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MEDEWERKERS.
architectuur, (Gebotewen, tvoninginrichting, meubelen, teerjkht'ng

ming. enz.) TUINARCHITECTUUR, PLAATSHESCHRI.I VING: A T. van
Beurden, H. van der BorCH van Verwoede, W<mjter Ci)OI., c. i., \
J. W. Hanrath, E. RuEMPOL, Leonard A. Springer, D. B. Iers teeg,
Dr. J. Wai.ch, P. Westbroek. ■ i / \

]jLOEMEN- EN MOESTUIN; {Serres, kassen, enz. vruchtboomen, sierheesters).
J. G. Ballego, K. Berendsen. E. H. J. Cunaeus, A. Fiet, J. J. Kruvff,
E. Th. Witte.

I.'OKKEN en KWEEKEN : {Paarden, runderen, woivee, honacn, pluimvee en
ander gevogelte, visschen, bgen)\ F. Blaauw, G. C. Duvai. Verwev,
Chr. H. J. Raad, S. Spanjaard Lzn., Joh. Ph. Tuyt.

FOTOGRAFIE: J. A. Bakhuis, M. A. Boer, F. F. Bruyning Jr., Dr. A. J.
M. Garjeanne, Aug. F W. Vqgt Mevr. C. de Vries—Blom.

hygiëne.( opvoeding EN ONDERWIJS: J. Bruin WOLD Riedel,
G. II. DEMMINK, J. C. G. GRASÉ. „r^c^u

landbouw, LANDBOUW-ECONOMIE, HEIDEONTGINNINGEN BOSGli-
CULTUUR: {Cultuurplanten, ■Woudflora, veredeling van gezvassen, enz.) L.
Broekema, F. F. Bruyning Jr., J. P. van Lonkhuijzen, J. Rinkes Borger,
J. Z. TEN Rodengate Marissen, A. J. van Schermbeek, Dr. J. J. Ott
DE Vries.

levende natuur en letterkundige bijdragen : Mej. A. Bien-
FAiT, Mej. C. Bienfait, Bern. Canter, J. Daalder Dzn., J. Dekker,
L. Dorsman Czn., p. Fransen Jzn., Dr. A. J. M. Garjeanne,^ G. de
Graaf, E. IIeimans, w. C. van Mkurs, Dr. Edw. B. Koster, M. Kramer,
Joh. DE Meester, Henri Meiier, J. Reddingius, E. Ruempol, Tom Sciiil-
PERooRT. Mej. B. Stolk, Dreves Uitterdijk, Dr. f. Wai.ch.

meteorologische EN ASTRONOMISCHE MEDEDEELINGEN : Dr. C.
ScHOUTE, J. VAN DER Bilt, Prof. Dr. A. A. Nijland.

SPORT: {Cricket, golf, hockey, kaatsen, la-wntennis, voetbal, bandy, enz.,-
paardensport; jacht en jachthonden ; automobilisme, vuielrijden, toerisme ; roeien,
zeilen, z-wemmen, visschen, zuatertochtjes: biljarten, schermen, vuistrechten, enz.;
■wedstrijden) J. Coucke, A. W. H. W. H. R. van Manen.

INHOUD:
storm. Illustriihe . . . . .
tn de i-elden z-an lielhlelieni, aoor .!■. . . . .
Tuin der toekomst en liebn,ute. gediehten, door f' . Winkler Prin'
//et kasteel Ileeze [sloi], ,ioor A. T. z-an /temden, geïllustreerd .
I'aria . •
,ATiiiir de zon Sihijnf, door II. C, :an /fouten, geïllustreer,/
/Ierstl/lis, door />'. .Stolk .
/>e ruïne Z'au /trederoiie, door /ransen 'jz., geïllustreerd . . . .
//et merkioaardiite zoeer in den hert'st -. •au njoS, a'oor Chr. A. <'. .\ eh.

geïllustreerd
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BERICHTEN VAN REDACTIE EN UITGEVERS.
Pij iedere rubriek -wordt gelegenheid -aoor correspondentie opengesteld en gelieve

men Z'ragen aan de Redactie te richten.
Fraaie foto's zullen gaarne ter beoordeeling ontvangen -worden. Te adrcsseeren

aan de Redactie of aan de Uitgez>ers. De inzender -oerzuime vooral niet duidelijk
zijn naam en adres te -oermelden; ook achter op de foto's.

Van tijd tot tijd zullen prijszjragen voor ae beste foto's op een of ander gebied
worden uitgeschreven.

De l 'itgcvers verzoeken beleefdelijk dit blad te noemen a/s men naar aanleiding
van eene annonce, een aanvrage of een bestelling aan een adverteerder doet.

//et auteursrecht z-oor den inhoud zan dit blad zvorJt -verzekerd ozereen-
koiustig de IVet van sS Juni /SS/, .Stbl. .\'o. j/j.

Uitgave vao SCHELTEMAfrHOLKEMA'S BOEKHANDEL
K.Groesbeek St Paul NnKoff "AMSTERDAM"

/N DE VELDEN VAN BETHLEHEM.Kom nu, Sahab !" nu'iit Mustala, mijn kiuUsic;" iMi trmiwc
leidsman o|) onzi' ronddnliiii^im do;)]- liet Huiiiije Land
terwijl hij imd moeite de drie neven elkander fjespannen
.Arabische beipijsten in be.lwantj bmull im weldra heb
ben we bet Lloydsbótel in de J aftast raat wrlaten en

vliejfen snel den weg op naar Hebron, aan welken ook bet lan
delijke Betblebem is gelegen.

Jernzali'in is eim woiulerbare stad, eenig oji aardi' cii door baix-
gesebiedenis cii door bare ligging; bet is z.io geb mwd op den berg
Zion en de anderen, dat men er niets \"nn ziet \"oor men er in is
e.i gidieel aan bet oog is onttrokke.i, z.iodra men bet heelt
verlaten: slechts oji i'nkele \'rij gelegrm ininten krijgt men iets te
aansebonwen van de stad, waar wc'reldsebokkende gebenrtenis-
S(.m jilaats baiUUm,

Onze weg is eenzaam, kaal, dt' \'elden liggen braak, lud is winti.'r,
m meei dan negen maamkm heelt geen Uwengewnde n-gen Kaniian
\eik\\ikt en aan den door en door vrncbtbaren b. idem nieuwe
kiem kracht geschonken.

(icbeel alleen, als ware bet door allim wnlaten, zien we een
eenwimonden olijlbooni; zonderling is ziin \drm; alle lakki

Kengloeien in de richting van bel zin<len, sleeiits één wijst naar bet
noorden been, geschuwd, zoo bet lijkt, door alle amkM-en. Hij is
vervloekt die tak, aan hem maakte de vei rader jmlas Iseariotb

(.(■11 einde anii zi,)n
( ,lij ' kan .gedijen in

jbj bet klooster
nitziebt, reebts
den a'-bteigrom

be

leven; goeii andere sprint van de
zijm
leii pi

(■11 link'-, eii
1  Betblebem,

Wat 'ligt' Imt lEmr sebiklerm bl i|„r;i'VLs,rh. n .li.' kl. n..-
den zoo \Teedzaa-n.Dien indruk houdt bet ook
iels in oosters'-be
Ie buizen lu'bbm

<.1' IMI ' I AWJ'VVV I

wanrii l ift ( iiidc staflji" t(

idig
iialiijli'''' '- ,, , , , .
(Peet ]-;iia- g wijd. oiitplooP. ziek 1,,,^

oii/e ongeil ontwaren, x'ormendc
doel \'ail onzen tocht,

l ip Imre twee beiu-elen en in
/• lo kalm. zoo beselici-

als bet stadje is bereikt, zeldzaam
lanileii De straten zijn nauw, natuurlijk: maar
irvir oud eaebet bewaard en de bevolking ook

TV .n" e"r' niet zooveid kinderen <ler westerstrandenen wanneer men n ^ nu i ^er niet

weten
Over de ondmaan

vondmi mi een srlmilpbuits, i
gezocht, staan nn al

• liillende eebter in ouderdom

\-()rst was in bet land e n
aantrof in p.J mi ordekleed zon men
zien als voor eenwen, toen E , ,wilde hoeveel zielen bij bebeeisibP.^  ' (Isebe gang waar m die dagen zij toevlucht

' die ekk'rs daarnaar te \'ergeels hadden
■honderden van jaren twee kerken, zeer ver

en bouworde; de eerste draagt

kbk. F lUi.l. iv iK-.'t „K.uliHni.iik.Tk" rn lu i Kiitl.,l„k
geloot gewijd: . , , i

Met een kaarsje m ik' bami
die N'aii uit de Katbarinakei k
sclie gang, dik' aan di' amleu'
Hk't IS er stikdonkei . kil, biei i n

dalen Wk- dl' twintig tra,;ipen af,
toi'gang ge\'en tot de onderaard
zijde nitnioiidt m de Mariakerk,

daar zoo nauw, dat bet moeite
kost verder te gaan. Dan verwijdt ze zieb plotsi Img en ziet men
rei'bts i'ii links als bet ware kleine kamertjes, m welke echter
ruimte genoeg is een klein gezin nu-t zijn bavi' eii vee te berbergen.
Bij dnizeiiden \'indt mi'ii in Balestina die spi'loiikeii i-n gaarne
maakt dk' b.'X'olkmg daai\an gebinik.

Nog ek'inge (xigk-nblikkkm en kb* im zk'k'i mLU\kk gting, bijna met
imrr'dan ckm sjilck't, wordt jdotSk-ling WkJ wijder aan bk'ide zijden.
We hebben lu't scbaarselu' lik'bt N'an ons kaarsje iiik't meer noki-
klig, want boven i'k'ii krijit bangk'ii ek'nigk' sik'iiijkk' lamjien; we
zijn gekonik'ii oj) kb- jilaats waa-' Maria k'ii Josejib rust x'onden

(ina bun vermok'ieiikle reis van Nazaretli, boog in kk alileesche
wiegjk' bereidden.bergk'ii, naar Jndea, en zij Imn kimljk- een

slckdits bestaaiVkle uit k-eii instulping van een rots.
Na no.g een juum seluTklen, bet klagliebt wci'kl iveds zichtbaar,

betraden we kle Mariakerk en zaten k-eii jioosje neder hij den
uitgang, kle blik gk'i'iebt op klik' kloiikk'i'k' sjileet, waar bet Licht
kier wereld geboren werkl.

Dof, van nit kle verte, gebck'l onbestemd nog, troften harmoni
sche gebiikleii mijn oor, bet komt nader: langzaam, langzaam,
Dk' gek' .''otswamlen Wk'èrkaatseii rck-ds k'k'ii sk'bemeraelitig licht,
daarna beller, ros; lik't sk'bijnsel \'an wU' kaarsk'U. Zwaar als oji
orgk'ltonen gk'dragen, klinkk'ii dk- volle niamik'nstemmen kti vul
len de nanwk' rnimtk'!

