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O VERZICHT VAN DE WEEK.
26 OCTOBER. Herdenking van den 100®" geboortedag van

Junghuhn, den ,,Humboldt ̂ 'an Java" en grondvester der kina
cultuur.

De Japansche staatsman prins Ito te Charbin dooreen Koreaan
vermoord.
De Tinies bericht het tot stand komen van het Inter

nationale Reedersverbond, om\'attende reedersverbonden van
Nederland, België, Engeland, Duitschland, Denemarken en Zweden.
27 OCTOBER. De ontslagaanvraag van I\Ir. W. F. van Leeuwen

als burgemeester van Amsterdam wordt bekend.
De directeur-generaal van den arbeid, de heer IJsselstein,

biedt namens het ministerie van landbouw, handel en nijverheid
zijn bemiddeling aan in de staking te IJmuiden.

Generaal-majoor W. A. T. de Meester in de plaats van luitenant-
generaal A. Kool benoemd tot commandant van het veldleger.

Optreden i'an een radicaal ministerie in Denemarken onder
leiding van Dr. Zahle.
Te Boom bij Antwerpen komen 6 sterfgevallen aan de cholera

voor.

Noodweer in Engeland; in verschillende streken zijn over
stroomingen en O]) tal van jilaatsen is het treinverkeer gestoord.

Generaal Weiier benoemd tot kapitein-generaal in Catalonië.
28 OcTOBER. Bij de tusschentijdsclie verkiezing voor het

Engelsche Parlement in het Londensche distiict Bermondsey. ter
vervanging van den overleden liberalen afgevaardigde, wordt de
unionist Dumphreys met groote meerderheid gekozen, hetgeen
een harde slag voor de regeering wordt geacht, daar men deze
verkiezing eenigszins beschouwde als een voorproefje van de
algemeene verkiezingen, die zullen komen als het Hoogerhuis de
begrooting verwerpt.

Mijngasontplf.fifing in de Darren-mijn bij Bargoed in Engeland
waarbij 22 ]iersonen om het leven komen.
De minister-])!esident Briancl houdt in de Fransche Kamer

een meesterlijk betoog over de evenredige vertegenwoordiging.
29 OcTOBER. Muiterij in Griekenland: de zeeofficier Tybaldos

maakt zich met een aantal torpedobooten meester van lief-
arsenaal te Salamis. Gevecht met de loj'ale vloot, dat twintig
minuten duuit. De regeeringstroepen hernemen het arsenaal.
Een hevige storm riclit in de omstreken van Caen (Fransche

departement Calvados) groote schade aan.
De Tsaar keert te Livadia terug.
De Duitsche ingenieui" Grade wint te Berlijn met een vlieg

toestel van Duitsch maaksel den Lanz-inijs ten bedrage van
40.000 mark.

30 OcTOBER. De muiterij in Griekenland is geheel onderdrukt.
De meeste o])roerige olficieren zijn gevangen genomen, Tybaldos
is met een torpedojager gevluclit.
Dood van Leojiold Sonnemann, ojirichter \-an de ..Frankfurter

Zeitung" en leider der democratische iiartij.

DE STERRENHEMEL
IN NOVEMBER.Het volgende overzicht geeft den Slerrcnheclden

in den vóóravond (te on.gevt'er ó uui).
Zenith: Andromeda. Cassiopeia, ( i'plieus, Hageilis,
Noorden: Groote en kleine Ri'Ui. Diaa'.
Nooriloosten: Giratfe, Lyn-N, Iweehn.geii,

Oosten: Eridanus. Orion. Perseiis. Stier. Wageninan,
Zuidoosten: Driehoek, Ram. alviseh;
Zuiden: Kleine Paanl, Pegasus. Zuider \ i.ch, \isschen. Wa

terman;
Zuidwesten: Dolfijn. Steenbok;
Westen: Arend, Hercules, Lier, Oiihiuclnis Iijh \ os Zwaan.
Zooals men uit deze oi)gaaf ziet, versclnjnen reeds n den

vóóravond de schitterende winterconstellaties bo\en den üoste-
lijken horizon: de Tweelingen, de Stier niet Hwxden en Pleiaden
en Orion, het jirachtieste aller steirenbeeldeii Eerst in de maan
den December en Januari echter zal men dit luisterrijke deel
van den sterrenhemel in den \-óora\-ond op zijn best zien.
De Mclkioce loojit te 8 uur door het Zenith. vrijwel van Oost

naar West. Zijn helderste deelen. in den Zwaan, zijn aan den
Westhemel op 45 hoogte te vinden, en dat wijst er op, dat de
.Melkweg zijn besten tijd nu gehad heelt. Irr vallen deze rnaand
twee Algohni}n))ia (Buiten 1 Nu. 30) geschikte tnen. nl. den
20*-''^ te II uur en den 23' '^ te 8 uur. Oe ster olivci Cicti is in
maanvrije nachten nog steeds gemakkelijk \-oor het bloote oog
zichtbaar, maar neemt toch al zeer merkbaar in helderheid af.
De ster iiereikte haar maximum \'an lichtkracht een maand eer
dan het vorige jaar. De uit deze ojmK'rking volgende periode
\'an II maanden heeft de ..Wonderliaarlijke in den W alvisch '
met kleine schommelingen en onregelmatighedi'ii in hare licht
wisseling vertoond, zoolang zij waargenomen is, d. w. z. nu ge
durende ongeveer drie eeuwen.
Het ZodiakaallicJd is vooral in het begin x'an November in'den

nanaclit onder gunstige omstandigheden aan den Oostelijken
horizon waarneembaar. Ook het Opposilielichl zal in de eerste
helft der maand in zeer heldere nachten nog goed zichtbaar
zijn. Zooals in No. 17 \-an den eersten jaargang van Buiten
werd medegedeeld, staat dit zeer zwakke schijnsel nagenoeg
recht tegenover de zon. Gelijk de zon Ire-weegt het zich dus,
gemiddeld iets meer dan 1° jier dag, langs de ekliiitika naar het
Oosten. Het staat in de maand October, zeer gunstig voor de
waarneming, in een sterre-arme streek \-an den hemel (Visschen
en Ram); half November is het Ojijiositieliclit even bezuiden de
Pleiaden te vinden, welker nabijheid de waarneming al zeer
verzwaart; i December eindelijk liex indt luT zich vrijwel midden
tusschen Aldebaran, de oranjeroode heldere houtdster der Hyaden-
groej), en de midden in den IVIelkweg gelegen ster (3 Tauri.
Vooral de nabuurschap van den Melkweg maakt nu de waar
neming zoo goed als onmogelijk, en dat blijft zoo tot in de
tweede helft van Januari.
De tijd.'ivcrcffentng neemt \an het begin \'an November ge-

duiende twee en een halve maand aldoor toe ; de zon is den
j''" Novembei i() min. bij een goede klok coor, en half Februari
DIJ na een kwartier achter.
Mcrcurius is niet waarneembaar.
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Deïduistefins vooisi^eld. Daar echter de maan eerst te half
acht 's morgens in de totaalsciiaduw der aarde treedt, en even
daarna al ondergaat, zoo zal Nederland het verschijnsel niet
kunnen zien.
November is na Augustus de voornaamste maand voor de

vva,cirnGmin,£^ der vcillcudc sicyvcfi. Vooreerst zijn ze vaii 13 tot
18 Novembei gewoonlijk talrijk in den nanacht, met een straal-
punt in den Leeuw. Deze vallende sterren heeten Leoniden en
hebben naai alle waarschijnlijkheid eens deel uitgemaakt van
de in 1866 vei schenen komeet van Tempel. Verder zijn er half
November ook vallende sterren in den vóóravond te verwachten;
zij zouden naar hun radiant in Andromeda Andromediden kunnen
heeten, maar ze worden gewoonlijk naar hun afkomst van de
komeet van Biela Bieliden genoemd. De Leoniden bewegen zich
snel, de Bieliden langzaam. Dit opmerkelijke verschil laat zich
ongedwongen verklaren uit het feit, dat de komeet van Tempel
en haar zwerm van vallende sterren — evenals ook de komeet
van Halley een baanbeweging heeft, tegengesteld aan den zin
waarin de aarde om de zon loo]it; de baanbeweging der komeet van
Biela en van den Bielidenzwerm daarentegen is gelijk gericht met
de beweging der aarde. Nu is de snelheid der beide kometen en ook
der beide zwermen op het oogenblik van een ontmoeting met
de aarde op rond 42 K.M. per seconde te stellen. De Bieliden
halen de aarde, die zelve in haar baan 30 K M. per seconde
aflegt, in, en treffen onze planeet dus van den achterkant, met
de betrekkelijk geringe snelheid van 42—30 = 12 K.M. per
seconde, terwijl de Leoniden van voren tegen de aarde botsen
met de veel grootere snelheid van 42 4-30 = 72 K.M. per seconde.
Dat de Leoniden zich dus snel schijnen te bewegen, de Bieliden
langzaam, is niet te verwonderen. Wat is nu ,,van voren" en
,,van achteren" bij de aarde? De aarde draait in denzelfden zin

avond morgen

achter voor

beweging

richting

nacht

om haar as en om de zon. Met dit feit is bij het richten der
jhjltjes in bijgaande schets rekening gehouden. Uit de ,,richting
naar zon" volgt nu wat als morgen- en wat als avondhelft
onzer planeet moet beschouwd worden. Blijkbaar heeft dat
deel der aarde, dat naar de baanbeweging te oordeelen de vóór
kant moet heeten, morgen, daar het door de aarddraaiing zoo
aanstonds zonlicht zal gaan ontvangen, daar het dus m. a. w.
de zon zoo aanstonds zal zien opkomen.
Keeren wij nu tot de Leoniden en Bieliden terug, dan zien

wij, dat de Leoniden, die van voren tegen den aardbol botsen,
voornamelijk tegen den morgenstond gezien worden, terwijl de Bie
liden, die de aarde inhalen en dus van achteren treffen, in den
vóóravond worden waargenomen.
De aarde ontmoet per jaar vele millioenen vallende sterren,

die evenmin als de kometen, waarvan zij afkomstig zijn, voor
liefde voor bepaalde richtingen hebben, en die dus den aardbol
van alle kanten bestoken. Stond de aarde in het zonnestelsel
stil, dan zouden wij de vallende sterren rondom even talrijk
zien en er in den nanacht even veel ontmoeten als in den
vóóravond. Nu de aarde zich beweegt, wordt de voorkant het
meest getroffen, en de vallende sterren vertoonen zich het meest
na middernacht. Een zwerm als de Bieliden die in den vóór
avond werkzaam is, behoort tot de uitzonderingen. Reeds in
N°. 43 van den tweeden jaargang wees ik hierop.

A. A. N.

T
SINTE-MAARTEN.

