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OVERZICHT VANDE WEEK.
20 December. Noodlottige brand te Londen in het reusachtige
warenhuis van Arding & Hobbs, in Battersea, waarbij een aantal
menschen om het leven kwamen of gewond worden.

Dr. Madriz door het Congres tot president van Nicaragua
gekozen; hij wordt echter niet erkend door het hoofd der op
standelingen, generaal Estrada.

Afkondiging der wet tot wijziging van het reglement van orde
voor de Oostenrijksche Kamer, waardoor de gelegenheid tot het
voeren \'an obstructie wordt beperkt.
21 December. Mr. P. J. Troelstra dient bij de Tweede Kamer
een voorstel in om éen parlementaire enquête in te stellen naar
de lintjeszaak.
De Engelsche minister van binnenlandsche zaken Herbert

Gladstone tot gouverneur-generaal van Zuid-Afrika benoemd.
De universiteits-commissie te Kopenhagen, aan welke het
onderzoek van de door dr. Cook ingezonden bescheiden was

opgedragen, verklaart dat de overgelegde stukken niet het bewijs
bevatten, dat Cook de Noordpool heeft bereikt. Cook zelf is
spoorloos verdwenen.

Moordaanslag te Boekarest op den Rumeenschen minister
president Brutiano, die gewond wordt.

22 December. Uitvaart van koning Leopold II; plechtige
lijkdienst in de hoofdkerk te Brussel, bijzetting in den konink
lijken grafkelder te Laeken.

De chef der Petersburgsche geheime politie, kolonel Kariiof,
door een helsche machine gedood.

Optreden van een nieuw kabinet Beirao in Portugal, het
vijfde reeds sedert de troonsbestijging van Manuel II.
Dood van de tooneelspeelster Clara Ziegler.
23 December. Inhuldiging van koning Albert van België.
De koning legt den eed af in het Fransch en in het Nederlandsch.
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De koning van Bulgarije heeft te 'Vi^eenen een conferentie met
graaf Aehrenthal, den minister van buitenlandsche zaken.

Ladislas Lukacs tot president van den ministen"aad van
Hongarije benoemd.

Hevige stormen, gepaard met stortregens en overstroomineen
veroorzaken in Spanje groote schade.
24 December. Dood van Mr. N. G. Pierson, beroemd staat
huishoudkundige, oud-president der Ned. Bank en oud-minister.
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Town planning ^and modern architectnre at the
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London, 1909. ij.
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moeder-trust werd ojigericht de ,,Garden Suburb Development
( omjiany" en aan deze instelling is het te danken, dat de voor
stad, voor zoover thans aanwezig, volkomen is geslaagd naar het
denkbeeld harcr ontwerjiers. De Comiiany n,h moest zorgen voor

ReleKen. zker.'.ieTl" geef."

Het doel (loor deze \-ereeniging beoogd, wijst er oii dat de
mtueiking niet zal leiden tot een tuinstad in den eigenlijken
zim z.ooals Ebenezer Howard die in zijn grondleggend werk

de liebouwing en zij deed dit als volgt," Zij i-atte deze in haar
geheel ter hand, evenwel niet eigenzinnig, doch in voortdurende
samenwerking met de ontwerjiers \-an het stedejilan, de gegadig
den voor woningen en de architecten. Zij vormde een tot dusver
(weral onthrekenden schakel. En doordat zij liet geheel overzag,
loeien alle jiartijen tlaariiij wel. Door iiaar grooten gree|), waar
mede zij niet alleen enkele huizen, doch geheele groejien van ge

.. I . ono\\ \ an iSc)8, later in IQ05 als ..Garden-Cities of
10 .Moirow opnieuw
oDuieuw uitgegeven, heeft ontwikkeld.

oidossingen te geven \-oor straathoeken, jileinen en bekoorlijke

uiterliik waard om

tot

f,s H A J v,„.
^^tiekken.
Zij N-erkreeg de beschikbare 240 acres (r
den POS'van

Met de tuinstad
herinnerd ~ wordt

op

toch — er moge hier in 't kort aan worden

bedoeld; volgens een tevoren vastgesteld plan,
biUijk verkregen grond de aanleg van een complete stad, die

de x'oordeelen \ an stad en land vereenigt en daarbij de nadeelen
\ an beide ontgaat. Zij bereikt de voordeelen der stad door haar

tei I enien (ijien te stellen voor alle klassen en alle instellingen der

bouwen kon opricliten, was zij niet enkel in staat waardevolle
stadsgezichten, maar bereikte zij tevens, samenwe.i-kend met de

stadsontweriiers en zoo noodig aan één architect een gansche
groej) i-an huizen oiidragende, eene mate van harmonie, die an
ders in stedenaanleg niet kan worden bereikt.

De gevolgde wijze i'an werken i'ormt dan ook \'oor den aanleg,
zoowel als voor de uitbreiding i'an steden, een 1-ielangrijken
i-oortgang in de goede richting, waaraan de liehoefte zich meer

samenlex-ing. Voor de rijk-voorzienen en de minder-bemiddelden,

en meer dringend doet gevoelen.

de toehoorders, voor tic meesters en de leerlingen, voor de kun

minder groot.

Y'oi dfc aibeideis en tle fabrieksheeren. \'oor de \"oorgangers en

stenaars en de leeken, voor de burgers en de boeren. Deze laatste

vinden hun woningen aan tien uitersten zoom tier stad, die geschikten grond lieeft i'oor lantl- en tuinbouw en x'eeteelt, welke

bethij ven in de stad liet \'oor beide jiartijen liest gelegen en meest
voordeelige afzetgebied vinden. Deze omstandigheid verbonden
met eene be])erkte bebouwing, die f § of meer aan tuinen, gras[lerken, speeljilaatsen en ])arken oc'erlaat, doet de bewoners alle
voortleelen \'an het landlei'en genieten, zonder hen in tle afzon

dering, daaraan meestal x'crbonden, te plaatsen, terwijl tevens
de nadeelen van het stadslex'en: o\'erbe\"olking, gemis aan licht
en lucht en aan het zoo noodige verbantl met het natuurleven,
zijn i'oorkomen.

De vele jiroblemen, welke in dezen genialen ojizet van Howard
zijn begrejien, zoo xrin economischen en socialen, als \'an rech-

tehjken en aesthetischcn aartl, en the tlaarin ook een tijilossing
randen, maken, ilat tle tuinstad in een veelzijdige betrekking tot
de andere x'erschijnselen \'an het mtKlernc ler'en staat, met dit
gfwolg, dat de belangstellende ook met tle resultaten van onder
nemingen, die niet alle elementen der tiünstatl in zich hebben,
zijn voordeel kan tloen.

Dit is het geval met tle Hamjisteatl Garden Suburb Trust. Het
betreft hier de stichting van een votirstad, — niet dus van een
volledige stat! — bestemd \'oor hen. tlie in de hotifdstatl hun werk,

doch niet meer de hun ])assende woning vintien. De wegen ech
ter, langs welke tle Trust haar tloel heeft bereikt en tle omstan

digheid, dat zij het heeft bereikt, maken dit r'oor de tuinstadbeweging \'an groot jiractisch belang.

In de eerste jilaats is aan den dag getretlen, dat thans de tlonkere jaren in zooverre zijn r'ervuld, dat ook een niet bijzonderlijk
daaiwoor ontlerlegde bevolking, gelegerd in de armzalighekl deistadskwartieren met hunne comjiromissen \'an onnatuur, genoeg

zaam verlangen naar een zonniger, natuurlijker en tlaardoor harmonieuser leven heeft gekregen, tmi

Aus niedriger Hiiuser tlumjifen Gemachern,
.Aus dem Druck von Giebeln und Diichern,