Bo\'en onzk' bootden lu'ffk'ii dk' klokkk'ii bark' jniebingen aan,
als wilden ze, ibiar boog in kk' budit, instk'mmen im't het .gezang
kier monniken in dk'ii schoot (b'r aardk' , i ijktrk'kkk'nde naar de kriptk':
, .\k'ni ( ivator:" Eii \-an af ik' lu'nvk'k'n, waamji Betblebem is
gebouwd, slne.gk'ii we nog een blik om ons benen, en zagen klaar in
kle avonklnk'N'k'lk'ii vage sebimmen zieb bk'wegeii; bet waren kk'
bei klers klik' lumne kmkk'n b. 'waaktk'ii, k.'\'k'nals eoor twintig eenwk'ii
dit klcklen linime \'oor\'adk'rk'n. /// x'olgdk'ii toen kk' lielitende
starik' aan dk'ii lu'nu'ltrans wrskdu'iu'n en , ,//■' l'b

TD/N DER TOEKOMST.
In A'k'ri'k' N'k'itk' stiT'kt, omlijnd door slooten,
Zk'shok'kig en \'ol likdit, zik'h nit k'k'ii tuin,
bui nu'k'i' klan k'k'ii. In k'lk k'k'ii lii'ig. Dk' kruin
loiseht k'k'ii lontk'in, Dk' straal, hoog ojigk'Sjiotk'ii,
Komt nu't k'k'ii goKang winklend nk'k'rgk'\'lotk'n
lui \lok'it klan Weg in In'kkk'ii \'an arklnin.
Dan u'oi'klt hk't knnstwk'rk langzaam, langzaam jniin,
\n ^'k'i'brokk'ii, klk'urk'n|)rakdit Nvrseboten.■•Vllk'k'n de laatstk' zilvk'rboog bbjit strak'ii:
Tn als k'k'ii kk'nrgoll , als lontk'in \'an lieht,
In ongk'brokk'ii klnizk'iuU'onkling jirak'ii,

k' top zoo hoog, dat ze uitwijkt voor 't gk'zicht.
an zik'1 gk'lijk, die hoiikk'rkklnizk'nd malen

Ik'ii lu'iiik'l inseliiet als k'cn vonkeiiselneht.

GEBOORTE.pi w..r.ll uit Uil,-In ,1,. ,|it^ _ 2,,.,
k  s'. bittk'1 gdaiizk'ii \'an dk' X k'rik' zon

i.-ii'.^ ^ fU'As rondom de mnrnu'lbron,-  ̂ topje niakk'iid 'lof k'cn gonik'ii spriet.Het roiule kk'itje, waar langs 't bek'kje x'liet.
Wonlt t Zoodra kik' da'. bi'gi 111ot email.
•j^iju lU't \an lijiu' kk'ur tk' sjiinnen, sjion

II '"pgs den sliertij) \'an bet bnigk'iid riet.
mazk'ii \'an dat netbbi in dk'

1 -igt stil dl ' N'ik'ngkU
H Woiiderx'rk'ngi'k roci'li iDS i ix'cr 't land.

oikleliikk' liam',1.,. M 11 unj iM- iiano.'11 Ik d in\ slnik'i's s.dmttk'iid uitgk'bangk'ii
jioigBoiul k'iid los den kiik'lk'nd strakkk'ii band;

'«v i l ixi iv i iv iiv i i 'iLiikt.■1] streelt des im.rgk'ns bloedloos bk'k'kk' w.mgk'ii
Goi , ï stionkk'ii \-an nw zakbtk'ii zonnebrand.

1. Minki ik Tkins.
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Toto .-l/ii^. F. U . I ogt. HET HEEZER BOSCH.

HET KASTEEL HEEZE.
AAX (If hinnciiplaats lissen de bijgebouwen. Achter de

groote poorten der bijgebouwen schuilen de inrichting
voor electrisch licht, de accumalatoren, de stallingen
der paarden, de bergjilaatsen voor de auto's en al wat
er zoo al tot de huishouding van een groote be

zitting behoort.
()ok de kantoren \'an den Heer en van den rentineestci liggen

<laai- Dl' rentmeester mag waarlijk wel een goed oog en een hel
der doorzicht hebben voor het bestuur van de hoon hectaren
groot.' he.'rlijklu'id. Men bedenke eens, .lat hij zulke bezittingen
iu'ho.ir.'ii bouwlan.leii, Imsscheii en heulen, .lat de bestuuuk-i
.lus lan.lb.niw.'i-. houtvester en ..ntginner moet zijn Dat c aai mj
|„.l,oor.'n pa.'hten, molens en jachten, .lat liij ,lus .Ie waaiMe vm^
huis .-n h.,f moet kennen. <le belioelten van .Ie rna ende «em en .
.lat hij .1.' la. ht nmet .hieii beschermen tegen de n.ujit talende
linksen .Ier str.i.iiiers. behalve n.ig h.inderdeii en h.indciden an-^ikml die moeten bijdragen, zo.^el tot.Ier gr. ...t.' bezitting, als t.it de welvaart en t he. aan de^i^c^^^hvt kas.„.| p™ ÏÏÏ' lim.kuóord, maar <j..
.hgervan .len Hiii de te ho.iren leggen, den
.Iers in .leze streek en .Ie bezittingen "'H | .... , ^^^ta" uitgang van zaken ^''e®^"iiïp.ggc'n. waaruit ons blijkt,
het leven der van 1 uijll s te h^t verleden der

r„;.er;kve,-v„;a:„ „jden vi„d,

"™r:""Arh;d sk.imt men op de men zich in eene omgeving
lii't cT zno ^cIr'cI antlcis int c ^
van vier. \'ijf etniwen ,,„,^tig geiilaatste vensters ligt

Een hoog gehouvv met " K,,^f;ven en schuren. Vroeger
voor ons, rechts en links onde bijg waarvan nu de
lag aan de linki'rzijde a. htei g^.hnuw ziet men ookgnnulshigen n.ig te vm. en zip . vroegere eeuwen
de lag.'i- .gel.'gen gewellde I t'gplaai. . .
een aii.l.'i.' b.'st.'innhng ha.< ' ' "• jff .lat nog op .ir.li'iiing

'j r'r'i'd'i: .'a"."wacht, /eer zeki'i zal im o...

(Slot)
gen en het curieuze nog verhoogen. Was het wonder dat wij
met een dank aan onzen hegeleider van het oude slot afscheid
namen ? De zon nam reeds haar weg naar den horizon en
wierjr een jirachtig licht op veld en weiden.

Wij gingen terug.
*  *

\'an af Heeze zullen wij te voet de wandeling naar Geldrop
ondernemen. Ver is het niet; een uur! Daar ginder rechts langs
den weg op ziet men de hooge kerk met den zwaren koe])el en
de twee slanke torens hoven het geboomte uitsteken. Wij laten
links de torens van Heeze en Leende liggen, die van hetzelfde type
zijn, als die van Tilburg, Oosterwijck en Breda; slank, recht om-
h.iog en bekroond door eene opene, lichte lantaarn.

Wij komen langs herbergjes, die hun ,,verlof of hun ,,veigun-
ning'' op het bovenlicht der deur voeren ; langs de woning
van een boog- en pijlen"-maker, een echt Noord-Brahantsch m-
dustriecei: langs de werkirlaats van een klompenmaker, die voor
het misvormen en tevens het warmhouden der Brahantsche voe
ten zorgt en zoo gaat 't voort, tot zich een hoertje hij ons voegt
dat al geruimen tijd achter ons aan getrippeld had en ons heelgemoedelijk met den naam van ,,vrind" aanspreekt.

Waar de vriendschaii zoo onverdacht royaal geboden woidt,
mag men ze zeker niet beschamen en ik kuier met niijn nieuwen
metgezel op Geldrop aan. Hij blijkt een ware mentor te zijn, want
hij weet me best in te lichten over de plaatsen, doipen en gehuchten die hier en daar verspreid liggen. wijst op Zesge-
mchten dat. naar ik voor 't eerst hoor, ook Hooggeldrop heet,
hii vertelt mij in onvervalscht Brahantsch dialect, in t echtMeije-Ssch lat Heeze en Leende binnenkort nog beter met de huiten-
weield zullen verhonden worden, als de spoorweg van Weeit
naar Einhoven gereed zal zijn. De hooge palen, een eindje vaH,^rwvL in 't veil wijzen de nieuwe richting aan en we gaan een?, V Lïij, wiar ,1c „icuwc. lijn den grcoten weg cal en.jdcn ene  huis verclwijnen nmet. Daarhij vertelt Inj mij een giap, hehewijMdat er iii 't volk een goede hoeveelheid luchtige opgewekt-
'^dedi:ie lijn zal .mder Weert
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tiac', iiaai ,),is i ip. hi,-M ,-r',-ii >til hij
.k". .aal,- Ikini,-, . wal ik i.iij,, s h,-
n>iT;^i,-u \-ooi . .ou,l,- llarlii,-: aai i-^au ,-ii
, '.aa,-, ,ia ai'-t k,ni \-,-i klai;i-,i , -m ai ri'. ,-,-, , 1,-n
'Ci ', ()]iLt,-hikk,'ii lil ,1,' I)i >iaiiif Ir-tci'I
Irimlli'A'rn.

A. F. VAN Pii kKDI-N.

f/^fo Au^, /■'. W. yrt^t. KASTKHL IIEEZE (BIXNE\TLAATS).
VARIA.

l-'i'to Aui^- /*. ^ ETEE OUDE KASTEEL DE HEEAE.

Het hiiit,'n^c'-.v, 1(1,1 za j,ti- lUijaa,". dat
op enkele vocht,la'aeu ntt. ons noa n,Cl
heelt doen khi'Aen van de komle. doet
allerwegen de heesters nitlo ipe.i. inei,ir;
i;r, e.i tipje siert /e. In een wild I,, ekje
van onzen tuin is de kamp.-rto.-lie aan
het hc'ieven; tal van \aste planten h.--
f^inneii alweer te . .wi-i'keii . k,ioppen \an
verfpoten eaiijari.tte anjeliere,i harste,, open
en de hloain ontplooit zich. Ook de ra-
,)oltj(S, de overhlij\'ende, jirijkeii ,iott met
bloem,-n ,>1 v,i,'men nii-tiwe knopjes, dii-
weldi'a open zulh-n .tta.in als het zachte
weder aanhoudt, 'loch is het te liopi-n,
dat (1 - vorst niet lane nieer uithljjlt en
met ke.stmis maa er sneeuw \'all,-n andeis
heiiheii We het x'ola'end jatir o. ize i:ro,ne
Pasch,-n niet.

(iIM.ItT l l-lKDKN. De hdi mlschen zi.jn
mei'kwaardia, nuuschen. /,.i w,-ten zich
hamhd; ,-en wer; dooi' hel le\',-n te sl.i. ,n.
e,i m,-t sm'ces \'elc,dei ,h,i,r;,- ,, aan t,- p.d<k -n
al laat hun , iii\'o-.-,hnr;. \M-,"a,l, k,-n h.\' . h j
die \'au Hollaiuleis en Duit-- her- ,-i ,e t- -
WCIschel, o\'el'. Zoo We;',1 een X'riend wi',
mij e,-ns !.;a'\-,aaad : ..1 sa\' . caikl \ou teil
me what is o-,le-k,iloon is h;M-iii h .^. . . .

,,

Pe:s- ,onlijk gehemde mij d,,/,;- dauen
h,-t \"ola-e,i,le. 1,1 een e,'Zels'hap h.ni.;el-
s-.'hen spi'ak ik nu-t een hunne, o\a,
hhi.itelsi'he lett,-rkun, Ie : to, \-aiheerwijze
k\\ame,i ook de hedenda.ittsch,- Duits,"he
schi-ij\-ei's en de Duitsch,- kl,issi,-ken te,
spiaki'. Ik ,ioemde ook (ioetlie. maar , 1e
Pni^elsi-hman sche,-n win de/,- :, n, ,o,t ec
ho ml te hehh.-n. I'hndelijk sch,-,-n Inj
ziel, te hei inneie,! en zei,Ie : ..(h, .\ow 1
i'ememher hia, I V'es I A'es I 1 kn- 'w hin,
ipiit,' wille I I-lut. w,- c.iil hnn
Skiller ! ! '

(ie,leputee, ,le Staten \-.in Zui, l-Holla,nd
hehhen afwijzen,1 beschikt op h,-t verzoek
\ an het eriiiiH-ntebesti,ui' van ( hi,l,l, u p.
om de,i Doi |iswea-, den H.izeiswi-a en den
Smalle eindwee omlei' di,- e,'m,'ent,- \ in ,
alle motorrijtuievn ,>p mee,- tw,-,- wi,--
l-en eesloteii te veiklar,-n.

