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aan de Redactie of aan ae Uitgevers. De inzender verzuime voorat niet duidelijk
zijn naam en adres te vermelden; ook achter op de foto's.
Van tijd tot tijd zuilen prijsvragen voor ae beste foto's op een of ander
gebied worden uitgeschreven.
De Uitgei'ers verzoeken beleefdelijk dit blad te noemen als men naar aanleiding
van eene annonce, een aanvrage of een bestelling aan een aaverteeraer doet.
inhoud van

dit blad wordt verzekerd overeen

komstig de IVet van 28 yur,i 18S1. Stbl. No. 21^}..

„De

^
vierden January te

, A" .,

Het kasteel Zi ylestein (slot), door E. Ruemrol

fJel auteursrecht voor den

uren v.edermn derwaartrts

me

SS

.

V.T .,i,L.-ir aanueki.men sleden noteert -—

dcbt,
dat weer
j ■Hj,M,,t,en
]anuari: Eenen rTouv,spers'.on
o
4.85 in getal — geelt O.n . ] •
dezelve vrou iisP
4«.5

INHOUD:

Strenge \\txters. ixiok W. C. van Meers .
BOEKBEOORIJEELINt;, HOOR A. BlENEAIT

naar

zic

0eYl I u s treerdL Weekblad
Redacteur H.van Booveo
te H iIversum .

schaats.-n

halve graad onder bet teken

"K v„vV, 1, did aa„
nid.

,a„gd„„,-de,

D cb daar verliepen nog eenige weeken, eer <le graiten, m en
m de stld en bet IJ voor dezelve, van ijs ontledigd waien.
Van dezen „nooit meer geboorden vebeme;tt-m en strengen
winttr
werd „op 't verzoek van verscbe.de L.elbebbers
ook1
een verbaal gedrukt en uitgegeven.
v 1 1
In 1748 vemcbeen - in slecht genjmel - een ,.\erbaal
de
aanmerkelijke Winters, m 't laatst van t jaar 173') cm t begm
van 1740, En van 't Jaar 1748 ui Amsterdam .

In 't laer Seventien Homlert en Veeiti.g Agt,^

Toen was T Een slegte Tijt voor koojirnan en t Ambagt,
De waerbevt scg ik uw. Dit zult ge verdeis hooien, ^

De Fransman in ons bint 'I len weken lang ge\i oien , enz.

Van den vroegst bekenden strengen winter verbaalt ,.zekere
oude cbronyk, geschreven in den jaare 1435 en J" W 4' Uu ge-

leeenheid van vvccr een strengen winter, in chuk \ eiscnenen.^^ Als
Ult^a
K.Gi

SCHELTEMA«'H0LKEMA'5 BOEKHANDEL
sbe

off -AMSTERDAM

motto staat er l)o\'en: ..De hand des Heeren is niet \eikort . en

dan volgt: ,,ln 't Jaar onzes Heeren. doe men schreef 1435, was
de wiml omtrent half Febniary veel Oost ol te Nooid-Oost ende

des nagts was bet klaar weder tot zes ot ze\'eu uuien toe en des
daags was bet Donker graauw weder, tot 's avonds zeer koud tot

AlsSTRENGE
't vriest, dat 't kraakt,—WINTERS.
we hebben zoo'n tijd pas

zes of zeven uuren toe ende bet regende niet, noch bet en daauwde
niet in de maanden Maart, Ajuil, nog in i\lei. Ivn oji St. I ancias

bad bet bard ijs gemaakt en de daar vviescb Loyei noch Gras,

noch Koorn, noch Pruimcn-Boomen en bloeiden niet, noch Keis-

achter den rug — dan denk je onwillekeurig terug
aan de kou van vorige winters en vooral ouden van
dagen weten dan te verbalen boe koud bet wel geweest
is in dat en dat jaar, toen zij nog jong waren; dat ze
Paascbeieren op 't ijs aten, dat, te Amsterdam, de diligences o])
't ijs in de grachten reden, onder de bruggen door; dat er kermis
op 't ijs was ......
IMocbt 't noodig geweest zijn, dan is biermede tevens gemoti

sen, noch Ajijielen, noch Peeren, geen Wijngaard .m was ontloken.

veerd, dat ook in dit tijdschrift eens iets verteld wordt over

gingen. En bet begon te warmen des daags na St. Peter en Pau
welis (den 30 Juny) in die Octave van St. Jan ende des daags

strenge winters. Te gereeder aanleiding is biertoe, nu de \\'intertentoonstelling door den bekenden verzamelaar A. Tb. Hart
kamp, in bet Panorama-gebouw te Amsterdam gehouden,
gegevens daaromtrent verstrekte. Maar ook zonder die ex]iositie
zou er heel wat te praten zijn over strenge winters. En vroeger,
toen de menscben veel meer tijd voor zoo iets schenen te hebben,
gebeurde dat ook. Er werd over gesproken èn geschreven, dat
laatste, zooals er nadrukkelijk bij verklaard werd, ten behoeve
van bet nageslacht. Die oude bescheiden, nieuwsbladen e,d. ver
balen niet alleen boe koud 't wel was, maar tevens deelden ze

En de daar waren menscben, die geen Iretronweii oj) (lod batlilen

en keerden baar Land anderwerf om ende zij ba.klen geen vruch

ten, Ende andere zei.len met Job, , ,(iod gal, (lod nam . Endiï

daar zij een Hoet Tarwe af jdegen te hebben, daar hadden zij

vier Hoet, af in .lie Zomer. En ojr St. Jean Bajitistendag, den
24 Juny, zaten de oude wdjwm met groote koolpotten voor de
kerke en bet volk konde baar niet verwarmen, die bij d.' straat

zoo scheen de zonne helder en klaar ende des Nagts zoo regende

bet zoetelijk, zoo.lat alle vruchten oj) bet vel.l wiescbeii , enz,".
Diezelfde ..Cbronvck" is ook ojr rijm naverteld en begint aldus:
,,Zoo een veranilering kwam toe in korte .Uigen,
Zoo wij maar leven naar des Heeren welbehagen."

Van den winter van i()()7 bestaan verschillende verbalen; bet
volgende is vermeldenswaard:
,.In January sestien-bondert seven en zestig.
Doen vro.rr en bet sneeuwde zeer heftig:

omstandige bijzonderheden mede, over bet nadeel, door dat
strenge winterweer veroorzaakt, over de koude, die er geleden

Stijl zes weken stont de Vaart geheel stil.
Drie weeken voer men weer geheel na wil.

werd, en ook over de wintervermaken, over schaatsenrijden en
sledetocbten. Die oude bescheiden eens doorlezend, krijgt men
dus tevens zoo nu en dan een typiscben kijk oj) de zeden en ge
woonten uit den ouden tijd; ook door den ,,toon", waarin ze gesteld
werden. Zoo drukte de uitgever H, Callenbacb ,,t' Enckuyzen",
onder een overzicht van de strenge winters van 1674, 1684 en

Het voornaamste, dat bier wordt genoteert,

1740: ,,met alle vlijd bijeengebragt, om als een nutte Nagedagtenis bij de Liefhebberen of hunne Kinderen en verdere Nageslagten te mogen worden bewaart". En tot de ,,Liefhebberen",
die de gegevens voor deze overzichten geleverd hadden, richtte
de uitgever zich aldus: ,,Wij verzoeken, dat deze Heeren Lief
hebberen mogen volharden in diergelijke nutte Liefhebberijen en
wij bojren, dat door ben meer anderen mogen worden aangezet
■om vervolgens de gebeurtenissen, die, zoo generaal als speciaal,
of te Water of te Lande, zijn voorgevallen voor ons ter Drukjiers
■over te geven, dit doende, zullen wij ons 't aller tijden verjdigten,
voor zulke Diensten aan 't Gemeen, deselve met Dankbaarheid

te beantwoorden."

De tegenwoordige journalistiek krijgt baar

berichten niet zoo goedkoop, alléén betaald met,,Dankbaarheid"!

Wat nu dat drietal winters aangaat, blijkens bedoeld Enkbuizer overzicht, begon die van 1674 eerst in Februarij, De Zui
derzee lag weldra dicht, en nog oj) 16 3Iaart gingen er 4 man te

voet van Enkbuizen naar Stavoren. Oj) 25 Maart ,,Paascbdag"
begon bet langzaam te dooien, maar dat nog op 3 Ajiril ,,eenige

scbipjiers bare schepen hebben geteert rondom over bet ijs gaande".
In 1684 duurde de winter van 21 Januari tot 27 Februari. Het
Enkbuizer overzicht geeft een nauwkeurige opsomming van 't

aantal sleden, dat in dien winter te Enkbuizen aankwam; gf)3
waren bet er in totaal. Op 24 Februari, zoo staat er genoteerd.

Is dat er zoo veel ijs kwam in de ÏMeert.
De ib Meert begon 't weer bart te vriesen.

De
De
De
De

17
18
19
20

moesten de Vissers de winst verliezen.
liej) veel volk voor de Laag op 't IJ,
jiasseerde men van d'een tot d'ander zij.
boodt weer en wind nog wijnig soen.

De 21 leek of Weer of Wind anders wou doen.

De 22 was de wind weer leider aan 't Friezen,
De 23 begon t Ijs door de kou hart te verliezen.

De 24 al \'riezende verloor 't Ijs zijn kracht.
De 25 zijn 'er veel over 't IJ gegaan met voordagt.
De 2b liejien er nog drie van Stee over 't IJ.

s Namiddags zijlde den scbuyten de Stad voorbij.
De 27 beeft d (lostewint 't ijs oji Pampus boog gezet.
De 29 was bet vaaren daarover nog wel belet.

