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Alle kopij ook die met illustraties, zoomede afzonderlijke illustraties
(fotografieén, teekeningen, enz.), gelieve men te zenden aan de redactie,
Rokin 74—76, Amsterdam. Duidelijke naam en adresvermelding
wordt verzocht ook achter op de foto's.
De uitgevers verzoeken beleefdelijk dit blad te noemen als 7nen naar

aanleiding van eene advertentie, een aanvrage of een bestellmg aan een
adverteerder doet.
Het auteursrecht voor den inhoud van dit blad wordt verzekerd

overeenko7nstig de Wet van 28 Juni 1881, Stbl. No. 214.

SCHELTEMA«'H0LKEMA'5 BOEKHANDEL
STERDA

OVERZICHT VAN DE WEEK.
12 November. De Nobel prijs voor scheikunde toegekend aan

prof. Otto Wallack te Göttingen, die voor literatuur aan Paul
Heyse.
De Fransche Senaat neemt de wet op het onderzoek naar het

vaderschap in tweede lezing aan.
13 November. Terugkomst van den lerschen nationalistischen

leider John Redmond uit Amerika, waar hij gelden heeft inge
zameld voor de Home Rule-beweging. Zijn reis van Oueenstown
naar Dublin is een ware zegetocht.
14 November. Het requisitoir in de Papendrechtsche straf

zaak luidt : ontslag van rechtsvervolging wegens ontoereken
baarheid.

De Duitsche luitenant Helm, beschuldigd van spionnage, door
de rechtbank te Winchester ontslagen onder borgstelling van £ 250.
Het Keizerlijk Russische gezin vertrekt uit Egelsbach naar

Rusland.
Ongeregeldheden in Apulië naar aanleiding van de maat

regelen tegen de cholera; betooging tegen het Roode Kruis.
Huwelijk van prins Victor Napoleon en prinses Clementine

van België.
De opstandelingen in Uruguay ge\'en zich onvoorwaardelijk over.
15 November. De obligatieleening tot aankoop van het

Leuvenumsche Bosch volteekend.
Overleden Wilhelm Raabe, Duitsch novellist.
Het Engelsche Lagerhuis wordt op verzoek van minister Lloyd

George verdaagd tot Vrijdag, daar het den minister-president
niet mogelijk is, zijne verklaring eerder af te leggen.
16 November. Behandeling van het veto-ontwerp in het

Britsche Hoogerhuis. De regeering verklaart geen amendementen
te zirllen aanvaarden.
De Spaansch-Marokkaansche overeenkomst wordt geteekend.

Spanje krijgt bij die overeenkomst 65 millioen schadevergoeding
voor den Rif-veldtocht en nog belangrijke voordeelen van econo-
mischen en politieleen aard.
Terugkomst van Louis Bouwmeester in het vaderland
17 November. De Staten van Zeeland kiezen den heer C.

Lucasse tot lid der Eerste Kamer.
Behandeling van lord Rosebery's motie in het Hoogerhuis.
18 November. In het Lagerhuis deelt minister Asquith mede,

dat de regeering den koning heeft aangeraden het Parlement te
ontbinden, zoodra eenige noodige ontwerpen, o.a. de voornaamste
deelen der begrooting, zijn afgedaan.
Hevige onlusten te Pueblo in Mexico, naar aanleiding van het

uiteendrijven eener protest-meeting tegen de herkiezing van
president Porfirio Diaz door de politie. Er vallen meer dan
lionderd dooden.
19 November. Prof. mr. G. A. van Hamel neemt afscheid

van de Amsterdamsche universiteit.
Overlijden van jirof. dr. H. van Herwerden, oud-hoogleeraar

in de Grieksche taal- en letterkunde te Utrecht.
20 November. Overleden graaf Leo Tolstoj.

s
TOERE reuzen in het lage land, staan de toicns hoo^,
ven Lv-en dë steden aan hun voet en d.x.r wijzers en Idok-
kenspel regelend het leven van den dag, bewaren zij 00
een sterke herinnering aan de jaren die zij zagen komen
en gaan. Wij hebben de torens \-an Nederland hef om dekarakteristiek, rlie J, aat. stad c. den, ... -'e"'; '' jyllSr

om het vroolijk klmkelen hunner carillons en het ernstig ge bei ei
van hunne klokken, om het aandeel dat zij, als waren .
wezens, in het leven der natie nemen, beurtelings vreugdeklok d
rouwverkonder, lief om de schoonheid hunner vormen en de rij
zigheid hunner lijnen. .. ..„u+ic-,.!, rtnt
De toren van de groote stad heeft veel van zijn jiraktisch nu

verloren. Wij hebben snellere en zekerder middelen om ̂ rand te
ontdekken dan het waakzaam oog van den ri"'enwachter, ̂ umanei
gevangenissen dan de torenkamers en -kelders, an
om de nadering van vijandelijke troepen te verkennen dan de
torentransen. , , , , ,.
De torens, niet de kerktorens, maar de stadstoiens, \eidvvijnen

langzamerhand. De oude gaan lieen en er worden geen nieuwe
gebouwd. Wij betreuren het, zooals de oude Amsterdamme s
treurden, toen de Haringjiakkerstoren en de Jan RodenjKiorts-
toren (op de Torensluis) onder sloojiershanden verdwijnen moes
ten. Krachtiger dan de treurzangen op en de afbeeldingen van deze
torens spreekt van de liefde, die de Amsterdammers voor hunne
torens koesteren, het feit, dat de Montelbaens-toren tweemaal
voor afbraak werd gered, door liun verzoekschiiften en de gel-
den, die voor de restauratie werden toegestaan.
Ze zullen verdwijnen, onze mooie Amsterdamsche toiens, en al

is de tijd gelukkig nog ^'erre, dat zij, zooals de Camjianile te
Venetië, tot puin zullen invallen, toch zijn ze bouwvallig, zelfs zoo.
dat een vroeger, echt Amsterdamsch Zondagsjileiziei , het beklim
men van den Westertoren, thans sedert jaren door het voorzich
tige stadsbestuur verboden is.

Slechts bij uitzondering heeft men aan ons, ,,ziende voor velen",
de beklimming willen toestaan en wij hebben helaas moeten onder
vinden, dat waarlijk een bestijging van den Westertoren voor
velen uiterst gevaarlijk zou kunnen zijn.

*

*  * . .. .

]\Iaar voor ons ..Excelsior" vergunne men ons eenige. wij hopen
niet te laag-bij-de-grondsche, aanteekeningen over de liistorie van
den Westertoren te maken. Den yen Januari 1615 besloot de
Amsterdamsche vroedschap, welker leden allen toen den Hervorm
den Godsdienst waren toegedaan, op een nieuw plein, toen ,,de
Keizersmarkt" genaamd, maar die spoedig in dien van Wester-
markt werd veranderd, een nieuwe kerk te doen bouwen, een
degelijke, schoone, oji grootsche schaal ojigetrokken. Her\-ormde
kerk.

In 1620 werd de eerste steen gelegd, oji Pinksteren 1631 werd
door Willem de Vrij, zoon van den burgemeester de Vrij, de eerste
preek in de nieuw voltooide kerk geliouden.
De voltooiing van den toren duurde langer dan men voorzien

had. Hendrik de Keyser, de stadsbouwmeester, ontwerper van
de kerk en den toren, stierf reeds een jaar, nadat de eerste steen
gelegd was op 6 Mei 1622, op 51-jarigen leeftijd. Zijn hoofdopzich
ter Cornelis Donkerts, van wien het heet, ilat hij:

.,Hetgeen dat Henderik schetst.
Kunstig met zijn hand oimretst".

en zijn zoon, Andries de Keyser, voltooiden kerk en toren. De
toren was eerst in 1635 opgetrokken, ex'enwel volgens een plan,
afwijkend \".in dat door Hendrik ontworjien. In de ,,Architectura
Model na , het jiiachtwerk, dat Donkerts uitgaf en waarin tal van
bouwwei ken \ an de Keyser zijn ojigenomen, is de Westertoren naar
het oorspronkelijke jilan afgebeeld. Hij lijkt daar met zijn twee
in elkaar overgaande, rijzige achtkante a jour verdieihngen, meer
op den Zuiderkerkstoren.
De Wi^tertoren is nooit liijzonder wegens zijn schoonheid ge-

piezen. De meest scherjie critiek is wel uitgeoefend door den heer
Peters, rijksbouwmeester te 's-Gravenhage, in het tijdschrift Oud-
Holland (jaargang 1901). Hij wijst er o.m. oj). dat de Wester
toren bestaat uit vier oj) elkaar gezette hoogtestukken, een voet-

ColLtïshïïuï"' ™
barokke samen\-oeging wordt bekroond door een

dëor aan het piHMegie, dat 4 Februari 1488door den Roomschen Koning Maximihaan van Oostenrijk aan
Amsterdam werd vcu-leend. De Westertoren is 81. Meter hoog bov^ë
den beganen giond. Het onderste gedeelte van baksteen spaar
zaam met gefioutyen steen tersierd, is ran nissen en gMnigaten
voorzien Een balustrade, onafhankelijk van de ardute??iur
van het kerkgebouw behandeld, sluit dit deel af. De verdieping
die volgt, IS van bergsteen, 0,1 de hoeken met Dorisclie kolommen
vei-sierd, die echter met vrij staan. Aan de vier zijden zim dë
wanden met het Amsterdamsche waj.en verfraaid IV l.f !
deze verdieping afdekt, levert door 'zij t fm-schen^
^.gen fries, zegt een ander bouwkundige
Het gedeelte, dat nu volgt is (evenals trouwens de balustrmvi
van hout met Ood bekleed De onnem-Pii-i- 1 "^'^^^Uade)

I..,. SI--.. .l,e van l-eM.ia "Vïïrjfft'LÏ
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Hoewel het niet te ontkennen is, dat het deskundig oog bij het
beschouwen van den Westertoren onaangenaam door het gebrek
aan stijl wordt aangedaan, toch blijft het gevaarte door zijne
fraaie afmetingen, zijn rijzige vormen en de monumentale rust
zijner ranke, geenszins plompe vormen, een van de fraaiste torens
van ons land.

De Keyser, vóór alles beeldhouwer, dacht zijne gebouwen niet,
zooals architecten gewoonlijk doen, in een plat vlak, maar perspec
tivisch en het is daaraan te danken wellicht, dat de toren, vooral
tegen schemering, ondanks zijn vele stijlen, iets uit-één-stuk-
achtigs heeft, dat het doorzichtig klokkenhuis en de topverdie-
ping, de silhouetten der vazen en balustrades, hem doet gelijken
niet op een gebouw, maar méér op een reusachtig beeldhouwwerk.