*
*  ïF

Ih'ielsche \-lieema' -hm,- . Zo, idr.,
we,-,- zi,-h to,- leent, z.il , 1,- heei
hijns zij,, \-indine bei,,-, ni,-t
,,p\\aa,-ts'-he bcweeine; ,la, :n,,, z., 1
proel wo,-,len ecuomen nn-t di- „u w t-
sche beweeine zijn,-,- m.ichinc, \"ol \-,-i -
landen w, i, ,lt uit,e,vien na.n d, -z,- ,-,- i>,t,
jmu-l \-an Ne,lei lan,ls he \ heep, t ,d^

h. t
k, -
e,'i ,

( '("1

JN IIET IIEEAER BOSUi
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MORITZ IMET PEZ ^'lijven zitten, ̂ 'cvolg misschien van een
.  i .■^ (H' i t,.:,. j. i. .... /-I'j TT ciirrrrtA-

yy WAAR DE ZON SCHIJNT!'
.  , M., ;, l 1,;:. -. .. , , . .-an <le <"iaangi''i''-<''"^_b';,''^Hl-i'r lijkt . ''', hijstcr I indankhaai' ^/'■l.\,9\vèer U' idhUi prn

\";m ini>-tij^fcn nat Hollamlsrli w"''^ *; nazond-''"
tcrwi.jl \\ i'ni!ci s<'lii)one tla.m''^, . v'',',>-,.nih<'r-n'i:hin(l l'i-'l'-
zaclitcn luTlst zich tut zelfs in jdo,'^ zullen on^
heil \'i »'i'ti^ezet 1 Xazoiner en h*-'' ^ bijzonder-

Hi)llani lers lan.h 'lenttenis (li)en bewarht' ïb'^noiHlzakelijk'-'
nracliti.Lis, te iiiniKer liet ;,n'lia<l onnlat we' j,,"H<)liancl koint
heid dezer piacld wisten Mn.ar het .p ^eker weten.
laat en mensrlie" -^ijn nieiiselu'n. ZimiUi p^bhen ''"tih
dat een tijd zal breiif^en. dat wt' ^ (p, ,-ngenkleeren
p^.'n (H) znlke latte din^im als oc erselineiu'h- ' "■ (-..urint te pki.ken.
te lane .ecdra-iteii liehl)en en het X'erlan.k''" " ^^j„ter. dat het

Er zijn \ a,n die perioden in een Holh"" ^ ,.,.,1 j-p liensch nog
Hnllanders. moeite .r;aa.t kosten te ' ' ' 'I ms.

dat' het
u asch nog

,  .-udite d" „f van wie weet wat voor ergernissen, dan sugge-
, Vc ih"d'-""f;'t ohmiddeiiijk weg, want in de St. üloritzer lucht
I-t 'pracldi.ge. doorzonde, ijle berglucht van dit be-

• '^nwrs ''S feitelijk het hoogst gelegen ..Luttkurort" van Europa,
'  nidft""' ,-,n<'cidheid bestaan. Inderdaad is de lucht in St.1''', .men ^'^'oeheid, koud en droog, zoo droog, dat. waar ge m
l\, ritz ec-n ^'' .en kunt laten knetteren door er snel een ebonieten
Holland n^^ a ;\i„i-itz met de vingers alleen
L-mi doof ,,]5 ge er 's avonds uwe wollen klceren uittrekt, knet-ch a ■ „ „P i.i.,;,-,„ „ntindinkies. En ill

Novem-

kani dooi gc ui s avoncis uwe wonen iv.o.....
kunt doch .'pp-eh ze als met tallooze kleine ontladinkjes.
teren nn ''^"'^..o-te dezer lucht schijnt, dikwijls reeds van irtlCO droop •> Ttolln'
de

af
heme
ber

,  ' o ' I -che \'oor oiis geduundtergens de z-m sehi|nt op dit oiidermaaiw" ■ ^ ,^veer grauw
eindelooze weken Zoo hopeloos grauw f \-erwenden
en nat. dal het zelis \-oor een . ip dit .gobu'< ' wordt,
als voor een kleintje vervaalden laa.ghih ,i..i..,.n en de
en nat. iiai iiei een opon kras wouu.
als voor een kleintje vervaalden laa.ghih pakken en de zon

Te kra,s.^ (,elnkki.ge: die <lan zijn kothj' .X_. miezerigcn en
tegemoet gaaii. I vertrekt o.P een wei met den
volkomen ondrageh.jkeii januari- ol j'''" ^aar Hazel, vindt
prettig-liehteii iiacbttrein uit killen '"'st i Erigadin en,iaar het Erigadin en
d _ goed weer er bij en

naar de bei gen. tl1 j iLtl. I 1 l t. ' _ 1 ' »T

,.,,rstig en zonnig: rnissrhien
,ast l'iJ 1'vt .'f'';, pengadin, waai dooi,evende Albula-spoor-

aar 's ochtends den aaiisliiitenden trehi
als U een l .eet,e bolt dat doet U Zeker ,
\ oort gaat het onder al-opklareiiihm her

< hur is het weer prachtig .geworden v<
af en toe een sneeiiwluiit je. hiaar dat pa. , j vvaardoor de
wild-roniantisclie laiidscha|) \'an hi't ' .1,,-oevende .
Jirachtig-vernultige al booger en '""'Se' j-^is, waar u,
weg u naar St . Moritz brengt, het ^ gegaan waart,
juist ongeveer wer en twintig nur I Hi.jna
in straleiideii zoiinescliijii wordt iieepgi • reizeiis tot
niet. Het .Vlpen-landscliap ''V'"!b,n 'Ibamoeieiiis vergeten werd.
zulk een sterk genot .gemaakt, dat nlh ,.en prach-
Ziilk een diep-hlaiivve. geheel "hk''^Y. . ni'euw bedolven iiossclien;

f^^oudcn /'H! bnvcn wrchlc v iin om ^ siu't'uw ;l1s vvann toe-
boven aa.ii den voet hunner '"'Th'''', te gletsclu'r-koiipeii zoo
gedekte dorpen; ile bergi-n, i H < i .,|-te romantische (kmiieii-Mauw hellen mi de ,i,-aperiein van het

is li' e--""'" e i™l'' ' 'kg''''''''YV ge in st ^Ioritz niet aan, en
hei

machtig ill het

Wouden op Inni hel
als glas doorzichti.ge ,, .
alhangeii. .\eeii . verin.H'id ^""9 restie uit Holland inede-
m

^  • '"tfaaft, een heerlijk warme zon uit een Italiaanschen
tot ril • pg windstille, klare dagen er elkaar op, en-

een winter afgebroken door sneeuwval met wind,
gele ninE"'^ "vpiden over Maloja aanloeienden sneeuwstorm, die
den nrt .-^.jkeiis nieuwe schoonheid .brengt, de wegen weei
liet Engh' voor het sleden-verkeer en nieuw s]iort-genoc-onniehiv l'''^„on r''-' honderden en honilerden gasten, die m de
.ren brengt '' St. Moritzer hotels vullen,
winterman"' Bad. liefelijke meer, doet een langen wm-

St. l^kir' .Yi en hotels liggen er ingepakt ondei een dikke
terslaaii: Y " De beroemde staalbronnen. welker vvater Paiacelsus
sneeuwvae 1 • .^^.versterkend voorbehoed-middel tegen jicht,
al prees rr.ls ' wachten op de heiische en verbeelde kwalenpodagr-ri 3,.. Moritz-dorp waakt en leeft leeft voorder ^""^'"''^Yielingert. die er zich te goed doen aan lucht en licht
zijne vreciTr
en spor-t! Moritz volstrekt niet: vergeet met rok, smo-irenvoiuhg ■ • („.jrien in uw koffers te jiakken! De hotels huis-
king. zeer mondaine, op pretjes en dansjes beluste me-vesten eehY'j^^ Engelsch voorbeeld, de sans-gene van

^ " • 1 , 1 ivtram it tT-rl Pil 2
E. nvoncls, op nngciscn vooi i^tcHri. vi.. ^t' verwisselt voor de correcte evening-dress en allei-sportpd-k bridgc-parti)tjes af, totamusenientu ^ yj^^pig „ver daglooners-ai-

voorlezingen

t  i'oor weinig jaren St. Moritz bijna uitsluitend door^^k-rd Y' „cht. Engelsehen èn Duitschers zijn thans de hoofd-.ingelscheii ' jong-Engeland vn jong-clementen hl wedstrijden, vri|wel elkaais
Duitschland. g stijl-voller de Engelsehen
portuur, whcei . ^ ,,„,1 .;.wirtk-leeren.

wedstrijden, vrijwel eikaars
correct, zei Is
En ze weten

ochl er sonw t. .ch n. .g een heel kli in 11 .

in dl
zich

De
deIS

vvonderlijkste toetakelingen van sjiortkleereii
Moritz het meest de belangstelling heelt.uit te dossrlien!sjiort. die "Y pj.jm-'wtinm matm vooral dw langs de aan-

gelegde, ijs
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niet, iiraclitiL
Mnritz te weiniij

\'el"ini leielli 1 i Uil teen

/eer liii ineiid.ren, maai
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hen een ]iaradijs was
wandelaar met den ski
lift h. ste .ijenut te luireii
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S
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111 den
llell-
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uit lauke tochten iloiu

.V. MORITZ. DE POSTSLEDE.
van St. Mnritz af ttit heneden hij ("resta. waarhij , onder krainn-
achtik', tot O]) i'vu vijlde seconde iiauwkeurik, tijd-oimenteu, steeds
om het hardst ijuhohsleed oj fjetohokaud wordt. De , .starts" der
sktkhauen, \ooicd \ au tle hohsledeu, zijn de verzaiuelplaatseu

ijzeren fje-
.. . .v.., "XJll V»V V V 1 Atl,vau wat St. .Moritz aan sjiort-kasteu her,kt. De laiike.

vaarten der

wouden waar de slejiende demie-
takkeii. mo(.'(le, huikiu onder /uu
zwaar een snet tiwvraclil; waar de

eii j ilok sneeuw, die neer| ilolt. een tak,
re\-en, (lp de Stille straatwepenVii^ ■„^.luiden ^ , ,

■  , 1 , vaii ..(•iiiS'- J \-au slede-hellen, dat de muziek n \ anwi''ksl'kk_^ j.j^ (k' ]j,.]p in.t iimike. stralende /i iii liclit
/J.ed.'i-I- K, ,\-en in de wit en hlauw en konden elet!  h'Tvri'<'''-j'^nm'd''''-'- i„iven in de wit en hlanw en gi ndeii gf

,,hohs , \'an \'oreu rustemii O]) een heweekhaar en /j^ v. j i I'k \\ I UUll Lililus hestiuirhaar onderstel, worden meestal met vijf kojijien he-
maud een, dikwijls, maar niet altijd, allerliefst meisjeskojije en
Vier zonverhrande jonkemauiiem koel-strakke, heenike kned-ke-
siieden kkul-keschoren Dn.kelsclie, kezicliten, of de vleeziker, he-
weekhjker en jovialer lijkende van de zonen win het kiniite Keizer
rijk. Onder het omlaa.ksuizen van de hoh likken de vier achter den
stuurman zittende passakiers achterover kekmnd, de voorste ilrie
met het hoofd m den schoot van wie er achter zit. Ze komen met
een ruk overeind, op het commando van , ,one, two hoh" van den
stuurman, die rechtop, in jiraclitik hedwaipk van zenuwen het
stuur lioudt en met meer dan sneltrein-snelheid raast het slede-
kex-aarte knarsend laiiks ik' in vele hochten kvlekde haan de
diejite m,

k.eii jirins Kenss is reeds eeni,ke winters de hestnurder van de
snelste hohslee kcweest. De jirinses, zijn moeder, was hijna dake-
lijks zi.jn passa,kier. een kittik hur.kerwijfje naar het uiterlijk, nok-
al kilijk, met de jilatte krulletjes rond een weinik voornaam ke-
zicht, waarhoven de witti' wollen ijsmuts; onder een witte trui
een fiard-roode, voetvrije rok. Weinik aristokratische verschii-
nnik, m wier mond. op .vn da.k, dat de prinses verkoos niet
nui tl sleden, de verzekeriiik niet misnlaatst klonk: Itin kunz
iroh, dass nnr heute kelner anf den Ma,ken herumjuirzeln wird!