IS II November en somber najaarsweer. Zwaar hangt
de grijze lucht over de hooge boerderijen en lage
burgerhuisjes, over de vale, eindeloozc velden aan
weerszijden van den stillen dorpsweg. Kil is 't en
vochtig ; van de grauwe, kale takken vallen dikke

dropj)els op 't natte gras. De olmenstammen voor de hoeve,
zoo lielder gewit in den vroegen zomer, zijn misselijk verkleurd
door het neersijpelend vocht. Somber zijn de liuizcn, de boomen,
de velden, doodsch is het heele landschap. En het holle geluid
der late herfstklanken doet de doodschheid der natuur nog
sterker uitkomen Hoor het doffe gebulk van de enkele runderen
nog op de veiflaten velden ! Dat is niet meer het blijde geloei
als in den zomer; heimweeklanken zijn het naar den warmen

stal, naar het geurige wintervoedsel. Voorbij is de zomcische
poëzie; weemoed, diep-heidstweemoed overal om u heen.

Elf November is 't en somber najaarsweer. Elf Novembei" I
Maar dan moet er kindergezang klinken in de dorpen \ an
Kennemerland; dat wil de traditie, al is het diep in den
herfst, al predikt de natuur de vergankelijkheid des levens.
Maar een Meizang is het niet, geen \'roolijke melodie, geen
huppelende klanken; het jroovere lied jiast in den soberen
najaarsstijl. Bij veel wonderlijken onzin bevat het een smeek
bede van den arme om lijfsbehoud nu de barre, koude winter
voor de deur staat.

Wilt ge hem hooren, den soberen zang, het lied ter her
innering aan den edelmoedigen menschenvriencl, die zijn mantel
in tweeën sneed om een arme te kleeden ? Volg het drietal
kinderen, dat met blijde gezichtjes het straatje ojrgaat naar de
boerderij hier aan den weg. Twee broertjes en een zusje, dat
ook al moet meezingen ter eere van den goeden Sint Maarten ;
zeker, maar ook om in het kleine handje een centje te ont
vangen om ..sunnesse klompies" te koojien, ol een warme muts
voor den winter, ol iets dergelijks. En als de centenoogst
ruim is, mag een der broertjes wel dadelijk een paar nieuwe
daagsche hutjes hebben; zijn eene klomjije — de kameraad van
een gesneuvelden maliker — is te groot en klejijiert bij eiken
stap op het straatje. Daar zijn ze bij de voordeur, die door den
oudste, den chef van den troep, parmantig wordt geopend. Met
schuchtere stemmetjes beginnen ze het eentonige lied ; de broertjes
houden de handen in de verwarmde broekzakken, het zusje
onder het dunne boezelaartje, de oogen hoopvol gericht op de
binnendeur. Daar moet de goedhartige boerin verschijnen met
geldelijke belooning voor het muzikale genot. Beschouw die
stralende gezichtjes, als de lang begeerde centen geofferd worden.
Volg ze, de leuke zangertjes, en lijd met ze mede de wreede
teleurstelling, als ze soms hardvochtig worden weggejaagd, als
een meedoogenloos mensch de deur ruw voor hen dichtsmijt.
Arme stakkerdjes! Maar ook, geniet er van, als bij de centen
koekjes of appels gevoegd worden als een smakelijk honorarium
voor den schoonen zang.
Handenvol poëzie zit er in zoo'n stelletje musiceerende

amateurtjes.
En kom 's avonds, als oudere kinderen den boer opgaan

met eigengemaakte lampions ; een uitgeholde biet of koolraap,
waarin een kaarsje brandt, of een sigarenkistje met roodbeplakte
openingen. Eigenaardig in den laten herfstavond die dwalende
lichtjes, dat eentonige gezang dan hier dan daar.
Maar te lang reeds heb ik u het wonderlijke ,,lied" onthouden.

Hier is het en doe uw voordeel met de wijze uitspraken er in
vervat, die ten zeerste kunnen bijdragen tot uw algemeene ont
wikkeling ;

Sinte, Sinte Maarten
Kalvies hebben staarten.

Koetjes dragen horens,
Klokldes dragen torens;
Torens dragen de klokkies.
Meissies dragen rokkies.
Jongens dragen broekies.
Ouwe wijven schutteledoekies. i)

Sinte Maarten, wat is 't koud,
Geef me 'n turrefie of 'n hout,
Om me wat te warremen

Met me blanke arreme
l\Iet me blanke beenen.

Laat me 'n centje verdeenen. 2).
*

*  *

Als zooveel eigenaardigs uit den ouden tijd is ojr verscheidene
plaatsen ook de Sinte-Maarten-zingerij ontaard. Sinte-Maarten
is de man der armen. Kinderen van behoeftige ouders moesten
dus eigenlijk alleen langs de huizen der welgestelden trekken
om een aalmoes te ontvangen voor den naderenden winter. En
wat ziet ge? Dat de heele schooljeugd, de jongens van de rijkste
boeren incluis onder veel lawaai meedoen aan de Sinte-Maarten-
viering. Centen worden dan ook zelden meer gegeven, maar
een flinke hoeveelheid kruidmojrpen of i. d. heeft men in vele
huizen klaar liggen voor den avond van 11 November. Het is
een avondpretje geworden voor alle kinderen. En ook het lied
is gewijzigd. Dat ,.turrefie" en die ..hout" om ,.blanke armen
en beenen te warmen" is door minder armoe-aanduidentle
woorden vervangen. Aldus:

Geef me 'n half centje
Dan ben je me beste ventje.
Geef me een appel of een peer
Dan komen we 't heele jaar niet meer.

Op enkele afgelegen plaatsen heeft het oude gebruik zich ge
handhaafd. Daar zou men er groot ,,bestal" aan zien ,,as 'n
boerenzeuntje zoo maar uit Sinte-Maarten ging zingen as de
kinderen van 'n armen donder". M. Kr.amer.

1) Dat zijn schoteldoeken = vaatdoeken.
2) Dichterlijke losbandiglieid voor verdienen.

ERRATUM.

Op pag. 523 i^ kolom regel 39 van boven staat: zelfmoord
lees: roofmoord.
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...J-LAKTEN ]-AN MEZQUITE EN C.RILI.IC.E GIGANTENCACTUS.

DE RfO GRANDE OVER.Nog eens naar 't bedje van m'n jongen, — 'n laatst
gedagzeggen nog beneden in de kleine intieme huis
kamer, — 't wegbrengen naar de voordeur, — even
nog samen in wenken en afspreken-van-vooral-voor-
ziclitig-zijn, — toen ging 'k 't donker in, de laan op

naar het lage houten stationnetje.
M'n Mexico-reis was begonnen.
De lange tocht dien 'k ondernemen zou \'an groot Jlichigan-meer

naar bijkans de west-grens van wild-trojrisch Guatemala.
Geen maan, geen sterretje lichtte er. Alles zwart, — dichtzwart

N'an winternacht, waarbij in felle rukken 'n ijzige wind vanover
het water aanzette, 't loopen nog moeilijker scheen willen maken.
Tot gaandeweg stijrjes van rood en geel en groen me kwamen

met m n

bleef 'n

S

heljjen en 'k voetje \-oor vi^etje de s])()()rhaan langs,
bagage de kleine ,,de])ot" \-an Holland Gity \'ond.
Kwart voor écu donderde de nacht-express \-oor

oogenblikje in heftig hijgen en stooingehlaas.
— ,, A11,.., O n.. . , board !
En mee was ik al naar 't gouden westen.
't Ging in razende vaart ojr Ghicago aan,

*
Ui ili

'n Vuile, dik gele mist, grauw door rookbuilen tlie
lange schoorsteenen ncerguljMen, triestte o\-er de stad toen we
er dien volgenden ochtend tegen ze\-enen heel langzaam en onder
aanhoudend belgelui binnenreclen.
Haast wel nacht leek er die donkerte met \ au alle kant lichten

en lichtjes in wazige scliijning, flauwe straaK-er-
r'loeiing \'an matte hanglantaarns, wirreling \ an
kleurige signaallam))en, vage belijning vanbuus-
blokken en jdeinen en straten.
Hier en daar stonden mannen met fakkels

te wui\-en, dan moesten we soms weei' e\"en
terug, — tot 'r 'n groen \-uur 't sem \'an veilig
gal en we tloor konden, x'oorzichtig'an, \'oor-
zichtig au naar het lichte station, onder de
wijile zwarte beka])ping.
Een half uur gehdckie maar had 'k m die

somberte te zijn, net afgemeten om enkele mod
derige straten door 'n ander
te halen en oji m'n gemak de
te beklimmen,

Zeve.n dertig reisde 'k \-erder, in den sneltrein
St. Louis te gemoet. Zat 'k zoo genoeglijk als
bij me thuis, lekker lui ni 'n ,,librarv-chair"
wn mor^onjnjp tc ronken, l,rtuiinlv > gnize
nnteii met z n teere l enloezeliiig van massale
boiiwrumjieu t zwak g\immeren van witte-
gele- en roe,de liehtsj.etjes <,Neral de
ning \ an straten, diej) Iieiieden
blanken \an water

s])oorweggebouw
,.D a i 1 y Xo. 4"

en

ijle teeke-
me, 't \ aag oii-

DE RIO GRANDE OVER. REOSS ivt.v XCEVo L.-iREDo.

(if O-, '1 ■ , '
lige m.ilei ' 'r t met 'r mol-

JlnGt'f'::'' r-i,.
M.' lij.ls,•lirilu.,,'-, il.-
l'iindentie 'n keurige
met zachtgroene hiin
en eiii'eloppmi, hik
'n vaasje niet frissclie

Ot ook wel tvr

'hgen. waar i'nor corres-

s-chrijltalel ingericht was
i''aulainp. sniaakwil jiapier
tienneii, ])otlood. zells
Ghieineii iedereii dag,

werd 'r
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]lakken de tafeltjes in de eetzaal, werd daar van het aller,
beste opgebracht, rijkelijk en voor.... nu ja op z'ii Anie-

rikaansch, voor weinig geld.
^ Kon men ,,wat na" krijgen in de rookkamer, waar dan 'n ieder
zn ,,smoke" had en 'r op de meest ongedwongen en joviale
wijze werd gepraat en gelachen en geestige \'erhalen werden
gedaan van^ dingen die gebeurd waren en niet.
Hoe was 'r iri alles — tot in kleinste kleinigheden — gelet op

het gemak, op 't genoegen, op den smaak van 'n elk.
Hoe gleed zoo'n trein in duizelende vaart, — zonder geraas

liijkans, zonder schudden, stooten of slingeren.
Al maar zuidelijker !
Staat Illinois door naar Staat Hissouri.
Toen 'k tegen vijf uur St Louis begon te naderen.