*

*  *XVouter Hagen, werkman aan den Stads-Timmertuin, is onze
geleider. Hij wacht ons tegen half vijf 's middags op voor de
poort van den toren aan de Prinsengracht-zijde, voorzien van
een petroleum-handlantaarn en een bos vervaarlijk groote sleu
tels. Het is een dag in den herfst; 's middags heeft het geregend
en de zon zal spoedig achter de dikke wolkenbrokken in een rus
tige, fijnblauwe lucht ondergaan. Over de stad ligt de blauw-
zilverige sfeer van een waterig licht, dat alleen eigen is aan de
lage landen aan de zee. De groote sleutel wordt gestoken in een
hartvormige slotplaat; de deur knarst open en wij treden een
vaag verlicht, vrij ruim, hoog vertrek binnen, met een betimme
ring van geel geverfd hout. De ruimte is hier bijna zoo groot als
het geheele grondvlak van den toren, ongeveer ii M-. Links is
de donkere opgang, leidende naar een vrij nauwe, steenen wen
teltrap en de klimtocht vangt aan. Ons vasthoudend aan een
touw, dat van boven ietwat gespannen neerhangt, klinmren wij
opwaarts. Wouter met zijn lantaarn gaat ons vooruit; wdj volgen
hem in de vage schemering, trede-óp na trede-op. Na ongeveer
vijftig treden is er een klein portaaltje, vaal verlicht door een
lang, smal raampje, dat uitzicht geeft op het grauwe dak van de
kosterij. Een twintigtal treden hooger eindigt de steenen wen
teltrap en wij komen op de eerste verdieping. Hier is weder een
groot vertrek, dat van drie zijden door kleine boograampjes zijn
licht ontvangt. Hier nu huisde vroeger de torenwachter. De
houten brits, waarop hij placht te rusten, ziet men nog, ook han
gen er nog twee fakkels, gelijkende op de vuurwerk-fakkels van
de soort zooals ze vroeger door den torenwachter gebruikt wer
den om van den omloop signalen te geven. Midden door het ̂ 'er-
trek, nabij het hooggeplaatste raam aan de Prinsengracht-zijde,
loopt een gemeniede waterbuis, waarbij een straalpijp hangt. Deze
buis loopt tot aanzienlijke hoogte door en de brandweer kan, zoo
in den toren brand ontstaat, met behulp van een ter hoogte van
de wijzerplaat aangebrachte handbrandspuit, een forschen water
straal tot zelfs op de keizerskroon van de spits richten. Tal van
namen op de zware houten balken en tegen de wanden geschre
ven of daarin gekerfd, getuigen van het drukke bezoek aan den
Westertoren in vroegere jaren.
Thans begint rechts een houten trap, iets smaller dan de stee

nen wenteltrap en niet meer om een spil gebouwd, maar schuins,
door portaaltjes onderbroken. Vijf en twintig treden in het half
duister brengen ons opnieuw in een vertrek, gelijkende op dat
van de eerste verdieping. Hier hangen midden in het vertrek
van de zoldering twee kabels, de trektouwen voor het luiden van
de groote klokken bij buitengewone gelegenheden, zooals bij sterf
gevallen van het vorstelijk huis. Hier staan dan de klokluiders,
vier man, die wei-geoefend moeten zijn in 't geregeld neerhalen
en laten vieren van de touwen, die boven terzijde van de klok
ken over houten raderen loopen.
Het is nu stil in den toren, bijzonder stil.
De hooge en de dikke muren dempen het geluid en door die

stilte hoort men, rustig en gelijkmatig als een ademhaling, het
heldere tikken van de uurklok in de kerk. Van de mechaniek ziet
men echter niets.
Het tikken komt uit een vierkanten houten koker langs den

muur aan de Prinsengracht-zijde. Tegen de houten wanden ziet
men weer tal van namen van vroegere bezoekers ingekrast, ge
kerfd of geschreven. Het zijn namen uit alle landen en er zijn er
bij, die van eeuwen geleden dagteekenen. Zoo zagen wij er een

in Hebreeuwsche letters, en een inge-
/  ̂ y kerfde figuur als volgt: Waarschijnlijk
^// X k' is dit molentje bij de voltooiing in 1638

ter herinnering aan den ontwerper van
den toren aangebracht. Wij herinneren

•f O naam J. Dull 1809 en von-
/ OO O den ook het bekende rijmpje:

,,Gekken en dwazen,
Schrijven hun namen op deuren en glazen",

tegen een der muren geschreven.
Hadde men in stede van deze primitieve en weinig schoone

wijze van zijn naam achter te laten op plaatsen waar men geweest
is, van den beginne af een herinneringsboek beschikbaar gesteld,
wie weet welken kostbaren schat dit boek thans voor de Am-
sterdamsche historie zou opleveren 1

In dit vertrek mondt ook de spreekbuis, die door den toren tot
aan het carillon loopt, en het mogelijk maakt, dat men zoo noo-
dig, zonder de trappen telkens te beklimmen, met elkaar van
boven naar beneden kan spreken. Het weder nauwere trapje,
dat naar hooger voert, geeft voor het eerst gelegenheid een blik
in het inwendige van den toren te slaan.

Want in 't licht, dat schuin naar binnen valt, door de hoog
geplaatste schuine luiken van de galmgaten, ontwaart men voor
't eerst de onderzijde van de twee lui-klokken, de een grooter
dan de andere.
Het is een angstig gezicht, die zware kruisbalken, waartus-

schen de klokken hangen en het doorschaduv\-d licht geeft die
reusachtige houten stellage iets geheimzinnigs. Weder klimmen
wij een houten traji op; hoe hooger wij klimmen hoe meer wij van
het daglicht ontwaren. Onze geleider stoot een houten luikje
open en van een jrortaaltje hebben wij thans het gezicht boven
op de groote lui-klokken, die daar zwaar en somber hangen in
de stevige klokstoelen.

Bij het luiden wordt niet. zooals velen allicht denken, de kle
pel van de klok op en neer geslingerd, zooals b.v. bij de paarden
trambellen geschiedt, doch de klokken worden rhythmisch heen
en weder getrokken en zoo met de binnenzijde tegen den klepel
geslagen.
Weder klimmen wij opwaarts langs een duister wordende trap.
Oj) een vrij groot portaal laat onze begeleider ons een oogen-

blik in het duister, sluit een deur open aan de Keizersgrachtzijde
van den toren en wij betreden den eersten omloojr.
Het schoone panorama, dat zich daar voor onze oogen ont

rolde, zullen wij nooit vergeten. Whj hebben Parijs gezien van het
terras van de Sacré-Oeur-kerk, Berlijn van de Siegessaule, Lon
den van den top van Cecil's Hotel! Maar welk een verschil tus-
schen de vogelvlucht dezer grauwkleurige, in hoofdzaak eenvor
mige en gedeeltelijk door fabrieks-schoorsteenen ontsierde en door
fabrieksrook besmookte steden en dit beider, rustig, kleurrijk
Amsterdam, onder de zachtzinnige verlichting van een onder
gaande zon aan een najaarswolkenhemel'
De eerste en sterkste indruk, die welke u het meest bijblijft, is

die van de tinten, neen van de kleuren. W^ant Amsterdam is kleu
rig, niet bont, niet hard, maar zacht geschakeerd. Het is het
rood, wit en blauw van onze driekleur, die de grondschaal vor
men, maar oneindig in variaties en overgangen van scherp rood
tot groenig roze, van blank-wit tot flauw ivoor-geel, van kobalt
tot lood-blauw.

Ver naar achter, onder de welving van een beginnenden avond
hemel in teedere blauwe tinten, ringde een strakke band van rustig
groen-blauw water onder een tot paars vervloeienden horizont.
En de huizen met hun gebeeldhouwde ivoor-witte gevels staan

dichtbij in gesloten gelederen, naast elkaar als trouwe vrienden en
dichtbij rijzen jrlotseling op. als vreemdelingen, de starre, blanke
lijnen en vlakken van het Witte Huis en buigt zich de welving van
de nieuwe Raadhuisgalerij, als de tinnen van een stadsmuur. En
in de verte rijzen de andere torens op van Amsterdam, fijn en ijl
tegen de lucht; verwazigend in de sfeer en toch duidelijk zicht
baar, staan de daken en koepels der kerken, zoo bekend van dicht
bij en nu zich \'erheffend bü\"en de massale huizenblokken, die
kleiner voor 't oog zijn geworden, boven dat land van grillige
daken, van helkleurig rood tot effen grijs-blauw, zoo vreemd, alsof
zij nieuwe, nooit zóó geziene, bouwwerken waren.
De geluiden uit de stad klinken helder op. Het ratelen van

rijtuigen en karren, het gebel van trams en zelfs den roep van een
straatventer hoorden we nog duidelijk op deze hoogte (45 M.).

Juist deze hoogte is voor het genieten van het panorama op dit
uur, het meest geschikt. WMnt men kan beneden op den beganen
grond nog alles duidelijk ontwaren, alles is reeds klein genoeg om
tot een geheel, dat gemakkelijk overzien kan worden, te vervloeien
en alles is nog groot genoeg om iets werkelijks te behouden. De
menschen, die wij zien loopen. zijn nog menschen en geen gro
teske aardman-poppetjes, bewogen door een vernuftige mecha
niek. De electrische trammen, die gij rechts van u beneden over
de Raadhuisstraat ziet glijden, blijven nog altijd gevaarten.

(Slot volgt). Bernard Canter.

HERFSTÖLOED.
De roode boomen in de lange lanen

lichten, ontgloord in rossen toortsengloed.
Naast donkre dennen in de diepe lanen

schaatren ze uit hun laatsten levensgroet.

De roode en gele neergevallen blaren
dekken den grond: een vonkend vuurtapijt,

wanneer de zon op 't purpren kleed van blaren
flonkrenden glans van gouden stralen spreidt.

De herfst, bewust van laatste levensglorie
werpt om zich heen een knettrend kleurenvuwr,

ontsteekt flambouwen, tot een vlammenglorie
staat om zijn baar, in 't klare stervensuur.

Zinkt herfst ontzield in winters kille armen,

buigen de boomen statig 't hooge hoofd,
dan dwarrelt 't loof geluidloos uit hun armen

naakt staan ze en zwart; als fakkels uitgedoofd.

Dina Mollinger.
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PENANG. OLIFANTEN AAN HET WERK.