i  ''^t'Vinn, e\eneens van St, Moritz naar ( resta. de heroemde
haan \OOI kleine een-jiersions-sleden, waarvan het hovenstnk
UMU he onderstel heen en weer kan s.duiiveii en waaroj, men zich
up I en hnik neerle,kt sturend met de heenen, zoodat men met het
ev 'n il y"-'" 1 'i en in de hochten der haancMiials de hohs m de hunne, hook te,ken den staanden snemw-ijs-
wand op,kewori.en wordt, - de Cresta-run heeft voor koed den
naam \an onzen land,kenoot van Bij landt aan zich verhonden die
Muleden ]a;u oji deze haan veroipkelukt is. (".raaf van Bijlandt was
zwu hemmd m de St Moritzer sport-werekl en Dnitschers vertel-
Ion u na liot vnl^xaulo verhaal :

(.asten m het hotel, waar graaf van Bijlandt placht te logeeren
1 ai den een leest-avond oji touw gezet, ik meen met eenig'liefda-
z'n l^n 1 i'i <">''f'.l<i'i'miien hijdra,ge van onzen landkenootzutukn de hloemen zijn, die 's avonds als versiering giduuikt
moesten woiden. Op den ochtend van het feest geiiet'irde hetongeluk, .Men hracht den doode naar zijn hotel en de verslagen-
Dn! •Y'^l ile stemming, o Hol-
UVI1 n 1 l" i I'i.kSailiner landschap komt - kwamen vrou-uin uil de hloemenwmkels vrachten hloemen hrengen - xmor
het eest ze waren immers hesteld, een paar dagei/geleden. .locn heelt het hotel de vrouwen haar hloemen algekoi'ht de feest-
Ikoemen, en er de haar van den heminden doode nu-i gvsuuM
w..; r jveken van kehruari van dit jaar in St, Moritz

n'ende helmwuTr ' t',i<l-oi>nemer, in niet verslap-1 uuk hilaipgstelhng voor de bereikte snelheden der onversaa-de
Ivn Dmimi neergelegd vloermnU Ig
xim ^cn si-nr l-:n,kelsche dame in weduw-zien staan. t Leek manie ,geworden helaipgstelling! \"an

rt r^/.geii'''' | ,r' .<n-oep tot een verhlimleiul retizen-gew.
iJ er\mi V>v'''''u\rinnilers, ,gewend aan onze worstelmg
scherweivl'1 x\"ij ei,gen lamlschap, mn wat er altijd-i
van licht ^^'"'..^11 tcODll ^vij kijken : wij. die het Ma
1  i, ,.-iilh ..lel't, .n, ,ii(le.T eii de diii/eili schakeeimgi

It ' n 1"
"'vail ^vij

h

dl
palen, i
vreemd

natnvli.jp
unil^^t

tegvi^
liiiviOher-Fmhnn-

1  ,1 i't'Uhron caiU i-^

•ld
in

-ell-

<en : wij . die het -^taa
Ie dnizeiid schakeei in.

nuancen van tinten trachten te he-
-  • vU genieten willen, we >taan eei st

wv ais starre se\\oun\ieu\ v.ui
de onder-sneeuw. Maa.i

bei'S'^^i ii' het Hullandsclie oog
()()K M . ( .

i,v< IVi. wk'11\\

i\t /I
^\w\ U

\ \ \ H1 11 1, 1 \.

ewonderi".^', ,-.uiilv''^' en i
altijd-di""' P will'-'"-11 ,,i(lv nu;vermideivpl^. vc'>^-'i''//il<

 '

kers tmis.

N'
en m

man

I

,  luiitvn was
ze veiini'', , 1,,,;,,-^.j„,rt^Bil'_p ,p.n schoniler droei
ijssti'l^ Li'Ol was ze alleen
jilcii^ivi" p,,,n „i^.j teleur W'ipgt'gaaii p,,^,p.jd te gaan: hij kun

grooteii pleiid
vond

Ie pn

;. k

te

kki lende \\ niti i kun
die de selnmtM n a.m zijn

rec;
op "t 1

zoo n

rijden
,ge\aield.
doen thni'
altijd .
Maar (.routni;'

een

een v'i
ze zou

alles zul'

;  Ze I r I ipeetl-
laii win krank

leii. Hij /I ll l i ,ld
Zou Zeldi n : .dleell

ze had zii h wi 1 wal h. zw.iard
aidite teimnn-te. iiug / .mViel te

Cl' ''^jj^^.isthi 'um was khnir. nui.n ir hl-veii luih
bv . lieden o\-er wiur het l.iat'-te uogi nhlü; . . . .

v-'^' l' . iMr iiok zou ( Ij) .mngedrungeii : ze niui-t ui
- , iriiaii rijden: inl en ( .ruotma zuudui \ a lU""'l'P gPidereii liezig honden

'  ̂ .viiitei' zou 't missidiien
da,!

vel

va-
liaar ged

'l w;u zulk in ai hl u
niet meer Zi II I t rellen

weer en deH wiu Frank,
ijs Oj) een pPar gedaan: niet ,geheel genutgest'ald img o\-ei

Zij had t thuis in haar afwezigheid,
den gang 'Iv ,^'\P,,-denr achter haar dicht was gewillui ui ze

Maar nu i ^ jmu niaizeii platdrukten tegen liet ra.im
d ns.

D en e jonge goeden dag had gewuihl . nu VI II ■1deran t ^1"H.'j'','p^|P,^partig en hlij worden in het llink dmnvtappeZot
van , ,
zich kinderlijf

e

n

met den kleinen. hei'n n en zw.inui-over de droge straten.y  ' r ' 1 lu't ^ (!<)()! .w gingi ,l.].;^.])aantje raior rond-scluirrelende. unhehulpen
plas, nn een mukki i i i
heginnelingen o]i st ma ^^ ■ i

'  IVen witte Kerstiins, zei ze wrgenoegd. . .D;it limii t ei zou
hij.' 'Heerlijk!" , .

Fr was geen sneeuw ge\allen, maar de mist win gmtereiiavund
had zich in rnigen aanslag ,gezet uji de lijne huonitakjes. tegen de
schors der stammen, over het gras en de luilnieii langv 't \'ij\ei-
tje: in de winterzon lichtte al dat wit. aF ware het ei^n diiniie
sneeuwlaag.

Door een smal laantje win struiken, iiug \ ui
kwamen zij geheel hnifeii. De weiland-\ lakte la,
onder 't rijp.

Recht lijnden daar di lorheeii de donkere strepen \;tn lU
gevroren slooteii , tut heel in de x'erte. u.mi de welei in

tal Win zwarte inuisch—tipjes \ ooi tsclun i n, Beeiieii

iiin gehla.irte,
\uor heil , wit

\ ;in dl
l.n

en waar
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zag je niet. 't Was van Z'», veru' erx'

Daar wapperden o,,k vlagies, .-n i
die er iets leestelijks aan p-aven. ^■'■""lijke kleurtjes

Oji een der slnuten bnuden -i.,,! vl i
naar de vveter.np, naar de tn-,ede ijsha uf ^ ''■Innpend „n

Frank kwam liet eerst nvereiinj ni -
stampte eens niet zijn schaatsen op liet ijs •Jk, f' t'oiulinpkrassend met de ad.teremden van zijn i V, slapen cni
waarts, zwenkte liij en zette zich scin-ij)\ !■' hinnen-

En ikukdijk hadden zc' Imn manie, va j
nomen. Hij, den ijsstok onden den recht.- - ,, F'" iFinpe-Jen ,-us. en z,j .Innr nel„e,-. Innn- ee,,e I , ''S ""n-ilKnud;,,
wrongen, vastgehaakt in de zijne, haar aiul ' - lieenge-
den stok en nud een regehnatigam sla- d n.'l, "m
misch mee bewegend in lichte nverlKd'line 1'fhvth-
gleden ze voort. 'echts naar links

Even rem.leii zij hij het einde van de sloot 1
tend verglijden en dan met een wijden hóeht 1
genoinen in de lolige .Irnkte van'al die m.ms,m^''"^'''"'"^' "k- "p-

Rnstig. soms even met een kort tnsschen-shijri "'a
langs schieten.le njders, laveerde hij er door'h dooi
en navolgeiul mstinctmatip ieder zijner sl .-.-n ,"'ly^'kmd
kaar tot steun, samen sterker dan' ieder 'aTleen " "

Dat juist was het genot van hnn rijden'met ell-i
absolnnt harmonisch samengaan in 'heider -icti . ''u
een vódrvoelen, i-en mddvoelen. een navoelen van^'','ll-
ringste beweging, als in een dans. ' tlkandeis ge-

Maar dan is er nog de muziek, die leidt en di-i-urf u-
het alleen hnn jonge kracht, die zich uitte en .h'.'tf'
goedvinden, op hnn eigen rhvthme. op hnn hartel-lo?f'"adcemlKj.ns „i, b,„st ,1. klaro, A,.,™ "!d

Ze spraken wi-mig. S.nns even een enkel blij woord-
.. t (,aat goed."
. .Heerlijk."
..Je lu-jit het niet verleerd. Jos!"
Soms drukte ze even zijn hand. waarin zoo warm en vast de

hare lag. . .(.een sjiijt. jos?"
..'t Is zalig." kwam ze .lan verrukt en wierp het hoofd op als

om in te drinken de koiuh- lucht en. dan keek ze rond. naar de
zon over de weilanden, naar emi groep booinen om een b'a'erde-
rijtje, als weggedoezeld door den rijp tegen de strakke lucht.

Nn en dan riep hij (.-ven een waarsclmwi-nd woord: . .pas op.
bukken," bij een hnigje. of . .voorzichtig, zand. hier is 't stroef."

..Waarheen won je gaan." vroeg ze onverschillig.
't Kon haar niet schelen eigenlijk. Altijd maar door zon'ze wil

len rijden, achter hem aan. door deze witte, stille wereld.
. .Bakenhorst om. dacht ik. en o\-er Ondbnrg terug. Misschien

kunnen we wel o\er de plassen, 'k Zal straks eens \'ragen."
In de \-erte kwam het torentje \'aii Biakk-nhorst met zijn schee\'e

windwijzer al b i\en di- hoomen uitsteken.
. .Hoe \er is 't?"
.. 'k Denk een goed mii". \'ijl kwartier,

zijn?"
..Nn. ni"t later dan li.ilf x'ijf. We

vijf niir aansteken, lieii ik al ,ge
sproken. Dan is 't .goed donker

. .Dan knimeii we nok gemakkelijk
terug zijn. Het is nn drie nnr.

li isgeinaakt

Hoe laat wou je thuis

zullen den Kerstboom tegen

lad zijn handHij

()19

\\ DDr u -

2ijn

'^minit, maar ze veerrl,, ,.i • ueu ijs vast-
ilami l "vereind, toen hij haar,  , Keseiian-el 1 achtcr den stok.'anken hnljifn-ngget je ge'bnkt"^' "i ^ geschaatste voeten over het

mond.
slaan,

\v,.,n i --"-■i, maar ze veerrl,, -1.1 ijs vast-'"kte en nam blij haar nlaVtSe overeind, toen hij
het onhanchggreS-r-la'^Ti'''-^'^^" ^^^hter den stok.1'h^nken hnlplirngget^e", ge ikt nder W f

op stmek. ' brugboog door,
Cl op de Wetering.

mgmï^nSÏÏl boerenvolk,v^'ortklanwd, \ «'"'igels, die neus-smii-eliik m armen, om

Het was nn stiller op dc''\vcterine
cn verder. Wat boerenvolk,

"P t e snoeven. b'ter tegen de kameraden

wijls U\Mmr?elTgnnst1-'n^^^^^^^^^ be meeste rijders in en dik-
eenige inspanning ginp \ls d',n<;^^"i' zonder
'■hythme hunner hchamen bichtig in 't deinend
k- hS "idï ° •"■'h" ""
breed was, niaar zich dm ^;.. bie, eerst
kig. met boomgroeiien 'rechtten F door een park
boschjes nn en dan Hni dichte kreupel-„arnk-ed .,„dc,- -t .auk wi, USkrk'riyrjj'p
.U-a wirtkSlaj
ucn oodcn zonbol en op eens werd het konder.
te'volgen " -we heliben dit spoor maar
van^scbnm-''''?''''m' ®^°'bje een llauw-witte lijn
nok f 1 .overigens donkere, ongereihe ijs:
fimmrrip V r streepnchtmg een enkel zwart1  Ne\ehg, m wijden omme-boog, schemerden de oeversiet inei en daar een boomgroep, een torentje of een molen.

