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EEN AMERIKAAN
OVER HOLLANDERS.

lïi radiant memory of,.Uearold iJorp"
where the chiklren of Hollander, Pilgrim
and Piiritan in mingled slrain of blood
and common herilage of aucestral memo
ries made good Americans.Zoo luidt de opdracht van ..The Story of New Netherland",

een dezer dagen bij de ,,Houghton Mifllin Company" in
Boston en New-York verschenen werk, waarvan de
schrijver is Rev. William Elliot Griffis, een zeer warm
bewonderaar van den stouten ondernemingszin, de onver

saagde energie en de standvastige godsvrucht door de Hollanders
betoond en aan den dag gelegd, toen zij zoekende naar een Wes
telijken doorvaart naar China in de Vereenigde Staten van Noord-
Amerika Van thans tot krachtige volksplantingen en nederzettin
gen kwamen. Dit is een der werken, waarin op onpartijdige en
waardeerende wijze gesproken wordt over den stoot, door onze
r'oorvaderen aan de ontwikkeling der beschaving in het verre
Westen gegeven; waarin met blijkbare kennis van zaken geschre
ven en geoordeeld wordt over Hollandsche gewoonten en gebrui-
Iren; waarin de vele Hollandsche namen en woorden slechts een
hoogst enkele maal verhaspeld worden en eindelijk waarin de
dwaze gewoonte gewraakt wordt, in het buitenland nog te veel
gehuldigd, om zich Hollanders alleen voor te stellen in onmogelijk
wijde broeken, op klompen, met een lange pijp in den mond. De
schrijver geeft aan het slot van zijn boek een lijstje van hulpbron
nen, voor zijn werk geraadpleegd, en van Nederlanders als Pi'of.
Blok te Leiden en enkele archivarissen, die hem hun zeer gewaar
deerde voorlichting niet onthielden. Zelf is hij geen Hollander,
noch van geboorte, noch van afkomst, maar door zeven reizen
naar ons land, benut voor archieven-studie, vooral door een veel
jarigen omgang met afstammelingen van de oude Hollandsche
jnoniers, als dominéé van de Hollandsche kerk in Schenectady,
Verwierf hij een beter inzicht en cei zuiverder weten, dan de ge
middelde Amerikanen. Hij stelt zich in dit zoo keurig uitgegeven
en met enkele belangwekkende foto's verluchte boekcieel ten doel,
aan zijn landgenooten duidelijk te maken, ..wic de kolonisten van
de midden-Staten en de grondleggers van de geheele Unie waren,
welke denkbeelden en gewoonten zij hier bracliten. hoe zij stre
den, eerst tegen een door zelfzucht geleide Comjiagnie eii dan
tegen Engelsche hertogen en koningen, voor de rechten van hun
vaderland, en hoe zij wonnen; hoe, gelukkig Voor ons Amerikanen,
zij tegenstand boden aan alle pogingen van Engelsche zijde oiri
een staatskerk het volk op te leggen; hoe en waarom hun afstam
melingen zoo getrouw waren aan het belang en de staatsregeling
van hun geboorteland, en hoe groot onze erfenis is, als gevolg
van Hollandsche wetgeving, orde, vrijheid, ontwikkeling en van
die werken voor beschaving en menschheid, waardoor Nederland
zoo lang aan de spits stond van de geheele wereld". In eigen
woorden geven wij hier weer, wat de schrijver in zijn voorrede

1  1 1 .,,1,. wüze in eenvoudige taal, vol,  op onderhoudeiuie .
gevoel Sdo'^ngewezen plaats om een meer
belooft en. rrist cntiek, waar die Van pas is, ook

nk-t cle aaipgewezen plaats om een mer-
8-'- 1 1,1 U' neven van het werkje, maar toch w]
dan ojijiervlakkig i,>nk-weg hij zij" landgenooten wij
len wij'hier vertellen over Hollanders m

de dwaze meeinngmi. clic .j 8 t, „.,1" -„.r. nK'gn.ipenmoet het veisc

pen onaerKeiuieii ''"UT,., 1, ^„oringstafels, is er nooit eenige
inenten, titUs van boeken. ̂ ^CederlamUn. imch eenige
plaats of Staat gewees c . - ,,och eenige Hollandsche
admiraal Van den naain ., c „ • • •■ woord . .schnajijis"predikant niet den tite^ai^^ .^^ Hollander, noch
kwam met voo. in Duitsch. - zooals in het
praatten Hollandu . whil-fe De eerste kolonisten van Nieuwtooneel-dialect 111 Rip ) , h<, la uiers van Nieuw Amster-Nederland rookten gmentabA ^
dam yereenigclen - "I 25sten van dezelfde maand deher Vleiden ZIJ St. . y j 'ijverige mannen, die Nieuw
geboorte van "inf 1- ^ noch dom. HetNederland maakten. vdKn nici__

ho<Nn' Ni^'^én'ënkc;ië"van hen sprak den Icdtergreej, „dain-^
n Amsterdam" of ..Rotterdam" uit als een Engelschen vloek.

De'meeste dwaze verhalen omtrent de Hollanders in Nieuw Ani-
^erdam ontstonden veel later, lang nadat reeds geen Hollandsch
meer in Amerika gesjiroken werd. doen werden hun aardrijkskundige namen verbasterd en dt;snaaksche man kiceg oMivloed
van stof. Toen drong het jilatte Hollandsch maar ook zijn kiacht
in het Amerikaansch Engelsch. Daaroj) kwanuni ..schnajips ,
een Duitsch woord. ..Dominie". een Schotsche sjielhng van het La-
tijnsche ..Domine". en ..van" Tromj) met zijn legendanschen
bezem, — voorzetsel en bezem beide zuiver van Engelsche vin
ding — in onze sjireektaal om het EngelscYi te bedei\en. Daaiop
nam de jonge ashington Ir\'ing. die slechts het Zuidelijk deel
van het vervallen Hollaml gezien had. de weieldbekende sage
van Rip van den Xt'inkel. welke niets bijzomler Hollandsch bevat,
uit haar Duitsche omlijsting, nam daarvoor de ('atskills. en leverde
een dwaze schildering van Nieuw Nederland's jiersonen en gewoon
ten. Wat hadden wij gekregen, als liij het eerst zijn aandacht had
laten vallen op Pelgrims of Puriteinen? In honderden boeken, die
ernstige geschieilenis willen geven, is het leuke aanhangsel door
Irving aan de oude geschiedenis van New-York toegevoegd, als
feit en waarheid aangehaald. Die scliildering werd als juist aan
vaard door zoogenaamde Amerikaansclie geschieilschrijvers. Dar-
ley's caricaturen en Boughton's heerlijke grajijien op het doek
hebben de illusie bestendigd. Met zulk materiaal bouwden his-
torie-lieoefenaars. die het ernstig meenden, hun boeken op, ter
wijl eigen nasjioring en documenten beiile ontbraken.

Na de verovering door de Engelschen in i()b4 werd het Hol
landsch langzamerhand vergeten in wetten en zaken, in de kerk
gehoord en in het gezin. maar geschreven alleen door de predikanten.
Zelfs nadat het niet meer van den kansel gesjiroken werd, werd het
Hollandsch nog in cere gehouden door de ouden-van-dagen. Toch
hebben de geest (. .snaji", wat over is in ons ..snajrjien"), de kracht
en het schilderachtige in de Engelsche taal het Amerikaansch En
gelsch yeriijkt. Dikwijls dwaas veranderd in spelling als. in ..boss'.
,,boom ,.hunker . ,,boodle", enz., of in gemeenzame uitdrukking
als forlorn hojie", ..tajis", enz. heeft het Hollandsch vele
uitdrukkingen geleverd in ons militaire, jiolitieke en sociale leven
en vooral in ons ..slang". . .Americanisms". ontleend aan de jilatte-
landstaal, hebben Eurojieesche studeerenden in het Engelsch als
aan deze zijde ' ' '
wan ■
tori

co, uLoiicn rrurojieesche studeerenden in het Engelsch als
an deze mjde van den Atlantischen Oceaan gesjiroken, in ver-
ai i mg ge nacht teiwijl zij oude r'rienden en ile geesten der his-

V- pLimi T " ï'"' kleuren in ,.()ld Glorv" worden on-^ iiendehjk bespioken, omdat de oorspronkelijke Hollandsche af-
o?idet kijzonder i'an de streejien. niet bekendis,
en onhistbed,'^r tfenmnen wordt. \'ele Hritsche sjiotternijeii
ons gesDiohen en'.^'f- 1 ' ^"kanders bederven, tot onze schande,
ten wü' n-ii-,. kvsc neven woord. En te dezen aanzien moesten wij tot inkeer ki imend . want vier van onze oorspronkertien Staten zijn Nederlandscïm n^ieimrti.X;;
^n: kan ook te ver aan de andere zijde doorslaan.

"  isschien
Diedrich

toonen ,t,> f eimeie jias versche-onze Britsche \T-ienden sp'rcTen ^ "^'""li-m-eii vleierij. Terwijl
zells hun besten koning Wiiu'^,p tJV'1 .T.':'.'"3P t'" enkelen

Na den sjiotter komt de vleie 1, ' ''"kere zijde doorslaan,
ooit een Hollandm-li,- - • 'i ' Keen van beiileii misschien
Knickei^iSs'^^ to V fc vnen werken tooimn D ^'"kele jias versche-

^tals ar C^dvinU" S de vVlV' ke-hini,ien:he voorvaders VÓëmen ë'="'"kKen van hen. die do Hol-
lallons boven de -i-ird . ^ ''e waarheid af als

aU in de da-mn v-m ""''c V*"'" ■ ■"der-dinnei' wind-trade"'e oa^cn \an den tulD(m-win,m.,,m.,m

, ,sta
landsche
luchtballons
bloeit als in , . ,^ "Ijien-windhandel

Ten slotte geven wii hier *. 'i *
hooldstukken uit het hoek ë^iv ^ ker aardigste
van het jonge volkje". ""'■d h'e'en en de genoegens

..Komende onder Pn'Tekrh u ■ 1maar wonnen meer. E7m\-m 1 " ^■^■'''"'en de Hollanders veel
kingeu, welke de verove-
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raars van Nieuw-Nederland deden, was de o])enbare scholen af
te schaffen, welke de kolonisten uit hun Vaderland met zich mee
gebracht hadden met hun taal en liun godsdienst. Het denkbeeld
van algemeen volksonderwijs, de grondslag van de Hollandsche
Rejmbliek, werd ()penlijk door de aristocratische gouverneurs be
spot en systematisch tegengewerkt. Zoo kwam het, dat de jon
gens en meisjes in de nieuwe ])rovincie Kew-York de eersten waren
om te lijden van de verwisseling van bewind, terwijl een nog zwaar
der verantwoordelijkheid voor de oj)voedin,g van de jeugd gelegd
werd op de Hollandsche kerk en haar predikanten, die nu voort
aan scholen, waar Hollandsch geleerd werd, moesten onderhouden.
Het lijdt wel geen twijfel, of in den beginne genoot de jeugd van
vrijstelling van onderwijs.
Merkwaardig is het op te merken hoe weinig verandering er

kwam in het dagelijksche gebeuren van het volk, ten gevolge van
de ,,Engelsche verovering". Naar buiten werden namen en vor
men eenigszins gewijzigd, maar de gebruiken bleven als vroeger.
Gelukkig voor de toekomst van de Vereenigde Staten, bleven de
Hollandsche republikeinsche denkbeelden. In de iiolitiek was
alles naar den naam Engelsch, maar het maatschappelijk en ker
kelijk leven en de democratische denkbeelden waren Hollandsch.
Zoover het eenig onmiddellijk voordeel betrof in vertegenwoor
digend bestuur waren de Hollanders uit de pan in het vuur geval
len. Een koninklijk meester aan de overzijde van de zee trachtte
over wetten-lievende menschen te regeeren door ,,geheime instruc
ties", door middel van zijn agenten, en ondervond alleen, dat het
volk een onoverwinnelijken tegenstand bood tegen revolutie, zelfs
wanneer het door koningen op de proef werd gesteld. De Hol
landers bleven aandringen o]) vertegenwoordigende regeering, in
overeenstemming met de wet.
Zoo ergens, dan had het jonge volkje in het Oude en het Nieuwe

Nederland een gelukkig leven en vooral goede dagen bij bijzondere
gelegenheden. Holland is het land van Sint Nicolaas en gekleurde
Paascheieren. Behalve de heiligendag van 6 December zijn er
nog Kerstmis, Nieuwjaar, Driekoningenavond, Paschen, Pink
steren, Hemelvaartsdag, kermis en schoolvacantie en feestdagen,
welke vrijwel achtereen over het geheele jaar verdeeld zijn. Wat
het speelgoed en de spellen en alle soorten sport aangaat, de Hol
landsche boeken en platen van de 17de eeuw en de musea en erf
stukken in Patria toonen, dat deze bij dozijnen zijn te tellen. Spel
met bal, raket, stelten, hoepel, slinger, schommel, zuiger, pijl en
boog, sleden en schaatsen, trommels en trom]Detten; tennis, golf,
cricket en veertig andere manieren om pret te hebben, naast de
kalmere voor meisjes en de meer of minder athletieke sport voor
jongens, worden voorgesteld als een deel van het jonge leven in
het moederland, en volksgezegden en uitdrukkingen zijn er de
tolk van in den omgang. Het Hollandsche taaleigen, de overleve
ringen en het werkelijke leven in het moederland zijn bewijzen
hoe de ouders het leven voor het jonge volkje genoegelijk maken;
en wat de Hollanders deden in Holland, zetten zij voort in Ame
rika. Zelfs de uitvoerige manuscripten van de preeken der predi
kanten bewijzen dit, want het jn-etje was vaker wild en woest,
dan kalm en ongevaarlijk, zoodat bij gelegenheid van den kansel
een vermanend woord werd gesproken. Nog meer, wie vertrouwd
is met Hollandsche woorden in het Amerikaansch, voornamelijk
01) het speelterrein en in uitdrukkingen, die in de woordenboeken
niet verklaard worden, herkent ettelijke van Hollandschen oor
sprong.

