de uit de tuinen zoo goed als verbannen
Zonnebloem gehecht. Men zag haar in de tuintjes vó(')r de boer
derijen. en het plekje grond, waarover een schamel arlieider t)e-
schikte, kon bijna niet zóó klein zijn, dat er niet jilaats vooi een
iiaar Zonnebloemen zou wezen. Ware dit niet het geval geweest,
dan zou deze fraaie plant groot gevaar geloojien hebben van ge
heel uit het oog verloren te worden; immers het raioroordeel tegen
gele bloemen hield verscheidene tientallen van jaren aan; \'eel
langer dan men. van achteren gezien, mogelijk zou achten.

Maar veel sneller dan ze uit de gunst geraakt waren, kwamen
ze weer in trek. en toen sloeg men. immers dit hoort er luj, van
het ééne uiterste tot het andere o\'er.

Het was de Weensclie schilder Makart. die door zijn losse sciiik-
king van groote bomiuetten veler oogen opende voor den wan
smaak der toen zoo stijve bloemschikkingen en, toen men wel
dra tot de overtuiging kwam. dat een losse, ongedw'iingen
scliikking \-an bloemwerken in het algemeen r-eel sierhjkei was
cn de schoonheid der bloemen beter deed nitkoinen. bleek al
zeer spoedig, dat daarbij de gele bloemen onmogelijk konden
gemist worden . . . . en er kwam groote vniag naar!

Men zag toen siioedig in. dat men veel schoons, dooi o])zett(i-
lijke veronachtzaming had verloren, en de kweekers gingen zich
ijverig op de r-erzameling van hetgeen nog behouden was en terTiis
Ol) de verbetering daaiwan toe te leggen, h-ii zoo kan men nu
zonder overdrijving zeggen, dat de jaren lang naar de ac i er-
hoeken verbannen Zonnebloem weer volkomen geiehabihtci id, 1.ze opnienw een gunstelinge isgewordeii van allen ihiHd-.ra s kinderen
helliebben Niet alleen in de tnmen. maar zelfs achter de spieg f-
niiten van voorname huizen ziet men thans m den zomer die
fraaie ..zonnen" prijken. ,

Ik merkte hier boven oj) dat deze iilant m kleine tiiinem bijzondei
.rned lol haar recht komt. Dit hangt echter veel van de iilaatsmg

I) F.eii Ulücmcnki'ans. l'opiiiair botanisclie .sdielseii.
Sijtlioff's Uitg. bH' 305 358.

l.cideii, A. W.
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maken za toch op !)!bi-uik
al. Hoe sciiooii ook \an nabij, ,„„n er een socfi"-"— " i,,o
een veel fraaier effect. plant volkomen vry ̂ ^aat n"
van maken, en ziirgen ''ft ^^^te plant of zaait f '
-  - '1'' zon heeft, t^ft *, en dan zo<). d^it mui
b  een P 25 c.M. onderlingen a s ami * ^ ;,„o'n groei-je

«K l-t huis het vrije hccH^n^^e elkaar
-  ̂ "ïiKSzmge men voor een^^iedeii si^fUaf kan plaatsen. In elk gev
tiëelen grond. In zandgion ,
ze goed, maar een
De forsche groei wijst reeds o

zauuB.—,

]i veel
,nén7dit"begrij pende niet

droogte, flink van water te \ 001 zien

 mits die goed

haar. Inj aanlnirnlciulr

gemest is, groeicm
haar toch betu.

Wel zijn z'^.S'''-''7j7?7rr(!eitm
Sn'»®!
''^HoShc gcw.iiic,
groote bloemen i), voor mij anderen opdringen: immers
wat conservatieve ojivatting nit ''... • ■ p, veler schatting
men beschikt tegenwoordig over vai letcitur.
aanzienlijk fraaier zijn. vevuldbloemige
Dat is inzonderheid het geval die

variëteit {Helianthns annuus /bre ingeschreven,
bij velen,7n met ten «mredrte, zeei In^ „p den t''P der ste.i-
Ook is er een. die slechts een cnkck (Hcli'iiilhiis (iniunis
gels draagt, en die daarom de
„niflonis) heet. In sterken grond en op f ' p.p er
kan deze bloem wel veertig c.M. •" dume ' ̂7', .7en N'an
(„,k een bontbladerige. en een laag blijvende, die cchtu gcu
beiden bijzondere waarde hebben. ,r,.-/-i-iid worden.
Ze zijn allen éénjarig en moeten dus m t voo. jaai k f ^ ̂  ̂

