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Uitgave van SCHELTEMAHOLKEMA'5 BOEKHANDEL
K.Groesbeek & Paul NijKoff "AMSTERDAM

LANDAANWINNING.Buiten wonen en genieten van de natuur zijn niet moge
lijk. tenzij de wildernis vooraf bewoonbaar worde ge
maakt. Onze tijd met zijn snelle gemeenschap en zijn
algemeene verbreiding van komfort brengt buiten
wonen werkelijk tot zijn recht, meer dan eenig v'roeger

tijdiierk. De huisvader oefent dagelijks in de stad zijn bedrijf
uit, zijne kinderen volgen geregeld alilaar hun lessen, en' 's avonds
zit het geheele gezin weer bijeen in landelijke omge\-ing. Hoe meel
de bevolking toeneemt, — en zij vermeerdert in ons X'aderland
ieder jaar met ruim zeventig duizend inwoners — des testerker
IS de drang om buiten te wonen, en dus ook de behoefte om stre
ken nabi,] de groote steden bewoonbaar te maken. En uit maat-

zcHlelijk, én uit hygiënisch oogjmnt is het oju
groote stellen een ramji, en nimmereendringen in de reeds voel te

arm enrid" 'n. f LL-noeg worden gemaakt Loorrijk om buiten te wonen.
Een boerenhuisgezin met meid en knecht heeft voor ziin ond,.r-

houd met minder dan twintijc Hectaren eri'il.in.i r. v

dooi den grond met sterkere
dus
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wordt weg
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-i)edsel \'oort tl bri'iigen en aan-
N-iTiide plassen en gedeelten

gegra\-en en uitgg.
den regel \an twee tot vijl Meters,

liep. <l"or n regen\-al dra ge-

vuld niet watei
wordt, zoodra
en de bodem m
Ie volmaaktheid i

Plas bhjtt
i

dat (le

vel wijdein

nauwlettend, dan
die holte drooggepompt

(lo bi'hoort het. Maar helaas,
aarde, en dies gelieurt het sonjs,s riiei in-t omgelegen lancÈ

,  - . ...^ewaaide goh'en.voortdurend aangetast
(iroote Plas
Ik wou dat je
Want je komt me
Stukken van nnjn droog

11 . Vi,-, ,l-ias Heets de aloude klacht der bevolking

zwolgen heelt. ^ j.^.uwen een nationaal
dtijd indirektelijk de mooiste

Is dl

kuituur gebral lit. L
niet van deze
hggim tot schai

door de opgi
Pgrooti' l'ias.

drooggemalen was.
alle dagen

and \-ragen.

Dat droogmaken van grond
bedriji. dat vergoedt, wat de golvenvntkomsten ; j ^pvijlen. Het is onbegnjpehjk. dat met de
1 ediuSaagscl e hulpmiddelen van natuurstudie en werktuigbouw,hciiiniiaagsi \Siderland ongemoeid gebleven zijn, zooals
kunde Mm w duizend Heetaren uitgeveende moeras-

.lal 'l".' Plassen ,ra zeer slechte,
invloed hebben op hun geheele omge\ mg. Et is geen arbeidsloon
nïeer aan te verdienen, <le turf is weggegraN-eii en het waterisdoodgevischt. Bleekzucht, malaria, angina, typhus en vooral
veel kindersterfte heerseheii voortdurend in deze omgeving. Welk
burger zou dulden, dat in zijn tuin onder de vensters van zijn
huis, een modderi>oel blijft hggeiU Dat mag de Nederlandsche
Maagd midden in haar gebied ook niet toelaten, en het is weer
zinwekkend, dat geen enkele Overheid een vinger uitsteekt, om
de \'erhtstreek te ontdoen van deze onl)ewoonl)are wildernis.
De bevolking heeft dezen zomer liijna drieduizend handteekenmgen
gezet onder een adres aan Hari' Maji'Steit <li' Koningin, opdat dt
Inlassen in de Utreehtsche Noord-Hollandsche \ echtstreek zoo
si)oedi,g iiK
waar is, dat de
making niet lang mei'i

Regeenng ine
k \'oor eigen rekening ti'
aan grond nog heel wat

nadruk in over
doen. en sedert
dringender ge-

irden drooggemaakt. .Als de spreekwijze
stem des volks de'stem tioiis is. dan mag de droog-

uit bliji'en. Rei'ds ei'ii hal\'e eeuw geleden
heeft een Staatseonimi.ssi.. aan de Reg
weging gegeven, het wiu
dien tijd is de behoefte
worden.

Sommige meiischen \-erdedigen de aanwezigheid iler Plassen,
omdat zij den aanblik dier wildernis seliilderai htig i'inden. Maar
dat is geen argument in een hesehuatden staat. Don Cezar de
Hazan met een geknakte |)luim op zijn lioed en een scheur in
zijn x'alen mantel \'oldoet wellicht aardig op het tooneel, maar
hij is geen model-burger in een geregelde samenleving. Buiten
dien is het land in kuituur niet minder schilderachtig dan de
wildernis, 's (ira\-ehind was drie honderd jaar geleden een moeras
gelijk aan \'eel wat nog ten Oosten \'an de \'echt is te zien. Thans
is 's (iraveland geheel bewoonbaar en in kuituur, en het kantevens
een van de schilderaclitigste plekken van ons Y'aderland genoemd
worden. Het aantrekkelijke van het Hollandsche landschap is
minder gelegen in den toestand van den boilem, dan wel in de
monumentale groeiieering der wolken i-ii in de wazige mistigheid
\ an den vochtigen damjikring, alli- srher|)e omtrekken afdoeze-
lende, en nu en dan slechts een imntige lielitstraal doorlatende.
Aan ilit voorbijdrijven van statige wolkeiimassaas hoven een dam-
juge schemering, ai en toe doorglinsterd met rood en goud, lm"

hoegenaamd niets x'i'randeri-n. Dit schouwspel be-
langs de lage oi-v-ers \-an lie mondingen der grooh
is altijd zoo geweest, en zal altijd zoo blijven, ol wij
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' ïeè< w \rt T r '"V" ^^'^itrrvlaktr nu't oen dijk
^> 5it v m .'Tf " Iniiten uitgegraven wordt,AKKlat xan /dt een ringvaart ontstaat. Tegelijk met dit werk
woidt aan dien ringdijk, zoo dicht mogelijk nahij ile plaats, waar
i  t I loog te maken Plas het diepst is, een Pompwerktuig ge-
hnuwil. dat zoodra de atsluiting gereed ligt. het water uitweriit m
'  «• img\aart. welke het naar elders moet afvoeren. Is de Plas
dioog, zoo Worden tochten en vaarten gegraven, om het inval
lende legenwater en het kwelwater te iloen vloeien naar het
l ompwerktuig, dat de nieuwe Polder voortdurend moet droog
hoiulen. levens worden harde wegen gemaakt voor het verkeer,
en worden ile akkers gelegd in behoorlijken vorm, geschikt voor
landbouw en veeteelt. Daarna wordt het land verkocht, en de
koo[H'rs bouwen er dan huizen en schuren oji.

(Wordt vervolgd).

UITSTAPJES.
NA.\R HKT ONBEWOONDE EILAND.NlEl naar het geheimzinnige eilaiul van Robinsoii Crusoë,

noch naar de eilanden, die Willem IJsbramlszoon Bon-
tekoe op zijn ongelukkigen tocht aandeed, zullen we
ons begeven. Maar ik noodig u uit, mij te volgen naar
het Nederlandsche eilandje in ile \\'addenzee, waarvan

Dr. Hartogh Hevs van Zouteveen in zijn gedicht ,,aan Friesland"
zingt :

,,'t Nu zoo eenzaam (Irind, waar wilde baren woelen.
Een zandbank, waar men schier c'ergeets naar kusten staart."

Tusscheii \'heland en Terschelling ligt het eilandje ,,De
Pirind", dat vroegei door de Hollanders „Orieiid" en dooi
de Friezen ,,(lrijn" werd geheeten. Zijn naam ontleent het aan
de \-ele N'uur- en grindsteenen, die er vroeger gevonden werilen
en die ei ook nu nog wel te vinden zijn.

.\an den Noordelijksten Rijn-arm, Fliemond geheeten, ont
stond in het begin iler i ple eeuw eene stad, die van grachten
en wallen weid voorzien door Siardus van Maiiëndal en eenige
edelen uit het geslacht (lerbranda. In die geschiedenis is bekend
geworden de (irijmlsche Parochie-school met haai kianig hoofd,
de Friesche Magister l'bbo van Wanswerd. Machtige kloosters
brachten welvaart en beschaving aan het uitgestrekte landschap
De (iryndsche kazen werden nog later tot de beste \'an Holland
gerekeiiil. Maar in 12S7 kwam de booze zee een gioot gedeelte
van het landschap en van de stad wegnemen, zoodat slechts
eiiki'le huizen gespaard hieven. En telkens moe.st het meci \ an
zijn grond afstaan aan de zee, en hi't eiland, dat in ijpb nog 200
morgen groot was, beslaat thans niet meei tlan 30 hectaren gias-
land,

In K.ii stonden er nog enkele woningen, zeer sober gecondi
tioneerd en daarbij houdende 25 ofte 2b hoornbeesten ende om
trent ;oo schapen. Lang heeft ook deze toestand met kunnen
voortb'estaan, en zoo is „(ir\'n "langzamerhand een verlaten
i ikTie geworden. Lang werden er nog konijnen op het eiland
ge\'onden, doch in het begin der Kjde eeuw moet een gevveldige
^torm het geheel hebben doen onderloopen, zoodat de laatste
konijnen x'enlronkeii zijn. , , , ,, 1 i
T.Vh is Wt nliin.l nh wriatt-n. al vy<)rilt bet alleen bij l..».ge

uitznnilerins dniir nieiischen betretlen. De \ isscheis en sc tijtpu s
mijden het z...,v,a.| nn.ReHjlt en de dtie h.np kapen d.e t p
seplaatst zijn. waarselunven ree.ls "!• Knmten a st. nd om e
klbepten. d,e het plek,,^ oinReeen. Maar nn CLL"' 2
aan .Ie enje na.tn.l ,s terngReeKeen kan "«'I ' 2" , IJ

(Statice limonium). dat planten

zj^'rj^nï-Tn :inka a ,
het eilandje een ,.r tal van nesten vinden met
het m den broedtijd In-zoekt, kan wkomeii. Want,.,eren ..1 ntet 'Ij: i;yj;;j,. jj;:;,,;,':,!: 'ZIA de k.nkens
ih meeste nes eii zijn ' ^ \.^,,.laten. Maar dan kan men
reeds kor, ■''V'^'' l"r a e dienen viel hooren, waar de jongen
aan de alai iiiki eten d(' -u dikwijls eene verrassingb

'"^'■"t:^lntd:■kl;"l. ^.vt'zoo gemakkelijk vallen je ̂m^^^tde jongen \ It'L /Ant tg,v 1 -- 1 • 1

-  -- -M ' i " 1 kleur hebben, aldus (luide-oog. daar ze dikwijls eene 'j' \
lijke voorbeelden van miinu iv ^ i i. zoeken? Zie maar'kn „adk,. f..R.ds ar 'l^'C 2' I jj' mr.l.Rd. an mat,,.„s ron.l' 1>.' lotahmr .s rpCj; J;,,',;;!;,.,,,,, .mafonzahoekig gebogen pooteii \ liegen ta ^ 'i-urehiurtje ontdekken,
den. Hier en daar kunnen wi t -ilvorens het oji de ouders
i lat nog heel wat nioet aan (Ie roiule pooteii
gelijkt, die kenbaar zijn aan I 3 rood en verder zwart
fii den langen Miavel. die ' .jipj, kluwentje met een jiaar
is, Zoo'ii jong IS net eeii g' | gaan. Daar schietenlange jiootjes er aan. IJ,„tooien van gillende geluiden
i'cinge S( liolekstei oii'k I vv-inf ze zullen ons niet uikin,, ,,, , ,ns toe. \-reest eveiiwi'l "'vt vsa ^ vliegen ze
al dreigen ze tamelijk lel tol "P V ,,|inienw oorlogszuchtigi-'
meteen Weer naar boveii, onr H . ,-(H)de snavel zou, wanneei
lioii'lingeii aan te iieinen. (

Z(H) n vogel meer durf had, een geducht wajien voor hem zijn.
l  lotselmg vinden we tal van nesten met drie eieren en aan "de
v ele v ischdietjes, die boven onze hooiden vliegen, kunnen we wel
zien, dat ze aan deze aaidige vogels toebeliooren. Er zijn er hon-
(leiden. Sommigen zijn kort bij ons, en hierin hebben we te zien
de ouders der eieren en jongen. \'ele vogels zijn verder af en enkele
zweven zoo hoog, ilat lu-t slechts blinkende stiiijieii schijnen. Het
leine wit der vederen steekt sclioon af tegen den blauwen hemel.
In het gras \-indt men nesten van kieviten en kemjihaiien en ook
wel van leeuweriken en grasjiiejiers. In den winter beschouwen
vele vogelsoorten het eiland als een rustoord. \'ooral wilde zwa
nen en ganzen houden zich er dan in groote troejien oji.