*  *
Dien nacht ook was weer verder gespoord.
En zoo vond 'k me nu blootshoofds op 't achterbalcon van

ni'n ..Pullman", kneuterig in 't warmend zonnetje van
Arkansas.
'n Prachtochtend, — waar 'k daar voor mijlen aan mijlen

door zwaar bosch werd ge\'oerd, het er al goud sjieelde o\'er
glanzig jong groen en geurde van mossen en kruiden en bonte
wilde bloemen.
Wat deed liij mij goed die strakke zomerhemel, die tinteling

van zonnekleur, overal die darteling. dat plassen van nijdige
blauwzwarte schaduwtjes, — na lange maanden van opgesloten
zijn in ijs en sneeuwstormen, onder looden luchten van het
noorderland. Dan ging 't bouwvelden langs, donkere frischgeëgde
akkers, — waar in verre rijen de maisjdantjes stuljhen en tusschen
sappig graan negerhutjes stonden, tyjrisch kleine huisjes als uit
'n ,,Southern plantation song".
En dorpen en stadjes voorbij, \'anwaar we werden nagewuifd

in onze vliegende vaart.
Stroompjes en riviertjes over van geel modderig water dat in

snelle golvinkjes voortsprong tusschen hooge grillig afgespoelde
leemoevers.

Bosch dan weer aan beide zijden, onafzienbaar jrijnwoud waar
maar even licht in kwam, zwakjes zoo liier en daar, — wilde
groei van laag kreupelhout waaronder de schoonst gekleurde
bloesemheesters, — wijde velden, waarop negervrouwen gebukt
liepen te werken. — 'n enkele ,,cabin", — 'n stroompje.—weer
maisland, — weer bosch.
En zoo door, — al maar zuidelijker, al maar zuidelijker!
Terwijl de zon hooger kwam, en steeds warmer begon te

schijnen.
*

— ,,Going to be hot, I guess!...."
•— ,,Looks like it...."
— ,,Off for Mexico?...."
— „Yes...."
En metéén was 'r al 'n vouwstoeltje naast 't mijne gezet,

begon-ie me te vertellen hoe-ie daar óók heen moest, voor de
belangen van asphaltmijnen die bij Papantla, — drie dagreizen
boven Vera Cruz, — waren ontdekt.

'n Gezellige oude heer, zooals-ie, — na die simpele iiünxhictie. ---
daar buiten, achterop 'n dol-\'liegenden trein, ijerkalm me z n
verhalen kon zitten doen over a\'ontuurlijke ,,trips in (. entraai-
en Zuid-Amerika.

—,.Ves sir, and now I'm going to f i nd out how my
folks in Papantla are doing !....". een tocht diede,
— krasse vijf-en-zestiger, — nu e\'en ging maken en waarbij-ie
door de heete koortsgiftige kuststreek zwer\'en zou. drie dagen
en twee nachten alleen met z'n muildier en 'n j)akezel.

,,;My, — hut I'll enjoy it! By Jo\e. t li a t s
life!.... Have a smoke ?...."
En beiden staken 'es op, hadden 't. — twee jraar voeten erg

gemakkelijk over de balustrade, — weer druk met onze reis
plannen en hoe hij en hoe ik zouden gaan.
Toen er 'n derde bij kwam, 'n ingenieur uit ("hicago die in

Mexico bruggen ging bouwen, en 'n \"ierde, 'n rubherjrlanter uit
'n Tebuantejiec, en 'n \'ijfde. 'n zeejifabrikant uit ( incinnati tlie
de Mexicanen z'n stearine zou trachten te \-erkooj)en.
'n Paar woorden, 'n jrraatje, 'n o])merking en je kende elkaar,

had terstond 'n heele con\-ersatie.
Later zaten we ..en club" in de rookkamer toen 't achter

buiten te heet en te stoffi.; werd. — jassen en vesten uit. dassen
los. boorden af. lekker luchtig, vrij.

Gingen we in Texarkana. — waar veertig minuten moest
worden gestoi)t, — gezamenlijk passagieren, de plaats bekijken
die één enkele magnolia rijk was. wat huizen, \-eel muilezels en
nog meer ..jriccaninnies".
Nu, — bestaat ergens ojr de treinen in oud Europa zoo iets ?
Zoo'n ,,go od - f ei 1 O w s h i j)" dadelijk, als dat oj) m'n rit door

Arkansas, en wat 'k daar\'an al oji vroegere reizen door de
,,States" bovendien ben tegengekomen, — want uitzondering is
't werkelijk niet, eer algemeene regel.

Zoo'n ,,union" onwillekeurig, tusschen ons menschen die de
Rio Grande gingen oversteken, met de anderen als vanzelf
daaromheen. \\'aar ze niet bokten en harkerig deden en maar
staal uit 'n raamjrje bleven kijken omdat meneer niet formeel
zich had voorgesteld, of misschien wel van burgerlijke (o, schande!!)
komaf was, — men kon nooit te voorzichtig wezen, — of omdat
meneer's \'ader in de gevangenis zat en de apjrel nu eenmaal
niet ver van den boom viel.

\\'aar ze niet zoo gauw geschokt zich x'oelden als dat jjaar
Hollandsche zeeofficieren, hetwelk ik na 'r Amerikaansche reis

later in Mexico zou ontmoeten en waarvan me er één met dit

gedetailleerd verhaal van ^'ankee-gruwelen kwam amuseeren :
— ,.Meneer, —'n gewone treinconducteur, —

e n f i n 'n b u r g e r 1 ij k peetje toch, nietwaar?.... legt
me daar heel familiaar z'n hand oji m'n schou
der,.... verbeeld l', 'n groote hand, jrats! zoo
maar ,.frère comj)agnon" o j) m'n schouder
zoo'n kerel en daar kan l' nou om lachen,....
ik hou van res j)ec t onderdanigheid meneer,....
zoo'n imjrertinentie!"

Terstond na Texarkana
♦

waren

*

wij Texas binnengereden. —

ff

't-V

hSSj l -'■•«.rT..
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openbaren weg. Die ..plazas" waar we
tuinen met 'r e.xotische weelde, — parken
en zachtriekende witte rozen.

de ,,Lone Star Sta
te", de'grootste Staat
van de Unie en met

z'n 2O5780 vierkante
mijlen oppervlak
grooter nog dan
Frankrijk.
Wij gingen den

nacht weer in, al
maar sjjorende.
Morgenochtend om

half elf, — San An
ten io !
En dan.... in den

middag, Laredo aan
de Rio ■ Bravo del
Norte of Kio Grande,
— m'n eerste halte
plaats.

Hoe eigenaardig
S]raansch al was San
Antonio voor ons.

Die stijl van bouwen,
welke terugging naai
de oude missie met
'r blanke muren, 'r
klokkeboogjes, 'r lage
koele ,,]Fo r t a 1 e s",
'r getralied venster.
Dat bonte, dat bru
tale van koloriet, —
kardinaalrood, geel,
appelgroen, tegen
veel wit, — bonter,
brutaler, schreeu-
wender nog in 'n
laaien van gouden
Te.xaszon. Die don

kere ,,se norit as"
en lenige ,,cabal-
l'ero|s" reeds, tus-
schen "\'ankeebur-
gers, -cowboys en
-frontiersmannen.

Dat lachende leven,
deels in de huizen,
deels op de \'eran-
da's, de balcons, den
door wandelden, die
van droomerig groen

Veel langer hadden wij 'r wel willen blijx'en, — uren kunnen
soms zoo kort zijn —, gezamenlijk dat nieuwe, dat \-reemde
minder ,,in a hurry" willen bezien, maar wachten kon niet;

weer door, door, door, moest 't, verder zuid. 't \\ as tóch m g
'n royaliteit geweest dat we hier en daarzoo'n poo.s 'r uit hadden
gekund. De warmte, gaandeweg meer tot 'n droge benauwende hitte
gegroeid, liet fijn door-en-in-alles-dringend stol. — ai en toe al
'n ])lantje (if 'n karakteristieke straik of 'n bloem, begonnen
ons nu voor te bereiden op de ,.arid zone", de wildernis van
zuidelijk Texas en 't noorden \'an Mexico, welke we tlra zouden
binnentrekken.

De wijde desolate vlakten, — zwak heiu'elend soms —. \'an
mezquite en grillige gigantencactus.
Wat maar dicht kon werd gesloten, ramen, deure-ii, \entilatie-

schuiven, alles, — voor de r'ervaarlijke o]ikolking van 't woestijn
zand, die de r'erdere reis te wachten stoml.
En toch. daar begonnen ze al binnen te dringen, kleine wolkjes

van poederig stuifsel, zaten we als in 'n ijle mist. ox'cral en ojr
alles 'n laagje van heel fijnkorrelig geel zand.

Buiten was 't soms 'n dik grijs waardoor niets of moeilijk te
zien viel.

— ,,Well, gentlemen — here's where wetakeour
d u s t - b a t h !....", \'roolijkte plagerig m'n mijneigenaar van
Papantla, — kind of T u r kis h h o t - a i r- d u s t - c om-
b i n a t i on . ..."
Een lraden-com})lex dat ons aan kon, — zeker !
Want geen voorhoofd bleef 'r meer tlroog en 'n elk zat te

jiroesten en te niezen en te kuchen.
'n On\'ervalschte quaestie \'an ,,heel droge kelen".
Waar hier op aarde maar één geneesmiddel voor bestaat.
En dat hadden we gelukkig aan boord.

*
*  *

Wat minder was 't gaan stuiven. — miiulcr en minder. v\as
de vaart langzaam'an afgenomen huisjes, witte met rood
pannen dakjes,.... hutten van adobé, grauwe blokwoninkjes
van in-z(rn-gedrcogde klei en stroo groen. . . . 'n missieklokke-
toren meer groen nog,.... menschen 't stationnetje.
Toen waren we met 'n ruk stilgehouden. — Laredo.

En omdat 'r drie kwartier weer eens Z(ju worden gestojtt, --
iets wat altijd in de gratie viel —, en 'r allicht kleine inkooj)en
moesten worden gedaan, — ojr aanraden van den Tehuantej)ec
planter was 'r veel vraag naar sterke insectenj)oedei- besteeg
de ,,union" met mij 't wachtend muildiertrammetje, reden ze
mij naar de ..Hamilton", m'n ,.fonda" voor dien nacht.