P E N A N O.Als je liet zeer twijfelaclitige buitenkansje hebt, dat je door
te Iaat komen der bagage, zonder eenig ,,gepack", op
het uiterste nippertje aan boord moet gaan, en je moet
op die wijze een ruim tweedaagschen tocht van Singapore
naar Penang maken, in het heerlijk vooruitzicht, dat

ook daar nog vijf volle dagen zullen verstrijken eer de koffers
er kunnen zijn, dan is die omstandigheid niet bevorderlijk voor
eene enthousiaste stemming.
Ik kan dan ook niet zeggen dat de aankomst te Penang uit

muntte door eene bijzondere dartelheid of goedgehumeurdheid.
Mijn vrouw, allerverschrikkelijkst gedupeerd door het gemis

van de meest noodige toilet-artikeltjes, ik zelf gestoken in

mijn \X'rschijning geen bijzonderen
\ eel verder reikten

een geleend wit jiakje, dat
luister verleende, aangezien de mouwen niet \ eei veioei leiaien
dan de ellelwogen en jiantalon mijne enkels vrijwel onbedekt lieten.
Zoo stonden wij, arme verlatelingen, droe\-ig op het dek en

wachtten oji het mogelijk komende ..wonder",
En^ ziet in het land van de ,.stille kracdit" daagde redding.

De Nederlandsche vice-consul Hamel bleek in om\"ang en lengte
vrijwel met mij overeen te stemmen, terwijl eene hem bekende
dame merkwaardigegestaltengelijkenismet mijne vrouw vertoonde.
En.... al ware h\j niet Nederlandsch ambtenaar en zij niet

vadeilandslieyend geweest, in de dropen zijn hulpvaardigheid
en gastvlijheid zoo algemeen heerschende deugden, dat ook bij

minder gelukkige harmonie
\'an nationale gevoelens, on
getwijfeld ons de zoo dank
baar aanvaarde hulp zou zijn
N'erleend. Blank steunt blank
en geen moeite wordt te groot
geacht om den vreemdeling
aangenaam te zijn.
Zoo konden wij dus geheel

gemetamorjrhoseerd in weder
. .fahige'' persoonlij kheden
kalm het volgend schiyi met
onze eigen jilunje afwachten.

I oen hebben we Penang
..angesehen" en het waren
de ..Botanical gardens" die
het van al het overige
door hun schoonen aanleg
en hun jiracht van boomen
en gewassen wonnen.
Maar ook Penang zelf is

\\el een aardige plaats.
Een mime. goed onder

houden boulevard, waarlangs
huizen der ari.stocraten.de

lo lopt
Hier en
zich tot

a

STRAAT IN PENANG.

ngs de geheele stad.
daar \'erbreedt hij
een mooi sportter-

lein, waarop w,j dan groep-
les jongelui hun geliefd spel
zien uitoefenen, want den zin

sport bespeurt men
ü\eial m de Straits: ook ziet
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men steeds, waar Engel-
sclien zijn, rnooie paarden.

Evenals Singapore, ligt
de stad vlak aan zee. Pe-
nang is dan ook geheel een
m- en uitvoerhaven, en wel
een vrij belangrijke hoewel
met in die mate als Sin
gapore.
Er zijn niet veel Holland-

sche handelshuizen en dus
IS het getal landgenooten
ook gering.
Van Chineezen is de stad

overvol. Voorts heeft men
ei een zeer bonte bevolking

^%leiers, Arabieren,
n' "?^'oezen, enz.JJeze,,Klingen" zijn mooie

menschen. Zij behooren
■evenals wij tot den Arischen
stam en komen van Madras.

Zeer donker getint en van
slanke, ietwat magere ge
stalte vertoonen zij dezelfde
trekken als wij westerlingen.

Hunne kleeding bestaat
uit slechts één wit laken
waaruit de bij zwart af
■donkere kop, armen en
beenen steken. Het is een
goedwillig yolkje. Lichaams
kracht bezitten ze niet veel
en bijzonder intelligent zijn
ze evenmin. Het groote,
Mgemeen heerschend gebrek
is een zeer overmatig ge
bruik van alcohol. Drinken
is hun grootste genot.

Het is voor zoo'n ,,kling" volstrekt geen bijzonderheid om
achter elkander een of soms twee flesschen brandewijn of whisky
■op te drinken. Op enkele feestdagen hebben er groote bacchanalen
plaats. Dan is letterlijk de gansche bevolking smoordronken.

De eenige plaats in Nederlandsch-Indië waar men ze ook
aantreft is Medan, verscheidene zijn daar werkzaam op tabaks
ondernemingen, of oefenen het bedrijf uit van kleermaker, schoen
maker of winkeliertje.

Het type van den ,,Sik" is geheel anders. De Siks zijn groote,
breede kerels, reuzen. Ze hebben bijna allen eenp ikzwarten
kroesbaard. Door hunne imposante verschijning en vrij goed
verstand, hunne eerlijkheid en trouw, bezitten zij eigenschappen
om als politiedienaar en krijgsman op te treden. En in alle En-
gelsche kolonies, tot in Hongkong toe, ziet men deze Siks als
dienaren van den heiligen Hermandad. Zij komen uit Bengalen.

Onder de gegoede te Penang gevestigde Chineezen zijn er velen
die men in onze Oost met den naam ,,fox-terriers" bestempelt.
Zij hebben zich den staart
af laten knippen en gaan
volkomen Europeesch ge-
Ideed. Ook hunne dames
ziet men een hoed en japon
dragen, „tout comme chez
nous". Het Chineesche
theater dat we bezochten
was niet bijzonder belang
wekkend. Het was eene
verwording van de zeer in
teressante tooneel vertoonin
gen die we in China gezien
hebben. Vieze, in kakelbon
te, gescheurde en gelapte
costumes gestoken jongens
en mannen, stonden tegen
elkander te schreeuwen.
Het stuk moest ,,eene ont
dekte samenzwering" weer
geven, maar wij genoten
niet "anders dan hartver
scheurende ketelmuziek en
een oneindige reeks schijn
gevechten, waarin geen
enkele mooie lijn of gebaar
te ontdekken viel. De
Chineesche volksman schijnt
geen fijnproever te zijn,
want 't was er tjok vol.

In een rikshaw lieten we
ons terugrijden naar het
hotel.

De rikshaw is een soort
handtilbury. De Chineezen
die deze karretjes trekken
hebben een ongelooflijk uit-

PENANG. DE BOTANISCHE TUINEN.

houdingsvermogen. Ze winnen het in vdugheid en taaiheid van
een paard. Uren achtereen kunnen zij in gestrekten draf het
voertuig met zijn vracht voorttrekken.

Zooals te begrijpen is, bestaat hun toilet alleen uit het uiterst
noodzakelijke, nl. een zwembroek. Terwijl ze daar voortstor
men, glimt hun gele huid als boter.

Een middel om rijk te worden is dit metier zeker niet. Voor
een bagatel loopen deze lieden uren ver. De zeer stoere mannen
houden er eigenaardige bijgeloovige begrippen op na. Zoo is
het een gunstig teeken voor den heelen dag als zij met doods
gevaar juist tijdig een tram of rijtuig hebben weten te pas-
seeren, hetgeen wel eens bedenkelijk voor den passagier kan zijn.

Wij brachten een bezoek aan een opiumkit, waarvan de in
druk niet aangenaam is.

In een slecht verlicht, laag en kwalijk riekend vertrek hggen
de schuivers bij elkander. Elk heeft een vrij lange pijp, die
aan het einde omgebogen en verwijd is, zoodanig, dat er plaats
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is voor een klein balletje opium. Ze houden de
pijp boven een lampje, waarna met één lange
teug het verderfelijk gif wordt ingezogen. Tel
kens wordt de pijp van een nieuw balletje voor
zien en even vaak doet zich de verderfelijke
uitwerking vair het inhaleeren gevoelen.

Eindelijk geraken de schuivers in een staat
van zinsbedwelming, van verdooying. Ze krijgen
prikkelende genotsdroomen en liggen in een af
schuwelijken slaap. De walghjkste tooneelen
ziet men nu, die zeker niet beschreven kunnen
worden.

De verslaafden vermageren zeer. Ze zijn wel
dra niet veel meer dan vel over been. Een en
kele wordt plotseling bevangen door een soort
van razernij, in welken toestand hij in staat is
tot de bloedigste moorden.
De opium is het verderfelijkste en gevaarlijk

ste genotmiddel en de ,,beschaafde" blanke op
voeders mogen, zij het ook met opoffering van
de geldelijke winst, de opium wel verbannen.
Hoewel er eens in de week een behoorlijke

stoomboot verbinding tusschen Penang enMedan,
ons volgend station, is, waren wij door de om
standigheden genoodzaakt tusschentijds te ver
trekken. Het eenige beschikbare schip was een
klein Chineesch bootje.

's Middags om drie uur gingen wij aan boord.
Een reusachtig aantal Chineesche koelies, die
als haringen in een ton op elkander gepakt za
ten, vormde het contingent van de 2e klasse.
Ze zaten of lagen door elkander tusschen de
lading, die uit allerlei viezen rommel, waaronder
de afschuwelijkriekendedoerian vruchten, bestond.
Een klein gedeelte bij den achtersteven dien

de als eerste klasse
Er waren ongeveer twintig lotgenooten —

dames en heeren. Het geheel was zoo klein, dat
men zich zelfs op het dek nauwelijks roeren
kon. Had men den moed met levensgevaar de
laddertrap af te dalen naar de zoogenaamde
hutten, dan viel men bijna flauw van de vuile
bedompte lucht daar beneden In de hut geko
men zag men een op de vlucht slaand leger van
kakkerlakken, zoodat men zich ten spoedigste weer omwendde.
Toch had ik juist nog tijd om den hofmeester waar te nemen,
die straks op het dek de tafel zou dienen. Uit de mandiekamer
(badkamer) had hij zooeven een schep vuil water opgehaald en
ik zag hem daarmede de soep wat aanlengen.
Men begrijpt met welk een graagte we het diner tegemoet

zagen. Maar al was onze verwachting niet hoog gespannen, de
werkelijkheid zou onze ergste vrees overtreffen.
De aanvoerder van het fregat was een Engelschman, de eenige

Europeaan van de bemanning.
Hij nam plaats aan het hoofd van de tafel, als ik ten

minste het met een smerigen lap bedekt plankier, dat als zoo
danig dienst deed, zoo noemen mag. Heer kapitein had blijk
baar de whiskyflesch eer aangedaan. Hij lag ten minste in een
niet bijzonder esthetische houding in zijn stoel. Het eenige
geluid dat we van hem hoorden, was ,,Goddam", maar dit woord
werd dan in allerlei intonaties herhaald.
Toen een der passagiers wijn bestelde en de Chineesche be

diende niet het goede merk bracht, vloog de ,,schipper in Gods
hand" op en sloeg en trapte zijn onderhoorige zoodanig, dat
deze met het hoofd tegen de verschansing sloeg en daar bleef
liggen. De verkeerde flesch werd nu aan gruis gesmeten en een
nieuwe kwam niet. Aangenaam vooruitzicht.
Ieder stond op en protesteerde, maar een stortvloed van

,,Goddam's" was het eenig bescheid. De kapitein raasde en
tierde voort en viel eindelijk in een snorkenden slaap
op het dek.
Er kwam een stijve bries en het erbarmelijk scheepje kraakte

en piepte zóó, dat we dachten, het zou weldra uit elkaar slaan.
De avond viel en velen waren overtirigd dat we het daglicht niet
meer zouden terugzien. Als een kudde ojrgedreven schapen zaten
wij eerste-klassers bijeen, tei-wijl naast ons in de 2® klas de heele
staartenbevolking van angst brulde.