\\ at het eiland nog in den schoot verborgen houdt, is niet zoo
gemakkelijk te zeggen. Bij het graven in den bodem er van
vindt men allerhani.le seheljien en horens, overblijfselen van tlie-
Ienwoningen. Maar ook stoot de sjiade soms op Friesche bak-
steenen, restanten van vroegere huizen, die het Middeleeuvvsche
stadje hebben gevormd.

Als een blinkende sjiiegel omgeeft ile M'addenzee, the zich naar
drie zijden in het eindelooze verliest, het ova>rschot van het vroe
gere schoon. Naar het Noordwesten ziet men de duinen van

1 erschelling, waarboven zich hoog verheft de Brandaris, de stee-
nen vuurtoren, door een vroegeren heer van Terschelling gesticht
,,tot waarschouwinghe aller Seevarende, die (lod behoede", en
waarvan de bliksemgroepen van het tegenwoordig licht tot in
Enkhuizen gezien kunnen worden

J. D.v.vi.niCK Dz.

ROZEN- VINAIGRE.BFIKEND is het, dat de Franschen goed op de hoogte zijn
\-an fijne toiletartikelen en er geen volk is, die ze beter
weet te waardeeren dan juist zij. Een vinaigre, die dus
bij hen in tiek is, heeft alle kans van goed te zijn. Deze
nu kan ieder, die een tuin heeft waarin Rozen staan,

gemakkelijk zelf bereiden. Men koojit hiertoe een flesch wijn
azijn, die echter van uitstekende kwaliteit moet wezen: dan neemt
men een witte Hesch en vult die met de bloembladeren van sterk
riekende Rozen. De Hesch moet met deze blaailjes zoo goetl mo
gelijk gevuld wortlen, waarna zij met de azijn gevuld wordt,
(lie natuurlijk tusschen de rozenbladeren doorclringt. Nadat de
Hesch geheei gevuld is, wordt zij gekurkt en gelakt, zoodat zij her
metisch gesloten is. Een week of twee a drie zet men haar in
de zon. waarna de vloeistof afgegoten en door pajiier gcHltreerd
wordt om haar volkomen helder te krijgen.

-Men heeft nu een vinaigre verkregen, die aan de hoogste eischeii
voldoet en zeer welriekend is. Door de rozebladeren is de azijn
adstrengeerend en daardoor bijzonder verfrisschend geworden; zij
\-ersterkt de huid en is een best middel tegen roode vlekken.

leder kan zich oji deze wijze een toiletartikel verschaffen, dat
goed is en daarenboven het N'oordeel heeft niet kostbaar te zijn.

E. Th. M'.

Aan onze Lezers.
De Redactie neemt voor eenige weken afscheid

van 11. Wdj gaan op reis! zooals gij in de dag
bladen zonder twijfel reeds hebt gelezen. Wan
neer dit blad in uw bezit is, .scheiden ons nog
slechts enkele uren van het vertrek. Dan gaan
wij aan boord van de ,,Grotius" der Alaatschappij
,.Nederland" naar Genua en van Genua rijden
wij met een grooten Spijkerwagen van de Heeren
Verwey en Lugard naar huis terug. Onze foto-
(i-raaf neemt overal van de reis opnamen, en
het geheele reisverhaal van dien tocht dwais
door Frankrijk willen wij rijk geïllustreerd in
,,Buiten" geven. ^

Einde Maart begint de reis met den Spijker
wagen en wij deelen hier in groote trekken de
route mede die gevolgd zal wordeij: Genua,
Nice, Fréjus, Brignoles, St. Ma.ximin, Irets, Aix,
'\vignon (met een bezoek van daaruit aan Faia.s-
lon en Arles), Orange, Valence, Lyon, Glermont-
lArrand, Moulins, Nevers, Auxerre, Froyes,
Ghdlons', Epernay, Reims, Mezières, Sédan,
Falezeul, Rochefort, Maixhe, Ayvaille, Luik,
Maastricht en Am.sterdam.
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ZUYLEN. VOORGEVEL.Foto Au^. I'\ IV. l'offt.

HET KASTEEL ZUYLEN.Komt men in de ahnule, grijze Irisschopsstacl rtrecht met
den trein aan, dan is de allereerste indruk weinig in
nemend door de \-er van fraaie entree der stad. En
deze indi uk wordt niet ^'erbeterd. wanneer men. om
naar het kasteel Zuylen te komen, dadelijk linksaf slaat

en cle \ echt zoekt. Maar, eenmaal in de vrije natuur gekomen
vüortwandelende langs de zoo kalme, niet zeer hreede ri\-ier
dan komt men dra onder de bekoring van het lachende, vreed
zame landschap. Waar het oog maar schouwt, overal ontwaart
men rijke weilanden, waar 's zomers groote kudden vee grazen
hoog opgaand geboomte, vriendelijke boomgroepen met schalks
daartusschen verscho en gekleurde daken. En onder een helderen
auwen hemel zooals wij dien leerden waardeeren in de enkele

:)uitengewone dagen van den na-zomer, spiegelt zich dat alh-s

Sf °"^-^^-^toord in de Vecht, welke nLuSjl" cl ep
cht dragen cm waar toch

liggen. onaanzienlijke scheepstimmerwerven
Slechts een uurtje buiten de stad ligt een der forten ^•nn i

boomen, sluiten mj weldra „p „„de £^,11,,™» Tdke''T''''
de eigenaardige bcsehildering in rood en wit ™

<•"«" ™-n„eden"vak£en".„;S£;
valrVrg™ieh«g'jlSE£jrt' "'«"""berdgesloten. Volgt men aan dó lóanul i I V gewone huizen af-
njweg. langs len Ta^el en 1 scKd'Te r?" •"f'' """"S'-lfn
middellijke gebouwen van de lleerlijklièid moeteiWl' i""*en clan ook dezelfde bouworde c-ertc onón ^ behoord hebben
«pnjlaan „aar het poorlgebmiw e£ gt hê't 1 os, "r'«nde^torens op de hoekfn, aan drie"gj<i'e£

gebleven, lijM hct'ïï klebi dS" g£o?£cïd'£' 'Tl'
roodc; wingerd twee zijkanten, terlijl eón ee ld 'T ^
moerbeiboom — welke geplant heet te '""'waardige zware
Beyeien, wat een eigenaardige liefheblt > - . Jacoba \ an
van Holland was — zijn verbazend dil ^ K'aviniie
langs den eenen aijmulr heeft loêï ̂  ''«^U 1"<'IEen breed voorplein, gebouwd op^ de s,„„,.

gracht, die in 175Z gedempt werd. toen tevens de ingang
een andere zijkant \"er|)laatst werd. geelt toegang tot het k
aan de eene ziide en tot een Iraai aangelegd ]iark aan den ar

'  " n. bestaam

armen als poh'pei
oodrecht omhoog ho

aan de eene zijde en tot een naai ariugeiego jiaiK aa
kant (met een hoogst merkwaardigen appelboom,
een kleinen stronk, welke negen zware — -u.-
zendt, die elk weer kleine stammetjes loodrecht omhoog 1
zooals een bijgaande ioto duidelijk doet onderkennen) —

het geboomte \'anai den voorhof een ruim vetmen dooi het geboomte \'anai den voorhof een ruim verj
geniet o\ ei aangrenzende landerijen en weilanden.

Eeitijds was het iioortgebouw voor de buitenwereld nat
s echts toegankelijk ovcu" een brcH'de ophaalbrug, welke '

^ 1 brug is geworden, maar welker vroegere
kenbaar is aan de zware katrollen inde

sèl m i'V l'<'"i-tgebouw. .lat aan -Ie buitenzijde de '
... 1 , ' ''higt \ au Zuylen (do beken.Ie .Irie brakken!

dó . e"h.'!'l--m" ^-''bl) en van rtrecht (een bevd
num lanuV', nó" .Ó*'"" k'e'Veost van den bisschop)
kruisfrewelf 1'^"^^ kronkelende trap. .lie onder een merkw
eèn ïdiouw ::'t r:T <'"■ machten, well
vlezen en nieubó/. ó'' ' 'k-r Ki.io oouw. .lo fraaie oude tinn
bigen eigenaar Uaus-1 ' v ^

Lanus cle 0, 0^ bist.,no-got,,,uu is ingericht.
scdiihlenh.,u(h>rs 'ï'" ''' l"""-t,m'bouw. vroegibol den We"- n,.iii . 1 ^toeiien ballen \-ersi(M-d. naar der
dacht. welfTe in 'b'" zijmuur een steen d
vermeldt en in .' ''"''"Ivmnemscli cij lorschrift het jaartalingang, \-(V)r dr/c iH*\'cstigd hown dt-n oorspronk
baron I)iederik i-.,- 1 ^'"'jk leo.ls aaiige.lind werd — in 175
''P de plaats, \v-iar' ^ an Ser.i.iskerke werd verp
moet reeds in do •. -i PÓ kastool zijn slanke torens v
bebben. welke in 1 >,i ' ^ ' 1 ' bouten woonstee g
ven steeiien gebouw'óv". ■ 1 bo\-.'ngen. lem.le steen getuigt
en met sc-liietgaten in' 'i' " "'duurlijk ron.l.im door water on
aan de kant \-an bet o, ' ó b)ssale iuiitenmuren. In den zi
bi.j het omvangrijh., ''''"'"w \-.ind .K- tegenwoordige ei|
sehietgateii niet 'non d V''", "''10. .nmaken. afbikken. en:keften wer.Um neerm.) .0 T M.mnsels. waarop de

'bm oorsonini- b,"'k'd.
sdieen het in <h'\\oitu"i l''"''"'''"'"''''" ''i" bet Bisdom l'
■o ,T" bouwhcm v! naar .1..,, vleezc^"bloening goken.1 vVn JlP d, ,t Imett sEclit

tr.

te ziji
dit?

ftscli hun R.H'ds in I,
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Foto Au^. F. IV, Vogt. ZUYLEN. N. IF. ZIJDE.

/ijn licslacht uit. oji een erfdochter na: Eleonore van Zuylen,
i lie in yenoemd jaar huwde met den vierden zoon van den lu'-
kenden W'olfaert van Borssele. Heer van der \ eere, Sandenburch.
Sandijcke en Cleverskercke. l'it dit huwelijk sproten twee kin
deren: (darisse. die de gemalin werd \'an Jan van Botland, en
Floris. die na den dood zijner ouders de oi)\"olger in hunne be
zittingen werd.

Floris van Borssele, ridder, heer van Zuylen. en Rentmeester
generaal van Zeeland bewesten Schelde, gelijk zijn Nuuler. bezat
lielangrijke goederen aan den Sint-Maartens-dijk in Zeeland en
stichtte' daa'r het kasteel bekend als het huis te Sint-Maartens
dijk. Zijne echtgenoote was een Brabantsche edelvrouwe. Oda,
dochter \'an Henric van Bautershem. Heei \ an Beigen oj) den
Zoom. en Beatrijs van Polanim. \ an Oda kieeg Floiis twee
kinderen: de oudste, was de later zoo bekende Fiank. hi't tweede
kind was .Alionora. die later in het huwelijk
trad met d.en Gelderschen edelman Jan van
Buren.