*
*  *

Waarom 'k 'r eigenlijk ophield, — 'k 't allereerst m'n tente
daar in 'n onbeduidend oasetje, midden wildernis van zand en
yucca en doornige cacteën, ojisloeg ?
Waarom 'k n)i juist met dood-gewoon Laredo. met 't armelijk

grensstedeke, m'n reis tloor de Rejrublica Mexicana aangevan
gen was ?

f

DE^RIO GRANDE OVER. ■ HOE .4SDEHS DAAE '.V STEDEKE



6 November 1909. BUITEN.
5ol

Fascinatie! Die zonne-
gemartelde ,,clesert" met 'r diepe
steilrotsige „canons", 'r giftige
ratelslang en tarantula, 'r meedoo-
genloos strakke gloeilnchten, 'r —
zooals 'n vriend het me eens aardig
schreef — „haughty disdain
of all that is tender and
lovely."
En de Rio Grande, de zilveren

Rio Gi ande waai aan k wilde zitten
en mijmeren, waarlangs 'k tochten
wilde maken en kampeeren, waarin
'k me wilde verkwikken dan 's mor
gens, heel vroeg, wanneer uit goud
en rood en violet 't morgen werd
over de mezquite, — en 'k 'n
nieuwe voetreis beginnen ging.

eens enkele dagen van intiem
samenzijn te genieten met de groote
wondere Natuur, waar ze nog onge
rept, nog niet door menschjes be
zoedeld was. p I
Eens naar hartelust me ook'' te

kunnen geven aan botanie en ento
mologie, — 'n liefde, bijgebleven nog
uit jong-broekjes-jaren aan 'n oud-
vaderlandsche H. B. S.
Daarom was ik er gestopt.
En zat ik nu met 'n siearet onder

de veranda van de ,,Hamilton", in
groote plannen voor den dag van
morgen.

*

Een nietszeggend stroompje, 'n
onbeteekenende vloeiing van ondiep
brijig water tusschen verkruimelde
modderoevers, in gootjes daar waar
van overal slibbanken 'r doorbarste
ruggen hoog opstaken, 'n parodie op
'n rivier — was dat de Rio Bravo
del Norte ? M'n zilveren Rio Grande ? !
'n Eerste wandeling dien ochtend had begrijpelijk den ,.Groo-

ten Stroom" gegolden. Steile smalle straatjes door,— pittoreske
buurtjes soms wel —, al dalende, was ik, in 'r kleine tien
minuten van uit m'n ,,fonda", aan 'n lange ijzeren brug ge
komen, de voetbrug over de Rio.
— ,,... .Ni cke 1, please !....", en 'k had vijf 'Amerikaan-

sche centen voor m'n overgang moeten neertellen.
Toen —, diep beneden mij waar 'k ruischende wateren zocht,

waar 'k 't koel kolkend dacht vinden, 'r de slikplaten bruinden,
zondoorbakken leembedding, grof verkorrelde banken, boven
traag vloeien van goor geel modderwater.
O, schromelijke desillusie!
Een rivier met zoo'n eerbiedwekkenden naam, de,,Bravo del

Norte", de ,,Grande" waaraan 'k wilde neerzitten en mijmeren,
langs Wier oevers ik tochten al gepland had, een bijkans te
doorwaden sloot, troebel en vervuild.

Zeker ,,moesten" er tijen zijn dat het daar omlaag kon don
deren en woest braisen en koken van geweld, dat ze breeduit
aanvloeien kwam, 'n machtig zwellende ,.Groote Stroom", —
maar ze waren niet vaak.

Daarbij, het viel mij later als regel haast wel op hoe de
rivieren van Me.xico toch meer presteeren door trotsche benaming
dan door het volume water dat 'r tusschen hunne oevers stroomt.
De meeste waren maar weinig meer dan kreeken die alleen door
hunne lengte het predicaat ,,Rio" hadden verdiend.
Langs een houten trapje kon 'k van de voetbrag af omlaag

klimmen naar de zwaar doorscheurde bedding en naar het water.
Iets wat ik herhaaldelijk die dagen doen zou om het volk, om
de typen die 'k er had ontdekt.
Want daar was altijd leven beneden, zoet zonnig leven vol

actie, vol van kleur, waarnaar ik graag kijken mocht.
La vida mexicana....

*
*  *

■yan ,,business"-Amerika was 'k in poëtisch Mexico gestapt.
'Van de ,,almighty dollar" naar de rust en de bloemen.
Juist halverwege de lange ijzeren brug stond 't, kleine letter

tjes in rood graniet, — de grenslijn die door de Rio ge
trokken was.

Had 'k aan de andere zijde in het douanekantoortje voor 't
eerst m'n Spaansch weer 'es gelucht.

En nu ging 't 'n klinkerpad op, — het Nuevo Laredo in.
Aardig, — hoe terstond anders daar 'n stedeke was, hoe

scherp, dat verschil met den overkant.
Die huisjes al, — lage witte gebouwtjes onder overhangende

rood pannen dakjes, — langs 'n bochtig ruw weggetje, Geen
venster meer of 't had z'n „balaustrada", 'r hoog bescher
mend hek van ijzer of hout, voor.

Wat 'k 'n enkele maal eens aan de andere zij had gezien en
zoo typisch Mexico is,. . . . daarbij 'r nog zoo'n rol speelt ook.

— ,,Es por hacer el oso, Senor! '\ antwoordde
mij lachend 'n Mexicaansche schilder, met wien 'k 'n j)aar
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Senor," m'n wandelen
neer —.

morgens,
,,In 't

maar 'k

dagen later kennis maakte, toen on.-
gesjirek op die angstige vensterbc-
tralie'ing kwam. En hij knipte ondeu
gend met z'n donkere oogjes.

Om ..beertje te spelen"?.. .
begreep nog niet recht.^

— ,,Por q ué ? "
— .,Ah, Senor! " en nu

vertelde hij me hoe . .iral austi a-
das" dienden tot beveiliging
ook van z'n ,.s e n o r i t a s".

— ,,E1 amor, Sehor, —is iets
waarmee men bij ons nog al erg voor
zichtig kan wezen, muy. muy
prudente. Senor! \rijheid, zoo
als de jonge meisjes en — mannen
die in de ..Estados l'nidos"
genieten, — ah p f u i ! . . . . -j- geen
Mexicaansclie ouders die 't hun
dochter zouden toestaan, zelfs de
armsten niet. No, Senor — Jiier
zijn 'r andere wetten, strenge''ge
woonten nog \'an heel ouds, en is 'n
jong meisje 't ten eenenmale ver
hollen jongelui bij zich aan huisi te
ontvangen. — ook haar \'erloolde
niet —, tenzij in voortdurend bijzijn
van anderen".

„Een beleedigend idee ?, — a li.
no Senor!. . . . es prudente,
muy prudente, Sehor. en ge
zult 't over de geheele ..republica"
zoo vinden".

,,Veronderstel eens dat 'n jong
meisje waarvoor ik iets ben gaan
voelen en hetwelk ik dagen aan
dagen gevolgd heb, mij opmerkt.
Ik weet waar zij woont, hé? —
ken elk venster \'an haar huis om
dat 'k telkens 'r al 'es langs ging.
Dan begint zoo een ,.hacer el oso,

voor uren soms, — op en neer. o]) en
langs haar ijzer-getraliede ramen, doet 'r niet toe, des
's middags, 's avonds, of heel laat, — bijna 's nachts."
begin zal 't me weinig ge\'en,. . . . a h, S e h o r i t a! . . . .
heb geduld. Tot na een tijdje, op 'n ochtend hé?

daar geeft ze mij een blik. Volgende morgen weer hé ?
of ze glimlacht misschien of ze knikt even. En iederen dag maar
weer kom ik op en neer haar ,,b a 1 aust r ad a s. haciendo
el oso".

„Lang duren?, . . . . jaren, Senor! O, daar zijn dan wel eens
briefjes gewisseld, 's avonds neergelaten en opgehaald tusschen
de spijlen van haar raamhek, — maar jaren, Sehor. kan het
nemen voor ik bij den vader mijn aanzoek om haar durf doen.
En zoo ontmoet ik'ein
delijk m'n senorita hé ?
maar in bijzijn van alle
leden der familie, tot
zelfs de gedienstigen toe.
Veronderstel nu dat eens
alles goed is,dat de ouders
hunne toestemming ge
ven. Dan nog, als haar
novio oficial, als
haar erkende verloofde,
ben ik nooit een m i-
nuto met het jongmeis
je alleen. No S e n o r,
al zou 'k pas na tien
jaren trouwen, geen mi-
nuto". ,,Hacer el
oso, — weer langs de
tralies, en dan kan het
zijn dat 'r een venster
wordt opengemaakt en
dat wij zoo wat kunnen
staan praten, zij binnen,
ik buiten, maar het
hooge ijzeren hek blijft,
Sehor".

,,Muy ])rudente!"
*

*  *

Kleine balconnetjes. —
soms met wat groen of
'n enkel bloem])otje. —
\'ond 'k nu haast overal.
En dan die verlichting,
gelukkig nog niet elec-
trisch zooals aan de over
zij van de Rio, die ge
zellige aartsvaderlijke
olielantaarns, elk weg
getje er één, boven het agaava:
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midden laag afschommelend \'an 'n
slappen roestigen draad.

Volk was 'r eerst niet veel, — mid-
dagnurtjes zijn 'r heet in Mexico,
maken 'n mensch suffig en dus had
bijna 'n elk z'n deur gesloten om 'n
slaapje te doen, de nationale ,,siësta"
waarmee, tusschen twee haakjes,
\-reemdelingen zich merku'aardig vlug
kunnen associeeren.

Daarbij, — ik wist dat 'k \an nu
af haast niet anders verwachten meer
kon dan veel sluimerzoete rust, waar
immers 'n ieder in Mexico, — 'n
hoogst, hoogst enkele in de hoofdstad
uitgezonderd, — zeeën van tijd heeft
en er, is 't vandaag niet, dan toch
zeker morgen wel komt.
Het ,,maiïan a, pOr la ma hana!"
Het noodlottige ,.morgen" dat daar

in zonnig cactusland bijkans een elk
in den mcmd ligt.
Maar zoo tegen vieren begon alles

o]) te leven, kwam ieder weer naar
straat, gingen de winkeltjes weer ojren.

Stonden 'r overal groejpes mannen
hunne ,,canela ])ura" te rooken,—
vijf, zes, slaapdronken op 'n hoekje
hier, tegen 'n brokkeligen muur daar,
\'oor 'n drankwinkeltje, — liejien ei-
vrouwen en meisjes uit om in buikige
rood aarden kannen water te halen
aan 'n fonteinbekken in kleine koele

,,plaza", speelden 'r grappige bruine

hummels weei
grauwe adobé.tlllW V- civt»'!''-.

\()or woninkjes \ an

DE RIO GRANDE O]'ER.
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En 'k zag ook de ezels weer komt n.
— de harige indolente ..burios
in 'r koite dribbelpasjes den steden
weg beklauwen. met 'r x-rachten stil
staan 'n oogenlilik. kf)])]>en tliej) m n
drinkensbak. .

Om daarna \erder te gaan liun
sloomen, slot'tigen sukkelgang, de imdle
woestijntrail oj). ,

^■audaag niet. ilan maar morgen
M a n a n a 1 . . ]-> o r la m a h a n a .

