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DE STERRENHEMEL IN JUNI.Het volgende overzicht geeft den stand der sterrenbeelden
voor omstreeks 11 uur;
Zenith : Draak. Hercules:
Noorden: Kleine Beer, Cassiopeia. Giraiïe. Lynx,
Perseus, Wagenman;

Noordoosten: Andromeda. Cepheus. Hagedis;
Oosten: Arend. Dolfijn, Lier, kleine Paard, Pegasus. Pijl, Vos,

Waterman. Zwaan;
Zuidoosten: Steenbok;
Zuiden: Kroon. Ophiuchus, Schild \ an Sobieski. Schorpioen.

Schutter, Slang, Weegschaal;
Zuidwesten : Maagd;
Westen: Boötes, Hoofdhaar van Berenice, Jachthonden, groote

en kleine Leeuw;
Noordwesten: Groote Beer, Draak.
De tijdsvcreffming is half Juni nul ; de zon is bij het begin

der maand twee minuten bij de klok vóór, maar geraakt tegen
Juli langzamerhand vier minuten achter.

De Melkweg is in de korte Juninachten, mits de hemel goed
helder is. na 11 uur heel mooi te zien, natuurlijk alleen bij
afwezigheid van maanliclit. Te middernacht staan de eigen
aardige, heldere, wolkachtige jilekken in de sterrenbeelden Arend
en Schutter \'rij hoog aan den Zuiderhemel.

Den 22*^" Juni bereikt de zon haar ..zomerstilstand". De
Duitschers gebraiken den juisteren term Sonnenwcnde: terwijl de
zon tot den 22"^" Juni steeds verder Noordelijk van den aequator
afwijkt, wendt zij zich nu weer tot de lijn. ..diedenachtenevent",
terug, en daarmede beginnen de dagen te korten. Het begrip
keeren (Grieksch Tiénu) heeft tot den term tropen .geleid, waar
voor onze taal keerkring heeft.

Evenals de evenaar hebben ook de op 23U ten Noorden en
ten Zuiden daarvan gelegen keerkringen dubbele beteekenis:
aan den hemel zijn het de parallelcirkels, die de zon op den
langsten en op den kortsten dag beschrijft, op aarde bepalen
zij het gebied, vaak ook tropen genoemd, waarbinnen het mo
gelijk is, de zon in het Zenith te zien. en waar dus de grootste
zomerhitte wordt gevonden.

Mercurius is slecht waarneembaar.
re«HS is een luisterrijke avondster, welker oostelijke elongatie

deze maand nog steeds toeneemt. In den kijker blijit de planeet
een schijngestalte vertoonen. iets voller dan Eerste Kwartier.
Eerst den 8*^" Juli is de grootste elon.gatie bereikt en wordt de
planeet juist half verlicht gezien. De schijf die dan 24'' meet.
heeft in het begin van Juni nog maar 18" middellijn. Ook de
helderheid neemt voorloopig nog toe.

Mars wordt nu gemakkelijk aan den morgenhemel zichtbaar:

half Tuni komt de yilaneet al te één uur na middernacht op.
volle drie uur vóór de zon. De middellijn der schijf bedraagt
I  lum nog l.as 7", i Juli 8". Den 2i<=n Juni zal Mars even
ten Noorden van de maan staan, en aldus een dergelijke fraaie
constellatie vertoonen. als den April door den samenstand
r-an Venus en de maan aan den a\-ondheniel te zien was.

liitiüer iraat den 15"-'" even na half twee onder, en is dus bijna
deii eanstdien korten Juninacht waarneembaar. De planeet
bli ft tot ' Tuli in teru.gloopende. d. I. Westwaarts genehte
beweging, na dien datum keert zij zich naar het Oosten, en
loont biina recht op de ster der derde grootte ^ van de W eeg-
schaal aan. die zij tegen het einde van September bereikt.

Saturnus is niet waarneembaar. _

DE ROER.De Roer dankt wel haar naam aan haar roeri.gen aard.
Kronkelend en draaiend, kolken \-ormend enbijnadroog
loopend heeft ze \-eel van een reuzenslang, die haar
staart in het Hohe Venn bij den Eifel heeft, terwijl
ze nog versterkt wordt door eene grootere zijn\-ier

uit het kolengebied bij Aken. welke ook om haar kronkelenden
looir de Wurm heet. Is het water der Roer wit of geelachtig
door'den aard van het gebergte, waaruit ze ontsjinngt de Wurm
\'erloochent hare afkomst niet en is zwart. Samen biengen ze
heel wat water in de .Maas bij Roermond en de Maasbewoners
van het land ruin Kessel en Cuyck \T-agen in regentijden steeds
met belangstelling, wat de Roer doet. wassen of vallen want
als deze ongeveer twee tot drie meter diepe, \-ijftien meter
breede geul in 't natte jaargetijde \-oorbij raast, kan ze heel
wat water aan de lager gelegene landen toezenden. Vischrijk
was ze vroeger, thans is ze het niet meer.

In Rijnland liggen aan de ri\-ier chemische fabrieken, die haar
giftige afvalproducten wel niet onnimiddellijk in de rivier loozen,
maar die bij sterken regenval het afvalwater niet in de A'ijvers
kunnen houden en het don in de rivier doen of laten stroomen.
Een jiaar dagen later ziet men alle witvisch weer boven drijven.
Dit spel heeft zich in vijftien jaren wellicht vijftig malen
herhaald, zoodat de \-ischstand eenvoudig tot nul teru.ggebracht
is. Voorziening is hoog noodig. want gaat men jilanten zonder
de oorzaken weg te nemen der ont\-olking. dan is het werk te
vergeefs gedaan. De Roer drijft met haar krachtigen stroom
overal molens, welke het be\-aren. in dien dat mogelijk ware.
tegenhouden. Om aan de molens te Roermond een .gelijkmatigen
stroom te bezorgen en het water beter op peil te houden, is in
r-roegere tijden een nieuwe arm ge.gra\'en. die met den lager
gelegen ouden arm gemeenschap heeft door een waterval, welke,
als het water eenigzins hoog is met woest geweld en aanhoudend
wielen zijn weg zoekt. \an die val. vlak bij den grooten weg
naar Maastricht gelegen, geven we hier eene afbeelding.

De Koer is in den winter een lastige \'riendin. maar schenkt
in den zomer leven en frischheid en brengt afwisseling in het
landschap. -A. F. van Beurden.

Limburgsche Sagen en Legenden.
BEREN r.IA- BirUT.Anderhalve eeuw geleden woonde te Grevenbicht een

veearts Ben of Beren genaamd, die deel uitmaakte van
de schrikbiNngende rooverbende. hier meer bekend on
der den naam van Teuten. Reeds lang loerde de dros
saard van de overzij der IMaas oji Beren, maar wijl

hij op den rechtermaasoever geen jurisdictie had. kon hij . ,ap-
prehendeeren". De drossaard wilde htm echter tot eiken jirijs
in handen krijgen en bedacht een list. Als boer verkleed, klopte
hij aan Berens huis en vroeg of deze dadelijk naar een zieke
koe wilde komen, 't Was in de schemering; Beren \"olgde den
man dadelijk naar het veer en men \'oer o\'er. De veerman
herkende onmiddellijk den drossaard en wilde zijn dorpsgenoot
Beren waarschuwen voor het naderend ge\-aar.

..Heer Drossaard" zei hij ..uw ziel hangt in 't water".
Beren hoorde dit en sprong zonder bedenken de Maas in.

Bij den plons ziet de drossaard om. roept toe ,.Ben. wat doet
ge. gij zult verdrinken". Deze echter zwom met groote slagen
op den veihgen oevei toe. roejiende . .Ieder moet zijn .gezondheid
kennen, heer drossaard" en hij lachte erbij.

Nog herhaalt het volk het .gezegde \an Beren den Teut.
A. F. v.AN Beurden.

HET VOLKSLIED.De Veenendaalsclie falirieksarbeiders jilegen er in den
nazomer een geheel bizonderen feestavond op na te
houden. We voelen er voor om een afscheidje aan den
zomer te geven. Sint-Maartens\-uren te branden, oogst-
of slachtfeest te \ leren en den komenden winter een

enkelen avond te belachen nog vóór we zijn regen, sneeuw en
ijzel over ons doen dalen. Welnu, vol.gens onzen zegsman kan tot
de meest modeine \ei bastei in.gen \*an de oiid-tiermaansche na
jaarsfeesten onzer voorvaderen in dat Stichtsche fabrieksdorp
die ..lampbe,gietersavond" worden gerekend. De aanleiding tot
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feestvreugde, — men vindt immers overal wel een feit als men
een feestje hebben wil? — zou dan deze zijn.
De nazomerdagen korten en korten tot de avond aanbreekt,

waarop de arbeidsdag slechts met behulir van kunstlicht kan
worden uitgeleefd. De lampen moeten gevuld en ontstoken. —
ook de peer van de menschelijke levenslamp dient daarbij bedacht,
vuurwater moet het feu-sacré tot den arbeid aanwakkeren \'in-
den sommigen, — men begiet de lamp, men schejit vreugde
in 't leven zoolang het lampje schijnt en zingt:

,,'t Is van den avond lampbegietersavond,
Falderalderire, falderalderare,
't Is van den avond lampbegietersavond.

Ha! Ha! falderaldera!"
't Is de vorm van dit liedje, waarin we aanleiding vonden

om iets over ons volkslied te schrijven. Want onze vroolijke
Veenendalers uiten hun zangerig gemoed daarin op de hier te
lande meest gebruikelijke wijze, hoe primitief die ook is.
Wat hoorden we zingen op den bevroren Ouden Rijn, als uit

de verste Zuid.Hollandsche polderdorpen duizenden boerenjon
gens en -meisjes per schaats naar Gouda geweest waren en van
dien traditioneelen tocht naar Ter Gouw elk een halfpond boter-
sprits huiswaarts droegen, benevens een wit, aarden pijpje, aan
jas of pet bengelend? Iedere groep uitgelaten feestvierende dor
pers heeft haar eigen feestzang, strijdzang soms, 't gaat tegen
elkaar om 't hardst:

Aarlanderveen gaat nooit verloren,
Falderalderire, falderalderare. ..."