Frank \'an B>orsseK' kreeg in 144'' Zuylen
ais vast ertleen van Bisschop Fredei ii \ an
Blanckenhevm en den abt van Oostbroec
tegen een jaarlijksrhe ertiiacht \'an 4 pond
en 400 nobels, 'wat in den tegenwoordigen
munt /4Z4. - bedraagt, maar natuurlijk (U'S-
tijds veel meer beteekeude dan nu die luttele
honderd guldens waard zijn.

In T425. om enkele, \-oorname data uit
het leven N'an dien volmaakten (ulelman aan
te halen, wenl Frank door hertog Jan van
Brabant tot Ruwaard van Holhuid ■ be
noemd. met laeob van (.oesbeec. Het \ oi
■ wnd laar onder Filips van Bourgoudu.
(,eneraal en Overste-Kapitein van Zeelaml
welk een eigenaardige, voor ''en tegeiiwoo
digen tijd hoogst vreemdi'.
titels!) zijnde, werd hij door den bei tog
i intboden tegen een aaiual eau ,
houder wan H.dlaml en ^
rechten 'van zijn Meester en n an j p.
Ia,-,,ba m de betwiste SraatschapiH n ̂
doen gelden, Dc V' ^riid vn
van een heldhattigm en vrwoe.kn stnj J.,
\'an hoe\'eel beteekenis di uitslag was. blijke p'"!"

uit het volgende aan Filips van Bourgundië in den mond gelegd:

..Klaroenen! blaast een zegelied,
,.En viert Sint-Ponciaen:

,,De zon van Beieren is gedaald;
..Borgonjes ojigegaan."

Xa de overwinning werden de ..vermaersten" „ter zeiver plaetse
daer die bataylgie geschiede" tot ridders geslagen en onder hen
was een der alder vermaersten „Vrancke van Borsele, die
Heer van St. Maertens-dijcke." In 14JO werd Frank opnieuw
aangesteld tot Stadhouder van Holland en Zeeland.
En deze waardigheid zou van grooten invloed blijken oji zijn

verderen levenslooii en lotgevallen: immers, als zoodanig kwam
hij van tijd tot tijd in aanraking met de weleer zoo hooggeplaatste
\-roviwe. Jaeoba van Beieren, die sedert 2 Juni 1421S \-an al haar

/,[/} L/ÜV. BIENRNPLAA TS.
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r lit'1 lii'i'lt fit'kn-gcii Ln iiatuur-
!ï"a-rrbri.lcMi aachtrn. a.x.r «-n huwelijk

ta mnatcn w-.racn. \ rle gevaren
h.n rm verhonacn vn zoo kwamen

zu h 1.1 iH-t g^-honn samen te doen
m'l.uxvon "p het lan.lslMt 'l
van Jacoba's klerk
_* ï >-..--aiT-MVk \'an
lan

\an iie tresone, Heer

■ veln-oek van .k' Wervie Het geheim
m,n ook l.ivr met lang bewaard blyven, en
u  . V bilip-. 'l..or het vernemen van dit

.Ints't.d.l. l.vt /vlt^ den oorlog tegen
\'ll van Frankrijk aan zijn veldhee-

k\\ani naar deze gewesten. J)j
d ge\ angen genomen en

en

lu'ru

Karei

ren ovei ^ ^ ^
^

Foto Aug. F. IV. Vogt. ZUYLEN. ir. Zl]Dl-..

voormalige grootheid weinig meer behield dan den titel alleen
van gravin.
Een der grootste tegenspoeden, waarmee de ongelukkige \-rou\v

bijna voortdurend te kampen had. was wel gebrek aan geld en
nu zij niet meer den grooten invloed van vroeger had. wendden
zich de meeste zoogenaamde vrienden van haar ai'. Zoo kwam
zij, door nood gedrongen, er toe haar stalmeester te vergunnen
voor haar bij Frank van Borssele aan te klojijren. en deze. zich
gelukkig achtende eene vrouw te kunnen heliien. toonde zich
mild. Dit was de aanleiding tot een drukker bezoek en daar
■Vrouwe Jacoba aan geest een fraai uiterlijk jiaarde. werd van
Borssele weldra door liefde voor haar bchecrscht. Het viel hem
zwaar zijne liefde onder hoofsche courtoisie te verbergen en weldra
bleek deze dan ook te machtig.

Hij noodigde de gravin tot een bezoek aan zijn kasteel van .St.
Maartensdijc, waar behalve de groote zaïü alle vertrekken met
buitengewone pracht waren versierd. De groote zaal was aan
de eikenhouten wanden slechts met wilgentakken getooid en
natuurlijk moest het. tegenover de ju'acht der andere zalen, oju
vallen hoe hier de kostelijkste ..tathsterijen" van Atrecht ojizet-
telijk waren achter gelaten.

Jacoba vroeg naar de reden en het antwoord luidde:
.,Mijn edele Vrouwe! mijne goede genegenheid tot u niet met

uiterlijke woorden hebbende durven uitsjireken. koude ik toch
niet nalaten zulks met deze teekenen te kennen te gewen, waaruit
u opendlijk mag blijken hoe zeer ik ben

..Dijn Willighen Dienaar."
Hier het kort relaas van deze liefde even onderbrekende. \'er-

melden wij. dat op het kasteel Zuylen een schilderij hangt, twee
hoofdletters D voorstellende, waartussclren zich de takken van
een wilgenboom slingeren — de hoofsche hulde van den ridder
in beeld brengende.

Was het wonder, dat ..Sij, daerin genuchte sche])])ende. lieer

^'"'hMt^'kasteid Kujielmond.' m Vlaenderen.Al,, Kr.n.lw..-.., Zllswerd tj
dood veroordecdd. maar de slotvoogd deed

,t bevel met uit vocuen. \ e.nzende aan de'  ,,a,-.j,.iit voldaan te hebben, trok hij naai
den iu-rtog. die weer bemuw over zijne last-
ueving bad gekregen en ten slotte zeer ver
heugd was. <lat van Borssele nog leefde,

it den schooltijd hermneren wij ons nog
verdere \-erloo]) van de belde van Jacoba,
voor het In-houd van haar ..heven ende
gheinindeii glieselle. omme sonderlinge

dite niiTine. ende \-olcommen gun
ste". die zij toedroeg, al haar rechten
afstond aan Idliiis.

Nu werd baar huwelijk met rrank nog
maals voltrokken en gevierd en Filips ver
hief zijn \-oormahgen stadhouder van Holland

tot graaf van ().,stervant'.'een tiP-l. tot hiertoe slechts door denHenegouwen gevoerd, i-n die den drager de
Prins \-an den bloede. Ook stond Jacoba

r
het
die
srcr

liefde.

oiulstc-n Jonker \-an
\-oorrecliten gaf van c-en
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<l''eze laat ik p-weete dat ik nog vrisd'
Fe/ont ben en hoo]) van bij jouw't zelf®-
Oat ik ie ,,nt\-anrre Vu-li en vaderen
•' <■1 x-iiule liet ( .,„.,1 ,iai ik kermis mit)'

K « > I 1 1 , 1 -. » - . . . , - b'pf'
• - • V > I X V 1 l l I |\ IN.V 1 1 II'-- •

mun ,)an m

haar gemaal eenige heerlijklu-ih-n al. terwijl Fihps hem nog opnam
onder de ridders v-an dt- orde van het (luhk-n \hp.

(\ \ iinif vervolgdj.

 wil hem maar Simon Dooriu-kamp noi-men. den boeren
jongen. die daar oji ..dc- groote waaid" aan het stekelen- '
))rikken is. Ja. nu ten minsti- is hij aan den gang. Zooeven j
lag hij lang uit in bet gras. turend naar de- torens van „stad" ;
(.■\lkmaar). \'eel stekels heeft hij nog niet ..omver 'ekegeld" :

en toch is hij al een geruimen jioos in het veld. Kijk. nu gaat hij i
in eens met grooten ijver aan den arbeid. Maar hij houdt niet vol. .

Daar leunt hij alwei-r o]i zijn stekeh-iiprikki-r; hij mompelt wat
en loojit dan naar den kant van den akki-r. waar hij gaat zitten 1
met de voeten in de droge grejijn-l. Nu is het waar. clatvolgens '
een boerengezegde een stekeli-nprikker ..zeiwe tokkies" (slaapjes) :
O}) een dag mag nemen: maar ge gelooft met. dat zoo'n jonge ;
kerel ..om de ha\'erklap" moet rusti-n.. Is hij misschien ziek? ,
Mei neen! Kijk maar eens naar zijne- oogen \-ol levenslust, naar ^
zijne wangen, blozende van gezomiheid. Is hij lui wellicht?' In ,
het geheel niet. Zijn vmh-r heeft met ..\'roiiwedag" (2 Februari)
den vasten werkman ..'edaan V-geve", omdat Simon meende, ,
dat hij en de knecht lu-t best ..of konne".

t Is heel wat andr-rs op lu-t oogenblik: Simon kan zijn plezier .
niet oji. Hij beeft een brief ont\'ang(-n \-an Mien
ze t mit m doet , Vlien \\-oont ..om de noord" -w-el ..'n volle
twee uur lio\-e stad''.

.. n (inajip-,- maid is t i-n niojipe bi-n 'r. Jonge, d'r vader .
moet 'r zoo goed bij zitte. 'k weet niet, .
h(K'\'t-ul morregi- laiul of ie wel heb en voor ^
Mien staat n luu-replaas klaar aan de aj^ ^
kant Hoorn erges. Fin zi- doet 't mit me; 'k j

k offie komme ophalen Zundageve® T
o\-er Veertien dagt-n gaat ze mit nie tc f

k me draai!
t  an tot .•\lkmaarsche ki-rremis; te minstr
t  zei an miin niet h-i

Mat lu-b 'k nu- draai! En'k hoo
kerremis;

mijn niet legge". . ,'^oo houdt Sinion i-eii gesprek met zi®
a\ maal moet kjlzei vi-n

^lien s brief nog eens uit zijn ..vessieszakkie
'vandaan h:dt-n om zich aan den inhoud te
^eig.isten. Hij kan hem wel bijna uit he

opzeggen. Hardo)) h-est hij:

yt7/?i .V.'utv jyun. '^/7'/'ccs:('<'/'^7'ri .
*2 . c' r 'Zl^YtEN' JU7Z

lie.
he.
In

a.ir \-,-,Ttieii datreii voor l^w
k c »( j , - , ' . . , i- wrpll'tial

IM'l •- .

\ anO  il< 1 ,1<

" ik blauw
Had ),„

"loef njks
\' "1 In

•l'lf
'l<reevt > maar^>rirt JN. 1 i iiic.«-x--

'Se\'i- natuurlijk, ken je'knim
ook ait ijt op nie«n i ij I i »| I UH.

-in lielilu-. Ik houw nou ®l
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ür iHTuistcr met dru
zoo

Je heste Ni ieiu die zig
""i'int Mieii

VadcT'/Sr"!- u weneke, d'r is gien spie.zit \ iKst 1,1, on wi] henne maar mit z'n drieü en bij jaap

lu'b toeh vast sjemeiglK.,,! in „uv
le w (lu t ok iii ig wvei

in liewwe wul-
chemerdl

ze

Die Jaa,)! Zo'n goo-
■  l"'*'lH'erel Maar denl- "\ ast nooit ok niet: \'t ]<•', dat

pie.nu niooie spnlle voor de dag kenne koninuom
Kn Snnon. ,l,v l„j al zijn goede karaktiTtrekke

'M- jn

i> N an:

. den moet je
11' om Mieii te krijgi'."
trekken echter niet \'rij

On/ 'i^'ntt op jaap" "..t'nze ble^ IS n prachtig peenlie om 'r ,.t. o
Den moot jaap o,. Iieullies kreupele knol hunm.