De 30 kwaame eenige daarover \'aare en Loojie mee,

iJe I Ayn\ bejien n.ig Personen op de Zui.lerzee,
02 dito IS in t Val een schip door 't Ijs vastgebegt.

it IS genoteert van M, 1, de Lootsen baar Knegt.

r„en ander jroëet beschreef dien winter

^Op St. Mattbijs (24 Februari)

' '

veel korter:

was er nog geen ijs,

Ln de achtste Maart, reden ze met slee en jiaard.

n
''''' Uordtscbe
Ue u
Hollandscbe
MercnurWaard.
van ib()4 vermeld nog:

Stede'
.I^c'cember deezes jaars zag men. bier ter
eene scliif.KU- ^ ^ dj'c'is in Holland, een zonderling uitwerksel van
bovenliiirt
"coist.ontlatende,
t Hadt naauwlijks
iets gevrooren,
toen en
de
K . nagts
regen nederliet.
die so schielijk
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dik om de takken der boomen vast vroor, dat een takje van een
vinger dik, met het aanvriezend ijs, zo dik als een arm werd. Aan

en Duitschland, Engelschen reisden wel daarheen, maar pas een

veele takken hingen lange ijskegels, zo zwaar, dat zij de takken

Oxfordsche uni\-ersiteit,

scheurden. Geheele hoornen werden, door de zwaarte van 't aan-

gevrooren ijs, van den wortel afgerukt; anderen gespleeten, of,
tot op de helft, of van boven tot beneden; veelen van bijna al de
de takken beroofd; welk zonderling verschijnsel zig eerst met
den dag vertoonde voor de ingezetenen, die 's nagts alleenlijk 't
gekraak der scheurende stammen en takken gehoord hadden, met
Welken nu de voornaamste graften alomme bestrooid lagen, ^^'ij

honderd jaar later werd een botanischen tuin aangelegd door de
In het volgende hoofdstuk krijgen we een beschrijving van
het landleven in Engeland in vroeger tijd en nu.
De schoonheid van de landelijke cottage, begroeid met rozen

en kamperfoelie, is al sedert eenige geslachten de trots van
Engeland, Haar lof werd bezongen door vreemdelingen, die
onze kusten bezochten, en nooit genoeg konden zeggen over

behoeven niet te zeggen, dat de straaten zo glad waren, dat zij

de boerenhuisjes met bloemen gesierd.
Maar deze liefde voor jrlanten heeft ook daar niet altijd^ be

bezwaarlijk gebruikt konden worden, Veele boomen werden nog
behouden door het branden van pektonnen onder dezelven, 't

staan, Er was een tijd, onder de regeering van Hendrik \TH,
'dat men daar zoo weinig van kweeken af wist, dat zelfs de

welk het ijs smelten deed, "
Wordt er van strenge winters verhaald, dan moeten ook de

groenten voor de tafel van de koningin door Hollandsche
schippers werden aangevoerd en tegen labelachtige prijzen

..bedroefde watervloeden" gereleveerd worden, In den winter van
1740 op '41 heerschte er een groote watersnood in de Betuwe,
het Graafschap Buuren, Kuilenburg, door de doorbraak van den
dijk bij Elten, tussjhen Nijmegen en Arnhem, op 2() December
1740, En ..niettegenstaande alle vlijt en zorgen van de Eedh
Heeren Dijkgraven en Heemraden Nc, zijn die droevige over
stroomingen en dijkbreuken voortgegaan. Op den" jden Januari
1741 overstroomde 't water de geheele Alblasserwaard. de Vijfheerenlanden, te zamen 33,000 morgen lands, tot aan Pajiendregt,"
In 1784 had er een dijkbreuk plaats bij het Hoendernest even
buiten Zutphen, terwijl in dat zelfde jaar door den ijsgang de
Lappen toren te Nijmegen instortte,' In Februari 1799 veroor
zaakte ijsgang een dijkbreuk tusscben Bemmel en Lent bij Nij
megen en bij Gorinchem, Hevige ijsgang was er eveneens in 1809,
bij Gorinchem, Arnhem en Westervoort, Koning Lodewijk ver
keerde toen op den Dalem.schen dijk in levensgevaar, en in 1820
had sjieciaal Gelderland en Utrecht weer last van ijsgang en water

verkocht.

De Engelsche beer was te onwetend om zelfs deze gewone
groenten te kunnen kweeken.

Onder de regeering van koningin Elisabeth kwam er een
groote verandering. Toen werden de groote- weelderige Elisabetische landhuizen gebouwd, waarbij tuinen werden aangelegd.
Prachtige lanen van exotische boomen werden gejdant, de
kunst van de palmboompjes in allerlei vormen te snoeien begon
op te komen, sleutelbloemen, violen, rozen en clematis versche
nen overal ook om eenvoudige huizen.

Op nieuw deed een buitenlandsche invloed zich gelden.
De Belgen ^n Hollanders, die vroeger groenten in Engeland
brachten, ontvluchtten tengevolge van een oorlog liun land en
vestigden zich in Sussex en Kent, begonnen eerst met om hun
huizen kleine stukken grond te bebouwen, en hoewel zij eigenlijk
lakenwevers waren, zagen zij gauw dat met de gi-oenten heel wat
meer te verdienen viel.

vloed, De jaren 1855, 1861. toen Koning Willem lïl bij de bekende

Tegen het eind van de 17de eeuw nam men oj) nieuw een

watersnood jiersoonlijk optrad, en 1880 kenmerkten zich
ook door ijsgang en watervloed.
De laatste strenge winter was die van 1890—'91, waaraan
menigeen zeker zelf nog wel de herinnering zal bewaard hebben,

vreemden invloed waar, Wertig duizend Hugencjten werden
om hun geloof uit P'rankrijk verjaagd, zochten hun vrijheid in
Engeland en werden met o])en armen en sympathie ontvangen.

\\', C, v,\\ Mevks,

Zij brachten een groote hefde voor ])kinten mee.

De eerste tuinbouwvereeniging werd ü]igericht in Siiitallields,

het gedeelte van Londen dat het middelpunt van de zijde

BOEKBEOORDEELING.

Een nieuw boek is in Engeland uitgekomen ,,Gardens-past

Cianiens-past and present, door K,H, D.-widson,

and present",

Daaiin wordt met warme woorden gestreden voor de
liefhebberij voor tuinbouw, die ook bij ons meer en meer

ontwaakt. De Engelschen zijn ons voor in dat opzicht
en zij hebben werkelijk wat te vertellen.

De schrijver begint met een beschrijving te geven van Enge
land in de verre oudheid als van een braakliggend land met
bewoners, die niet afwisten van iets, dat leek op land- of tuinbouw.
Toen de Romeinen zich buiten bun land begaven, brachten
zij niet alleen de kennis van het oorlogvoeren aan andere volken,
maar kennis van landbouw werd het eerst door hen verspreid.
De naam van Julius Agricola is te zeer bekend, dan dat wij

industrie was waar de lefugiés woonden.
Het is niet zoo heel lang geleden dat in dat gedeelte van
Londen nog de huizen bestonden met lange lage kamers, met
ramen langs de gebeele breedte van het vertrek, waar de wevers

werkten, In de lage ^'ensterbanken stonden groote potten met
de zoo welbekende geraniums.
Een mooie beschrijving van inhecmsche boomen en van

heesters en boomen, die uit het buitenland werden overgebracht,
lezen we in het volgende hoofdstuk, met een reproductie van
een ]u-achtige sparrelaan.
Natuurlijk krijgt ook de beroemde ])lantentuin te Kew een
zeer warme beotjideeling
En dan gaat hij over tot den tuin te W'isle}-, tlie dot)r de
Royal horticulture Society in cultuur genomen werd.
Dezen tuin heb ik zelf bezocht en het was mij een genoegen
de warme bewondering te lezen, die uit dit hoofdstuk spreekt.

daarbij behoeven stil te staan.

Men noemt in Engeland dezen tuin : .,the wild garden at W'isley",

Verschillende boomen. die nu in Engeland inheemsch zijn, zegt
men. zijn daar gebracht door de Romeinen en het land. vooral
in de Zuidelijke streken als Kent en Susse.x was bijzonder ge

Dat wil zeggen, allerminst, dat de tuin een wildernis is, maar

boomen.

in het bosch tusscben de struiken en heesters zijn met de grootst
mogelijke kennis en smaak de bloemen aangebracht, zoodat het
geheel den indruk geeft van een bosch van bloemen, dat bij
toeval is opgeschoten in die mooie omgeving,

Nu nog bestaan daar vijgen-boomgaarden, en de overlevering
zegt. dat de vijgen, die in Rome de meest populaire vruchten

die bij deze beschrijving hoort.

schikt, om een nieuw vaderland te worden voor de Zuidelijke

waren, door de Romeinen naar Engeland werden overgebracht.

Een legende zegt, dat Thomas a Becket, terugkomend van
zijn pelgrimstocht naar Rome. te Tarring de eerste vijgen
boom plantte,
In ieder geval bestaat er niet de minste twijfel, dat de druivencultuur in de derde eeuw onder invloed van de Romeinen bloeide.

De iepeboom en de kastanje, de vijg en de druif herinneren
aan die tijden.

Als we 'iets minder ver dan in die verre oudheid nagaan, waai
de tuinbouw beoefend werd. dan komen we terecht in de kloosters.

Het Engelsche woord tuin — garden — komt af van het
Anglo-Saxische „goard" of yard, dat wil zeggen omsloten door
muren en de kloosters hadden altijd een ,,garth" een omsloten

stuk gras, waar de inwonenden van het klooster een rustig
plekje vonden om zich te verpoozen.

Naast de gebouwen werden geneeskundige planten gekweekt;
want men kende in dien tijd geen beter dokters dan de monni
ken, die de kunst verstonden de kruiden te mengen en dranken
te bereiden tot herstel van de zieken.

Reizende pelgrims " brachten anemonen, wRte lelies, kleurige
tulpen en luikende hyacinthen en die alle vonden een ])laatsje

,.Spirea's langs het pad" is het onderschrift van t en fotografie,
Natuurlijk worden de stijve tuintjes met recht afgezette
bedjes genoemd.

Die mode is uit, Hoe lang die ook van duur was, eindelijk
werden de menschen baar moede.

Een korten tijd tracbtte men geraniums te vervangen door
vreemde bladplanten, als perilla's, gnjsbladerigeecheveria's, enz,,
maar toen dat ook niet beantwoordde, ging men terug verlangen
naar de vaste planten van de boerenbofjes,
„The herbacious border", of zooals wij het moeten vertalen
„de rand van vaste jilanten" wordt dan beschreven.

Een goed aangelegde tuin is als een soort kaleidoscope, be
schenen door zon-, of onder bewolkt licht, altijd zal ons iets
nieuws met een nieuwe charme begroeten. Juist die altijd wisse
lende elementen maken het aanleggen van een bloemenrand

tot een werk, dat met liefde verricht wordt. Tuinieren, op deze
manier, is werkelijk het werk voor een artiest.

De tuin van de bekende Miss Jekyll wordt even aangestipt,
maar toch wordt in herinnering gebracht hoe zij van haar wild
boschje met zilverstammige berkjes, het ideaal maakte, dat er
nu van geworden is.

