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VERGEETMIJNIET."
Een Causerie.

Tausend Dichter priesen dich schon, und stcts wiedcrholet
Rührte des Namens Spiel jcgliches Herz.

Wohll das Schone veraltet ja nic, .so sei auch dein Name,
Stilles Vergissmeinnicht, stets uns freundlich und neu.

1'"R. HORN.Het is zeker opmerkelijk dat dit lieve ])lantje allerwegen
waar liet gevonden wordt in den volksmond en in de
meest verschillende talen denzelfden aantrekkelijken
naam draagt, en, of men het in het Duitsch, Engelsch,
Fransch, ja in het Noorsch of Zweedsch noemt, de be-

teekenis blijft volmaakt dezelfde. Wel komen hier en daar ook
enkele andere namen voor, maar die zijn weinig bekend en in ge
bruik. Zoo is het ook bij ons. Wanneer hier iemand, die b.v. van
Hall's „Flora van Noord-Nederland" bestudeerd had, aan een
bloemist schreef ; ,,Zendt mij twaalf Muizenooren", zou deze daar
vreemd van opzien en aan scherts denken, terwijl het toch
ernstig bedoeld was 2).

In het voorbijgaan zij opgemerkt dat dit woord ,,Muizenoor"
ook voor de Vergeetmijniet van Duitschen oorsprong is. ,,Mau-
seohr" heet het plantje ook in Duitschland, maar het is daar
onder dezen van 't Latijn afgeleiden naam evenmin algemeen
bekend als bij ons.
De vraag van waar of van wien de naam Vergeetmijniet afkom

stig is, kan wel niet met zekerheid, maar toch met groote waar
schijnlijkheid beantwoord worden. Dat hij maar één oorsprong
heeft, mag wel als zeker aangenomen worden, want dat men in
verschillende landen het zinrijke Vergeetmijniet op een en dezelfde
plant zou toegepast hebben, is niet alleen onwaarschijnlijk,
maar vooral met het oog op de voor natuurindrukken zoo ver
schillende volken, zelfs onmogelijk, en ook met het oog op dit
laatste, schijnt het niet twijfelachtig, dat het ,,Vergissmeinnicht"
uit Duitschland afkomstig is, en van het ééne land naar het an
dere werd overgewaaid, waar men er in de landstaal dezelfde
beteekenis aan is gaan hechten. Toch is dit, juist om de be-

i) Wanneer ik, de algemcenc gewoonte (maar ook de mijne) volgende,
hier had geschreven ,.Vergeet mij niet", dan kon aan deze drie woorden
geen andere beteekenis gehecht worden dan een verzoek, een bede, wat
volstrekt niet de bedoeling is. Beter is zeker de vaste gewoonte der
Duitsche schrijvers, die deze drie woorden, welke een volzin vorrhen,
samenvoegen tot een naam: ,,Vergeetmijniet" toch is heel wat anders
dan „Vergeet mij niet".
^  2) Prof. V. Hall gebrnikt in zijn Flora den naam Vergeetmijniet in
't geheel niet; wel echter in zijn later venschencn ,,Necrlands Planten-
schat". Intusschen schijnt het woord ,.Muizenoor" jrlaatsclijk wel dn
gebruik te zijn, want Heukels geeft dien naam in zijn ,,Geïll. Schoolflora"
op bij het langharig Havikskruid (Hicracium Pihsella), niet echter bij
Myosotis.

teekenis dier woorden en nm'"r'"'evéif over na
zichzelf staand geval nierkvvaaidig gen g,
te denken. . i.], nlantje allerwegen

Inderdaad, hoe hoog in aanzien <,1'^ zoox eel senti-
staat, is er geen land, waar het „ntlioezemingen,
menteele beschouwingen, ^ ziekelijke lantaisie,
zooveel sagen, ])roducten met , een nationalen
als Duitschland, wat zich trouwens, kttcndc < ]
karaktertrek der Duitschers in het algemeen, ̂ rl
klaren.

Dat er over 't algemeen aanemeen aan die verhalen niaar dat
ti.sche waarde is te hechten, begrijjit ^overeenstemmen
er voor zooverre zij in hoofdzaak met e waarheid
(wat echter niet met allen het geval is), kiem
aan ten grondslag ligt, acht ik zeker, en e\en .(
bij onze Oostersche naburen is ontsproten. .vaarde
Nu mag men aan die volkssagen zoo\-eel o ' ,

hechten als men wil, het valt .."'f*■ . ^ nn is met
veel gevallen een zekere aantrekkelijkheid 1''' ''Y \vell < 1 etrekde Vergeetmijniet evenzeer het geval als met 'Y, l'.oi
king hebben b.v. op de Roos en de Lcdie, ',TPlill- deze die
dichters der grijze oudheid haar met bezongei g J ^ - .
van lateren tijd hebben haar ruim vWo-Potmi,

Ook in Engeland (misschien nog wel elders) is dt \ t rgcetmij-niet het onderwerp \-an enkele t rust^^
minder aantrekkelijk zijn, waarom ik ze liiei maa
De Duitsche winnen het in dit ojizicht ^eiie.

Wat het onderwerji als zoodanig betrelt, komen deze sagen
over 't algemeen met elkaar overeen, wat zou doen \ermoeden
dat iets dergelijks aanleiding is geweest voor latere volksover
leveringen. , ,

Een der aantrekkelijkste voorstellingen die ik ken is zoowel
wat den vorm als den inhoud betrelt, die van den chditei Aug.
von Platen. Ik wil dit gedicht hier niet in zijn geheel teruggeven
en beiiaal mij tot den hoofdinhoud, die vermoedelijk vvel aan
vele, maar toch zeker niet aan alle lezers en lezei essen bekend
is, en laat er dan een paar slotcoupletten o]) volgen.

Een minnend paar wandelde, hij liet ondergaan der zon, hand
in hand langs een meer, toen zij btwangen werd dooi de y^ees
dat hun geluk jdotseling verstoord zou kunnen vvorden. ,,VVees
onbezorgd, zei hij, de liefde tart het noodlot , en zij, geiustgesteld,
bezwoer hem haar duurzame liefde. Daar viel haar oog op een
aantal hemelsblauwe bloemjijes, die laag aan den oever van
het meer, als getuigen hunner wederzijdsclie beloften, haar toe
lachten, en zij verzocht hem er een voor haar te plukken. Fluks
ijlt hij naar den lagen oever, jilukt een van die bloempjes af,
maar tegelijkertijd glijdt hij uit en stort in het diejie vvater, ter
wijl hij het bloempje in de hoogte houdt. Zinkende rieji hij haar
nog toe dat het zoet was voor haar te stervxm:

,,Dort oben über'm Sternengold
,,Lass uns den Bund erneuen —
,,Noch fleh' ich, da mein Auge bricht,
,,Vergiss mein nicht! Vergiss mein nicht."

Het bloemjije spoelde naar den kant, en zij had het geluk om
het, niet zonder eigen levensgevaar, te kunnen grijiien, en, ter
wijl zij het bloemjije aan haar hart drukte

. . . .wankte nun die Dulderin
Von des Geliebten Grabe,
Sie gramte sich, sie welkte lün
Wie seine letzte Gabe;
Nun vvohnen Beide, hoch im Licht,
Doch heisst seitdem ,,]'ergissniriiiiiichl"
Die kleine blaue Blume.

Dergelijke verhalen gingen in Duitschland reeds in oude tijden
van mond tot mond. Von Strantz zegt i) ; ,,Das Vergessmeinnicht
fund fast eben so viel Slinger als der Mai, und gj-
auch aus dem ib Jahrhundert; ,,Ein Blüm' ^iszet Vergisse
mein nit".

*  *De Vergeetmijniet behoort tot een vrij soortenrijk geslacht,
dat door Linmcus Myosoiis (Muizenoor)' werd genoemd, het
welk ook in ons land door een vijf- of zestal soorten is vertegen
woordigd, en vooral in den laatsten tijd in de tuinen een burger
recht veikieeg t welk zij, ook bij den steeds veranderlijken
smaak, met zal verhezen.