Aus der Straszen tjuetschender Enge,

in de goud-groene dreven der verder gelegen voorstad ,,aus lacht"
te worden gebracht en zich daar te willen verwerven een eigen

wf)ning (geen sectmtl-hand), maar beantwoordend aan de behoeften
der bewoners — en daardoor persoonlijk : ontworjien door mannen

met zuivere gedachten — en daardoor voornaam en bescheiden:

een geheel van rustige bekoring. De Trust vermag dan ook als

De voordeelen i'oor eiken nieuw-hurger afzonderlijk zijn niet
Wie zich eenmaal de gedachte heeft eigen gemaakt, dat even
min als \ oor een ander gemaakte en door een ander gedragen kleeren een gepaste dekking i'ormen, zoo ook een woning niet afge
woond en van vreemde sfeer doortrokken, als uit tweede-hand

dient te worden aanvaard, — wie na deze overweging uitziet naar
een eigen, voor eigen behoeften geschajien huis, dat hem blijvend
zijn le\-en zal beschutten, die bei'indt zich alras in groote ver
legenheid : wien als bouwkundige hulp en raadsman te kiezen,
(-ipdat de kosten niet groot en het resultaat bevredigend zij; door
wien het ontwerp te laten uitvoeren, opdat geen versjiilling en geen
bedrog insluijien bij het werk; waar het huis te stellen, opdat
later niet i'erlies ontstaat uit een daling in waarde van den grond.
Het zijn al deze dilemma's, die, meer dan wenschelijk, afschrik
ken van het schej-ipen van werkelijk ,,Eigen tiaard".
Een \-ereeniging als de Dci'elojiment Cy. \-oorkomt echter deze
liezwaren. Na hare ojirichting stelde zij zich in verbinding met
de eerste architecten van Engeland, onder wie bekende namen,
als \-an Gcoffry Lucas, Lutyens, Parker, Unwin, Baillie Scott
e.a. Dezen maakten een groot aantal van de meest aantrekkelijke
ontwerjien, die als grondtypen in de lokalen der Vereeniging
gehangen den toekomstigen huisheer al het gewenschte materi
aal geven voor een hem jiassende keuze. Hij kan zonder e.xtra
kosten (jen geheel nieuw ontwerp i'oor zich laten i'ervaardigen en

is dan, als hij zijn keus eenmaal heeft bejiaald,tegen een bouwsom in
eens, in redelijkheid bejiaald, van alle verdere moeilijkheden af. De
Vereeniging zorgt voor de uitvoering en is daartoe uitstekend in
staat, doordat zij, werkende over groote conijilexen, van aanne
mers i'oordeeliger \-oorwaarden kan bedingen dan een alleen
staand jiarticulier, en behalve dit, ook grooter aannemers voor
haar werk kan vinden, met het gevolg, dat eveneens werkvolk,
die machtige factor in het tot stand brengen van levensvol en

waardig werk, in beter gehalte beschikbaar is. Als staaltje in dit
ojizicht kan dienen, dat in 9 maanden tijd een duizendtal werk
lieden werden bejiroefd om een staf van 300 te kunnen vormen.
Behab-e deze i'oordeelen van architectonisclien en technischen

aard biedt eene instelling als de Develojiment Cy. ook nog het
economisch voordeel, dat zij door liaar kajiitaalkracht in staat

is den a.s. huiseigenaar oj-i billijke en veilige voorwaarden gelden

O]) liyjiotlieek te verschaffen of schikkingen te treffen, waarbij de
betaling der koojisom in jiassende verhouding over een uitgebr(?id
aantal termijnen (liiji'. 23 jaar) wordt verdeeld. De berekenin
gen hien an, die zeer i'ernuftig zijn gevonden, zijn zoodanig, dat
bij gebruikmaking i'an dergelijke schikkingen, men eigenaar wordt
voor een lager bedrag, dan men anders in dien tijd als huurder

glansrijk resultaat te vermelden, dat binnen een jaar, nadat de
eerste spade in den grond was gestoken, van de 120 huizen in
dien tijd gebouwd of in aanbouw tot een gezamenlijk bedrag
\-an ' I 924.000, bereids 100 waren verkocht en bo al bewoond,

zou hebben betaald. Ja, de berekeningen zijn zelfs zoover door

fa, zoo sterk was de trek, dat een belangrijk aantal huizen reeds

termijn van afbetaling, bijv. van 20 jaren, komt te overlijden,

verkocht was, \-óór een steen nog was gelegd.

Dit resultaat is echter ook voor een groot deel te danken aan

de inzicht\-olle wijze, waarop de Trust te werk ging en waarbij
oplossingen zijn verkregen, die door haar vernuftigen grondslag
bijzonder de aandacht trekken. Zij droeg aan twee aichitecten
\'an den eersten rang, de welbekende ]-5arry Parker en IGiymond

1'nwin O)), het jilan voor de c'oorstad te ontweipen. Wat zij le-

\-erden was. zooals
ecl lts
waren nog

te verwachten, van hoog gehalte, doch het
kaarten en in den overgang van deze in de

daarin
Een ontwerpei moge

werkelijkheii

ligt voor een stadsaanleg ,,the question"al met het meest verfijnde en sc.herjie in

zicht ziin w'egeii en pleinen, de Imizenlilokken en hunne turnen

hebben aangegeven, het kan alles worden te met gedmm d.u,r

een onoordeelkimdigeii lioiiwlieer, die, hij mag zoo goed zijn als

ge wilt, het meest denkt aan zijn eigen huis, en aan het voldoen
i-an eigen wenschen — niet zelden grillen — zomlei veel te letten

gevoerd, dat daaraan tei'ens een levensverzekisring kan worden
verbonden, n,l. in dien zin, dat, ingeval men vóór den bedongen

geen betaling meer verschuldigd is.

Dat een breed en op zulke gezonde grondslagen gebouwd onder
nemen, als der Hampstead Garden Suburb frust, slaagt, het ver
wondert niet, — tenminste als men het slagen eenmaal heeft

gezien! Vóór liet slagen staat de beoordeeling anders. De twij
felmoedigen hebben zich dan nog niet geplooid. Zij vormen eerst
nog de breede massa, die uit het haar ontstijgend wantrouwen
een sfeer i'an belemmering ontwikkelt.

Daaiom te meer vei-

dient een vtiorbeeld als der Hampstead onderneming alle aan

dacht tot lecring en sterking, waaruit dan de vruchtbare gevolgen
ook in ons land mogen groeien. Dit is daarvooi voldoende rijk
aan de noodige financieele, sociaal-voelende en artistieke krach

ten. Hopen wij, dat door de thans'hernieuwde projiaganda voor
de tuinstad-beweging in Nederland een nieuw en dadenrijker

tijdperk wordt ingeluid.

]• F, VAN Royen,
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DE CANNENBURCH.

noord-oostzijde.

DE CANNENBURCH.

Er zijn namen, die men niet hooren kan, ol onmiddellijk

staan ons voor den geest aangename herinneringen uit
de kinderjaren of uit rijperen leeftijd. Tot hen be
hoort de naam Gelderland. Of zeg mij welke van
r ■ ,.
provinciën
in eenderkort
bestekof die
rijke
alwissehng,
hetzij
gij aan biedt
de boorden
rivieren
riviertjes
genoten hebt van al de bekoring van een waterland, of van

een rijk land, of dat gij u verlustigdet in vergezichten, het
landschap in zijn hoogten en laagten, of ook van die drooa^stoffe^rH
- en blijvenweemoedige
tonen. Maaromdat
hoe ook
gestotteeid, l.T^
het zijn
zonnige herinneringen,
de
meeste iiwer Gelderland in den zomer bezoeken wanneer de

Maar ook
mstzoekende verademing schenkt,
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df <lour
straal imj warlitliddellilk
opstaan
laj t Huitci
ten; onmiik
.'
en mcmanil
had veel kunnen bederven
lette er op. als je maar iristig bleit /atdat zt; \ '><)

ten

warl iteil, had

Dan. na een jioosje - .

ik dikwijls succes met ]>lmsehiig .jj.stami
en haastig zeggen : .O ja ik beb alge
sproken met Kees , alsoi me <iie aispraak. (io.hlank. jilotsehng weer in .hm
geest kwam, nadat zij imj als eene klei
nigheid. iets N-aii geen beteekenis, totaal
ontgaan was.

Dat er behalve Kees ook iiog diieljen-

!B

gels \-an de jiartij waren. o\-er wii' bij de
N-erschillende ouders en \oogdeu di'meest

beiienkehjke geruchten de ronde deden,
werd met zorg \erzwegeii. Dit wil nog

niet zeggen, dat Kees bij de o\'ei lieden
te bock stond als een \-oorbeeldig j<mg-

mensch, of dat hij werkelijk deze tpialificatie verdiende; Kees gold integendeel,
min of meer. als de hoofdman van onzi'

\1

bende, maar hij kon thuis wel genoemd
worden, omdat hij geen rejaitatie had.
Ze wisten thuis, dat ik met Kees \eel

uitging; ook in de gezinnen, waai in mijne
N-rienden leefden, werd Kees' naam lier-

haaklehjk genoemd, maar iets zekers
omtrent familie of afkomst wist niemand.

Zijn \ader. die in Indië woonde, werd
F.,, /(«f. F.

DE CANNENBURCH VAN HET ZUID-OOSTEN GEZIEN.