En de clan-roep van de Nieuwkoopers tracht dien te over
stemmen:

,,De jongens van Nieuwkoop die gaan nooit verloren,
Falderalderire "

Menige vereenzaamde Hollandsche ziel in een verre haven
plaats vergaf een Hollandsch jantje zijn lichten roes, waarin
hij dien landgenoot zingend hoorde beweren dat ,,alle eendjes
roode beentjes hebben", of dat ,,alle mooie meisjes in den hemel
komen". En er zijn ook nog genoeg oude Amsterdammers die
zich weten te herinneren, dat aan Amstels boorden het bruggen-
makersliedje klonk:

,,Ik zal deze brug gaan maken,
Falderalderire! "

De algemeenheid nu dezer uiting van den volkszang is van
meer waarde dan de liedjes zelf. Den strijd tusschen den heer-
schenden straatzang, welke zijn internationale motieven aan
operetten of tingeltangels ontleent, en het gewaardeerde streven
der verbeteraars van den volkszang zagen ook wij dol-gaarne
in het voordeel der laatsten volstreden. Niettemin namen we,
vooral ten plattenlande, gedurig de aloude gehechtheid waar
aan den oervorm van den volkszang; fragmentarisch zijn daarin
karakteristieke elementen terug te vinden, welke frisscher aan
doen dan menig aangeleerd lied van onzen tijd.
Wie bijv. ons volk een goed liedje leert, waarin de leutig draai

ende molenwieken in het rood-met-groene Zaansche landschap
bezongen worden, zonder meer, is een eind op weg naar wat
wij bedoelen. Men zie wat o.a. Dalcroze in Frankrijk op dit ge
bied bereikte.

Eigenaardig is dat het eenvoudigste volkslied met zijn re
freinen overal op dezelfde wijze ontstaan is en ook zoo gemak
kelijk ontstaan kon door gebruik te maken van klanken zonder
zin, doch die vol alliteratie en met rijmbezorgende slotklinkers
steeds worden aangewend ter verkrijging van het gerythnieerde
lied. Zoo kennen velen onzer achterhoekers het lied van ,,Schir-
wit". Wie dat was ligt in 't duister, zijn leuke naam heeft hem
vast populair gemaakt, terwijl het strofenaantal van zijn hel
denzang onbeperkt is. Als de buitenman zingt houdt hij graag
lang vol, de vlakke eentonigheid van zijn lied is weerkaatsing
van zijn vlakke velden en zijn weinig afwisseling brengend levens-
gebeuren.

,,Schirwit, waar is je vrouw?
Schirwit, waar is je tremmeldewee,
Tremmel de wemel de wup op zee,
Schirwit, waar is je vrouw?"

,,Mijn vrouw is naar de markt" leert het tweede couplet, ,,wat
doet ze op de markt" het derde, enz, enz. Als het vrouwenmotief
uitgeput is, kan men achtereenvolgens naar kind, knecht, meid,
paard, koe of kat vragen. In Drente wordt nog wel eens ge
danst bij de refreinen van soortgelijke liederen op het rythme
van: ,,tingelingela,

tingelingela van de ripsasa!"
En dat is zoo heel dwaas niet, 't is natuurlijk! Wisselt niet

de jodler bij den Alpenbewoner eveneens het gezongen lied af
en begeleidt den dans? Beslist is er overeenkomst in gemoeds
stemming en zangbegrip tusschen den jodelenden Tyroler en de
jordaansche kolfiepit, die haar vroolijkheid tandakkend uit onder
het zingen van:

,,Alweer een brief met de Leidsche post.
Haarlemmer—o—o—o—o—olie;
Die heeft me zeven stuiver gekost.
La—i—tou! La—i-—tou! ou—i!

De tijden, waarin een brief uit Leiden zeven stuivers kostte,
zijn lang vergeten, — het lied uit die dagen leeft nog, het zang
begrip bleef ongewijzigd.
Het volkslied, dat met behulp van zinledige klanken en klank

rijmen aaneengeschakeld wordt tot vieiTegelige strofen is bui

tendien internationaal, het is den primitieven mensch als in-
geschaj;en. Wilt ge voorbeelden?

,,Auf einem Baum ein Jovico,
Sim—smlerim—simleraribo,
Auf einem Baum ein Jovico
Sasz.

Denk maar eens aan:
Malbrouque s'en va-t-en querre,
Miron-ton, Mirontontaine".

Of:
,,Elle était une bergère
Et ron, ron. ron. petit patapon,
Gui gardait ses moutons".

Aan Engelsche liedjes, waarvan de regelparen afwisselen:
,,With a heigh and a ho!"

Of met: ,,heigh diddle, diddle day!"
Het lange leven dier liedjes en het gemak, waarmede men

binnen een halfjaar op lederen breedtegraad van onzen aard
bol ,,Tarara-boum-dié!" als volkslied adopteerde, geven te den
ken; er is bij den man uit het volk een behoefte om zich naar
eigen wijze zingend te uiten. Let maar eens op wat de scheper
zingt op de heide, de rietsnijder in zijn schuit, de vrachtrijder
naast zijn wagen loopend! Het volkslied wil vraag en antwoord:

.,Och, moeder! geef me toch een man.
Die de kost voor mij verdienen kan,

Violi van viola! —
— Neen, kind! je bent nog veel te klein.

Je moet nog een paar jaartjes bij je moeder zijn.
Violi van viola!"

Het volkslied wil den zelfgevonden woordenstroom met dreu
nende golvingen.

,,Een boom stond in het groene dal
En bloeide o! zoo schoon".

Aan den boom komt een tak, aan den tak het blad, in het
blad een nest, in het nest een ei en steeds herhaalt het koorre
frein die opsomming van achteren naar voren, om te sluiten met:

,,De boom stond in de aarde
En bloeide zoo schoon!"

Ook de visscherslui leeren op school tal van mooie liederen,
doch nauwelijks hebben ze hun eersten zuidwester op en een
oliejas aan of ze schijnen alles vergeten. Ze zin,gen veel, ze zin
gen graag, doch hun liederen zijn traditioneele volksliederen,
welke beter hun oerzin voor het lied bevredigen kunnen. Vraag
eens langs onze kusten naar het lied van ,,Visscher Barend van
IJmuiden", met het refrein; ,,

IMoeder, wanneer is 't Paasch,
Want dan ga ik met Vader varen!
Zoo sprak cle lieve, kleine Klaas.

En heb ik ,geld, dan ,ga ik voor een schuitje sparen!"
Dat kennen ze allemaal, couplet voor couplet, ze halen het

met graagte uit. Een ander visscherslied somt alle onderdeden
van botter of bomschuit op, om te besluiten met:

..Hallee en laallo, hallee en hallo!
Ik ben een \-isscherman!

En al voeren ze tot de kust \-an Bretagne, ze hoorden er soort
gelijke liederen; al landden ze onder de Eskimo's van Groen
land, ze zouden zich er thuis kunnen voelen bij het daar gelief
koosde lied:
,,Eens raadde mijn oom me den winter te blijvente Kingnah,

Augaya! Augaya!
Een wijs man is die oom!"

En onze visschers zouden van harte meelachen als, na de
opsomming van allerlei tegenspoed te Kinghah, b. v.:

,,Ik bouwde een huis, maar het hout deugde niet,
Angaya! Angaya!
Een wijs man is die oom!"

de zangers spottend eindigden:
,,Als iemand een winterkwartier zoekt.
Ga naar mijn oom, hij zal het u wijzen

Zij zouden al lang het refrein meegezongen hebben, bulderend
van jool:

,,Augaya! Angaya!
Een wijs man is die oom!"

Welnu! ligt er in die voorliefde voor refreinen, ook van ons
volk, niet eene aanwijzing, welke als uitgangspunt kan dienen
voor nieuwe volksliederen, die simpele oude en zinnelooze nieuwe
vervangen konden?
We woonden eens een Oranjefeest voor de jeugd bij op een

landelijk dorp, waar wij eene poging in die richting zeer goed
geslaagd konden noemen. Blijde gebeurtenissen in ons vor
stenhuis, waarvan de vreugde binnen het kinderlijk begiijpen
viel, werden bezongen en aanschouwlijk voorgesteld in een aller
aardigste bewerking van het oude kinderlied: ,,In Holland staat
een huis!" afgewisseld door reidansjes op de bekende refreinen
van dat liedeke. En 't was een lust dat genoeglijke schouwspel
aan te zien en zich te verheugen met het in-Hollandsche van
zang en spel. In trouwe, we \-inden dat de door ons m het
buitenle\'en opge\-angen bewijzen ^•oor de gehechtheid van het
volk aan zijn overgeie\'erden lieder\-orm niet onderschat moeten
worden. Die primitieve kunstzin moest in nieuwe, breedere
banen gevoerd en tot veredeling gebracht. Het lied in den
volkstoon vereischt in ieder geval een grondige studie van dien
volkstoon zelf. G. de Gr.'^.^f.
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Foto C, Sicen6t-rgU. SCHAPKNDUIN (zooAi.s het gedeeltelijk sog is).

SCHAPENDUIN.

w
IE lieeft niet gehoord van de schilderachtige tuin

steden, die in het buiten'and door eigenaren van
groote fabrieken en ondernemingen ten behoeve
hunner arbeiders worden gesticht? De bekwaamste
architecten hebben er hunne beste krachten aan

gewijd; kapitalen werden aangewend om de woningen en de
omgeving zoo aantrekkelijk mogelijk te maken en dus verrees

i

•■ m

Fou c. siecute.gh. SCHA PEND UIN
{ZOOALS HET GEDEELTELIJK (;/:ir0A'0/?.V IS EN MEN HET

de moderne tuinstad; een lustj)ark der bewoners. Een der gi'oot-
ste moeilijkheden bij de stichting, was natuurlijk de keuze van
het terrein; dit mocht niet te ver van de onderneming verwij
derd liggen, het moest bovendien droog en gezond zijn en ook
aan eischen van aesthetischen aard voldoen. Deze moeilijkheid
was dikwijls de grootste 1 Hoe zouden die bouwmeesters gewater
tand hebben, indien hun een terrein ter beschikking werd ge

steld weelderig begroeid met dennen,
eiken, beuken en berken, een schilderach
tig heiu'elland ; hoe zouden zij meten en
])assen, cijferen en peinzen om van den
knoestigen eik en geurenden den het
meest mogelijke voordeel te trekken.

Hoe zouden zij. . . . en hoe heeft men
ten onzent gehandeld ?