Over de bej)lanting van muren, over ilcn rozentuin, uv-er de

in den stillen kloostertuin.

watertuinen, over de rotstuinen, vindt men aardige opmerkingen

De schrijver noemt de Engelschen geen inventief volk, maal
ais zij eenmaal het nut ergens van inzien, dan houden zij het

in Gard en s ])ast and present.

vast ()]) ware bulldog manier. Dit gelooft hij de oorzaak te

De. afbeelding van een moerastuin (boggank-n) geeft een goed
denkbeeld \'an wat er zei Is van een nu erassig jilekje met

kunnen noemen van het feit. dat de Engelschen zich voor den

Irissen en riet en mooie waterplanten te maken is.

invloed van alle landen hebben ojien gezet, om ten slotte leiders
in den tuinbouw te worden.

De eerste ])lantcntuin werd gesticht in Padua in I343^ daarna
die van Pisa, kort daaroi) in Leiden en vervolgens in Frankrijk

De schrijver eindigt met de uitspraak dat een werkelijke tuinlief hebber nooit oud wordt, of liever, zooais bij het zo'o karak

teristiek uiltlrukt. ,,n(-\-er loses touch altogether with the jov
"f living,"

"

A, Bii;nf.-\it, "
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de twee kastanjeboomen bij een oud tuinhek op zuylestein.

HET KASTEEL ZUYLESTEIN.

Een merkwaardige geschiedkundige bijzonderheid aan het

(Slot).

kasteel Zuylestein verhonden, is deze, dat hier de afge
vaardigden der Staten-Generaal, Nassau-Odijck, van

hert is vast gekeetent aen een spiegel, waer in hij na siet der
Voor-vaderen welvaren; het Kleet is beschildert met h(-)ndert

Geest en de Groot, in den avond van 30 Juni 1672, uit
den mond der Fransche Ministers Louvois en Pomponne
de vernederende voorwaarden vernamen, waarop Lodewijk XIV

Monden en hondert Handen, de stercke beenen zyn gevleugelt
om zyn snelle schreeden in de onbedachte uytvoeringen te o\'erhaesten; een Kloot van zyn wanckelbare ongestadigheyt is de
rusthanck van zyn eene voet, bewyscnde dat men o]) hem niet

genegen zou worden bevonden, aan de half veroverde Re}3ubliek

seecker mach houwen, desen Dommekracht heeft de E. Haet en

eèn eerloozen vrede te gunnen. Dat die voorwaarden niet werden

Nyt verhrj'selt van de parthylingen; sy leggen gerabraeckt onder
de Trium])h-wagen van Sijn Kon. Iloogh. E. van drie paerden

aangenomen, is hekend. Willem III redde den Staat van een
bijna wissen ondergang en 'reeds twee-en-een-half jaar na evengenoemde dagteekening (Januari 1675) werd den Prins, op datzelfde
Zuylestein, waar hij zich ter jacht bevond, uit erkentelijkheid
de titel van Hertog van Gelder en Graaf van Zutfen aangebo
den, welke opdracht evenwel niet werd aanvaard.
Dit feit is door Romeijn de Hooghe,..konstverkooper in de Kalverstraat t'Amsterdam" in beeld gebracht en een afbeelding van

gevoert, die onse en der Bond genooten by een gevoegde krach

deze plaat vinden onze lezers hier afgedrukt.
Allereerst een groote allegorische voorstelling in den destijds
zoo geliefden stijl: ,,Het Hertoghdom Gelder en Graefschap
Zutphen, opgedragen aen Syn K.H. Wilhem Henrick, by deiGratie Godts, Prince van Orangien, Nassau Nee. Erf-Stadthouder van Hollant, Zeelant, en Utrecht, genereuselijck door

de Roomse vryheyt uytgehouwen.

Hem afgeslagen: Malo Mereri, quam Coronari." De verklaring
der allegorische voorstelling schrijven wij ten slotte hier nog af:

,,A vertoont Sijn Koninghlijke Hoogheyt, geciert met de Zeegekrans over syn vyanden, als een geduyrigh en getrouw voor

ten betecckenen. die paerden werden van de G. Krvghs-yver
geleyt; sy heeft de spiegel der voorsichtigheyt in haer handt,
met 2. derysen Pngnando en ('uticiando. met wacker te vechten,

en gaende "te houden, zynde door dese middr'len die groote legers
gesmolten die yeder dreyghden; op de H. Triumph-wagen zyn
de beelden Curtius Scevola, Fabritius en andere helden viior

In de waegen stat de I. Victorie met de beleegeringen en o\'erwinningen van soo veel batailjes ter Zee, en in veel steden te
landt; rontom haer gepronckt; sy praelt met twee welverdiende

kianssen, een van Laurieren om de verjaegde vyanden, een
ander van eycken-bladen om de beschermde Burgers; de Famen
blasen na alle hoecken de lof uyt van den Verlosser des Vader

lants. waer op cle K. danckbare belooningh nederdaelt om het

belauwert Hooft va.n Sijn K. H. te eeren met de Hertogs-kroon.

Bundel-pylen uyt te trecken; sy heeft 's lants Tuyn op het hooft,

een \\ aerdigheyt die onder het Keyser en Koninglijcke geslacht
eertyts gemeen was, sulcke kan de L. Grootshertige Stam-godin
m meenighe optellen, sy sluyt in haer Kevserlycke Scepter de
minclei waerdigheden. in diese aen de eene zyde soo breet heeft
doen eeren, alsse aen de andere zyde haer' Oorlogs-lans heeft

en de voet op een fondament-steen, daer de onderlinge Trouw

ckende in de 's Hemels-stralen met de eer-teeckenen van hare

stander van de Vryheyt des Vaderlants, met de Hoedt van vryheyt
op sijn Speer, de Unie B raet hem den Staet in die forme, door
welck se groot geworden is, te behouden, en geen van die seven

haer kleed gestickt met de Eendrachts-vrucht de Granaet-appel'
met het woord U n i o opgehouwen zyn. C. Gelder en Zutphen,
uytgebeelt in een verdruckte Maeght, wcrt van Sijn Ilooghevt
minlyck genomen in sijn beschermingh. Sij siet voor hae^r de

d<)en vreesen; sy heeft die vergode Vorsten achter haer, hlin-

drift der Gemeente, D. met een sterck lyf van woest opsicht;

daden: soo siet men Keiser Adolf met de glorie van het Ryck,
Kene de ( halons met den standaert van 't overwonnen Romen.
\ itlem de eerste met den Aljha op de Hoet van Vryheyt, als

een Neerlandtse Leeuwen-huyt is zyn wapen en deckfel; zvn

heelt, Manrits met de uytstreckinge van het gebiedt der landen,

die, (hese eerst soo duyr gekocht, en met syn bloedt betaelt
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rredrick Hendrick met de geslooten Thuyn, W'illeni met de
Vrede-veer; voor de vorsten sit de M. bewaring van die edele

vaert, oni^ sich daer over te beraden, en sijne Resolutie hun

stam, met de wapenen van Oranjen, Nassau, Soliiis, Engelant,

ginge van gunste en respect.
II. Den 10 Februarii Nieuwen Stijl 1675. — Sijn Hoogheyt

nader' bekent te maken, dimitterende de Hoeren, met betuy-

Vrancknick, Sc alle daer met blyde bloed-verwantschaj) ver-

knogt, dese sal tot het cynde der werelt triuni]5heeren over de

hebbende ontfangen de proi)ositie van de Ridderschap en Ste

Dood en Tyd. Ter zijden staen den N. Adel en 't Heyr-leger,
schuddende met haer piecken over die glorie van haer Heyr-

den van Gelderlant en Zutpheii, heeft, om sich te beraaden, goed

gedacht daer over te versoecken het advijs van den Staet, wiens

Interest en bclangh daeraen annex is; alwaer dit wigtige subject
in deliberatie gelcgt zijnde, sich veele swarigheden daer ontrent

voerder, aan wien sy het O. Hertogdom en Gracfschaji horen
opdragen, so wert de ware P. Gods-dienst herstelt, en de O. Ar

hebben ojigedaen, zijnde de Provintien door de l'nie verpligt
tot een uniformiteyt 'in de Regeeringe, en de negotie de ziele van

moede der Provincialen getroost; de Gelderse Regeering en 't
volck juj'chen hem toe, wekker Burgemeesterlyckc bylen op
syn ooghwincken wachten, maer onder alle dese vleyende stem
men siet men een R. wys en onbeschroomt Raets-heer, met oj)-

den Staet, seer depcndeerende aen de Vryheyt van dien. so dat

eenige van gevoelen waren 't selve minder scjude strecken ten

geheven hand en stem, de Vryheyt der Landen verdeedigen;
hy steunt op de ongekreuckte macht der vrye steden, die hij met

dienste van den Lande, en daerom sijn Hoogheyt geadviseert
mochte werden 't selve van de handt te wijsen, als hebbende

de andere (Aceronoi of Mdellen des Vaderlands handthaeft, en
op de edelmoedigheyt van Sijn K.H. die liever heeft de bescherminge der Vryheyt als de Heer-suclit; die liefde des volcks als de
vreese, na 't voorbeelt van sijn Doorluchtig Over-groot-Vader;
Hy weygert dan de opgeofferde kroon, en wil liever als Erf

reets so grooten eere en estime door de aenbiedinge ontlangen,
dat de achtinge van sijne Waerdigheyt en diensten door de aenvaerdinge niet kon vermeerdert werden, daer door de Ingezetenen
buyten bekommeringen mogten blijven omtrent de Vryheyt.

stadhouder beschermen als regeeren als Hertog en Graef, de
Kroonen weegen de verstandige Princen te swaer, de ceren te

over de aengebooden waerdigheyt, van getelt te worden onder de
Hertogen van Gelderlandt en Graven van Zutidien, beraden heb
bende met te overleggen alles wat ter materie dienen kan, is naer

III. Den 21 Febriiarii Nieuwen Stijl, 1675. — Sijn Hoogheyt sich

komen verachten is meerder als die te hebben.