Bij elke nieuwe windvlaag rammelde het bootje zoo verschrikke
lijk, dat we rilden.
En zoo ging het den heelen langen nacht door. Eindelijk be

daarde het weer, eindelijk ook zagen wij het grauwen en ver
toonde zich, wonder boven wonder, werkelijk de kust van
Sumatra. We naderden werkelijk land.
Met eenige schoppen wekten wij den kapitein, die onmiddellijk

zijn ,,Goddam" als morgengroet uitstootte, zich daarna rekte,
rondkeek, opstond en naar de voorplecht waggelde. We hoorden
hem razen en tieren, maar.... we waren er bijna.
Nog een half uurtje en. God zij dank, de tocht was volbracht.
Dadelijk na aankomst deden we ons beklag en werd de com

mandant in verzekerde bewaring genomen en, zooals ik later
vernam, afgezet. Op reis zijn is prettig, maar zonder bagage
gaan en zóó terug is toch niet de ideale manier.

A. V.
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 KLOK F.-liY GEERT
VAN WOU TE KAMPEN

(A'fvn lette op tle/i sierlijken ramP).

een praatje
OVER KLOKKEN.

(Slot).

^ET luiden tijdens de begrafenis was indemiddeleeuwen vooral in zwang tot we
ring van booze geesten van den stoet

zelfs de personen, die er deel
van uitmaakten, met bellen hepen. Op

nlaatsen is dit klokkenluiden nog in zwangplaatsen verschillende taneven
bestonden en bestaan . ,

mannate de groote oi klemt klok geJu J e d.
hm en ten teeken van rouvv op bepaMde

la-en achter elkander bij liet overlijden
o?st schijnt t-an later dagteeken.ng te
de ■ middeleeuwen zwegen zij dan juist.

Het luiden van klokken tot afwering van on-
wem was oorsjironkelijk een roej.stem tot gebed,
maar allengs schreef bijgeloof den Wokken zelfs
^kracht toe om den bliksem, wo kbreuk, hagel
enz te breken. Bedenkingen, die hiertegen wer
den aangevoerd, traclitte men te ontzenuwen
oor te wijzen op de luchttrillingen c^oor het

luiden teweeggebracht, ^^■aardoor de wolken ver-
snreid werden. , ■ , ^

Bii dit soort van klokkenluiden moet natuur
lijk verschil gemaakt worden, wanneer het alsWaarschuwing gedaan wordt voor reizigers, die
in de bergen door sneeuw of z\\ aar onw eer o\ er-
vallen worden. Hier geldt het een waarschuwing
en wegvvijzing. - , . , i ,

Verwant aan de weerklok is de stormklok. Wie
onzer herinnert zich hierbij niet den Koelandt
van Gent met zijn ojisclirift:

..Roelandt, Roelandt, als ick kleppe dan
is 't brant.

Als ick luije. dan ist storm in Vlaanderlandt.'"
Ook aan de stormklok werden \'roeger toover-

krachten toegeschreven, ofschoon zij oorsjiron-
kelijk een roejistem tot gebed in zware tijden
was. Zooals reeds hare ojischriiten melden, klonk
zij bij vijandelijke aanx'allen. branden, overstroo
mingen, enz. Het zal reeds gebleken zijn. dat de

klok allengs zoowel tot geestelijke als wereldlijke doeleinden ge
bruikt werd. Het was te voorzien, dat dit dubbele gebruik al
lengs tot botsing moest leiden en scheiiling in klokken r'oor
beider gebruik moest brengen.

Aldus ontstonden voor wereldlijk gebruik de banklok i). de
waakklok, enz., zelfs werden oji de wallen klokken oj)gehangen.
om de burgers ten strijde te roejien. Ofschoon zij voor militaire
doeleinden reeds in het begin der iule eeuw voorkomen, werden
eerst sinds de 12de eeuw bej)aalde torens hieiwoor gebouwd. Het
belang, dat men aan dergelijke klokken toeschreef, blijkt het
sterkst hieruit, dat oj)roerige steden soms gestraft werden met
het wegnemen van de bankhrk. Soms \ erbood de belegeraar aan
den belegerde de klok te luiden. Hield hij zich hieraan niet, dan
werden de klokken bij de o\'erga\'e tot goeden buit ^-erklaard.
Uit dit gebruik is stellig afkomstig het \-ergen van klokken-
schatting, zelfs van de kerkklokken bij de o\-ergave eener ves
ting. Soms werden zelfs de klokken medegc\-oerd. of hun gebruik
tijdens het bezet houden van de stad \'erl)otlen.

De namen, waaronder deze soort \-an klokken \-oor wereld
lijke doelein
den bekend
z ij n , z ij n
meestal sjrre-
kend, soms
geestig, bijw
de Raadsklok,
de Schepen-
klok, Stad
hui s k 1 O k ,
W e r k klo k,
Bierklok 2),
Waakklok 3),
T i n s k 1 O k ,
Moordklok 4),
Empata 5),
Vegersklokb),
Brandklok,
Marktklok y).

Koornklok 8),
enz. Een af-
zonderlijke
soort van
klokke n
vormt de Ge-
rechtsklok,
opgehangen
om door den
aanklager ge
luid te wor- KLOK Ih 7673 GEGOTEN DOOR PIHXE
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De Satvotor op de klok van Geert van IVon
te Kampen

den tot het samenroepen der rechters g). Tot hen behooren ook de
Diefklok, de Arme Zondaarsklok), de Schandeklok lo), enz.

Langzamerhand deed de klok ook hare intrede in de kloosters,
waardoor soms wrijvingen ontstonden tusschen kloosters en pa
rochiën over het luiden.

Bij de Franciskaners luidde, wanneer hun levensmiddelen uit-
gejmt waren, de Hongerklok, om de geloovigen op te wekken hen
van spijs en drank te voorzien. Allengs nam het luiden van de
kloosters zóó toe, dat in de 17de eeuw klachten rezen en verbods-
bejralingen wenschelijk geacht werden.

Voor inwendige diensten breidde zich hun toepassing uit. Zelfs
werd het mode bellen als sieraad aan de kleederen te dragen, soms
in den vorm van een zilveren gordel, overdekt met bellen. De
oorsprong van deze
mode is onbekend.
Vroeger kwamen zij
reeds aan de narren-

kai")]3en voorengees-
telijken droegen ze
in navolgingvanden
hoogejrriester ii).
Het ligt voor de

hand dat men bij 't
gebruik van meer
dere klokken op het
denkbeeld kwam,
om hun klanken tot

een harmonisch ge
heel samen te voegen.

De ff. Martinus op t

v«^-' 1 ». v-rv«'- A" ^ '•*

itiifivp iD

GEDEELTE VAN DEN BOVENRAND VAN

In een handschrift uit de zesde eeuw

/e klok van Geert van Won JDe Jfff. Aicolaas op lie klok van Geert va7i IVoif
te ICampen. te IGampcn.

,,Boem bam beijeren
De koster it gein eijeren.
War it er dan.
Speek in de pan,
Ei! Wat 'ne lekkere koster dan."

In Zeeland heet het liedje anders :
..Biein bom beyere.
De klokke (of: de koster) lust geen eijere,
W^at lust ze (of : i dan ?
S])ek in de pan."

In Van Vloten's Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen heet het:
..Bom .bam, beieren.
De klok die lust geen eieren.

i •••. A / • . ^ 0» , . ,»• ï

lïtlij'

- sefnjahels

 EEN DER KLOKKEN VAN GEERT VAN WOU
TE KAMPEN. LUIDENDE: GHERARDUS DEWOU ME FECIT ANNO DUT MCCCCLXXir.

afkomstig uit het klooster St. Blasien, komt een teekening voor,
waarop een monnik met een hamer aan vijf klokken tonen ont
lokt. Dit soort van spel ontwikkelde zich vooral in Engeland,
maar het land der klokkenspellen is Nederland, waar het eerste
groote, volgens de meening van sommigen, door een krankzin
nige in 1481 te Aalst gemaakt zou zijn.
Om die klokkentonen tot één harmonisch geheel samen te voe

gen, werden vooral hooge eischen gesteld aan den Idokkengieter.
Het klokkenspel heeft zijn ontstaan te danken aan het zooge

naamde beieren, waaraan het wellicht niet overbodig een vvomd
te wijden. Het behoorde tot de vreugde-uitingen op feestdagen,
dan moesten de klokken zich evenals de
dan in het gewone leven. Het luiden werd
,,beieren", waaraan alle klokken in den toren ,
verrichtte het door middel van een touw, dat ̂ an Uep
de klok gebonden werd, en waaraan heen en x f
De naderende of de tegenwoordige feestvreugde
bedwelmend op den beieraar, dat de klok , ,.j. i,g;g,.en hoe
gen het ontgelden moest, van daar dat he w v j v ^ ̂ ^Lger hoe fcperHe, ««T!»
houten hamers te slaan. Ten slotte is net J .
nog tot o„B gekomen in liedjes, d.e van
lossen vraagstukken plaatsen. Zoo klinkt
Limburg:

Wat lust zij dan?
Spek in de jian.
Is dat geen lekkere

bombam ?"

Wat heiiben nu

eieren en sjiek met
de klok te maken ?