De zaden, eigenlijk vruchtjes, kosten bijna "let^s en
centen ontvangt men veel meer dan men noodig htc . ' f ^
er drie wil hebben, legt men b.v. een dozijn korrels ' P ^
standen een paar c.M. dieji in den grond: men laat dan ;itf ff
drie sterksten oji goetlen afstand staan, en yeiwijdeit c e o c g .
Wil men ze veriilanten. dan gaat dit goed, mits bij regenachtig
weêr. Het sterkste groeien echter die, welke rustig blijven staan
oj) de jilaats waar ze ontkiemden. —

enkel woordDe Bereklauw ik hierboven met een, waarvan
komt een volgende keer aan de beurt.

H. WiTTK.

i) Ik gebruik dit woord in den coiiventionecden zin. Het zijn geen
bloemen, maar vereenigingen van een groot aantal kleine bloempjes. Het
zijn bloeiwijzen of inflorescenties, die men als samengestelde bloemen of
Composieten onderscheidt.

EEN VERDIENSTELIJK

CONFÉRENCIER.
Hare lies buricd Mary Jonas.
S"he died of cating cherrystones.
Her name was Smith
We caii her Jones
Because it rimes witii ciierrystones.De lieei Foxton Ferguson B. A., tle t'ordienstelijke be-

studeerder van den Fngelschen volkszang, 'die wij
ook in de plaats onzer inwoning ontmoet hebben i's
een geestig en voortreffelijk causeur. Met het rijni'pje

•  , , n-n 7 l"'-"i"'^"ven als motto plaatsen wist hij ons
Fn77l ? ' 1 •• merkwaardige nonchalance van deEngelschcn bij het uits]ireken van eigen taal, taal die zij met
de zonderlingste tegenstrijdigheid vervormden, al naarnmte unne
uimen dat wenschelijk achten. Dat er in den Ion ,1 7 t
belangrijke wijzigingen vooral in een volkszane- wdr 1 Ih''-'"bracht is reeds tm| bewezen, maa. clè ËSsfhmm; "
nonchalant m 't onthouden en weer-zeSn vmi li n
geweest. De wijs is nog altiid do zelht- \ ■' zangenmaar ha, lic.lja i vraem.f n f , "
„zoete nonsens" verkracht soms De taal 0 r ^
ontwarren en er met een wciT-ii.r r -A , nonsens te
de oorspronkelijke heteekcnis vui é. "7 '■'"'''"'^nii.vcrtolda <lc ijr Forgus.a, "L! hLl 'hi '..S'™' O '« ««.1^ »«
blijkens zijn uitleggingen reeds aardilr" kt-tchl, en was hij,lorh bedoelde, hij.Svi hit tn Ala ■! vervullen,het lied: ..Fm scventeen come SuiKlav"""nh^l ' •de oorsjironkclijke woorden geweest liS Ca i l
temin bekoorlijke, refrein: Welke

vreemde, niet-

Foi

of van het refrein:

De heer Ferguson
verteld, dat hij

mono)

Robin-a-DCC^'? c7fcf Mon'a P<="'coats
heeft

de
ons veelad van het Eiitrelsclu, ,• n i -

Ik spooid, opgeteekend

.  .mdc mannen, door vnjuwt;.

l'ii T. nï .al die geheel bizondei e bekoring van Jzuoveelste "1; ^ doen voelen, wajzen 20Jvolkslicdeiui voortgebracht, maar vooral J
,  ,mi over zijn voordracht nok in dit bi jmij vr t'K duidelijk aangetoond dat k!

1  . .. ó icrhlieid. van kracht en mr- '
lied tiiite

in bvblt
pdt x-an frisehheiil, van kracht en manneljkvoor -Ie k-nnnnnide heuvels, vaior dier ■

'  schoo'

eii <'"v"
kiiidcia'ii

de\-o(H

licid.