Daar ik mij in deze causerie geen botanische beschouwingen
ten doel stel, bejiaal ik nuj tot het tweetal, 't welk als VergYt-
imjniet wd met uitsluitend in aanmerking komt, maar toch als
zoodanig het meeste bekend is; de Moeras- en de Aloen-Verseet-
mijniet. ' °

Men zou zich zeer ^•ergissJn als men meende dat die, welke
tegenwoordig allerwegen m de tuinen als een geliefde lentebodewordt begroet dezelfde is, welke reeds x an ouds als Vergeet
mijniet bekend was en bezongen veigcci

^u.

moeras»,gc streken voorkomt, maar die de"u°
nen, waar zij vroeger veel werd aaimptr.uï,Y ® . • 1wordt gezien. Haar natuur brengt Ook
vele tuinen minder of zelfs geheel ongeschikt 'O'"

i) M. von Strantz, Die Blumen in Sage und
Oeschichte, bl. 346.
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terkanten of in moerassen groeien, en daarvoor ontbreekt in de
tuinen de gelegenheid, of het moet aan een vijverkant zijn. Is
de grond nu humusrijk en niet al te droog, dan gaat het nog wel,
maar in haar element is ze dan toch niet.
Dat in al de volksverhalen, waarvan de Vergeetmijniet het

onderwerp is, een lieek of meer te ]ias komt, is reeds een voldoend
bewijs voorde meening, dat daarbij geen andere dan de Moeras-V.
kan bedoeld zijn.
Dat velen de oors]rronkelijke Vergeetmijniet niet kennen, al

dwepen ze met die, welke ze in hun tuin hebben, is geen wonder.
•Zij wil buiten bezocht worden, en waar geen water is zoekt men
haar tevergeefs; maar waar zij, laag aan den kant en zelfs gedeel
telijk in het water, soms in grooten getale met haar bloeiende
stengeltjes boven het gras uitsteekt, maakt zij een veel fraaiere
vertooning dan in een tuin.
Anders is het met de Alpen-Vergeetmijniet {Myosotis alpes

tris), die in de Alpenstreken van Europa en Noord-Ainerika
thuis behoort. Deze is een tuinplant bij uitnemendheid, daar
ze ook een drogen en schralen bodem \'oor lief neemt, laag en
gedrongen groeit, zich sterk vertakt en in Mei zóó overvloedig
bloeit, dat over een daarmede beplant perkje, op eenigen afstand
gezien, een zacht blauwe sluier schijnt uitgespreid te zijn, terwijl
het, naderbij gezien in liefelijkheid onovertrefbaar is.
Daar nader bij stil te staan schijnt mij zoo min noodig als wen-

schelijk. Alleen nog het volgende, dat sommigen zich misschien
kunnen ten nutte maken.
De echte, oorspronkelijke Vergeetmijniet is een overblijvende,

dus van het ééne jaar in het andere steeds voortlevende plant, wat
met de tegenwoordig algemeen gekweekte Alpen-V. niet het geval
is. Deze is namelijk tweejarig; niet dat zij twee jaren lang leeft,
want haar leven duurt niet langer dan een jaar, maar zij behoeft
gedurende den winter een rustj^eriode. In Juni uitgebloeid,
vallen in de vrije natuur de talrijke zaadkorreltjes van de ver
dorrende en stervende planten op den grond, waar zij spoedig
ontkiemen en vóór den winter gevestigde plantjes worden, maar
ook niet meer. Na de winterrust (de strengste koude deert haar
niet) begint er in 't voorjaar spoedig weer groei in te komen en
in April beginnen ze te bloeien, om een paar maanden later, na
ojj hare beurt het zaad uitgestrooid te hebben, te sterven.
Wil men ze dus in 't volgende voorjaar in bloei hebben, dan

moet men in den zomer, liefst niet te vroeg, op een afgelegen
plek het fijne zaad breed uitstrooien, en men heeft in October
jonge j^lanten in overvloed voor een dan vrij komend perk. Het
zaad is voor een luttel bagatel te verkrijgen.

Heeft'men eenmaal een perk met deze ])lantjes, zoo is er niets
eenvoudiger dan er zonder veel moeite in te blijven. Wanneer
tegen of in 't begin van Juni de bloei zoo goed als voorbij is, trekt
men de planten voorzichtig, d.w.z. zonder ze te schudden, op, en
spreidt ze op eep ,plekje van een vierk. Meter of iets meer uit,
nadat men den grond daar wat losgemaakt en bevochtigd heeft.
2e verdorren dan spoedig en strooien zoo\'eel zaad uit, dat ze na
korten tijd zoo dicht als gras opkomen. Al naar het weêr warm
en droog is, kan men dan de doode planten verwijderen en laat
men hare nakomelingen staan totdat men ze wil c-erplanten.
Eenvoudiger kan het wel niet!
Het gebeurt wel dat er in een perk een of een paar planten

met zuiver witte bloemen voorkomen. Door die op te nemen en
geheel afzonderlijk te planten en zichzelf te laten zaaien, kan
men een aantal witbloemigen verkrijgen, die, verspreid tusschen
de anderen uitgeplant, aan het perk een eigenaardige afwisseling
geven. Ook als een rand om blauwbloemigen maakt dit een
aardig effect. Het zaad der witte variëteit is mede in den handel
verkrijgbaar.
Maar, hoe lief zulk een witbloemde is, men vergete niet dat

de Vergeetmijniet blauwe bloempjes moet hebben, anders is ze
geen Vergeetmijniet meer in de zinrijke beteekenis van haren
mooien naam. H. Witte.

MEDARDUS.
,  (8 JUNI).Tot de heiligen, die in ons land maar weinig bekend zijn,

in tegenstelling met Frankrijk en België, behoort de
bovengenoemde, die Bisschop te Noyon was. Hij leefde
van 475—544. In de jirovincie Luxemburg zijn o. a.
twee dorpen, n.1. Saint Mard en Sant Mcdard naar hem

genoemd.
Even als sommige andere heiligen, die veel invloed hadden en

nog hebben op de weersgesteldheid, zoo was dat ook met
St. Medardus het geval.
Zoo zegt het sjireekwoord;
„Als het op St. Medardus regent, dan regent het zes weken

lang". Een ander rijmjije luidt:
,,Wat St. Medardus geeft voor weer.
Brengt hij ook in den oogsttijd weer".

Is het dien dag koud, dan voorspelt men vier weken koude,
maar er komt dan ook geen vorst meer, die voor de druiven
nadeelig is.
De heilige Medardus heet ook de stichter te zijn van het

rozenfeest, dat jaarlijks op zijn naamdag in het Fransche dorp
Salency bij Noyon, de geboorteplaats van den vromen man, ge
vierd wordt.

Zooals men weet, brengt het gebruik mede, dat het deugd
zaamste meisje \'an het dorp met een krans van rozen wordt
gesierd, terwijl liaar bo\'endien een premie \'an 25 livres wordt
geschonken.
Naar de overlevering rneldt, werd de zuster van den heilige

met algemeene stemmen tot het eerste rozemneisje (rosière)
benoemd, en ontving zij den krans uit de handen van den stichter.
De roos ,,de bloem der wellust" zal echter waarschijnlijk,

althans in den eersten christelijken tijd, niet als zinnebeeld der
deugd gegolden hebben. Daarom ook houden velen het er voor,
dat het feest door Bodewijk XIH is ingesteld. Tegen dien tijd
beginnen de rozen te bloeien, en om aan het feest een kerkelijk
kleurtje te geven, werd de naam van den heilige gekozen.
Om die reden geleidt de landheer ook het meisje, dat gekozen
is, naar de dorpskerk, waar het als rosière plechtig gehuldigd
en gekroond wordt.

MET HAAR.
Het was in Mei,
Toen hebben wij,
In mijmerij.
Op groote hei.
Een langen tijd gezeten.

En veel gedacht.
En veel gesmacht.
En veel verwacht.
En groote jiracht.
Heel diei) in ons geweten.

Dicht naast elkaar.
Met stil gestaar,
(iekeken naar

Die heide, waar
Begon ons nieuwe leven.

Die dag in Mei,
Die bruine hei.
Die zonne, blij,
O, lief 't is mij.
Zoo wonder bijgebleven.

Ko Fock.

DE ZOMERWIND.
In het pluime-gras tuimelt de wuivende wind,
In het zilver-groen bloeiende graan —
't Trippelt en huppelt — een dartelend kind
Met een kleedje rmn zonne-licht aan.

De zomerwind rimpelt den peinzenden plas.
Tot een lachje de rimpeling is.
Dan danst hij verheugd o\-er bloemen en gras
Tot alles één glinstering is.