UIT VROOLIJKER DAGEN.

Het is al zeker wel een a twee en twintig jaar geleden,
DE BEDSTEE, i)

toen dat gebeurde, waarvan ik nu een verhaaltje maak.
Bij 't terugdenken aan zoo'n lang vervlogen tijdperk
van mijn leven, dat een tleel van mijne jongensjaren uit-

rnaakt, lijkt me het heden een vreemd land, dat niet

het mijne is en werd, en dat ik na een langen hangen tocht m'~'^
wonderlijke a\'onturen bereikte,

_ Zoo'n tijdvak van je jongensjaren is toch werkelijk wel als je
eigen landje, waar goeie oudelui leefden, die knorrend zorgden,
klaagden en ook wel eens een weinig kostbaar feestje bereid
den; waar een pak slaag geen zeldzaamheid was, en 't karig zakgeldje, begeerig verwacht, den Zondag tot een feestdag maakte.
C), zoon Zondag, dag van geneugten, dag zonder school, dag
\'an „ t potje bier", op de wandeling buiten de stad in een klein

onooglijk kroegje, dat wij grootscheeps ,,de soos" noemden, ge
noten, met vrienden, die ook ieder vijf en twintig centen oji zak
hadden, zoo n Zondag heb ik niet meer beleefd sedert mijn snor

als een streejije vuil, eindigend aan beide zijden in puntjes, venijnig scherji en hard als pennen-jnmten. mij een ge\-oel van man
nelijke schoonheid trachtte op te dringen.
Als ik aan den uitgang van de kerk oji de vrienden wach
tend hen eindelijk allen bij elkaar had, werd de afspraak geu en T
en langen
namiddag,
i'an één
vijf uurvoor
te
gebiuiken
dan stonden
de vrienden,
somtijds
al tot
om kwart
eenen, op straat om mij te fluiten, als ik nog bezig was de manier
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ste soort", zoo denk ik cfat dit

door een kwaad geweten dat Jiet
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'wei wat Ir

over ik te beschikken hacl \S-en nJ'
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Eerst hp+ 11
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I) Uit een te verschijnen bundel.

dood in het \'erre land, ook scheen te bescliikken o\'er een ruime
beurs; ilit laatste werd door ons afgeleid uit I\ces oiigeiioord groot

zakgeld, en uit de bijna eerbiedige toege\'endheid. waarmede
Kees door zijn gastheer, een gyninasiumleeraar, werd behandeld.
De toege\"cndheid \-an den leeraar ten ojizichte \ an Kees werd
door dezen zóózeer gewaardeerd, dat hij. waar hij maar kon en
zoo erg 't hem mogelijk was, den xdegel uithing; toch werd bij
mijne familie, en die \-an mijne andere \'rienden, niets bekend \'an
de euveldaden \-an Kees; alléén onze tuinman kende hem, of

althans scheen liexdg oji hem gebeten, wat moest blijken uit zijne
woorden, mij oji een zomerdag,toen hij het gras maaide,toegebeten:
,,Als ik dieccn kameraad \'an jon. diéén lilleken blauwen
eens te jmkken krijg, dan sloai ik 'm z'n arses in "
Den titel waarmee onze tuinman Kees \ereerde, zal ik maar
niet herhalen; in het oude testament komt de naam x'oor \an

de stad, door Jeho\-a door middel \'an \"unr en zwaxcl \'ernie]d,
wier inwoners, zonder dat de liedocling tot schelden \'oorzat,
elkaar aldus mochten noemen.

Oj) den Zondag, waaraan ik ilit xa-rhaaltje ontleen, had ik het

fluiten ojr straat al gehoonl ,cn ook (je tweede o])roe])ing. Ik
was al fijrgestaan en had gezegd, zoo blankweg als iemand, die
volkomen \'rij is in zijn doen en laten. ,,Zie zoo, nu ga ik eens
wat wandelen' . Ik had zelfs al goeden dag gezegd en was juist

OJI het punt, gemaakt langzaam, de kamerdeur uit te gaan, toen
mijn vader me toeriej); ,,Je moet eens met Jan van (lalen gaan

wandelen, ik heb zijn \-ader beloold, dat jij hem \'anmiddag
zoudt komen halen . Al \'ond ik de uitnoodiging door nnjn \ ader
gedaan eene onbescheidenheid \an de ergste soort, door niets

het ik merken hoe onaangenaam mij het ojigedrongen gezelschap
heid voorwendend, „Da's goed. Pa", en ging de kamerdenr mt.
Jan van (mlen gold bij vaders en moeders als een modelzoon
die ons voortdurend tot voorbeeld werd gesteld; volgens de v-erhaKn van nujne moeder beschikte Jan over volmaaktheden, die
diVe lel'
V™ S.Pcanoniseerd te worden. Zijne voorbeel\an jan was, zelfs antwoordde ik, eene zekere mate \ an ojigewekt-
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eene geliefkoosde jikumrii v-m''r'' b'aakzindehjk werd gedragen;
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hehlHu, want, toni ik i)]> lU' stiaat grkoim'ii, nn iniiin' wa^'litaiKk-

knnuuten t-etrad r.ep Kees: „wat kpk ,e zuur, nu^ c nui ru;.-

al zoo n llanrr- geroel om en bij de maagstreek, een giwoel dat me
altijd drukte, als mijn r-rije tijd zoo maar voorbij ging, zonder

km ste week waren, kurt na elkaar, x-ersel.illende nujner ein-elkukn aan den dag ftekumen; d< had een pelielkuusde peer mijns

dat er iets gebeurde.

a was alle reden tut hezurKdlieid Noor me: gedurende de

adeis, die ik al dapeii lanj,^ begeeri^' had aaiif^ckeken, uiieeeeten;
al twee Zundapn achter elkaar had ik in ile kerk ,011 de heer"
gezeten, duur het dubbeltje stueleiiKekl ten eigen bate te gebrui
ken, de kuster <lie imj niet meer ,,gued" Namd xa.ur gruutere bediagen, had mijn xaider tut betalen aangemaand, uuk bij lans

unze meuk had ik eene leening gesloten en het bedrag daarvan
luid ZIJ gevonden nit de fondsen, die het hnishundbuekje ujile\eide, daaim had zij ilen jiust geboekt als ,,jongenheer geleeiul

Doe Jan echter te or-ertnigen r-an de noodzakelijkheid van
het bezoeken onzer soos! Jan had geen geld oji zak, schnrr'de
herbergen jilichtmatig, rookte nooit: Jan zon dan ook niet zóó
maar te berr-egen zijn zich te laten introdiiceeren in onze clnl-i,

die vergaderde in . .de gebraden aal" bij Jasjiers,
Oj) Kees' drink-handberveeg had ik met een knijioogje van
best-verstaaii-hebben geantrvoord en rvas daarna met Jan, een
beetje vlugger dan de anderen loojiend, vooruit gegaan, al door
over koetjes en kalijes keuvelend en met belangstelling luisterend

12^ cent ; ik had me eens ziek en onjiasselijk gevoeld, en had
deze ziekte \eiklaaid, als te zijn x'oortgesjiroten nit het inadcinen \ an de mntfe Ine.ht op school, terwijl mijn raider deze ziekte
in \ erband bracht met het op wonderlijke wijze, geheel rain-

naar rvat Jan zei; het flanrve gevoel in en om mijn maag rvas ver-

zeUe, reulwijnen zijner hah'e en nog rookbare eiiuljes sigaren.

meer naderend, lieji ik me te verknenkelen van jileizier bij de
gedachte aan de rvelgeslaagde jioging Jan bier te laten drinken,
in een hensche herberg, en misschien rvel een Indisch strootje,
Kei-s' sjiecialiteit, te laten rooken.
Toen 't gevoel r-an r-rengd en al het bnitengervone rvaaraan
ik me zon vergasten, na or-ertnigende redevoeringen, die het gif
der verleiding drnjipelsgervijs in het gemoed r-an Jan, zouden
hebben gegoten, mij te machtig rverd, keek ik even om naar

De blikken mijns raiders rrairen dan ook, gedurende de laatste
dagen, dikrvijls bedenkelijk lang oji mij gericht, en nit erraring
rvist ik dat deze belangstelling niet enkel r-eroorzaakt rverd door

bervondering voor zijnen brar'en jongen, maar dat zij jilotseling
zon eindigen oji ger-oelige, r-oor mij zeer onaangename rvijze.
Ik had mij ernstig r'oorgenoinen door een, mijne zrvakke krach
ten in aanmerking genomen, behoorlijk gedrag de geraiarlijke
aandacht ram mijnen raider ram mij af te rveiulen, hoervel ïiet
toch een merkrraiardig r-erschijnsel rvas, dat steeils na het maken
ram een dergelijk r'oornemen, het noodlot er een dnir'elsch ge
noegen in scheen te hebben, mij dan eerst echt raior een kolossaal
rvanbednjf te zetten.
De raaiag van Kees ,,mag je niet mee", beantrvoordde ik dan
ook zeer mistroostig en onwillig met: ,,jarvel, maar non moet ik
die stomme Jan gaan halen".
Eerst een oogenidik stilte bij allen, dan Kees nijdig ,,rvel
r-erd. . . , die tlanrve bl. ... !"