..ik hen 'n rijke hoerejonge. ik he
met Welgev " " "

't Z

Pl us kenne k " "Paas ku lu komme! t Is niii 't geld niet hegoiine, dat weet ik
;  'M \\c1 le moet sjemeigheid in mekaar hewwe ok,
I  1^ tocli zoo mooi as 't 'r hij komt.

'  g,-aag

maar jonges,

'n'inÜr ""k "''*1 ^ ''"'P k ok wel kenne klaar komme. graar

ou nee 'r'zin wé/e! Hij"'ui/hU wiV\nrt''''ó
kofhe mag ojiliaie en wat is dat nou \'ooi^ '"'"l
spoor mt x-rije' Zoo goat 'n burgerjonge nee ze'n nnuiuf

s  iiooldstel mit al z'n olwerk
—  ...V o-imeis. Oie Ji L'ulde 'ekawl h,

aap nee

-■i;njonge. Mit
en den mn niooie ratel,l,.ek'mi 'ons^u"dd^i.l\n^^
( - ve.Siersel ) en me teugels. ,lie j.j gulde 'ekost hewwe' D'r
ktn lU't' tluiti'; tl r komt ie ntimf -m .... i at- .

op!'
■  • . ' • •- . ' ^ nel) me zoo nooit

t ko'ezien. htrakkies zei 'k t kopere hit nog in zuur vaia'i".i)''leggè7,;
i' /xp.. dat ze t Zatenlag zoo glad skiiiirt as iTk-nHeuue zei k , Mien. al ze! k niocte vrije teuge de ouwe klii,pe

Kn mnakel echt. <lat vader en moeder 'r erg mee in 'r zin
henne; ,len mag je r s n keer meer uit. Casiweei. dat vader wc
s nut r moeder kermis 'einiiiwe heb, X'ader ken ze goed (ioeie
mensche.' zei ie vanochend. „en zien ,lat je 'r krijg, Sienu jonge
(11 IS dut. {t-ii XiUu'i litul (,'(,'11 zpc'1 l)(,'kciulc J^cniuukt

'é

ruanJ

met iliiim en \'inger.) ..lüm dubbeltje ken toch raar rollet den
komt 'r een Zundage\end een jon,ge \'au n ouwe vrijer \'an 'r
moeder."

Ja. die Jaapl Wat zei ie lest de smoor in 'ehad hewwe in stad,
toe Mien 'm zoo stiekeinjiies wist ot te skeejie. Hij wou r trtik-
teere hij Peiierkamj). maar ze moest lekker niks \'an m hewwe.
Och, c'erlejaar .\lkmaarsche kerremis kon je t ommers ok wel
zien. dat Jaaji niks \'oor 'r was. Hoe ze du' kei iemis toch ok an
'm \'erzeild 'eraakt is. begrijp je niet. (inaj). nou ja gna)), (lat
zei ik niet zegge \'an niet. maar heb Jaap n gouwe hoilozie.
Wel nej ie' 'n (.oude kettinkie. ja. maar mit 'n zuivere horlozie
'ra n- 't lijkt wat. maar 't is niks. Mijn ketting is makkelijk drie
maal zoo 'dik en hij heb 'r gien iens 'n middeljon an. ^ Ik wel! hn
let 'r maar 's op, Jaaj) zei nooit kijke hoe laat le t hei), as le

zuivere horlozii' niet te lete zien. Heb
z'n sigaredoossie zienin gezelskap is, om z n ^

ie 'n gouwe sigarepijpiei' Kn den moet je ^
1,1 zuivere jilaatje d'r o)) en n gouwe iiortemeiiet.

Kn den Mien, die, as ze op 'r best is, \veg is m
mit n bedroe
heb ie ok niet
't luweel Nei, 't moet 'ii'heet'je l'Ü niekaar komme. Kn 'n mooi.  , ■ -vt; Pril) oP heulies oiiweiwt'sse kaï mit
n kn;«.rl ||,«l „as
\oor ('haald, tncii k <11 i' Kwaiu i • -f v-i T-mi) /cl
Had je 'm nioete zieii stad, dat was eigelijk

'k Had toe 'n maaidnie d'r met ol\ rije. hm x'erlejaai kei mis ni
ok mooi . We ware in t ."'"''''A ', ^ „ci. Stoel en Sjiree.

,1,. sk, .s... 11..- .1.. var, ■ „'„s •,.[a.i|, „„„ Isivr' zittv rk ii .^"" 1' I ,,.|slv ra nK- X"
met: den kostte t elhes '"'"'l" y,. ^,.| •,!, ;,ji.n koinme. 'n
heb le nog verbeelding van Mi< ,,p kwaad toe-Ze zei m zien

u- nog \-erl)eei(nng \ <i
'loeie
Wcnsclu

j onge IS ie, en ik zei
Mien krijgt le nood,

mag me lije. Mit oim ken 't werk w, .m( . Dn .1 1
'//.olang iP

1 wvw . 'p DP Maar hocweul^
te telle en v \ ( - t gouden oorijzer) op? Die iienne
Pmkstere t, ^). ■ , . h'ian ot n keer te kerremis oi voor 'n hruilel't. dat
M-remns^f'-" u Y^te Verkeering te beginne, te gaan trouwe?
h k ëm , 1 "P
ze ineM 't we^e. 'k Weet vast. dat
wn. • 1^' Pen. . . . 't Zou toeh 'n lot uit de loterij
klaar '—"" ^ ^"nveul morrege best land staat voor 'r
n„>o'.V'ë'"r" P"'"^ "^'er zijn toekomstig geluk te mij-nuun tot een schel getluit Iiem tot de werkelijkheid terug roeji't.

,,1 ei neb je weraehtig 't sjioor van elleve al en 'k heb 'r
nog_ gien honderd ejiikt." —

Nioolijk Huitend gaat de jongen nu opgewekt aan den ariicid
(>m eenigszms den verloren tijd in te halen. Het werk valt licht

1,1 (c gUHlachte aan den volgenden Zomlag. Voortdurend moet
hl) er aan denken.

-\ls hij stiaks thuis komt en dadelijk het koperen Irit in een
emmertje met zuur „waai" legt, moet (iuurt, de meid, guitig
opmei ken: ,,tl r is r ien hang, dat ie Zundag blauw krijgt."

,,(). nej. Ciuurt. dat ken niet meer!"
—,,\ oor 'n kwartje, Siem, skuur 'k 't zoo

glad as 't deksel van de doolj)ot en den zei
't an 't kopere irit niet legge as 't mocht
ofrake." —

—,,Dat neem 'k an en jij zeg 'n Zundag-
e\'end maar teuge je Kees, dat ie 'n best
wijf an je krijgt."

In het volgende hoofdstuk over Simon's
lotgevallen oj, den hewusten Zondag, veer
tien dagen voor kermis.

H.

Het is veertien dagen voor kermis. Het
melken is gedaan ende varkens zijn gevoerd.
Het werk is af.

—,,Har echt, dat de melk nee febriek gaat.
\"ooral o[) zo'n e\"end. As je nou nog hellcjie
keeze most. den kon je wel thuis blijve.
Je begrijp 'r gien snars van, dat je verlejaar
je nog ajignajite om an de looj) i) te gaan,
as de keessies eerst ouders de pors moeste
staan." —

—,,Ja, har onzoet was 't oj) zo'n evend, as
je 'r op uit wou."

Vader en moeder zijn het niet volmaakt
eens met de ojimerkingen der jongelui.

—..Je hou nou je volk 2) temet gien
evend thuis; den is 't om 'n i)aar nuwe
klompe. den om 'n sjian (touw), den om dut.

den om dat. \'an nrijn jiart hadde we die keestcbriek nooit ezien
en keesde we nog zelf. Die (de jongelui worden bedoeld) henne
non in de ixierderij en ze kenne gien iens keeze! Ikke zeg maar,
'n boer is gien hoer meer, as de keezerij 'r uit gaat; wat zeg jij!
Weet je wat ze nou kenne? Fietse kenne ze, tic maaide net zoo
goed as de jonges, hiljarte, borreltjes drinke, 't henne gien boere-
jonges meer. D'r had je vroeger, toe wij nog —

Maar de jongelui lijken er heelemaal niet oj) gesteld te zijn vooi
de zoo\-eelste keer té hooren, hoe degelijk het vroeger toch was
en hoe ..onnoozel", hoe ..liedroetd het gesteld is met het jonge
volk van nu. De jongens vinden van avond ,.'t ojignapj^ersgoed"
niet voldoende om ,,an de loo])' te gaan, t moet nu ,, t zunnesse
goed" wezen. Eerst naar de herberg „om 's 'n beetje moed te
drinken" en dan 'r oj) ut nee Duurt, ot Koos. ot Ant. om r
te vrage voor kerremis", ^ .

Pt Moet eerst maar 'n lieetje donker wezc, aars ziene ze Je
zoo gaan. En 't sjweekwoord zeit omriiers ok: „vrijers, die t
miene, komme tussche negene en tiene.

De ,,maaide" blijven natuurlijk thuis in de hocipvolle ver
wachting. „dat 'r ien komme zei voor ze." — „As 't nou maai
de rechte is." Boodschai)])en. zoo noodig. zijn al onder melktijd
gedaan, „want van evend zouë ze voor gien geld van de wereld
niet thuis wuile weze.

We vergezellen de jongens naar de herberg.
^ ..'n (daassie jenever mit suiker!"
— ,.'n Potje iiier!"
^;.'n Brandewijntje!"
De kastelein heelt oj) druk bezoek geiekend. ..Wulluin dt

vroeiitehoer" lieelt hij als kellner in dienst van avond. Di-ap-
pige ojnnerkingen: ^ ,,Zeg, bloemkool, hier n katzie! ,,Ki,jh

[) an da loop" l>elcekciil niet ,,fciis uit wandelen fjaail'
karnerAM opzoeken" of ..naar de hcrl)ei-g gaan".

U volk", zoons, docliters, i;necnts en rru^iden.

maar ,,een

I) wei, bijproduct k.i.vl >eieidnre-



buiten.
l/iO

1  of ie 'n bos wortels in z'n Heek
'm deer loope mit die leege gla/A, ot u
heb.!' — 4. 1 l-pllner stoort zich niet aan de spotternij
i.'. Maar de ^ schortje met groote zakkenTer in.
en in zijn wit ovei -irtikelen. Eenige jongelui, die zeker
bezorgt hij ^stellen mekaar voor ..effies 'ii potje te
wat zenuwachtig zijn, siem..
stootc" ,,ver vrijers en vrijsters.

Drukke niet'voor de gek lete liouwe deur 'n

v'zêl'wel wat overblijve an de lijm) mit kerremis; enmaaic, - ionges, den ken je doen wat je wul." —

't al 'ehoord?! Mien van .... moet mit 'n jonge biiite

^ .^^Hier benne ze zeker niet goed genog voor 'r."
—"Denk je, dat ze hier teuge 'n jonge spreke wul? Voor gien

eeld'Wn de wereld! 'n (ii'oos ki .. . is ■ —^  jonge, wij hewwe gien ronde genog, ze wul 'r len hewwe
mi^geld.i^eb 'evraagd voor Pinkster. Vour ons doen hadde
we noe al 'n kaai (= mooi) Jieerd en onze k^r, nuwerwis was
ie wel niet, maar hij zat toch nog al goed m de vort. En - 't
was blauw hoor en niet zo n klem beetje.
—„ Ken je 'm?" — . ^ ,
—,,Weer ze nou mee moet? 1^"^' '■''ë niet. maar 'k heb

'm wel 's 'ezien in stad. Sijme, ^lein. . . .
■eloofik. Hij is ienigszeun, mitm ik. tenminste 'k Jipj^ nooit broers
of zusters van 'm 'ezien. 'n IMooi sjnil neb zn vader. En rijk,
zie je, rijk! (maj) ken ik niet
zegge, dat ie is van neus en oore."

. —,,Nou, vindt je i\Iien mm
effectief zoo gnaji ? Ze heb 'n
jiaar rare ooge in 'r koji, as je r
goed in 'r facie kijk. Maar al dat
juweel doet 't 'm. zie je."