In (Ie onmiddelhj ke nabij lieid wan Haar
lem, een half uur sjioren van Amster
dam, ligt een der liefelijkste streken van
ons land; rijk begroeide binnenduinen
])aren zich aan uitge.strekte bosschen van
hoog geboomte en laag kreupelhout;
villa's en buiten^•erblij^■en omzoomen
den weg. Eenige jareir geleden heeft een
.groot ])rovinciaal gesticlit de beschikking
gekregen over een der schoonste gedeel
ten \-an deze beboschte duinen; met de
bedoeling aaiwankelijk. om te vo(rrka-
men, dat dit terrein in handen \-an bouw-
speculanten zou overgaan, later hoorde
men echter, dat het terrein met ge
stic hts woningen bebouwd zou worden.
Door deze tijding waren de omwonen
den terneergeslagen: terneer.geslagen zoo
als een Hollander dat isl' Hij bromt,
mo])])crt, zeurt, jirot est eert, dan zal hij
dit en dat doen, nraar hij doet ten slotte
nuds; zijn jirotest blijft jnissief. Intus-
s( hen werd A-an de jilannen. die men

terrein Aoorhad, meer bekend
en blijkt thans, dat er een 8o tal arbei
derswoningen op ^-errijzen zullen, maar,GEHEEL MAKEN 117/.).
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Avercl er bij gezegd: „gij, iratuurvrienden
behoeft niet ongerust te worden, want
■die 8o woningen zullen een moderne tuin
stad vormen". Een tuinstad,-juichte men,
■een park van at!endelijke landhuizen,
rnet slingerende wegen, met beukenlaan
tjes en bosschages, waar de Amgels zul
len zingen en waar zelfs geen nachtegaal
zal worden A'erjaagd. Een tuinstad, die
■de aantrekkelijkheid der streek niet zal
schaden, doch een A-oorbeeld zal worden
A'an modernen parkbouw!" En de criticus
A-an zooe\-en zweeg en de omwonenden
juichten: een tuinstad!

In den afgeloopen winter is meno e-
gonnen, langzaam aan, niet alle 8o wo
ningen zoo op eenmaal neer gezet, neen
slechts met 20 begonnen, zoo'n kost
bare opdracht mag niet OA'erijld uitge-
A'oerd worden, en buitendien, in de haast
zou men allicht een krjstelijken den of
zilverbastige berk onnoodig kunnen ont
graven.

Thans is dit werk volbracht, de 20
Avoningen zijn er, het begin der tuinstad
is A-errezen, maar A'oor ieder die het ziet,
is de desillusie A'olkomen en de juich
kreet gesmoord. Wat heeft men gedaan?

De den, de eik, de beuk, de berk, de
heesters, de struiken, de planten en
bloemen, het gras en het mos, alles, let
terlijk alles Avat groeide en bloeide en
geurde is uitgeroeid. Dat heerlijke plekje van romantische
schoonheid is herschapen in een zandAvoestijn, Avaterpas en kaal
zooals Avij dit zien in de buitengedeelten onzer groote steden
als er nieuAve Avijken Avorden aangelged. Op dit terrein staan
thans de 20 huizen; eentonig en een vormig van lijn en kleur.
, .gestichtswoningen", en in de straten er om heen liggen de
stronken der gevelde boomen als stomme getuigen van wat hier
is misdaan.

Een tuinstad, . . . o bittere spot!
Doch thans rijst de vraag: Wat nu? Moeten Avij Avederom

onzen slaap verder droomen, passief toezien hoe ook het overige
gedeelte van het bosch deze behandeling ondergaat of kan een
noodkreet hier nog redding brengen?

Reeds zijn er pennen in beAveging gebracht. ,,Architectura"
het orgaan der jonge architecten heeft in een artikel van be-
A-oegde hand de aandacht op het geval gevestigd en onder de
oniAvonenden circuleert een adres aan de Provinciale Staten, met
verzoek om hier in te grijpen en niet te gedoogen, dat een beroemd
plekje natuur A-erder Avordt mishandeld. Doch dit is niet vol-
■doende. Ieder, die in ons land Avat gevoelt voor onze beboschte
■duinen, en voor hun behoud Avil strijden, moet thans zijn mo-
reelen steun verleenen; hij moet komen zien hoe het fraaiste
hoekje der beroemde Schapenduinen tusschen Bloemendaal en
Santpoort tot bouAvterrein ten behoeve van het Gesticht Meeren-
berg Avordt verknoeid, hij moet protesteeren en medeopAvekken
tot protest en aldus helpen de leden der ProAunciale en Gede
puteerde Staten van Noord-Holland te
oA-ertuigen, dat hier in hun naam van
dalisme is gepleegd en in hun naam nog
A-eel meer A-andalisme zal gepleegd Avor-
den, als niet zeer tijdig door hen Avordt
ingegrepen,

In een tijd, Avaarin AA'ij onzen kinderen
dagelijks liefde en eerbied voor de natuur
A'oorhouden, hen AA-ijzen op al het schoone
en liefelijke, dat de natuur te genieten
geeft, op het leven der boomen en plan
ten en vooral op dat der vogels, die zon
der deze niet bestaan kunnen en uit ons
land verdAvijnen, In dezen tijd mogen
Avij aan de Overheid den eisch stellen,
dat zij vóórga in ontzag en piëteit voor
wat ons allen het dierbaarst is: de
Natuur!

West-Afrlkaansch
Boksboomenhout.IN de laatste tien jaren is er een

nieuAA'e palmhoutsoort uit Afrika in
den handel gekomen, die onder den
naam van West-Afrikaansch boks

boomenhout reeds A-rij A-eel A-eiAveikt
Avordt, zelfs door zijn lage prijzen reeds
een aanzienlijke concurrent A-an het Per
zische hout van dien naam bleek. Vooral
in Engeland Averd die nieuAA-e houtsoort
op groote schaal gebruikt tot het ver
vaardigen van Aveversspoelen, en juist m
die fabrieken heeft men onder de arbei-

Foto c. Sieenbergh. SCH.4

Foto C. Steonbtrgh. SCH.iP

PENDUIN {Z00.4LS HET GEDEELTELIJK NOG IS).

ders zulk een groot zieken-percentage zien ontstaan, dat van
overheidsAvege een onderzoek naar het oorzakelijke A-erband
daarvan Averd ingesteld. Dat onderzoek, door Dr, Legge in de
Bio-Chemical Jouimal medegedeeld, AA-ijst de fijne stofdeelen,
Avelke bij het A-erAA-erken van genoemd hout ontstaan, als ver
giftig aan voor het menschelijke organisme. Voornamelijk wordt
de hartAverkzaamheid er door A-ertraagd en verzAA-akt; de patiën
ten zien geelbleek en ruiken naar kamfer, de ademhalings-werk-
tuigen Avorden ziekelijk aangedaan en in enkele gevallen trad na
een Avekenlang lijden den dood in. De giftige stofdeeltjes schijnen
door de huidporiën van hand en aangezicht in het lichaam te
dringen en hun giftige Averking daarna op cehveefsel en spieren
over te brengen. Op grond van die Avaarnemingen Averd voor
eenige jaren tegen het gebruik A-an West-Afrikaansch boksboo
menhout in de Europeesche industrie gewaarschuwd. G.

VARIA.
GROEIENDE STEENEN.

De Maas is een ATuchtbare groeve A-oor den grint, Avaarmede
onze Avegen verhard Avorden. Gekomen van de rotsen bij den oor
sprong, Avordt de kiezel door het rollen over den bodem gepolijst
en gesleppen. Het A'olkt denkt er echter anders over. Eensteen
groeit, en Avel zoolang in de riA-ier, als hij niet boven AA-ater ge
weest is, Is hij slechts een oogenblik boven den waterspiegel ge
komen, dan is de groeikracht voor goed gebroken. A, F. v. B.

ENDUIN {ZOOALS HET GEDEELTEL IJK NOG IS{.
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DE EIK.
(Slot).IN plaats nu dat het groene omwindseltje na den bloei afvalt,

gelijk in den regel het geval is, groeit het met het vruchtje
door en houdt .het dit ter halverwege omsloten; eindelijk
vallen,beiden tegelijk af en dan valt het vruchtje ook uit
het omwindsel; men kan nu duidelijk zien dat dit laatste

uit een aantal samengegroeide schubjes bestaat. Dit nu is het
geval bij onzen Eik en bij meest alle soorten. Bij zeer enkele
van vreemden oorsprong omsluit het bijna het geheele \Tuchtje;
maar met deze bemoeien wij ons nu niet.

*
*  *

Heeft de gewone Eik op jongen, zelfs reeds in vergelijking
met den menschel ij ken, reeds gevorderden leeftijd niets wat hem
uit een schoonheidsoogpunt gezien, gunstig onderscheidt, zoodat
hij zelfs bij de meeste gekweekte boomen ver achter staat,
geheel anders wordt dit wanneer er meerdere eeuwen sedert zijn
ontkieming zijn voorbijgegaan. Dan verkrijgt hij een hoog
xsthetische waarde, meer zelfs nog dan de eeuwenoude Linden,
want dan spreekt er uit hem een karakter, waarin hij niet kan
geëvenaard worden, namelijk dat van herkulische kracht. Dat hij
reeds op de Ouden dien indruk maakte, blijkt uit de zinrijke
mythe van Philemon en Baucis, reeds vroeger door mij aange
haald, waarin de eerste door Jupiter om zijn krachtig karakter
in een Eik, de tweede, om haar zachtaardigheid, daarentegen,
in een Linde werd veranderd.

Men treft echter zulke oude boomen natuurlijk niet overal
aan. ofschoon elke vrijstaande Eik voor een lang leven zou be
stemd zijn, zoo hij niet aan den bijl ten offer viel, lang hij vóór
zijn eigenlijke karakter kan verkrijgen.

Alleen daar waar hij door toevallige omstandigheden bleef
staan, boezemt hij den op zijn hout belusten mensch zóóveel
ontzag in, dat men het meestal als vandalisme beschouwt aan
dat lange en wie weet voor nog hoeveel langer bestemde leven
een einde te maken.

Maar, mogen dan ook zulke veteranen niet algemeen aange
troffen worden, bepaald zeldzaam zijn ze toch niet; men vindt
ze door geheel Midden-Europa, tot op 6o° N.B.. alleen niet in
Zuidelijke landen, waar het voor dezen boom blijkbaar te
warm is.