ïk

Het land xan de ..jieons . xan
de afstammelingen der oude .Mexica
nen nog. — x-an de donkere kereltjes
met 'r gexveldigen breedgeranden jumt-
heetl. 'r bonte deken — los om. of
lauggex-ouxven ox'er den schomler
'r kaneelsigaret en 'r lieleetde hoffelijke
manieren. — xvas k binnen nu.
De Rio (irande ox-et . Ihko de \ ekk,

BRANDARIS.
De ri'LiccTing laat aan den vuurtoren den

Brandaris op Terschelling rekken aanbren
gen, om aan de vogels, die op treUnachten
bij duizenden roniloin den toren vliegen,
rustjilaataen te verschaffen. .\aar wij mcenen.
is dat de eerste poging, die gedaan wordt
om den moordenden invloed, dien de groote
kustlichten op de vogelwereld uitoefenen,
ecnigszins te temperen. (/.re.

DE WEDDERBURCHT.IN het noordelijkste gedeelte van het eenig mooie landschap,
xx'aarvan xve den lezers van ,,Buiten" reeds een en ander
mochten vertellen (zie pag. 34 van dezen jaargang) ligt
het bekoorlijke lommerrijke dorpje Wedde. Daar bevindt zich
— bijna verscholen tusschen 't dicht geboomte — een oud

kasteel, dat vele eeuxven zag komen en gaan. Toen xve dan ook
bij de beschrijving van Westerxvolde xveinig historische bijzonder
heden gaven, geschiedde dat met opzet. Immers, de geschiedenis
van de oude heerlijkheid en dit slot hangen zoo nauxv te zamen,
<lat het niet gaat iets uit de historie van Westerxvolde te geven,
zonder telkens xveer den Wedderburcht te noenren.

De oude heerlijkheid wordt het eerst genoemd in een stuk
x'an het jaar 900, xvaarbij de inkomsten van de Abdij MTrden
aan de Roer geregeld werden. Eveneens vinden we den naam
vermeld in eene oorkonde x'an 1150. Zeer xvaarschijnlijk heeft
Westerxvolde langen tijd onder grafelijk gezag gestaan. Lang
zamerhand heeft dat plaats gemaakt voor het uitsluitend bestuur
X'an volksvertegenxvoordigers. Vóór 1316 heeft het een tijd van
volkomen onafhankelijkheid.

In genoemd jaar hebben de Westerxvolders geheel vrijxx'illig
het gezag van den bisschop van Munster erkend. De toenmalige
kerkvorst Lodexvijk van Munster zou zich doen vertegenxvoorcligen
door zijn drossaart te Landegge, Matthias van Raesfeld.

,,De inxvoners van Westerxvolde beloofden daarbij hunnerzijds,
dat ieder huis in het landschap, waaruit rook ojjging, eeuxvig
en erfelijk jaarlijks op St. Michiel, in des bisschojis rechthuis
te Oldeharen, aan hem of aan zijn ojn'olgers een hoen tot pacht
zouden aanbieden, xvaartegen de bisschoj), afstand doende van
alle andere rechten op Westerxx'olde, zich x'oor zich en zijn op
volgers verbond, hen tegen onrecht en aanranding getrouxvelijk
te zullen voorspreken en beschermen en hen bexvaren bij hunne
rechten en gexx'oonten. Voorts verklaart hij zorg te zullen dragen,
dat niemand, van xx'elken stand ook, eenige versterking of steenen
huis zoude oprichten, zonder zijn xveten en bijzondere vergunning.
De genoemcle Van Raesfeld en de Richter x'an Westerxx'olde,
Lifried x'an Steghe, komen daarbij x'oor als de personen, door
xvier bemiddeling deze overeenkomst xvas tot stand gekomen".
(.\Ir. A. H. Koning).

Onder de machtige hoofdelingen bekleedde het geslacht der
.'Vddinga's een eerste plaats. Wellicht xx-aren zij op hun beurt
leenmannen van een of ander souverein, maar in een afgelegen
streek als de oude heerlijkheid xvaren ze zoo ongeveer heer en
meester. En sommige der Addinga's hebben claarx-an misbruik
gemaakt, door de bevolking crjr ergerlijke xx'ijze te onderdrukken.

De burcht te Wedde xvas hun xvoonjrlaats. In 't laatst der
14de eeuxv zetelde daar een Egge Addinga, de eerste uit het
geslacht, die bij name gcxmemd wxxvdt. Evg tevvexVex-x waYen de
Westerxvolders lur juist uiet over zAju Mcstuur. Yixj Wet drie VAxueu
na, die alle bij den dood huns x-aders nog minderjarig xvaren.
En dat in een tijd toen het geheele land in beroering gebracht
xverd door cfe zoogenaamde Hoeksche en Kabeljauxvsclie txvisten!
(Hier de Schieringers en Vetkoopers). Daarbij xx'crden hun rechten
ojr Westerxvolde door machtige vijanden betxvist. Oelukkig dan
ook voor de jonge nazaten, dat hun x'oogd en bloedverxvant,
Unico RijijJerda, proost en Hoveling te Farmsum, in 't jaar

140Ü tusschen de Addinga's en den bisschojx van Munster een
x-erdrag xvist te bexverken. waarbij dekerkx'orst beloofde genoemde
edelen en hun nakomelingen het gerecht oj) tVestervvolde te doen
behouden, terxvijl de Addinga's en Westerxvolders hun jxlichten
als leenmannen trouxv beloofden na te komen.

Bondgenooten xvaren in deze rumoerige tijden heel wat waard!
Echter leverden deze geen der partijen eenig voordeel, 't (ievolg
xvas, dat de Westerxvolders mee in de toen heerschende burger
oorlogen gexvikkeld xverden.

In een dier vele txvisten xverd Haye Addinga. een der zonen
bovengenoemd, bij de inname van het slot Farmsum. den burcht
van Ripperda. door de Groningers gevangen genomen en naai
de stad gevoerd.

Na zijn gevangenschap trouwde Haye met Reinste, dochter x'an
zijn vroegeren vijand Hiske Abdena. proost x-an Emden. Toch
bleef hij ook nu nog bij x-oortduring in tle txvisten der Schie
ringers en Vetkoopers gemengd. Daardoor had hij xveinig tijd om
zich met de zaken der Westerxvolders te bemoeien. Zijn zoon
Egge, die hem opvolgde, trachtte die schade in te halen. Onge
lukkig op een verkeerde manier! Meer dan eens xvilde hij inbreuk
maken ojr de landrechten van de oude heerlijkheid.

De Westerxvolders zochten nu eens hulj) bij de Groningers,
dan xveer bij den bisschop x'an Munster, terxx-ijl ook Addinga
dezen kerkvorst x-oor zich trachtte te xxinnen. In 1459 xxerd er
een x-erdrag gesloten, xvaarbij de Westerxvolders nu juist niet in
't x-oordeel xvaren.

Ook Addinga x-erbond zich met den bisschoj). xvaarbij hij het
slot te Wedde met al zijn toebehooren in eigendom gaf aan ge
noemden vorst, onder voorxvaarde dat hij en zijn erx'en ambtheden
x-an den bisschop zouden blijx-en en het slot x-oor hem bexxaren

..Met het sluiten dezer beide x-erdragen xvas Westerxx'olde xvei
uit de afhankelijkheid van Groningen ontslagen, maar alleen om
onder het Munstersche gezag te geraken. 'Met de oude onaf
hankelijkheid xvas het x-oorgoed gedaan".

Dat de handelingen x-an Egge niet altijd den toets der critiek
konden doorstaan en de Westerxvokiers xvel rexlen Irrdden tot
boosheid bhjkt xvel uit hetgeen Mr. A. H. Koning — een mt
nemende gids in dezen — verhaalt.

.Hij (d w. z. Egga Addinga) trachtte den RechtMoel van
Vlachtxvedde naar het slot te M edde ox-er te brengen hij x enlroen
door het x-(.rderen van onrechtmatige tollen, de k,io,.lieden tot
groot nadeel der ingezetenen, en veranderde zonder toestem.i.,,, !
van de Meente het recht omtrent den bruidschat en' de !
vaderlijke landrechten, hij verhinderde de uitvoerinu vm v'""
nissen der rechters of besjiotte en vernietigde ze wili?! •e.,k de bel,um.ng. die de'red,leve ,,,t
vernveerderx\e naar w'rWekenr x\e WoeWn x.xx x\nsAar\,M\ ''^'xVWeperkW Wt -zxjn eigen voorx\eA Wet recWt Wt vit; ,
minderde ..p verschillende wijzen de aloude x riilu'.den deVl t' "-- alles maakte hij zich ook voortdm-r^J; ^

'iien. Zoo
zi-lts hun
1'hmderde

011 xxierj) ze

Bij dit alles maakte ni) zich
x-erregaandc onrecht vaardigheden tege

en
akkers en mishandelde hen
des nachts hunne huizen
in de gex-angenis".

voortdurend
. . . 1 1 ■ ■ 1 fvgen bijziindere oei-vgiontxoeide hij hun x'ee en huisraad •

ontnam hun
met sclumj) imi sla

nam de eigenaars mee.;en
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Behoeft het ons te \-er\vonclercri, dat de straf voor zoo\'ele
misdaden niet uitbleef. In het jaar 1475 werd Egge bij een
^"olkso])loop gedood, door de vertoornde Westerwolders, wier
geduld teneinde was. Veel ztniden deze er echter niet bij winnnen.
Zijn zoon Haye, die hem o])volgde, bleek al even ruw en woest
te zijn, zoo hij zijn vader nog niet in wreedheid overtrof. Hij
wist den bisschop van iMunster — zijn leenheer — te bewegen
de schuldigen te straffen. Allen werden ter dood gebracht,
behalve een zekere Aike \'an Ellersinghuizen, die onder borg
stelling voorloopig op vrije voeten werd gesteld, daar zijn schuld
niet bewezen was.
Nogmaals voo den rechter gebracht, werd hij wederom onder

borgstelling vrijgelaten. Dat deed den toorn van den vervolger
Haye ontbranden. Hij liet Aike en diens broeder gevangen nemen
en ongevonnist ter dood brengen. Daar de bisschoj) van Munster
op dat oügenblik met zijn onderdanen op gespannen voet leefde,
bleef deze wandaad ongestraft.

,,Door die straffelooslieid aangemoedigd ging Haye op den
ingeslagen weg voort: — hij ontroofde aan zijne omlerhoorigen
op den weg de goederen, die zij vervoerden, dreef lien uit hunne
woningen en gedroeg zich in voortdurende dronkenschai) op
schandelijke wijze.
Het volk bezwaarde hij met nieuwe en drukkende lasten en

wierp de klagers in boeien en pijnigde hun geld af.
Niemand durfde kikken en

zelfs de geestelijken, die het
waagden de verdrukten vooi" te
spreken en hem eene meer ge
matigde handelwijze aan te ra
den, werden mishandeld.
Een hunner, een jras door het

volk gekozen priester te Onst-
wedde, was door hem onder be
lofte van vrijgeleide op het slot
geroepen. Daar had hij mis
schien wat vrij ges]3roken, althans
Addinga zocht zijne woede te
koelen door hem, aan jjaarden
vastgebonden, zoolang door het
slijk te laten sleuren, tot hij met
\-erbrijzelde ledematen den geest
gaf.