—„Ja, die gaat ok weer onze
neus voorbij. ,,Waar 't is, wul
't weze", zegge ze wel 's en 't
lijkt wel zoo. Wie krijgt altijd
de hoogste markt voor z'n kees-
sies ? — IMicn 'r vader. Zou ie
zo'n end beter hewwe den 'n
aar?" —

—,,Wel nej! En nou weer zo'n
rijke jonge oji Mien ol! 't Most
niet magge. Mot je dat nou maar
stilletjes gaan, dat zo'n vreemde
snoes, omdat ic rijk is. mit 'r
gaat strijkc?" —

—,,Nou je ok zoo denk (de
sjireker schuift wat dichter naar
z'n vriend), durf 'k je wel zegge,
dat me hande ok jeuke. Wat
moet ie hier doen! Leet ie oji
z'n eige dorji blijve, leet ic deer
'n boeremeissie neme, dat mis
kien wel veul beter in 't werk
is den Mien mit al 'r juweel en al
'r mojijte. Werachtig niet stil lete
gaan! We hoeve 'm niet onge
lukkig te make, maar 'm effies te
graze neme. dat zei beure!" — r. I..

,. vlu-ee ze natuurlijk dadelijk deeireke. _ K. deiike. dat we 'm

d en den wul 'k wel 's
_,A» « ■' """ 1 «n

't land oj) nje. ^ ^ guiiue m_,.We brengen u > ;
—„En toch IS 1 '1^

• ,,r,.vó ze kemu' ons ■ ,. • . , ,voele zei. nog mee uit elaehe toe. '
.. Al moe.
klimmen

"'1":' ^,„-ingen en een i-- -
graag ad het sUmks bij tienen

En ze hebben ..eer ,,,.^mt te j.rakkizeeien. komt
wordt en Sinion "^-r'r ,veg is.
het weldra uit. dat _ i ■ ■ i i- „Zou ie 'estole ^^'^•^'ddik gedacht. Het verdwijnen der kar

't Wordt maar een ""ë' gebracht met di- bekende plaag-
wordt al sjmedig m vrijers". Bfl het licht van een
zucht ten ojizichte % an .„udekkmg. dat de kar het
lantaarn komt men al g-i ju-t duidelijk te zien.
land OJ) gereileii is. AaO , , , .j,. „aeht ken r mee emoeid

'■''"'■irvskaiidelezcmid. dh is gien klajipie
• n niks „.loi. hiilapi'vu. . . . ot le m

.,geve ze Keium 'l' le razend 't huid
dcm eveg<>r'^l niet voele zc h p, „u;e uit elac\_.Enleetie'tangeve. 'J^^_^__.^ uuswaaits.

Langs een anderen paar hekken o c

—„Zone w'ni kojijiie onder 2)
douwe? Of 'm 'n jiak ransel ver-
k

—..Maar gaan nou zm
weze." — 1 . i<vus oiii te blijven van nacht, uf , op

En Simoii staat voor Hij kiest het laatste, omdat
't losse jieerd" naar huis jp,; ihj weg bleet. Maar een
ze thuis ongerust ^-''udcU . ^ ^ zoo'n „kaai jieerd",jilezierig ritje zal het niet dikte ..rijdt le nietbest

„„der 'de man". Mien's broer
zal \'rijdag de kar meenemen
naar stad.

Hij (k' laatste huizen van het
dorj) lueeiit hij een half onder
drukt lachen te hooren en daarna
klinkt duidelijk de vage waar
schuwing :

„Pas OJ) nut kerremis. lilleke
oj'skejijH'r !"

't Is iiog altijd ..an" met Si
nion en Mien. maar iedere keer
„as ie mit de kar uit vrije gaat",
wordt het gerit in de dorsch
'ehaald en exju'es doen ze de
zware sluitstok oj) de groote
dorsclldeurell. M. Kr.imer.

w

oojie. dat ie 't nooit weer in z'n koji zei krij^r^^,
.,Nou. 'k zou 't

te vrage?" — '
—  .,Nou. 'k zou 't 'm wel gunne. dat ie inj^

B ROpT"'"
'^^iNDE KOKMEEUW

um hier 'n maaid
.

moeder of moest, maar hlien 'r vader is lid va„ "P ^^i
maar, dat ie 'r de jieliessie bij zou hale. 'k Zo„ i'aad en gelool
bromme. Hij is zoo goochem as 'n avekaat. Ar ' uiet graag voor
kennc we 'm evegoetl. Is ie 'r al? " — graze neme

—,,Ja, ctlies nee meikerstijd heb 'k 'm zjv,,
en kar. 't Is zo'n branie!"'— kommc mit jieerd

—„Oj) de kar. zeg je; 'k docht altemet daj •
jieerd zou komme: 't was zeker te ver. Xo„ "P lusse
klaar. Lete we nou weggaan, maar niet gelpu.^^^-^
wat mee noodig. Bij komme we weer 'i '

Een kwartier later loojien de twee sameiizv^'' •
bijheid van Mien'r woning. Ze verschuilen "i/'u na-
of heggen, wanneer voetstajijien gehoord 'échter boomen
IS gewikt en gewogen en zal aanstonds uituev'"' t"' 1''^"
ze OJ) den stillen dorusweg heelemaal niets h Als
op de , worft" (erf), sluijien ze in het donker m"
achter het huis te komen. <h"'ijlaan m om

..Zie je de kar." wordt zacht gefluisterd
„Ja, hier bij het zandhok."
Len oogenblik wachten ze nog. ,\lles blijft .01(le (len de kar bij het lemoen en de ander duwt -'

il'cVAi hoi nnnr U..1 1 ^ atl lgaat het naar het hek van li
Dan neemt

"^'an achteren. Zoo

LARUS RID I-
BUNDUS LINNÉ.

ANXEKR men jier-
soneii. die nimmei'
een broedjilaats van
Kokmeeuwen be-
zo(diten. een derge

lijke kolonie laat hcv.ichtigen. dan
slaat hun de angst wel eens om
het hart. Want is men in de
nabijheid \-an eieren of jongen
dezer x'ogels. dan treden de ouders
lu'sclieniieiul OJ) en onder kok
kerende gi'luideii schieten zelier-

haaldelijkl toi' oji de ,,nxcelkome bezoekers. Kaken durven ze weluiet. maar meermalen b'ch x'oelt men ile luchtbeweging van den
wii'kslag.

\ oor weidex'ogel lUaakt di- Kokmeeuw nogal wat werk van
haar nest. Kr woi'dt hi'ul wat hooi lai riet liijeeiigebraclit. vooral
Manneer iiestjilaats is gekozen in het moeras. i)an wordt een terpje
gebouwd van wel 5 d.^'- box'eii het nat. zoodat het water heel
Mat kan rijzen, alvoreim de eieren, drie jier legsel eii mooi groeii'
•u itig bruin en zwartgc'^'h'kt. er last \ an krijgen. Den jongen

lu het minder deren, ouidat zij toch dadelijk na de geboorte het
-st xeiiatt'ii. 0111 er niet weer in terug te keereii. Men moet liet
*■ ' wi'icii -.,-.,1 T-n. .,! ,,, 1 „ 1 1 . I I 'jt^s

wierel-

(barus ridtbundttS

nest
I  ̂ -- X . II .- ••• XX . X.J^ 11. IXVV I V IJ .*■ aiuU'rs zou in drzr (l(m^acVititir kluwentit^s
u mn i,r., zien. Ze zijn grijs en bruin inw-.rr^'^'^'''' l'^'d^uiemnvtje , ,,hk . M at heelemaal niet ox'ereeiikomt met het kleed van den

illen^^'^ ''"gel. Het zachte blauw der box'endeelen mag niet op'
' hl ■^^'''' ë"ud t"(di kan iiieii zien. hoe de koj) bij zomer-0  ̂looid is met een hnnnachtig zwart, waarvan des'winters
dit xvint,.ri.-i.':.'o'''e ' ^dekjes bij de ..oren overblijven. Vooral ƒ.-nrunkh.ed km; m;n^u''KokHmm; Zeemeeuw binten den br. ..ik

et weil^mi ^dne^T;'!
er door zijn „,s de ergste jiijn eleje."

w de hei-l.erg met kermis een poosje op eenmet „I jnen of „an'cle'lijn" staan aingednim
2) in t xvater gooien.

vrijer w

Als ze

aeiiten, wordt

nieeuxv m gezelschap van de
krachten '"■'"'dtijd vimhm boven de stads-
snax-d en Het .lonkerroocl van
Man I arus ^Mker kenmerk tn onderscheiding
<hgd is. ' ' "luistvns „ven sterk vertegenwoor-

'.Ion staart zwart ,
'liug.-m .

He nest,-.. . . ..... MMU gezelliv ,i..';„M„„ h.-oedtijd

,  , "CU gedurig oj.merken exeiti1)1 11111 o|> d,. vhmgvls hrt'a.ditergedeelte r'an
■  Dat zijn jongv x'ogvD. <!,„ .-orst in'het volgend
" ""den ziillvn .Iragvm

uestvn toch /i m'^'nu^'^ 'i' " ëC'U'llig lex'en. ook'inMen broed* _dikw.jls zoo du ht bij vlkander. dat men et
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hrai,v'knkk'','''nl'""'',"'V"""'"''"^ \Va,„u,T ,la„ „1 div vop.U
/  « , rd.k V 1 l."v..King.„ mak™./(Hl waaiujk dl' (lui tal ticanj^st wonlun.

..n' IS uun /r^en vo.,,- (l^.n landlxmwer. Zir nuuir
int den' \ oni (.•ngi.Tlingen un ntnaaldent d „ paM.mguwoddun gr,md wug te i,il<l<en. In tal van exem-laun Inuiden /e den pliiegendeii ot eggenden landman den ge-
lieelen dag gezelsclun., ^''1 ^ijn even ijverig lie/ig als'de boer
(d /ijn ailieider. l it dit oogpunt ook heeft de Xederlandsehe
\\ etgevrr beselierming verleend aan den mooien vogel, die geacht
wordt te allen tijde ' nuttig te zijn. Dus mogen ook zelfs in
April (Ie eieren van de Kokmeeuw niet geraapt worden.

^ rij zeldzaam vertoont zich ook in ons land de Kleine Kok
meeuw (Lams ridihundus Capistratus Temm.). doch tot onze
In oed\ ( igcls kan ze niet gerekend Worden.