Ciert hem nu uwe S. Triumph-boogen, stelt o]) T. Pjnamyden

Arnliem ghetrocken, alwaer met alle mogelijcke teyckenen van
respect en vreugde, en een algemeen gejuych ontfangen is, en geleyd door veel Triumph- en zegen-boogen, en princelijck onthaelt,
alwaer sich een weynigh ter jagt vermaeckt hebbende, is in de Vergaderinge verschenen, en heeft die bedanckt weghen die estime die
sy hem toedroegen, en met veel genegentheyt tot hun geexcuseert
de waerdigheyt die sy hem aenbooden, willende liever een Throon

van de verloste steden; juycht over uwe Restitutie, en eert over

al de wapenen van die, die naest God dit gewrocht heeft. U. Den
Hemel schentse die sulcken Vader des Vaderlants met lasteren

■of vlej'en, willen drucken of te veel verheffen.

Die weygert dat men hem eerbiedlijken bid,

Is waerdigh dat hij dal, en grooter eer geniet.

hebben in hun herten, als heerschen over hare Staten. Daer op sijn

Hoogheyt de Regeeringe aldaer bestelt hebbende, is oock aengestelt
tot Erf-Stadhouder, Capiteyn en Admirael-Generael van die Pro-

Andreas Doria kreegh de bynaem van heyligh, om dat hij
weygerde Hertogh te zyn in. Ragousa.

vintie, en daer in ceremonieel bevestight.

E. Ri EMmi..

Kreegh Doria de naem vanheyligh, om het weyg'ren.
Van in Ragousa eerst te zijn
't volcks Opper-Vorst,
Wat sal Vorst Willems naem

van trans en transsen steyg'ren

Wanneer de Na-neef hoort
hoe sijn opgereghte borst,
De schat van Vryheyt meer
kon schatten dan de schatten

Een trouwe Vorst wil noyt iiijt'
recht, en plichten spatten.

Dit is de huldiging in het
algemeen, naar den smaak van
den tijd den held voorstellende
als Romeinsch veldheer, in een

overladen
groepeering
van
forsch gebouwde mannen en

f''

vrouwen en van wat bombas
tische attributen — maar toch

vaak smaakvol en in elk geval
kunstig.
Onder de grootc jrlaat zijn
nog drie kleinere geplaatst, af
beeldingen van de drie hoofd
punten

van

de

vereerende

aanbieding van het hertogdom
-Gelder en het graafschap Zut-

rmmim

phen aan Prins Willem.
1. Den 18 lanuarii Nieuwen

Stijl 1675. — De Staten des
Hertoghdoms van Gelderland,
cn Graafschajr Zutirhen ver
wachtende sijn Hoogheyt tot
het bestel der Regeeringe, in
achtinge nemende de waerdig
heyt van sijn Doorluchtige
voorouderen, en sijne eigen
verdiensten, hebben geresolveert
de

selve
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Foto Aug. 'F. II'. yo^t.

ZUYLESTEIN. ZONNEWIJZER EN TUINHEK, UITGANG AAN DEN
STRAATWEG ]'AN LEERSUM.

,

I

n I

EEN EENZAAM BERG VOLK.

Een groote rol in het leven der Boegineezen speelt het
(Slot).

rijstblok. Het is zoowel hij de grootere als de kleinere
huizen altijd te vinden en, daar de Boeginees er geen
voorraadschuur op na houdt, verwerkt hij iederen dag
zijn maal paddie tot rijst. Zoo wordt er niet alleen in
den oogsttijd, maar eiken dag rij,st gestampt en geeft dit ,,tokketok" bij ieder huis een eigenaardig geluid in de bergwereld. Haar
in den oogsttijd is dit tokke-tok van eene bijzondere beteekenis.

I ■'

\'oor zulk eene declaratie heelt het jonge menseh echter ook
gelegenheid o]) het schommelfeest. dat mi'estal met het oogst
feest gepaard gaat. De meisjes gaan dan beurt om l)eurt op een
exjires voor dat fee>st vervaardigden schommel zitten en de jonge
man, wiens hart zij bekoord heeft, bindt nu een in een doek ge
wikkelde kris aan den schommel, als teeken, dat. mocht zij er
afvallen, hij er is om haar voor gevaar te behoeden.

Nog even valt hier op te merken, dat hoogadelijke ])rinsesjes

van den bloede, aan zulk een oogstfeest geen deel nemen. Het

Dan is het als het ware de lokroep van de wijfjesvogel om het

rijststampen laten zij aan het volk oc'ei". Ik vroeg eens aan een
klein ding. een twaalfjarig voi'stenkind. of zij ook den stamper
kon hantecren. Ze zette een verbaasd gezicht en antwoordde
een beetje uit de hoogte; ..W'elneen. ik ben immers een konings

mannetje en ge kunt er ojr aan, hoe drukker, hoe heftiger dat

kind!"

doffe, eigenaardige stamplied uit de hergen klinkt, hoe sneller
de harten slaan der Boegineesche meisjes, die het hout in het
blok laten vallen, want de plaats, waar dit geschiedt, is eene

Die koningskinderen dan hebben in onze oogen althans een
weinig benijdenswaardig bestaan. Zootlra ze volwassen zijn. wor
den ze in huis gehouden en zien de wereld alleen door de kleine

echte ,,vrijstersmarkt".
De eerste keer, dat de maan vol is in den oogsttijd, verzamelt
zich al wat huwbaar is om het groote, lange rijstblok. Tien of
twaalf jonge meisjes, meest in roode baadjes van eene doorzich

uitgehuwelijkt door tusschenkomst der ouders en zelden kennen

tige stof, met wijde mouwen tot even boven den elleboog, scharen
zich om het lange uitgeholde blok. Een oud vrouwtje stelt zich
aan het hoofdeinde en nu begint het. De stamper gaat vlug van
de rechter- in de linkerhand, sneller en sneller; er is rythmus in
en als men goed luistert, wordt het een wijsje. Soms beginnen de
meisjes er bij te zingen. Aan lachen en praten geen gebrek, maar
het oude vrouwtje is altijd daar om ze weer aan het werk te her

inneren, Zij slaat altijd met denzelfden gelijkmatigen gang door,
niet te gauw en niet te langzaam; zij vertegenwoordigt de kalmte,
ze is precies een oude klok, die rustig doortikt en zich niet be

kommert, wat er om haar heen gebeurt. Trouwens, zij kan ook
kalm zijn! Voor haar is het waarlijk niet, dat de jonge mannen

hunne beste sarongs aandoen en de zwarte songko, het puntig

venstertjes van het vrouwenvertrek. Ze worilen dan ook meest
ze haar aanstaanden man.

Toch schijnt het wel eens voorgekomen te zijn. dat ook onder
hen ,,Koningskinderen" waren, die elkander zoo lief hadden en
met bijeen konden komen, want in ile oude \-erhalen en zelfs in

de strafzaken van Sojipeng was het schaken van een meisje vol
strekt met zeldzaam. Bij het gewone volk was het zelfs eene
gewoonte en geen geschiedenis zonder gec'aar. want de ouders-

naclden liet lecht den verwatene te dooden. als zij hem met het

meis]c onder den blooten liemel inhaalden. Is het jonge paar echter

al in een Inns gevlucht, dan verliezen de ouders alle recht op hun

ontroofde dochter. Dit neemt niet weg. dat er bij een gewoon

luwt IJ ■ lieel wat foimaliteiten in acht genomen moeten worden
lil wt R it IS dit lange wachten wel de reden, dat sommigen zich
ne\ei aan eene schaakpartij wagen.

toeloo])cndc, zwarte hoofddeksel, opzetten, dat zij van heinde en
ver komen en de plaats zoeken, waarvan het eentonige getok-tok
tot hen doordringt. Dit zijn allen trouwlustige jongelieden, die
, daar in den mooicn maneschijnnacht de hergen in gaan, om aan
het rijstblok hunne luuiden te gaan uitzf)eken. Ontbrandt het

hart van een hunner nu voor een der jonge dames, dan gaat hij
naast haar staan en neemt af cn toe den stamper eens van haar

sterkhr''^''

i^oeginees. of. juister gezegd, hij is hiel

over. Zij kan dit gerust als eene liefdes-verklaring opvatten.

de'im<l!.rs'wo"t
l-,nuahlus
siueekt
do mdoeta
tot
oud. IS c an het meisje. ..\\ ij zijn
als een
hakiims
,1e hand
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van den landman, als dc bladeren van een boom, die door den

wind nu her dan derwaarts bewogen worden. Onze zender W(«mt

in de plaats, die heet ,,onweerstaanbaar verlangen" van waar men
het uitzicht heeft op de streek, die heet ,,wederkeerige genegen

91

voudigste man zou niet nalaten een dergelijke ..baioega naast

zijn huis te zetten, als zijne dochter gaat trouwen. De l)aioega,
die de vorstin van So|)i)eng dus liet neerzetten, was hijzondei
groot. Gedurende dien tijd voor de eigenbjke bruiloft kwam ei

heid".

van heinde en ver bezoek naar de eigenlijke woning en daai

,,Nauwelijks hadden wij het verlangen van onzen Heer vernomen,
of in nog minder tijd dan vereischt wordt om een beteljnaiim fijn
te kauwen, was alles tot de afreis gereed. Vervolgens spoedden

geen vorstin of vrouw van adellijken bloede oj") reis gaat. zondei

wij ons herwaarts met de vlugheid van een vogel, in de ]ioo}3 een

gunstig antwoord te ontvangen op de boodschap van onzen zen

minstens vijftig of zestig volgelingen, werd de eenzame weg. die
langs den heuvel het gebergte inkroo]r en in het breede dal weer
te voorschijn kwam, dagelijks verlevendigd door een kleurige

der, die Allah dag en nacht bidt, dat het hem gegund worde, zich

stoet menschen, de vrouwen zittende te ])aard oj) w^l vijl of zes
vuurroode kussens, met kakellrontc ])arasols boven de hoofden,

als een kalelingrank te slingeren om een teedercn talc van uwen

de mannen met lanzen tegen de rechterzijde gedrukt en de lin

stam".

kervoet tegen den nek van het paard. \\'ij, van onzen heuveltop
af, zagen ze al van vei're aankomen, een smalle, kleurige slang,
die door het groene dal ,ging, die weer aan ons oog onttrokken

Uit de plaats der ,,wederkeerige genegenheid" komt dan een
even bloemrijk symbolistisch antwoord en daaro]) volgen de ge
schenken, bij welker overbrenging allerlei feesten worden aange
richt, Het groote feest is natuurlijk de bruiloft. En een bruiloft
van een prinsesje van den bloede, dat met een haar in geboorte
gelijken huwt, is dan ook eene aaneenschakeling van de meest
rumoerige en vermoeiende feestelijkheden.