Die verschrikkelijke daad be
woog de voornaamsteingezetenen,
ziende dat de Munstersche bis
schop hen ondanks de verdragen
aan hun lot overliet, een gezant
schap naar den jjaus te zenden.

Daarin werd o. a. ook de

nieuwe priester van Onstwedde
gekozen; — maar Haye trekt
des nachts met gewapende macht
naar Onstwedde. rooft de kost

baarheden van de kerk, mishan
delt eenen bij den reisvaardigen
])riester aanwezigen persoon uit
een naburig dorp en laat den
])riester zeiven in de A verdrinken.

Reeds was het volk op het
punt de wapenen op te vatten,
toen de bisschoj) van Munster
het onderzoek der zaak oj) zich
nam en aan de uits|)attingen
^•an Addinga})aal en ])erkstelde."
M'as de strijd met de Munster-
schen en de Westerwoldingers
dus voorlooi)ig van de baan. al spoedig zou Haye 0])nieuw in
\'erwikkelingen geraken, die zijn ondergang \'erüorzaakten.

kreeg twist met de stad Groningen over de grens-
het rechtsgebied \'an Bellingwolde en Blijham.

Haye meende die dorpen tot zijn gebied te mogen rekenen,
terwijl de stad /e als een onderdeel \'an het Oldambt beschouwde.
Toen het onmogelijk bleek het geschil in der minne te schikken,
hielden de Groningers de inkomsten, die Addinga uit Groningen
en de Ommelanden trok, terug, ook al wegens de schulden die
nog steeds onbetaald ble\'en.
Haye wilde revanche nemen door te trachten beslag te leggen

OJ) de gelden, welke Groningen trok uit de verschillende lan
derijen in Westerwolde. welke aan de stad behoorden. De twaalf
gezworenen beletten dat, waaroj) Addinga alles met geweld
'nam, wat hij maar van de Groningers kon Iremachtigen,

Toen nu ook nog de M'esterwoldingers de hulj) der Gronin
gers tegen zijn wanbestuur inriejren, besloot de stad gewapen
derhand OJ) te treden. Oj) Donderdag vóór Maria Magdalena in
den jare 1478 werd de burcht door hen ingenomen en tot den
grond afgebroken.
Om hun macht in die streken te bevestigen, bouwden de

Groningers — gedeeltelijk met de steenen van het onde slot —
een nieuwe sterkte, waaraan zij den naam Pekellxng ga\-en.
Dit kasteel zal waarschijnlijk aan of in de onmiddellijke nabij
heid van de Pekel A gelegen hebben, niet ver van de j)laats,
waar dit water in het tegenwoordig M'inschoterdioj) uitstroomt.
Met den val van het W'edderslot was het met den macht van

j^E WEDDERB

Addinga
scheiding en

D
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den laatste der hoofdelingen gedaan. \\ e.-.terwol(le wa.s \ an iiun
tvrannie be\'rijd!
" Wel deed Addinga nog moeite het verloren gezag te lier-
winnen en riej) daartoe de hul]) in van zijn leenheer, Hendiik
\"an Schwartzburg. bissdioj) van .Alunster. nmai deze. che zelf
moeilijke tijden doorleefde, liet niet alleen zijn leenman m den
steek, maar sloot zelfs in 't jaar 1482 een verdrag met de stad
Groningen, waarbij deze beleend werd met gelijke iechten
als weleer de Addinga's bezeten hadden. De bis.scliop hield alleen
het recht voor zich eene kleine belasting te innen (het zooge
naamde hoendergeld) en de We.iterwolders in oorlog.>tijd op tv
roepen.

\'an langen dunr zon die overeenkomst niet zijn. Reeds in
1498 moest Crroningen, daartoe gedwongen door Edzard van
Oost-Frie.slaml en Alliert van Saksen, de verkregen rechten weder
aan den bisschojijielijken stoel afstaan. Het (.ude slot werd
weder ojigebc.uwd. AA'anneer is niet met zekerheid te zeggen.
A'olgens sommigen zou het ongeveer twintig jaar als ruïne hebben
gele'gen, volgens anderen zou Haye Addinga zelf het kasteel zijner
vaderen heliben opgeb mwd. Een van beide kan slechts waar
zijn, daar .•\ddinga lilijkens zijn grafschrift in de \\ edderkerk
stierf in het jaar 14(12.
Nog even leek het alsof het oude geslacht weer de macht en

het aanzien van vo ;rlieen zou bekomen, toen de abdy ( orvey den
.zoon van Haye met de voorva
derlijke rechten beleende en
v'ooral toen de bisschoj) den
kleinzoon alle j)ri\ ilegiën der oude
hoofdelingen gaf.

't Zou echter maar van kor
ten duur zijn. In een twist met
een zijner vijanden liet Karei
van Egmond, Hertog van Gelre
— inmiddels door Groningen en
de Ommelanden tot heer aan

genomen — door Berend van
Hackfort het slot innemen. Daar
mede was voor altijd een einde
gemaakt aan de fieerschappij
van de familie Addinga over
Westerwolde. Ook kwam de
burcht nooit weer in hun bezit.
De hertog gaf de heerlijkheid

in leen aan genoemden Hackfort,
om haar nog geen twee jaar later
over te dragen aan de weduwe
van Roelof xmn Munten. Een
zoon van dezen, Jurgen van
Alunten, was slotvoogd van
Wedde toen het kasteel op den
22 September 1536 ingenomen
werd door Georg Schenck van
Toutenburg. stadliouder in Fries
land van Karei V, die door den
keizer met deoude heerlijk
heid beleend werd Het wapen
van de familie Schenck van
Tontenbnrg jnijkt nog altijd
naast den ingang \'an het
Wedderslot.
Een zoon \'an Geoig Schenck

van Tontenbnrg, Karei geheeten
— droeg het leen in 1500 over
aan Johan de Ligne graaf van
Aremberg, stadhoiuler van
Groningen \-oor koning Filijrs 11.

De graaf van Aremberg sneu\'elde in den bekenden slag bij
Heiligerlee. Zijn zoon Karei volgde hem als heer \'an Wester
wolde OJ), terwijl na diens dood zijn weduwe Anna van Groy,
Hertoginne van Aerschot, Princesse van Aremberg het bestuur
in handen nam voor haar minderjarigen zoon Filij)s.

Meer en meer begon de macht \'an Koning Fili])s in deze
landen te tanen en de gra\'in, terecht vreezende, dat de Staten-
Generaal, die intusschen reeds het beheer o)-er de oude heerlijk
heid aan zich getrokken hadden, op het denkbeeld zouden kunnen
komen om de rechten van de S])aanschgezirde familie Aremberg
in het geheel niet meer te erkennen (ook de nazaten der Addinga's
j)roced(^erden nog steeds om hun Irezitting terug te krijgen) \-erkocht
Westerwolde op 20 Alei 1617 voor /125000 aaneen .A.mster-
damschen koojrman, Willem van der Hove, die het in ibip oj)
zijn beurt verkocht aan de stad Groningen, De ondernemende
kooj)man, door ?j)Pculatiegeest gedreven, zag zich in zijn jilannen
gedwarsboomd, 't Is Van der Ho\'e dan ook nooit mogen
gelukken zich als heer gehuldigd te zien.
Groningen had meer succes. Tot de Fransche revolutie is het

in het ongestoord bezit \an de heerlijkheid geble\en. Bij die
omwenteling werd alles wat uit het leenrecht voortvloeide \-oor-
goed oj)gedoekt.

Natuurlijk, dat het slot in de eerste jaren )'an den grooten
vrijheidskamj) dikwijls het tooneel \'an he\'igen strijd was. Het
lag toch in de onmiddellijke nabijheid \an de j)laats waar het
eerste samentreffen in den tachtigjarigen oorlog jilaats vondr- / Lotjgwijk bezette dan ook oj) 1 Alei I5()S den burcht.Graaf
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waar hij troepen wierf voor den aanstaanden veldtocht.
Willem Lodewijk van Nassau nam den burcht den i6 Aug.

1593. Verdugo heroverde het slot en moordde het uit in September
om het 8 October weer opnieuw aan Willem Lodewijk te moeten
overgeven.

Door de vele belegeringen was het slot bijna een ruïne gelijk
geworden. Zoo bleef het liggen tot 1653, toen het ,,ter nauer-
noodt voor zoveel is geacconmodeert, dat er de Droste in kon
wonen".
Zal dus het tegenwoordig slot in hoofdzaak van 1653 dateeren,

daar zijn nog gedeelten van veel ouderen datum. De zuidelijke
helft met den toren is stellig een paar honderd jaar ouder (laatst
der I5« eeuw).
In 1828 werd de Wedderburcht het eigendom van den heer

Mr. A. H. Koning. Op het oogenblik wordt het bewoond door
diens achterkleinzoon, notaris Koning, wien we gaarne onzen
hartelijken dank betuigen voor de groote welwillendheid ons
betoond.

Naar enkele overblijfselen te
oordeelen zal de burcht in de
oudheid een geduchte sterkte ge
weest zijn. Trouwens zijn ligging
— rondom ingesloten door de A
— mag uit een strategisch oog
punt al bijzonder gunstig genoemd
worden. Daarbij was hij door
dubbele grachten omgeven. De
buitengracht is nog ongeveer in den
oorspronkelijken staat bewaard ge
bleven. Van de binnengracht is
slechts een gedeelte over, waarbij
nog overblijfselen van de vesting
werken door Willem Lodewijk
aangelegd.
Aan den binnenkant van de

buitengracht was een mooie laan.
Een gedeelte daarvan, met forsche
linden in den eigenaardigen can-
delabrevorm, is nog in wezen.
De sombere onderaardsche ge

welven van den burcht herinneren

mede sterk aan oude tijden.
Aan die tijden herinnert ook

nog de oude put, half binnen
half buiten den slotmuur gemet
seld. Zoo was het mogelijk ten
tijde van eene belegering ook
binnen het kasteel — in één dei-
gewelven — water te putten.
Maar genoeg! We nemen af

scheid van den vriendelijken slot
heer en verlaten het kasteel
langs de fraaie oprijlaan, rijk
beschaduwd door honderdjarige
woudreuzen.

R. H. Herwig.

d.w.z. ..Troostswala. swala hom
de zwaluw, de \ertroostei
ge\'el brengt geluk o\-er het

Daarom is

nest aan den

en

heilig
laaft, laaft Hem!"

te achten. Haar
huis. (t.

BALI EN PERGAMUM.