Het zou zelfs een lange lijst worden, wilde ik van al de
eeuwenoude Eiken, voor zoover die in meerendeels bekende
werken zelfs veelal zeer nauwkeurig beschreven zijn, ook maar
een opsomming geven. Ik zal er dan ook maar enkele.n aan
voeren. die als voorbeelden voldoende kunnen geacht worden.
De vier voornaamste in ons land zijn zeker de volgenden:
Op ongeveer een half uur ten Oosten van Laren, op het

landgoed ,,Ampsen", staat, geheel vrij, een ontzagwekkende boom.
Ik gaf er in 1875 de volgende
beschrijving van i);
,,0p een Meter afstands van

,,den grond had (tijdens mijn
,,bezoek en dit zal nu nog meer
,,zijn) de stam een omtrek van
,,5.60 meter, en dus een dikte
..van ongeveer 2 Meter! Dat is
,,nu spoedig uitgedrukt; maar
,.stel u eens een boom van twee
„Meter dikte voor. Meet eens
,,twee Meter op den grond en
,,zie dan eens wat dit beteekent
,,voor een Eik!

,,De vertakking begint op een
,,hoogte van 4 Meter. Dat de
..takken reusachtige boomstam-
..men op zich zelf zijn. is licht
,,te begrijpen.

,,Hij heeft een vlucht van
,,25 a 26 Meter. De stam is uit-
..wendig volkomen gaaf en ge-
,,zond en tot aan den top dicht
..bebladerd."
De hoogte werd door den één

iets meer, door den ander iets
minder geschat; wij schatten die
op 't gemiddelde, ± 24 Meter 2).

Hij wordt echter overtroffen
door een paar andere boomen
bij Twickel, niet ver van Del
den. Daar staan bij het logement
..Carelshaven", niet ver — on
geveer een half uur — van elkaar,
twee monumentale Eiken, waar
van de eerste, de ,,Eik van Carels
haven" maar weinig minder
dikte heeft, doch overigens vol
maakt denzelfden indruk maakt.
Deze strekt zijn reuzenarmen
van af 15 Meter hoogte wijd
uit, zoodat hij een vlucht heeft
van 30 Meter. — hhN DER l'VODANSEI

.•an dezen laatste is verre de machtigste,
vergund" hier den gedachtengang mede te deelen

rin nnfrpveer een half uur ̂ •andaar staat in het gehucht Oelen,Op ong hoprderii de allergrootste. Bij den grond heeft
b:j een eenzame boeiday^^ ^
'^nr fpMrooete van 3 Meter, waar'de takken beginnen 10 M..
eS dikte duf van meer dan 3 Meter! Beiden zijn volkomen
gaaf. maar de indruk ve
Het zii mij vergund 1--^

die bij het aanschouwen van dit natuurmonument bij mij opwe de.
Gedurende hoeveel eeuwen beleefde deze boom de wissehng

van lente, zomer en winter? Hoe duizende malen brandde de
'zon verschroeiend op zijn kruin. o stolde de winterden grond
"om ziin voet wie weet hoe diep? Hoe menigmaal greep de
'stormwind hem aan. hem. die zijn belager tartte wiens vaak
"woeste kracht te zwak bleek tegenover den reus? Hoe menig-
"maal doorvlijmden bliksemstralen de lucht om hem heen. en.
"velden wellicht veel jongeren in zijn orngeving. terwijl hij
"ongedeerd bleef? Hoe c'ele menschengeslachten zag hij, op zijn
"eenzame jdaats onder zijn schaduw uitrusten; hoeveel \ erande-
'ring zag hij bij dezen in kleederdrachten, gewoonten en werk-
'.zaamheden, enz. Alles, letterlijk alles, zoover het oog reikt, is
üveranderd van gedaante, wie weet hoe dikwijls, sedert iiij zijn
]!kruin hier verhief. Alles wat zich om hem heen bevindt zag
!.hij hier ontstaan, bij tifwisseling weer verdwijnen en door wat
..anders vervangen. Hij behoort niet meer in deze omgeving, en
..toch is hij er het grootste sieraad van.

..Misschien was er een tijd dat hij uit de verte zijn ouden
..makker, die daar op een half uur afstand staat, kon groeten,
..wijl alles er tusschen vlak was: denkelijk ook was er veel vroeger
,,een tijd. dat ze beiden leden waren van één gezin, m.a.w. dat
ze behoorden tot één en hetzelfde woud. waartoe allicht ook
,die van Ampsen kan behoord hebben.
..Gissen! gissen! Wist hij 't hoe wij gi:gissen! wist mj t noe wij gis

KEN TE WOLEHEZEX

sen, en kon hij denken
..als wij, hij zou zich er vroolijk meê maken. Kenden wij zijn
..geschiedenis, wie weet hoe\-eel belangrijks wij zouden te weten
..komen. Wie weet hoe menig drama in zijn nabijheid werd
..afgesjieeld. wat er eenmaal is voorgevallen in het donkere
..woud, waartoe hij zonder twiifel behoorde". —

Meer algemeen bekend, want zij worden jaarlijks door honderden
bezocht, zijn de z.g. ..Wodans-Eiken" te Wolfhezen. niet ver
van Oosterbeek.

Het bosch van ^^'olfhezen is nog altijd een mooi stuk natuur,
al heeft men er in de laatste jaren heel wat oude boomen laten
vallen, wat wel uit noodzakelijkheid zal geschied zijn, omdat
zij óf dood óf door den wind gehavend waren. Men bereikt
dit bosch zeer gemakkelijk en sjioedig met de tram win Arnhem
naar Wageningen. waarna men. bij tLoifhezen afstappende, na
een wandeling van een minuut of tien, het eigenlijke oude bosdi
met het nieuwe comfortabele zomerhótel bereikt. Tot 1909.
stond daar een boerenhuis, waar men allerlei ververschingea
kon verkrijgen. Die jrlek werd steeds druk bezocht, wat er nu

wel niet mimler op zal worden.
Achter het hotel om vindt men
gemakkelijk een jiad, grooten-
deels tusschen bouwlanden, waar
langs men in minder dan een
kwartier de jdek bereikt, waar
c'erscheidene overoude Eiken
dicht bijeen staan. Het zijn allen
\"eteranen. die, konden zij spre
ken. \-an vroeger eeuwen zouden
kiinnen x'erhalen. Een'daarvan
wint het. door zijn gigantisch
-coorkomen. van al de anderen.

Ik laat het in het midden of
ileze boom minder of meer indruk
oji den bezoeker maakt dan die
van Amjisen i en Carelshaven.
Om ditj^beoordeelen. zou men
ze kort na elkaar moeten zien;
maar dat hij een onzer meest
monumentale boomen is, hieraan
yalt niet te twijfelen. Zoo vaak
ik hem bezocht, telkens ver
zuimde ik hem te meten: wel
fotografeerde ik hem. en hier
moet dus de afbeelding de be
schrijving aanwillen.
De verleiding is groot om over

dezen boom en dit bosch uit te
weiden en hun. die het niet
kennen een bezoek aan M'olfhezen
aan te bcwelen; trouwens ik
bom op dit laatste, over onzen
Den sjirekende. later nog nader
terug.
Ook in Duitschland en in
rankrijk. \ermoedelijk ook in
-ugeland en elders, bestaan nog

^ eel nninumentale Eiken.
''ankrijk inzonderheid ge-

ijK lilijkt uit de mededeelingen
van den heer Gadeau de Ker-
\ iJle jp Deze blijkbaar zeer con-
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HOEKELUM, BIJ BENNEKOM.

cientieuse schrijver vermeldt verscheidene in Normandië voor
komende Eiken, van 4—b Meter stamomtrek, waarvan de
,,Chêne chapelle d'Allouville-Belfosse" de voornaamste is. Deze
toch heeft, op een Meter van den grond, een stamomtrek van
niet minder dan q.79 Meter, en dus een dikte van ongeveer
3A Meter. Zijn ouderdom wordt dan ook op acht a negen eeuwen
geschat, wat natuurlijk evengoed meer als minder kan zijn.
In den hollen stam maakte men twee bidkapellen boven elkaar,
waarvan de bovenste langs een spiraalvormig tegen den stam
aangebrachte trap te bereiken is. En toch leeft deze oude reus
maar altijd voort, en zal hij, wie weet hoe lang, nog een der
merkwaardigste levende schepselen blijven !
Hoe oud zulke boomen zijn, is zelfs bij benadering niet te

bepalen, zoodat alle gissingen waardeloos zijn.
Er zijn wel z.g. historische boo

men van zeer hoogen ouderdom,
waarvan de tijd der planting be
kend is, maar dezer ontstaan gaat
bij lange na niet zóóver terug. De
dikte geeft ook geen maatstaf, ook
al werd er een van gelijken diame
ter geveld, want eerstens zal die
wel niet tot aan het hart volkomen
gaaf zijn, zoodat de jaarringen niet
geteld kunnen worden, en ook al
ware zulks wel het geval, dan zou
dit alleen eenige waarde kunnen
hebben voor een approximatieve
berekening van den ouderdom van
boomen die zeer dicht bijeenstaan
en die dus onder volkomen gelijke
omstandigheden zijn opgegroeid.
Bodem en standplaats tocli kun
nen, vooral waar het boomen geldt
van zóó langzamen groei als de
Eik, in dat opzicht een groote be-
teekenis hebben. Dat zij eeuwen,
sommigen zelfs veel eeuwen oud
zijn staat vast.
En dit wei ook in zeer \'ennmk-

ten toestand ; zóó verminkt zelfs,
dat men niet kan begrijpen hoe
ze nog in 't leven kunnen blijven.
De hier afgebeelde, die aan een

\veinig bezochten zandweg dooi
het landgoed „Hoekelum", bjl
Bennekom, staat, levert van zuIk
een taai leven een sprekend voor
beeld. Die schijnt indertijd tot

n

D

op p.m. anderhalven Meter boven den grond afgewaaid of wel
licht gekapt te zijn, gelijk men dit bij Knotwilgen, zeldzaam
bij Eiken, doet. Het gevolg van die amputatie is het inwateren
van den stam geweest, die dan door lengte van tijd geheel hol
geworden is, zoodat maar een gedeelte van de buitenste houtlagen
overbleef, Dit zoo harde hout is volkomen tot bruine, zachte
aarde verteerd, waar een lange reeks van jaren voor noodigwas.
En hoe oud mag deze boom wel reeds geweest zijn, toen dit
begon? Toch groeien zijn takken nog krachtig, en verraden
zij in hun groei volstrekt geen ouderdomszwakte, 't Lijkt een
invaliede, waarin het leven vastgeroest is.