(Slot volgt).

EEN TENTOONSTELLING

IN WORDING.Allen, cUe gaarne hun tuinen sieren met mooie planten,
die er belang instellen om te zien, wat er voor moois
en nieuws op plantengebied is; allen die o]) de hof)gte
willen blijven van den vooruitgang oj) tuinbouwgebied
en die gaarne willen weten, wat ons land daaroj) jrres-

teert, raden wij aan dezen .zomer naar Zeist te gaan en een be
zoek 'te brengen aan de groote Tuinbouwtentoonstelling, die daar
van 26 Augustus tot ib' September zal worden gehouden. Deze
tentoonstelling, die op het iraaie landgoed Schoonooi-d van IMi;.
C.C.W. Komondt Vis thans in wording is, belooft, naar hetgeen wij
er van zagen, hoogst belangrijk te zullen voideii. Het wil heel
wat zeggen om een terrein van zoo gi'oote afmeting, dat gedeel
telijk uit w^eiland en gedeeltelijk uit hosch bestaat, tot een tuin
bouwtentoonstelling in te richten, en wanneer men ziet, wat er
i-eeds geschied is en daar'bij vooral r-ekening houdt met het hoogst
Qii^mistrge vooi-jaar'sw^eei-, waarmede men tot heden te kampen
had dan moet men eerbied gevoelen voor hetgeen het Bestuur
van' de Afdeeling Zeist en Omstreken der Ned. Maatschappij voor
Tuinbouw en Plantkunde met de subcomrnissie's tot nu toe
hebben tot stand gebracht.
Het tentoonstellingsterrein is in een kleine tien rn mirt en gaans

van het z.g.n. Rond te Zeist en in een goed kwartier van het sta
tion Zeist der N.C.S. te her-eiken. Het ligt even door het dorp
aan den fraaien weg naar Driebergen, een weg, die origetwijfeld
een der schoonste van ons land genoemd mag wor-den. Nadert men
'.an uil het doi'p Zeist het terrein, dan ontwaart men al sjroedig
d'^n hoofdingang, gelegen tusschen enkele gebouwen, bestemd voor
het Bestuur en de Pet-s, voor Post-en Politie-brrr-cau, alsmede voor

een ruime gar-der-obe en fietsen-bergjihrats. Een r-uiin en gi-oot ])ar-
ter-i-e S])i-eidt zich dan voor" de oogen der bezoekei-s uit. russchen
rnajestueuse. eeuwenoude boornerr, ligt het zeer gr-oote terr-ein-
gedeelte, dat in zuiver r-echtlijnigen stijl is aangelegd. De breede
jraden \er-deelen het in flinke gazons, die gedeeltelijk Iresternd
zijn voor het jilaatsen der zomerbloernplanten. Nu is het nog
tamelijk kaal, doch hoe heel amlers zal het er oi'er een week oi
zes uitzien, wanneer de paden door banden van l)loem])lanten
zijn omzoomd, wanneer vorrnboornen van Buxus, alsmede beel
den het ver-sieren, wanneer een klaterende lonlein haar water-
str-aal omhoog werpt. Dan zal het een hrst zijn om het te aan
schouwen. Door een hoog bosch richten wij thans onze schreden
naar het tweerle gedeelte \an het ten-ein. In dit bosch zal een
ruime tent voor verver-schingen wor-den opgericht, \iak bij een
muziektent, waar steeds goede muziek ten gehoore ge,geven zal
worden, en zeker zal het onder deze schaduwrijke boornen aan
genaam )-usten zijn, wanneer men het kleurige en geurige
voorterrein heeft \-er-laten.

Over een ruime br-u,g komen wij op het tweede gedeelte van het
tentoonstellingster-rein. Hier zal ook voor den war-en jrlanten-
liefhebbet- heel wat te bewonder-en vallen.

Tijdens ons bezoek zagen wij toch niet minder dan vier
rozentuinen, waar-van er één een ojrper'vlakte van bijna 1700 i\I-.
heeft. Daar stonden heel wat rozen, en mooie ook. Dat deze t-osa-
riurns in vollen bloei een schitterend gezicht zullen ojrlever-en, zal
wel niet behoeven gezegd te wor-den. Liethebber-s van \'aste
planten zullen hier eenige z.g.n. boor-dbedden kunnen zien en zij,
die steeds den mond vol hebben van Engelsche herbaceous- ol
mixed bor-der-s, zullen zien, dat de Hollandsche boor-dbeddend aar
geenszins voor onder-doen. Zij, die van Pioen-dahlia's houden,
zullen hier het neusje van den zalm vinden, daar een jraar kwee-
ker-s, die zich speciaal op de cultuur van deze planten toeleggen,
hier een uitgebr-eide ver-zarneling zullen exposeeren en de tegen
woordig zoo mooie Cactus-dahlia's zullen ongetwijteld in grooten
getale aanwezig zijn. Ook sierplanten zullen hier een jrlaats vin
den en het gebr-uik van klim])lanten langs een rnoder-ne ])ergola
wor-dt hier den bezoekers duidelijk aangetoond.
Doch behalve het fraaie is hier ook aan het nuttige gedacht.

Zoo is er een model van een volledigen vruchtentuin. De vrucht-
boomen met de onderbejrlanting staan op ] i'an den werkelijken
afstand, doch hij, die een goeden fruittuin wil aanleggen, zal dui
delijk kunnen zien, hoe hij het doen moet. Er is echter nog heel
wat meer oj) het gebied van den boornkweeker- te zien, zoodat
de eigenaar \'an een buitenjrlaats of villa, wiens vruchtboomen
weinig of geen goede \-)-uchten meer geven, hier uit tal van
vorrnboornen een keuze zal kunnen doen.
Ook voor den dokter' en den ajrotheker zal hier wat te zien zijn.

Een uitgebreide ver-zarneling geneeskrachtige jrlanterr is hier toch
door een van onze Rijks-instellingen ten toon gesteld en het zou
ons niet ver-wonderen of menigeen hunner zal tlrairs deze jrlanten
met heel wat meer belangstelling bekijken, dan hij als student
ooit gedaan heeft.

In het r-uirne en mooie Rijks,gebouw zullen de voorstander-s
van het onderwijs heel wat van hun gading linden. Hier toch
zullen alle Inrlpmiddelen van onder-wijs in gebr-uik Irij tuinbouw-
winter-scholen en tuinbouw-winter-cur-sussen worden geéxposeerd
en een aantal gr-aphische voorstellingen zal een duidelijk beeld
geven van de vlucht, die hel tuinbouw-onderwijs in korten
tijd hier te lande heeft genomen. Gok zal waat-schijnlijk een ,groote
inzending van het phytoiratlrologisch instituirt het belang van den
jrlantengeneeskarndigen dienst in ons land aantoonen.
En eindelijk de lurl])middelen voor den tirinbouw. Er' zullen

hier te Zeist meer kassen geëxjroseerd wor'den, tlan wij ooit ojr
eenige tentoonstelling zagerr. ter'wijl er ook de rroodige modellen
van bakken en andere Inrlpmiddelen aanwezig zirllen zijn. Voor
hen, die voornemens zijn hrrn jrlanten-collectie rrit te br-eiden err
zich, zooals dit behoort, van te vor-en door hun tuinbaas over de
te bouwen kassen willen laten irrlichten, zal hier drrs volo]) gelegen
heid zijn zich de gewenschte modellen te doen toonen.
En wanneer men darr lang over het terrein heeft r-ondgeloopen,

de gebouwen voor tuin-ar-chitectuur en warme kasjrlanten heeft
bezocht ,wanneer men in de daartoe bestemde tenten de afgesne
den bloemen heeft bewonder-d, dan ver-langt men naar r-ust en.,
naar iets ander-s.

Ook bier-voor is gezor-gd en in het z.g.n. Oud-Zeist zal de hon-
ger-ende en dor-stende kunnen wor-den gelaafd, zal tle vermoeide
kunnen uitr-usten en de naar afwisseling verlangende onder het
genot van een glas schuimend bier of .goeden wijn kunnen Inis-
tei-en naar opwekkende muziek of ir-oolijk gezang. En wanneer-
hij van verr-e komt en in het landelijke Zeist, of het stille, deftige
l.'tr-echt met zijn avond geen raad weet, dan kan hij ook hier blij
ven, daar dit ten-ein ook des avonds geopend zal zijn, en hij zal
er niet alleen een smakelijken maaltijd, doch ook een gezelligen
avondverjroozing kunnen vinden.

Voor hen, die meermalen wenschen te komen, zal er voor vol
doende afwisseling wor-den gezor-gd.
Er zal dus oj) de tentoonstelling, die thans nog in wor-ding is,

heel wat te zien zijn. Vij raden den lezers en lezer-essen van
,,Buiten" dr-in,gend aan er heen te gaan. er zal voor ieder heel
wat te genieten zijn.

E. Th. W.
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W. Cooï. DE HAVEN DER STADT DELET

(Naar eene gravure, berusten

GENAEMT: DELESHA]'EN IN 1675.

de iu hei archief te Roiierdain).

OUD-DELFSHA VEN.Als ik denk aan Delfshaven, zie ik tegelijkertijd den tijd
van mijne jeugd, die ik er doorbracht, en die me irreëel
lijkt, door zijn zorgeloosheid. Liefst stel ik 't mij voor,
zooals 't nu nog wezen kan, 's zomers 's Zondagsmor
gens : de stille, glad-effen kom van de groote Sluiskolk,

't middenvak groenig in de zon; donker, die de zware kantschaduw
der hooge kastanjes, die op den hoogen wal staan, langs de
,,Krens"-muur, diesteil in 't water afdaalt. Met aan de andere zijde
de smalle huizen, die tot in 't water reiken, met houten uitbouw-
seltjes, en oude jdanken steigers op palen, waaronder in de scha
duw weer 't donkere water zoo eventjes goudschubben kan, als
'n eenzame zonnestraal door het wrakke vloertje der vlondertjes
dringt. En aan 't einde van het reeksje huisjes, die gloeien in
de zon, met hunne verweerde armoeds-geveltjes, het oude Zakke-
dragershuisje, met z'n schemerbergendc poort o\'er 't water, en
z'n houten torentje, waar 'n klagend klokje klept op dagen, dat
er menschen van 't gilde voor werk gebezigd moeten worden.
Daarnevens vangt de gladde krensmuur weer z'n kringloop aan,
onder kastanjes weer door eerst, langs het Raadhuis en de Kerk
tot aan de Ophaalbrug met de sluizen, die toegang geven tot den
Voorhaven, die naar de Maas loopt. Vervolgens ombuigend weer
naar deze zijde, langs huizen, nog in rust bewoond door Delfs-
havensche burgers, zoekt ze weer de koelte der hooge boomen, en
eindigt bij de kapitale sluis met de draaibrug over de Scbie haren
ommegang. Dan kon er in de laagte van 't spiegelende water
vlak 'n enkele schuit liggen, dommelend als 'n log dier in de
blakerende zon, die, waar de boomenrij eindigt, de hier en daar
gras-omgroeide straatsteenen, fel-wit glanzen doet, brandt op de
daken der oude huizen, waarvan enkele nog den trapgevel be
waard hebben; gloeiend het hout van het kerktorentje, schit
terend op de haring, die het tot windwijzer dient, strijkend over

tere stadhuisilak i-n
tle wat uitgeleelde en gebrekkig-

egeren welstaiul.
rurige menigte van lichte

digheid de meifeesten
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do KlfnCK -/.'.i/yr. y

infimTTiTim

het vernieuwde nuchtere stadhuisilak i-n de bleek-wit-aangestre-
ken pui. feestend zoo, over
gemoderniseerde getuigen van vroegeren