Een der oorzaken ram onze bervondering raior Kees rvas, dat

hij zoo rovaal kon rdoeken, dat r'onden wij een benijdeiisrraar
dige eigenschaj) in hem, hij kende een heele litanie ram rdoeken
en nit het r nnrrverk ram zijne levendige verhalen, sjioten zoo nn en

dan als r nnrjiijlen zijne rdoeken oj). Wij dorsten dat zoo niet te
doen ramrr'ege 't biechten en de angst, dat de dnirad je rvel
eens jilotseling bij de haren naar de hel kon sleejien.
,, Je doet het eenr-oiidig niet", zei er een na Kees' nijdigen nitrail. ,,je zegt dat je 't r-ergeten hebt,"
Deze raad scheen mij zeer ojivolgensrvaard: er bestond een
kans dat mijn raider dien ram Jan nog in de eerste dagen niet

zon sjireken, tijd gerronnen rvas al r'eel in deze benarde onistanili.gheden, maar zeker was, dat als Jan en Kees een lieeleii middag
bij elkaar moesten zijn, er groote dingen stonden te gebeuren.
Daar schoot mij te binnen, dat mijn raider en moeder den ar-ond
ram dien zelfden dag, bi] de iamilie ram (lalen zonden gaan kaart-

sjielen, en als ik had vergeten den braren Jan te halen, dan zon
't er dien arond al dik r-oor me ojigezeten hebben,

In dezen nood bleef mij niets ainlers te doen or'er, dan Kees

drvenen, rve zonden ten slotte rvel in de soos terecht komen, er

zon dan toch iets gebeuren.
.Als zoete jongens wandelden rve r-erder in de richting van , ,dc
gebraden

aal"

en

dit zeer bescheiden restaurant al meer en

Kees, een mal gezicht trekkend.
Ik merkte op, dat Kees in druk gesj-irek r\-as met de anderen,
maar merkend, dat ik hem aanzag, zijn gesjirek afbrak en mij
blankrveg aanziend, begon te fluiten. Dit gedrag van Kees rvekte
onmiddellijk mijn achterdocht oji, hij had een jdannetje met de
andere r-rienden, dat hij voor mij verborgen hield, en zeker rvist
ik dat dit jilan ten doel zon heblien Jan in de benaurvdheid te

brengen: naar alle rvaarschijnlijkheid zon het gevolg voor mij zijn,
(lat het lang geduchte juik slaag eindelijk eene jiijnlijke gebeurte
nis in mijn jonge Icwen rr-orden zon.
Ik had mij juist r-oorgenomen even een apartje met Kees te
hebben en bij liem om inlichtingen aan te klojijien omtrent zijne
r-oornemens, toen de stem r-an Jasjrers ons al r-riendelijk nitnoodigend toeklonk: , ,Zoo komen de heeren eens 'n potje bier hoale?"

Jasjiers stond breed-nit, r-ast als een standbeeld in de denrojiening r-an zijn kroegje: hij rvas een groote kerel r-an or-er de
zes r-oet, in zijn zwarten koji r-ol haar aan schedel, kin en rr-angen glommen een jiaar glimmende oogjes, maar iwen jiinkelend
tnssclien de half gesloten oogleden, \'oor de r\-ereld rvas Jasjiers

een niet onger-aarlijk individu, omdat hij stroojite en met smok

kelaars heulde, r-oor ons rvas Jasjiers een goedaardig gastheer,
die onze genegenheid gewiinnen had, omdat hij ons betitelde
met , ,heeren", zijn jiet rvel eens afnam, als rrij r-ertrokken en ons
wel eens ei-nstig onderr-roeg: ,,Hoe stoan de zoake?"
Die r-raag r an Jaspers had ons al menig extra glaasje bier ge
kost, immers deze r-raag rverd altijd beantrvoord met een zinnetje

in een zucht gesjiroken als: , ,()ch, dat gaat nogal, 't kon betm- ,
rvaaroji Jasjiei-s onmiddellijk ten antrvoord liet r-olgen: ,,Xon,

mé mijn is 't maar donderen, as de heere nie non en dan es bij

ten ojizichte r'an Jan zachter te stemmen, en hem te r-crzoeken,

me krramen, rvas 't heelegaar niks".

den zoeten jongen r-an middag, r-oor één keertje, met rust te
laten. Maar Kees zag er niets in, en na een poosje bemerkte ik,
dat hij het genoeglijk scheen te r-inden, dezen middag eens on

r-erschaffers ran zijn affaire, Jasjiers moest gesteund wdiden en
(lus maar rr-eer een ,,jiotje " bier besteld: Kees r-ond Jasjieis ,,een

gestoord, OJ)(ie hem eigenaardige w ijze, met Jan te mogen r-erkeeren.

door en door fatsoenlijk man'! en Kees rvist 't.
Jan keek Jasjiers verrvonderd in 't gezicht en zag daaarna

mij

, ,jiotje bier",

1

Met een zeer liedrnkt gemoed ging ik oj) weg naar Jan's huis,
de drie r-rienden waren eerst rrat achter mij gebler-eii, en ik roeide,
dat ze elkaar r-an jiret in de ribben stootend, al r-oornit genoten
r-an de traktatie, die de nitnoodiging mijns r-aders hun dezen
middag lirengen zon.

■Aangekomen r-oor de deur r-an Jan s huis, bler-eii twee riienden en ik staan: Kees liej) door, terrvijl hij laclieiid rieji: ..ibzjil

Jasjiers zag ons r-oor r-ol aan, beschonw-de ons als kajiitaal-

r-ragend aan, ojiheldering r-erlangend omtrent dit buitengewoon
ger-ah een kroegbaas r-an zoo ongunstig uiterlijk als onze_ brave
Jaspers die in zijn lienKlsinoiiwen staand v'oor zijn S(diunnif4 lirMbergje, ons scheen te kennen en familiaar nitnoodigde oji een
,

, ,Xon," zei Kees, , ,(lat konden rve wel eens doen , en (fen

maar even rvegblijr-en, anders gaat 't schat je zeker niet mee .

huichelaar uithangend, verr-olgde hij tot Jan: ..Jij gaat zekei

jes gevraagd had ,,of de jongeheer Jan mee mocht gaan wande
len" verscheen de genoodigde al gekleed, geheel m de puntjes,
en het leek wel of ze hem z(V. nit het kijkraam r-an een kletnen-

schijnbaar niet luisterend en aandachtig naar de rvolkend tuiend
staan maar in mijn borst ontstond en groeide een groot ger-oel
van r-rengde, zoodat het me moeilijk rverd mijne houding r-an
rveiiiig belangstellende in hetgeen stond te gebeuren, te bervaren

Toen de deur, nadat rve gebeld hadden, was ojieii,gedaan door
eene onrve dikke meid, die er ook al erg braaf uitzag, en ik zoet

magazijn gehaald hadden: een wandelstokje met zilr-ereii knoj.
hield hij netjes in het midden, horizontaal m (Ie hand, en
"i'l
en mijne andere r-rienden met diejie min.ichting rtirii ( c, "J ' *■
j)-arelgrijze handschoenen aan. Zijn onweheeitjes
heeren, zullen rve non maar eens gaan kuieren . rverd met zwij

gen beantrvoord: zrviieend gingen rve de deur nit, en r\-e waieii

een paar honderd passen verder, toen Kees stem gemaakt r i n dehjk en welrvillend, achter ons klonk: Zoo. /.<><'. en
"
jelui 't schatje ook eens meegebracht? Jan s
. |^j.
ding van zich voelend net jiersoon rvas jilotsehng r ei
.. ,T.,,