Laten wij luisteren
naar de uitleggers.
J. Habets zegt, dat
de klokken, zooals
wij zagen, drie da
gen der goede week
zwijgen. Het volk
verliaalt.datzijdan

naar Rome reizen, waar zij samen komen om den Paus te zien
en terugkeerende eieren medebrengen. Wij — wellicht aange
stoken rloor den geest van praktische ojilossingen — brengen en
eieren en sjiek in verband met het gieten van de klok.
In de rekeningen van de klok van Domburg 12) van löiz-Kii.j

leest men, dat aan Mr. Jan Burghuys, den klokkengieter, / b.cii
betaald werd om eieren te koopen, óm te gebruiken tot de klok.
Toen te Zwolle in de 15de eeuw de gieter een metalen kanon, waar
van de goot aan anderen herhaaldelijk mislukt was, moest gie
ten, werd veel spek vrnrantwoord. dat dienst moest doen bij de
afkoeling en na gebruik verdeeld werd. Worden ten slotte niet
bijna dagelijks in de keuken eieren gebruikt bij spijzen, die in
vormen gegoten worden? Zou uit deze feiten niet de kopjiehng
van die eieren en dat spek te verklaren zijn?
De uitdrukking: ,.Hij kijkt of hij 't te Keulen hoort donderen",

brengt men ook in verband met dat beieren. Eertijds toch bezat,
volgens de overlevering, geen stad zooveel klokken als Keulen.
Wanneer oji hen gebeierd werd, dan werd de lucht zóó met ge
luiden vervuld, die alleen den donder evenaarden.
Door op de klokken later met stokken of hamers te slaan, was

de beieraar in staat ze eenvoudige wijzen te laten weerger'en.
Het aantal klokken door één beieraar te bedienen was echter ge
ring en bedroeg drie tot zes. Daar dan soms meer dan één beie
raar tegelijk moest samenwerken, werden de klanken meestal zeer
venvard. Hierin kwam een groote verbetering door de toepas-
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sing van het kla\'ier op de klokken, dat reeds bij de orgels bestond.
De orgels toch bezaten eertijds toetsen, die bijna een hand breed
waren en ook met den vuist bespeeld moesten worden, waarvan
ook de verouderde uitdrukking ,,die orgel schlagen" afkomstig is.
Het voetklavier aan het orgel werd eerst in 1480 te Venetië uit
gevonden door zekeren Dernhardus, bijgenaamd , ,de Duytscher".

Ofschoon wij Nederlanders ons eigen woord ,,klokkenspel"
hebben, gebruiken wij ook soms het uitheemsche ,,carillon", dat
afgeleid is van het Italiaansche ,,quadriglio".

Maar behalve door middel van klavieren met handen en \-oeten,
kunnen de klokken ook verbonden met het uurwerk bes]reeld
worden. Dit is ontstaan uit het zoogenaamde voorslag, zijnde een

■ accoord van klokken, dat het slaan der uurklok voorafgaat. Een
van onze oudste voorslagen was zeker dat van Utrecht, waarvan

■de Cameraansrekening dier stad van 1380 gewag maakte.
Ofschoon wij ons voorstellen de inrichting der klokkenspellen

nog afzonderlijk te bespreken, zoo willen wij hier toch aansti])-
pen, dat bij het eerste klokkenspel met het uurwerk verbonden,
-het klavier vast was en eerst later het verschuifbaar kla\-ier werd
■uitgevonden. De oudste tonnen waren van hout, met ijzeren
platen bekleed, later werden zij van ijzer vervaardigd, totdat
Jan van Cal, uurwerkmaker van Nijmegen, het eerst voor Delft
een koperen ton maakte.

Wij spraken reeds van Aalst als de plaats, waar de klokken
spellen werden uitgevonden, maar gelooven, dat zij zich, evenals

■de meeste uitvindingen, eerst allengs ontwikkeld hebben. In
■elk geval zijn de meeningen omtrent den uitvinder even verdeeld
■als omtrent de ])laats van de uitvinding.

Hooge eischen worden aan het gieten van klokken gesteld en in
•dat opzicht steekt torenhoog onder alle vroegere en hedendaag-
sche vakmannen, niet alleen in ons land, maar ook in de geheele
wereld. Geert van Wou uit, wiens klokken door zuiverheid van
toon, verscheidenheid van opschriften en fraaiheid van beeldwerk
'uitmuntten. Zijne klokken voldoen aan den eisch, dat zij afge
werkt konden worden, zooals ze uit de groeve kwamen, zonder dat
■noch vijl noch beitel eenige verandering aan haar bracht.

Toen later de klokkenspellen talrijk hun intocht in de steden
■hielden, blonken Pieter en Franfois Hemony in de 17de eeuw uit.
Hun roem als vervaardigers van klokkenspellen bepaalde zich
niet tot ons land. Een lange reeks zouden wij kunnen geven N'an
namen van steden, waar dagelijks nog hun metalen monden spre
ken, maar wij zullen er ons toe bepalen te vermelden, dat geen
mindere dan een Vondel hun zijn lied wijdde, en in lateren tijd
Mr. J. van Lennep hun een eerezuil stichtte door zijn ,,ln de klok",
waarin hij een bezoek aan hunne werkplaats te Amsterdam schetst.

In den loop der tijden zijn vele klokken tot kanonnen ver-
,goten. Wie kent niet uit onze Geuzen-liederen het couplet uit
Bossu'sGdaaghed: 13)

,,Mijn vast betrouwen was mijn schip,
' Godt had ick gantsch verlaten,

My docht het was een harde klip,
Daer mochten gheen scheuren op vaten 14),

Maer daer quamen van de pompen 15) in de vloot.
Die Hendrick van Trier van doeken goot,

Sy maeckten groote gaten".
Toen later de Fransche omwenteling haar intocht hield, moest

menige klok kanonspijs leveren. Dit feit werd in eenige pennin
gen vereeuwigd, waarbij een met het opschrift

,,Monument de Vanité
Détruit pour l'utilité
L'an deux de la liberté."

De klok, zwevende tusschen Hemel en aarde, vormt als het
ware een schakel tusschen beide. Zij richt de blikken hemel
waarts en noodigt den mensch tot gebed, arbeid en rust. Jubelend
verhoogt zij de stemming op onze feesten. Droef klinken hare
tonen bij het grafwaarts gaan, maar naar hooger wijzend. Tus
schen doop en graf laat zij haar klanken op 's menschen levens
pad hooren, bemoedigend en vermanend. Is het wonder, dat
dichters uit vroegeren en lateren tijd haar hun liederen wijdden?

F. A. Hoever.
1) De „banclocke", waarmede de iagezelenen werden bijeengeroepen voor

■bekendmakingen en afkondigingen 1 ook om gewapend ter ver-zanTclpVaats te
verschijnen. 2) Zij riep te Danzig eiken avond de burgers ten blere m den
,,Artushof". Elders gaf zij het sein lot liet sluiten der bierhuizen. 3) De klok.,
waarmede de nacht werd aangekondigd, als zoodanig wordt zij ook poortklok

•genoemd. 4) Ter samenroeping van de gewapende burgerij te Straatsburg.
5) Ten teeken, dat de tijd tot het kneden van brood daar was. 6) Ter her
innering aan het straatvegen te Bon. 7) Marktklok of ,,coopclocke", waar
mede het begin van den verkoop werd aangekondigd. S") De beV op de graan-
hal, waarmede de opening van de korenmarkt werd aangekondigd. 9^ "B'g de
terechtstelling gebruikt. lol Voor bankroetiers, enz. geluid. 11) Exodus
XXVIII, v. 33, 34, 35; XXXIX, V. 25, 26. 12) Hekend uit Domburg's Toren
brand van Hasebroek. 13) Uit ,,een claech-liedeken van den Grave van
Hossu". 14) Vatten. 15) Om de kleine schepen der Watergeuzen «te bespot
ten, zeiden de Spanjaarden, dat zij in plaats van kanonnen houten pompen

■aan boord hadden.

mm-m *« ' t m

TEGBX HET MOS WORDT GOED TTJS GESTAMPT IJZER-
SULFAAT UITGESTROOID.

takken wat laag op den grond hangen. Niets nu is onaange
namer, dan telken jare genoodzaakt te zijn het gras opnieuw

DE ■BOVENGROND WORDT MET EEN GROVE IJZEREN HARK
FLINK, DIEP LOS GEHARKT.

te zaaien, en welke moeite men ook aan het gazon besteedt
toch zal dit onder boomen ééns, en dikwijls twee keer per jaar

GRAS ONDER BOOMEN.GROOTERE boomen, hetzij alleen staande,7hetzij tot
groepen vereenigd, vormen steeds een sieimad voor een
park, vooral wanneer zij in een gazon staan, waar
door de vormen in den regel nog veel beter tot hun
recht komen. Een bezwaar is het echter, dat maar al

>te dikwijls het gras onder hen doodgaat, vooral wanneer de
OM DE ST.IMMER WORDEN GOOT 1 I'S Cl-\f j j t-tLA.OS HE.. AEEOOEE.OE EEEeE'Tee'NN
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mo^en geschieden, wanneer niet de noodige \'ooizorgen getroffen
woiden. Wij stellen ons dan ook voor aan de hand \'an een
artikel voorkomende in een Fransch tijdschrift mede te deelen,
op welke wijze men onder groote boomen een gazon kan \'er-
Krijgen, dat geenszins voor dat in het volle licht onderdoet.

echter beginnen met op te merken, dat het on-
mogeiijk IS, en wel steeds zal blijven, om een goed gazon onder
een boomgroep te hebben, wanneer de takken in elkander ge
groeid zijn, zoodat alle licht onderschept wordt. Hetzelfde geldt
voor boomen waarvan de afhangende takken den grond raken.
Zijn de laatste niet minstens op één vierde \'an de doorsneden
der oppeivlakten, die zij bedekken, van den grond verwijderd,
dan zal m den regel ook alle gras onder hen dood gaan. Onder
zulke omstandigheden zal liet uitgezaaide gras wel ojikomen,
^di op den duur is het daar niet tegen bestand, en gaat dood.
^Jok onder Coniferen groeit het gras in den regel zeer slecht
en zoo zal men onder groepen va.n jiijn- en denneboomen, waar
het gewoonlijk donker en droog is, zeer moeilijk eenige jilanten-
groei kunnen onderhouden.

Bevinden de takken der boomen zich echter op korte hoogte
van den gioncl, is er een jiaar meter ruimte tusschen de kronen
en de aarde, dan zal het mogelijk zijn er een mooi en ook duur
zaam gazon te hebben.

Wij veronderstellen dus, dat een gazon oji een dergelijke be
schaduwde jilek moet worden aangelegd, waar het door slechte
verzorging, of wat wel het meeste voorkomt, door het gebruik
van ongeschikt graszaad te gronde gaat. De tijd, waarop men
het ganzon zaait, is op het resultaat van zeer grooten invloed.
In onze streken doet men dit het best in de maand Octobc",
Tegen dien tijd toch zal het blad geheel of grootendeels van

de boomen af zijn, waardoor de jonge grassprietjes, zoodra zij
opgekomen zijn, van veel licht en lucht kunnen profiteeren. In
het voorjaar zullen zij dan, voordat de boomen in blad komen,
nog voldoende kunnen doorgroeien en later dus flink weerstand
kunnen bieden aan de ongunstige omstandigheden, waaronder
zij dan komen. Te laat in den herfst moet men echter niet
zaaien, er bestaat dan gevaar, dat het kort na het opkomen
der zaden hard begint te vriezen, waardoor de kiemplantjes
dood zullen gaan.
Kan men niet meer voor half November zaaien, dan is het

verstandiger er tot begin April mede te wachten. Gewoonlijk is
de grond dan door de voorjaarszon reeds voldoende verwarmd,
•en zullen de regenbuien het kiemen bevorderen.