Of, als de Kolk soms de vroolijke. klei
hooten schutte, die met hunne tegenwoordif^i
op de Schie der Delftsche zuster-vereeniging gingen opluisteren,
en de scher])e commando's oi 't \'rooiijke i'oi'])en over en weer
galmden tusschen de muren ik'r oude Ha\'en. waai' oji den wal
de toeschouwers in dichte rijen zagen naar de honti', prettige
drukte der rustverstoorders, dan was 't toch soms, o1 'n lloers
van wee trok over de omgeving, 'n onte\'ri'deidieid van nooit
gekomen zijn tot daar. waar de toekomst, in de i-erste dagen van
ile stichting der aloude sluis, haar had schijnen heen te wijzen.
En wel heelt Deltsluu'en recht ontevreden te wezen, zoo dit

een recht is. Xa haren eersten bloei, in hari' \'ooruitgang
tegengewerkt door de ,,])recysheit van die \'an Delft", waarvan
het toentertijde 'n bezitting, 'n vasal was; tweemaal verwoest,
geteisterd door binnenlandscbe twisten, die de vermogemlen der
inwonenden emigreeren deden, vervolgens benadeehi door het
opkomen 'van een zandjilaat in de Maas tegenover bare monding,
en ten slotte vrij en onafhankelijk gewonkui oji een tijdstip, dat
zij het zeeist steun en huljie behoekle, en dus nii't van hare vrij
heid gebiuik maken kon, ilie dan ook weiu" een eind nam door de
veieeniging met Rotterdam, heelt de Haven zoodoende wel de
lasten en jiijnen geleden, welke in 't \'erloop der eeuwen van
haar bestaan te lijden waren.
Ze ontstond in'den tijd, dat Delft, toen nog steeds machtiger

en aanzienlijker dan het oiikomende Rotterdam, in concurrentie
met deze stad, zijn eigen vaart naar de Maas wenschte te hebben.
Ln weikehjk, na vele intngues der Rotterdammers, en vele sluwe

het dezen laat-sten m ijcSo van Hertog Albrecht van Beveren draaf van Hol-

■eei de vS"naaf R, van "Ouwerscbie uit. waarleeos oL \ aai r naai Kotterdam en ilie n .+ ■ 1 1
Ipo-en Srbiedpm ,>.„11- ^lU- ^ Uil bet minder goed ge-le^^cn bclncdam, wdke jilaats de dam aan de ei-entliike Scbie-

genoemde, in dien tiid natimrliil- i n werk als tk-nnnn, do l.atLÏÏ, ;!, 'd°',!' "-l"
bouwd, die ,,alsoo sterk ende vast'' t K'oote sluis ge-,.datter ons land wel mee bescbermd is" ^^Het" i^*^ Di'aal,
verder tussclien liet eifrentliil- i ^ kanaal mondde

nngna 't graven „lln, ge,™., ,
meren, doch ,,die van Delft" n-iVt 'loorvaart te belem-
Albrecht hunne ojien vaart te haiulhaven'"'^ Indiulp van (haaf
1

Albredithmm^open^LnïekuulS^Uit besclieiden en liet sticlift^n 'i
kapel  s, waartoe den 28en Augustus 117/1
blijkt de r'ooruitgang en de toenemon i werd gegevi
Ddlt; .„„dat in Ld d„ l.! ,1 .T,7L '""l' .Ic hattn v

my
en,

an

HETRAADHUIS.ENpE'KERK (DE[St..ANTHONrS C.4PEL)
AAN DE KOLK TE DE LES HA]'EN IN 1740 (?)

nederzntting iict l'wttllTOh't .T'""" inS"-„tvntn'hlrw..da Rvna.k G„da, Hvvtng vL iLlXT";™
i van Braband.tiraaf van HenegoT van Hollamrrouwens, Delft Imcl geboden; dat'^Xu""' , enz.,

mand die poorters van
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„Delft zijn, eenigerhanden goed uitvaren moeten in de Maas, noch
„van de Maas inbrengen, noch nergeris doorvoeren, noch over-
„schepen moeten, wat boven 'n half vat zwaar is, anders dan in
„de nieuwe Delfse haven, bij de boete van drie pond"-"), enz.,
enz., welke vei-ordening niet anders dan ten goede der Havenaars
komen kon. ■

_A1 spoedig werd de Haven te klein, daar ook de in belangrijkheid
stijgende haringvisscherij voor hare schepen ruimte behoefde.
Dus werd den Graaf verlof gevraagd 'n tweede haven aan te leg
gen, 't geen deze toestond en bovendien daaraan nog meerdere
vrijheden verbond. Dit gebeurde in 1451, dus betrekkelijk kort
na de stichting reeds.
Deze haven, de Achterbaven, loopt paralel met de Oude Haven

en is thans tot op de helft gedempt, — een plantsoen met Piet
Heyn's standbeeld verrees er sedert — doch stond toen in ver
binding met de Kolk door 'n val- of schutdeur onder 't Zakke-
dragershuisje, waarvan de poort over 't water thans nog over is.
Zoo dus kreeg Delfsliaven gelegenheid zich te ontwikkelen, en

beloofde het veel voor de toekomst, zooals men zegt, mede dooi
de gunstige gesteldheid, waarin het zich met de moederstad tot
achterland, mocht verheugen.
Toen kwamen de twisten tusschen Hoeken en Kabeljauwen, met

den burgeroorlog, den vooruitgang belemmeren. Den i8en Dec.
14S8 overweldigden de Hoeken de plaats, na zich even te voren
van Rotterdam te hebben meester gemaakt, staken er haven en
huizen in brand en verwoestten haar zoodoende geheel, welk lot
mede 't nabijgelegen gehucht Schoonderloo onderging. De schade
was voor Delft enorm, zooals blijkt uit de eisch der Delvenaars,
die 'n schadeloosstelling van 12.000 kronen vorderden van de
Rotterdammers ,,uit kracht van eene opene brief hunlieden ver-
,,leent Ihj de Keyserlijke Majesteit in tijde van de Rotterdamsche
,.oorlog en in re-comi)ense van de schade, dien die van Delft voor-
,,zeid geschiede uit Rotterdam oj) 't Kulk te Delfsliaven""').
Eene eisch, die hen ontzegd werd, doch waar bij de behandeling
der zaak door arbiters toch geen aanmerking werd gemaakt op
de grootte van het bedrag. Nog in 1515 was de invloed van den
slag te voelen, 't geen door stukken uit: ,,Enqueste upt stuck der
verpondinghe" kan worden aangetoond.
Evenwel, men vorderde weer. Tot in 1536 in Delft 'n brand

woedde, die 't grootste gedeelte der stad in asch legde; velen zoch
ten in Delfsliaven een wijkplaats en van dat oogenblik af, door
deze omstandigheden en nog door vele anderen van politieken
aard, o.a. de concurrentie en door de jaloersche macht der Steden
onderling, zocht Delft, bedreigd in zijne heerschap]iij, de Haven
klein te houden. Een brief in die dagen geschrei-en, en bewaard
gebleven, verhaalt van de particularistische begrijiiien der Del
venaars van dien tijd.''). ,,Want de stede van Delft en wil niet
,,gedoogen, dat men aldaar timmert", vinden wij ergens anders. '').

Van Bleyswijck, de auteur van ..Beschrijvinghe der Stad Delft"
(in 1667), duidt eveneens duidelijk op de groote beki-om]ienheid
in redeneering der stad Delft, die door aan den haven nooit ..ge
noegzame liberteit" te geven, daardoor natuurlijk op den dttur
en zich zeiven èn de haven nadeel berokkende. Wat te onvoorzich
tiger was, daar Rotterdam gaarne die meerdere vrijheid toestond aan
de Haven-poorters, voormits ze naar deze stad verhuizen wilden.
Wat de ondanks alles toch toenemende welvaart van Delfs

liaven veroorzaakte, 'n toch slechts geringe groeiïng in vergelijk
van hare bronnen van weh'aart, welker exploitatie werd tegenge
gaan, was de prosperiteit van de moederstad. Zoo werd te Delfs
liaven in 1072, toen Delft de zetel werd van '11 Kamer der Oost-
Indische Komiiagnie, tot den bouw overgegaan van 'n ,,conside
rabel zeemagazijn", nadat in 't begin dier eeuw al scheepstimmer
werven geconsenteerd waren geworden, echter onder de eigenaar
dige voorwaarde, ,,niits toesiende dat Delfsliaven niet alteseer
,,toenam!" Is 't geene stietmoederlijke bepaling?!

Maar ondertusschen trokken zij, wien de Delttsche heerschapjuj
te eng werd, weg; kerkelijke krakeelen droegen het hunne daartcie
bij, zooals in ibgS, toen op 'n morgen, na 'n uitspraak der ( lassis
vóór de rechtzinnigen, 3b haringbuizen na de godsdienstoeiening
naar Rotterdam stevenden. \\'el werd ten einde in de schade
tegemoet te komen, toen meerdere vrijheid geschonken (10 Aug.
1(138), maar veel hiel]) het niet meer, en der haringvisscherij was
eenmaal 'n gevoelig verlies berokkend.''').
Zoo nam de vaart af. Johan van Oldenbarneveld zeide dan ook

vaak, dat ,,de precysheit van die van Delft, (en de schaersheit
,,van die van Schiedam hebben) Rotterdam grootgemaakt".
Wat in zooverre waar is, dat de Rotterdammers ook meer \'er-
stand van zaken aan den dag legden dan de Delvenaars, 't geen
nog tot in onze dagen ivordt bewezen.
Zoo ging de stand der zaken aan den eenen kant achteruit,

wat zij aan den anderen kant won. Immers waren toch sedert
weer vele fabrieken, meest branderijen, opgericht geworden.
Doch nu verhief zich in de Maas i-oor de hai-ennionding 'n breede

zandplaat, die zoo toenam, dat ze in 't jaar lylii nog slechts door
booten en schouwen kon gejiasseerd worden; \-eel later is deze
Ruige jilaat met moeite doorgegraven (1873) en deze door
graving van 'n groote sluis voorzien, terwijl het land ingedijkt
en met den vasten wal, door de Oost- en \Vest-Kousdijk is ver
bonden geworden. Oj) dit terrein bouwt Rotterdam thans zijne
nieuwe havenwerken!

Dat ook ten ilien tijde reeds de Maas tot aanzienlijke hoogte
wassen kon, blijkt uit 'n groote overstrooming, den 14011 Novem
ber 1775. die de Kolk volstortte, de straat ondermijnde en de
stoepen der huizen ten deele ontwrichtte; de honge Zeedijk bij
Schoonderloo was overgevloeid en de Rotterdamsche Courant
van den i8en November gaf ontstelde berichten van de gevaren,

i

Foto /n Coal- DE AELBRECHTSKOLK TE DE LES HA VEN (igo6).
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OVERSTROOMING IN DELFSHA]-EN OP 14 NO]'. 1775.

(Naar een prent berustende in het Archief te Rotterdam).

welke Schieland had kunnen loo]ien. indien de sluizen eens be
zweken waren ")• Trnit comme chez nous!