Hij klimt in de boomen en schudt er de blaan.
En fluistert ze heimlijk in 't oor.
Tot plotseling wui\'en de toppen en gaan
Van lachen te schateren — hoor!

Hij stoeit met den vogel, die, ijlings gevlucht
Voor 't klaterend bladermisbaar.
Op zwevende wieken, heel hoog in de lucht.
Moet lachen om 't looze gevaar.

En jubelend drijft hem de wind in 't niet
Van eindeloos, smetteloos blauw —
Daar hoor ik alleen uit den hemel een lied
Van juichende liefde en trouw.

De zomerwind laat met een stralend gezicht
Het jubelend vogeltje vrij.
En gaat in haar kleedje van zonne-licht
Als een wolkje de wereld voorbij -—

En hij komt, als 'n Engel, met lachenden groet,
De oogen zoo schuldeloos-klaar.
En fluistert me troostende woorden, zoo zoet.
En streelt er zoo teeder mijn haar.

De zomerwind is als een minnelijk kind
Dat enkel het zonnelicht weet.
Dat lachend de bloemen en bladeren mint.
Maar niet spèt met ons eenzame leed.

O! 't ziet in mijn oogen — mijn hart is zoo moe —
Zoo kinderlijk-innig en dan....
Dan kust het mijn brandendë oogen toe
Dat ik eindelijk schreien kan.

Ernst ter Hoeve.
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TEMPEL TE SEGESIW.

SICILIË.
(Slol)Daarna krijgt Glrgentl, het oude Acragas of Agrigen-

tum, de eer van ons bezoek. Alleen de acropolis op
de langgestrekte heuvelrij toont ons nog eenige van
zijn monumenten; de jdaats van de stad daarachter,
waarvan eens ,,de huizen door hun schoonheid de

oogen deden verblinden", is zelfs nog niet met zekerheid vast
gesteld. Het tegenwoordige dorpje zou u doorzijn armoede niet
cloen vermoeden dat daar zoo'n rijke bron van inkomsten bestaat,
dat het de grootste zwavelproductie van den aardbol heeft; maar
het leven in de mijnen schijnt nog de grootste ellende.
De ligging der temjiels, misschien iets stijf op een rij, geeft

door de pracht van het landschaj), en de diepblauwe Afrikaansche
zee een treffend beeld ; langzaam daalt ge uit het hooge berg
land den landweg af, de silhoueften worden steeds duidelijker en
al heeft Segesta u de eerste emotie gegeven, wanneer ge de
Concordia-tempel nadert is de indruk niet minder overweldigend
schoon. Deze toont u een veel vollediger schepjung, hij is na
het Theseion in Athene de best in tact gebleven tempel, helaas
een weinig storend gerestaureerd. Maar hier heeft de Dorische
ordonnantie wel r*olkomen harmonie tusschen vorm en con
structie, de kapiteelen drukken het dragen van de architraafbalk
zuiver uit en vooral de werking \'an de pronaos als stemmige
voorhal tot het heilige, wordt u hier duidelijk; schooner tegen
stelling van liclit en schaduw is niet denkbaar.
De iets verder gelegen tempel r-an Juno Lacina heeft meer ge

leden döor aardbevingen en ook de sirocco, de heete, droge Z.-O.
wind heeft veel schade aangericht. Hij moet tot denzelfden tijd
als de Concordia-temjiel gerekend worden en is als ruïne mis
schien wel de meest schilderachtige van heel Sicilië.
De allergrootste tempel, die welke vermoedelijk aan Zeus gewijd

was, heelt tot veel woordenstrijd aanleiding gegeven; liet jilan
geeft aan dat om de cella geen open zuilenrij maar een wand met
lialfzuilen stond, de z.g. pseudo-])eripteros; de jilaats van de
ingang, evenals die van de gevonden bovenmenschelijk groote
beelden, heeft men echter nog niet kunnen vaststellen. De hoogte
moet wel twee maal die van het Parthenon bedragen hebben.

Tenslotte is van de tempel van Castor en Pollux uit daar ge
vonden fragmenten een zuivere zuilstelling ojigebouwd, die
natuurlijk om deze reden geen historische waarde heeft, maar in
het landschap zich buitengewoon mooi teekent en een van de

meest aantrekkelijke foto's geeft. Hier zijn nog duidelijk tle sporen
\-an de stuc-laag o\'er, en zeker kan men aannemen dat alle
tempels van Sicilië daarmede bedekt waren en sommige deelen
als kajiiteel en kroonlijst in kleur waren uitge\-oerd; ons be
vredigt de poreuze kalksteen als materiaal reeds zoo geheel, dat
wij de oors]ironkelijke toestand bijna \ an geen liooger schoon
heid kunnen denken, hoewel de kunstzin der Hellenen niet mag
doen twijfelen, r^logen velen als ik het treden, die teini>els bij
\-olle maan te kunnen zien !

*

De Oostkust, waar de (xrieken het eiland liet eerst in l>ezit
namen, is daardoor in dien tijd het invloedrijkste geweest, maar
in de loop der eeuwen zwaar geteisterd, en toont ons dus maar
weinig \ an zijn groot \ ei leden. De toen zoo machtige hoofdstad
Siraciisa is \c.r\ allen tot et^n aiim.iedig \'ies stadje, oii het schier
eiland, t oude Oittgui, \ ooi ha\'enstad zoo imxii gelegen tusschen
de groote en kleine Porto, maar dat nu niet anders dan melancoliek
zal stemmen en dat ge daarom zooveel mogelijk zult ontwijken,
om meer landwaarts 111 op het uitgestrekte plateau bij de daar
nog zijnde ruines u beter te kunnen indenken in den iniden tijd.
Het was i-oc,rnamelijk D.ontsios die omstreeks de \\ eeuw de
stad tot groeten bloei bracht, hij was ook de ontwerper van den
enormen zwaren muur, die de stad omringde over een lengte
van luim 5 k.M., en welke door bo.ooo slaven in twinti"- dagen
moet zijn uitgevoerd. Het fort Eiirvelos on de nla-its waar deNoordelijke en Zuidelijke muur samenkmnen, gedt' hoewel eïg
111 ruïne, nog eenig denkbeeld van den meesterhikeii - aXg Sr
oude vestingwerken. Het (irieksch theater ' S r"toreel Ê
grootste die men kent, met minder rt-,., i 101 een aei
kon het op 4(1 rijen bevatten: de cavea is ̂ ^1^ vol/'T
bleven, laat de traiiiienaanleg met vcrdeeli • ^ "dedig o\ erge-
duidelijk zien en geeft e/lr eiSnaa ri S T
helling der rangen. Behalve dat het vcioi drainati / ̂''^''"^^"Billende
gebruikt werd, werden daar tevens nóht ek/ 1 m
houden. Wanneer men daar een zonsondertro oei inpn ge-
dat daar eens Plato en Pindar <mstaan 1'^
tegenstelling wel sterk uit met he^ daaVhd V
jdiitheater, waar de Romeinen belr/o-en f^".^"St-^l"t€'nam-
gevedlten en gladiatoren-weclstrijd/n f''ten in wilde dieren-
Imuwwerk voor ons nog belaimnd-' 1 laatsteb  iKiangrijk door zijn gro.dsclie c-er-
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houdingen en duidelijk plan, waarbij de verschillende toegangen
tot de drie rangen op uitstekend doordachte wijze zijn aange
bracht. Waarschijnlijk werden ook waterspelen gehouden, omdat
nog een watertoevoer-kanaal aanwezig is naar het midden van
de arena van uit een groot gemetseld reser\a)ir, dat, o wisseling
der tijden, later als kerk, ook als graftombe gebruikt is.
Een bijzondere bezienswaardigheid \'an Siracusa zijn de z.g.