In den regel zal het onnoodig zijn het terrein, waarop het
gras gezaaid moet worden, .om te spitten; het is zelfs geraden
dit zooveel mogelijk te vermijden, daar het altijd min of meer
schadelijk voorde boomenis. Ook heeft de ondervinding geleerd,
dat gras onder boomen gewoonlijk slecht groeit, wanneer de
grond losgemaakt is, terwijl het zich uitstekend houdt, wan
neer-de aarde voldoende gesloten is.
Op beschaduwde jflekken zal de grond nogal eens dikwijls

met mos bedekt zijn, daar dit er welig groeit, en men moet
aanvangen met dit geheel uit te roeien, wat tamelijk gemakkelijk
geschiedt door het met zeer fijn gestampt ijzersulfaat te be
strooien, waartoe 2 a 3 kilo per are wordt gebruikt. Hierna
wordt de bovengrond met een grove ijzeren hark, met lange
tanden flink diep losgeharkt, van welke gelegenheid men tegelijker
tijd gebruik kan maken om er wat mest doorheen te mengen.

Heeft men een kalkrijken, zandigen grond, dan doet men het
best een stikstofhoudende organische meststof te gebruiken,
zooals ouden koemest, guano, jroudrette of gedroogd bloed,
waardoor men voorkomt, dat het gras in de eerste jaren door
gebrek aan voedsel geel wordt. Is het echter een goeden, klei
achtige grond dan mag er niet te veel van deze meststoffen
aan toe gevoegd worden, aangezien er dan groot gevaar bestaat
dat de jjlantjes gaan rotten. In dit geval kan men de grassen
helpen door wat phosphorzuur in den grond te brengen, waartoe
50 gram slakkenmeel jrer vierkanten Meter uitstekend geschikt
is. Nadat men de grond met deze hulpmeststoffen bestrooid heeft,
moet hij nog eens flink doorgeharkt^en daarna met een fijne
hark goed gelijk gemaakt worden.
Moet het gras langs een pad of een heestergroep gezaaid

worden, dan doet men het best den grond met de rugzijde van
de hark wat op te stooten en dan hellend af te harken, zoodat
er een soort gootje ontstaat. Op deze wijze krijgt men een goed
gezicht op de randen van het gazon, die dan volkomen zuiver
kunnen begrensd worden, wat vooral later bij het afsteken zeer
gemakkelijk is. Een andere wijze is een halve graszode langs
de randen te leggen, waardoor de grens nog duidelijker in het
oog loopt en het uitzaaien vergemakkelijkt wordt. Aanvankelijk
staat dit wel niet erg mooi, doch wanneer het gras goed door
groeit, bemerkt mm al spoedig van het gelegde gras niets meer.

Vallen er, nadat de grond op de boven oniBchreven wijze
bewerkt is, zware regenbuien dan zal het water langs de starn-
men der boomen naar beneden loopen en kleine stroompjes in
de losse aarde vormen. Door het water worden dan de lichte
zaadkorrels medegevoerd en dit niet alleen, doch zoodra de
grond opdroogt, ontstaat er een harde korst, waar de klem-
plantjes moeilijk of niet doorheen kunnen dringen. Om dit be
zwaar te voorkomen, kan men op korten afstand van lederen stam
er rond omheen een soort gootje maken, 10 a 15 c.M. breed en
even diep. Hierin zal zich dan het water, dat langs de stammen
loopt, verzamelen, waarna het gemakkelijk in den bodem trekt.

LANGS DE PADEN WORDT HET TERREIN]HELLEND AFGE

HARKT OM EEN SCHERPE GRENS TE KRIJGEN.

De soorten van gras, goed geschikt om in de schaduw te
groeien, zijn niet zeer talrijk; toch is het van het grootste be-

OM HET WEGWAAIEN DER LICHTE ZADEN TE VOORKOMEN,

WORDEN SLECHTS KLEINE HOEVEELHEDEN, DICHT LANGS

DEN GROND, UITGESTROOID.

lang er een goede keuze uit te dom, daar het \-oorkomen en
de duur van het gazon juist van de gebruikte grassoorten afhan-

HET TERREIN MOET OP EEN DROGEN DAG GOED GELIJK
GEROLD WORDEN.i
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kelijk is. Om deze reden moet men ook nooit de gereed ge
maakte mengsels koopen, maar is het verstandiger zich de ver
schillende soorten afzonderlijk aan te schaffen en die zelf te
mengen. Deze wijze van doen moge wellicht iets duurder uit
komen, doch men is zekerder van de resultaten.
Hieronder volgt een lijstje van de meest geschikte mengsels.

De hoeveelheden zijn 'er op berekend, dat zij te zamen juist
voldoende zijn om er één are mede te bezaaien en de soorten
zoo gekozen, dat zij voor verschillende gronden het meest ge
schikt zijn.

Voor droge kalkhoudende gronden:
Lolium perenne hoo Gram.
Poa nemoralis 450 „
Festuca tenuifolia 350 „
Festuca hetcrophylla 250
Agrostis vulgaris 100 ,,

Voor kleiachtige of zware gronden:
Lolium perenne 500 Gram.
Festuca heterophylla 450
Festuca tenuifolia 300
Poa nemoralis 250
Agrostis vulgaris 150 „

Voor sterk hellende terreinen.
Lolium perenne 800 Gram.
Aira flexuosa 600
Festuca heterophylla 350 „
Prachypodium sylvaticum 300 ,,

Lolium perenne, gewoonlijk bekend onder den naam van
Raygras, vormt op zichzelf geen mooi en duurzaam gazon,
maar aangezien de andere soorten slechts betrekkelijk langzaam
groeien en pas het tweede jaar een goed gesloten grasvlakte
vormen, is het gebruik er van onmisbaar. L< Hum perenne toch
groeit zeer snel, maar zij heeft het groote nadeel gewoonlijk den
eersten winter reeds dood te gaan. Dat is echter geen bezwaar,
daar haar plaats dan de volgende lente door de andere gras
soorten wordt ingenomen, die in den regel veel beter tegen de
winterkoude bestand zijn. Daar zij zich vrij sterk ontwikkelt,
moet men er voor zorgen, vooral niet meer te gebruiken, dan
de opgegeven hoeveelheden, aangezien men anders gevaar loopt
dat zij de andere soorten verstikt, waardoor ze geel zouden wor
den en daardoor slecht tegen den winter bestand doen zijn.
Poa mmcralis geeft een kort en zeer dicht gazon. Doordat

deze soort overvloedig zaad voortbrengt en dit zeer gemakkelijk
kiemt, zaait zij telken jare zich zelf door de aartjes, die door
de maaimachine niet gepakt worden. Zelf zijn wij er wel in
geslaagd om gazons, die dun geworden waren, doch nog vol
doende Poa bevatten geheel te herstellen, door ze niet voor het
einde van Mei te maaien. Na deze bewerking werd er dan wat
versche aarde over het gras gestrooid om de zaden, die er bij
uitgestrooid waren, te dekken.

Festuca heterophylla is een der beste soorten om in de scha
duw te groeien, wanneer zij op een niet te hchten, voedzamen
grond staat. Vooral wanneer de bodem kleiachtig is, is zij bij
uitstek geschikt. Heeft men daarentegen een zandigen, kalk-
achtigen grond, dan verdient de Festuca tenuifolia aanbeveling.

Agrostis vulgaris is ook een zeer fijne grassoort, die in de
schaduw uitnemend groeit, doch wanneer de takken al te dicht
op den grond hangen, wil zij door te weinig lucht en licht wel
eens achteruit gaan, in dit geval doet men beter wat meer Poa
te gebruiken.

Heeft men vrij sterke hellingen, zooals aan vijver of heuvel
kanten nogal eens voorkomen, die gewoonlijk erg uitdrogen en
dikwijls lastig te maaien zijn, dan verdient het gebniik van/Dra
flexuosa en Brachypodium sylvaticum de meeste aanbeveling.
Wel is het gazon, dat deze twee soorten geven wat ruw, doch
daar staat tegenover, dat zij niet veel onderhoud eischen en
ook daar goed blijven, waar het niet mogelijk zou zijn ander
gras te hebben. De zaden der opgegeven grassen zijn lang niet
alle van dezelfde grootte en daarom is het ook niet geraden
ze tegelijkertijd uit te zaaien. Eerst moet men de grofkorrelige,
zooals de Lolium met de Festuca of de Bromus in de opgegeven
verhouding vermengen, die uitzaaien en goed door den grond
heen harken. Nadat het terrein goed gelijk geharkt is, worden
de fijnkorrelige soorten, zooals de Agrostis en Poa, te zamen
gemengd en uitgezaaid. Aangezien zij uiterst licht zijn, moet
men vooral zorgen, dat zij niet wegwaaien, wat men kan doen
door steeds slechts kleine hoeveelheden tegelijk uit te strooien
en er op te letten, dat dit altijd met de wind meê en nooit er
tegenin geschiedt. Zooals met alle fijne zaden het geval is,
behoeven ook deze slechts zeer weinig gedekt te worden. Het
best strooit men er wat goed verteerden bladgrond overheen,
waar de fijne kiempjes gemakkelijk doorheen komen, terwijl het
ook nog wat humus in den bodem brengt. Ook moet men er
voor zorgen, dat het terrein niet bespoten wordt, daar er dan
allicht een harden koek op komt, waar de kiemplantjes niet
doorheen kunnen dringen. Om dezelfde reden moet er met het
rollen gewacht worden tot de bovenvlakte behoorlijk droog is.
Dit rollen is noodig om het gazon goed gelijk en gesloten te
maken; men gebruikt er een steenen of ijzeren grasrol voor, die
eenige malen over de bezaaide vlakte heen en weer getrokken wordt.
Nu moet er voor gezorgd worden, dat de musschen en andere

vogels, die erg op graszaden verlekkerd zijn, niet een groot ge
deelte der zaden wegpikken. Het gemakkelijkst voorkomt men

Hit door langs het bezaaide vak stokjes \-an ± 50 • hoogtedit, door lang richtingen zwarte diaden te
te zetten , vliegen tegen deze draden aan, worden

igSef fe-viiCer triÉNi: f'-f'.«ii
opmerken en daarna zal men gaandeueg en
te voorschijn zien komen. Deze kiemen echtei ^ J"
hebben het voorkomen of het liaar moeite kost vooruit te konn n
Hierom moet men nu goed toezien, dat liet terrein ̂ et te .tei k
opdroogt, wat met koud, droog weer nog wel eens het gexal
kan zijn. Lolium, Aira en Bromi s hebben weinig rnn de dioogte
te lijden, doch Agrostis en Poa kunnen er met tegen en zoin en
doodgaan. Daar komt nog bij, dat het onder de boonien in den
regel met dauwt, zoodat men in zulke gcwallen het best doet
des avonds het gras wat licht te besproeien.