Eindelijk kwam door de Fransche overheersching de zooge-
wenschte scheiding tot stand tusschen Delft en hare haven; en
hoewel een oogenblik in 1802 de oude toestand weer gehandhaafd
werd, het Keizerrijk gaf den beslissenden stoot en voegde Schoon-
deiioo, 't veel oudere, doch steeds gering gebleven gehucht, er nog
bij. Doch de verder, in 1825 tot stad verhevene en van 'n wapen —
,,Een schild van sinople. waarop 'n pal golft van sabel en zilver
,,en rechts een haring van zilver. Links drie koornhalmen van
..goud" — voorziene nederzetting, kon er zich toen niet meer
bovenop werken, ^^'aar ze in den aanvang der zeventiende eeuw
al niet meer als concurrent voor Rotterdam beschouwd werd,
hoeveel minder in den tijd. die op het herstel der onafhankelijk
heid in den lande volgde! De slechte toestand der finantiën noopte
het kleine Delfshaven in 1841 zijne vereeniging met I^otterdam
te verzoeken. Doch op dat moment kon de groote buur de taak
der re-organisatie niet op zich nemen, en sleepte Delfshaven haar,
helaas te laat gekomen onafhankelijk bestaan voort, tot in 18S6 de
plaats officieel van de kaart verdween, en 't voormalige Delfshaven
voorgoed deel uitmaakte van het in aanzien stijgende Rotterdam.
En thans? Veel is er niet over, behalve de aanleg, die tot oj)

heden nagenoeg onveranderd bleef. Aan gene zijde van de ijzeren
ophaalbrug strekt zich nog de Oude Haven, thans de Voorhaven,
uit, smal en recht tusschen wallen van groen, die verreiken over de
lage havenhuisjes, over de oude branderijen en jjakhuizen, wier
gevels slechts gedeeltelijk bewaard bleven, op beide zijden. En
aan 't einde, heel in de verte, ligt de dijk langs de iMaas, van de
,,Ruige jdaat", waarachter van tijd tot tijd de zeebooten voort
glijden, van en naar Rotterdam, voor de nauwe opening langs,
van onze havenhorizon.
Langs de Kolk staat het in 1791/92 in 'n heerenhuis herscha

pen stadhuis, 'n bureau van politie; daarnaast er van geschei
den door 's kosters woning de in 1761 vernieuwde en van 'n houten
koepeltorentje voorziene kerk, met z'n haring als windwijzer.

Hhie'aDmKlëri7ig. teruggetr<ikkeri. als
streed en leefde, en nu tev reden is mdingen, clie ze <.m zich hc^mlumu^^-..^---^ langs den Dijk. (nu

villa's verder 'n charmante horst-
bestond toen nog de nj
de Havenstraat), die met de nj 1. ,.,1 > mknken —
wering \-ormde tegen wat van buiten k.
om 't zoo maar eens te noemen - onmogelijk maakte. Doch nu^eidT foi^clmm^ejiakte mi ^
gen de huizen aan den buitenkant der Zee. ijk — dc oude. ten
tüdc' van Willem II. 2e helft ije eeuw. aangelegde dijk - zoowel
ain den jiolderkant als aan den Maaskant, zijii geslo.ipt. v aai door
men Delfshaven kan binnenkomen ..als 11 koiliehnis . 11 jilaats
van, zooals vroeger, df langs den smallen. gemoeclehjken boomp-
jesweg, die u rustigjes den dijk oji en luimen bracht door den
nauwen toegang tegenover dc- „hol ; oi door dc statige laan
die langs de Maas van 't jiark kwam, — sedert dien heelt ook het
sjieciaal intieme van Delfshaven 'n goed heenkomen gezocht en
geeft het aan ieder, die 't vroeger kende, den indruk 'can gemeen-
goed te zijn gewortlcn, 'n vrijbuiteTsjilaïits, waai iedei maai in-
en uitloojit, 'n huis zondc^r deur. Het ..onder ons is vvèg. De oude
kleine Haven met haar neringdoenden, die ondei curateele gestaan
heeft, tot in hare nadagen toe. zoodat ze niet meer alléén staan
blijven kon. toen dat \'oogdijscha]) werd ojigeheven, w01 clt weg
gedrongen door het alles-\'oc)r-zich eischende Kottcidam, als n
arm oud mensch van den leunstoel bij het vuur. waar ze te pein
zen zat.

Doch zoo nog iets blijven zal. is het voorzeker de Kolk. 't meest
bewaard, en die zal standhouden na de sloojiing van veel omme-
staands; clan zal de Oude Hax'en, met haar gemoderniseerd stad
huis en i8e eeuwsche kerkge^•el. de hooge Krens-muur en de oude
jirachtige kastanjeboomen, als 'n oase van rust worden in de
rumoerige omgeving der Handelsterreinen. \'an laad-en los-havens,
en wat dies meer zij ; het geluid van 't machtige moderne handels
leven zal van verre tot daar nog doordringen, maar begrepen
zal het er dan niet meer worden! Ton Schii.I'EROORT.

r

inii
1

') Dr. R. l-'ruin. Xaar aanleiding der vereeniging van Iiellshaven met
Rotterdam, '-'i Dr. K. l-'ruin, a. v. ■) 1-'. J. Klein. Beschrijving en Geschie
denis van Delfshaven. 1903 (opgaven van stukken cn acten). Kleyn,
Idem. ■■) Kleyn, idem. 'J Informacie oju stuck dos verpondinghe. (Dr.
Friiin-, •) Kleyn. Idem. -i Kleyn, idem. •') Kleyn, idem.

Xoot: toen dit geschieven werd. was nog niet liekend dat thans ook 'n
geheelc rij hu s, s nu-t ncrg oude gevels gedeeltelijk, om en nabij de Kapi

tale Sluis, verdwiinen moeten, waar
door van het nog bestaande weer'n
karakteristiek deel verloren gaan zal.

Het roode
Laurierblaadje.Dit lichtc-n gaan neer.
Ec-rstc- bedrijf. Lieve
lu-mel ! .Als mijn broer
(hit maar niet ziet! Hij

is mijn eigen broer, zeker, en
ik gun hem alles wat jirettig is.
Ik Weet dat hij n(')g meer om
netheid geeft dan ik. .Als hij cUit
^it't. — dan heeft hij vanavond
geen oog meer Voor het tooneel
en zal steeds maar ojt het kleine
roode vlekje moeten staren.
Zooals nu ik doe.

Bc-neden. op liet toouc-el. zal
wt-1 iets ten beste gegeven wor
den. daar ben ik zeker van,
maar ik zie en hoor er niets
|an. iMijn wereld is oji 't oogen
blik maar één voorwerji. het
..roode vlekje".

Kigenlijk is het niet rood;
ic-t zal Wel wit zijn. Het

ruinjiit maar rood, d.nirdat er

HET OOST-IND. COMP. MAGAZIJN DER KAMER DELFT TE DEI ESCHEH AVPX 4
{.THANS GELEGEN AAN DE ACHTERHAVEN). ' ' ' 1670

'd' de noodlamj), die achter mij
tegen den wand der loge hangt,
een rood ghis staat.

Had ik maar de voorste jdaats
en ( i- vreemde dame \-óc4r mij
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(Ie achterste! Een weinig "galante""Vensch. Best.
i^Iaar dan zon ik tenminste niet weten, dat zij van
achteren drie haakjes heeft openstaan en dat daar o])
het oogenldik een rozerood beliclit o])en ])lekje ziclit-
baar is. Zoo iets leidt je vreeselijk af. De noodlamj)
schijnt er wel exjn'es te zijn om het mij goed duidelijk
te toonen, dit ongewilde ,,decolleté", dat mij doet
denken aan — ja, waaraan eigenlijk? — ik ben er!
aan een klein rozerood laurierbiaadje.

_ Laat toch vooral niemand zich verbeelden, dat
dit laurierblad mij aangenaam aandoet, ot dat het
voor mijn g(2Voel een plaats inneemt onder de lauwe-
len, waaioji ik eenmaal zou willen rusten. Het is juist
precies andersom! Het staat mij tegen! Ik vind het
iets vreeselijks als dames zulke elegante toiletten hebben
en zich het kleine beetje tijd niet gunnen om ze be-
hooihjk diclit te maken. Als ik de vreemde dame, die nn
voói mij in de loge zit, kende, en ik maakte haar o])-
mei kzaam op de wanorde van hare kleeding, dan weet ik
van te voren wel, dat het antwoord zou luiden; .,Och,
de haakjes sluiten zoo slecht!" Alle drommels nog toe
— waai om woiden er dan geen betere aangenaaid?
Je kunt ei koopen die uitsiekciid xijn; die zijn aan 't
uiteinde omgebogen en kunnen eenvoudig niet meer
openspiingen ! Ze kosten ook geen halve cent meer
dan de slechte soorten, maar heusch, men moet zijn
verstand gebruiken_ en de naaister te verstaan geven,
dat zij de behoorlijke haakjes moet aanzetten en niet
de belachelijke! Of ik zou te hooren krijgen: ,.De
oogjes zijn stukgetrokken!" Natuurlijk; 'de oogjes
lijken wel altijd stukgetrokken. Dat moet ook wel.
als een oogje niets anders is dan een schunnig draadje
zij! Dat kan iemand nu toch de mooiste oogenblik-
ken van zijn leven vergallen, dat er op de heele wereld
geen rij oogjes te aanschouwen is, of er is er minstens
één van stukgetrokken. Wat zou een vrouw zeggen
van een man, die zich in zijn rok vertoonde met ge
rafelde knoopsgaten? Maar zij zelf — ze behoudt zich
het recht voor aan haar meest elegante avondjajion
een stuk getrokken oogje te presenteeren. Drie stuk
getrokken oogjes! Die dunne draadjes zijde mogen
eigenlijk op den eerenaam ,,oog" niet eens aanspraak
maken. Binnenkort komen er nog oogjes van spinrag
draden in de mode! Vooral geen behoorlijke oogjes
van metaal! — o neen, dat zou veel te plomp — en
veel te verstandig zijn!
Had dat vrouwelijk schepsel vóór mij tenminste haar groote,

mooie struisveeren boa nog rustig om haar hals kunnen houden!
Maar dat kon natuurlijk niet! Dan was ik ten minste verschoond
gebleven van den aanblik van dit hinderlijk laurierblad en zou
misschien van het eerste bedrijf een en ander te zien gekregen
hebben. Op hetzelfde oogenblik dat het scherm omhoog ging,
liet natuurlijk mijn vóór-buurvrouw haar boa zakken. Met een
hoorbaar ,,oef" van verlichting. Ze had het natuurlijk te warm
gekregen. Als ze dat zware ding niet om kon houden, had ze het
toch waarlijk wel in de vestiaire kunnen afgeven! Dan zou
ik bij het binnentreden der loge dat stukje wanordelijkheid dade
lijk ontdekt hebben en naar een andere jilaats hebben kunnen
uitkijken. Ik "zou veel liever mijn plaatsbewijs geruild hebben,
dan nu onafgebroken op een defekte plek bij dit hinderlijk slor
dige menschje te moeten staren. MMarom wordt er geklapt? Och
kom, is het eerste bedrijf afgeloo-
]ien? Hoe heet het stuk ook weer ?
Ik heb er geen lor van gezien ..

Pauze. De lichten gaan op.
Lieve hemel.... !
Het hinderlijke, slordige mensch

je wendt zich half naar mij toe.
slaat haar boa om— en ziet er lief
uit allerliefst snoezig!
Inkzwart haar, dat a la Cleo de

oortjes bedekt een klein dia
deem met reigerveeren geen
hoed O]! — hoe verstandig! terwijl
het toch mocht! — een regelmatig
snoetje met een zachte huid en
donker teint en een figuur
tje. ... om voor te knielen! Waar
lijk , als men zoo'n figuurtje
heeft, dan moeten de oogjes vvel
stukspringen.... wat een heerlijk
wezentje! En haar gang kom
oude jongen, laten we ook naar
den foyer gaan.... och wat, je
kunt toch wel een onnoozel glaasje
bier drinken wat een gang!
Een wandelend gedicht! Een
zwevend gedicht!.... Ik kan haar
helaas niet aanspreken., want
vooreerst heeft zij zoo i(;ts vooi -
naams terughoudends in haai
manier 'van doen en ten

J^o/o IV. Co

Foi. w.Cooi. de kolk met

I .

ol.

HET GEDEMPTE ACHTERWATER TE OUD-DELFSHAI EN."

tweede heeft zij hare oude. eerwaardige moeder bij zich....
hè, wat fonkelen de donkere oogen van deze jonge vrouw....
maar het verrukkelijkste bij haar is en blijft toch het liefelijk-
zachte, licht-exotische teint.... als ik dit teint een oogenlilikje
maar bewonderd heb. dan.... is het volle kwartier pauze al
voorbij en moet ik we"-; naar mijn loge terug! Moeten !! Ik mag.'