Als een Ideurige tooneel-voorstelling gaat het alles weer mijn
geest voorbij, wat ik gedeeltelijk gezien heb uit ons berghuis, dat

werd door het geboomte, dat van den berg afdaalde. Dan kwam
zij weer te voorschijn op den lichten weg en als zij daar eenmaal
was, ging de stoet in gestrekten draf het zeer steile ])ad op. dat
naar het vorstenverblijf leidde. Xauwehjks waren vrouwtjes

en ]3aarden weer voor ons oog verdwenen tusschen het geboomte
van het vorstelijk erf, of van een ander ])ad, dat ook steil de hoogte

opging, daalde aanstonds de stoet bedienden omlaag naar de

tegenover de vorste-

woning lag, ge

deeltelijk zelf heb bij
gewoond.

Itengré, de dochter
van de

vorstin van

Soppeng.Sitti Saenabe
en den prinsgemaal
La Pabeangi, was de
bruid. Veertig dagen
duurde de plechtig
heid. Veertig dagen
klonk,dag en nacht de
ganrang, eene

soort

trom, en de poewijioewi, eene soort clarinet.

Beide

namen

geheel naar het geluid
afgeleid, dat deze in
strumenten voortbren

gen,

Het

was een

alles behalve mooie
muziek en als het

diende, zooals ik lateivernam, niet tot ver

hooging der omstan
ders,

maar

tot

af

schrikking van booze
geesten, dan voorwaar
kan men eenigszins
vrede krijgen met deze
vreemdsoortige stree
ling van het oor. Hoe
hooger de afkomst deibruid

is en eveneens

die van den bruigom,
hoe langer de feeste
lijkheden

duren

en

Itengré's bruigom was
een prins van den
bloede, genaamd La
Patenga-E, vorstelijke
telg uit het Wadjo'sche. Het was om zoo

te zeggen een politiek
huwelijk. Door zijne
dochter aan een Wad-

jo'schen prins te ver
binden, zou La Pabe

angi zijn verloren in
vloed in deze streken

weer terugkrijgen. De
bruid en bruigom ken
den elkaar nauwelijks,
maar dit wordt, zoo

als ik reeds zeide, ook

volstrekt niet noodig
geoordeeld bij de Boegineezen om een ge

lukkigen echt in het
leven te roepen. Reeds
lang van te voren was
beneden aan den voet

van den heuvel, waar

het

Vorstenverblijl

stond,"dc ,,barocga"
o]igcricht. Dit is een
soort

feestkraal,

of

eigenlijk eene bewaar
plaats voor het feesteten.

Zelfs

de

een-
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barocga om versnaperingen voor de gasten te halen, en deze stoet
was niet minder eigenaardig dan de andere.

Voorop ging de ,,bissoe", een soort priester, die niet alleen pries
terlijke waardigheden vervult, maar ook dikwijls een soort major

domus is in zulk eene vorsten-omgeving. Hij doet allerlei huis
houdelijke werkjes, leidt eenigszins den gang van zaken bij fees
telijke gelegenheden en is ook al een soort Eneuch, want het vrou
wenverblijf is onder zijn speciaal toezicht. Zulk een bissoe behoort
meestentijds tot de halfslachtige wezens, dezelfde, die bij de

Romeinen voor heilig verklaard waren en die door de Boegineezen

I'

'I.

'I:

zeer in eere gehouden worden; het zijn natuurlijk eigenaardige
menschen met een weinig aantrekkelijk uiterlijk. Ze kleeden zich
doorgaans als vrouwen, alleen is hun hoofddeksel de songko, die
slechts door mannen gedragen wordt.
Achter dezen ,,bissoe" kwam een der eerste dienstmaagden en
daaro]) volgden tien jongens van den leeftijd van veertien tot
zeventien jaar ongeveer, met witte broekjes aan en witte mut
sen O]) het lange, tot den schouder hangende haar. Hunne boven
lijven waren ontbloot. Achter deze kwamen twintig jonge meisjes,
allen in roode sarongs, op de Boeginecsche nranier, die soms zeer
schilderachtig kan wezen, gedragen, n.1. in losse plooien, die met
■eene hand tegen het middel bijeengehouden worden en \murroode
doorzichtige baadjes. Van dicht bij zag men hoe al die gezichtjes
beschilderd waren, de wenkbrauwen boven neus bijeengepenseeld, de oogen zwart omrand, de slapen beteekend met zwarte
haarlokjes, de lippen rood. Sti'ak stonden al die poj)pengezicht-

jes, strak ook die der jongens. Plechtig liep de bissoe vooroi),
oogen naar den groncl geslagen. Zoo ging het naar de baroega
en zoo kwam het weer terug. Iedere jongen en ieder meisje droeg
slechts één ding, één schaaltje met koekjes, één schotel met rijst,
één keteltje, één blad met een kopje.
l il
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Het zoude n.1. onbeleefd

zijn tegenover de gasten, als een persoon meer droeg; en o]) deze
manier zijn twintig jongens en twintig meisjes ook werkelijk niet
te veel. Daarbij bleef alles nog even plechtig gaan. Het afdalen
was plechtig en het opgaan was plechtig, zoo niet nog plechtiger.
Dit tooneel, het komen der gasten met hunne kleurige parasol
letjes rechts van den heuvel, het neerdalen van de roode en witte

figuurtjes links van den heuvel, herhaalde zich wel vier of vijf
keer per dag en dit alles duurde veertig dagen lang onder het
onophoudelijk gedreun van den ganrang en het gepiep van de

noewi-poewi! Mocht dit alles wat vermoeiend zijn ooi dengeen,

die het meemaakte, of Jdie, zooals ik,
'^behjk toezag van
uit de verte, niemand had te klagen als hij dit tydehjk lot
vergeleek bij tlat iler bruid.

.

Als men 'eenmaal een Boegineesche bruid is geweest, moet.

dunkt me, later allerlei in het leven mei'vallen. Dat aime ding
wordt gedurende dien bruidstijd onzichtbaar gehouden. Zi] moet
die dagen in meditaties iloorbren.gen, omringd door haie zoiigmoeders en mag den laatsten tijd gedurende acht dap-n met
eten. Als zij dan ook eimlelijk te \dorsrhijn wiirdt gtmiaclit om
in de ala-bola haar bruigom o]) te wachtmi, is zi] hall bewuste

loos en lijkt nu, met haar geheel beschilderd gezicht en haai stij\e
kleedij, meer een jio]), dan een meiisch. Als het hiermede maai
uitwas met de kwellerij van het arme scliepsel, maar nu opmt
jias de schijnvertooning, die bij ieder Boegiimesch huwelijk plaats

vindt en die waarschijnlijk haar oorsjirong ti' danken heelt ap

de vroegere gewoonte van schaken, of die de zedige teruggetrrd:kcnheid der vrouw tegeno\'er den man moet \'oorstellen.

bruigom moet in letterlijken zin zijn hruitl veroveren en
wordt hem natuurlijk oji allerlei wijze verhinderd.

De
het

Bij het eerste bezoek van den a.s. heer en meester komt fle
bruid zelfs in 't geheel nog niet te voorschijn. De jiriester ont
vangt hem, zet zich tegenover hem, rustende op de rechter knie.
terwijl de linker voetzool voorwaarts geplaatst is. Dan neemt hij

des bruidegoms rechter duim. legt ilien tegen ilen zijnen aan en
overdekt beide handen met een doek. Zoo neemt hij den bruide

gom diens geloofsbelijdenis af: ,,lk belijd, dat er geen (xod is dan
Allah en Mohammed zijn profeet. . . . enz".

Daarna \'erbindt de priester ilen jongen man in het huwelijk,

alles in afwezigheid der bruid, zeggende: , ,Ik \'erbind u in het
huwelijk met Itengré, dochter van Sitti Saenabe en La Paheangi.
Gij zult de huwelijksgift geven, zooals men te voren overeenge

komen is." En tle bruigom antwoordt: ,,Ik neem Itengré, dochter
van Sitti Saenabe en La Pabeangi tot vrouw en ik geef de huwe
lijksgift. overeenkomstig het voorschrift van Allah." Alle om
standers roepen nu tot drie keer toe: ,,()! God. zegen Mohammed
en de afstammelingen van Mohammed!"
Zelfs na deze ]fiechtigheid komt de bruid nog niet tevoorschijn.
De bruigom brengt verder den dag door met de ouders en gasten
en laat des avoncls alleen zijn kris achter, die als \'ertegenwoordiger van zijn persoon aan de bruid
wordt gebracht; maar zelfs op dit
voorwerj) slaat zij \'erachtelijke blikken, als het arme ding daartoe door
den honger nog in staat is, en zij
wil niets van de kris, het eigendom
van haar aanstaanden man, weten.

Toch mag zij dit wajien niet terug
geven of de brui,gom moet het
tegen een geschenk zijnerzijds af-

koojien. en dit gaat natuurlijk weer
ge])aard met een jilechtstatigen
optocht evenals het terugbrengen
van de kris naar de woning van den

bruigom.

Zoo worden er nog een

aantal geschenken gewisseld, die
allen symbolische heteekenis heb

ben en altijd gepaard gaan met de
o])tochten. die hoe langer hoe min

der plechti.g, hoe langer hoe meer
luidruchtig worden. Maar onder al
het gejoel daarbuiten door, wordt

de sombere ganrang geslagen, lluit
do ])oewi-poewi en gaat de roode
en witte stoet \'an jongens en

meisjes oin'i'rstoorbaar het [laadje

al, het ]iaadje óp met de bladen
met koekjes en de zilveren thee

keteltjes. Dan komt i'indelijk de
dag, tlat de bruid voor het prach

tige huwelijksbed in d(> .\la-hola

pirdt neergezet, de dag, dat de
iu'uigom komt. Terwijl de bruid

daai neerzit in de van roode en ,gele

en oranjekleuren doortrokken sche

merachtige ruimte, naast haar de

jonge vrouw, eveneens gekleed als
biuul, n.l. in rood en van znowat

gelijken leeftijd en geboorte, om1 ingi dooi acht omlere vrouwen,

(iie zich zoogmoeders noemen die

liet arme ding, dat daar met neer-

son'''''^'-r
^^^^^^aaien
i^ttnimm als zij dreigt
neer en
te
binken, nadert daarbuiten in de
■^erte de hrui.gom,

acht jonge [ir'insen ,

juist

gekleed als 1

^■uurl•oode
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DE „VIJVER VAN DE GOUDEN LELIES". PATRAMARAI, IN DEN GROÜTEN TEMPEL F.4A' MADURA.