Latomia, de groote steengroeven waar eens de Atheensche ge
vangenen na harden arbeid den hongerdood stierven, maar die
uu, verlaten, door den weelderigen plantengroei een grootsche
wildernis vormen, waar tusschen de op verschillende wijze uit
gehouwen groeven, menig schilderachtig plekje boeit. Daar ziet
ge ook het z.g. Oor van Dionysios, zoo geheeten naar den vorm
van de groeve, die naar men \-ermeent zoo gekozen is, opdat
de wachters zelfs elk fluisterend woord der slaven zouden kunnen
hooren; de acoustiek is daar inderdaad zeer sterk. De uitgestrekte
catacomben hebben bijna niets van hun decoratie ons nagelaten,
ze zijn minder gedrukt dan die te Rome en hebben een bijzon
deren aanleg met groote ronde ruimten.
Wanneer wij het stadje dan toch een keer doorkruisen, merken

we eenige gevels op met fraaie Gothische vensters, en doet de
Dom ons weemoedig zien, hoe Grieksche schoonheid moest wijken
voor minderwaardige kunst. De noordelijke zuilenrij van den
Minervatempel, vermoedelijk alleen uit economische overweging
gespaard, is bijna geheel ingebouwd, een gedeelte der zuilstelling
met triglyphenfries is nog van buiten zichtbaar, maar wordt
,,bekroond" met zware kanteelingen; de kerk zelf verder in slappe
Baroc stijl uitgevoerd, kortom geen geestverheffend bouwwerk.
Het was in een ander kerkje dat de koster mij een Laat-Renais-
sance altaarstuk aanwees als te zijn Byzantynsch werk uit de
XID eeuw met een Grieksch schilderstuk, een Madonna; niemand
had hem nog op een betere uitlegging gewezen!
De eens zoo machtige half millioenen stad bewaart nog de

lierinnering aan vele groote mannen; Archimedes deed daar zijn
vele ontdekkingen en wij Hollanders overpeinzen het jaar 1676,
ter nagedachtenis aan onzen grootsten zeeheld.
De andere steden der Oostkust boeken in hun geschiedenis

zware rampen. Catania, hoewel de tweede stad in grootte met
de oudste universiteit \-an het eiland, heeft geheel het uiterlijk
van een moderne iliddellandsche Zeehaven en voor den vreem

deling weinig opmerkelijks; wat bij een aardbe\'ing niet verwoest
werd, is onder de lavastroom van den Etna bedoh'en, zooals het
Grieksch theater, dat, nu geheel in het centrum van de nieuwe
stad gelegen, nauwelijks zichtbaar is. Alleen als uitgangspunt voor
het beklimmen van den Etna of \'oor een mooien tocht naar het
halverwege gelegen dorpje Nicolosi, zal het ons een nacht tusschen
zijn muren kunnen huisN'esten.

Messina zal u een ontroering geven, zoo groot als zelfs het
beste bericht omtrent de aardbeving van den zS"-"" Decenrber 1908
geenszins benadert. Men kan er zich niet indenken hoe in eenige
seconden tijds die groote stad geheel in jniin gelegd werd; de
enkele gevels en zware brokken muur die nog overeind staan,
zijn sterk gescheurd, van den dom is alleen een zijportaal ge
spaard en nog is te zien hoe rijk de gevel met marmer bekleed
was. Vlak daarbij staat nu een gebouwtje van gegolfd i)laat-
ijzer; alleen het bordje: ,,cattedrale", zegt u de bestemming.
Maanden zullen nog noodig zijn eer al de puinhoopen zijn weg
geruimd, maar zuidelijker wordt
alweer een nieuwe wijk gebouwd,
verrijzen tusschen de na de ramp
vluchtig opgetrokken barakken,
groote gebouwen en spreekt men nu
al van het Messina miova. Onbe
zorgd gaat men de toekomst tege
moet en het laat geen twijfel of
het zal door zijn schitterende haven
zijn ouden handel terugkrijgen.
Voor den modernen bouwmeester
oogenschijnlijk een prachtige op
gave, hij zou daar geheel vrij kun
nen zijn om het karakter van de
stad te bei)alen; helaas, de architect
heeft in Italië sedert de XVIE'eeuw
zijn positie verloren en het laat zich
aanzien dat de nieuwe stad archi
tectonisch volmaakt onbelangrijk
zé worden. Ook de ligging deed
op meer aanspraak maken; met de
Siciliaansche bergen als achtergrond,
de prachtige kust \-an Kalabrië m
het verschiet, is het zeker in dit
opzicht niet door de natuur misdeeld.
Om de schoonste herinneringen

van Sicilië te behouden, kunt ge
niet beter doen dan uw reis te
eindigen in Taormina, dat kleine
pittoreske dor])je een paar honderd
meter boven den zeespiegel gelegen
en rondom in een zoo grootsche
natuur, dat ge daar vooral denkt
aan de woorden: dahin, dahin, lass
mich, mit dir, oh mein Geliebter,
ziehen.... SICIL

I

SICILIË. TEMPEL I'.t.V C.iSTOli JLX POLLEX TE GIRGESTI

\

De eenige lange straat, die deftig den naam \-an Corso draagt,
heeft geheel zijn Middeleeuwsch karakter behouden met de vele
op- en afgaande zijstegen, waar \'olgens zuidelijke gewoonte het
le\-en zich meest \-oor de huizen afs])eelt; het is kalm maar niet
doodsch of verlaten, de anders \-an nature le\endige Italiaan
zal hier niet de stemming door luid gesjirek \-erstoren. het is of
ieder onder den invloed komt \'an de plechtige stilte der natuur.
Dat cenig plekje is toch ook oorzaak geweest van heel veel
twist, men wijst u nog waar, dichter aan den voet \'an den Etna
de eerste nederzetting clerGrieken, het oude Xaxos lag, \-an waar
uit later de bewoners door Siracusa verdreven werden, toen

IË. COXCORDIA-TEMPEL TE GIRGESTr.
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vluchtten op de heuvelen en zoo Tauromenium stichten. Hoog
boven op den top waar nu het in ruïne liggende kasteel staat,
was eens de Acro]5olis, en wanneer ge die nu na een uur steil
klimmen bereikt hebt, overziet ge, hoe dat ]nmt de omgex ing
geheel beheerschte, met hoeveel heldenmoed daar gestreden moet
zijn. Bijna onneembaar was het en het heeft dan ook een tijd
gehad dat het ongestoord tot grooten bloei kon komen. Ook
hier doet slechts weinig daaraan herinneren, maar het eenige
overblijfsel, het theater, is zóó schoon, dat het wel al het andere
in de schaduw heeft moeten stellen. De emotie die ge daar krijgt
is waarlijk niet onder woorden te brengen; de ruïne, hoewel op
zich zelf beschouwd, niet zoo belangrijk, sluit zich echter zoo
zeldzaam aan bij de omgeving ̂  de begroeide heuvelen als achter
grond, waarboven de helderwit besneeuwde Etna statig 0])rijst
en langzaam afdaalt in de azuur-blauwe zee — dat alles geeft
een beeld zoo mooi als heel Italië verder het niet kan aan
wijzen. Ge denkt er de eerste oogenblikken niet aan, het
bouwwerk in gedachte te reconstrueeren, de aandacht wordt
geheel getrokken door de overweldigende schoonheid van het
geheel, ge gelooft dat de Griek of Romein zoo'n stemming
nooit heeft kunnen genieten: alleen de tijd vermocht dat te
bereiken. Daar zoudt ge niet vermoeden dat die Etna, die zoo
rustig alles domineert, al zooveel onheil heeft gesticht; alleen
de enkele rookwolkjes die uit den krater opstijgen, toonen u
het onderscheid met de Zwitsersche sneeuwtoppen, en wanneer

ge niet gelezen iJ'tljt'dier tocht
mogelijk IS, dan was t otsluii
sjioedig genomen. od te merken dat alleen

Als bouwwerk va t x an het c 1 | ^,^.ji„aferijen werden
de aanleg Grieksch is; het podium en de uitgevoerd;
door de Romeinen gelieel ' m de middeleeuwen
wat zij intact heten, het ^"bjl^thcatc , ^
afgebroken om het kostbaai mat < c ^ user zijn
paleizen te gebruiken zoodat c e gebruikelijke
uitsluitend Romaansch zijn en dus ■rl.kt" J
benaming van Grieksch theater men ■' j eroote

De acoustiek is zoo uitmuntend, dat mi « iruïne in de open lucht ieder woord, van het jiodmm al ge, j en,
duidelijk verstaanbaar is.