Opmerkelijk, en een ander blijk van zulk taai leven, mag het
wel genoemd worden dat de Eik, \'anouds de ,,Koning van-
het woud" zich zoo goed schikt naar een sober arbeidersleven.
Dit zien we bij het z.g. akkermaalshout, waartoe voornamelijk

Eiken en Berken, maar meest algemeen Eiken, gebruikt worden.
Die worden geregeld om de zeven of acht jaren dicht bij den
grond afgehakt en de oude stronken groeien in den eerstvol-
genden zomer geregeld weer uit, dikwijls met takken van meer
dan een Meter lengte en veel grootere bladeren dan gewoonlijk.
Hier doet de forsche Eik denken aaneen onttroonde majesteit,

maar die zich in zijn lot weet te schikken, en zijn leven toch
nog nuttig wil maken. Immers als hakhout is de gev\-one Eik.
nu tot een lieester gedegradeerd, van veel beteekenis.

Terloops zij hier nog opgemerkt, dat men in den laatsten tijd
hier en daar ook Amerikaansche Eiken voor dit doel op groote
schaal is gaan aanplanten. Deze leveren dan in den nazomer,
ik merkte het reeds hierboven op, een kleurenspel, dat men
niet aarzelt verrukkelijk te noemen. Zij groeien sneller, maar
of ze daarom \'oor het doel geschikter of even geschikt zijn,
moet ik in het midden laten.

0\-er de asthetische beteekenis run onzen Eik behoef ik nu
niet verder uit te weiden. Ik heb reeds gezegd dat hij, uit dit
oogpunt beschouwd, jong van geen v\-aarde is, maar die eerst
verkrijgt op hoogen ouderdom en wel in klimmende mate, zoodat
hij dan aan de physionomie van het landschap een zeldzaam
hooge schoonheid geeft.
Het natuurlijke gevolg van zijn zeer langzamen groei is een

bijzondere hard- en duurzaamheid van zijn hout, dat voor de
nijverheid een hooge waarde heeft. Wat het daaivoor beteekent
behoeft hier niet gereleveerd te worden. Wij hebben immers
maar om ons heen te zien, in onze huizen en ook buiten, om
te weten voor hoe velerlei doeleinden het gebruikt en boven
elke andere onzer houtsoorten verkozen wordt. Eikehouten
meubelen staan en stonden steeds hoog aangeschreven.
Het spreekt echter vanzelf dat hiertoe kloeke stammen in

hun beste kracht moeten geveld worden, waartegen echter bij
geregelden aanjdant van eikenbosschen geen bezwaar bestaat.
Of ecliter die aanplant van jong bosch overal geregeld gelijken
tred houdt met het vellen der ouden, is een vraag die ik niet
toestemmend zou durven beantwoorden.
Bennekom. H. Witte.

1) Zie uitvoeriger mededeelingen in Sempcr-jircns, 1S75, biz. 107.
2) Men mag aannemen dat 30 M. liet maximum der hoogte is die de gewone

Eik^bcreikt.
3) La Tteux arhrcs iti ia .Winnanitie. Extrait du liulletin de la Société des

Amis des .Sciences de Rouan, 1S96. Dit zeer belangrijke boek met een aantal
fotografieën van den Schrijver, is in ons land weinig of niet bekend.

E OUDE EIK BIJ CARELSHAVEN.
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No. 2. BLAUWROEK HOELANDSCHE KKOPPER.

DE HOLLANDSCHE KROPPER.Tot onze meest bekende duivensoorten behoort de Hol-
landsche kropper. — en hoewel liet een zéér oud ras i)
is waarvoor vroeger jaren zeer veel liefhebberij bestond
lijkt het mij eenigszins merkwaardig, dat men in de
verschUlende handleidingen voor duiven, zoo weinig

liTr\-an vindt beschreven, terwijl men over vreemde rassen ellen-
lan.ge beschrijvingen daarin aantreft. Aan die fout schijnt men
over 't algemeen met onze Hollandsche duivenrassen meer mank
te zijn gegaan, onze voorgangers hebben het blijkbaar niet noodig
ge\'onden de nationale rassen eens grondig te beschrijven, het
geen mijn inziens niet pleit voor hun nationaliteitsgevoel, want
\-oor de geschiedenis wil het nageslacht ook wel eens gaarne
weten, hoe die rassen vroeger zijn gehouden en welke eischen
daaraan gesteld werden.
Ook andere landen stellen wederkeerig dikwijls belang in onze

Hollandsche rassen, vooral als men weet, dat de Hollandsche
kropper het slamras is, waaruit
alle Kropper-soorten die op de
wereld bestaan en bevederde pon
ten hebben, zijn ^mortgekomen,
Zoo heeft ook dit duivenras een
strdcje wereldgeschiedenis, dat
hier terloops wel e\'en onder de
aandacht mag gebracht worden.
Ongeveer 20 jaren geleden

zou men bijna tot de veronder
stelling zijn gekomen, dat onze
Hollandsche kroppers (althans
wat eenigszins o]r dien naam
mocht bogen) uit ons land waren
verdwenen.

Bij de liefhebbers en op ten
toonstellingen zag men zeer zel
den goede exemplaren meer.
De liefhebberij tot het fokken

van dit echt nationaal kropper-
ras schijnt in ons land veel van
haar aantrekkelijkheid verloren
te hebben, door de meerdere
liefhebberij die zich in de latere
jaren heeft geopenbaard voor
liet houden en fokken van En-

gelsche kroppers.
Meermalen heb ik zulks be

treurd, niet dat de Engelsche
kropper geen aangename ver
schijning is, ik vinei elk ras, mits
goede exemplaren, in zijn soort
fraai, maar wij mogen vóóral
onze Hollandsche kroppers niet
laten verdwijnen.
Het fokken van Engelsche

kroppers is een zéér kostbare en
lastige geschiedenis. Menigeen

F.,t0 E. Miede,„a. jVo. B

denkt daarover veel te liditi aai di.g e
ieder aan, bezint eer ge begmt. Als men
dikwijls met den naam van Engelsche
dan krijgt men er kipjienvel \-an, oji een
is bijna 'alles geschikt voor de soej)
een paar ernstige fokkers \'an dit las,
dan een goed exemidaar te kunnen exiMiseeren
men tegenwoordig aan iirima qualiteit
zijn enorm hoog.
om hun nationaal ras

daaro

De Engelschen zelf hebben
hoog te houden, want d

m raad ik een
wat in ons land

kroid'er wordt betiteld
enkele uitzondering na

Er zijn in ons land sJedits
die het gelukt zoo nu en

de eisdien die
Engelsche kropiiers stelt

handen de handen vo
aai onder is

aan ons

bezittenzeker j dat niet aan de eischen voldoet, laat staan,
Hollanders, die niet zoo'n verschot A-an fokstammen
om dan met hen te concurreeren, 1 » , 1,,.

't Is daarom dat ik ernstig m overweging wil gecen, laten dc
Engelschen hun krojipers fokken en wij ons nationaal ras, claai-
me'de zullen wij verder komen om ons Hollandsch kroppeisooit
in eere te herstellen, de liefhebberij er voor ojr te wekken, de
navraag komt dan vanzelf wel en de ftnancieele resultaten zullen
zeker ook verbeteren. 1 1
Om thans meer te komen tot ons jiunt van uitgang n.l, de

besirreking van de Hollandsche krojrper, wil ik volstiekt me
beweren, dat een fraai jiaar van dit ras goedkoop is, zeker met,
maar het kan toch niet vergeleken worden bij de uitgaven die
men zich moet getroosten om in 't bezit te komen van een paai
goede Engelsche krojipers en bovendien zijn de teleuistellmgen
niet zoo vele, waardoor de moed bij de lielhebbers ei ineer mbhjft.

Veronderstel nu niet geachte lezers, dat het
landsche Ivrojijrers rozen,geur en maneschijn

roed wil

fokken van Hol-
is. Och neenl —

Elk ras dat men

die

goede lief-

hiervan

LA UWBONT OF

BLAUUAVITSLAB HOLLANDSCHE KROPPER.

,goed wil kweeken levert zijn moeielijkheden o])
in meerdere of mindere mate.

Maar waar zijn dan onze fraaie Hollandsche kiojijieis geblev en,
men ziet er niet veel meer! hoor ik u zeggen. Ja! doordien men
zich hier te lande als een soort van modekwaal ,ging toeleg,gen
op het fokken van Engelsche krojijiers, heeft men zicji onze klop
pers laten afkoopen naar het buitenland; naar Xederl, Indié
zijn er o,a. zéér velen verhuisd, ik herinner mij dat indeitijd in
Indië groote liefhebbers waren voor Hollandsche kropjiers
menig uitmuntend exemplaar ons afhandig hebben gemaakt.

Wij hebben echter in ons land no,g wel een jraar
hebbers van dit ras; wanneer zij zicli oji het kweeken
nog wat meer ,gin,gen toeleggen eu ook anderen namen dit ras
eens ernstig onder handen, 'k geloof zeker dat wij dan in betrek
kelijk korte jaren weer goed in ons kropjiersoort zullen komen.
Om sjjoedi.ger hierin te sla,gen lijkt mij de aan,gewezen weg, dat
eenige personen die wat voor ons nationaal ras gevoelen, zich
tot een Club vereenigen.

Laten we een voorbeeld nemen aan de Holle-Krojiper Club,
die ons toont wat samenwerking vermag; voor 10 a 12 jaar ver
schenen op onze tentoonstellingen slechts een jraar Holle Kroj)-
pers en dikwijls nog van weinig beteekenis, thans is 150 stuks
geen zeldzaamheid meer en wat vooral gezegd mag worden: 't
ras is er op vooruitge,gaan, er zit veel meer vorm in dan vroeger.

Ev-en goed als dit gelukt is met ons typisch Holle-Kropper
ras is dit doel ook te bereiken met onze Hollandsche kropper,
indien maar enkele goede kenners de leiding in handen nemen.