*  jp

De lichten gaan neer. Tweede bedrijf.
M'el Verdraaid....!
Ze doet de boa niet af. Bij elke beweging die zij maakt, denk

ik: nu! Maar zij doet ze niet af. Ik maak mijzelf klein, inéénge
drongen klein; ik maak mij groot door mij half o]i te richten. Ver
geefs. Van mijn laurierblaaclje is geen sjioor te ontdekken. Dan
tracht ik haar gedeeltelijk profiel met mijn blikken te verslinden,
ik buig mij naar rechts en naar links — niet te doen; ze zit ^ire-

 de kapitale sluis te DELrSHA] EX (igoó).
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•cies vóór mij • • • -van haar gelaat is niets te bespeuren. De ooren
zitten onder 't haar.... de hals is bedekt door een ge])looiden
kraag ... lammer.... ik zou zoo graag een klem stukje van
haar verrukkelijke huid gezien hebben. Ik richt mijn blik om
hoog en omlaag— niets, niets. ... en de boa doet ze met af, ze
doet ze maar nief af.... . , t, , ,
Wat zeg-je? Was dat zoo'n mooie passage? Ik heb er niets

van gezien!.... niets van gehoord, bedoel ik natuurlijk, niets
gehoord, jawel, maar gezien heb ik ook niets— daar kan ik op
■zweren. Jammer genoeg! . . r

Had zij die boa maar m de vestiaire afgegeven!

De lichten gaan weer neer. Derde bedrijf. Alle duivels. . . .!
Ze laat de boa zakken! Al mijn zenuwen groeten U, gezegend

rozig laurierblaadje! Ik weet het, gij schijnt maar rozerood, m
•werkelijkheid zijt ge zacht barnsteengeel. Zonder dat iemand het
merkt, zal ik niij tot U nederbuigen héél dichtbij, zoodat ik
■de wonderbaarlijk kleine, donzige haartjes, die U bedekken, aan
schouwen kan. Ik houd er mijn adem bij in, ojidat hij de he\e
bezitster van het heerlijke laurierblaadje niet \'erschrikke en haar
bewege tot het nijdig 'bedekken van het Schoone.

Een laurierblad'. . . . is een mannenmond niet even groot van
■oppervlak als een laurierblad? Een mannenmond mijn
mond. . . . zou hij niet juist op het rozeroode vlekje jiassen?. . . .

Als mijn broer'het rozeroode vlekje maar met ziet! Ik gun hem
alles wat prettig is — maar dit blaadje wil ik voor mij-wil ik voor

bolbuksems en Vj^ET doel van deze pj^ksem enkele meu-
afbeelding van een k,.spreKen. -e
were pogingen tot . ,ri-ir een houtsnee, die
beelding is een ^ ,verk „Margaritavoorkomt m het Middck i ^ l,oeken. tegen

Philosophica". een kijrte , .yen door (jiegonus
het einde van de j,^ Hreisgau, en in 150 ;
Reisch, Prior van een klooster m Fic voorstelling is ont-
voor het eerst gedrukt._ fo ,-,^^.,r,.a,l,■ iioek, naar een
leend aan een facsiinile-druk van r- Hellinann is oji-
uitgaaf, die in I5'>4 gedrukt. ;\iittelalterieher Me-
genomen m zijn ^'erzamelm.g ..U ,, „lerkwaanligheid
teorologie". een van zijn vooral in de tal
van dit omvangrijk werk ean l^ijzomU^re nieuwe
rijke houtsneden. <lie_den te vinden. De

lie er in voor-

tekst terduiilelijkeii
inzichten 011 Meteorologisch gebied zijn ''.."'M '''  - • ik- weer-versrhijnseleiiverklaringen dan ook , van

hebben voor ons geenk-omen. lieimen vooi ons geen andere waanle <lan du' van^nirii^^^■ -hvi 11 dienen op de zeilde
Als voorbeeld mag het korte kant-bijs . verklaring van
])agina van de hier gegeven houtsnee. ^t•^lt «lat liethet na-komen van den donder na den bhkse ' ^kst wo dthet
ge lageii.lerinnerd aan den houthakki'r. wiens
eerder ziet dan hoort: een illustratie.

zelf houden
mag weten

Niemand
wat ik hier een

;geheelen avond lang heb
mogen zien. . . . Vreemd —
maar ik ben jaloersch over
•dat laurierblad. Mijn mond
zou jirecies ]iassen. . . . als
ik mijn hoofd kaarsrecht
hield. . . . dat kan heel
goed. . . . en dan zou. . Ik
betast in het halfdonker
•der loge mijn mond en meet
met mijn rechterwijsvinger
hoe breed hij is; jirecies
twee- en een halve vinger
dikte. Op korten afstand
meet ik nu mijn laurierblad
uit. Zoo maar globaal —
ten naasten bij. Voor zoo
ver ik het meten kan is het
ook precies twee en een hal
ve vingerdikte. Mijn mond
zou er precies op passen.

. . . .Ik kan mij niet be
dwingen . . . . ik ben gewoon
•dol op dit rozeroode, barn-
steengele blaadje. . . . Ik
buig langzaam mijn hoofd
naar voren. . . . ik houd
het kaarsrecht. . . .

Maar ik kan nog denken .■
wat moet daarvan komen ?
Als ik het doe. . . . dan zal
zij verschrikt een luiden gil
geven. . . . alle blikken zul
len op ons gericht worden. .
de jonge dame is gebla
meerd. . . . de moeder is BORDJE, GEVONDEN IN 'N OUD DELETSCH HUIS EN VOORSTELLENDE:
geblameerd. . . . ik zelf ben dj? /ƒ j F/i.V DELESHAV EN. Ihmst ihaus in het Museum 7'uu OuJheden te Rotter,letm
geblameerd. . . . wat drom
mel, loont één enkele kus op het laurierblaadje dit alles! Bij
alle heiligen, ja! Hij loont het! Ik kan niet anders. . . . weer
buig ik mij voorover. . héél dichtbij — — Daar komt mij uit
het geluksblaadje een heerlijke geur tegemoet. Ik ken dat
parfum: ,,mes délices" van Houbigant te Parijs.

Ik zeg in mij zelf: ,,mes délices". . . . ik kan dus nog denken!
En zoo lang ik bij mijn zinnen ben, mag ik zoo'n schandaal niet
uitlokken. . . . beheersch U, jongeling, en al zijt gij ook nog zoo
verliefd. Uw mond zal dit laurierblaadje niet aanraken. . . .! Ik
leun ver achterover. . . . maar de bedwelmende herinnering aan
het parfum ,,mes délices", dat mij zóó linea recta van dit be
koorlijke lichaam af tegemoet zweeft, maakt mij al doller en
doller. . . . EÜweer houd ik mijn hoofd recht. . . . en buig het lang
zaam, voorzichtig. . . .

Een honderdvoudig gesis klinkt om mij heen. Wat is er toch.
Ik heb het nog heelemaal niet. . . . O! is het dat— Einde. . . .
het stuk wordt uitgefloten. . . . Het niet-gekuste laurierblad
wordt aan mijn oog onttrokken. . . .

*

schijnsel zijn in den regel voldoende o
enzij men het treft gelijk de Ob

Eiis incest
^(•nilc zal
0111 het

\'iMir de
wi irdcn

snelheids-
tus-

die P.o.U
hand lig
gebruikt
\erscliil aan ti' tiMHien
scheii het licht en het geluid,
en dn- heel nat beter is
dan de verklaring.'bi'i usten-
de op de veronderstelling,
dat bet gehoor trager zou
zijn dan ons gezicht

' Wat de \-erklaring van

sehijnseleii . den bolbllksein
en e'uurbol a;nigaat. wil ik
dan ook liewr putten uit
(k' zi'er nieuwe, dan uit de
Middeleeuwschi' lit t era tuur.

\'oor holbliksenisc» vuur
bollen inogim we lezr'ii bol-
blikseins <1/ \aiurbi illen, wati-
neer wi' ons bepalen tot
merkwaardigi' en zi'ldzame
\ onnen ^'an eleetrische ont-
ladingi'ii. en alzieli xaii de

uurliolk'ii". dic^ lot het
geliied \ an de \-allende
sterrmi behoort'ii. de groote
meteoren, clie soms wel.
soms niet lUm grond bi-rei-
ken. maar die in elk ge\'al
\'an buiten af in onzen
dam])kring /ijn gekomen,
in jilaats \-an gelijk <le bol
vormige bliksi'ins. daar te
zijn ontstaan. ()\-er deze
bi'stEUit een \'rij groote litte
ratuur, \-ooral als men onaf-
,gebroken den stroom \'aii
beschrijvingim der enkele
waarnemingen nieeri'kent.
Het \"erschijnsel is zoo

zeldzaam, dat het meerendeel der menschen het liiet zal hebben
gezien, en waarschijnlijk niet zid zien. De omstandigheden, waar-

tenomen en het ongewone van hetonder het woitlt waai t-n hvl oiigf\\()ne \"an liet
m denDnvoorbereiden waar

nemer de gelegenheitl te benemen rustig zijn obsere'aties te doen.
T erförster Mehl uit Mochen-

thal, wiens waarnemingen n]i een dertigtal bolbliksems betrek
king hebben, en wiens bevindingen in het boek van A (iockel
Das Gewitter zijn beschreven. Die beschrijving \-an de han.l
van den Oberförster zelf, is door Prof. B. Walter. van het
burger Staatslaboratorium. een onderzoeker, dit ' ' "
studie van den bliksem reeds lang heeft bezi
grondshig gelegd aan zijne verklaring van den

Het verhaal van den Eörster, zeer gemoei
te merkwaardig om het niet te laten volgen : ..Ik
trict (Revier) Schönthal. na een zeer heeteii ihi"- ■
,,de Pürsche, het mag tegen eind juni 1S74
..negen uur werd ik op weg naar huis t'
..onweer verrast, waarvoor ik schuilde in

van bet Ham-
zieh met die

s gehouden, ten
lolbliksein.

olijk c'aii toon. is
was in het <hs-
les avonds, op

^ii't gi'U'i'i'st. legenoor een Ihjzoiider hevig
ven oude buschhut

In de vestiaire zegt mijn broer: ,,Wat een geluk, dat jij ten
minste niet gemerkt hebt, hoe weinig netjes die vrouw vóór ons
gekleed was; ze zou je anders zeker je heelen avond bedorven
hebben, die slordevos!

Wat een geluk voor mijn broer, dat hij mijn broer is! Ieder
•ander had ik onmiddellijk tegen den grond geslagen! !

(Naar het Ditiisch van Gustav Hochstetter).

.•  1 1 1 ^ i . 1 , oiuU' l>i)schhiit (lip,,zich vlak aan een bestraat pad bevond. Terwijl
..woedde met een ongehoord geweld, zag ik bolU-n \'
..achtige kleur, die over het straatje rolden
,,knetterend geluid in een regen van vonken
,,wel vóór als achter mijn standplaats. Dv hollvn
,,grootte van een middelmatig grooten kegi
,,dat meer dan eens in mijne onmiddellijke

ven knal. maar
,,en dat ik dus nauwkeurig kon

het onweer
in een blauw

en die onder een
uiti'enspatten. zoo-

uanm van de
Ht't springen,

nabijheid gebeurde
waarnemen, gaf

bal
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gra-

,.welkeen zoo verblindend licht, dat ik voor een oogenblik vol-
,,komen verblind was. De snelheid waarmee zich de bollen be-
,,wogen, was niet groot, niet grooter dan die van een scherp
..opgezetten kegelbal. Alle volgden ze dezelfde richting, de straat
,,houdende met tusschenruimten van verschillenden duur, dik-
..vijls koit na elkaai, en in een tijdsverloop van ongeveer een
,,half urn heb ik 25 tot 30 van deze bollen waargenomen. Het
..onweei had zich vastgezet in het bosch, dat daar een kuipvor-
,,mige inzinking vormde, en woedde daar in verschrikkelijke
„hevigheid twee uur lang. De bolbliksems vertoonden zich da-
,,dehjk m het begin van het onweer, terwijl de regen in stroomen
,,viel,\en gewone bliksemstralen onder onafgebroken dondersla-
,,gen van alle kanten losbarstten, en meermalen in mijn buurt
,.insloegen. Omdat ik de straat met het oog op de bolbliksems.
,,en het aangienzende bosch wegens de het meest daar inslaande
,,gewone bliksemstralen niet durfde betreden, bleef ik 01) mijn
,.plaats in de oude hut, tot het onweer ongeveer om elf uur vrij-
..wel uitgewoed had, en ik was blij eindelijk die onbehagelijke
..plaats heelhuids te kunnen verlaten. Na dien tijd heb ik nooit
„meer de gelegenheid gehad bolbliksems waar te nemen, en ik
,,heb ook in 't geheel geen verlangen, nogeens in zulk een
..naatVLiur te staan als dien avond".