Zoo biedt dan dat Trinacria, 't drielioekseiland ^
moet wel een ieder getroffen worden door de gu oo s. hl eie an
zijn natuur en door de verscheidenheid \ an zijn - ^ i "
De foto, hoe volmaakt die ook reeds is, kan aan den Meunde
ling wel iets, maar toch slechts weinig zeggen. maai le i ge
eenmaal die zuidelijke tinteling van licht gevoeld, elan zal de
rejirodiictie u in gedachte weer alles doen herleven en zu ge
de herinnering houden aan x'ele sclioone dagen.

J. DE Bib EHrvEi.iNi. Tjeenk.

KANTEN EN WEEFSELS.
(SM).Een mooie sage verhaalt, dat de Sjiin snoejite van een

drujapel, welke Athene stortte toen zij nectar in een
gouden schaal naar de aarde droeg. De kunstzinnige
spin, met haar wonderwerk van net, heeft zeker in cle
oudste tijden het eerst de gedachte gewekt om uit dra

den netten te knoojien en dichte stukjes te maken. De taal
historie leert, dat de woorden voor werken, weven, vlechten, vlas,
hennep, wol, enz. tot de oudste der menschheid liooren en men
zou belangrijke veronderstellingen kunnen maken, hoe in de
evolutie der tijden het meest jirimitieve vlechten, knoojien en
weven naar tijdsorde oji elkaar volgde en in elkaar o\'crging.

Toen het weven, hoe primitief dan ook, eenmaal gevonden

1

was, moest de inensch — een voorbeeld nemende aan de dieren
wereld — wel betrekkelijk sjioedig tot weel/e//».s7 komen om door
x-ersiering met bonte kleuren zich te onderscheiden box-en den
ander. In de oud-Egyj)tische weelstukken x'indt men dit dan
ook terug en daar het gemakkelijker is smalle linten te weven
dan grootere ojijierx-lakten, is het lint-ornament ook het oudste,
dat men kan aanwijzen.

Het x-crbranden der lijken bij de Grieken en Romeinen lieeft met
een hoogst enkele uitzondering xerhinderd, dat wij uit x roegeren
dan den rhristelijken tijd stukken xveefsels heliben. Maar de
literatuur geeft x-oorbeclden te ox-er. Ox'er de kunst van het
wex'en, blijkens de xvoorden een zeer jiojnilaire, sjireekt de Ilias

in het 2-;ste gezang, x\ aar Odx'sseus Ajax dicht
oj) de hielen zit. Om dezen lellen wedlooji in
den krijg aanscliouwdijk x'oor te stellen, weet
Homerus niet beter te doen dan een xergelij-
king te maken met een sjioelschuitje, dat een
x-rouw langs haar borst schiet hij liet wexen.
Van Andromache, de gemalin xan Hektor, zegt
Homerus in zijn Ilias, dat zij binnen haar hoog
jialcis bezig x\as een donkerkleurig kleed te
wcx'en en met bonte liloemen te xersieren. Hier
uit x-()lgt, dat zij met donker gekleurde draden
een diclit kleed xxeelde met bonte ornamenten.
Zij moet dus meerdere sjioelschuitjes gebezigd
hebben met xerschillende soorten ilraadl Het
meest in technische bijzonderheden zelfs X'an
het xvexen daalt ()xidius al bij zijn rx'laas ox'er
een xxedstrijd in het xxexen tusschen Pallas
-Vthene en .Vrachne, eene om haar kunstxaar-
digheid beroemde vrouxv uit de heffe des x'olks.
Z P dle
Arachne

as Athlene kon oji het xxerk x'an
mets aanmerken, xvaardoor

godin terzijde streelde — tot eit
hoogmoed xxerd gestraft!-Viacline schieji een gobelin-taj.ijt, xvaarin zij

htei tot haar eigen schade de godin herin-
1  • 'x'*" 1 galante ax-ontuurtjes xan haarxadei. Arachne xxerd veranderd

maar kunst-rijke

center

nerde

SJllll.

deze de
;en ongeluk,

in een leelijke,.

^ " C'efkunst in de-
'  Iiewind

eeVste helft X van ihturgondië, in detcistt hellt xan de 15e eeuw.
bexvind van Philij.s II van S]

Maar het schrik-
lanje en x-an ARahimaakte een einxle: de nijx-eren

de inhecinsche industrie

ALENgON KANT.
JFliAGMENT VAN DEN SLUIER UIT DE VERZAMELING F.tjV H. M. DE koningin.

eraan sjioeelig
xx'cken het land uit en
ging te gronde.

zid!'mm^lm;!;''tem"^ stelde menstukken, maar xxeukM? l<"rtl'are kleeding-met tanijtmfïu gor^j ei " D
--- ^ lil. X--,. 1 Jijhe bontkleurige

leo-oA t^ naïeve albcehlingen van
dienstige x-eriia| .n "' naar gods-
gebleven Ook tanibu'^ Svnoegzaam bexvaard.ro-on ™ V I ""I"; '"pd-n m Vlaa,,-
.-.«mdc kai-U,,,s van RaMl, ;' J"' ''*■ t"'
Arras gexvcx en werden olmeer geliefd dan tapijt— . """9'^a-Phten waren

met
liefdesscènes

ajihael door
rtajnjen voor den grond. Hier
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brvsselschr kant.
nAAIElt UIT DE VERZ.']MEIJSG r.I.V H. M. DE. KO.XJ.XGIX-

^clcle men zich tevreden met dicrenvellen, lot de weelde \'an liet
Uosten de zware knooii-tai ijten uit Perzië invoerde. Ten tijde
\an V an Pyk waien deze tajiijten toch nc^i»'zeldzaam, ten minste
op vTrHcIullende schilderijen is steeds hetzelfde afgebeeld.
u iit nu meer in het liijzonder ons eigen land betreft, de kunst-

Mcvenj schijnt het eerst beoefend te zijn in Haarlem. De kunst
van damastweven werd in 1580 te Haarlem uitgex'onden. Sainucl
Ampzing dichtte ten minste:

Italien heeft wel het sy-damast gevonden,
En overal hierdoor den roem haers naems gesonden:
Maer Haerlem heeft dat voorts in 't lymcact nagedacht.
Dat zelfs Italien veel meer dan 't haere acht.

En de beroemdheid van dit damast pi ijst hij aldus:
Hoe menig Prinz en Vorst, die naar sijn lust en staet
Voor sich in onse Stad wat heerlijks weven laet!
Wil 't Land een gave doen, en enig Prinz vereren
En d'ere van ons Land met een die Vorsten leren.
Te sien wat Holland heeft, men doet het met

Damast,
Men doet het ihlét'de vrucht die hier te Haer

lem wast.

Inderdaad was deze industrie belangrijk: was
anders in 1613 door eenigc wevers te Gent aan
hun gemeentebestuur steun gex-raagd x'oor het
inrichten van werkjilaatscn tot het verx-aardi-
gen x'an gebloemde stoffen, xvier makelij, het
eerst in Haarlem gevonden, in Holland aan
verscheiden duizend menschen brood versdiafte?
,,De practycque ende conste van het legatuer-
xvercken ofte boerencaffa, x'erchierd met dixxer-
sche blommen, bladeren, voghelcn ende andere
figuren naer 't leven, elck naer syn qualiteit
ende coleur, xvelcke conste eerst begonnen
vinden es ox'er acht zoo neghen jaeren te
Haerlem in Hollant, by eenen Jasper Schamp,
Lieven de Buzere ende hrans Willcms .
Van zijde-industrie is in Noord-i*xedeiIand

vóór het eind der i6e eeuxv geen ander spoor
te vinden, dan de vestiging x'an een ,,Satijn-
werker" te Amsterdam in 1533. De steclelijke
regeering beta.a.lde zijn huisliiuu ,,oindtit hij dt
neeringe van satijn te xvercken alhier brengen
soude". Na 15S0 kwam een groot aantal zij-
clewevers in Amsterdam en onder hen vele
fluweel- en trijpmakers, meerendeels afkomstig
uit Doornik. De kunst xnm zijde reeden d.i
het bereiden van een weefbare diaad, schijnt
men toen nog niet verstaan te hebbem In 1Ö04
althans besloot de Amsterdamsche Ond-Raacl
voor 4 of 5 jaar aan een Portugees kosteloos
een huis „staende op 't boereverdnet af te
staan en te vergrooten „om by denselven be
woont ende daeriir gestelt ^rda^fde
trwercken,''srader daervooren in Je voors^tyt
lth,ï'ende™lihei?LrLors. syde gemeen
s\T ma.e„ ende
ayne molens sal neringe all.ier
S»ere"„ J?d'L;"ge„ome„®sa, mo-
®°Na"°£'eers.. poging « de sijde-.ndustne

^  '

snel toegenomen. Ook de xveverij begon x'astcn
x'oet te 'krijgen, zóó dat men zelfs kan zeggen,
dat de xvex-erij x'an gefigureerde stoffen, ook in
zijde, in het eerste kxvartaal der zex entiende
eeuw een in ons land algemeen beoelende in-
dnslrie xvas geworden. In ifiii zonden de Staten
geschenken aan den Sultan en x'oegden zij bij de
fluxxeelen en satijnen uit Genua, Bologna en
Vilaan ,,gebeelde fluxxeelen", die volgens de
rekeningen ,,hier te lande gemaakt" xx-aren. Het
tarief x'an uitvoerrechten x'an ifr25 maakt x'oorts
gexvag X'an ,,damastxverk, zijden stoffen, fluwee-
len, trijj'.en, saaien en andere gexx'erkte stoffen
meer" als e.\'])ortartikelen.