Hoe nu zoo'n Hollandsche

krojijier er moet uitzien, wat in
hoofdzaak de rasjnmten zijn en
in welke kleuren men die aan

treft, wil ik u thans eens be

schrijven.
Ieder die wel eens beproefd

heeft jduimveete jihotografeeren,
weet bij ondervinding hoe moei
lijk het is een goede kiek daar-
C'an te verkrijgen; ik moet er
kennen, dat onze photograaf
daarin uitmuntend is geslaagd.
Onze afbeekÜng Xo i geeft

eene ,goede C'oorstelling welk mo
del een Hollandsche kropjcer
moet bezitten, oji den A'oorgrond
wil ik zeggen dat een Holland-
sche krojiper nooit te groot kan
zijn, mits de jiroporties in even
redigheid blij\-en.
De Hollandsche kropjier is on-

gec-eer 40 c.M, lang, staat laag
ter been, heeft zwaar bevederde
beenen, vooral de \-eeren aan de
teenen moeten zéér lang zijn •
1,5 c,M,, ook de .gierhakken die
aan het loojibeen verbonden zit
ten mogen niet te klem zijn.
De opgeblazen krop heeft een

jieervormig model, is zéér groot,
heeft bij den koji den grootsten
omvang, begint onder de kin
en loopt tot tusschen de jiooten.
1 e borst en de rug zijn breed,
de 1 uglangen een weinig gewelfd.
De 7.eer lange en bree'de vleu

gels reiken tot oji ongeveer 2 c.M.
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A'aii 't staarteinde en raken elkaar o])
deii vrij bieeden staart. De rug is
-Steil afioopend en vormt met den
staart één rechte lijn. De kop heeft
•eeir lang\ver]rig ronden vorm, met
•een vrij hoog voorhoofd; de sterke
en middelmatig lange snavel die aan
het uiteinde een weinig gebogen is
^■arieert, bij de lichte kleuren in ge
wone hoornkleur, bij de donkere van
grauw tot zwart. De oogen zijn bruin
omgeven door een matrooden rand.

Thans zijn wij genaderd aan de
kleuren van het ge\'ederte; er zijn
namelijk drie soorten van teekening:

le. de Roeken, (dit zijn de een-
kleurigen);

2e. de Bonten, (dit zijn die met een
slabteekening);

3e. de Getijgerden.
De roeken komen voor in wit, rood,

geel, zwai't, Isabella. vaal, zilver en
blauw. De Isabella's hebben twee
lichte banden, terwijl de zilveren, de
\'alen en blauwen twee zwarte banden
o\'er de \deugels hebben.

Onnoodig te zeggen dat elke kleur,
geheel gelijk geteekend, de voetbe-
vedering en ook de slagpennen zuiver
in kleur moeten zijn.

De afbeelding No i is een pracht-
e.xemplaar roodroek. No 2 geeft ons
te zien een fraaie blauwroek, die zoo
als hierboven is vermeld, zwarte ban
den over de \deugels bezit.

De Bonten bestaan in: zwart, rood.
geel, Isabella, blauw, vaal en zilver,
(blauw, zilver en vaal ook met zwarte
banden). De Slabteekening (zie afb.
No 3) mag niet te klein maar ook
niet te groot zijn, deze afbeelding
geeft daarvan een goede ^'erhouding
aan, de bonten hebben een witten
staart en witte slagpennen. De slab
teekening zal steeds onder de kin af-
geteekend zijn, een fout is het wan
neer die zich uitstrekt tot ,bij of boven het oog of om den nek.

De Getijgerden, voor zoover mij bekend, bestaan alleen goed
in zwart, dat is zwart en wit gevlekt, niet te zwarte maar ook
geen te groote witte partijen, de teekening moet regelmatig ge
tijgerd zijn, de borst is gewoonlijk donker, staart en slagpennen
behooren zwart te zijn. Men heeft wel eens getracht ook getijger
den in rood en geel te verkrijgen, maar dit schijnt niet best te
lukken; tot heden heeft de fokkunst dit nog niet kunnen bereiken,
althans niet om een exemplaar te verkrijgen dat aan de eischen
voldoet. Alvorens dit artikel te besluiten wil ik nog enkele
eigenschappen van dit ras vermelden, benevens een paar raad
gevingen voor de ]3raktijk.

De Hollandsche kropper is een prettige vlieger; wanneer men
hem los laat vliegen, vliegt hij met opgeblazen krop, klejipert
met zijn vleugels en hij kan goed zweven.

Indien men veel jongen van hen wil telen dan doet men ver
standig, als men ze niet kan laten uitvliegen, voor elk paar een
ruime afzonderlijke afdeeling in een volière in te richten teneinde
goed bevruchtte eieren van hen te verkrijgen.

Sommige kroppers broeden goed en brengen hun jongen flink
groot, maar de meeste zijn slechte verzorgers. Dik\vijls trappen
ze hun jongen als ze pas uit het ei zijn gekomen dood; wanneer
ze voorzichtig zijn doen ze dit natuurlijk niet, maar dan is er
een een ander euvel waardoor de jongen toch menigmaal ten
gronde gaan, namelijk de voeding.

Vele kroppers voeren de eerste dagen fl ink, men denkt nu!
dat zal wel gaan, maar o, wee! als ze hun jongen geen weekvoer
meer kunnen geven en ze zijn t gewone haidevoei aan het toe
dienen, dan ziet men de jonge duiven dikwijls niet meer in hun
groei vooruitgaan. Gaat men thans de oorzaak eens opspoien,
dan zal men bevinden, dat de kropjes van deze diertjes gevuld
zijn met water en slechts een enkele gi aankon el zich daarin
bevindt; 't gevolg is, dat door dit vele water voeren de jonge
duiven sterven. Men doet dus verstandig indien men bemeikt,
dat krojipers hun jongen niet onmiddellijk goed grootbiengen,
zoo'n paar niet meer zelf te laten broeden, maar hun eieren m
het vervolg zoodra ze die hebben gelegd aan een paai andeie
duiven ter uitbroeding te geven, wel te verstaan aan die duiven
welke op denzeljden dag of hoogstens een dag daarna eierenhebben gekregen. Men moet natuurlijk weten dat het goede fo
duiven zijn en neemt dan van deze laatste c e eieren weg Beteinog is het als men op dat oogenbhk soms twee paar fokduiven
bezit die juist eieren hebben gelegd, om dan aan elk paar een

to* de sroole rass» behoort,zal eoè aterke voed.ng betere reaultate.r opleveren om hea^op

No.
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aanbeveling verdient, elk paar één jong te laten grootbrengen,
daar anders de beide jongen de V()edin,g samen moeten deelen.
Bij de keuze van voedsters zij men er \'()oraI oj) bedacht, duiven
met fl inke bekken te nemen, aangezien zij anders de bekken
der jonge krojijiers (welke vrij groot zijn) niet goed in de hunne
zouden kunnen nemen om eene goede voeding te volbrengen.

Een jraar makke jiostduiven of anders een jiostduif gepaard
met een hoogvlieger zijn als goede oiifükdui\-en aan te bevelen.

C. J. G. Repelius.
t) Volgens sommige schrijvers waren ze reed.s iiekend in 'l midden van de

15de eeuw. Voor 300 jaren werilen ze reeds naar hommeren en Helgië uil-
gevoerd.

e bepaalde ^rootte te brengen, reden waarom

BLOEDBROEDERSCHAP.
Naar Bruno Wille.

Hier bij de groeji van eiken was 't.
Der grijze boomen knoestige reuzenleden
Omsproot het bronzig-gele lenteloof —
Als kindcrlokken teer.
De zwarte lijster wipte door de takken.
Zijn liefje fluitend \mor den bouw ^•an 't nest.
Als heerlijk wonder sjirong uit \'ioletten
Sleedoorn de amandelgeur'ge bloesemsneeuw.
En week als meisjeskozen \'lijde zich
Het graszand. met ranonkelgoud omboord.
Om turfgrond, dorre biezen en moeras.
Daar waar onlangs doodshui^■ering nog huisde.
Weerklonk der kikkers breede lentejubel.
En zie, gesjireid van ^•lerk, kwam gretig nader
De eerste langbeen.
Ten horizon verhief zich een gebergte
VMn onweersdamji, in violetten schoot
Een dropjienzee bereidend.
En als een juichen barstte de a\-ondzon
Te voorschijn, jnirp'ren het gewolk bevocht'gend —•
Nog eenmaal schouwde zij met blik van vuur
Lang naar haar lente. . . .
Daar was 't, beroerde mij de lieiTge dood:
De ziel \'erbloedde me uit deze aderen —
En vloog al huiverend
Door eiken, wolken, weide, zomjr en zon.
l it deez' mijn aad'ren bloedde mij de ziel.
Bloedbroederschap begeerend met het z\l. . ..
En alles was nu mijn — en ik was zijn,
Heim'lijk gekoesterd — zoete harteschat!

Edw.^rd B. Koster.
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DE TOREN VAN ZIERIKZEE.IN het nummer van 7 Januari dezes jaars kwam in ,.Buiten"
een besclirijving voor van de stad Zierikzee, waarin o.a.
eenige regelen werden gewijd aan den Sint-Lievens Mon
ster Toren aldaar, van welk monument de heer F. F. P.

Eins in datzelfde nummer een uitstekend geslaagde foto gaf,
welke wij hierbij nogmaals reproduceeren. XVij veronderstellen,

dat het onzen lezers belang zal inboeze
men, wanneer wij, in aansluiting met dat
artikel, volledigheidshalve hierbij nog
mededeelen, dat deze toren, waarvan de
fundamenten in 1454 werden gelegd, be
stemd was de hoogste ter wereld te wor
den, want zijn spits zou zich 20b M. boven
den grond verheffen, doch, daar reeds kort
nadat met den bouw was aangevangen
allerlei ram]:)en als watervloeden, branden,
en besmettelijke ziekten de stad troffen,

1' IJl IMP waardoor zij sterk in aanzien daalde, werd
het gi^ootsche plan slechts voor een gering
gedeelte ten uitvoer gebracht.
Een hoogst interessante foto van dit

helaas onvoltooid gebleven wonder, ge
maakt naar een op het stadhuis te Zierik
zee hangende afbeelding bieden wij den

IWiT JSIl lezers hierbij aan, alsmede een kiekje van
de portiek aan de Westzijde des torens.

B. VON Brucken Fock.

gebroken weg van 20 mijlen; nu is hij hier en

EEN EIGENAAR
DIGE SOEP.

r
E

i!t

DER zijn smaak, zegt een oud-Hol-
landsche uitdrukking en dat is maar
gelukkig ook. Toch kunnen de sma
ken van enkele menschen al bijzonder

vreemd zijn. Dit schijnt ook het geval
geweest te zijn met den groeten natuur
onderzoeker Alexander von Humboldt.