.Als ging mij die r-raag r-an Kees volstrekt niet aan, hleef ik

en het niet nit te brullen r-an jileizier, rond dansend als een jonge

A'erbeeldt je, 't schatje in de kroeg!, 't schatje ongehooizaam
aan de bevelen van zijnen strengen Ta Och, och! dat rvas
toch te kostelijk. En dan, rvat al voordeden zon deze kroeg

gang ons bezorgen, In voortdurende knechtschaji van ons clubje
zon de boosdoener voortaan zijn dagen slijten: hij zon met meei
durr-en klikken, want als een steeds dreigend gevaar zon de ont

dekking van dezen gang naar de kroeg hein het zwijgmn ojileggen.
, ,Ik mag geen bier drinken van Pa", zei Jan

di^ed onhandig en scheen zich in zijn vel niet '"^'^''\t'nns te gt r i cn

vraag, en meer durvend, liet hij er oji volgen: , ,Ik lust het ook

Pc'woon met ons verder, behoorlijk meesjirekend: nj

"",%on, drink dan rvat anders," liet Kees er onmiddellijk op

Tot
miine niet
niet geringe
geringe verhazing
verbazing zei- Kees r-eideijne s (
l'ot mijne

_ J

sukhT niet met steenen naar de honden, en ook de, andeii riKii

den schenen beïnr-loed door Kees' gedrag en stajiten i listig m
regelmatig r-erder.

ik

hoen

p -d een poosje buiten de stad gervandeld hadden en

rre

•en a-mkeek,
zag een
ik, dat
hij achter maakte,
Jan's rugrvaarnit
zijn hanil
Y'i 'iVngend.
drinkgeliaar
ik
ar zijn mond' brengend, een drinkgeliaar maakte, rvaarnit i '

middellijk begreeji: . .W'f moeten naar de sik.s
\n r ond ik dat rve al lang genoeg zoet gew ( ( st w ai i n, ik

.g

'''veriiaas(l zag ik Kees in 't gezicht: wat anders

,r non anders r-.ior Jan bij Jasjiers te vinden " j;

rvat zon

; ''f

vijfcenten jier glas kostte. Ja, er rvas jenever, bi ander ijn, ci

troen, jiarfait amonr, anijs, cognac, maar dat rr-aren lekkeimjcn,
,li<" we ons voorstelden eerst in de komeiu e jaren te pn-even.
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EEN TOLTEKEN-PAEEIS IN MITI.A. (j;i;hicsta Vi^icnRD).

WONDERE OUDHEDEN.

WlEdurft'zeggen,— mocht het zelfs bij grove benadering

tempelstad, we kennen iets \an hunne koningen, \an Ixlilochtli

natie ojihracht? Welke de geschiedenis is van het

weinig thuis in den keizerstijd der Moctezuma's, Tot we dan na

Mexico vóór er de Azteken, vóór er de Tolteken
kwamen? Hoe het daar was onder bouwers van

overingshorden onder Cortez, de Christenbarbaren, die er kwamen

maar wezen ■—, hoe oud het volk is, dat een Diaz lot

pyramiden en van gigante heidentempels en luxueuse paleizen?
Wel iets weten we, hebben we gevonden hier en daar, maar
't is zoo bitter, bitter weinig.
Wel kunnen we als vast aannemen, dat eeuwen vóór Christus'

geboorte Mexico reeds zijne steden, zijne tempels, zijne gerechts
hoven, zijne wetten, zijne beeldhouwkunst, zijne tuinen, zijne goud
en zilver- en kopermijnen moet hebben gehad.
Maar verder?, , , ,
Wat weten we dan meer?

*

*

Beter, — althans niet geheel in 't donker, — staan we tegen

over Tolteken en Azteken, Van hen zijn ons ten niinste nog tee-

ken-geschriften gebleven, we weten dat de eersten in b48, de laatsten in iigö verschenen, we spreken van het land Anahuac — dat

nu Mexico heet — met Tenochtitlan als hoofd])laats en eerste

en Netzahualcoyotl, \"an Xolotl en Xezahualjhlli, we zijn 'n
8 November 1519 de ..coiujiiistadore.s" er weten, de Spaansche ver1 ooven en \'erkrachten en branden en verliederlijken.

Die ei de vandalen ook tegelijkertijd werden, in dom

opgevoeid fanatisme zoo goed als alle kunstwerken, — tem])els, afgoden, j^aleizcn, tuinen, beelden, — \'ernielden

Aan wie wij T juist te danken hebben, ,,dat" we zoo weinig
maai \an het land Anahuac en zijn wondere ontwikkeling weten,
dooid'en ze, wat er aan tabletten en schriftsteenen en hieroglvphen
gevonden werd. zonder eenige piëteit bekrasten en \-erbraiulden
en tot schiei niet meer te herkennen gruizel sloegen,
Beschax'ing die er \-an Eui-oiia kwam'
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nof^' kennen we de

1•
Palenque-rijkdominen eebrekkik
maar weten we al)suluut niets
van hunne uitgel)reidheid

Ut vaaihjk — zooals x'olgens enkele schrqvers — deze oude
1 olteken-stad driemaal de grootte ^■an Londen kan hebben
geliad ?

moesten zwart gezicht met mijter en turkois-mozaïek

oorhelien, weg moesten juweelen schepter en zonderling kleurig
scluld weg de opkrmgelemle rook en zachte kruidengeur.
Ze bouwtlen er de Xuestra Senora de los Remedios, het Chris

tenkerkje, dat er nog heden staat,

Die brokstukken echter welke wij onderzochten, waeiaain wij
iets kunnen" \'eriiioe(.len, zijii bijzonder belangwekkend. Zoo

Cholula.

geiniuwd op een jiyramide \-an bijna N-ijftig ^■oet iioog niet een
grondvlak van drielionderd bij twcehonderd\-ijitig. Er zijn iioorten
en kamers en altaren en muren bedekt" met fijngeteekeiule
hieroglyiihen en . ,stueco"-\-ersieringen en kunstig gebeitelde ta
bletten. En waai nog trajipen bestonden die ojigingen naar

.xlagccoach naar het dorj)je San Juan Testihuaca, een hartig
.Uexicaansch ontbijt oj) de jilaza daar, 'n jiaar mijl verder nog te
Jiaaid (looi lava en scherjmaaldige cacteën, — en wij vinden ons
w)<.i wecT andere even mysterieuze relieken, N'oor de jiyramiden

loen ( ortez, tle .xomiuislcidoy' . met zijn legertje \'an ruiterij

kcimen, omdat weer alle teekengeschriften door Sjiaansch fanatismt^ \einield zijn i och, — dag en nacht staan er ..niralcs".

zijn daai tempels \-an wonderlijke seiioonheiil. Hén daaiaain is

torens \'an 'n dertig tot \-ijftig voet daarboven.

eii arquebusiers de eerste maal Eholula — niet \-er van de Az

teken-hoofdstad
binnentrok, \'ond hij daar een heilige betlejilaats, n Mecea, waar duizeiule jielgrims \-an \-er, \-cr weg neer
bogen voor de temjiels hunner steenen goden en waar immer
laaiende \'uren hunne geuren sjireidden van kostelijke etherische
gommen en harsen en kruiden.

En hij telde er vierhonderd torens — twee, soms maar één,

\-oor eiken tempel — terwijl hoog daarbo\-en, oj) een geweldige
pyramide het hoofdaltaar lag. De weelderige temjiel van , .{hictzalcodil . den niystieken . .god van de lucht" wiens grillige beel
tenis er stond, 'n mijter bo\-en het zwart gelaat, 'n halsketting

om \an jmur gmud, oorbellen \-an turkois-mozaïek, 'n juweelen

scbeptei in de ééne hand. in de ander'n zonderling kleurig schild,
t zinnebeeld \'an zijn macht o\'er de winden.

Door wien, in welken tijd, was deze reuzenpyramide gebouwd?
n Pyiamide, geweldiger dan welke ook in Egyjite! Met een
hoogte \-an honderd ze\-en en ze\Tntig \-oet bovengronds en

basislijnen \'an meer dan duizend \-oct of. . . . tweemaal zoo
lang als de groote Eheoj)s!
Zeker \ oór de komst der Azteken daar, was er het wonder al.

De legende zeide er van. dat het gebouwd was door een
geslacht \ain reuzen, afstammend \"an de o\'erle\'enden \-an eenen

zomh'loed, in wier ^•oornemen het lag liunne iiyramule hemel
hoog te maken, waardoor zij zich echter het misnoegen der goden

OJ) den hals haalden en met wiiir door dezen werden gedood.

Een legende inderdaad, welke \'errassend overeenstemt met

de ( haldeeuwsche en Hebreeuwsche \ ertelhngen \'an den Zond
vloed en den Toren van Babel.