Jos keek rond.
..Wat stil hier. zei ze luchtigjes. ,,Een beetje aanrijden maar.

2(111 t misschien verstandiger zijn over Oudlnirg terug. . . .?"
..Wel neen. Dit is korter. \'ooriiit maar. Prachtig üs hè?"
..Ja. Wat zwart!"
Ze blikte lieangstigd om zich heen. Hnn schaatsen rinkelden

zoo hol over die bevrozen vlakte: soms steunde het ijs onder hen,
met een wringend piepen. Dan weer kraakte het plotseling en
het was ot een harst er als een bliksemschicht doorflitste, ver
loren gaand in een ])inkend geluid, net of er een steentje over
heen gekeild werd. dat glijdend en ojispringend ver, ver weg
schoot, tot daar, waar de klank verstierf.

(Dnder het ongerepte, zuivere ijs lag het water donker, gcheim-
nisvol. Een enkel luchthlaasjc tnsschen de gestolde waterlaag
besloten als tnsschen gegoten glas, gaf hier en daar vertrouwen
in de draagkracht, omdat het ijs daar dan toch werkelijk dik ge
noeg leek. Maar die stille waterplanten leken zoo diciithij : —

linrli igc t(- zu-11. Zc stim-
rond t, - kijk(-ii.
--tcrk (-11 jolig \di

loor 't sm
dc \\ iiUc-rki m.

\-(-r-

1  !(-ii(l
, 11. -

om op t
den ('V(-ii stil
.genoegd, zich
door dl hcvó'gi 11,1.;.
Vooruitkomen, door

Het was hij i-cii hniggi-tjc. waai
een \-orinlooz(- \'eiit iii ci-n dikke,
ruigi' jas. di- liainh-ii i"
de voeten in klompen. v\aai
projipcn ihtpliiktcii. stond
melen met een cciitciihiis :
aan den iiniggcinan : . .
den hriiggi-inaii. als je . , .

rhU-ii "1 i'cb

wanten.

st n)(1-

tc raiii-
.  .Denk

(If-nk oin
hliclt. hei'-

ren" . De centen ramnu
blikken ding.

()]) zij stond ceii
binnen een rond.gczettc.. ■
banken, stoelen en een'i-talelt ]i
waarop sinaasafipels. koek. Iinio"," (
ileschjes ,-n glazen. Het '""k c'
naar anijs. Het oranje

.aaiilcgjc"

l

:
II stn i('Waiib

elh . aaii-smaasapiH-ls bracht ci" cc" I
,  , I I 1. .1- in - e\'C"" Itrekkclijkc klcur-\'tck i" '

<1p twee ido(l-wit-hlan%\ c
boven op (Ic In-schntteiibc strooro

Fh-ank knoopte ci-"
met eeii luiertji - , bi" zij" I
te stoiiiH'ii. Ilij kwamte vcitclfl"-

N'lagji
dro

rek

PA

stoppen. Hij Kwani va"
anderen kant i-n wist

la"

tollb
dc"

bat de plassen g"c(l vvai'""-
ijsje, nu'iici-ifl" k-"

0( KMI V\ Cll » " -

'l-hi hij maakte c""
S'f. MORITZ. het begin van de cresta-baan.
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t vmm^fSs
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u.ii l iti'l i . :i.in i l''' i Ki'i ^11'''I '111 (iiv
in l il' l iMi-k.iiMi-i -1 "iM 1 . . . . I )i kin-
1 1( i 1 -11 /I lil' li 'I I \ I ini uit i't I 11 ; ;i N 1^1 1)iii-
11111 1 '! pil lii'i i '!'i niii.ir l il tri l
l i . riniiri i .

11( 1 \', 11^ 11 11 \ illl llL: ki 'Ui 1 i^rwi u -
i li- ii ; l il' v> iiii i prikP' iiirt m Ih rpr
111111 li lm 111 X'lll.^l i t I ippi ll ('11 I II T/i II uil.

't i\irt i itM'li li' al>i il i liiitr 1 11 if.;i/ii 1 II •
i jicri'ii Iri'li li ii.

1'k'ii xTi riiii 1 .itakki'i 11 1 ,!-;rluii 1 kliuik
lli iur l> I\rll lli'll 111 i li'l l ^l llli'll ki irprl
\"aii str.ikki'. l ianlr \'rii"-'ki na Ir.
Zr krkril i ip. i lmll /a^rll l ilrl-
..Trrkkrl li Ir i^ail/rll zri j-raiik.

'k P>rii liaiii

BOSCH WEG f^,r
lu-l ijs was ,1,,,.,.. .lainrnP 1 1 S'. MORITZ.

-1- ii. . , (liiniM-lilJlU ml, Irrk Zno Wriin-  als zno'n hrlilri" kraak-f^i'luid dn stilt, naitrrii' 1.  • ■ ""|> II Iirii ini ainaK-i^iauul (in st It , liuuri ir .IH'iid rn i ink,.,„i vrrstrrvaii ,kinr, knak zij i.vrn' tj"'-
<) wat stil t'ii rmzaain; wat wijd m aindrli,

«U' .ijnc^ v,;:; li; — ̂̂Tndr.
kant, vanwaar p
acht liard vrinzan '

vi.nr ma, ma-n' •^'"''.kcn Hallkla

laken haai^ Hnkaronr, aan dan
■ ■ J'iK • ^v: ,,'t zal \-an n.r, mop SI unds.n aan kond baantja vnnr iin , ma n-
,,N\aat In.i 't al^" Wal rrappi
••^"can, iiatnnrlijk niat. 't Zal straks aah -•• • I »I i\ j

't Kl
•n Va

ainsta,  , snortl 'k X'arlu'ini inrankt, dat hij krij,kt." ^ ^ n kazialit. Hij
.,()rli, koin, dat kun ja'daiikan "
..■\caii, hansah waar. 'k Hah kazaml als hii

n"K Ic joiik was." ' ' "'1 ^evan is; dal zas. .H'iil) zal jaloarscli zijn."
"  la t Vnlitaiul jaar. Kn Dot ,,i ik als za za ■ • ••

Lan karwaitja. 'k Ri.jd liavar mat jon Ins^'^'
Za ïadaii waar zw-ij rand voort ^Mat waid al maar .kianwar an killar. Da win,l •

bcMozan i iathahnan, dia door 't ijs haan ^takanbossaii. I)c krahbals. dia ham dan Wak wazan v, ! -
rr " ' vv Din heen.X'u za.kan za ihainand maar

"nkar wordt, 'k

N'roak za awn

.
i.^ ' i'!'i''!^ ^ ar ? \-roak za klaintjas., , n la unitji.', dank ik. Baroard dat 't d

Hal inoaita „m hat spoor ta volkan " ''
l.UT nnlslkd''''' ' •'« *• IS."

Hij s(,m,i siii
i)smnts t voorhoold af ta vakan "ndar zijn bontan

Hij kaak om ziah haan, vmsalumd in dia M -i •
l>kl hat torantja van ihikanhorst, da-,,os Ikkan, p-m,. niolaii, " ^laar-

'l'.I >'-l<aiida plakkan; - „zoo mbatan wa n J 1 ""<la stad toa , s <• d kaan. racht op
..Kwanu n wi'maar i'ans iainand takaii oin ta \'r i iiwaaronD" vroak Ihj wat knorri'. m''";- ^'.b,kan. t (.aat bast." ai Knoiip^. ..HihP „kp ta vra-
■^i.j aarzalda nok^l-ak maar waar op, jns "

strook riathahnan kwanian dwirs T ^ ^a bij aan laiika■sii-iimpaion.... ,1, li:::,:.,,''; ''-'t - -■
i^laar toan za waar riidb rir iis h-, 1 1 , . "1' C] Buwand.

andara sahaatsanrijdars' bwüt Dn' ' ' 'V 'lat spoor iKm"Iwia ijsvlakta vo. ? m wna i T'T' ' ' la don-
""•'■.iiip lil' „rvs «...L, •'"'"■ii" 'i" iiivminuk. sh,,..

I  iMoiik als aan \-.,rvv;iiI I,, I I ^'^'' wijt.
i'iii kinijbiüvi, iiaiC'" oh, pr-r,a„i.
ikiiii- lu't «iiil,.'!."'","!'/!'!;' 'i';li "Iinislis, l>,.kk.iii,l

"iir. .1.111 ili- l<i,„l, ,„|

brkrl ldr zi] tm |i,
, .i i irt bi II I- zijn. 1' rank, ik k.m

't niat llrl)irll . k \\ i Hl . dat wr
tliiiis warm."

Hij bri iiiidr. dat hij t \'ri bazriid
kiiidrrachti.k \'ond. Zr mor-strii nu
\'rij diidit bij lmi> zijn: kijk. daai
dia licht]rs in dr \'artr, dat nioa>t
da stad zi,jn.

't Zirll \'ail dir l il lit ja-s dard haai
nok maar da amzaainhi id vi irlrii.

. .Zll llm wa aalis rnrpm.^"
, .\\'at aan onzin'. aiiliii , ]a

kunt 't iirobaarm. als |a wilt: mij
k'i lad."

Hook klonk haar ,krri lap iwrii dooi
da Stllta: . .oaor lu'or i iaor.
Irii dat harhaaldr zij aaii ikr iiialm.

Maar als hat haast blijschallrinJ
kaï'lklankja door dr stilta was op-

kaslokt. blaal iadcra ta.kriiroap uit.
. .Kom ,Jos, schai maar uit. \\'a krijkaii hat t<' koud \'an dat

stil staan. Lvk imnir waar op an maar sta\'i,k aanrijdaii in dr rii h-
tiii.k van da lichtjes. I',n niat baiik zijn. hoor. \\\' zijn toi'li
sainaii, - an in 't arkste ,kr\';d aan Kaïstmis iiup z'n twaam op
hat ijs - — -

Hij proiiai'rda haar op ta wi'kkmi, maar zij blaaf mat aan dma-
\'ik ^■arlan,kan dankan aati da kindaraii. aan huis an, mat aan sm n t
\'an waainoad ook aan dan Karstbi iom. dan nnii iian Krr^t-
boom, waar za zoo aan ,kawi-rkt had, — zalf had za zich ar ook
oj) W'rhaii.kd. — om da kindaraii. ihiclit za. maar w;;S d.it zmi ^

Starren prikten in da a\'ondhicht. Wat aan .krnota. d.i .ii
rechts'.

Za moi'st di'nkan aan lup BijbaU'arhaal, aan dan Kaï stmn bt
an t Kinik'ka jaziis in da kribbe, aan da star. dia da liaidar-- \ oardr
naai dan stal in Biatblaliam. Wat koud. in zoon wiiitaniaabt

0, naan, — in dia (lostaisaha laiidaii was 't anders natuurlijk,
boa dom.