• Van Nederlandsche zijdecultuur gedurende de
middelecuxven is geen sjxior te x'inden. In ifioy
xverd aan Thomas Grammaye, sdiej en x'an
Brugge, octrooi verleend tot het alleen inx'oeren
en aanjilanten x'an xvitte moerbeien in de zui
delijke Nederlanden, ter xville x'an de zijdecul-
tuui'. Hoexx el deze poging op zeer groote schaal
xverd ondernomen, immers het octrooi sjireekt
X'an den aanjilant x'an 400.000 boomjijes. schijnt
ze toclrmislukt te zijn. Omstreeks denzelfden
tijd xxerd in N. Nederland een jiroef genomen,
al zou volgens de Serres van 151)3—1595 in
Nederland reeds zijdecultuur bestaan hebben :
,,Oii Ie seul meurier x'it Ie x'era-soie ne laisse de

ju'ofiter, comme cela est recogneu n'aguieres dans la x'ille de
Leiden en Hollande és annees mil cinq eens quatrevingts
treize, quatre-x'ingts quatorze, et quatre-vingts quinze, oü
IMadame la Duchesse d'Ascot fit nourrir des vers-a-soie, heu-
reusemcnt, et de la soie qui en sortit, se sont faits des habits
que ses Demoisellcs ont jiortc ax'ec esbahissement de ceux qui
lesont x'cus, a cause de la froidure du j)ais." In itrio xverd aan
Jean de la Bath te Middelburg vergund moerbeienplanten en
zijdexvormen in te x'oeren en 8 October if)ii ,,geaccordeert octrov
omme voor den tyt van txvintich jaeren naestcomende, alleene
in de vcrcenichde Nederlanden te mogen brengen ende doen
brengen, jilanten ende opqueecken xvitte moerbeyeboomen, saet
X'an sydexvormcn, ende sydewormen x'oeden, oock om de conste,
omme de zijde, daerx'an te commen, te sjhnnen ende aen streenen
te brengen, in 't xverck te leggen".

Echter van al deze pogingen blijkt nergens het welslagen. Wij
xveten ook niet, dat nu nog ergens in ons land .getracht xvordt in

.MOEDER.

m.

AVAXp,

VENETIAANSCHE KANT (i6"^- EEUW).
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,.n overlex-eringen —
schat x-an eigen x^orden een lust
kan de l<nnst\veef-indu , ^ natu,-
vonr de ongen een , t,nt.ch heb-
nale handnijverlieid, uaaiop nmJ
ben te zijn !

De grootste ^lan"*^d'iarles ^lane
is ook liier te elanke „eboren uit be-
jacquard, m i/3^. ,vóe weeigetoiiw is be-
hoeltige ouders, /ijn j^.ringeii en ver
koudens verschillende
beteringen tot oji den hu gelijk wij
gebleven. Het mechanisme v a>, g^b J

een beschrijving ^
uit\'inder, een gi^'i
uitvindingen, .welke

dag bewaard
s, gehjk wij

an een tijdgenoot
cige toejiassing
de kunstweei-

en aan

lezen in

\an den

\-an twee

het trek-industrie te danken heelt aan
Vaucanson. Jacquard waaraan
ken der harnas-lussen
dc to„rd™ de,
de aansnoering \ an dtn v-m een
Deze haken worden f \,X Tat
ijzeren lat in beweging gebracht, uclke
weer vastgemaakt is aan een raam

enkelen \-oettred oji en neeistrooken doorboord bordpajiiei,
van het te weven stuk,

zonder einde o\ er een

dat door

wordt bevvo-
een

gen. lal \'an
naar de teekening
zijn tot een ketting

POINT DE FRANCE.

deze richting iets te bereiken, IMaar ojr weei'gebied — wij be
hoeven den naam slechts te noemen \'an Deventer! — heeft

inderdaad ons land een rejnitatie hoog te houden en het is zich
die roejiing ten volle bewust, Haar wat het kunsthandweven
aangaat, hierin is het eindjmnt nog niet bereikt. Wel zijn ook
hier reeds feiten aan te wijzen, die onafwijsbaar de overtuiging
schenken dat men ojr den goeden weg is, maar het is een kunst
industrie, welke niet plotseling tot een bejiaalde hoogte kan wor
den ojjgewerkt. De \'rouw moet gewonnen worden, zij moet er
toe gebracljt worden haar ledige uren hetzij als liefhebberij,
hetzij als beoefening van huisindustrie aan te vullen met het
kunst-handweven. En op de school te 's-Gravenliage, in dat oude
gemeente-gebouw op de Prinsegracht, zagen wij vele werkstukken
die een getuigenis geven van het mogelijke hiervan. Bijzonder
zouden wij willen aanmoedigen, daar eens een kijkje te nemen.
Het wordt den bezoeker zoo eenvoudigjes gemakkelijk \-erklaard
en de ontvangst in den hall en de wachtkamer, in de tentoon
stellingszaal, is eene openbaring reeds. Met hoe betrekkelijk wei
nige en eenvoudige middelen is dank zij goeden, artistieken
smaak daar niet een allergezelligst geheel verkregen! Wij zagen
er, typisch gemoderniseerd, proeflappen van verschillende soort
techniek voor kunsthandweven, zooals onze grootmoeders die
trotsch achter glas bewaarden van haar kunstnaaldwerk!
Wel is nu op deze school de leiding nog toe\'ertrouwd aan

een Zweedsche leerares, hier gebracht door me\n"ouw Boon—
Clemens, aan wie sedert de tentoonstelling te Amsterdam, nü
enkele jaren geleden, men dank heeft te zeggen voor het initia
tief tot weder-ojrbloei, hojDcn wij, van het kunsthandweven.
Maar de school leverde al leerkrachten af en sjioedig zal ze
volkomen nationaal zijn. Een krachtigen stoot in deze richting
gaf ook de helaas! te vroeg ontslapen G, v. d, Wall Perné, die
zijn zeer bijzonder talent in dienst stelde van deze kunst door
merkwaardige ontwerpen, ontleend aan oude sagen en legenden
als die van het Vrouwtje van Stavoren.
De kunst zal eerder burgerrecht verkrijgen, wanneer eigen

kunstenaars — die zich aanvankelijk van de techniek op de
hoogte hebben gesteld! — krachtig willen meewerken. De Haagsche
school heeft verschillende ontwerjren van v. d, Wall Perné, die
uitgevoerd worden en schijnt er in geslaagd te zijn een talentvol
jonger artist voor zich te winnen.

Dit is een gelukwensch waard : zóó alleen — mits dan nog bij
voorkeur voor legendarische tafereelen geput wordt uit den rijken

lengte van het te maken werkstuk aan tlkaai
verbonden. Deze kaarten zijn over een jnisma
(een vierkantige wals) in het liovended dei
machine gelegd. Is de machine in rust, dan
staan alle haken rechtop en rnsten ze op dc
lat die ze gezamenlijk oi aizondeilijk ojihelt
Maar telkens wanneer de wewr zijn pedaal
neerdrukt, brengt hij de kaarten in beweging,
welke — daar ze oj) enkele jilaatsen naar de
teekening duorboortl zijn — cle haken met de
lussen terugstooten oi oji haar plaats laten,
zoodat alleen de draden \an tle ketting, die
met de haken \-erbonden zijn, welke niet
buiten het bereik \-an de lat zijn ternggestoo-
ten, worden ojigehcwen om den sjxiel dooi te
laten.