FiigeFvliv
gecii a'
dit iio"l>te
ipts te zeggenhhigeFehe
,,,.m van ue..- ^ ,p, vrienuenjKe. ueni]Ke

reiiiheui \ai,

' "ïk'mnd;;:; ïhjöff'
.  clde-.t son was 1
(buig'ater slu

^^.,1 nu- kimhy

\cross

'I he farmer
■j-|k- nnll<-rs boim-ward slie hied,
Sbe kreetei I

t

, j r and walk by my side;
7Z. nack. conu- back I crmd,
tlu- ])lou,nli witli me ..Conie back.

' ,\n(l tollow
H.

De tentoonstelling van automobieh}
motonrijwielen en motorbooten vqu
/7 26 Januari in het Paleis voor
Voltcsvlijt. I

januari is te .Amsteialani voor de tiende maai f
'de door "(h- x-ereeiiigiiig ,,I)e Rijwiel- en Automobid- '
Industrie" georganiseerde tentoonstelling van automo- ^
hielen, motorrijwielen en motorbooti-n gehouden. Nu ^
weet "ik wel, 'dat ,,Buiten" zich uitsluitend met hel ,

luiiteiilex-en bemoeit, en dat een automobielen-tentoonstelling j
,,binnen" wordt gehouden, doeli de auto staat met het buiten- ;
leven in zulk een nauw x'erband, dat we deze Amsterdamsclie :
Salon niet kunnen en mogen xerzwijgeii. ;

Het automobilismi- heeft in ons land meer en meer een groote i',
jiopnlariteit verkregen: men is eindelijk m gaan zien van welk !■
een groot nut de automobiel x'ooi- de maatschappij zoo lang- -
zamerhand is geworden. Degelijke bewijzen zijn daarvoor ge- .
leverd. zoowel in Xi-derl:nid als in onze koloniën. Het jaar 190/
heeft het dossier diei" bewijzen danig \t-rgroot. ;

Reeds in tijdi-ns di- stakingstijden heeft de Regeering de -
automobiel leereii waardeeren. De groote diensten toen ter tijd -i
den lande bewezen, zijn nininn-r x ohloi-nde geappreciëercl. Mis- i-
schieii ook wel, onulat o]) dat tijdsti)), lu-t automobilisme nog -
niet die iiojnilariteit had \-(-rkregeii, waarin het zich thans mag '
\"erheugen 1

Het \-()ertuig der x-ooruiigang lu-eft r-en x'liegensvlugge opkomst •
gehad. Injii 10 jaren tijd is het groot gevxorden. en wat meer is: ■
zal nog x'eel grooter xx'orden. Deze nieuwi- industrie heeft 'n vlugge, ,
koite en grootsclie ontwikkeling gehad en heden ten dage werken
iiiim }, millioeii arlx-iders in di- x'ersehilk-nde Fransche automo- ..
biel-labiieken. Frankrijk is nanielijk de bakermat van het auto
mobilisme. Daar is nn-n iH-goniu-n met te fabriceeren de wagentjes
die thans niet iner-r zouden xx'onh-n aangr-keken. en door samen- ;

^  nu-nsehehjk x-ernult is men in staat geweest telkens jin e^ a ns te xeilx-teren, tt- x'i-rgrooten i-n te x'erfraaien en in 19"'^
IS nu n tol deze lonelusii.- knniu-n komen: aan het automohiel-tvpe
x an ipo; was xyemig te veramh-reii. zoodat dit van iQoS bijnaR'
<le xolmaaktheul heeft lien-ikt. j
■rm'd,.'\l7. 'Iv labnkanten stil zaten, en fxestr- auto s zijn x'onr ipo.s kleiiu- verbeteringen va» ■

gebiai lit, xvaari)\-(-i- wi
aangt-zK-n ons dit ti- nc,- ,,

brieken v ^vc- m.-iledeek-n,
kettin^Miverllr-n.b" bdirikaten de card.ni ... ,
types 7irefereen-m'''1,-,,;ll"nioois xxas nu bij

dl

xvas echti-r
-  niec

teelmisehen aard
zullen hebben,
brengen. NW."]