Als een heu\'el, de vier hellingen begroeid met boomen en bosch-

jes en wilde bloemen tusschen hoog zijig gras, leek mij de jiyra-

inide nu, — een berg van klei en kalksteen, waaraan \-an terrassen
niets te vinden meer was.

Der ..coiKjiiisiador'en" gewoonte getrouw, was terstond al wat

(jiictzcilcoatr-tempel heette, met den grond gelijk gemaakt en
ook al wat daar^aan hieroglyphen bewaard werd, vernietigd
helaas.

Jrf «

hoog OJ) de j)yramide van

n Ze\-enentwintig mijl ten oosten' van de hoofdstad, een antieke

\an de Zon en de iïlaan.

Oudheden waarover nog zoo weinig door ons is te weten te

gom ei lunnents veld-jiohtie, deze ruïnen te bewaken, nauwletteiui

ei y)oi te zorgen, dat aan de ojigravingen niet wordt geraakt
1 weehonderd zestien xmet hoog is „de Zon", „de Maan" hon( 01 d Mjltig, — doch sinds dit ojimeten is echter gevonden dat
deze pyraimden zich ook ondergronds uitstrekken. Hetgeen ar
cheologen sterk doet \-ermoeden. dat we hier weer te doen hebben
met bouwwerken, welke de grootste Egyjitische jiyramide in af
metingen overtreffen.

En zoo zijn daar meer sjioren nog. die wijzen oji een jirehistorische

stad \-an reuzenlijnen, met temjiels en muren en \-estingen 1'r

zelfs nog een citadel
- .da ( uidadcla" — met muren van tweeen-dertig \'oet hoogte en over twee honderd voet dik weergevonden.

Inwendig kennen wij de ruïnen nog weinig, al zijn hier en daar
in kleinere jiyramiden en ook in ..de ]\Iaan'\ openini^en genuiakt.
die ons in kamers leidden, waar\-an sommige muren in de schoonste
kleuren waren wrsierd en beteekend.

Daaiuit,

en ook uit het \'inden \ an \ azen en klei-maskertjes

wordt door onderzoekers sterk vermoed, dat nog véKÏr de tol
teken \ an het Noorden er kwamen, die stad \ an\le Zon en de
Maan er moet zijn geweest.

*

Van de Azteken, begrijjielijk, weten wij veel meer.

Wij weten hoe dezen geloofden aan 't bestaan van een ()j)j)er-

wezen een Heer der Schepjiing, dien ze in hunne gebeden aansjiraken als ,.de God waardoor wij leven". Hoe zij weer Hem Zijne
ondei-goden gaven,

dertien hoofdgoden —, en daarnaast weer
meer dan twee honderd kleineren, — bij goden.
En dan kwam als hun eerste afgod, als de beschermer hunner
iiatie, de \'reeselijke Huüzilopolchli. de Me.xicaansche ^lars.

n Bloeddorstig monster, welks beeltenis zij behingen met het
kostbaarste der kostbaarheden, — welks tempels de hoogste, de
statigste waren van alle hunne gebouwen, —welks altaren altijd
bedekt waren met harten \'an honderden menschenoffers.

Hmtzilopoichli, die volgens de merkwaardige mythe uit een
maagd geboren zou zijn; van wien \'erhaald wordt hoe zijn moe-
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SCNAA TSENZEILEN

WAT is eeinoiuligcr dan srhaatscnzi'i-

len; men bindt zijne schaatsmi onder,
neemt een stuk doek, dat nim' "P

een of andere wijze opspant en kiaai
is men. Wanneer men nu maar ijs

en wind heeft, ruimte en moed, dan zeilt men
honderd tegen een voor den wind af. . - . maar

niet in den wind oji, daartoe behoort een weinig
hamliglieid en juist dat lieen en weer zeilen is

het, u'at 'de sport zoo aantrekkelijk maakt en
waai oni ik niet zonde willen rnilen met deii

Canadees met zijn toboggan, den Noor met
zijn ski en den Davoser knrgast met zijn
sleetje; zij allen gaan Adiegens\'lng ber.g af,
maar.... moeten loopen, of zich oj) een of

andere wijze terug laten brengen, om weer \ an

STEENEN TIJGER, OPGEOl^'^^'
der, een godvruchtige vrouw, op 'ri ^

r.. ''90/

voren aan te beginnen.

dat pg

ging, een bal in de lucht zag
va^ Upn., ^^T'Pelwaarts
welken zij opving en op hare borst, ^^^gstak.
euuge \'eeren,
kort daarna zwanger voelde en ei'j'^lgcle mp+
ziciv toen
god te baren, welke — evenals Min^}^'^ — opwn, gevreesden
kwam, een speer in de rechterbalk' ^en schim''!f"i
schild in de linker, en
het hoofd bedekt met een kam van ^F'^ene
pluimen.
(Zeldzaam curieuze overeenstemtk'bg ^'eer
met

legenden van de Ganges, Thibet en ^'hna!)
Dan kwam de ,,god der lucht",

mcainatie-

®delm(,pHicrp r, , 1

.1

die gedurende zijn aardsch bestaah ket gebruik
£i„i— van
U'^metalen,
zakodtl,

landbouw en staatswetenschap moet hebbc
Door een of andere reden echter wa^.keze

onder'

Reeds in i8b8, dus 21 jaar geleden, sclireei
\\icheis in zijn boek getiteld ,,Schaatsenrijden' 011
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te verlaten, waarbij hij in Cholula

schijnlijk den bouw der Cholula-l'3|'"amide. (die ik reèdr^bè"

schreef) ten gevolge zal hebben gehad. Aan de Golf A-an ^ie.\ico
gekomen, nam Quetzalcoatl afscheid v^-n zijn \'o]peline-en behioffle
dat hij met zijn afstammelingen hiernamaals bij hen terug zou zijn,
stapte in zijn bootje van slangehuiken en roeide den grc)()ten
oceaan op, naar het fabelland Tlapahan.
En trouw wachtten*de Azteken "P de terugkomst van dien

Buttij|fie
A IziP"in

"msti"eken
x-an Slikkerveer
ziet men
zeilen op dour
schaatsen.
gebiiukte
zeil wordt
\'er\'aardigd
twee

Ihan .notte van ki6nisv\
o\'ei elkander
be\'estigd
zeildoek,
a ijze
7 voet
in 't A-ierkant,
te met
oA-ertrekken.

n t zeil hetwelk den vorm A-aii een vlieger heeft, houdt men,
Pvenale,
wapenschild, met de armen steA-ig A-ast; men kan
hlerme'l® met a leen A-oor den As-md m A-liegende A-aart over de
lakte voortsnellen maar ook tegen den wind op laveeren".
de

gedurende de ijsfeesten, die aldaar in
ren
86
en
87
gehouden
werden, kennis met deze sjiort
ja'

bij

'^«lert jaren bekend was

en

1'^^ Jobs. Smit, die

ook. (?1 1 , 1®.
zei en te Avater, menig nieuAA- idee in
praktij1^ lacht.
Het i'' vieemd, dat niettegenstaaiule deze
reeds 20 jaar
geleden liier m den omtrek bekem' Avas,Sjiort
en oji de sjiorttentoonstelling te 's-tjiaA-enhage in ihc)2, o.m, een comjileet
Al met een foto, die het zeilen

zegenenden god, welke, geweldig van bouw, hi lilanke huid had.
lang zwart haar en 'n golvenden baard, — een traditie waarmee
liet later succes van de ,,conquistadores Wel in nauw i-erbantl staat.

kon zeggen:

komen we ten slotte aan de ,,penates" of huisgodjes, waar
van er kleine afbeeldingen zelfs waren tot in de armste woning.