In i«J4 werd in en hij Lyon reeds op
jo.ooo weefstoelen de nit\'incling %'an Jacquard
aangebracht, maar alleen door giften uit het
buitenland was het in 1S40 mogelijk, in Eyon
een standbeeld oji te richten jvan clen genialen
uitvinder, die in 1844 op 84-j'arigen leeftijd —
verguisd, geëerd, \ ernordeeld en zeer geyire-

zen — aldaar was o\'erleden.
De Jacquard-machine kan eenvoudig alles weven, wat op ruitjes

pajiier kan worden ontworpen en, dank zij de \-erbazende moeite
besparing, kan sedert zijne uitvinding in enkele uren \-oltooid
worden datgene, waarvoor vroeger dagen noodig waren, \ an het
fijnste mousseline tot de meest grofclradige tajiijten.
De techniek werd \-ereenvondigd, het knnst\ olle echter niet

in gelijke mate bevorderd. Maar toch is er gelegenheid de kunst-
te behartigen — wij zijn in ons land, naar Scandina\-ische \-oor-
lichting, oji den goeden weg. De belangstelling is gewekt in
ruimen kring, moge ze blij\-ende resultaten afwerjien!

HEIDE.
Ik mag zoo graag in zoet gedrooni
Gezeten onder schadnwboom

Wat turen naar de heide.

Waar over alles in het rond.
De zon haar stralen, gonïg blond.
Zacht koesterend laat glijden.

Waar vele lie\'e bloenikens staan.
Waarover witte vlinders gaan
In dartel spelemeien.

R.

Waar langs het diejie blauw dei-
Bewogen door een windezucht,
Wit-donzen wolkjes glijen.

lucht.

Waar langzaam gaand een herder hoedt
Een' grooten goh-end blanken stoet
Van schapen, die zacht blaten.

W aar komend van een ver gehucht
Zacht kleine klokjes door de
Hun liedjes klinken laten.

lucht,

Ko Foc K.
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AEN D'AEMSTEL EN AEN 'T Y,
DAER DOET SICH HEERLIJCK ORE.

1

/'f)to*s Johu Strouf:^.

AFBRAAK 1'. H. COMMANDASTSHUIS
E.K RIOLEF.RIKG IVi.V DEK DAM.

AEBRAAK DER HUIZES AAK DE ACH-

TERZIJDE VITKOMEKDE Ol' HET BEURS-
P LEI KT JE.

GEZICHT l'.-i.V HET ROKJK AF VERKRE-

GEK DOOR HET WEGBREKEK DER HUIZEN

l'.-J.V DEK VIJGENDAM^

Foto^s Johu Strouij.

VERBObAVIKG F.-J.Y DE NIEUWE KERK. OPNAME TA.N DE STILLE ZIJDE
HET ROK IN AF GEKOMEN.

'AK DE RIOLEERIKG VA.K HET DAMRAK.

iry-lTN:

Foto's Johu Sirong.

ASPH4LTEERING VAN HET EREDERIKS-
PLEIK.

RIOLEERIKG I'.-l.V

KADE BIJ HET

DE .STA DHOUDERS

RI JKS.MUSEU.M.
TIJDELIJKO VERBLIJFSEL VAK'TBEURS-
POORTJE GEZIEN l'.-J.V HET ROKIK AF.Ai\r«;TFRDAM doet tegenwoordig op vele ])laatsen denken

aan een stad, die een zwaar beleg te doorstaan heeft,
en Vondels woorden, hierboven afgedrukt, schijnen
hittere ironie. Vooral de Dam en omgeving zijn zwaar
Mhavend Haar ook elders puinhoojoen, loopgra\-en en

ongebroken straten, waarvan de hierboven gejdaatste kiekjes van
eèn amateur-fotograaf een welsprekend beeld geven.

1  den Amsterdammers soms droef te moede worden,
-.Is e ™ i et kerven e„ honwen .0 het 1,art van l.nn „ndc stad.
Fn dat ïet iuist de meest geschikte tijd is voor dit breek- endat JU ^^.^arin zich weer een groote schare

fSÏdelingen opmaakt, om Hollands hoofdstad te bezoeken!

Thans, nu men met Huj'gens, doch in anderen zin, Amsterdam
kan laten zeggen: ,,De vreemdelingh behoort te swijmendiemv
siet" . . .. !

Idaar speuren wij (lok de lichtzijden van al dat afbreken en
graven: een stad, die dergelijke werken onderneemt, gevoelt
zich krachtig, gaat met moed de toekomst tegen.

Historische hoekjes van Amsterdam, gelukkig niet tevens de
schilderachtigste, worden afgebroken, maar de schoonste stads
gedeelten zijn er nog, als een aansporing om, waar weer op de
de jminen gebouwd moet worden, niet alleen te letten op de
veranderende eischen des tijds, maar ook op wat blijft: de
Schoonheid. L.
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Foto E, ïui/i Elfri>jkhr(T.
DE ZEILWEDSTRIJD OD HET BR.A.ASSEMER MEER.

JACHTEN, TER OPLUISTERING AANWEZIG, EN DEELN E.M ERS, HUN IUA: RT A EW ACHTEN Di:, V.\STC, EM EAAID A AN H E.T EILAND.

De Zeilwedstrijd op het
Braassemer meer van 26 Mei l.LDe populairste zeilwedstrijden zijn zeker wel de zeil- en
motorbootwedstrijden van de Zeil- en Roeivereeni-
ging „Hollandia" te Oudshoorn. Deze Vereeniging
geeft jaarlijks hare wedstrijden op het Braassemer
meer, een terrein hetwelk omgeven is door heerlijk

natuurschoon en bekend bij het meerendeel der zeilers. Is het
alleen reeds een lust dit mooie landschap te aanschouwen, niet
minder genotvol is het eene zeilwedstrijd op het prachtig meer
bij te wonen. Van heinde en verre komen jachten opdagen om
zich in een heeten kamp tegen elkaar te meten. Zoowel onze
Zuidelijke broeders als zeilers uit het Noorden zijn bekenden in
deze buurt, en allen zijn uitbundig in hun lof over wedstrijd
terrein en omgeving. Ook velen, voor wien het niet is weg
gelegd een mooi jacht te bezitten, komen op, om getuige te zijn
van deze pojnilaire wedstrijden.

Evenals dit zoovele jaren te voren is geweest, was het ook
nu weer. Op den eersten Pinksterdag kwamen een groot aantal
jachten aan de wedstrijden van ,,Hollandia" deelnemen. Reeds
den dag te voren waren vele sierlijke zeil- en motorjachten bij de
roeiwedstrijden tegenwoordig, welke dit jaar bijzonder interessant
waren. Tegen het aanvangsuur van den zeilwedstrijd, te tien uur
's morgens, lagen de niet-deelnemers aan het bekende eilandje
gemeerd, vanwaar de geheele wedstrijd gevolgd kon worden.
Ook de vele deelnemende jachten, welke nog voldoende tijd
hadden vóór het hun beurt was, staken hun neus in het eilandje
teneinde de deelnemers niet te hinderen en vormden gezamenlijk
als het ware eene blokkade rond het terrein, vanwaar de
jachten zouden vertrekken. De overigen, welke het eerst zouden
startten, kruisten heen en weer, in afwachting van het start-schot.

Dat deze wedstrijden zeer in den smaak vallen, blijkt zeker wel
uit het groot aantal dames, dat evenals ieder jaar ook thans weer
■door hare tegenwoordigheid aan deze waterfeesten luister bijzette.

Te 10 uur begonnen, vertrokken achtereenvolgens een 44 tal
jachten in wedstrijd, die werd begunstigd door een frissche
Noordwestelijke bries. Te ongeveer half vier passeerde de laatste
den finish en onder de vroolijke tonen van Ulrich's kapel werd
de terugreis naar Alphen aan den Rijn aanvaard, waar de
prijzen aan de winners werden uitgereikt.

De hier geplaatste foto's geven een duidelijk beeld van de
Jevendigheid, welke er op zoo'n dag heerscht.

De Internationale Tuinbouw
tentoonstelling te Londen.