J. I).\.\i.i)i;k Dz

HET ZAAIEN EN DE BEHANDELING

VAN ZAADPLANTEN.EK zijn heel wat plantenliefhebbers, die meenen, dat het
zaaien een der eerste voorjaarswerkjes moet zijn.
\ reemti is dit niet. (ledurende den ganschen winter
heeft men niets in den tuin kunnen doen, ieder hunkert
er naar om de werkzaamheden aan te vangen en dan is

zaaien, het verwekken \'an nieuw leven, wel een der eersten, waar
men aan denkt, doch is dit, wanneer men het oog heeft op zaaien
in den tuin, glad verkeerd en kunnen wij den liefhelibers niet genoeg
toeroepen; ,,Zaait toch niet te vroeg, het zal blijken, dat ge er
geheel mede achterop zijt." Tal van onze zomerbloemplanten
zijn toch van sulitropischen, sommigen zelfs van tropischen af
komst, zij \'erdragen onze zomers buiten zeer goed, doch lijden
zeer onder de koude. Xu weten wij allen, hoe afwisselend onze
voorjaren zijn. hoe somtijds guur. koud weer. ja vaak nachtvorsten
op warme zomerdagen volgen. De laatsten nu doen het te vroeg
uitgezaaide zaad ontkiemen en de eersten belemmeren de jonge
plantjes in den groei, wamneer zij ze niet geheel dooden. Een
zaadplant moet. om zich trraai te kunnen ontwikkelen, geregeld
doorgroeien, en dit nu is met te vroeg uitgezaaiden .gewoonlijk
niet het geval. Het einde- Maart of begin .\i-)ril uitgestrooide
zaad. zal door de zomer.swhe dagen ojikomen, de kiemjilantjes
zullen echter door het lat(r-re gure weer in den groei worden ge
stoord. en het gevolg zal zijn, dat zij niets \-oor zijn op die. ont
sproten uit zaden welke pas tiegin Mei werden gezaaid, ja, vaak
zullen zij de ondervonden schade den ganschen zomer niet meer
te boven komen en steeds min of meer achterlijk blijven. Daarbij
loopen zij nog. wanneer zij van tropischen oors^rrong zijn, ge
vaar. geheel af te sterven, zoodat er maar al te dikwijls van een
vroeg zaaisel weni.g of nicds terecht komt.
Om deze reden kunnen wij iederen liethebbei' slechts aanraden:

zaait buiten met t(.' \-roeg. wacht er mede tot de laatste \\eek-
van .\pril. gij zult er sleclits wel bij varen.
De (.'énjarige zomerbloemen, die toch het meeremleel onzer

zaadplanten \-ormen. stellen, wil men ze werkelijk mooi zien ont
wikkelen, nog al hooge eischen aan den grond, waarom het dan
nok geraden is hem goed te bewerken, d.w.z. flink dieji h*
spitten en behoorlijk te bemesten. Voor het laatste gcbiuik
men bij voorkeur z.g.n. stijven koemest. Een zaak. die vaak uit
het oog verloren wordt. is. dat ook bij de zaadjdanten wisselbouw
moet worden toegepast en dus niet jaar in, (aar uit dezelfde
zaden op de zelfde plek mogen worden uitgmzaaid. De aaule
wordt dan plaatselijk arm aan die voedingsstoften, welke jle
bepaalde idantensoort wordt vereischt en een mmdei krachtige
ontwikkeling zal er natuurhjk gaanilewmg het gevolg van zijm
Omstreeks half April kan men beginnen met den .grond, waann

men zaaien wil. te bewerken; vroeger "nRewensch claar h )
dan te veel sluit en oi)nieuw losgemaakt moet woiden.
.rrond of het vakje gereed, dan late men het rustig iggen en wachteTl . i(.e<l vv(-('r v<.or het zaaic-n af. Het best geschiedt dit onmid
dellijk. nadat het geregend heeft, de aarde is dan goed vochtig,

«-onto? V„or

1 h ('inz-Ldeii (n-srhie(it dit hoofdzakelijk z.g.n. uit de volle hand.bhiemz.ult 11 ^( . ( na ^ gezaaid. Bi)
gr(H-nt(mza(h-n ^oi' worden, dat de zaden gelijkmatig
''VrhV vakie wÖnhn Intge^ cm dat vereischt heel wat

'er handigheid dan menigeen denkt. Hoe gelijkei de zaden rcr
,,ver het vakie worden uitgestrooid en

-I"""' ï-.-.; in ind "■ ih-™ hrk,.-. dat soleerd mort

.trooicM. over het vakie. onmo,gelijk i■[■,.„ ,.,„,1,. het te diclit zaaien_ te
vooral hpi
lleetr twee
weet dus w:
uiteen en i-

(-lig zullen hinderen.Zijn de zaadkorrels uitgestrooid.

vo
I  (Vit droou

I """;":'!:, „,d. .la

orkomen, is het geraden.
Dit

■n

■1

zand te vermengen. i/n

WüKlen, een bewerking, waar ook nog heel wat tegen gezondigd
wordt. (Tewoonlijk toch wordt het veel te diep onder de aarde
gebracht, wat ten gevolge heeft, dat vele teerdere kiemplantjes
met door de dikke aardlaag heen kunnen dringen, met het treu-
nge gevolg, dat het zaad niet opkomt. Als regel geldt, dat een
zaadkorrel anderhalf maal zoo diep in den grond moet gebracht
worden als zij dik is. en deze regel sluit al dailelijk in, dat hjne zaden
m het geheel niet gedekt behoeven te worden. Het best doet men
dan ook deze. met de vlakke hand. r'oorzichtig door de hovenvlakte
te loeien en het daarbij te laten. C)ver grootere korrels kan men
voorzichtig wat aarde heen strooien en nog grootere, zooals bijv.
die van Pronkboonen of W elriekende-Lathyrus worden één centi
meter diep in de aarde gedrukt. Diejier is als regel niet noodig.

Ziet men, dat er spoedig regen zal komen, dan late men het
vakje onbegoten liggen. Is er daarentegen clroog weer te wach
ten, dan moet het voorzichtig begoten worcien. Dit gieten
moet voorzichtig met een z.g.n. broesgieter .geschieden en wel
zoodanig, dat de bovengrond wel vochtig wordt, doch rul blijft
en niet dicht slaat. Hiermede gereed, late men het vakje rustig
liggen en begiete het niet meer. Is het weer. wat begin Mei vaak
het geval is, helder en zonnig, dan wordt een goede dosis geduld
vereischt. De bovengrond droogt door de zon sjioedig op en. de
zaden blijven onveranderd liggen; van kiemen geen spoor. Groot
is nu natuurlijk de drang om dagelijks het r-akje te begieten in
de verwachting, dat dit wel helpen zal. Toch is niets minder
waar dan dit, en het herhaaldelijke begieten doet de zaden
meer kwaad dan goed. De o])iiervlakte toch slaat z.g.n. dicht,
er komt een korstje over de aarde en de jonge kiemjilantjes zijn
niet bij machte daar in of door te drin.gen. C)ok heeft het gieten
op het kiemen der zaden heel weinig invloed. Wij hebben het
meermalen gezien, dat een vakje meer dan veertien dagen achter
een dagelijks begoten werd, zonder dat er één zaadkorrel ojikwam;
reeds liegon men aan het kiemen te wanhopen, toen een jiaar
dagen, nadat het geregend had, de zaden zich prachtig ontwikkel
den. Droog laten liggen, en geduld oefenen, is het best wat men
doen kan.

Grootcr vijanden dan de musschen, heeft iemand die gezaaid
heeft, niet. Vallen de zaden in hun smaak, dan weten zij die al
heel sjKicdig te vinden. Een of twee dagen, nadat het vakje .ge
reed is, zal men er één musch op roinl zien hujijuden, doch de
volgende dag is er een geheele zwerm, die alle zaadkorrels, welke
onder hun bereik komen, ojijieuzelen. zonder er naar te vragen ot
zij daar wel voor hen zijn uitgestrooid. Zijn de zaden niet rnui
hun gading, dan houden zij er van om de droge aarde tusschen
hun \-eeren te schudden, waardoor zij \-aak groote juittcn in het
\-akjc maken en daardoor de zaden r-erstoren. Zij zijn echter
nogal oji een gemakkelijke manier van de vakjes verwijderd te
houden n.h; door er witte draden, bijvoorkeur z.g.n. breikatoen over
heen te sjrannen. Men steke daartoe een aantal stokjes rond het
vakje in den grond en verbinde die in verschillende richtingen met
draden. De musschen vliegen daar dan tegen aan, schrik
ken en komen niet weer. Een ander middel dat tegelijkertijd het
\'ochtig blijven van den grond en daardoor het snellere kiemen
bevordert, is behangerslinnen over de vakjes te sjiannen. ook
hiervoor zijn zij gewoonlijk vrij bang. Een bezwaar is echter,
dat het leélijk staat, wat met draden minder het geval is

Iets langiir of korter nadat men zaaide, zullen de korrels ont
kiemen en gewoonlijk ziet men dan al sjroedig de eerste twee kiem-
blaadjes boven de aarde uitsteken. Wordt het weer nu weder
warm en droog, dan kan men het vakje dagelijks met een broes
gieter voorzichtig begieten, omdat er anders gevaar bestaat, dat
de kiemplantjes, met haar dunne worteltjes in de bovenvlakte
zullen verdrogen. Dit begieten doet men bij \'oorkeur des avonds,
ojxlat de grond niet zoo siioedig opdroogt. Giet(in, wanneer de
zon op het \-akje schijnt, mag in geen geval geschieden en is dan
ook niet noodig. .

Bij een cenigszins gunstige weersgesteldheid zullen de ]onge
plantjes weldra gaan rloorgroeien en heeft men niet heel wijd ge
zaaid. dan raken zij elkander al gauw. Xu wordt het tijd om aan
het uitdunnen te gaan denken. Hiertoe wacht men echter, indien
dit cenigszins mogelijk is. een bedekten dag af. bij vcioikeui een
volgende oji een regenachtigen nacht, zoodat de grond behooih.jk
vochtig is. Laat het weer dit niet toe. dan wordt het des
morgens behoorlijk nat gegoten en wacht men met uitdunnen,
totdat de (ilantjes weder zijn ojigedroogd. daar zij anders aan de
vingers blijven kleven, wat het werkje zeer bciinoeilijkt. Bi] het
uitdunnen'moeten een aantal van de kiemjilantjes vcrwijdeid
worden, en wel zoodanig, dat de overblijvende oji een ondcilmgcn
afstand van onge\-eer lo cM. komen te staan. Hierbij imict ei

gelet worden, dat steeds de zwakste ji antjes nitge rokken en
de sterkste gesjiaard worden. Zijn er nu oj) het vakje jild^ken, waai
men te dun gezaaid heeft, of de zaden slecht zijn ojigekoinen, dan
kan men de kiemjilantjes daar inplanten. Onnoodig te zeggen,
dat dit vei-jilanten zeer voorzichtig moet gesdneden en ei bijhet ojinemen \'ooral moet worden toegezien, dat de woitdtjis
zoo min mogelijk worden beschadigd. , , , i <

Het is \-erbazingwekkend zoo snel als de zaadjilanten, na he
eerste uitdunnen, doorgroeien en al sj.oedig zullen zij dkanitei

•er aanraken, zoodat een tweede keer dunnen noodzakelijk woidt.' - m-iU-cn /oodat een tweede keer dunnen noodzakelijk wordt.

n moet l.rt zaad gedekt
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af te snijden. De wortels blijven
in den grond zitten doch zullen,wanneer'de plantjes g^c-S
onder de oppervlakte
zijn niet meer uitgroeien, nu
kan' men, wanneer dit vooizichtig
geschiedt, enkele exennjdaren vei-
nl-mten en ze oji een plek zetten,
wam cïe een of ander met is door
gegroeid. Wil men dit echter doen,
dan moet het steeds op een donke
ren regenachtigen dag geschieden
daar bij helder weer de opgenomen
plantjes gemakkelijk veidiogen.
^ Het mooiste effect verkrijgt men,
wanneer slechts één, hoogstens twee
soorten o]i een vakje woiden uitge
zaaid. Kooit late men zich veilei-
Jen een groot aantal sooiden op
Óen vakje te zaaien De icsuitatcn
zullen meestal verre bij de verwach-
Zg ten achter blijven terwijl men
door één of twee soorten te gebrui
ken een werkelijk schilderachtig
geheel kan verkrijgen.
® Een paar weken geleden prijkte
in bijni al onze groote dagbladen
een advertentie van een Lrfurtsche
rn-ma, die niet minder dan looo
soorten zaad aanbood voor een
minimum prijs en m hoogdrave.^e
woorden het effect beschreef, dat
men daarmede zou kunnen ver-
krijgen. Onnoodig te zeggen, dat , ,--i
men door op zulk een aanbieding in te gaan. hoogstwaarschijnlijk
'n het geheel geen resultaat zal verkrijgen, daar de jirijs alle
waarborg voor deugdelijkheid uitsluit. Voor dergelijke aanbie
dingen, ook op tuinbouw-gebied. kan niet genoeg gewaarschuwd
wordeiï.