D
IV. (Vervolg).

morgen alle.s in

dien

s])elen.
morgen \'óór te

EN volgenden morgen alle.s "T tévens"dames
moesten onzen rommel klaainud^tn,^ Alhert wil-
bezoek ontvangen; een jiaar kennisjes c - ]i,„)ren
den n.1. graag met ons kennis maken

En dit was de laatste gelegenheid, die
ons vertrek.

Aan Pergamum den jiliclit overlatende om de honneu s
nemen, ging ik oj) boodschajipen uit. pn stond
Pergamum had intusschen de drie dametjes ont\ an^ti ,

druk te strijken, toen ik lunnen
kwam: een ram de drie studemde
aan het ("onser\-atorium te iiei-
liin voor viool, en zette met lei-
gamum geweldige muziekboomen
O]); ile andere twee
alleen maai' erg
Dolletjes, hè,

\-on(len het

mooi en erg leuk!
orn zoo dooi de

O

we m

tle koffers
om den trein

VOGEL-

VEREERING.Het volksgeloof weet som
migen vogels treffende
legenden toe te dichten.
In Bretagne vertelt men,
dat het roodborstje zich

eenmaal vol deernis neerzette ojr
de doornenkroon van den lijden- a'./-/. ]]'EDDERBURCHT.
den Heiland, om met zijn sna- ig.jpj[7^v I'.-J.V GEORG SCHEXCK I'.t.V TOVTESBl'RG
vehje de doornen daaruit weg te eeuW) HETWELK ZICH IN DES TOREN SA.-iST DE DEUR
pikken. Een druppel bloed spatte bevindt
daarbij op de borst van het vo
geltje, en kleurde die voor altijd helderrood. Zoo kwamen dan
die kleine zangers aan hun roode borst.
Van den kruissnavel wordt in Duitsche landen beweerd, dat deze

vogel Jezus van het kruis trachtte te bevrijden door met zijn
snavel de nagelen uit te trekken, waarmede Hij aan het kruishout
geklonken was. De vogel spande alle krachten in, verdraaide
zelfs zijn snavel voor immer, zoodat de punten kruisgewijze over
elkaar te liggen kwamen. Daarom stelde de volksgeest den kruis
snavel tot een symbool van opoffering uit medelijden en schreef
aan dien vogel daarom de kracht toe den mensch van lichamelijk
lijden te kunnen verlossen door zijn zegenende nabijheid. Onder
het dak, waarojr de kruissnavel zich ophoudt, blijven de men-
schen voor ziekte gevrijwaard.

In Thüringen denkt men, dat de bliksem zulk een woning sjia-
ren zal.

Ook de zwaluw deelt in de vereering des Amlks, zelfs zou zij,
volgens Zweedsche overlevering haar naam te danken hebben
aan de medelijdende woorden, door haar ojr den Kruisberg geuit.
Zij omvloog het kruis op Golgotha en vol deernis met 's Heilands
lijden had zij de verzamelde menigte toegeroepen; ,,Hugswala,

.
Een wandeling van een pa

wereld te z.werx en.

Door liet muziekmaken verga
ten we onzen tijd, zoodat
gest rekten tlraf met
bij ons wegholden
te halen.
Rommelige \-ierde-kiasse-aldee

ling, \-ol stemmengeroes en tabaks
walm; de zitjilaatsen z.ijn alle reeds
ingenomen door bet haxelooze
)u-oletariërs-i)ubliek, scbunnige
kerels met \-ieze baarden en
groezelige kleeding, een jiaar boe
ren met knoestige stokken, een
marskramer met een groot ]-)ak
\-an wasdoek, toegeknoojit met
rafelig touw ; dan een stuk of wat
tanige boerinnen met hooge berg
manden, toegedekt met nitbollen-
den bonten doek; de manden zijn
afgezet, en sufiig zitten de krom-
gesloofde vrouwtjes te rusten, of
schellebekken jilotseling \'innig
met de mannen. De koopman
klaagt zeurig o\-er z'n slechte
zalcen, en wordt \-oor den gek
gehouden door een ietwat schun
niger collega, die met jiakjes thee
de herbergen afloojit.

In Fröttstedt o\erstap])en oj)
den trein naar Erfurt; de wagen
is minder \-uil, de trein schom

melt en stoot minder, maar het
jHibliek blijft e\en armoedig als
talrijk.
Vader met zoontji' o|) z'n knie,

breede knie \-an baardigen en
roodglimmenden Hier-Duitscher,
wien de ohronische zweetjiareltjes
OJ) 't \-oorh<)ofd staan.
Onze koffers heliben we midden

in het comjiartiment geschoven,
tusschen tal \an menscbenbee-
nen door. en bet hoold steunend
op de ellebogen zitten we te
soezen, stroel beantwoordend de
lastige praatjes \an den dikken

., \ adei , die \-an alles \ an onsweten wil. \\e hebben honger, want het is al lang na etenstijd
en noch aan het station te Fröttstedt, nocb aan den trein hebben
we gelegenheid gehad, iets te krijgen.

Gotha rijden we. en langs nog een stuk of wat stations.
Eindelijk in Erfurt stajijien we uit. In Hotel Reichsliof, had
Albert gezegd, konden we het best onzen intrek nemeir en hon
gerig als we waren, stapten we dan ook, zób uit bet station het
restaurant binnen, om een hartig hajije te eten. Kanuus bestel-

g met, want wel hadden verschillende Frie-
jiaai calé s genoemd, waar we
tocli A-onden we bet bete

was 1 -

lic straat oii
X.MU1U uooi-, om engagementen'

:U', ons

len durfden we nog niet, want
drichroda'er vrienden ons een
vast terecht zouden kunnen, maar
niet te binden, of '1 een voorgex'oel
De koffers latende staan, slenterden we

numentaal aangelegde Erfurt door,
ojidoen

-
te gaan

ar uur werd bet x-m , 0 . . r-
hier hadden ze dien avond al xvat daar xxsi • i > xV-
om pas tegen den ax-ond terug te komen dus té b,',?
ook was er een café, xvaar xve barsch afvese'
zag er dus slecht uit, " '

bet mo

beejit xxi-rden. Dat
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— Weet je wat, weiai voorgesteld, we kunnen hier van avond
vast wel ergens in een of ander café s])elen, desnoods in een
paar achter elkaar, maar dat is de bedoeling niet, en dat is noode-
loos tijdverspillen. We doen beter, met naar (lotha te gaan, en
het daar te jirobeeren. Lukt het, dan blijven we er tot morgen
avond, lukt het niet, dan kunnen we nog altijd zien wat we doen.
Dus haalden we de koffers weer, en, alles behalve hoojivol ge-

■steind, sjokten we de stationstrapjjen weer op. In een boemel-
trein met vierde klasse hadden wc geen zin: derde klasse reisden
we per Eilzug, In Gotha bleven de koffers weer aan het station,
en met de instrumenten onder den arm de stad in, door de j^rach-
tige residentiepark-straten met breede boulevards, lijnvol golvend
over de heuvels, en zware boomgroe]3en, fl ankeerend de monu
mentale gebouwen, waaraan Gotha zoo rijk is.

Een oogenblik op straat praten met een Inselsbergschen kennis,
een chic jongmensch uit Gotha, die nogal met ons o])had.

— Ja, dat en dat café, daar zou het best gaan, dacht hij. Of
anders daar en daar! Hij zou 's avonds eens komen kijken, waar
we zaten.

Blaar weer hetzelfde als in Erfurt: nergens een vast engage
ment. We begonnen moe te worden van het voortdurende loojjen
en den aanhoudenden tegensj)oed, en ook de ondernemingsgeest
en de opgewektheid daalden aanmerkelijk.

— \yeet je wat we doen: vanavond trekken we maar o]) bonne
fooi hier of daar naar toe — je weet, morgen beginnen de groote
wedrennen op den Boxberg bij Gotha, en nu is het overal vol —
en dan scharrelen we ons kostje maar bij elkaar. Blisschien vin
den we dan wat voor morgenavond ook!

— Dus nu naar een hotel?
— Ja-I maar niet te duur! Ik heb er daareven een gezien, dat

iets voor ons lijkt.
't Zag er van buiten vrij netjes uit, maar zoodra we binnen

waren, bleek het een zootje van je welste te zijn: een smerige ge
lagkamer, vol rookende, drinkende en zwetsende landlooj)ers,
ongure typen met verwaarloosde baarden en haren. Een vieze
del van een Wirtin, een drankzuchtige Wirt, die ons met een
allergemeenste tronie vriendelijk toegrijnsde. De trapjien ston
ken van 't vuil, de ruiten ontbraken bij heele gelederen.

Op een kamer bracht de Wirt ons, waar een stuk of vijf bed
den stonden, met onsmakelijk bontgeruit beddegoed, zonder la
kens. Er hing een dompige lucht, en elk spoor van zindelijkheid
ontbrak.

Maar wat de deur toedeed, was het zien van een stuk of wat
griezelige beestjes, waardoor bedelaars-doelens berucht zijn. en
•die hier gezellig aan den wand kleefden.

Eerst lieten we Herr Wirt vertrekken, en toen uitten zich de
gemoederen.

— Hier blijven we niet, hoor!
— Nee, liefst niet. Maar wat dan?
— Nou, weet je wat, dat gepruts hier in Gotha haalt toch

niets uit! Blijven we hier van avond, dan moeten we morgen
avond ook blijven, en dat kan in onze omstandigheden niet lijden.

— Nee, we moeten zorgen, dat we zoo gauw mogelijk weer in
Men toeristenstroom komen; dat is voor ons veel beter!

— Juist, en daarom vind
ik, dat we onze reis naar de
Süchsische Schweiz zooveel
mogelijk moeten bespoedi
gen. Elke dag is winst:
laten we vanavond naar Leip-
xig gaan!

— Maar dan kunnen we
niet spelen.

— Dat is minder; maar
dan hebben we twee dagen
winst; morgenochtend bekij
ken we Leipzig en morgen
middag gaan we door naar
Dresden. Morgenavond s])e-
len in Dresden, overmorgen,
■dus Maandagmiddag verder
naar de Saclisische Schweiz.

— Maar iets anders: hoe
komen we hier vandaan ?

— Laat maar aan mij
(jver: zoo iets heb ik wel
meer bij de ; hand gehad.
Ben je klaar, dan gaan we!

Met een onnoozel ])raatje
begon ik tegen den Wirt,
^■ragend tot hoe laat hij open
^\•as, want dat we diej) in den
naclit ])as naar iniis kwamen.

Blaar hij, ervaren land-
lo(jj)ers-herbergier, rook lont,
en spartelde tegen : we moes
ten vooruit betalen.

— Bè je mal! riep Perga-
mum, — voor die vuile ka
mer ?

;— Ja, brutaliseerde Herr
Mhrt, oj) zulke losse gronden
kon hij geen kamers verhuren. EEN

nmn.giiv

.■\dieu. hoor, we zullen wel ergens

Het heftige discours, waarin zich al wat landloopei ua
begon ons te vervelen.