■  het echter hier nie! 1
|) t(-elinisch gebied zo® j
dat verschillende 'fj i

in plaats van ® j.

aan

mto's x'ooral van
ii )o,s is niooi wc-rk syelex-erd en

"re-misei-V " p''"''"'''! i'i <le nitgestrekti- zalen, en in bf'
d(-n Iiiin, 'van 'b,./"'r. , ''''''vvRkmg toelH-hooreiide bijgebouw

een nierl-w i - '■ voor \ olksx lijt te .Amsterdam,
in (,rde rn-ll-7'bV f"''""'"' vverd alh-s in twee dagv'

1  ̂ bnids'Vil bezoek (U- .. ^
bw xvas dit j;
su-rinfi

' l'niiu'-n ""l'l '"'1 ' had zoowel de buit®"',  ' en. \(„„ ;d |,jj avond 7 ' '^'"'pe' electriseh laten f
leiler \-o| bew,',„ 1 • ''d een Zl-i-r frnai (d'lect. watf". ,

^^'■'"den m-ev,,„. was. D ^

t ijl Is
toen
vvan-n

Zl 1,1

-''''lilh-ndi-
bi.jziind,.,-

lu-t
"" "iniu-n

7 '".i avond
U,,s.

lu-t nipjiertje.^^bet daii ook op
de i i)H-mngs-i)li-ehtigheur plaats I

ffoeil als g(-n-ed. althans
aanxvi-zige officials te wacWf;
veel xx'erk gemaakt xuin de®®
comité had zoowel

Z(-er Iraai etleet,
"ordat ditmaal geen rif"'

'?'

7)' '7rvip,:'
zijn u . y'l'idi-l. I

diens

,,-'"fSlU

V" "andi-l
x-erie..' d h

-and.  "'
eiuvi „

exposanti-n x'an
besc-hikkmg, zoodat ze

x'oor d(-n dag te

automobiel
zoo dat ze koiii

n oflieu-el
e»;

karakter,
iwezkiivv i-n Xij\-erlu-id niet aanv

"diger 1'/"" '""Pers 1 leinissionnair — vx-as•  r < . . 1 . I.rr.yn. hoofdcom""^' }
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van hft I)r|uirtvnivnt \;in Handrl aaiiwrzif-'- A'.
Süiidhfr!:; lil/ Voorzitter \'aii dv Nvdeiiaiulselie Am,,,
mobiel ('lui), lu't j'intiuni betrad, om ,U' oneiiinK^''^''.'.'-' 'At te spreken.
Een j^root aantal ,L;eno,„|jir,p.i^ wai'en in de bijzaal (zijde bre-

deriksplein) aaiiwvzi^, o,)^ deze pleehtittlu'id ''ij te wonen. Nadat
de eerewijri K''bruikt, werd een" olfu"' gvl)raeht
aan alle stands.
No^ eéns i 'n't zou on^ ru'rx'oi'ren "in ''ie waiidtlnift lanj^s

alle stands te besehrijra-n. Het lip^t niet "1' "nzen wepe Wel
willen we het een en aruler over de \-ooi''nnnnste stands nuale-
deelen. En dan ''e.ttiniien we niet de: ..Nntionale Industiie .
Wij hebben vo'c'oend,. aangetoond in onze i ekini^-1 arijs-

artikelen. op \ve"t n selutterende wijzi' de Epijker-wap'en dezen
moeilijken raid heeft volh,.^,-]it. Welnu, de ..Maatsehappij 1 ro.n-
(leiiVmrp'" had op n kranipr,. wij/,, r^e/or.^d. "1' ''''^oii Salon \ er-
tef^enwoordigd te zijn. , ♦ ,

In de groote coneertzaal. ui het middenva'y was deze stand
geplaatst; de nionie seluttereiid eleetriseh l '1 ^-"'i "
ieders aandaeht. Ih' tegca,yi„„-dinr,. dj,-,.i-tie'''" V/,
i'oor een goed geheel gezorgd, en ditmaal w""
Sis \"an zuivere Nedeihindsclie jiroduetie. 'n-'n'r ^arlo^selle^
gee.xposeerd. allemaal Vervaaialigd in de In'""''' "imjitn-
I  1- .- u-hti" ir,.K 1 ,■ 1 11,. nrooie auto s. die danburg. hen juaiuLi^ geri,.,-! domuien ilu "
ook «dier bewoiidei mg wekten. , , . . . .