SchrabrlsL

ZWERVERS.IK de provinciën Brabant en Limburg treft men plaatsen aan.
waarvan een deel cler bevolking reizende en trekkende is
en een Zigeunerleven voert. Wij bedoelen niet de noliilitas
der ouderwetsche handelaars, de Teuten, die nog steeds met
den kramermars (,p den rug in de meest verscheidene

koojiwaren zaken doen en die men over de grenzen, b.v. te
Hamont en omstreken^ grooten getale aantreft. Zij heblien
zich meestal dooi vJijj. arlieidzaainheid een eigen heim
geschapen en keeien daarin telkenjare terug, om de winst te
deelen en eenige maaiidgj^ vroolijk leventje te voeren. Want
de 1 enten voimen vereenigingen. die door liedacht-
zaam mkoopen, g( dezen tijd van groote mede-
chnging op allei lei gebied, zich toch staande weten te houden.

n  ̂ Veo-eemdc best bargoensch. samengesteld uitalle, Ie. v.eemdt

NIET „ WERKELOOS'-.

Italiaansch tot het Hehreeuv\sch en Arabiscli. Deze taal is
\"oorai eene ..spri'keiide" taal. want de woorden bootsen
geluiden na, geven de hooideigeiischa]ipeii di-r x'oorwerjien te
hooren. zijn afbeeldend of (Werdracditidijk : krackerik (geweer),
gramlerik (van grand, groot heer), hoinickel (koe), blederman
(schaaj)). kaffer (hoer. kafir). chajieiik (hoed. chaj)). klef (hond),
hijlt (brood), kreel (spek), koetsen loinnen (hennen vangen),
bocht (geld), inosse (\'rouw). smixmn (lUmi). swenser (landlooper),
toren (vrouw), treijers (schoenen), stiibbeler (soldaat), keut (bier),
smerr-en (tabak). De Teuten s ornien een fatsoenlijk, lustig volk,
dat zich aangejiast heeft aan de o\-ei ige b.-volkii'ig.
Ken tweede categorii' \-an (h> nunschelijke ..tndstmgels" zijnde

stoelenmatters. de ketellapjH'i's. de tingietei's. de i nilebuiters,die
vooral in Kooi-d-Brabaiit. bizonder in enkele dorpen, als Vol kei.
(Tiijksche Vianen. Loon enz. veelvuldig voorkomen.

Hunne levensbehoeften zijn niet gröot. hun zindelijkheid niet
oNcidrevt^n. De stoeleninatter gaat niet zijn gidieele familie op
reis. Thuis bewoont hij aan de heide clmi klem 'huis met stalletje,
w aai bij een lapje gi ond ligt ; m de N'rije natuur heeft hij een
kaïietje mi t (.'en kleine huif. gi'trokkeii door ei'n stel honden.
De kal is met allei lei kojieri'u snnisteriji,'n beslagen en onder

dc huil liggen eenige siiruiten. die. met jiim zwarte oogen en
kopjes nieuwsgierig den voorbij-

Ie kar hangt een bos biezen, waai'-
inede de stoelen, die door de overige
leden der familie opgehaald worden,
bcrsti'ld worden. .-Xlles geschiedt in
de ojieii liudit. (h' j ongere leden del
lamilie werken e\'en hard mede ah
de ouderen: t(.'rwijl mama het viiur

i-en gat in den grond opstookt
den jHit m(.'t hijeengctrommekh
rdappels gaar ziet te krijgen, 'tb

hun melkhoi'renhomh harige
komende opnemen. Langs

m

en

aan

e(.'n eclit Zigeunerliwen: bij niooi
w_eer zeer gezond ; hij slecht weer
ntschuwelijk. Ken tweetal tafereelen
"it dit huitenlt.\ ,.n kunnen wij
h'Z(.'rs aanbieden.

In Limluirg heeft men nog een
'K;rde Soort, du- een ander leven
eiden. dan hunne Brabantschebroe-
'b-rs en zusters: deze trekken i"
\\oonwagens rond en zijn vooE)
niet Zoo vlijtig als ,1e .-.êrste. 2iJ
'vgeren

■n om eten
iiekken zi(di'lag \ an nii irgen.

maaien niet :
"I I . De heeren houden zich in®'

';'^"inler niet vissc hen bezig, waai'ti*
-''bias hun alle gelegenheid geeT

heelt
'I'l >en

(.'U

( de eerste.
,  bij een dorp. stureim^kinderen om eten en geld uit ®

w'einig aan van d®
Zij zaaien nkb

zij' teren op

(h
Ven
'Ier d(

Wd

leze terei ht de

JIET MAAL lVOR/)T BEREID.

-l
••'vciziigij
sVll. (1( lol

dal
' laii

.  ''iioemd en dat zijf
ni'vlt men beproefd huji'^'
'keit" aan handen te
'^i'palingen te willen'Ie Woonwagens niet ntf®

^'llLkilonieter \a'n liiinne WOf"'
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plaat> ^^aan. maar dat lundt \uvu Riaioton, wttdiiken
tipuihtand KfM'iuU-n, daar dan Inf^vlijkertijd anderf. ild' hrd
met \cidiendfn. dr nadrrU.,! van cU-zn dwangmaatrnselcn zomkai
mnoten (.ndn\ inden. In I-indmrg tndi trdt men, Inzonder in het
zuiden tal van tamilu'> aan die met tenten en eannisels ile kermis-
^■n bezoeken en die op dat gebied eene eerste plaats innemen.
Het zi)n nette, getorlnneerde. rustige burgers, die, als de lente
met haar zoelen adem, knop en blad opwekt tot leven, zelf
Nederland en België door trekken. Hun beroep brengt metle,
dat zij tijdelijk in woonwagens verblijven, maar deze zijn met
simiak gemeubileerd, met overleg zóó ingeneht, dat zij alle
geiMelelijkheden \an een fraai, klein huis biialen.

A. F. V. B.

EEN DURE ONTVANGST.EhNBiFN tijd geleden deden m \-ersehillende ilaghladen
berirdumi de romk' o\'er de onkosten, aan de feesten
xerbonden. die een jiaar rijke .Vmerikanen ter eere van
hunne dochters gegeven hadden. Het waren feitelijk
tabelaehtige sommen en \-elen riepen schande over zulk

geldverkwisten. doch vergaten daarbij, dat het meereiuleel van
die beril agen weder door met minder aarrlsciie goederen bedeel
den waren verdieml.

Dat men echter ook in Fngeland nu en dan nogal wat voor
feesten kan uitgeven, blijkt uit het x'olgende, dat wij in een
ouileren jaargang van een tuinbouwtijdsehrift vonden, üp i
Juli iS(SiS ontving de Hertogin \'an .Montrose bericht, dat de
Prins van Wales haar een bezoek zou brengen. Natuurlijk wilde
zij den Koninklijken bezoeker waardig ontx'angen en verlangde
daarom, dat haar salons met Orchideeën zouden wonlen versierd.
Zij rlroeg daartoe aan de bekende firma Sander te St. .\lbans
op haar duizenrl planten te leveren, wat deze aannam te doen
tegen één (ïuinea jier stuk, zoodat deze x'ersiering het kolossale
bedrag van / I2.(k)o kostte. .Aangezien Juli juist niet de beste
tijd x'oor bloeiende Orchideeën is. \'ond de Hertogin, toen zij de
plantr'ii zag, dat er te veel witbloemige bij waren en gaf last er
nog een aantal met amlere bloemen te bestellen. .Aan dezen last
werd \-oldaan i'ii met di.' planten kwam een bijrekening \-an
wedi-r 175 ( lUiiu-a's. Ook nu was lU' Hertogin nog niet tex'reden:
wel droeg één der zalen haar goedkeuring wr-g maar niet allen
en ( IJ) haar last werden den heei Sander nogmaals een aantal
planten besteld, waai' deze x'oor zorgde; hij x'oegde er tegelijker-
lijd een reki'/iing" bij \'an ^tio (iihnea's.

Toen het nu op lietalen aankwam, was de Hertogin echter
minder \"hig. wel wilde zij het eerst bedongen bediag van iüüo
(lumea's x'oldoeii. maar niet de beide bijrekeningen. Natuurlijk
had de heer Sander hier geen ooren naar en eischte hij de vol
doening van het gelwi'le bedrag. Ken proces was er het gevolg
\'an en daar enkele deskundigen uitmaakten, dat de geleverile
planten het gex'raagdr' bedrag werkelijk waard waren, werd de
Hertogin tot betaling veroordeeld. Behalve de proces- im ge-
tiiigenkosten, die heel wat beliepen, moest de Hertogin 17J5
(lUinea's of / 2i8()l aan de hrma Sanders betalen. Zij had echter
ile Prins van Wales ( i[) waardige wijze ontvangen.

E. Tu. W.

KOOLWITJES VANGEN.W.AT is het toch een aaidig gezicht, wanneer men zoo
in den bloementuin de z.g.n. witjes ziet vliegen.
\'an de i-em' blomn x'liegen zij naar de andere, zij
koestenm zich in de zon en genieten van de kleuren
en geuren der bhumren. Kinderen loopen ze jube

lend achter na; zij geven leven aan een tuin. Hoe jammer is het
tneh?dat de ruiisen, waaruit deze aardige vlinders ontstaan, zulk een
MinzagKfl'.il^''' schade aanrichten. Fieii tuinman zal dan ook heiisch
met luu'hen. wanneer hij veel witjes ziet vliegen, maar met een
bezwaard hart zal hij denken aan zijn moestuin en meer m het
bijzonder aan de fraaie koolplaiiteii, die er nu nog zoo ongeschon-
déii st;ian. Hij zal pianziai oj) middelen om deze lieve diertjes te
vantren'en te doodeii. Hoe wreed dit vooral vele Lezeressen (lok
zal x oorkoineii, het is de noodzakelijkheid, die hem daartoe dwingt.

h'mi betrekkelijk eenvoudig middel is er om in koiten tijd een
•cm'tal wities te vangen. .Miai zaait tusselieii de koolplanten wat
Ruidcyshorcn (Ddphimuin . \jacis) . De witjes schijnen een bijzon-
,h.,-e voorliefde Voor deze planten te hebben; tegen den avond
vooral op vochtige dagen, zetten zij zich op haar neer en blijven
cl' lies naclits aan hangen, zoodat zij laat in den avond of viciegniorgen gemakkelijk te vangen en te dooden zijn. Somtijds
komt het voor. dat er meer dan twintig zulke insecten op een plant
zitten en wanneer men .lan denkt aan het aantal eieren, <lat iedere
vl inder legt, dan kan daaruit opgemaakt worden hoeveel rupse■ze Whze vernietigd kniim.ii worden. Ook /■. 1/gc/.s'c/ic Insscn
'llns up/imh/'s) schijnen dezelfde aantrekkelijkheid vooi deze,  .stjosC l-itteii. daar men ze des avonds ook d.kw.jls op de, 1 j ' v in de/1' bloenijilanten kan aaiitrelteri.hladeieii x.in 1 z , I |^„i,i,.rs|)oren als de Irissen, mooieAangezien /„.zwiar bestaan zc' hier en daar

V'"t" f''"m Is het waie als vlmdervalleii te dienena;ni te planten, oiii als lal r^aii ^

BIJ DE MIEREN.
(Vervolg).MAAIv kunstmatige nesten verseliaffen ons de beste «e-

legenlieid om dit alles zorgvuldig na te gaan, ofsclKKin
men natuurlijk ile kunstmatige omgex'ing in aan
merking moet nemen I). Zonder twijfel x'oeren bij
ile mieren, evenals bij de menschen, (iverbeschaafde

kunstmatige levensoiustandigdiedeii tot een grooter verzor
ging \an het uiterlijk. Zóó werden de door den auteur ge-
vangen gehouden mieren onveranderlijk uit haar ondergrond
se he verbhjljilaatsen eloor den invloed van het licht en de warmte
die des avomls doiir lampen werd uitgestraald, naar boven ge
lokt. Dan x'crzamelden zij zich in kluiten tegen het glas van het
mua-ennest, dat het dichtst bij de lamp was en na einig vooraT
gaand gedrang en geschermutsel vingen zij aan zich te wasschen
Kleine verhevenheelen. oneftenheden oji het ojipervlak waren
hunne gehelkoosde zitjilaatsen. Hunne manier van doen was zóó
uiteenloojieiid, dat het moeilijk is deze te beschrijven en nog
moeilijker ze met een teekening te x'erduidehjken. .Maar de meest
typische houdingen zullen wij toch trachteii te besehrijven.

tinneei het ile kop en cle voorste lichaanisdcelen reinigt, zit
het insect dikwijls oji zijn twee achterste jiooten en draait'zijn
koji naar één kant. Dan helt het de voorixiot op en beweegt ciie
ovei zijn kop van kruin tot kaken. Onderwijl draait het langzaam
den koji naar den anderen kant. om beide zijden een gelijke be
handeling te doen ondergaan; en wanneer dit niet voldoende blijkt,
\eiandeit het x'an houding en zet het de andere poot in werking.

anneer zij hun ,,achterhaar ojimaken" — zouden wij kunnen
zeggen — buigen zij den kop x'erder naar voren en de poot met
zijn bewegelijke sjioor-kam, the vrijelijk bewogen kan wortlen,
zooals een kam in de menschelijke hant'l. wortlt dan geheel achter
de kruin gevoerd en telkens en telkens weer naar voren gebracht
dóéir de haar-pruiken, die er op groeien. Bij deze en andere rei-
nigings-handelingen worden van tijd tot tijd de jiooten door tle
kaken gehaald om ze te hevochtigen of om er het stof, tlat tus.schen
tle kam wertl ojigevangen, af te wrijven. Dit herinnert ons aan
de manieren tier pties, tlie haar poot tusschen bek en nek beweegt,
terwijl zij het achterste getleelte van hare koji en hare ooren
wascht.