In een vorige aflevering hebben wij een afbeelding van den hoogsten toren van dezen tempel gegeven. De hierbij gegeven foto stelt de
Patrarnarai, of ,,vijver van de gouden lelies", in het inwendige van den tempel, voor. Hier dicht in de buurt staat een klein gebouwtje,
waarin een kamertje dat door de Indische koningin Mangammel gebouwd werd. In het jaar iyo6 werd deze ongelukkige vorstin
in het kamertje opgesloten en den hongerdood prijsgegeven, om welke redenen vermeldt de geschiedenis niet. .Alleen moet zij
er een minnaar gehad hebben, de Brahman .Achchaya. iciens standbeeld aan de westzijde van den vijver werd opgericht.

Hare onderdanen martelden haar op^^verfijnde"wijze,.' o. a. door voedsel in haar nabijheid te plaatsen, dat zij kon
zien en ruiken,'doch niet aanraken.

sarong, de voet tegen den nek van liet paard. De bruigom zelf
wordt gedragen in een koetsje. Voor dit hoofdbestanddeel van
den optocht loopt echter een lange stoet vrouwen en meisjes en
mannen. De voorste vrouwen zijn allen in rood en wuiven met
waaiers, daarachter gaan de mannen, die zingen de bruidszang.
Van ver reeds klinken de stemmen in het gebergte:
,.Treurig was mijn hart. Moede en vol gepeinzen.

Ik ging dwalend rond, en zocht rust en kon niet slapen.
Ik ben de rivier ingetreden, maar haar golven sleurden mij mede.
Toen weende ik.

De golven droegen mij ver, aan den oever zag ik eene plant.
Daarheen droegen zij mij en de plant bloeide voor mij.
Den vreemdeling.

Gij zijt goed, gij zijt schoon, gij gelooft in mij, zonder ophouden.
Gij zijt noch verwonderd, noch bedroefd.
Wij zullen niet langer gescheiden zijn.

Ik ga hier en daar, zoekende met U, ziende en hooiende met U!
Geliefde, ik kom! Den langen weg heb ik afgelegd!

Doe Uw deur open, opdat ik aan uwe zijde plaats neme.
Doe o]5en!

Treurig was mijn hart, moede en vol gejieinzen.
Maar nu zal ik' gelukkig zijn. Doe open!"
Nu daalt ook van het huis der bruid een eigenaardige stoet het

bergpad af. Acht kinderen, vier jongens en vier meisjes, zijn ge
zeten op de schouders van slaven en ieder kind diaagt een zilveien
schaal met betelblad. Het feestkleedje der meisjes "^oct soms in

vorm (niet in kleuren) aan het costuum van onze Markensche

kindertjes denken, de lange krullen aan weerszijden van het

stijve hoedje ontbreken er aan. De cylindervormige hoofddeksels
zijn van met zwarte stof be])lakt carton, \yaarover strepen van

goudpapier. De rokjes, die wijd uitstaan, zijn van licht gioen o
oranje gaas, verder zijn ze echter, waar de Markensche kmdeitjes
zorgvol door Moeder in een wollen doek gepakt zijn, naakt, be
hangen met zilveren en gouden kettingen en gcluksiienmngen
Deze kinderschaar is de eerste hinderpaal, die de hiuigom
op zijn reis naar de bruid. Hij mag niet veider, vooi c e c ,
prinselijke medegeleiders hun offers in zilverstukken op de bla
den hebben gelegd, die de kinderen dragen.

ppn
Over het algemeen
maakt
de
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van
den
biuigom
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zeggen, dat de optocht allesbehalve geregeld was. Telkens s aa
er een gedeelte van den langen stoet stil,
dan weer, gaat weer door, maar dit gebeuit a
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moet n.1. het aanzien hebben, alsof de bruidegom gebracht wordt.
Hij wordt ingehaald, eigenhjk gevangen, zooals men de visschen
in het net vangt etr o]i het strand trekt. Dit symbool nu is wei
nig in harmonie met het andere, dat op een dapper doordringen
van den bruigom naar het huis van zijne bruid wijst. Als men
echter de Boegineezen naar dergelijke zaken vraagt, is het ant
woord,steeds, dat het sinds jaren her zoo de gewoonte is en och.
bestaan er bij ons, blanke menschen, ook niet dergelijke verouderde
gebruiken, waarvan wij den oorsprong niet kennen en die wij in
eere houden, omdat ieilereen het zoo doet en onze groot-en over
grootouders het zoo deden?
Eindelijk baant zich des bruigom's stoet een doortocht, niet

echter dan nadat hij weer geofferd heeft voor den ingang van het
huis; daarna bestijgt hij de traji, en dadelijk als hij binnentreedt
in de jialadang. bestrooit men hem met geroosterde rijst. Zijn
levensgeest mocht n.1. eens, evenals een vogel, \-an overstelpend
geluk wegvliegen, en evenals men een vogel zou trachten te vangen
met de rijstkorrels, evenzoo jirobeert men dat den levengeest des
bruigoms te doen. Na deze ceremonie nadert eindelijk La Patonga-E Itengrc zijne bruid, die alweer half verstopt is door hare
zoogmoeders achter het prachtige huwelijksbed. Maar de bruigom
vindt haar wel en nu begint er voor het arme, half uitgehongerde
schejisel een soort ,,krijgertje". Op den grond gezeten, schuiven
bruid en bruigom elkaar na, en de bruid jwogt bij elke nadering
van haar a,s. gemaal hem weg te slaan met haar waaier. Zij wil

niets van hem weten en houdt hardnekkig hare beschilderde
oogen op den grond geslagen, en ook hij, nu met een waaier gewajiend, jxiogt zijn ernstigste gezicht te zetten. Zoo rusten zij
wat uit. Zij, omringd door hare bruidsmeisjes en zoogmoeders,
hij, door de acht jirinsen. De zon vonkt o]i de roode mutsen
als hanenkammen, vonkt over de roode baadjes, over de glinste
rende waaiertjes, schittert in de zilveren en gouden jrlakaten oj)
de bloothronzen borsten der kindertjes, en ze gloeit diepe kleur
tjes van groen en oranje en geel chror de bonte lajipen, die de
vensterojieningen bedekken van de groote ala-bola, tot over
den drempel gevuld met menschen. En altijd door dreunt de
ganrang, fluit de poewi-poewi, Wierookgeurtjes vermengen zich
met de baklucht van beppa-bejriia en dodoro, eene soort gebak.
Maar de bruid krijgt nog niets claarvan. Het is alsof zij een hou

ten bontgekleede jioji is, of iemand wiens ziel alleen hier is, terwijl
haar geest dwaalt.
Toch, één ding verlevendigt opeens haar maskergezichtje. Er
is een kaars ontstoken en het vlammetje, flikkerend, heftig, be-
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wegend achter de hand van het oudste zoogmoedertje, wordt
gebracht bij den bruigom en de bruid. Dan,terwijl alles in si)anning
toeziet, lieft Itengrc baar gezichtje op. Het beschilderde mondje
trekt ze samen als ging ze lluiten en lla]r! bet vlammetje is uit
geblazen. Er beeft iets gellikkerd in baar donker oog .... iets
triompbantelijks. Was bet wellicht de macht der vrouw? Had
de bruigom de kaars uitgeblazen, wat bij ook ge]'robeerd becdt
zooeven, dan zou bij de baas zijn geweest, nu zal zij bet zijn,
Itengré, tenminste de voorspelling zegt bet.... maar zij slaat

baar oogen weer zedig neer, het heelt daarin even gelicht, zooals
bet kaarsje lichtte en ook dit vlammetje is weer uitgeblazen.

En uitgeblazen wordt bet licht, dat even door de herinnering
geschenen beeft over dit bruine volk in de schilderachtige lljngetinte
bergen, over de met riet gedekte, sierlijke buisjes, over de wijde

, . 1•
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dalen met hunne wilde rivieren en woeste rotspartijen, over bet
eenzame land waar een donker menscbenras leeft en sterft en
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geboren wordt in zijn kinderlijk geloof en bijgeloof en wie weet,

IMineralc stoben

in welk een oude wijsheid, ongeweten van ons Westerlingen.
M. C. KOOIJ — V. ZEGfiEI.E.N'.

HOE MEN EDAMMER
KAAS MAAKT.
IJN buurman is een flinke, eerlijke, ontwikkelde kerel,

M

met wien 't een pleizier is een paar uur te keuvelen.
Ofschoon bij reeds lang zijne koetjes op bet droge
bad kunnen hebben, is zijn bedrijf nog zijn fust en

.sb'/over. Verwij-
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zijn leven. En dat mag geen verwondering baren.

de grootst mogelijke hoeveelheid

\'et in de kaas iielaiuit. idijn buuiman wil \-an afgeroomde melk
niets weten. Dat laat bij aan de
fabrieken over, zegt bij.
Na door den/ccm.s'
een zeel

van ])aardebaar — in de kaastobbe

gegoten te zijn, wordt de tempe
ratuur opgc-m.men, welke vari-

eeren mag tusscben 27 en 7,2 ( .

Bij geringere warmte wordt de

mélkverliit. Daarna vei mengt de
boer baar soms met een vloeibaar
kleursel en giet er wiwolgens een
boet'eelbeid stremsel
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\"er\'aardigt bij 't gewoonlijk zelf
uit kalvermagen. waarvan wij een
bos in de kaaskamer zien hangen.

Leblien noemt mijn buurman ze.

Wat gescbietlt er intusscben in
de kaastobbe 1* De kaasstof wordt
door den invloed van bet stremsel

gescheicU'n in twee eiwitstoffen;
een kleiner ojilosbaar deel en een
grooter onoplosbaar, dat na geruimen tijd neerslaat, daarbij de
met
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HET STALTJE" IN EEN NOORD-HOLLAN DSCHE BOERDERIJ

Hij bezit een prachtig slag kerngezond vee en verkaast zijn melk
op eigen boerderij, zonder met eenige fabriek in betrekking te
staan. Behoudens bet aanbrengen van de noodige verbeteringen,

volgt bij nog steeds de ouderwetscbe manier en bevindt zich daar

wel bij.