Haar hand lap warm in dia \'an Frank: da aiidara. dia dan
stok vasthield, was stijf van kou. Over 't kaal-hanU' ijs rinkal-
zon.kan bun schaatsaii. in ra.kahnati.k snallaii slap. (.ab'aal ouba-
wnst. als buitan haar om, maakte zij steeds dazalida bawakiiik.
111 dazi.'lida cadans haar lichaam iiiaa wiakcnd, links - n-ahts
links — rechts — — —,

^  t Dodaiikindja in da krib liep haar dankan naar haai
klamste, naar Dot, 't maisja x'an drie jaar.

Za \ailan,kda zoo: za wilde haar kindaraii bij ziah xorlin. taken
zich aan. ban liafkoozaii, kussm an 't scbaan ol dat iioop
maar .kabanran zou.

. .Hat lijkt Wal ol wc in aan kritik rondrijdan." zei za niocih loov
toan za lats later waar voor aan soort riatbosah stonden, 't baak
Wal llatzaltda \'an aanikan tijd kaladall.

Waar stond krank stil om zijn voorhoold at ta vakan ondai
z.pi bontmnts. Hi.j had hat warm. ondanks da talla koude. lo.
l'Mkiaap, dat hl] ook on.kvrnst bakon ta worden, an dit varmaai -
I  ̂ '"la haar ai,kan an.kst-.k'avoal . Maar za knorde niat maar. maakte

^^■„Iwdiand: . ..Anna vardwaaldaii . bb,
X  laiik. Wal i'eii ax'ontniii'!

Door bat kahaala lichaam aahtar voelde za lats onhainialijks
lats h.'klamds, lats stroefs.

za waar door, aarzMand nn, kahaal onz,'kar omtrent

t. ilin,,., imndi l iank, zatta kraiditik zijn stam nit an nap
. .Mai Paar, \'riand! '

salmina^rl'-M"^'"- "V klaad op aaiiikaH atMand m
zinni" I-vlnT^ i <"'l'tar dialita lloarsaii , stil an .kabaiin--iiiiii.s. 1 lanks stam bracht lUm rijder tot staan.
zi.jii dm wak'kwijV"

\'v an'" aan b. iar op hall aaiirijdall .
ta'vvvl raa i' ' ^ l""> I''[ . p j . mam naar links: zoo l ijdt u op ( tudbuik aan.j' ; ■ ■■ 'liiivalsaha toar niat dien iii im. maar ik kan hm hn-i

1,- ' ■ '^'b.ia- h Zal Wal a\'an aan aiiul lliaa opi i|dan,"H at sikaar, baas^" vr.H'k Frank minzaam.
laaide o|') ''' " '''■'''''"'"•".s \'.ni zijn borst w ijkaii. Ook | o-

. .Hoe \'ar iiok.^" \'roak za.
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G2i

uaii (Uil tram tot a;Hi't laatste eindje
een dra 1 je ^eli
men de kind

..Wat la
den de jon.itvns. . .Nu oanw eaan kn

. .Ze l ielihen zoo vreeselijk \a.
zemnvaiditik lilosje op de niule waimen

Ije k('l"i il>iii lil toen liii 'd'è'i'i' l'ui^. hadden ze on
laat. wat laat! Hij l.randt al I) '"ptteduld..ip;.p"s ..Nu .eu.d """""'om brandt al'"

u^'ii, j^nuiw!"

'llu een
■eweest. Maar liaar sprak ze ni(To\\'.V ''1' ' ""kerust

nu^was alles -oed en b.-on het leest ' u-armi ei-
Frank .itooide de sehaatsiii neer op , , .. ..
*  "i. .•» s.rcd Zh"', e

iinmers;

st(.ik wcfj-, hin
voorlioo

k'njmiis. Ihiet mama zich noj- eerst uit-
mi maar dadeliik ^e hebben

als ttewijd van roerloosheid en licht

, .\ oornit dan maar
kleeden?"

. .Xetii. iietii." rii'p
lang- genoeg gewacht.'

Ze gingiii (Uil donkertm salon in waar alleen \e-ir i; i <-
straatlantaarn door de bevroren ruiten naar binnen xJos keek eii-st ee-en door een reetje der scluiirdeuren cïe huis
kamer in; - toen school zij ze wijd open.

..Heee . deden de kinderen, schuchter-verrukt, en verstarden
e\en midden ni liiin vooruit-stormend verlangen, bleven zoo
Staan kijken. nn't ^ijroote. ernsti/j^e oogen.

Stil-leestelijk. [ilechtig im
Stond de boom te stralen

\'an den gn-oiid tot hoog tegen het plafond, waar anders de gas-
lam]) hing, breed de takkmi uitspreidend van onderen, en in naar
boven kUiiui- wonUmde kringen, om te eindigen aan den ton in
een enkel rechtopstaand iiaaldtakje. scheen die onbewogen boom
reusachtig, de kamm-geheel te vullen. \'ele kleurige kaarsjes droe
gen Imn \lanuueties iet ht (tmluxig; lichtvlekj(.'s glommen in zil
verwitte. in gi iHiie, in roode, in gele glasbolletjes en glinstenfen
en schittii-d(ii in schilUiige bros-gekreiikte zilver-festoenen, die
van tak tot tak afbingim: mat glansdmi daartusschen vergulde
noten, hart les en stii ren \-an goudjiapiii". mi van glimmend satijn
enallerlti diiigskes wondii-baarlijk \-an kleur tm \-orm, als gemaakt-
van vuur.

Hoog. in wijd-stil takges])rei, stond de boom zelf donker midden
in eigen tooi \-an licht door het somber zwart der mudden, dat geen
lichtstraal \-.-ee|-kaatste.

(ielieimzinnig diep. als nachtholen, leek de donkerte tiisscheii
<le takken.

Maar als een weefsel \-an inaiiestrtileii was om den boom het
stille licht der \-ei-siering.

Soms knettei-ile e\-eii een kaarsje, knajite het hout. dat warm
werd en hai-sige gem-eii uitademde

Ook op den grond lagen naal
den: 't was als een plek uit een
tooverbosch.

De kindei-eii ontglipten aan die
eerste ])lechtige aamaking. sloegen
nu over in druk gijoel . stoc'eii toe
om te zien \-an di(-htbij en v\-at er
lag aan gcsihenkeii oj) de wit
gedekte taleltjes in het i-oiid. ('lio-
colade-letters wezen bnn. waar Inni
tadeaiix te e inden waren : baastig
gristen ze van het een naai- bet an
der, k(:'ken ook gau\\- eecn wat
hroertje en zusji.' gekre.gcn hadden,
vingen dan teru.g naar eigen iiKHiis.
in drukke, gejaagde I i.m b ij\'i,glu''d.

Ook de mei( len werden binnen
genood, namen linn Kerst,geschen
ken in ontvangst, kekeii i'erbi(,'dig
up naar den stil-glanzeiidcn boom
-fn Vonden dien s-aii oiigedroonuU'
Schoonheid, als iets uit eeiispiook-
jesboek.

De onderen hadden (Weiu'i ns
hun gesrlvenkeii gevonden mi had
den elkaai- i-iisti,g omhelsd.

Jos deed mee als dc kindm-mi:
had \-en-nkte nitidci ijcs. zwecj' j

de kinder-\- |-eiigde nog oj» il""nhli.)
ingaan op him jiret om 't nimiw
speelgoed. Ze hond Hmikic (U'

( UK le|-. het een t ' 1' >ial( H
Ie een x-el tec' lm ( U'

b:il i\-l'"l'

tsjcs
ï'Oür Hiiili . s| ic( .
J

•f«- Het «»s I ,, '„ï r idS;: '™'fr"- ™> '«i™.- niet meer die ii m, 1- èP ^-"^tig-stil hnn zieltjes
dniotie; de' km-stdm,'lm'dvasTmi''Ms weerom hed bijzondere
hinsehjk Kerstfeest zoo-ils z \ Kvmbool van een gelukkig,
kokend had. meisjesjaren ook altijJi

nuakldletidmn'in'hdm l'"in hing,aandoening, — vc'ieldo ■'i" Picizierige

(Hen Ixwroren ï'hs T")!''' "'''^''''Jtenheid en do koude daar op
heklenrcU- gcw(Kd 1 verdmpte zij zich er in, om dathit. van wwt ze hier hnl^ ^ i""" eo'^nl te genieten van

/(> ii-irt h- 1 1 " waimc huiselijkheid cn liefdestn ™ .J lliSh-U'"!'''-' ™ Lir handen U „„g
ze de nind;, ^loed van den boom. Toen sloc4dc juano open en ontstak daar de kaarsen ^
st-ian" kinderen kwamen achter haarzektré sf -^^^'''"P'ikneerde en zong zelf zacht mee om de on-
(ie klm,tm-'"rd^'''^c Aarzelend, maar liefjes zongenn  li ..Stille nacht, heilige nacht".
voelde tin ^7' Dnitsch sentimenteel," dacht Jos, want ze'ni r. t f" in.haar oogen komen en iets in haar keel. watmimktc, dat zc met meer mee zong.

Krank had zijn moeder naast zich getrokken en was zoo gaan
aan, dat hy Jos en de kinderen in 't gezicht kon zien. Hij zag

naai ontroering en knikte haar met de oogen toe. Hij dacht ook
tei ug e-v'en aan daarnet, aan het desolate van die bevroren plas-
sen in den nacht en genoot zijn huiselijk geluk heerlijk bewust... k \ ind zingen vervelend," zei Huibertje, ,.niets voor jongens,
goed voor meisjes. Kinderachtig", en hij wijite weg van dé
juano, terug naar zijn speelgoed.

frclnnli ojirechte woorden verjoeg toen opeens alle

B. SroLK.

Gelach om
aandoening.

zyn

DE RUÏNE VAN BREDERODE.Als wij met den trein te Sandjioort arriveercn, zoudt gij
wanen in één der meest doodsche streken van ,,Ken-
nemerland" aangeland te zijn. Doch gij vergist u
deerlijk. Zie, wanneer wij dit laantje volgen, voert de
weg ons binnen een kwartier naar ,.'Velserend", een

der .geliefkoosde uitsjianningsoorden in den lande, hetwelk in het
warme getijde door duizenden en nog eens duizenden uit de
hooidstad cn den vreemde bezocht wordt, om daar wezenlijk
natuurschoon te genieten.

Doch daarom alleen is het niet, dat deze jdaats zoo geliefd is.
In , ,\*elserend" bevindt zich een klein museum van allerlei

voowerpen, ojigegraven bij cn i)i de ruïne van ,,Brederode",
waarheen thans ook onze tocht gaat. En waar men u meermalen

^'wi-ukking om iK
Heine ineis|c.

Toen vv(i-( lcii no klciiifjl laki''
DE INN bij S'- MORITZ.



buiten.

vtTViilk-n tocslaiid. waai in
lijk(! familii'i) in Kriinc-

2i) Uecernber 1908.

,  [t \fixll )!1 het J^cllfiif;cn ll^f^clt
/CIT (in'gcii ' van Sci.lrinln r en van dr vcM.

iivt

f^ns]'r()ki'n livnlt \'an den ticuiif^in
liet slainslot van het „edelstv" dvr a-.
mciiand verkeert, daar iieeft men u niet jn st .