Wij lezen toch, dat hij zich in de lente
dagelijks een soep liet bereiden, waarin
van elk der onderstaande kruiden een ge
lijke hoeveelheid voorkwam, n.1. :
Glechoma hederacea = Aardveil.
Achillea millefolium = Duizendblad.
Poterium sanguisorba = Pimpernel.
Sedum album = Wit vetkruitl.
Nasturtium officinale = Waterkers.

Lepidium sativum = Sterkers.
Bellis perennis Madeliefje.
Asperulaodorata = Lieve-vrouwe-bedstroo.
Rumex Patientia = Patientiekruid.
Portulacca oleracea = Postelein.
Chaerophyllum cerifolium = Kervel.
Ons komt dit een eigenaardig soepje

voor, doch, zooals wij reeds opmerkten,
de smaken vei'schillen en wanneer dit
kooksel in een groote restauratie onder

den naam ,,Potage Alexandre von Humboldt" op de spijslijst voor
komt, dan zal het wellicht nog veel liefhebbers vinden. E. Th. W.

--EN E

Dc toren van Zierikzee zoo

als (leze had moeten wordepi,
ivaie hij voltooid.

NIKKO.
Nikko WO minai uclü \va,
,,Kekke", to in na!
(Gebruik niet het woord „prachtig",

voordat ge Nikko gezien hebt).
(Japansch spreekwoord).Tochten in de Japansche bergen zijn altijd genotvol,

maar niets is zoo heerlijk als een uitstapje naar Nikko
in den herfst. Nikko, een van de beroemdste plaatsen
der wereld, waar Natuur en Kunst een onuitputtelijken
schat van schoonheden te aanschouwen geven, waar

die beiden. Natuur en Kunst, zoo glorierijk samengaan, dat men
telkens in extase blijft staan, vragend: ,,Hoe is het mogelijk?"
Wat de Natuur er biedt? Bergen, majestueuze boomen, rivie

ren, watervallen, eeuwenoude lanen, weelderige bloemenpracht.
En de Kunst? Japansche architectuur op haar mooist, beeld
houwwerk, schilderwerk, snijwerk, lakwerk en alle voortbreng
selen van toegepaste kunst uit de meest roemrijke periode der
Japansche geschiedenis.

leyasu, de stichter van de beroemde Tokugowa dynastie, die
in de 17e eeuw Shogun was, heeft de bekoorlijkste plek van Japan
uitgekozen, om er monumenten neer te laten zetten, tempels,
die gevuld met Japan's kostbaarste heerlijkheden, gedurende
eeuwen en eeuwen elk toeschouwer in verrukking zouden brengen.
Een laan van cryptomeren voert naar Nikko, dat vijf uur

sporen van Tokyo verwijderd ligt. Passender inleiding om ons
voor te bereiden op het schoone, dat komen gaat, is wel niet denk
baar. De weg werd vroeger gebruikt om geschenken van den Kei
zer naar leyasu's mausoleum te brengen, het was toen een onaf-

daar onderbroken

door een dorp. Reizigers voor Nikko kmmen
vroeger station uit, om de cryptomeren van dichtbij te ku nen
bewonderen en Nikko werkelijk langs dien weg, zooal.
hoort, binnen te komen. 1. 1^* vnr.Hra men
Nikko is een heilige plaats, en men merkt het zoodra men

de dorpsstraat met curio-winkeltjes en de hotels achter zich heelt
dat men op gewijden grond komt. De Heilige Roode l^rug >
over de Daiya-rivier naar het tempelbosch, maar deze brug is.
te heilig voor gewone sterc'elingen, alleen de Keizer vroeger
de Shogun — mag die betreden. Het werd als een groote lamp
beschouwd, toen in 1902 tengevolge van storm en oveistroo-
mingen de brug weggeslagen werd. Zij is wel oji precies dezellcle
manier, van rood lak gereconstrueerd, maar zij mist nu de charme
van antiek te zijn. Vlak naast de brug. die te goed is
gewone stervelingen, is een gebruiksbrug 'van eenvoudig hout
gemaakt, die ,,Tijdelijke Brug" heet.
Het tempelbosch bestaat bijna uit.sluitencl uit cryjitomeien,

die als statige reuzen al wat menschenhanden aan hun voeten
geplaatst hebben, beschermen. Het is er heuvelachtig, en lang.s
de moeilijke wegen zijn breede steenen trajipen gemaakt.

In het geheele bosch is het kraakzindelijk, de grond wordt er
voortdurend aangeveegd, elk verdord blaadje w^ordt onmiddellijk
verwijderd.

Eerst komen we langs een paleisje, waar vroeger leden der
Tokugawa-familie ontvangen werden, en waar tegenwoordig de
dochters van den Keizer 's zomers verblijven.
Dan betreden we het gebied \'an den Hoogepriester, wiens

tuin openstaat voor ieder. Het is een echte Japansch-aangelegde
tuin met kleine vijvertjes en miniatuurbruggetjes, met dwerg
planten, bloeiende struiken en steenen lantaarns, die alle in de
stilstaande watervlakten weerspiegeld worden, waar alleen nu
en dan luchthappende goudvischjes rimpeltjes doen verschijnen.
Als we voorzichtig van steen op steen gestapt hebben, die op de
smalle paadjes neergelegd zijn om den weg voor c'oetgangers.
altijd schoon te houden, met lichten tred o\'er de twee-meter-
lange bruggetjes gewandeld, en de goudcdschjes met zesdubbele
staarten bewonderd hebben, verlaten we dit bekoorlijke droom-
paraclijsje, en komen, altijd weer door cryjitomeren-lanen, aan
de plekken, waar de tempels staan.

M'e hebben aJ veel temjiels gezien, maar zulke nooit. M'ant
terwij! andere tempels met hun ongekleurd houtwerk en eenvou
dige daken nauwelijks opvallen, worden we b.ier onmiddellijk ge-

J'otii F. F, P. Kin
ZIERIKZEE.

DE S^. LIE]ENS MONSTERTOREN.
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trofien door een nooit-geziene kleurenpracht. Het schittert tus-
schen de hoornen van goud en rood en l^lauw en geel en wit en
paars, en de ornanienteering is zoo rijk aangebracht, dat we niet
weten, waarheen het eerst te kijken. En toch doet het geheel
liarinonisch aan, niet opzichtig bont, niet opdringerig, zooals de
kerken van Moscou met hun toren-koei^els rmn hei-groen naast
rood, hard-blauw naast geel. De Ja])anners wisten hier in hun
tempels, als in de feestkleedij van hun elegante vrouwtjes, met
■de gewaagdste kleurencombinaties een zacht en smaakvol elf eet
te bereiken. Ja, zelfs in de zon. als het lakwerk glanst en het
metaal vol lichtjes flikkert, dan is de kleurenpracht even weinig
hinderlijk als de kleurenpracht van een bloementuin of van een
oud-Perzisch tapijt.

Namen en beschrijvingen van alle tempels te geven, zou te
ver voeren. Wij zullen de Yomeimon, een der rijkst versierde
tempelpoorten, alleen nauwkeurig beschouwen, om
dat deze het best een idee geeft van het soort
■ornamentatie, dat voor alle der hier geconstrueerde
prachtwerken gebruikt is.

Elk onderdeel is van het mooist-r-erkrijgbare mate
riaal gemaakt, elk plekje is zinnebeeldig versierd. Het
gebouw is van hout, rood gelakt, zelfs de gronden
zijn daar, waar geen matten liggen, van lakwerk, en
we durven nauwelijks met onze kousen erop te loo-
pen, vreezend het te beschadigen.

Van de Yomeimon zijn de jhlaren heel merkwaardig.
Ze zijn wit en geheel versierd met een zelfde patroon
tje. Op één pdaar evenwel, aan de achterzijde, is
het patroontje ondersteboven aangebracht. Het is niet
door een vergissing, dat dit zoo gebeurd is, maar door
een bijgeloof. Men meende, dat het kunstwerk, in
dien het volmaakt zou zijn. de jaloerschheid van den
Hemel zou opwekken en de Tokugawa-familie onge
luk zou aanbrengen. Zoo ontstond deze zoogenaamde
,,Kwaad-werende Pilaar".

De poort heeft vier nissen, twee aan de voor- en
twee aan de achterzijde. Daarin zitten afgodsbeelden
met pijlen gewapend. De paneelen achter en naast
hen zijn uitgesneden in gestyleerd pioenmotief. Boven
aan zijn medaillons met kleurige vogels, die ook aan
gebracht zijn op de heg naast de poort.

Boven de poort zijn prachtig bewerkte tijgers,
boven de pilaren eenhoorn-koppen. Naar het dak
toe is de geheele ruimte, die voor geen ander doel be
staat dan voor de Schoonheid, geheel geornamenteerd.
De dwarsbalken eindigen in witte drakenkoppen; die op
de hoeken hebben gouden klauwen. Daaronder zijn groe-

DE D

])en \-an Chineesche wijzen en onsterlelijken in beeld gebracht.
Langs het geheele gebouw loopt een balkon, waarvan de rand

met spelende-kindergroe])en r'ersierd is. Het dak wordt gedragen
door vergulde drakenko])pen met roode ojjengesperde muilen,
en van den to]) kijkt een duivel naar omlaag.

De andere temjiels, ])oorten en bijgebouwen zijn op dergelijke
weelderige wijze versierd als de \ omeinon. en alle hebben hun
merkwaar'.ligheden. hetzij een bijzonder mooie schildering, een
buitengewoon kostbaar verwerkt materiaal of een tyjhsche
historische herinnering.

Een van de beroemdste tafereelen, bo\'en een jjoort aa.ngc-
bracht, is dat, drie aj)en \'oorstellend, waarvan de een zijn oogen,
de tweede zijn mond, de derde zijn ooren met de handen bedekt.
Het is een tafereeltje, dat op alle mogelijke Jajmnsche voorwerjien,
blaadjes, waaiers, lamjiions enz. ontelbare malen herhaald is,
waarvan de beteekenis den ojipervlakkigen beschouwer ontgaat,
maar waar de zinnebeeldige bedoeling heel mooi van is.

,,Niet zien, niet spreken, niet hooren". dat zou geen dod
heliben, maar de diepere beteekenis is ..geen kwaad zien. geen
kwaad sjjreken. geen kwaad hooren". en dat is een wijze les.

Boven een andere poort is een gebeeldhouwde ,.Slapende Kat",
een der beroemdste werken van Hidari Jingoro. Men merkt
tusschen al de])racht nauwelijks het kleine diertje op. maar worden
wij er opmerkzaam op gemaakt, dan moeten wij toegeven, dat
het bij aandachtige beschouwing werkelijk is, alsof 't een levende
poes is, die daar rustig ligt te slapen, bijna zichtbaar ademhalend.