Zijne vrouw, een frisscbe boerin, staat hem daarbij ge

trouw ter zijde. Hij zou baar voor geen geld van de wereld willen
missen, al was 't alleen maar, omdat ze zoo'n bovenste beste

,,keezer" is. En zindelijk, daar is geen voorbeeld van! Noch op
baar, noch op baar gerei kan men een vingertje zetten. Netheid
en reinheid zijn dan ook een paar machtige factoren, om een
product te verkrijgen, waarnaar zelfs Heliogabalus water
tanden zou. Een zuivere, matig warme atmosfeer, goed gereinigcf
vaatwerk, vooral in de ,,kimmen", frisscbe, heldere menscben en
dieren zijn voorwaarden voor bet fabriceeren van eerste soort

Edammer kaas. Oji de boerderij kan bet niet te zindelijk zijn.
Schimmels en bacteriën, zoowel goede als verkeerde, trachten voort
durend baar invloed 0]r de grondstof te doen gelden. En dat ge

lukt baar altijd, want de koemelk is daarvoor zeer gevoelig.
Waar ik nu zoo dikwijls bet bereiden van kaas zie en er wel

aan meewerk, zal 't niemand verwonderen, dat ik er langzamer
hand zoo'n weinig mee op de hoogte gekomen ben. En als ik dan
zoo een en ander van de kaasmakerij ga vertellen, dan zal ik be

hem

verbonden

devoerende. De melk is (lus \-eranderd in een \'loeibaar lichaam,

de u-ei. en een vaste zelfstandigheid, de u rongel. Om nu zeker
heid te erlangen, dat de stremming voldoende is gevorderd,
steekt de boerin voorzichtig den vinger loodrecht in de wron
gel en trekt dien er gekromd weer uit. Breekt de kaaskoek
af met scherpe kanten, dan kunnen zij en de meid aan bet

werk; want de boer bemoeit er zich weinig mee. of bet moest
zijn, dat bij hulp verleent bij bet zoogenaamde dii.eeii.
Met den kliener of doorhaler wordt de wrongel verbrokkeld. De

kliener is een raamwerk met twee handvatten en waarin glimmend

koperen staafjes, evenwijdig loojiende aan de langste ol ook wel
kortste recbtboekszijde. i\Iet dit instrument trekt zij nu over-

langscbe en dwarse voren door de gelei, waardoor deze allengs

fijner en fijner verdeeld wordt, < ledurende die bewerking trekt
de gestremde kaasstof zich steedss meer samen en iierst daarbij de
wei uit. Daarna verzamelt zij de stof weer tot een geheel, schejit
met een itaj er de wei af, waardoor slechts de

wrongel o\-erblijft.
Deze bedekt zij met een plankje, en zet (laar een
jiaar gewichten
oji, ten einde de wei er zoowad

men nu reeds een vrij drogi

niogelijk uit te drijven. Daar
z( Istandigbeid
If over Ten verkregen beeft,

zei

laat men deze een poosje aan rieh

gewoonlijk nog eens gidcruimeld en kan

I.
•;
,
"tnet geduwd Worden en
Ue iiitikers worden X'an het b "ld gehaald. Du

ginnen met bet begin en even spreken over koemelk. Zij bevat
een boog watergebaltc, en vele stoffen in zwevenden of o])gelosten

pen

nere bolletjes zwevend voorkomt. Dan verschillende eiwitstoffen,
vooral kaasstof of caseïne en melk-albumine. De eerste, een

gevuld en
bet: d, en . wat ;je di1 d
en nu
nu is
is bet
" ^"'*'11 kimt.
de maker weer bijg(>\ nnw
vdd

toestand. In de eertste jdaats noem ik vet. dat in grootere of klei

kalk en de

onojilosbare kalkwrbindingen me

van

een

cilindrische

bodem ,en
,en voorzien"van
voorzien van een
een Noe^lnk''

zijn kaaskop

tudli.,dx-ormigen
v.Toligel

Ddki-ns wordt

waardoor het voorwerp, dat er zich in
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bevindt, reeds eenigszins op een kaas begint te gelijken, .^lie nitpeisbaar vocht is echter nog niet verdwenen. Daarom worden

toi^be en makers weer gereinigd, de kaas opnieuw gekruimeld en
de ainyijartij begint weer van voren af. De vloeistfjf, welke oj)
che wijze verkregen wordt, is witter gekleurd dan wei en heet
porleL Daarvan zal de boerin ons na allooj) van den arbeid een

heerlijke paj) bereiden, die zij prol noemt. Nogmaals neemt zij
de kaas uit tien maker, wikkelt haar in een doek, plaatst haar weer
in den vorm, legt daar een deksel (,,volger") oj) en brengt de heele
geschiedenis onder de kaaspers, waaraan een zwaar gewicht hangt.

Door deze bewerking sluiten de wrongeldeeltjes volkomen aan
een, en vloeit nog veel wei uit de kaas. Hoe lang de kaas onder

de pers moet blijven, hangt van verschillende omstandigheden al.
Heeft zij lang genoeg in de verdrukking gezeten, dan wordt ze

wrak worden en het blauw. Het was daarom, dat men het houten

vaatwerk door metalen verving en oj) raad i'an Wouter Sluis de

wrongel minder vei"kruimelde en haar langer in de wei behandelde.
Weldra kwam de heer Koekei met zijne nieuwe methode ^'ooi den

dag, waardoor hij de h shcid en de gisting (z.g.n. ..rijzing ) in de
kaas meteen tegenging. De toejiassing van deze methotle bevorderde
ook een vroegere rijpheid der kaas, waardoor het iirodiict korter

o|i de ])lanken behoelde te staan. (lebrek aan arbeidskrachten,
een zekere gemakzucht bij de boeren, de weterschap, dat de
halfvette kaas in prijs weinig verscliilile met de volvette, waren
oorzaak, dat velen deze manier gingen op\-olgen en nu slechts

eenmaal jier dag kazen. De avondmelk wordt dan bewaard,
daarna geroemd en vermengd met de versche ochtendmelk, waar
uit men kaas verkrijgt met een vetgehalte van 1 2.4 in ])laats
van + 3",,. Ook op fabrieken handelt men o]i dergelijke wijze.

van haar windselen en overtollige aanhangselen (,,kaasrand") ont
daan en verhuist naar een anderen kaaskop, den zeiler, na vooraf
met grof zout ingewreven te zijn. Doch daarmede is haar lijden
niet uit. Zij moet nog verder gezouten worden en wordt daartoe

slechts eenmaal per dag gekaasd wordt, maar ook hierdoor, dat
men minder kruimelt en de wrongel langer in de wei bewerkt.

van uit de ,,zoutkist", waarin de zetters staan, in den ])ekelbak

Tevens wordt aan de melk in de tobbe T 2|"„ lange wei toege

overgebracht. Hierin krijgt ze een pekelbad' van zoo'n sterk ge
halte, dat ze er wel in drijven kan. Heeft de kaas na verloo]) van
een jmar dagen ook deze beproeving doorstaan, dan plaatst men
haar op het kaasbord, om haar opvoeding te voltooien. Ze moet
nu marktrijp worden.
Omtrent de veranderingen, welke bij deze rijping in haar bin

voegd. Trouwens, dat laatste doet men ook veel bij de (rude
methode. Aangezien mijn buurman geregeld aan denzeliden koop

nenste jdaats grijpen, weet de onderzoeker ons nog bitter weinig

te vertellen. Hij tast nog vrijwel in het duister. Het schijnt, dat
de kaasstof gedeeltelijk wordt omgezet in andere oplosbare eiwit
stoffen, gedeeltelijk in stoffen, die niet meer tot de eiwitachtige
behooren. Vooraf treedt er een zure toestand in de kaas op, door
dat de melksuiker in melkzuur

Zij onderscheidt zich dus van de oudere niet alleen daardoor, dat

man levert, die volvette kaas verlangt, is hij wel verplicht zooveel
mogelijk bij het oude te blijven. Doch er is nog een reden, waar
door de bereiding is gewijzigd en de knoeierijen in ile hand wor
den gewerkt; want dat er door handelaars ontzettend is en n'ordl
geknoeid kan ik rekenen algemeen bekend te wezen. En dat de
Edammer kaas daardoor in het buitenland hare reputatie verloren
heeft, kan niemand op goede gronden tegenspreken.
In i8b() werd uit Friesland een commissie naar Denemarken uit

gezonden om het SN'steem Schwarz voor de ontrooming en bewa-

verandert door bacterien-werkiiig.
Het vet schijnt weinig verande

ring te ondergaan. Zooveel mag
men

ecliter

wel aannemen, dat

de scliijnbaar nietige, bacteriën

ijverig bezig zijn, de goede om ons
êen lieerliik product te leveren,
de verkeerde om de gebreken in

't leven te roepen, waaraan de
kaas zoo dikwijls lijdt. De kaas

1

maker, hoewel geen rechtstreekschen invloed op de rijping kun
nende uitoefenen, kan er toch zij

delings toe medewerken, om zoo
veel mogelijk schadelijke stoffen
te weren.

Hij dient er voor te

zorgen, dat het rijpingslokaalluchtig en frisch, de temperatuur matig
en constant

is.

Alle schimmels,

alle onreinheid moeten zorgvuldig

verwijderd en de kazen dagelijks
gekeerd worclen.
Xadat im het

product

een

.zekere mate van rijpheid bereikt
;ieeft, wordt de kaas geolied, ver-

.• 'cht en naar het pakhuis van
ilcn kaaskooper gebracht, waar
d verdere rijping geschiedt.
Men bereidt de Edammer kaas

ii- drie verschillende alntetingen:

,,kleine" kaas van ± 2 K.G.
zwaar, ,,kommissie"-kaas van ±4
K.(l. en ,.middelbare" ter zwaarte

van I- b K.G. Bij speciale bestel

P. Egvtoud,

ling of voor eigen gebruik voegt

,

,

j
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men wel komijn aan de wrongel toe en teiknjgt dan de

ring der melk te onderzoeken. Volgens dit systeem wordt de melk

z.g.n. ,,kruidkaas".

van 50 c.M. Deze worden geplaatst in stroomend water, teneinde
de melk langer te kunnen bewaren. Ofschoon voor de boterbereiding in het leven geroepen, werd dit systeem weldra ook met
goed gevolg bij de kaasfabricage, vooral in de fabrieken, toege

.