J)e K- ij/v middelc-eiuvsche reus iudt zi.jn kruin ' *
l,„vn, v.,„r .1,. K...k. van o„» . W' n k h ■
uit lUlin en stnf en mikruid lielii.eii veinmgen ..j. < ^
Zl iii verlirokkcdile torens m, rondeeleii n;.ken 'd"-!
waarls, .ijnn «rarl,..:,, V' v;;
kelders en eeweh'eii weer bef^aanli.iai . Z uul - ,.,,,,,|,|,,len
neerstortende puin bedolven te worden. " p„ (.derode''
De gestdiiedeiiis van den oorsprong van bet kastiri ..bu'ici

behoort tot bet gebied der legende h-ul twee/oiieii
draaf Arnoud, de derde van H"llands gia\en, a 1

Dirk en Sivaert. De eerste, zijns vaders oogaiipd -
daardheid en kalmte in persoon Doch vader
o])vliegend maar ook eerlijk als ln],\'^<^' .ileegde
nreiiig angstig oogenblik. Toen Inj dan ook manslag |) dV
aan één van Arnouds gunstelingen werd bij n'ooi goe<
hof verdre\'en. Als balling
door West-Friesland rond
zwervende. zwoegde hij
gelijk een ellendig doriier
voor zijn karig stukji'
brood.en huwde (lesclioone
West-lMiezinne Tetbnrge.
Maar toen bij — ge kunt
bet lezen in Van Lennep's
,.destoorde Druiloft" —
met ge\-aarvan eigen leven,
de bruid zijns broeders red
de uit de handen der
woesti' Noormannen; toen

graaf Arnond het edele
karakter en de toewijding
der Friezinne leerde kmi-
nen. toen vergaf hij den
zoon en mat lunn met
,,breede roeden" zijn md-
deel toe in het land zijner
vaderen. Met alk' rerdit
twijfelt gij aan de waarheid
\"an dit \'erhaal. zoowel als
aan den oorsjirong van den
naam. fkm ..brede rode"
toidi is een breede ont
gonnen \dakte. waar bet
bout gerooid is. Icn al is
nu Sivaert in geeiieii deele
de stichter van den burcht,

toch is het zeker, rlat
eeuwen over zijne torens
en transen heengingen en
zijne bezitters \a'rinaag-
scluijit waren aan de Hol-
hindsche (1 raven, waarom

lu't gi'slacht (k'i Hreck'i'o-
d.t's het edelste gtsioeinil
wordt.

\'an de rtunpen iles oor-
logs bK'el bet kastei'1 e\'en-
niin be\-rijd :ils zijne roem-
ritehti' liewoners. Meer
malen wei'rgalindt' in zijni'
zalen de strijdkreet, als
zijne heeren optrokken
tegen de rttwe West-1mle
zen oj in latere dagmi zit h
kantten tegen de Spati-
jaarden. die bet in 157,;
verbratidden en gebeid
onbewoonbtttir maakten
Bntiwvalli

.  .... .

DE RUÏXE

g  bleef het liggen en onverhinderd stroomde de rege

weiisi b van de,„vrkwaardighe(len ■

ue JU. O eevolgd door eell periode vall kotld ueel , die
van Octobei. S \ .S,,,,,. vorst , de geda. hte aan. nn^>i bien

,P„„- de lilotsiding ' vroegen en Mrellgell wintel oj,Vlekte.
Pij vekn. ookih^lv-'T ,p.,,og weer, aaiigevnngen
'Die gebetde ^ ' p, pvlit van September en geeindigd 111

i„ het begin van .F p,.,- geelt overvloed van Mol tot be
de eerste hellt van N ^eel ik daarom gehoor aan den
srhonNvingeii cn jMiiteii" oin over de met.-oi ologi., he

lie weeriieriode iet> te vertellen.
p^. /.oodra er iet- buitengewoon- plaats

Wolle zeer diep zoeken en lle-
lieelt de oorzaais .,„.rnlatieven aard dtiartiaii geven, dan
ver een verklaring "'i'" pl,,.„de te aanvaarden. Op weerkundig
de naast voor dv „umsi heit. Het zijn vooral /pp die
„ebied heeft ineii ook vering, dat het klimaat van Neder-steeds gereed staan im was dan tegenwoordig, \ 1 oegei bad

tllH u » •

Fr zijn altijd ; p,,, laiiteii.gev
,veft. <lc ""•■f v-m specnlatievi

men die ondia wets< heland vroegiT

1

m

winters, waarin het van
November tot .\pril aan
een stuk vi'oor; daar waren
jaren, dat men 111 Septein-
b-r de Maa- za.g du bt
vriezen ol waarin men met
l'a-cheii IKig met 1 laard eii
wagen de groi ite rivieren
over het ijs kon passeeien.
Nu k.- .mt dat met iiK'ei
VI II 11'. zegt men. 1 mu lat het
klimaat veranderd 1-. ireii
buitengewoon droge tijd.
zooals in dezen nazomer.
I if ' Zeer warme 1 lagen 111
ei'ii tijd. waarin anders de
koude Voor de deiir staat,
dient bij deze illen-chell
slechts om hen in Imnne
meening te versterken.
Tegenwoordig is er ni het
weer al even zeer 1 Ie khu 1
als in den handel , m de
|iolitiek. kortom, zooalsei
al in alle dingen de klad
gekomen i- en helaa-. de
meteorologen knimeli bet
niet^-weerleggen. omd.lt de
x'erhalen \an die -tveiige
winters en du- jiiaelnige
zomers en dat \er-i hrik-
kelijk dikke ij- nut te
Clmtnileereii zijn en nn di n
ouden tijd. toen ei met
/nlke nauwkeurige waar
nemingen l.erdell gei l.ian
(omdat neigen- de klad
in was) als than-. / 1 idat
winter- en / uuer- \",iu
honderd ell meel l.l iell

geleden, nii t -tieiig Vi I feii-
-eliaiipilijk ni. l Ntnit. 'r-
en / miel- v;ni tien legell-
ti'oi róligell tij 1 \1 rg. 1 ken
kunnen t.o'di n, IK 1 K --t
is du- ni;un" iilleii . di ■ er
aan vastli utdi n. in den
•i.aan te lati 11. il.n 111 den
dampkring ook de kl.id i-
gek' lUleU en 011- b /ig te
houden nu t na te gaini

VDX
n

door zijne zalen en gierde de wind door daken en x'eiisters.
loeh hield liet langer stand dan het geslacht der Hvederodes.

wiens laatste tidg in 1(171) ten grave daalde.
Drie eenwen vermoehten niet zijne hechte grniuK'esten te ver

nietigen. al werden zij ook geschokt. Ifii thans, nu aan de ruïne
<le hand gehouden wordt, zal het eertijds zoo trotsche kasteel van
Brederode nog eenwen kunnen getuigen van den moed der \'aderen
<Mi een herinnering zijn aan Ivennemerlands groot c'erleden.

F. Fk.vnsun Jz.

HET MERKWAARDIGE WEER
IN DEN HERFST VAN 1908.

EKEDEJWDR.

dat ook op weerktnuh.s
kan i'oorkomen.

(laan wij daartoe vooral '
helft \'an SejUember. Ocb"'''
was.

Over het algemeen wa
tember tamelijk koel eU

het

gbii'''
pm

hoe m ii |o,s gi blekt n i-,
nog Wel Iets bmtellgew IH Hls

ell

het weer gedurende de tweede
de eerste dagen \'an N'iweinber

 cO
het
iriii';'

•tl ■ gedeelte \ an de maand Sep-
n zells regenacht ig maar na
werd de lucht helderder en

half SeiUember werd lu't ^^^''.'p'.'da.ueii. Het maandel.jjkseh weer-
regende het nog maar op Nederlandsch Mi teorologi-i h In-

\' doverzicht \'an het Konin'^' -'T ju't N'olgende;
stituut N'ermeldde daaioiiitj'^ ^p,^tzee de hichtdiukkin
was in de omgiwing xaiU d' o\ ei' Noord-W isti
trokken enkele ondieiie lorgaaiis drooi
Dit
ZW;

lil ».v .^>"'1 ^1 . . V . v

;ken enkele ondiejie ''kK'Vjj iU doorgaans dre
x'eroorzaakte hier ,(,vn en i7en kwam

l.-l,-en wUi.l - .,11,....! , >n dell -

anal

k keii xvind; alleen oj'

en iNden
;  boog en
\ Fiiiojia.
Weel met

i  ell d.iai

w
Ij hebben dit jaar een

eim Weerkundig oog|mnt
allermerkwaard'igst. ' liet
X an den bnitengexvonen
om ook algemeen bi

naz

hoeveelheid regen gexveest . die

omer en herfst gehad, uit
gezien, zeer zeldzaam en
meest ojivallende gevolg

xveerstoestand. dat daar-
'sproken xx'erd. is de geringe

aan den nazomer bet karakter van

iiiaandsom
/.-W.- en

xaii

W.-

omveer xoor.

. .Over bet algemeen wa- 'k'
lieden de normale en kxvaincii • 1 . ,
meer. N.-O.- en N.-lijke xvindeii \'ccl nnndei d.Ul

In x'erband hiermede is het ook wij van belan,
het K. N. M. I. in zijn maandelijkseh weerox ei /iclit -rhreel oxei
het karakter x'an het xveei" in de maand ()ctob, -r.

den neer-lag be-
ijke XVindell xeel
jeXvoonlijk X ooi',

'  11,1 te caaii , w.it
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,,De inaaiul (VtuluM hrrlt /it h
623

het ^cniiddeUl
'11 ^■erschcidrni'karakter diei' inaaiul oVuu'rsrhèHu'll'-''''V.'"

verder: . .oek van 24 tnt 2(1 redende brt ,,,, 1 I 'ets■  liet op yerseluadOverigens was het steeds iirnn
land bedroeg dan onk sleehts één aehtst(
waarde. De teinperatunr was \-an
male. nvengens meest erh )\vir du 1 "

e. ,4 in.

ene

hoo.gste sindi

piïiatsei'rInjnnninlsoH, „v, ,-
D r, ld;;.,;,'.;; nor

IIU',.,ik-'ru ,,( niindm. "aim de
I'laatsen voor. de rmvedenle waarnemings--ni tinn d„ ' n Sd,,! l,»'']"'"'; '""r. Iml nnnllveertjes de winilkradit k difei windrichting, het aantal
'■'ns

-

deld bijna 2 overtrot'len".
Dit is alles /eer nu-rkwaanlig

hi)e\"eelbeid regen, die allerwe.ga
vallen. lerwijl owr lu-t geiie.
regen 7,; m.M. is. d.w./. dat al

t'emid-

"1 Nederland in 'tVtoher^'''''"^''''1' IS ge-■Ie land dt
alle regen boeveeibeidhoort te vallen, niot in den grond gem;kkon lirvm'dïmprwï^'

een laag van 74 m.M. (bkte /ou vormen bedroe.r ,1,.-,,.

'""""1 "l'vallend is de
tol

nurniale
Ie;.
vt'rdainpt was.

m.M.
. . *)

Laat
dan

van ons^^ land (\bssi gen met i„ m.M.): la^t micUlen had niin leren het Nou,den en Oosten des lands hadden bijna geen règgn
Te (n-omngen leverde de gebeele maand slechts s „1 M ' "
Mnnterswyk slechts 4 m.M. en te Maastricht 5 m.M. en <le/e nhm"
sen hadden maar een regendag waarop mJer dan i m M v,vi
Mei was over het algemeen lub aantal dagen, waarop nog minder
viel, grooter. maar de/e re.gendagen kunnen uit hoofde van de
uiteist kleine hoeveelheid regen bijna niet meetellen. Over het
algemeen kan men dan ook /eggen, dat October een bii/ond,.,-
droge maand was. '

Het weer was dus oNinlieerschend droog en tamelijk licht
bewolkt. Hoe weinig regen m al de/e dagen viel blijkt ook uit de
volgende opgave, die geldt voor den regenval te De Hilt en out
leend is aan de weerkaartjes:
Van 14—.)() Seiitember 7 dagen met in het geheel 5.5

,, I—.;i October 10 ,. , , 2b.i
I — II Novembv-r .. 2.2

dus in 5h ilagen 4.5-^ m.^I. regmi. \'erdeeld over 20 dagen,
men die 2 dagen met 12.2 en 12.7 m.M. buiten beschouwing,
blijven er slechts iM dagen nwt totaal 8.<p m.M. regen over in
■een tijdperk van ruim S wi'ken. \ oor/eker mogen wij dan ook
spreken over een drogen herfst.