En toeh wordt hier t,. hmde de Xederlan'lsehe industrie met
vohloeiide besehermd. uamt wat zou het
een fabriek ah '""npetiburg. die in Kjo/ 1'.'.' | hootrstmet al|,.,.„ goed en degnlijl^-. maai ook f^oopt

en sobed,. is. door tinancieele moeilijkheden
^ijn. het ver-
IlUt()ni(,hu>lt'n te

dat haar wci'k
hehetia mwbaar

/,{ )U.kcnnnpt
vaiiv'aardigeii

"1' ha-i.
reiswagen

T)'.)

autoiiteiten in Insulinde zijn en
thousiaste voorstanders geworden
van het ainoiiiobilisme. " (louver-
neur-(leneraal \ an Heutz gaf daar-
Itic hot N'oorlitw^ld, oii do Sviltans
\-au Solo, Di-li vu I,anf^kal on mot
bon \-elc hoo^c inlanders bezitten
thans de mooiste en nieuwste auto-

nuihielen. De Heer \'er\vey iinjtor-
teertle daar de Xederlantlsehe In
dustrie en wel de Spijkerwagens,
benevens het bekende 'llaliaansehe
merk F. I. A. T. en de \'. 1.. A. M.'s,
d.z. kleiner typen van wagens, spe
ciaal voor deze firma gefabriceerd.
De naam F . I . A . '1' . is oj) de
wereklmarkt x'oldoende bekend om
er veel o\-er te zeggen. In iqoy wer-
ilen door Nazarro oj) h". I ..V. 'ld de
drie grootste snelheids-wedstrijden
gewonnen, om niet te sjireken
van de menigte kleinere raees.
Het Koninklijk Huis van Italië
heelt dan ook 'ii groot aantal
h . I . . I' .'s iii gebruik en nog
niet zoo
H. M. de

lang geleden braeht
'"cis ,i b"' ''"""iiigin-Moeder van

De tinnVv" 'kvo j'.'"' 1. A. T.|,j . '' b'r\v. land.
i'^ 'ber bjic^ I-Ugard had oj) deze -Vutomobiel-Tentoon-j)p . ..^Dig,^.j.|^ -lischo,,,,,,- iriooie staml. waaroji o.ni. de
ly) oiiiui ]),. f^"kckocht door Z. E. den Oud-Minister \"an
(  leinu. geë.xpo, d ""'D van de Neilerlandsche HaiuU'lsx'ereeniging
aiito-lHis p j i^oveiidien zagen wij daar nog ile
(looi de i .. waar\'an er weldra een \'iertal den tlienst
dat de firma \*,, *" Amsterdam zullen aainaingen. .Ms men nagaat.
hulië heeft. '
le

Intusschen ha'," hem die er komt met eeii degelijk
gegec'en door onze kolonisten een goed voorbeeld
Z.K.H. Prins h'! Nationale Industrie te heljien bevonleren.
niet een hezo Maandag 20 Januari de Tentoonstelling
en bij \'erw"''^S ^'"'"cerde. kwam het eerst oj) den Sjiijkerstami.

lulië heeft. ,1;,^ I-ugard reeds een 4-tal liliiden in Neih-
'  \au\lien,.]r x-n,. zeker \mn zijn. ilat daar nog heel wat
atusschen 1. '1 d 'icm die er komt met eeii degelijk merk.

'nunjienhm-gm'"
einde al het fraais met bijzondere helangstel-

— ileze zijn vertegenwoordigers \"an
tijd \'crtoef"d Neilerland en Koloniën — werd geruimen
"n.k i" "ogen'selnnuv te muiien.'mw

Nu npet men met gaan denken, dat wij bij liet besjirekcn der
willen ontkennen, clat de buiteiilandschelaii icatip niet deugen, of minder aanbevolen moeten worden.

Integendeel, onze Nederlandsche automobiel-industrie is nog in
haai wiHxling. en daar in Frankrijk en elders is men reeds jaren
bezig. 1 rouw( ns. we hehhen iiet gezegtl van de F. I. .V. T.
en dat geldt ook \-oor tle Delahaye's. Mercedes. Itala's. Pan-
hard-Levassor's. Bayard-Clément's, etc., etc., alle degelijke, over

staken.
Nu is het u'f

land een klein
automoliiel niet
kooj) IS. maar

waar. ,lat Neder
land is fn (lat een
xoor een ieder te

liu.O' nien c'ergcte toch niet.
dat v\'e grooti' kolniiu n helibeii. U'aai
heel wat omgezet kan W(,|-,lcn. Ho-
\'endien iiioest de Ivegccring en alle
hoogt' autoritr'iten ni den Staat het
v.,orb,-,'l<l ,m'Ven door de Xclerland-
srhe Industrie n' beselicrmcn. Kn
onl< , !(■ mdustrieelcn. .Ji,. Im-r teaehter staan '"ij de

Iscdlc. Zaken, waar
van de me,'Sten v,,or Jitm zaken
de automobiel gebruiken, moesten
zulks doen.