Walter haalt in het Meteorologische Zeitschrift van Mei 1909
deze wooiden aan, omdat hij deze waarneming o]) grond van ile
hei haalde gelegenheid tot waarnemen als de meest betrouwbare
opgaaf beschouwt, die hij kent. Daar is veel voor te zeggen. Bij
de waarnemers \'ergeleken, die eens een vuurbol zagen, had de
Oberförster veel voor, want al was het enkel uit verveling, dan
had hij de ongewone blauwe bollen nauwkeurig opgenomen.
Wat is nu de aard van dit verschijnsel? Volgens Prof. Walter

is het van zeer onschuldigen aard, en had de Oberförster rustig
la.ngs het straatje naar huis kunnen gaan. Hij toch zegt, dat we
hier te doen hebben, in 't geheel niet met een vorm van den blik
sem, maar met een electrisch geladen waterbel. De electrische
lading, die op den bodem wordt ge
ïnduceerd door een onweerswolk, laadt
een waterbel, die door opspattenden
regen ontstaat. De lading van deze
bel is Van hetzelfde teeken als die

van den grond, dus de bel zal worden
afgestooten, en zich bewegen onder
invloed zoowel van den wind als r*an
electrische krachten.

De wijze waaroji de waterbel aan
haar eind kan komen, is of, dat de
wand door verdamjiing te dun wordt,
of dat de electrische lading van den
bodem door een in de buurt inslaanden
bliksem voor een oogenblik wordt
geneutraliseerd, waarna onmiddellijk
de bel zal worden aangetrokken en met
een ontladingsvonk uiteenspatten. Van
een knal als van een kanonschot, zoo
als dikwijls bij bolbliksems wordt ver
meld, heeft de Förster niets ge
merkt. Dat anderen daarvan wel
spreken, schrijft Walter toe aan den
naburigen donderslag. Een verblindencl wit
waterbel wel niet geven bij zijn uiteenspnngen. _
dien avond in Jlochenthal wel werd gezien, en dat bij den water
bel niet hoort, schrijft Walter nu eveneens aan den naburigen
bliksemstraal toe. Hier is veel tegen. Dat men zijn meest be
trouwbaar getuigenis gaat corrigeeren, is altijd bedenkelijk en
W-at het feitelijke aangaat, is er tegen aan te voeren, dat men
in den regel aan het hinderlijke nabeeld in zijn oog w el mei ken
zal van welke zijde meii is verblind, vooial als ei zoo hei haalde
gelegenheid is daar achter te komen. Dat de dondei, die ontegcm-
leggelijk den naburigen bliksemslag zal hebben vergezeld, den
Föhster niet in den war bracht, mag volgens VMlter mogelijk
worden verklaard door het bijzonder vermogen van Forsters om
de plaats, vanwaar een knal komt, juist te schatten!

In het Haniburgsche Staatslaboratoiium heeft nu \a alter ge-
tracht kunstmatige bolbliksems te vervaardigen. Hij nam een
'eenbel aan een pijp, voerde door den jnjpesteel een metaaldraad.

Un mpf- rle eeiie Dool van een electriseer-machine Verbond.

jYuar eene reproductie^
door

VU

zee\. ....

dien hij met de eene pool —

die bij het uiteenspringen ontstaat, herhaaldelijk gesproken. Na
tuurlijk moeten al deze verschijnselen volgens de beschouwing
van V\'alter op rekening worden gesteld van den begeleidenden
gewonen bliksem. Doch de verzekering van Prof. M'alter. dat
men voor't vervolg juister doet van ..Gewitterblasen" te spreken,
heeft zeker nog nadere bevesti.ging noodig.
Tegenover deze jioging tot \'erklaring staan verschillende an

dere, die in den bolbliksem wel degelijk een vorm zien, waaronder
de bliksem zich kan voordoen. In Innsbrück b.v. is voor een
jiaar jaar bij gelegenheid van een conferentie van Meteorologen
een theorie van den bolbliksem ontwikkeld door den Zweed
Carlheim-Gyllensköld. die onder alle reserve de onderstelling
maakt, dat de bolbliksem zou bestaan uit zeer sterk electriscli
geladen lucht, die in een uiterst snelle werveling is geraakt, zoo
dat de wervelende deeltjes zich volgens gesloten banen bewegen
om een as, en samen een ring of buis vormen, op dezelfde wijze
als dat het geval is bij de riipgen. uitgeslingerd door kanonnen,
die voor het hagel schieten worden gebi'uikt, of bij de rin,gen, clie
door sommige rookers oj) zoo kunstige wijze kunnen worden uit-
gestooten. Voor de vorming van deze ringen is noodig, tlat vooi
een zeer kort oogenblik oj) de bewegende deeltjes o\"er een be
paald oppervlak, een groote drukking wordt uitgei:efend, het,geen
in het kanon aan de monding, bij de rookkringen aan ile klein.ge-
inaakte mondojiening jilaats heelt. Bij ilen bolliliksein zou liet
de druk zijn door de met reuzensnelheden in een gewonen blik
semstraal voortgeslingerde deeltjes — om het wooi'd electronen
niet te noemen — uitgeoefend o]) de omgevende lucht. Het is
mogelijk r'an dezen bolbliksem allerlei eigenscha])])en door
berekening te bejialen, tot de afmeting en de lading toe. Maar de
basis van de beschouwing is een hy])othese.
Ten einde zekerheid te krijgen of zijn onderstelling juist is,

is het afdoende, zegt deze Zweedsche onderzoeker, den liolblik-
sem met ijzervijlsel te bestrooien en te zien of ile ijzerdeeltjes een
gesloten ring gaan vormen. Een oogenblik te voren heelt hij be

cijferd, dat de lading van zulk een
wervelbuis-bliksem groot genoeg is om
de schade te verklaren, die ilikwijls
wordt ojigegeven. Men zij dus ondanks
dit voorstel om de zaak eens voor goed
uit te maken met zijn ijzervijlsel,
c'oorzichtig. Men zie nogmaals de
waarschuwende prent hierneven.
Het is geenszins de bedoeling door

dit tegenover elkaar stellen van twee
\-erklaringen die niets gemeen hebben,
te wijzen op het weinige succes, dat
de wetenschaj) nog ten ojizichte van
deze verschijnselen heeft gehad, M ie
zegt dat intlertlaad alle bolbliksems
\'an een zelfde karakter zijn. De be
richten van de waarnemers zijn uit-
eenloojiend genoeg om een aantal soor
ten toe te laten, Schr, dezes zag vele
jaren geleden twee bollen, die zich zeer
langzaam, vlak achter elkaar, in hori
zontale richting langs den horizon
bo\-en de daken van een stad bewogen.

Het uiteenspatten werd niet door hem waargenomen. Het was
zeer vroeg in den morgen bij gelegenheid van een onweersbui,

was volkomen licht zoodat het moeilijk wordt te
zou zijn om

maken, Is hier

doch het was volkomen

denken,
het verschijnsel op grooten afstand zichtbaar te

dat alleen een blauwachtig licht voldoemle

URBOL

voorkomcude iu ,yMargarita PhilosopJiica'
Gregorius Reisch, /joj.

licht zal de
Dit licht, dat

V  - . Licht geven deed de zeejibel
t docirdaV^schrijft Walter" toe aan de zooveel kleinere waar-
i'van electrische ladingen spanning bij zijn proeven, vergeleken

+ 1 1 ••r
De andere pool werd verbonden met een groote metaalschijf.
De zeepbel liet, zoodra de electriseer-machine werd gedraaid, de
pijp los en vloog op de schijf af,
niet

den

bii wat het geval is in de natuur.
Zóó overtuigend, dat ik den lezer zou durven aanraden een

bolbliksem, dien hij op zijn weg ontmoet, van nabij te ondeizoe-
en kunstmatig tot springen te brenpn dooi de watubcl
stuk te slaan - men denke met, dat dat op zichzelf een

onmogelijkheid behoeft te zijn, want de beweging woidt in denonmogciij , langzamer beschreven, dan die van een
_ zoo overtuigend sclujnt me het
De afbeelding hierboven mag nog

wd al. waarachuwiag gaklaii, ca
Meteorologisch Instituut van tijd tot tijd ovei

ken,
b.v.

logelijkh
regel nog als ve ^
,,scheri) ojigezetten kegelbal
artikel van Prof, Waltci niet.

en

niet iets gansch anders dan de kegelbal-bliksems van den För
ster, die langs het straatje dansten?
Het is zeer waarschijnlijk, dat dergelijke verschijnselen, die

zoo zeldzaam zijn, hnn geheim nog lang zullen bewaren. Het
moet al een gelukkig toeval zijn, dat b.v, photographisch, of
liever nog, siiectroskojhsch een beeld \'an zulk een vuurbol vast
legt, wil men in één enkel geval tot eenige zekerheid komen. Tot
zoolang dient men met onderstellingen tevreden te zijn, want alle
pogingen om verschijnselen als tleze kunstmatig tot stand te bren-
brengen, stuiten af, evenals die van Prof, M'alter op het nietige
van de krachten in onze laboratoria, tegenover die welke in de
groote werkjilaats der natuur voortdurend worden ontwikkeld,

C, ScHorxE,

EDEL WEISS.

bolMt.enï. WO, Jen „nKms^n. wordt van "«f
werpen, of gaten, die in den grond worden geslagen, ol van bianü,

Dich hfgl und pHegl die Jun^frau nicht,
I>u jirangsl niclit bunl an lUich und Sec.
Hoch über 'm .Xbgrnnd blühst tin schlichi
I>ei (ilelscliereis und ew'gcai Sciince,
L'nd thronst im slilleii IleiligUiume
Des I lochi^ebirges slolz und frci:
Du bist der Berge Zauberblumc.
Du bist der Alpen Lurdei.

GeORG Sl HERER.

AS ausheben und ausreissen der Edelweiss]itlanzen samt
den Wurzeln, sowie das Freihalten uml der \'erkaut
derartiger bewurzelter Pflanzen ist verboten. Eine
Ausnahme hiervon biklen nur jene Falie, wo es sich
um die Gewinnung dieser Pflanzen fiir wissenschaftliche

Zwecke handelt."

D
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Een dergelijke bepaling is eenige jaren geleden voor Stiermar
ken afgekondigd en gelukkig bestaat een zoodanig verbod
sinds geruinreren tijd al voor de meeste kantons van Zwitserland.
Ware dat niet het geval, zeker zouden deze zoo karakteristieke
Alpenplanten op sommige bergen reeds geheel verdwenen zijn.
Thans is dit in veel mindere mate het geval, vooral ook sinds
zich in Zwitserland vereenigingcn gevormd hebben, wier streven
het is de fraaie Alpentlora tegen het vandalisme der touristen te
beschermen. Het is toch een bijna vaststaande gewoonte, dat ieder,
die Zwitserland bereist, met enkele Edelweiss-bloemen tehuis
komt en natuurlijk wordt dan verteld van de levensgevaarlijke
tocht, waarbij deze bloempjes geplukt werden. Ieder zet dan
een g'eloovig gezicht, doch zij, die hetzelfde verhaal ook al eens
opdischten, weten gewoonlijk heel goed. dat in de meeste
hotels in Zwitserland een vaas met Edelweiss-bloemen staat, die
ter beschikking der gasten zijn, zoodat er voor hen. die ze mede
namen, heusch geen gevaarlijke tocht noodig was om ze machtig
te worden. Heel anders was dit eertijds met de meisjes en
jongens, die ze voor de hotels en toeristen verzamelden, heel wat
van die bloemenzoeksters zijn op haar gevaarlijke tochten omge
komen en menig toerist, die achteloos een Edelweissliloem op
zijn hoed stak, bedacht daarbij niet met hoeveel gevaar die ge
plukt was. Dit plantje toch komt
niet voor in de lagere streken,
noch langs veel begane wegen,
maar ver daar boven op de onbe
woonde bergruggen, zoekt het
als het ware de eenzaamheid, om
daar in den korten Alpenzomer
haar fraaie, wit donzen bloemen
te ontplooien. Dra na het uit
bloeien wordt zij weder onder de
sneeuw bedolven en acht maan

den rust zij dan, om de volgende
vier maanden haar witte sterren
weer te kunnen doen ontluiken.

,.Hit Gott allein" hoorden wij
ze eens noemen en juist in dit
groeien in de eenzaamheid zit
een groot deel van haar bekoring.
Veel bergtoeristen, die. na een
moeilijken en vaak gevaarvollen
tocht, aan den rand van een on-
herbergzamen afgrond ]ilotseling
een aantal van die zacbtwitte
bloempjes zien bloeien, geraken
onder den indruk van haar rein
heid, die een ware uitdrukking
van onschuld is. Zij staren dan
vol bewondering op deze lieve
bloempjes, die hen onwillekeurig
doen denken aan haar, die zij in
het vaderland achterlieten, of
wel voor altijd verloren.
Er gaat van de Edelweiss een

bekoring uit als van bijna geen
enkele andere bloem en dit is de
reden, waarom ieder, die in Zwit
serland reist, zich gaarne met
haar tooit, waarom zij ook ge
zocht is in landen vaak ver er
van verwijderd. Weinig bloemen
zijn zoo geliefd als zij.