I;/
9

Afgaande zoo langs alle rangen van hoofd-goden en bij-goden

Begrijpelijk dat er dus in Anahuac de noodige tempels, —
.deocallis" —, werden gevonden. De meeste in ])yramide-\'orm
als van oud Egyjite, met vier of vijf terrassen, entraiijien rondom,

Dit gezegde
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kennen "A (leze Sjiort naiiAvelijks ,
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Kinderdijk bij ijsgang bijna niet te berJiken w''"
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dien tijd door geen A-reemdelmgen wad
mede oorzaak zijn van de weinige A-erK r

gvin'-ende
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st;ikk(.T,

uk' in U'iUmi' hand buitt'iidinn ccn

wu'oorzaakt door de enorme gewichts\-ermeerdering \-an de schaat
sen, niet opweegt tegen het daar

stuk lavlt uin to sturnn, lint niuet

aanlf^^en, uin acliternwr (m.ta
iH'ik') \alleiult', ,,(>]) een licdite en
sterke stuf", maar ilan ten slotte
tueh zeker uji liet ijs, zich zelden

mede te behalen voordeel,

Hoe men nu, gewapend meteen
ijszeil en oj) sehaat-en staande, met

pijn te doen, is mij natunrlijk,

het zeil moet omgaan, is moeiel

te beschrijven; liet is een slag,
evenals zwemmen en schaatsenrijden
zeil, alleen is het \'eel gemakkelij

e\enals n, lezer, een raadsel,

J)aaihij komt nof;, dat hij met
dit tteeomidiceerde toestel blijkbaar
nu't la\'eeien kan en dus ook terug

ker te leeren. Men begint het zeil
aan de latten \'ast te houden, hoe,

moet rijden of looj)en.

is onverscliillig, inits de onderkant

Buitendien wordt bij deze wijze
\ an zeilen een naar mijne meening,

N'an liet zeil horizontaal even boven

liet ijs blijft en de jnint naar boven

eerste regel \'an ..sehaatsenzeilen"

gelicht is, zooals oji de afbeelding

o\ersehreden en deze is ,,bevestig

IS x'oorgesteld. Daarna laat men zich
eeist maar eens x'ócir den wind af

niets van uw zeil aan uw lichaam.

Zoodat ge up elk willekeurig oogenkfijw
zeil geheel los kunt laten".
Zij die zich docu" deze regels
aangetrokken
een

gaan; dat gaat gewoonlijk niet hard
en

mochten ge\'oelen,

worden, Iraclit men dan \-an

proef met sehaatsenzeilen te

den wind to Icomon. ilan
1<

ZIJ 11, kdll ik niet genoeg aanltevelen
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al meer in tien wind op, dan wordt

bo\ enstaanden raad te \'olgen, IMen
\ergete niet, dat men zeilende oji
schaatsen, sclüi) en lading, mast
en roer is, dat de snellieid bij
eenige oefening zeer groot en het

liet wat men noemt ,,al schraler"
en staat men ten slotte stïl, of slaat

het zeiltje ,,tegen", wat voor den
heginner wel eens een onaangenaam
oogenblik is, \\'anneer een goed

ijs niet altijd overal effen is,

\ ersetiillende jiroeven lieli ik ge
nomen, u.a, door een sjiortriem om
te doen, waaraan een soort siij)baak be\'estigd was (zooals men

rijder deze manoeuvre een jiaar maal
herhaalt, dan zeilt hij heen en weer.
Bij het Un-eeren staat men natuurlijk

• 'W- '>• - ,J-

i leze in 't klein aan handschoenen

SCHAATSENZEILER IN RUSTSTAND.

op te hangen. Zoodra er zijdelingsche druk oj) den haak kwam,
liet deze natuurlijk los en was het zeil weer \-rij; zelfs dit heb
ik als ge\'aarlijk nagelaten.
Een tweede regel is, dat alleen zij moeten zeilen, die goed
rijden kunnen; zij, die niet ste\'ig oji hunne schaatsen staan,
zullen \"an zeilen veel meer verdriet dan jilezier hebben.
Een ijszeil, zooals het hier gebruikt wordt, is zeer eenvoudig
en in vorm het best te \'ergelijken met een ..sjirietzeil" of een
..emmerzeil' , dat men al naar zijne jiersoonlijke lichaamskracht
en grootte, grooter of kleiner kan laten maken,

\'oor personen wan middelmatige grootte, gewicht en gesjiierdheid, is een zeiltje, van vorm en afmeting als op bovenstaande
afbeelding m.i.z, aan te be\'elen. Dit zeiltje van sterk, dun
katoen (liefst z.g.n, ,,swallow-wing") gemaakt, wordt rondom
voorzien van een dun lijketouwtje, waarin aan de vier hoeken
kleine kojieren zeiloogjes ingesplitst zijn, waarmede het door
middel \'an dunne lijntjes zeer strak gesjiannen wordt op twee

kruislings gelegde Spaansch rieten stokken.
Drie jmnten van het zeil kan men blijvend vast binden; de
\ierde jnint bevestige men door middel van een rijglijntje aan
een zeiloogje dat aan een der einden \-an een stok vastgemaakt
is, of men gebruikt daarvoor een riempje,

O]) (leze wijze kan men het zeil steeds strak aanhalen en na
het zeilen heeft men slechts het rijglijntje of den riem los te
maken waarna men het geheel ojirolt.

Over eene vernuftige vinding, waarbij men van het oj) deze

wijze gesjiannen zeil niets behoeft los te maken en het toch in
elkaar kan rollen, misschien een andermaal,

beurtelings achter en voor liet zeil,

.... vecil, ,hooger
Staat
menden
achter
zeil, dan dan
kan
men gewoonlijk
,,aan
windhetkomen",

wanneer inen voor het zeil staat; dit is de reden geweest
dat mtm de zeiltjes wel gelijkvormig gemaakt heeft, ^aiodat
men altijd achter het zeil kan blijven staan omdat men beur-

^hngs den \ ooi kant voor achterkant en omgekeerd gebruikt

Het driikkingspunt dezer zeiltjes ligt evenwel te keel naar
N'oren,

De twee hier bijgaande afbeeldingen geven ,,Schaatsenzeilers"
111 lust-stand te zien. Hoeveel moeite ik ook gedaan heb om
een goede foto te krijgen, ,,zeilende", is mij dit niet gelukt.
El \ at en amateiii-jiliotogi afen die het gejirobeerd hebben, ver
zekerden mij, dat zulk een foto moeielijk te maken is en het
beeld in elk ge\ al \ eel te klein wordt om daarvan eenig nut
te hebben bij het aanleeien,

()\ci de snelheitl die men zeilende bereiken kan is moeielijk
te oordeelen; is het ijs glad, niet te hard, i'rij van vuil en
scheuien en de wind een tojizeilskoelte, zoodat het zeil geheel
tot zijn leclit komt, dan komt men de snelheid der ijsschiiitjes
die onder dezelfde omstandigheden zeilen, nabij. Met storm
evenwel zeilen de ijsschuitjes nog, de schaatsenzeilers niet meer.

Al Zoude men ook zijn zeil kunnen blij\"en hanteeren, wat niet
het geval is, dan zoude men merken, dat men bij de enorme snel
heid door een soort duizeligheid bevangen wordt, waardoor men
den toestand met meer beheerscht en in gevaar zoude verkeeren,

\\ anneei ik aan het bo\'enstaande nu nog toe\'oeg dat een
ijszeiltje, geheel comjileet, den ietwat handigen licfliebber oji
ciica / 12,

komt te staan, dan meen ik alles te hebben mede

^ ^

Het gewicht \an zulk een zeiltje is totaal 2^ K,(.. \\ff mmi
het netjes behandelen, dan schuift men het ojigcrold m een
hoes van zeildoek, wat het gewicht slechts met een jiaar ons

vermeerdert. Met dit gewicht netjes verjiakt. kan men o]) scluiatscm
overal heen trekken en is niet, als met een ijsschuit, aan een
water gebonden,

,

.Men kan de zeilen grooter laten maken en ei

gebruikt die grooter zijn, zij lieiiuoien e\cn\\e scc. i s
handen van zeer geoefende zeilers.

De vorm der schaatsen die men \-()or het zeilen gebruikt, is

vrij willekeurig. Het best be\'alt mij een zware friesche s(;iiaats
geslejien volgens een cirkel van circa (j \'oet straal. De nutte-

\-o()rk(.ining \'an oiigelooze jmnt \'oor o]) het ijzer is er ter laatsen
zijn aan te begelukken, afgehakt. Hond geslejien sc
can wenden en draaien,
velen, omdat men daarop veel \duggei

dan O]) vlak geslejien ijzers, Jrnkelen gebiuikcn

schaatsen, wat ik met het oog o])

voor

den wind langzaam aan, ruim bij

nemen, en ik hoop ckit het \'elen

ziet) en daaraan het zeil als 't ware

ineii gewent aan de eigen

aardige biiweging \-an getrokken te

bo\-enstaan(le ontraad. Smjdt

men tijdens dooiweer (en dan zeilt het soms 't best) te diep m

nog Imitenhet ijs met gewone friesciie schaatsen, dan kan
k; men
,,„K,-,bk-en
en

andsche kunstschaatsen met zeer dikke ijztis g

_
Teneinde

(laardoor lie draagvlak van het lichaam vergrooteii
de trilling die men zoo o ntzaglijk kan voelen, waiincu nnn
even 'iet
glad iken het
ellenhout
iJs
gedurende eenigen tijd over niet altijd
• •
te
verminderen,
lieenvliegt, zooveel mogelijk
ribde
mijner schaatsen beleggen met een I^ c,M. dikk(> laag gen

gi'oot deel neemt
die mate als ik
dit caoutchouc de trillingen ojh evenwel met m lat
het nadeel,
veronderstelde, dat het geval zoude zijn, zooicaoutcliouc van de beste kwaliteit, Voor een

IJSZEILTJES, KLEIN MODEL.
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t/edeelcl wat noodig is om deze jMachtige voor Holland zoo
/ocriaii-te soort te helpen verbreiden. Ons land, speciaal onze
orovincie telt ze bij honderden, de gespierde en geharde goede

naamste verschil tusschen

beide groe])en bestaat
daarin, dat bij de aard

riiders Hun allen roep ik toe: „Beschikt ge over voldoende
ruimte probeert het ijszeilen, en komt ge na lange ondervinding
tot nn'dere resultaten, wat betreft den vorm, de grootte of de
manier van toepassing van het zeiltje, wel. zet dan ook uw

sterren het buitenomhulsel

licht niet onder de korenmaat".

ten, nl. Lycoperdon perlatum, gaat hierbij. Naar

Alblasserdam.