Een andere merkwaardigheid is een bak met heilig water,
dat uit den grond ojnvelt. De bak l^estaat uit een kolossaal blok
graniet, en het rijk geornamenteerde dak daarboven wordt
gedragen door twaalf \ierkante zuilen r-an hetzelfde graniet.
Dit gebouwtje dateert van ibi8.

Wat verder staan eenige gebouwtjes, elk afzonderlijk een
candelaber, bel of lantaarn bevattend, die eeuwen geleden aan
de tempels ten geschenke werden gege\-en. Zoo is daarbij een
Hollandsche koperen kaarsenkroon, in de 17*^ eeuw door Holland
gezonden. De kroon is nooit oj^gehangen en gebruikt, maar wordt
zorgvuldig als reliquie bewaard in een daaromheen geljouwde
kooi in een open tem]ielgebouwtje.

Dan zijn er een massa jnmchtige toro's, steenen of bronzen
lantaarns, waarin voor de dooden lichtjes gebrand worden. Een
daarvan dateert uit i2()2 en heet Bakemono Toro. of Sjiook-
Lantaarn, waarvan verhaald wordt, dat hij de macht had zich
als duivel te vermommen en de menschen in de buurt voort
durend 's nachts te verschrikken. Een moedige man viel de
lantaarn eens aan. maakte met zijn zwaard een diepe snede in
den kop, en sedert sjiookte het ding niet meer.

De snede is duidelijk zichtbaar,
.A.an één temjiel is een soort tooneel gebouwd, waaroj) dansen

uitgevoerd worden. Ik heb daar een \Touwelijke priester zien
dansen, wat een allerzonderlingsten indruk maakte. Het heeft
natuurlijk niets rmn den modernen dans. zooals wij dien kennen.
In een statig stijfzijden gewaad maakt de jiriesteres allerlei
rhytmische bewegingen, gebaren, buigingen, waarvan men moeilijk
de eeuwenoude, zinnebeeldige beteekenis zou kunnen begrijpen.

Na.dat we alle temjiels bezichtigd hebb/en, komen we in een
soort mu.seum. waar de reliquieën uit Ieyc.su's familie bewacril
worden. Daar zijn. zorgumldig in vitrines geborgen, zijn kleederen
van het kostbaarst goud-brocaat. zijn beddégoed. zijn huisraad,
al de voorwerjien \-an goudlak, als schrijfdoozen. kleerenkisten.
eetschs.len, bento-doozen. en de mooiste zwaarden en wapen
rustingen. die ooit in Jajran's glorie-tijdperk gemaakt werden.

RIE APEN r.I.V NIKKO: GEEN KITH.-ID ZIEN. GEEN
KWAAD SPREKEN. GEEN KWAAD HOOREN.
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STEENEN TRAP NAAR HET GRAE T'.4A' JEYASU IN

HET TEMPELBOSCH TE NIKKO.

Icyasu liad namelijk onder zijn gevolg een aantal kunstenaars,
die niet anders hoefden te doen dan voor hem mooie dingen te
maken. Zij behoorden tot zijn huishouding en werden door hem
onderhouden. Een strijd voor het bestaan kenden zij niet. Zij
iDedachten oj) hun gemak welk' kuhstvobrwèrp ze zoriden gaan
uitvoeren, kozen het mooiste materiaal en werkten met de grootste
toewijding, alleen ter wille van het Schoone. Hadden zij iets
groots ontworpen, dat in één menschenleven niet voltooid kon
worden, dan zette een zoon den aangevangen arbeid voort.
En zoo ontstonden in deiyde eeuw in Japan die heerlijke kunst

voorwerpen, welke het land over de heele wereld beroemd
maakten.
Het is geen wonder, dat leyasu, de stichter van al de Nikko-

heerlijkheden, zijn laatste rustplaats daar gekregen heeft, te
midden van zijn tempels. En welk een rustplaats!
Japansche gra\-en zijn meestal zeer eenvoudig; hoofdzakelijk

wordt gelet op een mooie plek in een mooie omgeving: van graf
monumenten wordt niet veel werk gemaakt, daar dit niet zou
stroken met het simpele Shinto-geloof.

\'onr Ie\'asu's graf nu heeft men een hem el gekozen te midden
van het crvptomerenboscli, het hoogste punt in dat verrukkelijk
tafrcel vanwaar men neer kan zien op de kostelijke tempels
en de boomreuzen, die hen beschermen. Door een groote bronzen
torii (tempeljioort, die voor elk heiligdom gejilaatst wordt)
bereikt men een steenen trap van 200 treden, di

Er wordt oj) gewezen, uit welke enorme
en men staat r erliaasd er over,

naar boven

teenblokken

'10e
leidt. Er wordt oj)
deze trair is ojigebouwd

GRAE r.-l.V lEYASU.

. .
de Japannertjes, zonder werktuigen of machines, ooit zoo iets
tot stand hebben kunnen brengen. ,, , • ,
Immers, dat werk is in de 17de eeuw volluacht. en nu in de

20e eeuw, hebben wij met eigen oogen gadegeslagen, hoe 20 mmi
een heelen morgen bezig waren, om een grooten steen uit de
rivierbedding hier in het Nikko-boscli een heur eitje \an een
paar meter op te krijgen. Om den steen waren touwen gelegd,
en er werd getrokken. i\Iaar de steen \'erroerde niet. Een op
zichter ontbrak, elke werkman stelde om de Ireurt iets anders
voor om den steen te doen bewegen, elk \-oorstel werd aangenomen,
er werd geprobeerd, overwogen, weer geju'obeeul. en dan
moest een kwartiertje gerust en gerookt worden, om iets nieuws
te bedenken. Nadat de 28 man c'ier uren aldus gewerkt hadden,
was de steen 5 c.M. hooger gekomen, maar daarna weer lo c.df.
gezakt!

Waarlijk als men mieren een groot zwaar \-oorwerj) zoo handig
ziet vervoeren, komt men tot het besef, dat bij hen meer
,,skilled labour" bestaat dan bij de Jajianners.
En toch, volharding en geduld vermogen \-eel. De steen zal

na weken werken wel op de plaats van zijn bestemming aan
gekomen zijn. Maar hoeveel tijd en geld zou niet bespaard zijn
als men eenvoudig uit Eurojra een machine besteld had, om
steenen op te hijschen!

Nadat we dit werken met den steen hadden gezien, bekeken
we de trap, die naar leyasu's graf leidt, met nog grooter eerbied.
En we konden begrijpen, dat het voor die zwoegers in de 17e eeuw
een lieilig werk was geweest, dat hen deed volharden: en we vonden
dit resultaat, nu het handenwerk was, een grootscher monument
dan wanneer het door machines tot stand gebracht zou zijn.
Wie in de Dóme des Invalides is binnengetreden om Napoleon's

graf te bezichtigen, kan zich voorstellen, welk een indruk leyasu's
graf maakt, want hoewel zoo geheel anders van constructie, zoo
totaal verschillend van omgeving, de indruk is een even grootsche.
Een steenen balustrade rondom het graf is de eenige overeenkomst,
maar hier in Nikko, waar het graf in de vrije natuur staat, is al
het steen met mos begroeid. Binnen de balustrade is een kleine
pagoda, uit één stuk brons, met goud vermengd, die de graftombe
vormt. Daarvoor staat een lage steenen tafel, met een kolossalen
ooie\'aar in brons, die een koperen kandelaar in den bek draagt,
verder een bronzen wierookbrander en een Irronzen vaas met

koperen lotosbloemen en bladeren. Dit zijn de gewone attributen
voor elk graf, en den dooden ter eere worden lichtjes aangestoken,
bloemen aangebracht en wierook gebrand.
Zoo zijn leyasu's overblijfselen oji deze gewijde jilek. hoog

boven zijn stichtingen Irewaard, en een schoonere omgeving zou
wel moeilijk denkbaar zijn.
De geschiktste tijd om Nikko te bezoeken, is de herfst, want

de bosschen, waarin zoo o\-ervloedig ahornen groeien, zijn dan
een bonte mengeling van de jrrachtigste herfstkïeuren. Het
diejie rood, dat we in Holland in 't gelieel niet kennen, vormt
dan den hoofdtoon, en van dat rood, langs Irruin en oranje tot
geel en groen, komen alle tinten \'oor.
Wie zidi in October een week vrij kan maken, gaat ter bede

vaart naar Nikko, om van 't Iieerlijkste schouwsjiel
te genieten; de vreemde en Japansche hotels zijn
dan propvol, het is altijd mooi zonhig weer en oj)
de wegen ontmoet men allemaal opgeruimde gezicii-
ten, Japansche meisjes in feestkleedij, mannen,
vrouwen en kinderen getooid met roode ahorntak-
ken. Op de temjrelgronden zijn ze rustig, tevreden
glimlachend gaan ze rond, alles bekijkend, en alleen
als er bij ongeluk een troejije Amerikaansche toeris
ten aanwezig is, die kabaal maken, omdat ze \'oor
eiken tempel hun schoenen moeten uittrekken, wordt de
vrede verstoord, (leen wonder, dat zulke toeristen nog
vaak onder de ongemanierde barbaren gerekend worden!

Heerlijke wandelingen kan men van Nikko maken,
waarvan de beroemdste wel is naar Chuzenji. 4J75
voet bo\'en de oppervlakte der zee gelegen aan een
groot meer, omringd door bergen.
Hier vluchten zomers vele vreemdelingen heen, om

de hitte der steden te ontloojien, en wioral de leden
van het Corps Diplomatique zijn het, die hier aan
het meer hun villa's gebouwd hebben.
De wandeling r-an Nikko naar Chuzenii voert langs

en o\-er woeste rivderbeddingen en hooger oj) geko
men wordt men telkens verrast door jrrachtige water
vallen. De rotsen zijn hier bedekt met azalea's, die in
de lente met hun witte, roze en jiurjieren bloesems het
landschap in een heerlijken bloementuin herschajien.

Maar toch nog mooier is het, wanneer de herfst
tinten zich in volle glorie vertoonen. Dan kan men
waarlijk begrijpen, dat het Jajianschespreekwoord zegt:
..(jebruik niet het woord ,,jrrachtig" voordat ge Nikko
gezien hebt." Hexriette Hoi.st—Hexdrix.