Juist, omdat de Edelweiss
zoo gezocht is, werd het noodig
verbodsbepalingen tegen het ver
zamelen er van uit te vaardigen.
Ieder wilde er toch gaarne enkele jdantjes van medenemen. die
dan gewoonlijk na eenigen tijd in een koffer gepakt te zijn ge
weest, op een zeer onhandige' wijze in een pot werden
geplant, waarin zij dan den eersten den besten winter te gronde
gingen. Duizenden en honderd duizenden fraaie ]danten
zijn op deze wijze vernield en het was daarom juist gezien, dat
aan dit vandalisme jxial en perk werd gesteld, te meer, daar het
de laatste jaren geenszins meer noodig was, omdat men er in
geslaagd was de Edelweiss betrekkelijk gemakkelijk uit zaad te
kv\'eeken.
Ook hier te lande wordt dit plantje tegenwoordig in vrij groe

ten getale gekweekt en ieder, die er prijs opstelt, kan haar voor
een betrekkelijk gering bedrag verkrijgen, of wellicht nog beter
haar zelf uit zaad kweeken. De cidtuur van dit ])lantje toch is
lang zoo moeilijk niet als Velen wellicht wel denken.
Tegen het eind van Januari bestelt men, bij een vertrouwden

zaadhandelaar, een pakje zaden. Zoodra men die ontvangen heeft,
worden zij uitgezaaid, hetgeen tot ongeveer middeir Februari
kan geschieden. Jlen zaait daartoe in een zaadtest gevuld met
een lichten, zaïrdigen grond en daar de zaden zeer fijn zijn. mogen
zij slechts zeer weinig, of in het geheel niet, gedekt worden. De
zaadtesten worden daarop donker, vochtig en niet al te koud gezet.
Een ])aar maal reeds las ik den raad, om ze in een kouden bak te
zetten en, indien dit mogelijk is, luet sneeuw te bedekken. Deze
methode moet met zeer goed gevolg in Zwitserland toege-
]rast worden, waar men de jonge zaailingen, telkens wanneer be

LEONTOPODIUM ALPIN

gieten noodig bhjkt. u]mieuw met sneeuw 1'e h •. echter
mogelijk met gesmolten sneeuw begiet. Zelf heirbu ,]

-- ..k of drie beginnen denooit toegepast. Na een week ot drie Degmnen '"j.
men, de zaadpannen worden dan dadelijk in vun u i t
bak gezet eii si^oalig zijn tle kit-ni])lantjL^ zot) gi o() ,
verspeend kunnen worden, waartoe men hetzelidi gio i -
gebruikt. Goed zie men hier 1 ij toe. dat <le Jonge pkintjes met
haar kiemblaadjes oj) de aarde komen te IJggen. jioi u n i t J
jes goed door. dan kan men ze nog hetzeliile vooijaai lei u r

rlijk in een potje planten, waartoe men een ichten. zandi.gtncieriijK in een jiorje juaiuen. «d-aini». iini-

l
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grond. waaraan wat kalkjuiin wordt toege\'in'gd. ge iiiii " • .
streeks half Ajiril graaft men deze potjes buiten op een Ivu ntig
en zonnig gelegen rabat in en laat ze venlei' den gelieelen zomer
hierin staan. Eerst laat in het najaar worden de p. tjes opgeno
men en in een kouden, onverwarmden bak gegiaNeii. waaiin zi]
tot het volgend voorjaar blijven staan. \ ooral des wmteis """'v
men er op letten, dat zij niet x'ochtig staan, en dan ook ui eis
voorzichtig zijn met gieten. Gedurende den wintel zii leii nu
haar bladeren afsteiwen. waarover men zich niet ongei nst belioe
te maken, daar zij reeds vroeg in het \ oorjaar gaan uitstoelen. \v ü
men ze verder briiten kweeken. dan kan men ze begin .A.pril in den
tuin uitplanteii. Het rabat, waaroj) men dit doet. moet luchtig

en licht liggen, de grond moet
zandig, vooral niet zwaar en met
wat kalkjuiin vermengd zijn. Is
het mogelijk ze tiisscben rots-
steenen te zetten, dan is dit wel
wenschelijk. hoewel niet noodig.
Oj) deze wijze iiitgejilant. zullen
zij dan bet tweede jaar volojr
bioeien. waarna zij sjioedig gaan
uitstoelen. Vi'il men ze in pot
ten V( lortkwer'ken. dan moeten
zij het tweede jaar zoo vroeg
mogelijk, in grootere jiotten ver-
jilant en weder oj) een gunstige
plaats buiten ingegraven wor
den. Zoo gekweekt, zal men niet
alleen veel. maar ook groote en
mooi witte bloemen verkrijgen.
\^'il men die behouden. dan moet
men er echter Voor zorgen, dat
zij niet o\'er de bloemen heen
gegoten worden, omdat zij dan
haar mooie, donzig witte kleur
verliezen.

De jrlantjes. die in jiotten staan,
zet men in liet najaar weder in
een kouden bak. die uitgejilant
zijn. worden licht gedekt. Dit
laatste schijnt vreemd en toch
is het noodig. Er zijn trouwens
heel wat Aljienjdanten. die onze
winters niet on,gedeerd kunnen
verdragen. \'oornamelijk is het
wel daaraan te wijten, dat deze
jilanten reeds zeer vroeg in den
herfst met een dikke sneeuwlaag
worden bedekt, i'en laag zoo dik,
dat de winterkoiuK' \'an het
hooggebergte haar niet deren kan.
Wanneer het ilan i'iiuk'lijk r'oor-
jaar wordt, smelt di' sneeuw,
doch daarmede gaat weder zoo
veel tijd lu'en. dat het mooie
\ oorjaarsweer is ingetreden, voor
dat de jilantjes aan het licht

komen. Hoe geheel anders is dit in ons land. waar een dikke
sneeuwlaag uitzondering is. waar de jilantjes dikwijls aan een
strenge z.g.n. naakte vorst zijn blootgesteld om daii bij'weers
verandering weder jilotseling te ontdooien, klets nat te re"-enen
en dan in den natten grond weder vast te vriezen, juist dit^idot-
selinge veranderingen zijn het. die veel teerdere jdanten nit het
hooggebergte hier zoo slecht iloen overwinteren, wanneer men
er niet voor zorgt, dat zij er door een niet al te zware liedekkinp
tegen beschermd zijn. u KKing
De Edelweiss. Lcoiiiopodiiim alpinum of ook wel C.uaphalium

Leonlopodinm genaamd, komt zeker wel hiU meest voor onder
haar Duitschen naam. wel hebben de Fransclien beproefd haai
den naam ..Pied de lion" en de Engelschen ..Lion's toot" te noemen
maar teekenend is het zeker, dat men achter deze namen st..H.,ls
tusschen haakjes ..Edelweiss" vindt staan, zeker als num is lat
ieder haar oiuler dien naam het beste kent. Zij behoort t,>t de
famihe der ( ouiposiicw of samen.gesteld-ldooinige Zij vormt
zodenvormig jdantje. bestaande uit een aantid mem' of mincler
groote bladrosetjes. Haar bladeren z.jn lijn-lancetvormi,. dtis
veel langer dan breed en donkergroen. ,\.an de 1
als aan de onderzijde zijn de bladeren met een witaclniê'vilt'k!
dekt, welke bedekking aan de onderzijde \-eel dirht ■ 1 "
boven. De groene kleur krijgt hierdoor een 'n-fism ,0, '
Zijn de plantjes sterk genoeg, dan «mtsjn-niteirnit'het hV
ieder bladroset de bloemstengels, die aan haa lart van

wijzen dragen. Deze bloeiwij^n zijm ;^'H';drallen bij'
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z.g.n. bloemkorfjes. De afzonderlijke bloem])jes zijn zoo klein,
dat men ze slechts met moeite ieder afzonderlijk kan onderschei
den, zij zijn groenachtig geel. De schijfbloem])jes, d.w.z. die. welke
midden m de bloeiwijze staan, zijn tweeslachtig, de straal- of
1 andbloempjes, die de twee buitenste kransen vormen, zijn daar
entegen steeds vrouwelijke. Van deze bloemkorfjes staan er van
vier tot ongeveer twaalf schermvormig op den top van den bloem-
stengel veieenigd en indeidaad dragen die niet zoo heel veel tot
het fraaie geheel bij.

Alaai \\ anneei de bloemen het liefelijke van de Edelweiss niet
uitmaken, wat doet dat dan wel, zal menigeen vragen. Bekijkt
men zulk een bloeiwijze goed, dan zal men al dadelijk gewaar
woiden, dat het gezamenlijke scherm van bloemkorljes nog
omgeven wordt door een aantal lijnvormige blaadjes, z.g.n. om
windselblaadjes,_ waardoor een samengestelde bloeiwijze ont
staat, die somtijds wel j\ c.JI. in doorsnede kan worden. Deze
omwindselblaadjes zijn het, die aan het geheel de eigenaardige
bekoung geven, zij zijn toch met een dik, wit. donsachtig vilt als
oveitiokken, waardoor de bloemkorfjes als het ware in een vee-
ren bedje liggen. Juist deze zachte, teer witte kleur is het, die de
gioote aantrekkeUjkheid der Edelweiss-bloemen uitmaakt, die
oorzaak is, dat zij steeds gezocht wmrden. Er wordt nu wel eens
over geklaagd, dat de bloemen juist deze grootste aantrekkelijk-
heid in de cultuur verliezen. Dat dit geenszins zoo behoeft te
zijn, blijkt wel uit vorenstaande afbeelding, een foto genomen
van hier te lande gekweekte exemjilaren. Om echter mooie, witte
bloemen te verkrijgen, moeten de plantjes gekweekt worden in
een lichten, zandigen grond, waaraan rijkelijk kalkpuin is toege
voegd en mogen zij nooit over de bloeiwijzen, vooral wanneer deze
nog niet ontwikkeld zijn, gegoten of gespoten worden. Let men
goed o]i deze twee cultuur-voorwaarden, dan zullen de gekweekte
bloemen net zoo mooi wit zijn als die in de natuur verzameld.
De Lcontopodiuni alpinum komt over een zeer groote uitge

strektheid voor en heeft, al naar de streek, waar men haar aan
treft, een eenigszins gewijzigden vorm aangenomen. De fraaiste
dezer verscheidenheden zijn : Leontopodiitm alpinum Iranssylva-
ntciim, afkomstig uit Zevenburgen. Zij groeit zeer gemakkelijk,
brengt mooie, groote bloemen voort en heeft daarenboven de
eigenscha]! gewoonlijk in den herfst voor een tweede maal te
bloeien. Leonlopodium alpinum altaicum. Deze variëteit stamt,
zooals de naam aanduidt van het Altai-gebergte, haar bloemen
zijn iets kleiner, doch zeer fraai van vorm, zij staan op lange,
slanke steeltjes. Leonlopodium alpinum himalayanum. die van
het Himalaya-gebergte afkomstig is. Deze verscheidenheid wordt
door velen als de beste van allen beschouwd. Zij bloeit zeer rijk,
haar bloemen zijn groot, bijzonder mooi van vorm en staan oji
stelen, die een lengte van meer dan 30 c.M. kunnen bereiken.

In alle opzichten is de Edelweiss een aanbevelenswaardige
plant. Zooals wij mededeelden, is haar cultuur lang zoo lastig
niet, als velen wel veronderstellen. Ieder, die een tuin heeft en
wat zorg aan haar wil besteden, kan deze lieve jilant met succes
op kweeken. E. Th. W.