Heeft men vroeg gezaaid, voordat het blad ge\-allen was. dan
moet men, zoodra dit begint, de afgevallen bladeren \ ei w ijdei en,
daar die de jonge grasplantjes sterk zouden beschadigen. Dit
moet echter zeer voorzichtig geschieden. In geen geval mag
het blad afgeharkt worden, aangezien men daardoor een aantal
jonge plantjes zou losiukken ; ook het af\'egen met een
bezem, zooals dikwijls geschiedt, is niet aan te raden. Het best
gebruikt men er een speciaal daartoe vervaardigde hark voor,
waarvan de koperen tanden omgebogen zijn, zoodat zij niet in
den grond kunnen dringen. Bij het alharken moet men zoo min
mogelijk over het jonge gras loopen, aangezien de r-oetstappen
gemakkelijk kuiltjes veroorzaken; indien het eenigszins mogelijk
is, moeten de bladeren van uit het midden naar den kant toe
geharkt worden.
Met deze bewerking moet men doorgaan, totdat alle blad r er-

wijderd is, zoodat het gazon goed schoon den winter ingaat.
Wellicht zullen eenige lezers denken, dat de gegeven wenken
wat overdreven zijn, toch zijn zij noodig om in het voorjaar
een werkelijk mooi, gelijk grasveld te verkrijgen.
Hoe het de volgende lente verder behandeld moet worden,

hebben wij wellicht gelegenheid om dan mede te deelen.
E. Th. W.

VLIEGEN IN NEDERLAND.Te Ede en te i-oesterberg, op de uitmuntend ingericlite
vliegterreinen van Verwey en Lugard's luchtvaartmaat-
schapifij, zijn we de vorige week getuige geweest \ an
Wijnmalen's schitterende prestaties oj) het gebied tier
vliegkunst.

We zeggen vWegkunst. want Wijnmalen's vliegen is een su)!e-
ricure vorm van aviatiek. Dat is het mechanische cliegen,
hetwelk op zich zelf beschouwd, inferieur is aan de vlucht der
vogels, maar dat de vogelvlucht in dezen zin in schoonheid
overtreft, omdat het zuiver mechanische gedeelte gecombineerd
wordt met de waarlijk overbluffende efjuilibreer- en stuurkunst
\-an den man aan het roer.

Wat \\ ijnmalen te Ede vooral heeft laten zien, is vliegkunst,
gecombineerd met een hoogeren zin \-()or het equihbrium. l)at
is een dartel spel met de zwaartekracht, een meesterlijk jon-
gleerenin de lucht met een toestel \'an bijna vijfhonderd kilogram
gewicht, maar dat, voortgestuwd door ilt:n druk \'an een
brieschende luchtschroef die haar arbeids\'ermogen ont\'angt \'an
een rotatieyen exjdosiemotor van 50 ]>aardekracht, zijn zwaarte
totaal \eihest en o\ei de luchtlagen ^*oortghJdt als een blad
vloeipapier, voortgedreven door den wind.
Wat Wijnmalen ons te Ede c'ooral heeft tloen zien, dat was

zijn beroemde ,,vol jfiané", de zweefxducht met stoiigezetten
motor — de vrije val m de peillooze diejite.
Want wat onze vliegende Hollander daar oji vierhonderd

meter hoogte met zijn biplane. die wel iets weg heeft e-an een
onvoltooid hnnen kermiskraamjije, begon uit te halen om weer
tot de aarde terug te keeren, dat was feitelijk vallen
Zoodra de motor stilstond, zagen we de N-oortbewegingssnelheid

van zijn Farman-bijrlan geleidelijk verminderen tervxiil de
machine bijna oogenbhkkelijk vrijwel loodrecht begon te dalen
Nadat hij zoo ongeveer honderd meter bijna loodrecht en onder
hchte schommelingen gezakt was, scheen Wijnmalen toch t^
bedenken, dat een vliegmachine niet geheel en al te beschouwen
IS als een paiachute. We zagen hem althans op een geger en
oogenbhk het hoogtestuur schuin omlaag bewegen In daar
schoot opeens het toestel met toenemende snelheid steil naar
beneden. Door deze manoeuvre kreeg de machina
b=hoorl,jke snelheid tegen den ,vind S loocSt jTL", ' eS
was om te gehoorzamen aan de bewegingen van het ricbtintF-t
Op ongeveer tweehonderd meter hoogte zette hii nu ïet h^"t
stuur weer vlak en benutte hij de thans door het Ll
langs een sterk hellende luchtbaan verkregen snelheid
cirkels te beschrijven. In spiraal zweefvludTt Sri 1 ' f 1
met den stilstaanden motor in zwierige bogen boL i
kamp en naderde hoe langer hoe meèfde afrSe
Maar eindelijk scheen \Vijnmalen van dat i- ^ •weer genoeg te hebben. Tegen den wmd m Het h^ ̂  Sfn siïS
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heid in horizontale richting
iiitloopen, totdat het zweef
toestel eindelijk weer bijna
stilstond en oogenblikkelijk
daarna verticaal begon te
dalen. En wederom zagen
we een vrijen val, waarvan
de snelheid echter sterk ver
minderd werd door den lucht-

weerstand van de 64 M-
vleugeloppervlak. Hn zoo,
van ongeveer 50 meter hoogte
zagen we Wijnmalen ten
slotte bijna loodrecht neer
komen op de aarde, zonder
schok, rustig, kalm, bedaard,
alsof zijn toestel een lucht
ballon van vreemde gedaante
was, die zoetjes omlaag zakte
omdat de stijgkracht met de
zwaartekracht in evenwicht

was gekomen.. Toen wipte
onze nationale vliegkampioen
onze onovertroffen luchtéqui-
librist, van zijn stuurstoeltje
omlaag en wandelde te mid
den van een aantal enthou

siasten, die hem jubelend
tegemoet waren gesneld naar
den uitgang van het vlieg
kamp, waar hem door het
talrijk publiek een uitbun
dige ovatie werd gebracht.
En daarop stopte Wijn

malen z'n pijpje, kalm en
rustig, alsof hij maar even
een proefritje met een auto
had gemaakt
Zoo hebben we dan in Nederland onzen wereldveimaarden

luchtkampioen, den houder van het wereldhoogte-record, den
totdusverre nog onverwonnen vliegtoerist, met eigen oogen in
de lucht aan het werk gezien. En zijn manier van vliegen
heeft ons, en duizenden met ons, in extase gebracht. Want
Wijnmalen's luchtcapriolen grenzen aan het onmogelijke. Zijn
vliegtechniek is zóó gedurfd, zóó overmoedig, zóó dol-gewaagd
en toch zoo verrassend-zeker, dat we ons hij het aanschouwen
van zijn evoluties op vier- en vijfhonderd meter hoogte her
haaldelijk attrapeerden op de auto-suggestie, dat het vliegen
met een toestel zwaarder dan de lucht even gewoon en even
ongevaarlijk is als het rijden met een auto, of het varen in een
motorboot. Zóó meesterlijk goochelde ons daar de held van
den vliegtocht Parijs—Brussel—en—terug de illusie voor oogen,
dat hij met zijn vliegmachine letterlijk kan doen wat hij wil,
dat we bij ons zelf zeiden: ,,de vliegkunst is geen ,,vraagstuk"
meer, de kwestie is opgelost en over eenige jaren vliegen we
allemaal!" En die suggestie werd versterkt door de wetenschap,
dat Wijnmalen's vluchten boven Nederlandschen bodem eigenlijk
maar kinderspel waren in vergelijking met zijn nederdaling van
2800 meter hoogte in ,,vol plané" en zijn tocht Parijs—Brussel—
Parijs met een passagier. Ook de vluchten van Küller boven
Nederlandschen bodem, voor
al zijn elegante, meesterlijke
vliegpiestaties boven het ter
rein der Eerste Nederl. Vlieg-
vereeniging te Breda hadden
ons, en duizenden met ons,
zoo vertrouwd gemaakt met
het vliegen van den mensck
als een zeer natuurlijk en
bijna vanzelfsprekencl feit,
dat we den vlieger na ette
lijke ronden nog slechts uit
een zeker plichtsbesef, ver
mengd met eeirige deelen be
leefdheid nastaarden. . . .
Zoo suggestief werkte op

de toeschouwers de absolute
zekerheid en het volkomen
meesterschap waarmee Wijn
malen en ICiiller door de
lucht scheerden, dat het
schouwspel na enkele minvr-
ten reeds ophield te boeien . .

Zijn wij, kinderen \'an de
eeuw der mechanica en van
de wonderen der electriciteit,
dan zoo goddeloos geblaseerd,
dat we ons over niets meer
kunnen verwonderen ?

Is het om in den stijl des
tijds te blijven, een ,,psy
chisch defect"

Foioj.siokü.y^. ir//A*.l/.liEN

wanneer we

ZIJN MACHINE GEREED OM TE ]T:RTREKKEN.

bazen over het feit dat de twee rljandigste factoren die we in
de verkeersmechanica altijd te bestrijden hebben gehad: de
luchtweerstand en de zwaartekracht, plotseling onze beste maat
jes zijn geworden, zonder wier krachtige medewerking de nieuwste
vorm van verkeerstechniek eenvoudig onbestaanbaar zou zijn ?

Zijn we dan geestelijk zoo ver heen, of staan we als denkende
en de moeilijkste problemen direct begrij])ende wezens zóó hoog.
dat we het na eenige minuten doodnatuurlijk vinden, wanneer
een Wijnmalen met een primitief vliegtoestel in de lucht trap
pen afdaalt en omlaag-s[)iralende glijbanen volgt en daarlrij een
oolijk s]ielletje speelt met die goede ouwe lobbes, de zwaartekracht?