Het ni.K-t ZO"
den wee op. dat
tuiKirn; komt. dat de aot,, niet meer
alleen' als .jose-artik.d wordt be-(,.\'ens ook. en <lal

daats vx'orden. als
1 voertuig-

iHndc IKtfJ Vf'
ttroote buitenhinil

latittza nierhand
men tot de oeer-

doeld. maai
moet de eerstt
nuttie en indnstj y '

Kn dan onze Kolomen.r.n ( laii , •• , ,

\\V hebben bvt fl''n<.e^g>n fldia"
np rie.en Sab'H t.' .mtnineten tf-
Heer /. F, rtTa'ë'j lal der bekende
Haagselie Hrina 1 ''J'"' J'
die van .Mei Nedei'lani s(di-Indie;,;X iyPjPlaa, M y;;n,,,n.
r  ■ ..orteereib Welnu, delisrne te ini"" , . , , 1H,-„r Wrvvrv liep " k"'-;"; '

r
/ n/r Autr, F. H'.
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STAAW VAN DE NAAGSCHE AUTOMOB/EI.- MAA TSCHAP/'/J

liancvdwerk rijk in
een Anierikaanseii

auto's,

f'nin Am;, F.

de gansche wereld welbekendeen gned gerenommeerde l'abrkaities
()]) de stand der Haagsclie Aiitomobiel-Maatsehaiipij toondt

de directeur de Heer I'. j. Adricui ons de mooie eolleetie der
(laar geëxjioseertle Delahaye-auto's, benex'ens al de fraaist*' ear-
rosscries, zottwei van bransche als Xederlandsehe labrieaties.
Zooals terecht de Heer Adrian ons oiimerkte. i'oor een leek is er
geen veiandeiing aan het IX'lahaye model i()ok te besjieiiia.n;
vo()r deskundigen daarentegen wel eenige verbeteringen. Datirom
had cleze fnma ook sjteciaal \'oor het groote puliliek, zulk 'n
iraaie collectie carrosserieën hijeengetiracht. We zagen er eentie,
een extia luxedimousine, met rustlianken en inlegwerk Iratiiliekieed. electnsch verlicht, een iirachtig stuk werk. dat eventies
een kleine hooo gulden inkoo]-) kostte
v,,!vlb "i" eveneens haar sporen

^"'^ 1 f l^elaluiye-racers hebben de meeste kamitioonschai)-
"  Sf ""T "" <1'' '"''""K «"■)-a I I n t , r bonwen. welke — als alles goe.1 gaat -

hi.M- nS t"'i ".1 verbeteren. Terlooiis zij
— van deze Tin t l kehah'e automobielen en motorrijwielenwez a - . 1 "'kt zeer groote collectie aan-Is Delahave' als"'mT" r"'"'!
industrie, wereldberoemi u ■ V '"Hg-sels der hranschev.-.n I.ui,scl.c Ohri 1™'-.,' , T,' 'd'" r'" "V

It 's-Hravnnl l . t.iV'''^ks.rche op den stand van
van

Autod'alace uit
d

-(•mi kleip,.,.
wij in dl
^tarld
bebah
Trus'1 ittzagvn.^ I),. i;;;;;i-hont van 5,y ,

b' lU',.1 '1 \vas uitgerust Izonnetent. ^ HTstelbare Trusc

"bi
al gehoord

leri' inalc,^

zeer

.7" U

be„

I
b'uscott

Sewild is,
iabrikaal

zee' goed nioet N'oldi ien.
Na li 'ig.'cn wij zoo

\-olop gelegeiilieid om i iieeio. . . """" n ,,,Z'• kn]gen weini
te schriji'en. Imme.'s er ''i-^taaii plauj e,- .
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