Het reinigen tier abtlomen en van het steekorgaan, hetwelk
zich aan het uiteintle tlaarvan bevindt en tlotir haren omgex'en
is, dwingt tle mieren tot tle kotltligste houdingen; en toch vintleii
we ot)k weer hierin de manieren van onze huistlieren tip heel kleine
schaal terug. Bijvoorbeeld; De achterste jiooten wortlen naar
achter geworjien en gtied uitgestrekt, tle mitklelste .jiaren recht
naar voren gestoken en mintler gestrekt, zoodat het lichaam
bijna rechtoji staat. Dan wortlt tle buik ontler het lichaam ge-
kromtl en naar tien kop geheven, the tegelijkertijtl voorover en
naar beneden gebogen is. Zóó krijgt het lichaam der mier den
vorm tier letter ("., bijna tlie van een cirkel. Ontlertusschen heb
ben de voorpooten den buik gegrejren, tle tarsus omvat hem gan-
schelijk en het borstelen heeft een aanxaing genomen. De strij
kingen zijn naar het puntige eintle van tien buik gericht en tlif
wortlt ook met tle tong afgesjionst. Soms wrijven zij. natlat zij
de tong in haar bek gestoken hebben, met haar jxiot over tien koj)
en tlan weer over tien buik. Eén mier zagen wij haar abtlomen
reinigen, terwijl zij aan haar achterste jiooten van het dak van
het mierennest hing. Haar abdomen was tusschen haar jiooten
o])gekrointl. zooals een gymnast aan tien rekstok zijn lichaam tus
schen zijne armen boven zijn hotifd brengt. Haar koj) was toen

i) Oezf iiantffkcnirij^cn fii de sclictscn die als voorbeeld dicntleii voor
de illustraties, werden voornamelijk gemaakt naar drie soorten die in ge
vangenschap leefden — de landbouwende mier (Pogonomyrme.x harhahis),
de oogstende mier van h'loritla (Po^onomyrme.x rrtidelis) en tle honigmier
(horli r/eonim).

Koddige houdingen hij hel reinigen der f>niiten en .■iteehorjianen.
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Mieren, hare vriendinnen vriendschapj^elijk borstelend en rcimgend met de
tong; a. het^reinigen van den huik: 1). het reinigen van pooien cn

zijden: c. het reinigen van de monddcelen.

omhoog geridit en tong en \'oor])ooten waren bezig, zooals
wij (lat alreeds beschreven hebben. Een andere mieren-acrobaat
zagen wij haar ])ooten reinigen, terwijl zij aan een ervan hing,
het onderste gedeelte van haar lichaam was naar den waarnemer
gericht.

'  (iedurende deze toiletbezigheden bood het mierennest een zeer
merkwaardigen aanblik, voornamelijk des avonds, wanneer
de lam]) op tatel aangestoken was en de mieren gevoederd
werden. Dan vond een algemeene wasch-])artij plaats. Maar
het merkwaardigste van alles wat wij te zien kregen, was het
reinigen en het shamponeeren van de insecten onderling.
Dit was ons een nieuwe en aangename ojrenbaring, doch geheel
onverwacht. Nadere onderzoekingen hebben echter getoond, dat
de natuur deze kleine schei)selen cle waarde van het samenwerken
met bondgenooten hebben leeren kennen. Mieren zijn buitenge
woon sterk onderhevig aan de aanvallen ram jrarasieten — een
gevaar, dat door ger-angenschaj) wordt vergroot. Aangezien deze
cajanden van de eene o]) de andere gaan, en zoodoende een alge
meen gevaar worden, heeft ieder individu belang bij de gezondheid
en gewoonten van zijn buurman. Dit bewijzen de zooeven beschre
ven yriendschai)sbewijzen. \\'ij nemen het den mensch niet erg
kwalijk, wanneer hij zegt: ,,iMijn buurman's huis is onzindelijk;
hem ontbreken de micUÏelen en de geschiktheid om het rein te
houden. Hij is er door besmet — maar wat kan mij dat schelen?"
Maar de burgers eener mieren-maatscha])])ij zijn bo\-en een derge
lijke zellzucht verheven en schijnen instinctmatig te ger'oelen
(tenminste zij handelen er naar), dat de \-erderlelijke gewoonten
en de rampen van ieder individu in hooge mate ook"zijne genooteii
en buiten hen staande omgeving kunnen trehen. Misschien wordt
(  it gevoel nog versterkt door een aangeboren beminnelijkheid
(  le ei genot 111 schept een ander genoegen te doen. En wat vinden
de meeste' dieren het aangenaam hun haren en lichaam te \-er-
/oigen. De nu zoo iiopulaire massage-kunst schijnt bij de mieren
aange-boien, zonder twijfel eeuwen voor dat de mensch er zelfs

n'i u ] "^"^"ten niet voorbarig zijn. Dat is te inen-schelijk. Het is misschien goed hierbij te viiegen, dat deze sham
bolangiloos diSc ̂ riendemlwS'

'C l s o v'"'"' '"r" gemeend, dat zij missch e
vnïdein oji de lichamen, die zij Ixdiandelen!

i,, „uViiaN'S
'■krijgt er een een soort van Tiirksch bad. Eim v r r

kameraad gaat weer zelf met hÜ SiD;'v,'"
lol- nn . 1

gonnen, die is tenkm De reinigster is met den ko]) Ix^
verzorgd en worden ' nnerd, zelts de kaken worden goedliandeld te kunnen wln-Il?r''''?mrdeifT gtmiakkelijker be-
thora.x, van daar naar de heun en k i het naar den
( e tweede en denk. oji dezelfde wiizè ' eerste jioot, langs
daar langs de andere zijde naar den kon' " 'r" ™
nadert en wil „„k het b-we nn i ^ 1-en andere mier
taak, maar sjioeclig vertrekt '^''^"-'^■"Ischajijielijke
c oening, precies als die c-an ('(^1^ 1.7 ^ ' vol
den nek kraln w,,. , een nond, wanneer iemand InnnHet insect strekt zich en terwijl Tl'^kalS

.  I.n.ns onder handen neemt. Wonien
•ille ledematen i„g/aam wentelt het zich oji zijde,
deze buigzaam eii ^^.,,vijl zich al zipi ledematen ver:ja zelfs geheel ''h ' "r.lkoiiie.i beehl van sjneren-ontspanning
slajipen geelt Ju
en van geinakziul t schejiselen ev ni scheiijien dusdanig- - (lat vvordeii is werkelijk vermak«r-vermakeHjkHet genoegen

■" 'ii'er gezien
p naar voren

liangen

geborstehl en p, auteur heeft wel eens p
°-(,or den toesclioin • • ƒ Panieraden. dan haar kojdie knielde N-(.or ^ ^ ;„,,ppers zich geheel het hangen en zkh
Jn-aclit. onder die ,,p deze wijze zoo duidelijk moge.
dan nnl^evvegclijk uits u .j'.areiitaal ja kunnen verwachten,jijjc als men van c mg te kennen gevende, iji
haar wensdi oin gticniig a.- ,i,- mier tot wip a^  t'ïebaar zoo ook de mier tot wie de uh:waarnemer l^egreejt net g .ainmldellijk toog zij aan hetwerk
noodiging gericlit vas,^ ^ ,i,.-/,.r mieren werd eens nn pAs wam oiiii"" . 1:)ooig...b D-, . jH.c'lrevcnheid dezer mieren werd eens op een

De afwasschmgen tciii volle getoond. Het
morgen geclureimc _^.„ne jiUiats <he te ki werd weggeno.
mierennest was ^ [:^,.d gezet. Sjioechg had zich de warmte
men en voor den "l i-' ' werden de bewoners tot buitenge-
door htd nest j.ruikje gras in het middenwone ftednjvigheid ( 1 g J,edekt. Zij klommen naar het
van de kist was et ' 'k l,*, „teeds omheen, hingen er aanuiteinde der H'neten <l.uunU.i^ Zij hingen "j
zooals ,!^.,',,ehillende houdingen, grejien de grashalm
kleelden ei aan m ^ ,„„,ten,,aar. die m hun volle Wje
met liet dei (h c kojdien met de voorpootgnwaren uitgestiekt, ( wyi^^^J ^d,domen te likken eï
r"'k fn im'n Hieronder waren verseliei<lene mieren en m één gevaleen ,a- ie bezig waivn een mede-mier te wassclien en te schuie-
- . ' Z "h gen aan het gras. een voorj.oot aan eene zijde en eenun. /^ij m g I ^ijdv van den stengel, beide zoovei moge-

a t;: Bhhh'.K' "p '«■■■ ■" *«4
ml ig en richtte zich oji en v...u-, ,y('i . omlerwierp zich gedwee

1111 (k .mcratie Wanneer gedurende -le hehandehng een ver-andering m liouding voor een', of beide j.artijen gewenschtbleek,
dan werd dit snel gedaan.

Deze toiletbezigheden gingen gewoonlyk den slaaj) vooraf en
voladen er ook wel oj). want het sjmykt van zelf dat mieren
moeten slajieii en de rust%-erschijnseh'n die aan alle beesten
treineen zijn vertoonen zicfi ook bij hen. Hun wijze van slapen
kunnen wij illustreereii door de handelingen te verhalen van
een \-ijl-en-twintig- of dertigtal landbouwende mieren, die leef
den iii een glazen mierennest. Zij waren door een gaslamp op
tafel uit de onderaanlsche gangen en cellen waar zij haar meesten
tijd doorbrachten, naar l)o\-en gelokt i ii hadden zich in kleine
hoopjes dicht bij bet licht neergelegd. Sommige zaten op kurken,
aardkluiten^en 'kiezelsteentjes, die daar juist voor dat doel ge-
])laatst waren, want zij houden van kleine \erhevenheden.
.Anderen weer hingen aan het glasojijiervlak een weinig boven
den grond: maar dit was geen veili.ge seluiiljilaats. want spoedig
tuimelden zij er af wanneer zij in slaaj» v ielen, waarop zij, met
een slajierig voorkomen en een moedelooze houding naar vei
liger jilaatsen zochten. De meesten harer lagen dicht op elkaar
OJ) den grond. Sommigen hurkten oj) haar buiken, of lagen op
zij, anderen stonden ..oji liaar teenen." oj) hun achterste pooten
tegen fiet ,glas aan. Sommigen kroju-n over de aarde, stajielden
zich de een boven de ander. Er lieersehte een voortdurende
onrust onder de groejijcs. en dikwijls veranderden zij van houding.

(Wordt vervolgd).

.. . kïirffvrh.'

l-.en aeroixitisch l:ad. \ 'i loidinnen. t'ikiindei afhorstelend eil sponzend.
Onderaan een groepje shipende mieren.