1
DE ORANJE ARGIOPE.

N grootte, jiracht en vernuft spant in het spinneiirijk onge
twijfeld de Oranje Argiope de kroon. Zij, die met het land
leven bekend zijn, hebben dikwijls haar groot, goed gevormd
nest zien hangen, meest op laag liggende jilaatsen, die zij bij
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voorkeur kiest, misschien omdat zij daar
vindt voor haar kolossale insecten-appetijt.Prof.
Hentz, de vader der Amerikaansche spinnen-
kunde, vond haar zoo dikwijls op zulke plaat
sen. dat hij haar den eigenaardigen naam
van oeverwants gaf, en daarom werd zij lang
de Oever-argiojie genoemd. Ook in het Westen
en in de Atlantische Staten vindt men haar
lage plaatsen.
Ook komt zij nu en dan in onze tuinen en in

onze met heesters beplante laantjes voor;
vooral daar waar de struiken dicht o]i elkaar
staan. Daar zie je haar groot web hangen te
midden van kamperfoelie, of tusschen de
groenblij veilde heesters. Ge hp'kent het
meestal aan het groote witte schild, dat het
midden vormt, en van waaruit een ])rachtig
zig-zag-spinwerk naar beneden daalt, dat best
voor model had kunnen dienen voor de ,,wen
teltra])", die in het versin de oude leesboeken
leidtle naar ,,het booze hol" in de aandoenlijke
ballade ,,de Sjiin en de Mieg".
De Argiope zelf herkent ge aan de oranje

gele, onregelmatige vlekken op haar Huweelig-
zwart achterlijf, en haar oranje en zwarte
pooten, die uit haar grijs lijf steken. W erkelijk,
als ze een nieuwen naam moest hebben in
plaats van Argiojie Aurentium zou men haar
naar haar kleur best Argio])e Princetnniensis
kunnen noemen. Maar tuinen zijn niet haar
lievelings))laatsen. Ze houdt van de wilde
natuur. Zij schuwt de beschaving. In de kale
velden tusschen Brookcaiu]) en Dmam

et rijkste veld

/fZTiV .4RGI0PE ZIJ

M.\KI:

WEB r.J.V DE OILISJE .■IRGIOI'E.
Runs en de Darby Creek vindt ge haar in October en in einde
Sejitember. Zij is eerst volwassen in de laatste maanden van het
jaar, maar in den zomer vindt ge de webben van onvolwassen
argiojie's, zij aan zij met de bijna even mooie webben van haar
rasgenoot, de Argiope argyrasjiis, de Zilver Argiojie.

Hier is er een gehuisvest in een jilant met lange grassen, wier
donzige uiteinden ze verbonden heeft met zijden draden en waarin
zij in den looj) des tijds haar nest zal maken. Van daaruit heeft ze
haar web gesponnen naar beneden, om des te makkelijker de sprink
hanen, die daar ongestoord rondsjiringen, te kunnen buit maken.

Vlak bij is een ander web gemaakt tusschen de stelen van een
groep wilde Chrysanthen; de witte bloemen vormen als 't ware
een prieëel o\-er haar heen. Een derde heeft de neerhangende
kojijes van twee gulden roeden \a)or haar web gekozen. Een
vierde, wat dichter bij de rivier, zit op een wilden braamstruik,
die al de prachtige donkerroode najaarstint heeft.

Uw komst, van jilant tot plant aangekondigd door de ritse
lende bladeren, heeft onze Argiope. die met
haar kop naar beneden tegen haar wit zijden
schild rust, gestoord. Kijk, het web begint te
bewegen. Langzaam zwaait het naar u toe,
dan zwaait het weer van u af, af en aan,
heen en weer, vlugger en vlugger, tot het ge-
heele web een en al beweging is. Vreemd !
Hoe doet ze het ? En waarom ?

Eerst ziet men het buigen en strekken van
de pooten, waardoor het web voor- en achter
uit wordt bewogen. IMaar s])oedig kunnen uwe
oogen de bewegingen niet meer nagaan, en
ge staat verbaastl o\'er deze vreemde wente
lingen, tot het web ojieens stil staat. De
Argio])e heeft haar slingerend web ojigetrok-
ken. Waarom doet ze dat ? We hebben het
haar dikwijls genoeg ge\n"aagd in onze stille
natuurliefhel)bers-taal, en het antwoord luidt
volgens ons: Het hoofdmotief van het dierlijk
leven is voetlsel. en men begrij[)t, dat een
insect, vooral als het een groot e.\em))laar is,
als het in het uitges])reide net komt, weinig
kans heeft, om zijn vrijheid terug te krijgen —
hoe gering die ilan ook wezen mag: — meer
en meer raakt hij verward in de mazen van
de lasso's, die om hem heen zwaaien. Het
heen- en weerbewegen van haar web is een
van de miildelen van de x\rgio))e om haar
jirooi meester te worden.

Als zij voor voedsel geziirgd heeft, is het
de vrijheid, die het dierlijk instinct bezig
houdt. \'ele gevaren dreigen .\rgioj)e en

K ZIG-Z.4G TR.-iP
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,haar kinderen nog, behalve het bedwehn-Heschje van den na
tuurkundige, of een bende plagerige, wreede jongens, of over
het algemeen de menschen, die alle insecten probeeren te doo-
den, die in hun buurt komen. Ze zijn nu eenmaal een kannibalen-
familie, en men moet op zijn hoede zijn. En dan de roof\ves])en!
Van alle wreede vijanden zijn deze het moordlustigst, vooral in
den tijd, dat de moeder zorgt voor het voedsel in de nesten. Als
ge aandachtig waarneemt, zult ge zien, dat dit zwaaien van het
Argiope-nest het plan moet verijdelen van een vijand en dient
om hem buiten het nest te houden.

Daar komt een sjn-inkhaan aan! Vat gracieus wiegelt hij op
die grashalm. Wat huppelt hij vroolijk! Wat een baas is hij in
het s]5ringen! Helaas, hij sprong te overmoedig, die laatste sjrrong
■— letterlijk zijn laatste — brengt hem in het noodlottige nest
van de Oranje-.'\rgiope. Hebt ge ooit een sneller omkeer gezien
dan nu jdaats heeft? Onze sjhn, die daar zoo kalm])jes hing, ver
toont zich op eens in haar volle kracht. Zij sjn-ingt oj) het insect
toe, en grijpt het met haar scherpe tasters en pooten. l'it haar
spinklieren komt een voorraad zijilen draad vlug te voorschijn
gebracht door de achterjiooten, die het weerbarstig insect omstren
gelt, dat intusschen door den veroveraar met voorpooten en
voelhorens wordt rond gewenteld. De bewegingen zijn zóó snel,
dat men ze bijna niet volgen kan en voor hij
goed en wel begrijpt, wat er gebeurt, hangt de
gevangene in een wit zijden nestje midden in
het web, dat hij door zijn tegenstribbelen
gebroken heeft.

Arme sprinkhaan I Of laten we liever zeg
gen, arme loenst I Want als het arme beest
nu toch moet sterven en verslonden worden,
laat het dan ten minste sterven onder zijn
eigen naam. Kijk, hoe handig brengt ze haar
prooi in zijn zijden omhulsel verder, tot zij
eindelijk het midden van het web bereikt
heelt. Daar begint zij rustig haar feestinaal.
Maar ternauwernood is zij begonnen, of er
wordt ,,weer aan de voordeur gebeld". Met
andere woorden, een groote vlieg lieei't een
ander gedeelte van het web verscheurd en
het gerucht daarvan komt ,,langs de tele
graafdraad" tot de Argiope. In een,wij) is
Argiope bij haar. Zij wordt ingesjjonnen en
hangt nu aan een korten draad in een klein
zijden zakje.

Prachtig gedaan ! (icen ,,cowboy" gooide
ooit zijn lasso zoo handig en zoo stevig om
zijn slachtoffer. Als alles klaar is, keert Argio])e
rustig tot haar maaltijd terug, de vlieg houdt
ze in petto als dessert. i\Ien heeft toch mede
lijden met die arme insecten !

Maar bedenk eens, wat Argiope uit een
GEDEELTE f.Ji

,  -1,,.., ,.,'n vrooten dienst doet doornuttigheids-ooginmt den mens( n ^ k „u-nschenlevcn
het leven van insecten te bei)e_ikcn <nc R t ,wanhopig, om niet te zeggen f^ae sjnn haar v.KMsel

Als wij de meesterlijke manie. ,f van het beest,
verovert, bewondcit W- van de instrumenten,
maar ook de zeklzame doeltuttcnd i, wiid nitvesureid
w-iarmee zii te werk vaat. Om te beginium haai wij. uitgcspiciummefde^Vtraleile Ijjnen en dwurs.ijnvn Het
stens een oppervlakte ]'J'' ^ Door den schok,aan vhegt, winalt onveidui de ^ verward,
die het ondervindt, zelis al laakt nei n „riPiHn
heeft de handige .Argiope de gelegenheK le i,.

Maar dat is nog niet alles. K.jk ^
ralen, tlie over de tlratlen loojien naai het niu ( t j ■ " i ieens een stukje van en bekijk het met een vergi .M .tglas. Jed^
spiraaldraad is bedekt met miniatuui pait s.'  . 4-1 1 K'Ui- I I '\v oarelties znn \eidvenen, enaan met uw potlood. ImjK • ^ " pai(.iij>. ,jals ge het potlood terugtrekt, ziet ge. < at ze ^
een'kleverige vloeistof, ilie de zijden n , " i
noodlottig maakt \'oor de arme insecten, dat zij a tt ( oo o
gewone kracht, of door een toeval kunnen ontsnapptn.

De dauw van den zomer verzamelt zich op deze kle\eiige i ia
den, en doet ze in het morgenlicht glinsteren als diamanten. Men
zou zulk een bedauwd net kunnen \-ergelijken met een diam.inten
halsketting; dat is zeker, nooit zal men er een vinden, mooiei \ an
vorm en artistieker van constructie. .Als men het zoo ziet. is
er bijna niets mooiers in de natuur, dan het net \ an de Aigiope,
maar het is een vreeselijk verdelgings-apjiaraat \oor tle onge-
lukkigen, die er in vliegen.®  - fSloi volgt).

VARIA.

V EEN MET DAU
BELADEN WEB.

HEILKIE EIKEN.
:\Iidden-Europa kent in zijn legendenschat verscheidene over

oude eikenboomen, waaraan wondeialoende Maria-beelden voor
kwamen, hoornen, die bij hun val door kajiellen oj) dienzelfden
jilek,,vervangen werden, en waarheen steeds bede\'aarten jilaats
hadden, ,,1'nsere Liebe Fraii zur Eiche" en ..Notre dame du
Chèsne" komen veelvuldig loor. Waarschijnlijk zijn die hede-
vaartjilekken reeds voor goilsdienstige doeleinden benut \'oor den
komst van het Christendom en trad de Maria-\'ereering bij die
eeuwenoude woudreuzen in de plaats \'an den hoomencultus der
("jallisclie dru'klen, herschiep tle gewijde boschjilekken der (icr-
manen en Slaven, zonder den Ihjl aan de monumenten \'an het
Naturalisme te le.ggne, tot jilaatsen van Christelijke aandacht.

SPREEKWOORDEN.
-Als hekend mag het beschouwd worden, dat er tal \'an sjireek-

wijzen bestaan, (lie aan de plantenwerekl ontleend zijn, en daar
er wellicht onder onze lezeressen of lezers zijn, die er belang in
stellen, laten wij hieronder enkele der \'oornaamste volgen. Com
pleet is het lijstje nog geenszins en veel zijn er, die men er wel
licht nog aan zou kunnen toevoegen.
Geen roos zonder doornen. (IMoet eigenlijk zoiidiu" stekels zijn).

IMet vrucht werkzaam zijn.
. Een ai)])eltje \'oor den dorst bewaren.

Bitter als alsem zijn.
Rot als een mis])cl. (Ook minder juist, een mispel is rijp, niet rot).

Wie niet zaait, wie niet maait.
Groeien als kool.
Alle hout is geen timmerhout.
Hooge boomen vatten veel wind.

Wangetjes als een perzik hebben.
Het blijft onder de roos.
Een rotte appel in den mand. maakt al het

gave fruit tot schand.
Geluk en gras wassen e\-en ras.
.Als jiaddestoelen uit den grond wrrijzeii.
Trotsch als de eik zijn.
Nederig zijn als het edooltje.
Het sop is de kool niet waard.
Onkruid \-ergaat niet.
Sterk als een boom zijn.
Buigzaam als een wilg zijn.
Kers-versch zijn.
Te veel hooi op zijn vork nemen.
De tijd baart rozen.
Een 'boom \ alt niet bij ileti eersten sla"
.Alle zaad gedijt niet. ' ' '
(iioen als gras zijn.
Onder de roos gezegd.
Te hooi en te gras.
De ajipel valt niet xer xam den bunin.
Sapjng als een perzik zijn.
Iemand het gras voor de \-oeten
Een kleur als een roos hebben
Liellijk zijn als een lelie.
(hider de boomen regent het
Niet op rozen slajien.
Schelp zijn als een doorn.

E. Th. W.

Wegmaaien.

tweemaal.