*
*  *

Voor ons zelf is deze vraag geen j)robleem meer, IVij zijn
van oordeel, dat de vliegkunst als ,,schouwspel" niet lang zal
duren. De suggestie toch die door de zekerheid van beweging
der meesters in de vliegkunst wordt gewekt, is een zoodanige,
dat een verwend publiek zich na vijf minuten van extase begint
te vervelen. Na een vrijen val met gestojjten motor uit een
hoogte van een paar duizend meter zal men dan een ..looping
the loop" willen zien. Eindelijk een jacht van aerojjlanes op
losgelaten \-ogels. En ten slotte zal men zich van de groot
meesters der \-liegkunst afwenden om noch slechts een kijkje te

I
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gaan nemen in het vliegkamp der ,,krukken", wier onbeholpen
bewegingen en gevaarlijke tuimelingen de lachlust en de span
ning gaande houden.... Henri Meyer.

Wijnmalen-Küller-Koolhoven.ONZE drie Nederlandsche vliegers! Mag ik ze even voor
stellen : Drie geheel uit elkaar loopende typen, die
alleen die overeenkomst hebben, dat ze alle drie
vliegen. Drie landgenooten die in deze dagen door ieder
genoemd zijn, door dat zij te zamen of ieder op zijn

beurt bezig zijn het nationale luchtruim te veroveren.
Henri Wijnmalen ook hier de primus inter pares, in

Frankrijk noemen ze hem .,1e célèbre aviateur Winmalen", die
naar Frankrijk ging, daar zag, daar leerde en daar overwon.
Die mee. aan de spits staat van de wereldberoemdste vliegers,
die in één adem wordt genoemd met 'n Latham, 'n Morane,
'n Graham White, 'n Moissant. Student in de rechten te Utrecht.
21 jaar oud, hartstochtelijk jager en paardrijder, belust op
sensaties, iemand van grooten kracht en durf, behept met ont
zettend veel energie en wilskracht. Gaat naar Frankrijk, leert
in Peau vliegen op een Blériot, kan het. doch.... keert naar
zijn vaderland terug. Voor een student een al te duur grapje.
Heeft het geluk een oom te bezitten, behept met enorm veel
ondernemingsgeest; die bovendien zijn neef als aviateur ontdekt
en die besluit hem te zullen helpen. Dat alles gaat zeer snel,
want een paar weken later heeft de heer Verwey — de bewuste
oom — reeds pleizier van z'n neef, die geheel onvoorbereid zoo
maar een hoogte van 1200 M. bereikt.
Dan is hij te Mourmelon bij Henri Farman. Is dus nu aan

hanger der tweedekkers geworden, bestelt het zoogenaamde
militaire type met de 50 pk. Gnöme motor.
Op den len October j.1., 's ochtends heel vroeg, komt hij

Farman uit z'n bed kloppen en zegt hem: ,,je veux tenter
aujourd'hui de battre Ie record de la hauteurl.... Farman kijkt
hem even aan, staat verbaasd over zoo'n leerling, kent hem
reeds voldoende om te weten dat het vergeefsche moeite zou
zijn hem van een eens voorgenomen onderneming af te brengen
en geeft Wijnmalen een paar kostbare raadgevingen. ,,C'est
bien" zegt hij en floep.... is ie weg.
Het is een pracht-ochtend, in breede kringen gaat het groote

vlieg-monster hooger en hooger, wordt kleiner en kleiner, maar
ook hoe langer hoe mooier, wordt 'n onaanzienlijk stipje in dit
kolossale luchtruim en verdwijnt ten slotte heelemaal voor het
menschelijke oog. Hij, daarenboven, zag wel. wist hoe hoog
hij moest gaan. om 't wereldrecord te verbeteren.... had het
verbazend koud maar had hij niet den vorigen dag
aan zijn moeder geschreven: ..morgen ga ik het hoogte-record
probeeren en kom ik niet beneden voordat ik het heb gehaald ?"
Hoe koud 't ook was op dezen mooien herfstmorgen, aan wijken
dacht hij niet. En dus ging het hooger en hooger. Totdat... .
zut en nog eens zut.... de benzine-reservoir leeg was. Even
op z'n verzegelde barometer gekeken, die hij met een ijzerdraadje
om den hals had hangen, even goed gezien. En in z'n eentje
daarboven mompelde hij : ..Da's niet erg. ik ben er". Dat
gebeurde op 2780 a 2800 Meter boven de aarde. Geen benzine
meer, dan maar ,,en vol jdanc" naar beneden. En binnen 13
minuten, 's ochtends om kwart voor acht. toen de meesten
onzer er juist aan dachten hun dagtaak weer op te nemen, was
hij al weer op den beganen grond. Het kleine troepje menschen,
dat er van af wist. de officieele personages inbegrepen, zij
allen toonden zich uitbundig enthousiast. Farman had voor z'n
leerling geen woorden en waardeering genoeg. ..Faites moi plutöt
préparer une tasse de thé trés chaude" lachte Wijnmalen, die
half bevroren was. maar óók in één slag wereldrecordhouder in
de hoogte. Sinds dien is er één in Amerika geweest, 'n zekere -
Johnstone, die moet nog hooger zijn geweest. Hijzelf is niet

meer - heeft z'n nek reeds gebroken. Dacht er
„ver'looping-the loop grapjes met een aero-
plaan te gaan uithalen. Alsol het toch al met
eevaarlijk genoeg is, zonde: 'iaU ^^oIdt dat
record gehomologeerd, dan zal Wijnmalen, als
't een beetje warmer u'ordt, met n beetje meer
Iienzine en 'n sterkei'e motor het heusch wel
tot 4 a 5000 iMeter bi-engen.
Ongelukken, motorjiannes, en al die andei-e

vlieginachine-ongeN-alletjes kent hij met. Alleen
in zijn Icei-tijd is hij bij een ovei-landvlucht
door een nrist (n'e.rx-allen en landde l)0\-enj,een
bosch F.igenaardige gewaarwoixling. De machine
zakte dicj) in de takken, Injzelf tuimelde om-

,-.- 1 laag, kwam oji de beenen terecht en voor een
' ' beek te staan, in een houding, alsof liij daar

reeds uren aan het visschen stond. Cp 30 Seji-
tenibt^r nog onbekend in de rangen dei gevleu-
gelden, is hij oj) 2 October in één slag over de
geheele wereld beroemd gewoiden.
Het eerste succes was er, het tweede bleef

niet lang uit. Vijftien dagen later, op lO ()ct.
\ liegt hij op één dag van Parijs naar Brussel
en r'andaar terug naar St. (hientin. We heb
ben het in ons sjiort-overzicht reeds uitvoerig
r'erteld, hoe hij. zonder de tegenwerking dei-

officials waardoor hij dus 2 uur vroeger had kunnen vertiekken,
binnen de 12 uur in Parijs terug had kunnen zijn. Enfin, een
volgenden dag doet hij. wat geen enkele r-lieger ooit heeft ge-
daan. Hij stijgt op, w()rdt door oen zware mist ovei\allen,
daalt viermaal, r'iaagt den weg. dwaalt geruimen tijd lond.
neemt benzine op. loojit iedere minuut met z n medepassagiei
Dufour. gevaar maar slaagt er toch in het eindjiunt. Issy les
Moulineaux. even o\'er twaah'en te bereiken. Vóór hem jirobeer-
den drie het kunststuk, na hem nog eens vier. En faalden.
Al is. wegens een beweerde reglementsovertreding alleen de raid
erkend, niet den tijd, waardoor zijn jirestatie oji het maximum
(36 uur) is gesteld. Wijnmalen (hij deed er in werkelijkheid 27 uur
over) is en blijft de eerste die den o\'erland\-lucht volbracht,
onder omstandigheden, waarvoor ieder ander zou zijn geweken!
Henri Wijnmalen triomfator! Ongetwijfeld, In het buitenland,

vooral in Parijs, waar iedereen hem kent, een der pojiulairste
vliegers, uiterst bemind bij de massa van duizenden en nog eens
duizenden, die men daar als aanbidders der lucht-veroveraars
kan vinden.

..Whenmalen" kan zich er op beroepen oji aviatiek-gebied in
October wel de man van den dag te zijn geweest. Als men nu
weet dat hij eerst op 15 Aug. jl, zijn brevet haalde, dan staat
men werkelijk verbaasd over dergelijke jirestaties.
Het is een allercharmantste jongen, ietwat humeurig.heerlijk slor

dig. met een hart van goud. Toen duizenden menschen hem te Issy
om z'n handteekening vroegen, voldeed hij eraan, toen nog eens
duizenden volgden, en hij als 't ware in z'n hangar werd terugge
drongen, toen was z'n hand stijf.... ditmaal \'an het schrijven. De
massa werd zeer terecht teraggedrongen, doch twee heel eenvoudige
gekleede jongelieden waagden het den ordebewaarders te trot-
seeren. stormden op M'ijnmalen aan met een: ..Voor een land
genoot maakt u zeker een uitzondering" en altijd even een
voudig lachend en dankend voor de gelukwenschen. teekende
hij met \-olle hand z'n naam. En dankbaar trokken de in Panjs
hard zwoegende landgenooten af. tevreden dat hij, hun Wijnmalen,
een Nederlander was.

*
*  *

Naast 'n Wijnmalen triomfator, gaat een Verwey triomfator!
Haalde de neef daar ginds succes op succes, in stilte werd in
ons land gearbeid. Totdat de menigte op 9 No\-ember j.1. ver
steld stond, toen het naar Ede trok en daar een 500 H.A. groot
vliegterrein vond, geheel ingericht volgens de eischen des tijds,
een aerodroom uji-to-date en drie dagen later, op 12 November,
in nog grootere massa's te Soesterberg een tweede vliegkamp
van denzelfden, voor zich zagen, waarvan zoowel Wijn'malen.
Kuiler en Koolhoven getuigden, dat deze twee vliegkampen
mooier, giootschei en piactischer waren, dan alle andere \-an
naam en beteekenis in het buitenland.

Is giootei lof mogelijk? W e hebben de laatste weken, zoowel te
Ede als Soesterberg dag aan dag op die kampen als 't ware geleefd.
W e hebben daar alles m werking gezien en dan ilient erkend
dat de machtige organisator is het geheel. J. F. Verwey als van
zelf eerliied afdwingt, r-oor hetgeen hij ook nu weer tot stand
niaclit, Zn medewerkers, de heeren D, Siem Mr H A G
Venema en A. Smits mogen gerust in Óen adem genoemd wor
den ook her. moeten en mogen woorden r-an l(-.f niet worden
onthouden.

*
*  *

W^elnu. 9 November is er te Ede gevlogen. 10 Nov. ook en
,t,^"^ens was Wijnmalen dc mant

Kullei had motorpech en Koolhoven had z'n toestel no- niet
Den eersten dag is de A.N.W.B.. onze groote 1 oenstenbond
onzen vheghe d komen huldigen. Sprak Daan Fockeina de
eminente hoold-consul, namens de 30.000 leden die de bond telt
ojirechte en ware woorden \-an hulde.
(Slot , Olg ). J ^