— Loo]) dan met je kamci"!
anders onder dak komen!

Toen e\'en een telegram naar .^Ibert, dat we \'eidei moesten, cn
toen aan 't tijd dooden. • , ., i • + i

Een uurtje of wat \aulummelden we nog in de stad, genietend
\'an de teekenachtige oud-Duitsche huisjes aan iiet g ooietii e
Blarktplein, waar hoekige erkers en uitsjiringende gun t
])ingen, met spitse of goh'ende daken, roodgejiand. en ondt i in 'in
door tal van primitiec'e dakvensters, waar die karaktertypen van
oud-Duitsche architectuur scherjie schaduwpartijen wierjien in
de dalende schemering. Een uurtje van wachten oji het nachtkoele
lierron, met z'n omgeving van duisternis, waar een enkele boog
lamp met fi jne straaltjes in o]iglanst, en groenige gaspitten ge
zaaid zijn, enkel en o]i rijen. Doffe geluiden van stillen nacht
arbeid, van wagonbonzen, van snerpflnitjes: een lokaaltje uit c .e
jirovincie komt aan, en stuwt een donkeren menschenstoet ovei
het ])erron, terwijl de treinwagentjes gelig lichten in hun ve:'-
latenheid, totdat alles wordt gedoofd, en het treintje weggerold
wordt naar een zijspoor. Dan eindelijk, als je denkt, dat het tijd
is, komt een man met een bel omroepen, dat D-Zug nach Leipzig
een half uur Verspiitung heeft; en geduldig zet je je weer op je
koffers, een versche sigaar ojistekend. Ik hooj) dat zij niet te veel in
getal zijn, die vol onverschilligheid over dergelijke indrukken heen
loopen, zoekend naar de verdere avonturen. Iets bijzonders is
het niet, dat weet ik wel: maar zulke uren in zwaargev'oelde tijden
van zorg en verantwoordelijkheid geven scherjie indrukken, waai'
ik van houd,

*

*  *In den trein een van de bekende knusse D-trein-couiié's, warm
verlicht, en vol comfort, ook al is het derde klasse. Echte liefheb
bers als we ons altijd toch gevoeld hebben, kriebelde een soort
van ontevredenheid in ons, dat we dien avond niets te spelen had
den; en gelijktijdig uitte zich het c'erlangen: ik heb verduiveld
veel zin om wat muziek te maken. Glimlachende gezichten bij
de coupé-genooten, weldra groote belangstelling in den zijgang,
en })leizier in het gevalletje. Conducteur amicaal-beleefd, maakt
een joviaal ju'aatje, en krijgt een sigaar; treinsmid en lam])en-
jjoetser blijven e\'en staan luisteren, de dienstvronw staat aan
een raamjije ; en snel verbreidt zich de mare door den trein, dat
in rijtuig zoo en zoo een jiaar artisten zitten, die muziek maken.

Een jonge dame bij ons in de conjic, alleen oj) reis, — niisschien
een kellnerin of een kantoormeisje —, luistert met j)leizier toe, en
glimlacht te\-reden: als ze lastig ge\'allen wordt door onbeschaamde
heeren in de zijgang, voelen we ons, romantisch als onze rol is,
geroe])en, voor haar oj) te komen, en de onbescheiden cfegeL
weg te kijken. Als het dametje den trein verlaat, heljien de arme
artisten haar, zwak meisje, met haar ba,gage, terwijl de heeren
in de gang staan te grinniken, en beleedigende v\'oorden roejien.
door ons met een korte hatelijkheid afgesnauwd.

Biet een vriendelijk lachje bedankt ze ons, zwer\-ers, \-oor onze
hulpvaardigheid. Ook als arme muzikant heb-je tocli \'aak ge
legenheid om ,.de mooie rol" te spelen! . B.-\.li.

KIJKJE IN HET OUDE ERFURT.
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LUCHTREIZEN MET

DEN VRIJEN BALLON.

A
LS alles klaar is

klommen zijn,
de ballon uitgewogen.
Vooraf heeft men zoo
veel zakken droog zand

(l'ci'uolg).
en de medevarenden
word t

in de mand ge-

Foto Ch

in de mand geplaatst als men
denkt te kunnen medenemen.

Iedere zak bevat 15 Kg. zand en
is, dus gemakkelijk te hanteeren.
Geleidelijk worden zooveel zand
zakken \'an de mand waaraan zij
hangen, afgenomen, dat het ge-
heele luchtschip j uist in evenwicht
is. Nog even overtuigt de ballon
commandant zich dat alles in orde

is dan worden al naar dat noodig
is, een of meer zandzakken afge
nomen, zoodat de ballon een ze
kere opstijgingskracht heelt, ver
volgens wordt op lievel van den
balloncommandant een touwtje
losgetrokken, dat het vulaan-
hangsel nog gesloten hield en als
een gunstig oogenblik komt,
klinkt het,,alles los" uit den mond
van den balloncommandant en de

liallon stijgt kalm en statig naar
boven. Welk een overgang van
drukte tot volmaakte kalmte!
Tot aan het oogenblik \"ap. de
opstijging was het een heen en weergeloop, een jiraten en beart-
woorcien van allerlei \'ragen, een ins])anning, die vooral bij win
derig weer den luchtreiziger vóór de reis uit])utten. En nu na
de opstijging is dit alles met een tooverslag \'erdwenen en heeft
het i)laats gemaakt voor een volkomen rust. Onder ons breidt
zich een onbeschrijfelijk schoon panorama uit en rondom ons
heerscht rust en stilte, In één fjogenblik zijn wij uit het drukke
leven, uit het rumoer van de aarde en \-an een groote stad in
de volmaaktste rust van den dam])kring. De ballon zweeft zon
der een enkele merkbare beweging hoog boven den grond, vrij
van alle hindernissen.

Wel heeft men de eerste oogenblikken na de o])stijging niet
geheel vrij voor een aandachtige besclKjuwing \-an hetgeen
claar beneden te zien is. Wel moet men op \'erschillende dingen
in verband met daling of rijzing van den ballon letten, zooals
in het geval dat de zevende afbeelding te zien geeft, waarin
het ])1 otseling uitwerpen van twee zakken zand noodig was
om te beletten, dat de ballon door een onverwachte daling ten
gevolge van (ren windstoot met den grond in aanraking zou
komen, doch dit alles haalt niet bij den ingespannen arbeitl
vóór de opstijging en de drukte, die daarbij heerscht.
Die ]rlotselinge overgang \'an ins])annende drukte tot vol

maakte rust laat dan ook niet na een diejien indruk te maken
op hem, die voor het eerst een ballonreis maakt, ülerkwaardig
is daarbij, dat niet de geringste sporen \'an duizeligheid kuur.en
worden o])gemerkt. Zelfs moet het nog nooit x'oorgekomen zijn,
dat iemand bij luchtreizen last gehad heeft van duizelingen, ook
niet zij, die anders, staande op een hoog ]nmt, daardoor spoedig
worden aangegrepen. De gedachte aan duizeligheid komt zelfs

C. Xell

B.ILI.ON ]-E

niet oi). Ik heb meermalen lieproefd of ik een gewaarwording
kon krijgen, overeenkomstig met die. welke ik itmas i' .
over den rand \-an een plat dak naar Ix^neden kijk het onaan
gename gevoel \'an het cwenwicht te kunnen \ei le.t , (o 1
over den rand van de mand naar beneden ziende ot oj) welke
wijze ook mij rekeiischaii gevende van (k' Imc.gte waaii.p e
liallon zweefde, heb ik nooit iets van duizeligheu o te 1 t .
genaam gevoel geki-cgen. Het schijnt dat de
niet-duizelig worden daarin li.gt. dat het oog gttn '
vindt voor beoordeeling \'an de hoogte, waai op < "■
zweeft. ,, ,

Slechts op een zeer geringe hoo.gte als 200 jo" .M.ge\ e ^ "
torens fabrieksscluinrstceneii nl hooge bnomeii in'K ^enigen <.
staf. maar daarbovim lijkt alles })lat en de indiu*. tan i en
krijgt OJ) grootere hoogte is dat de grond zeei naln.] i^-

kort na de ojislijging wordt een lang, zwaar tmiw. "vt .g.
sleeiitouw uitgelaten. Het is een kabeltouw ter lengte \ an tatliti,.,
meter, dat, hangende aan den ring, hij de landing dient om (-ii
de horizontale beweging èn de daling van den ballon te
remmen. 1 r , 1 ■ o i, f

Zoodra het voor een groot gedeelte oji den grond ligt I ledt net
tegenstand bij het sleepen en ontlast tevens den l allon. -Maai
tijdens de \aart hangt het loiidrecht naar beueden. Het eigen
aardige verschijnsel doet zich daarbij voor, dat men nooit. lang>
dit touw naar'beneden ziende, den indruk kiijgt 1 1 het ver van
den grond blijft. Steeds zal men meeiien dat l'.et zeer dicht
langs den gnmd moet gaan, ook al zweelt de ballon 1000 meter
boven de aarde. V\'erpt men een groot stuk jnipier uit. dan ziet
men dat met lange zwaaien en schommelingen naar beneden
vallen en na korten tijd schijnt het alsol het ieder oogenblik op
den grond zal komen. Toch kan men het nog zien vallen nadat
verscheidene minuten wrloojien zijn en liet met het Moote oog
bijna niet meer te onderkennen is en nog steeds is het niet o]>
den grond gekomen. In den ballon kan men de Imogte niet schat
ten en zal men deze steeels geringer achten dan rij werkelijk is.

Zo((lra de eerste noodzakeljjke
handelingen na de opstijging,
zooals sleejitouw uitlaten, bam-
metcmaflezingen en dgl. algeloojien
zijn, kunnen wij voor enkele
oogenblikken toegexen aan den
lust het |)anorama beneden ons te
1 eschouwen. .Ms een reusachtige,
gekleurde, lex'eiide landkaart
breidt de aarde zich beneden ons
uit. Tot oji zeer groote lioogte
zijn de liooldzaken in het land-
schaji, rix'ieren, wegen, hosschen,
steden en dorpen, boomgroepen,
weiden en akkers en x'ele andere
bijzonderheden zeer dnii'elijk te
onderscheidtm. Hen ziet nu de
aarde zooals men die nooit an
ders ziet, nl. x'an boxen al, zoo
dat zij een rensachtigen jilatte-
grond x'ormt. xml met kleuren
en tinten, xvaarx an x\ ij x óór een
luchtreis geen denkbeeld hadden.
Een menigte xan ongedachte,
nooit geziene merkxxaardige bij
zonderheden dringt zich aan onze
aandacht ojn Eaat ik daaiwan
eenige noemen. f.SVe/ vn/gt).RL.l.lT DE .I.IRDE

Fr 10 C/if /!/, /;.!/./.o.v daalt noTSEI IXB.