__

Piet L . .

openspringt en zich om
buigt en bij de stuifballen
niet. Een photo van een
der meest algemeene soor

aardsterren en stuieballen.

deze fraaie zwam behoeft

{GEASTERS EN LYCOPERDONS).

herfst niet lang te zoeken,

Dat er onder de zwammen tal van bijzonder fraai ge

vormde voorkomen, mag, nu de kennis dezer inte

men in den nazomer en

want zij komt in zandige
streken

zeer

veel

voor.

ressante plantengi'oep zich meer en meer uitbreidt,

Het is ook een sierlijke

wel als algemeen bekend verondersteld worden. Maar
toch zal niet iedereen weten, dat er in onze bosschen

bruin van kleur en overal

en zeeduinen zulke hoogst artistiek gevormde soorten té vin
den zijn, als de aardsterren. Wie met deze paddenstoelen wil
kennis maken, moet zijn attentie richten op de meer zonnige,

droge gedeelten van bosch of duin, plaatsen dus, waar in den
regel niet zoo heel veel zwammen groeien. Daar kan hij, als hij
veine heeft, de gezochte geasters vinden en wel hoogstwaar

schijnlijk de fraaiste, hier afgebeelde soort, nl. Geaster triplex.
Wie dezen paddenstoel voor het eerst ziet, krijgt levendig de

paddenstoel, wit, geel of
bedekt met fijne, spitse
wratjes, waarvan de pun
ten echter bij de minste
aanraking
afbrokkelen.
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A.ARDSTER VAN BOVEN GEZIEN .
(SAT. GROOTTE).

Als ze nog jong zijn, kunnen deze stuitballen gegeten worden.
Zoodra echter de sporenklos niet meer een aaneenliggende, deeg
achtige. witte massa vormt, zijn ze ongescinkt voor het gebruik.
I.. E) )RsM \\ {'/■

impressie van een sierlijk gebakje. Niet alleen herinnert de
kleur althans die van een jong exemplaar,sprekend aan taartjes

deeg,' maar ook de vorm is precies die van een goed geslaagd
confiseursproduct. De geheele ster steunt oji 4 tot 8 om
gebogen stralen; hierbinnen.bevindt zich een sierlijk kommetje
en middenin .ziet men een peervormig bolletje, bovenaan eindi

ARREN OF TIKKEREN?
Twee benamingen voor hetzelfde, welke dooreen gebruikt woi den, of zuiver jilaatselijk zijn ; hier rijdt men met een ar, daar
met den tikker.

gende in een fijn openingetje, het mondje.

Oorsjn-onkelijk kwam

de arreslede of nan-enslede in zwang,
doordat de narrengilden er vermakelijke
optochten mede hielden; de rederijkers

Zooals licht te begrijpen is, ligt de geas
ter niet los op den grond: door middel
van een steeltje is hij bevestigd aan het
onder de oppervlakte groeiende mycelium. Dit toch vormt de eigenlijke plant,

kamers

hadden

in

de zestiende eeuw-

hun eigen kamernar op de ijskermis. Het
sierlijke slederijden met bontcostuum en
berenhuiden getooiil. tle jiaarden met
rinkelbellen en wajijierende jiluimen ver
sierd. de slede vol snijwerk, verguld ol
beschilderd, dateert uit 't begin der
17de eeuw. Koning Hendrik III, die
eenigen tijd Koning van Polen was.

terwijl de sierlijke zwam als niets anders
dan het vruchtlichaam te beschouwen is.
Wanneer een aardster pas boven den

grond komt, vertoont zij nog niet den
fraaien vorm, waardoor zij zoo algemeen
de aandacht trekt. Zij heeft dan een

tamelijk wel bolvormige gedaante. Be
kijken we zulk een jonge jdant wat

bracht te Parijs de Poolsche slee in de

nader, dan blijkt ons al spoedig, dat zij
bestaat uit twee lagen en een binnenin
gelegen sjiorenmassa. Van deze twee

mode.

omhulsels is het buitenste verreweg het
dikste en zelf weer samengesteld uit
vei'schillende andere lagen. De binnenste
hiervan noemt men de coUenchymlaag.

een allegorischen ojitocht in sleden, zoo
als wellicht nooit vertoond werd. Keu
rige afbeeldingen van de \-erschillende
groepen en ridderstoeten, welke er deel

Wat gebeurt er nu, als de aardster wat
ouder

wordt ?

Het buitenste omhulsel

Holland gaf in strenge winters

reusachtig groote sledevaarten te zien.

Een Leidsrh genootschap hield in 177(1

van uitmaakten, waren dezer dagen te
zien in de collectie Hartkaiu]). op een

Fofo T.. Doysniat! Cz.

AARDSTER r.4A'

neemt water op uit den dampkring;
{NAT.
daardoor zwelt de collenchymlaag sterk
op, en eindelijk wordt de drukking, door haar uitgeoefend, zóó
sterk, dat liet buitenomhulsel losscheurt en in \-erschillen(le

TERZIJDE GEZIEN.

dier interessante tentoonstellingen van

GROOTTF.k

dezen bekenden collectionneur. 'Handen
vol geld werden soms uitgegeven in den vroegeren tijd, waar
men elkander overblufte met rijk sledetuig; menige student

slippen wordt verdeeld. Een deel ervan blijft bij Geaster triplex

stak zich er voor in de .schulden, wat wij daar in het Panorama

als een kommetje staan.

zaaltje bevestigd vonden in het onderschrift hij een anannl

Op .deze manier Verkrijgen de aardsterren den mooien \-orm,
waardoor zij boven al hare verwanten uitmunten. Het binnenste
hulsel, het peervormige bolletje, bevat de sporenmassa. Als de
zwam rijjijis.'^doet de "geringste aanraking een bruin wolkje de
lucht instuiven. Paddenstoelen, waarbij dezelfde wijze vair
sporenverspreiding valt oj) te merken, zijn de stuifballen. Welis
waar gelijken deze. ojipervlakkig gezien, heel weinig op de
geasters, maar toch zijn zij er nauw aan verwant. Het voor

afgebeelden student :
..Wonder boven wonder!
Een Nar in een Arreslee.
W'ech Geld en Boeken!"

Deze mooie, iloch zware sleden waren \-oor de hard rijderij met

arren echter minder geschikt. De wedstrijdslede

was

hoogst een-

voudig gebouwd: een zitjilaats in den vorm van een bakje, onder
steund door enkele ilragers. die op de ijzers stonden. Dit was
de ..tikker", ook wel . .kakstoeltje" genaamd, en waar het slede-

rijden een wedstrijd-sjiort was, sjireekt men nog altijd meer \ an
.tikkeren" dan van ..arren".

'

'

SPIEGELING.
In 't venster \-an mijn buurman is een tuin. . .
In 't bochtig glas zie 'k schelle groene \ lekken
Die kringen of langvver])ig vierkant rekken.
Al naar de wind suist door den dichten kruin
Der wit-bethyrste blare-boombazuin.

Waaruit dooiwonkte groene wui\-ers strekkeit

Die t pad met wieglend schauwgewoel bedekken

Nu 't av„,Kll.ch, al schu.n.-v valt «, «i,,;!,,

Maat t hcht verdwijnt en scheemnug komt nu n ■
IMijn buurman treedt a-in T ^•e,t ■+
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