In ile twei'de plaats tri'kken de zeer hooge tmujieratnren in het
begin van Octolier de aandacht. Om het ovm/icht zoo kort mo
gelijk te maken, bepaal ik mij tot (.mkele opnurkingen. De eerste
vier dagen iler maand waren hemlijki' zomerdagen, het tempe-
ratuiir-record sedi'rt i,'^<)4 wenl geslagen. Na een korte onder
breking \an 4, dagen \-olgden nog eeiuge zeer warme dagen, dan
volgden twee somlvri'. koele dagen, waarna het plotseling zeer
koud werd.

Hierbij kan men opmerken, dat de warme dagen gekenmerkt
werden door heldere lucht, koele nachten en hooge temiieratnrcn
op het midden \un den dag. Dit is een \"ersclujnsel. dat juist als
■een kenmerk \'an den lati-n nazomer moet worck'ii beschouwd.
Een korte verklarin.g daar\'an moge hier jilaats vinden.

Alle warmte in den dampkrin.g is alkomstig \'an de zon, die des
daags de aarde bestraalt. Een bejiaald gedi'elte \'an de Aaixle,
bv. "Nederland, heelt in den herfst korte dagen en lange nachten.
De tijd. geilnrende welken de aarde door lU'zon bestiaald woidt.
is'dan korter dan de tijd. gedurende welken ei .geen zonnestia-
ling is. Zoolang de zon hoog bovmi den liorizon staat, ook al is
■er een dikke wolkenlaag aanwezig, stijgt de temperatnnr. zooals
wij dagelijks kunnen waarnemen. Daalt de zon, dan neemt i e
verwarming at en het warmteverlies door de lummer ophomlende
uitstraling in de koude werehlnumtr' \"erkiijgt de i- '
hand. zoodat de teinpeiatnnr daalt, ledt'ien (lag yui
men dat \'ers(dnjnsel waarnemen en des t<.' 'hnde i) ■v(. 1 .
naarmate de hemel lu-lderder is. want dan is di ns la
lin.g door de zon het sterkst en de nitstiahng gi < l
den naclit het grootst, (icdureiide de kol ti.' ( 'M'" '
den herfst behoudt lu't w armttwerlu's 1^boven de x'erwarming en de algemeene temjx-1 a nu • y

j  treden den wmtei 11 .
00 sterk en zoo duidelijk

waarneembaar als in de weerjiei iode. vwlki nu
beschre\'en wordt. .. . , i,„.,,i, .,.iienDe aanleiding j;4;,;;ï. 'maar over
een zeer gio ite uitgestri
en een groot deel van Azie p .rijpeen van

weerkaart,-11. vv,'lk,. ,l,i, il li,'t Ill'w: ,|.,.rv(.,.rkaartj,'a.
dagelijksch worden uitgegeven-die ook. l .TM'n 'n-.d^gh^ Instituut {een
den uitgegeven dom .netk^ afgebeeld), geven
exemplaar is m <ht , ^vee'rstoestand over
een o\'erziehtelijk beeld \an 1
een zeker gebied. . n.eties van de

De beide eerste kaart jet'. "1' ' Seiiteiu-
hellt \'an de Russische weeik.ui' b- tW(.'i
ber en K) ( tctober gi'Ve" een U ' k'uropa

^^■'■""':bV:kken over die_ ,daatsen.

in doorsnede raiortduiamd ". wij
Zelden was dit \'ers(diijnsel zo

in

■oktheid. een^livkHb'col L'''-<;,1';;()m dit duidelijk

veel

zeel-

De

dikk de

-graden, terwijl venku" mkel. v "V- t^M^eratiiur in Cel-"i'st, onweer, sneeuw eV 1 >-1 ''"'T '"egen,
geven. De Nederlandschi' w 1 ^M.''b'lde teckens zijn weerge-
'"t- Het verschil op te ziiel en 1 u anders
lezer over. -«Kken laten wij aan den belangstellenden
wij nptud em-stTLgmihh^ zuir"'''''' weerkaartjes. dan zien
lijnen, die over ck-ïkv sei mof im De meeste
ken zijn, isoharen pena-imd I g'^^jken barometerstand getrok-
groot gWHk'elté ?a f() !; f "t^n gebied heen, tkxt een
wing blijkt, dat tien laen gf t k'-i kcschou-
bied tle luchtdrukkine n w f f , '"kklen van dat ge-
nog benetien 740 in M tf ^e barometer stond daar
staiul juist heel hooó q i()en (dctober de barometer-
bet eerste tmvVl ^ ^ 7^5 m M. . in dat midden was, In
de luch"t(lriA-bf ^et midden van dat gebied
bet tweetle fefd "inkt " fgaandeweg toenam, terwijl in
ee\-d hoimo,-, ••• r' ^ ntname voorkwam. In het eerste
tlnikki)!" of f gebied van lage lucht-
hoin'c InchtdrubHm'^^'^' tweede geval met een gebied van
bet%n d f, u merkwaardig, daar inwerden. ' kuitengewoon hooge bichtdrukkingen gevonden
N-an'lrm.?J'n,''f kei- weersverschijnselen in een gebied
len die h f ^iepressie zeer groote verschil-
tlatieliil- in .'i 'db^ei vlakkige beschcniwing der weerkaarten niet
artil- >1 vallen Het zou ver buiten de grenzen van dit:  1 oini"'"!';"- 'k al die verschillen, die niettemin voor. y 1 VI weeisgesteldheitl van onberekenbaar nut zijn, hierg ng opsommen. Het is voor de bespreking van het meikwaar-
aigc weei m ticzen nazomer voldoende te wijzen op het groote ver-
stdul tiisschen een tlejn-essie en een gebietl van hooge luchtdruk-
'ing. t at gelegen is in het wintistelsel. Bij tle aandachtige be

schouwing van de windjnjltjes valt het oji. dat om beide middel-
]nmt(^-n een algemeene luchtstroom vloeit, bij de depressie tegen-
gesteld aan tle bewegiipg van tle wijzers van een uurwerk, bij het
,gebied van hoiige luchttlrukking met tlie beweging mede, zoodat
aan dc Westzijde van de dei^ressie Noord-Westelijke, uit de zee
kfimende wiutlen waaien en aan dezelfde zijde van liet gebied van
hooge luchtdrukking Zuitl-Oostelijke. die van het vasteland ge
komen zijn.

Het weerkaartje van 14 Sejitember vertoont een deiiressie,
waarvan de k(_'rn ten Zuid-Westen van IJsland schijnt te liggen.
Een klein gebied van hooge luchtdrukking ligt boven Zuid-Wes
telijk Eurojia. Ik laat nu maar weer aan den lezer over dé bij
zonderheden van de weersgesteldheid in verschillende land
streken na te gaan. Alleen wil ik opmerkzaam maken op het
feit, dat de tlejiressie bij IJsland regenweer veroorzaakt in
Schotland. Noorwegen en de eilantlengroepen tusschen Schot
land en I Jsland. Deze dejiressie kreeg tusschen 14 en 15 Sep
tember een aanhangsel, een z.g.n. parlicelc depressie, die over het
Noorden van Schotland naar het Skagerrak trok, waarhij in Enge
land. Ierland en Schotland veel regen viel (hier te lande alleen
in het Noonlelijk gedeelte).

Het weerkaartje van 14 Sejitemlrer geeft ons een voorbeeld
\'an een bejraakle, veel voorkomende verdeeling van de lucht
tlrukking. waarbij in ons land veranderlijk, somtijds regenachtig

e, zwarte lijnen zij"
waar volgens waariieiiiingcn "l'
barometerstand ex'eii hoog was-

ééiui'lbb' tijdstij'

-it-

*) I ilai; met 12.7 en 1 dim niet 12. m--M

Wcerkiiartje
's uronds.
iiit'f (int ~iVÏnd.

■lUi Jtet iHisi'nuüorium iXicolaas /<• St. /Xfers/'iir:,' vtm i.f Scf'tc?iil>cr ii)oS, g uur
octrokkrn lijuc-i zijn iso/mri'u, <lf />ij7ljes ,!;,'zyu </,- wiiuiru hthi,i; min, zij vliegen

?ie -eer'ie< van ,/e s,7i tehl ,1e ivin.ikraeht, hoe meer s/reej/es, hoe groo/er ivindkraeht.
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\V((rkiiiirljc 7\in het (l/<.<er:-a/oritnii .Virii/tKi': te .St. /'eters/mn; -■an it) Oetoher H)oS, g uur
's (irii//,/.!. De eirkelljes :eeven de l'e-rolhi/ii; lUiii, geheel mxe'euld /'eteekeut hedekte lueht, X''dee/-
teiijk inxeruld gedeeltelijk hcdekt. De uixesehre-ren eij/ers X''~'e/i iie teu/Jeratu/ir luui hi

X'iide/i C'e/s/iis.

waar lu'arsaht. dat bij tussi'lian])(i()Zan aahtar haal aangiaiaain kan
/ijn. viHiral in da lantainaandaii. In Saptainhar is da/a Inaht-
drnkvardaaling minder gnnstig voor da waarsgi'st.'Idhaid liiar ta
landa. Zij gaat dan ga|)aard mat koal, taMandarlijk waar.

Iw'ii gahae'1 andara Inalitdrnk-vardaaling vinden wij aan maand
later. Het kaartje van in (tatohar \'artoont ons aan bnitangawoon
nitgastrakt gabii'd van liooga Inchtdrnkking an alle iindoial \-an
da])rassia is. mat nit/ondaring van da Ib itsalia ailandan, nit lïnro[)a
x'ardwiman. Da wi'ai'stoastand in Nadarland is dientaiigi'Volga
gi'liaal andms gawindan. Itr waait aan Znid-Oostalijka liudit-
strooin, waai'bij bat lu ider an droog is. Het ga\"olg daai'van is
ru'al wai'intavarlias gi'dnranda da lange nachten an nog \-rij sterke
verwarming gadnranda da dagen. In Rusland liaarscht matige
vorst, /ooals nit da tamiiaratmircijfars blijkt an da bij ons nit
lu't Znid-Oostan komanda Incbt is indaialaad aikomslig nit bat
konda Dosten, brengt dns tanpiaratnnrs-varlaging made. In
Zuid-Iïnropa baarscbt nog zomarwarmta. dia mat dim Znid-( )os-
taiiwind naar da Ibitscba ailandan wordt ovargabraabt an aldaar
mada /aal' warm waar varoor/aakt.

Dit waarkaartja vartuont aan andara. /aar karaktaristiaka \'ar-
daaling van da luabtdrnkking. bij walka in dan wintar soms /aar
stranga vorst N'oorkomt in \\'ast-Enro])a. Man kan aannamen,
dat allai'ii bij da/a biabtdruk-t'ardaabng strimgi' vorst in W'ast-
I'biro|)a kan voorkomen. Omgakaard kan man aantoonan. dat
da pariodan van stranga vorst in Nadarland bijna nitslnitand bij
aan dargabjka t'ardaaling dar Inabtdrukking t'oorkwaman. waarbij
da baviga wintarkouda van Oost-Rusland, waar somtijds tampa-
laturan van p) - ;5 graden onder nnl baarsaban. naar bat Was
ten worden o\'argabraabt. i\Ian kan /iab dat /oo voorstallen,
dat aan vertrek waarvan ramen an deuren gesloten /ijn. ook
/onder knmtmatiga verwarming in dan wintar aan dragelijke
tamiiaratunr kan babban. Zoodra man aabter aan vanstar open
/at. dat o|) bal Oosten ol Noordoosten ligt. valt aan ijskonda Inabt-
stroom naar binnen, dia da tamjiaratnnr /aar snel doet dalen.

\\'ij moeten nu niet danken, dat taganwoordig /nik a.n alge-
maana Inabtdi nkvardaabng, als door bat waarkaart ja \'an ii) ()a-
tobar wordt waargagat'an, niet maar \'oorkomt. I' it niets
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