Middelerwijl wij op het „staltje", de gewone verbhj plaats deifamilie in den zomer, ons vergastten aan de , prol der bom m,
lieti ons gesiirek natuurlijk weer over kaas en kaashandel. Om
trent versclhllende zaken, waarover de wetenschap nog geen
oordeel heeft kunnen vellen, gaf mijn practische bimrman zijn op

ervaring gegronde meening te kennen, echter geenszins beweiende
dat hij 't bü' t rechte einde had. Voor ik daaiop verdei inga, zal

'tX. misschien
een verklaring te geven van een paai
missclnen noodig
noociig wezen
wezen ecu

uitdrukkingen, die hij bezigde, In de eerste

doch
<loch ook
o(jk voor de kaasfabricage bei^dt.men
bereidt men

z.g.m

of zuivere kuituren van melkzuurbacteriën. Je handel kwej^kt ze
in afgeroomde melk, die vooraf gesteriliseerd s. wo.Jn ook

in po^edervorm aangeboden

de zum md^

meel of melksuiker. Lange aet is ve ,

ling van een zeker soort bacteriën f
van een staafje, daarin gestoken, als

niel »„ l,ed veel

6»"»

zuig^^^_

veranderd dat zij

^ veian^

,Slt»ur

nielk

bewaard in blik vaatwerk van j- 40 L. inhoud, bij een diepte

past, waardoor weldra kaas geleverd werd van verschillend vet

gehalte. In den grond der zaak is hiertegen niemendal aan te
voeren, als de verkooper slechts eerlijk blijft. Maar wat geschiedde
nu?

In 't buitenland, doch vooral in Friesland,

waar men

kaas

fabriceerde van zeer magere melk, z.g.n. ..Hobbekaas", en van
een anderen vorm dan de Edammer, legde men er zich op toe.
door bijvoeging van lange wei of reinkultuur en met behulp van
het Schwarz' stelstel, kaas te bereiden in Edamuier vorm.

Ook

hierin schuilt nog geen oneerlijkheid. Wie zou den boer beletten
kaas te maken in welken vorm hij wil? Toch is de Noord-Hollandsche kaasmaker de dupe geworden en wel door de handel

wijze van geheel onbetrouwbare handelaars, wie 't uitsluitend
om winst te doen was.

onmiddellijk na het

Wat deden zij? Zij brachten die magere Friesche kaas als echte
Edammer in den handel, zooals wel blijkt uit een alinea uit de
Memorie van Toelichting ,die de Vereeniging tot Bestrijding van

gebruik, waarbij
Langzamerhand kwam de nieuweie methode in
hèt^nrod
oduct minder

Knoeierijen in den Boter- en Kaashandel inzond bij haar rekest
aan Z. Ex. den Minister van W., H. V X., d.d. 30 Juni 1903,

zonder hulii van ^ lange vven

111 zwang. Er werd s moi gens^e^
^yVVClIl^.

i_«l

C,7

buurman het nog doet.

melken verkaasd op de wijze

gedeeltelijk ontroomdc- melk "■ 1 . ^ . lup weiu.
.^yerd. Ve
Verschillende
vet en,
vet
en, naar
naar mijn oordeel, imndei
mmuei ^
j,! ile eerste plaats
oorzaken werkten tot dezen om^
vooral met het
veel te kampen met gebreken m
men

waarin zij zegt; ,,Mochten eerst onbewust vele afnemers dit min
derwaardige ]irotluct tot de vroegere waarde van \-olvette kaas
hebben gekocht, allengs zijn deze dit artikel op de juiste waarde
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oi ili" li 'rii^litcii wakker geschud.

aan
trnk'-station o}). waariloor
vvaamutu «u..

,,,tvinaen

worden, dat zij altijd Hollandsche kaas

vooraf bepaald minimum \-etgehalte in de ■n,
'J'
De Edammer kaas lijdt nogal

di

tot heden nog "n^t" aik'weet' te iHStrijden. Niet

met

een

j
| „
te vn^Jondemn

derhalve, dat de ,.racticus
,,,.t
derstellen. Ik noem van (lie gebudw n alkc n la

(,f

iaaihcid. knnM^ k,ni/u! . hoel.r/si licuHjes.
Aw'/r of /,Y//7fgr kaas. laaincia.
r,f/o/.v kaas. enz.

i

schi-oinpcHgf of oude-uijvckiias.

'"EVk ,,i,n.n meeniim. Aan-

Mijn buurman heelt o\-er die gebreken zi]

t

nemende .dat het toe\-oegen aan de

korte wei

.asrhied. sclirijft hij

flllÏ5fl in
iil de juisU
remkultuur en stremsel

^

,.f zieke
,if

,K+-

het
net rijzen
rnzen toe
loe aan
aan slechte
sieLun- melk. atkomstig
,
^ an ,, oc ^ ^.nunt en

b-fci O* *
-

:1e vv

«inint

vloed te zijn. Meermalen komt het vooi .

(lat iemand.

zomer rijzige kaas maakt, in den vcintei

7i;; ,„ ,ta

van dit gel n ek ver-

schoond blijft. Kort- of krijtiglieid ontstaat «.l"»'' ^
men of door het te spoedig klienen na het t-mnu i
wordt veroorzaakt door te warm stremmen of te
werken.

n-

strem-

Taaiheid
I aa

Over het voorkomen %-an kanker is men

niet eens. ofschoon 't wel eens toegt^c-fireven
Knijpers in de kaas zijn een gevolg c an bet

^^

f

m;^lT;"o;.r b,:;tSsd^|:;;tjës^ h«.Uaal geen verband, houdende

Roekelmethode. kan men het met
De
met de Boekelmethode.
. ,,met elkaai mndcn.
i ; i i
.i-„t

proeven, door ..Hollands Noorderkwartier
-.Jl. " ""S
met krijtiglieid. Rijzige, losse kaas wordt cbkvvijls wrak. w at \ aak

niet tot een resultaat. Het schromjielig worden gaat altijd gepaaid
gejiaard gaat met rood zweet op de korst.
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TUINEN.
Z (lardens of England in tfie Midlaml and F-astein
HE

T

Counties'
("ounties"

is de titel \'an het Special
.

intei Numhci

van T/w .^tiidto icjoM (). Zooals alle dei gelijke uitgaven onderscheidt zich ook deze door . mooie en

degelijke bewerking. .'Vcht gekleurde en niet minder
yj
dan honderd acht en twintig prachtig iiitgevcKTcle ongekleurde

jihoto's geven voorbeelden van allerlei tuinaanleg in de giaaf-

schappen van Midden- en ()ost-Engeland.

Het kan niet ontkend worden, (lat op het eerste gezicht het

J^o/o F. Et^mottd.

HET VERZORGEN VAN DE VERSCHE A'.-l.lS.

boek wmt eentonig aandoet, maar bij nauwkeuriger beschouwing

wint het meer en meer en wordt de groote verscheidenheid van

gaan schatten, doch hebben daarmede tevens het vertrouwen in
de Hollandsche kaas verloren." En in het verslag van 1903. uitgebraclit door Dr. Van Rijn, konsulent in Engeland, zegt hij:
,,In Manchester is Nederlandsche kaas een weinig bekend artikel.
Toen de prijzen der Amerikaansche kaas hoog liepen, ontstond
er vraag naar een goedkoopere soort en was er een prachtige ge
legenheid om de Nederlandsche kaas een vasten voet aldaar te
geven. Enkele importeurs ontvingen goede halfvette kaas. Eén

tuinarchitectuur ook voor leeken zichtbaar.

hunner kocht daarna 20.000 stuks in Friesland.

De kwaliteit was

common Favourite of jiublic and private man: a pleasiire of the

zóó slecht, dat door deze zending de Nederlandsche kaas een
slechten naam kreeg." Zelfs waarschuwde de Fransche iMinister
van Oorlog in 1903 door middel van , ,La France Militaire" de
garnizoens-commandanten in deze bewoordingen: .,Het zal niet
ondienstig zijn die iiroducten voortaan niet meer aan de sol-

Greatest. and the Ease of the Meanest; and. indeed, an Emjiloyment
and a Possession. for which no man is too High or too l.ow." Ik
zal niet meer aanhalen, alleen dat Schr. er opwijst, dat volgens den

Een prettig, onderhoudend geschreven inleiding \'an den be

kenden Alfred Lys Baldry. getiteld: . .The l'se oi fjurdens brengt
den lezer-kijker in de vereischte stemming, terwijl daarna c'an de
zelfde hand eenige . .Notes on the lllustrations" volgen. In 't
begin van de inleiding komt de volgende passage voor uit een
(melen schrijver: ..As the nse of (jarclens hath been the Inclination of Kings and the Choice of Philosophers. so it hatb been the

Rev. W. Tuckwell Gan in Genesis 11. b ..beschut" beteekent. dat

Paradijs (een woord dat in 't Zend voorkomt) ..omheinde plaats"
is: hetzelfde is 't geval met Hortus,
Jardin. Gardcu. (,arten. Hij bader

nog bij kunnen voegen I uiu. dat
evenals 't Diiitsche Z.aun ..omhei

ning" beteekent. In al die woor
den ligt dus de beteekenis van het

IE

beschutte, omheinde, afgelegene,
afgezonderde, en zoo spreekt dan

de Rev. Tuckwell verder \-an .,a
still. removed idace. hidden from
the day's gansh eye. sacred to

trampnility. retirement. repose."

Nn ik hier toch overschrijf, kan

ik niet nalaten in de aamhuiit van

tuin- en bnitenminnaars (ook ..Bui

ten -minnaars) een mooi boekje
aan te bevelen inde . ..Astolat ()ak-

leal -serie (.A. ( .( urtis. Guildlord)

Ü

getiteld . .()n (lardens" en twee
essa\-s bevattend \-an Francis Ba

con en -Abraham ( owle\' (de laatste

een tijdgenoot van N'ondel). t'ow-

ley s essa\- is voor 't meerendeel

in verzen, en hij zingt o.a. :

ttlio tliat bas Hcason. and hi^ Sniell,
would not anioiif. Hoscs and Jasmin
00

Kat icr -Ithcn al! Ins siiirits clioak dweil,

W I Hli til iinc!caniiiu-ss
oi l'urtwlnch
andSrnoak:
And
tlot-s
In 1 Vstilontial Clouds a po,,ulous imvn?

1 iH- earth ,t S(m liroaths lu'ttcr perlnmes

J'oto F. F-,.,fnnnd.

KIJKJE IN EEN „HELDERE" AVElS.l/TA'/fT?//.

«'■ ^Vonicn
thei-e
.Xomwl'/'"''
01 Without taiisc, ahout
tlu m hcar.
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