1.The Royal International Hortiriiltural Irixliibition, die
den 22en Mei 1.1. door Z.M. Koning (leorge \' \'an
Engeland werd geopend, kan gerust als een gebeurtenis
van zeer groot algemeen belang o]i tuinbouwgebied
beschouwd worden.

Sinds i86b was er toch in Engelands hoofdstad geen groote
internationale tentoonstelling van dien aard gehouden en de
voornaamste Engelsche kweekers waren sinds dien tijd steeds,
geziene gasten o]) de verschillende expositie's, o]i het vasteland
geweest. M'at zij daar inzonden was in den regel van aller
eerste kwaliteit en ieder, die ojr tuinbouwgebied geen vreemde
ling is, weet hoe hoog de Engelschen op dit gebied staan aan
geschreven. Verwacht mocht dan ook worden, clat, toen een paar
jaren geleden door de Royal Horticultural Society het mitiatiel
tot een internationale tentoonstelling werd genomen en zich een
speciaal commitee daartoe gevormd had, de Engelsche kweekers-
alle zeilen zouden bijspannen om iets te maken, zooals er nog
nooit geweest was en dat wellicht moeilijk te o\-ertreflen zou zijn.

Eerlijk moet erkend worden, dat zij daar in alle ojizichten'in
geslaagd zijn. De Londen.sche tentoonstelling was or'erwcldigend
en zoo grootsch, dat ieder, vakman en leek, er ojigetogen oc'er
is geweest.

Waar Nederland zulke groote handelsbelangen oji tuinbouw
gebied in Engeland heeft, waar dit land de grootste afnemer
van tal van artikelen is, daar zal het wel niemand \ erwonderen
dat stapjien werden gedaan om ook ons land waardig oir deze
tentoonstelling vertegenwoordigd te krijgen en er \-oor te zorgen
dat de beste onzer producten er op waardige wijze werdert
uitgestald. Door den Nederlandschen Tuinbouwraad werden
dan ook tijdig de noodige stajijien gedaan om tot de mrichtin"
van een Nederlandsche Afdeeling te geraken en dank zij ook den
krachtdadigen steun van onze Regeering is zij daar 011 uitnemende
wijze in geslaagd.

Daar ook Frankrijk en België afzonderlijke afdeelmgen zouden
hebben, werd deze, tentoonstelling ook daarom van zoo groot
belang, wijl men thans een \-ergelijkmg tusschen enkele der-
grootste tiimbouwlaiiden zou kunnen maken. Met genoegen
hebben wij uit den mond van vele buitenlandsclie vaklieden,
mogen vernemen, dat de Nederlandsche Afdeeling in veel
zichten de anderen gelijkwaardig was en ze zelf-: O])-

in enkele
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Foto F. va» FJfrinkhojf.

-DE ZEILWEDSTRI]D OP HET ERA ASSEM ER MEER. EEN AARDIG GOGEN BLIK TIJDENS DEN ZEILWEDSTRIJD.
OP DEN VOORGROND HET 6 METERJ.4CHT „NICOLETTE" (EX NEERL.4NDIA 71'), EIGEN.-IAR H. DE ROOA Jz.. AMSTERDAM,

NA ÈÉN RONDE TE HEBBEN AFGELEGD.

\'eiTe overtrof. Wat ieder dadelijk opviel en wat dan ook de
algemeene aandaclit trok, wa.s, dat de Nederlandsche Afdeeling
één geheel vormde en een waarlijk sierlijk geheel, dat de ken
merken van netheid en geachevcerdheid droeg.
Noch in de groote Engelsche, noch in de Fransche afdeeling

was iets van een leidende gedachte bij de o])stclling te bespeuren.
Zi] bevatten beide groejien van somtijds ])rachtige ]danten, doch
iedere groep stond op zich zelf, elke inzender had zijn jilanten
of bloemen op zijn eigen wijze gerangschikt, waardoor een onza-
anenhangend en onrustig geheel was \-crkregen. Hoe geheel anders
was dit in de tent, waar onze kweekers hun ])roducten hadden
tentoongesteld. Hier was van te voren naar een goed doordacht
plan gewerkt, iedere groep stond oj) de jdaats, waar zij behoorde
en wel zoo, dat zij een harmonisch geheel vonnde met die, welke
er neven stonden. Tal van kweekers o.a. de .^alsmeersche en
ook verscheidene grocntenkweekers hadden hun jmoducten col
lectief ingezxinden en zoo was het o.a. mogelijk geweest een over-
Adoed van Seringen en Rozen uit te stallen, waar ieder bezoeker
verbaasd van stond en een hoeveelheid groenten te doen

zien, waarvan men zich afvroeg hoe ze bijeengebracht was.
Waar men' hier stond tegeno\'cr een machtigen, buitenland-

schen concurrent, daar was alle onderlinge naijver verdwenen.
de Nederlandsche Tuinbouw stond hier als één geheel tegenover
den biiitenlandschen en \'an dit denkbeeld droeg deze afdeeling
dan ook het merktceken.
De Tuinhouwraad was zoo gelukkig geweest den heer I. G.

Ballc,go, te Leiden, bereid te \ inden ziidi met de inrichting der
afdeeling Ie belasten en deze lu>efl zich oj) een zoodanige wijze
\'an zijn taak gekweten, dat wij \'ele bezoekers, die toch reeds
zoo \'eel moois gezien hadden, liij het binnentreden \'an de tent
zagen stilstaan en uitroepen; ,,but that is beautiful". Wanneer
een Engelscliman zoo iets zegt \'an een buitenlandsche inzen
ding, dan mag men aannemen, dat het waar is.
De Nederlandsche tent was luiin 50 1\L lang en 25 M. breed.

In het midden lag een niim gras\'eld, welks middengedeelte ver
hoogd en met grasgroen doek bekleed was. Op de \ ier hoeken, waren
sierlijke wit gescliilderde standaards aangebracht, waaro]) reus
achtig vergulde manden stonden, die met een schat \-an afgesneden

J'a/a R. van ElfrinkUoff.
DE ZEILWEDSTRIJD OP HET ERA ASSEM ER MEER. JACHTEN IN WEDSTRIJD.

DE JACHTEN DER Z.Z. t'. KLASSE: „ATIN.V (rj), ETGEXAARS C. HENRI SIJTHOFF EN P. A. VERNINK, LEIDEN EX ..JULIAN.A" (14)
BENEVENS DE JACHTEN DER HAXDICAPKLASSE f.J.V NIET OVERDEKTE KIEL- EN

M. LANG OP DE WATERLIJN: ..RIDER" (z/). EIGENAAR B. OUWERKERK, LEIDENEIGENAAR J. LATENSTEIN, ZAANDIJK
middenzwaardjachten tot l.\' met

EN „BRCNHILDE' (X\ II), EIGENAAR H. H'. DE VOOGT, HEEMSTEDE.
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Seringentakken waren gevuld. In liet midden stonden eveneens
groote standaards en manden allen gevuld met een keur van
Seringen en Rozen en deze omgaven een ware reuzen mand
weder geheel met Seringen ojigemaakt. Wanneer men nu weet,
dat wij een deskundige hoorden zeggen dat in de middenmand
wel 6oo takken Seringen stonden en dat iedere zijmand er
minstens 500 bevatte, dan kunnen de lezers zich voorstellen
wat deze inzending beteekende. Nu wilde het inderdaad heel
wat zeggen om in dezen tijd van het jaar zoo'n bloemenschat
bijeen te brengen. De daartoe bestemde struiken waren dan
ook in koelhuizen eerst eenigen tijd terug gehouden en daarna
in warme kassen getrokken, waardoor het den kweekers moge
lijk was de bloemen juist op den dag, dat zij ze noodig
hadden op haar fraaist te hebben. Dit klinkt nu wel heel een
voudig, maar het eischt heel wat kweekerskunst.
De duizenden Rozen, die werden tentoongesteld, waren slechts

van drie verscheidenheden n.1. de witte Kaiscrin .Angnsta \'icto-
ria, de rose Mme Caroline Tcsloiti en de donkerroode Ulrich Bruner.
Nu is het ontegenzeggelijk waar, dat er in de Engelsche afdee-

ling heel wat grooter Rozen te zien waren, doch zeker is het,
dat geen der Engelsche kwee-

Koonen en Ra-

geen dankbare

groepen in de Engelsche en Fransclie aldeelingen kenmerkten.
De geheele achterwand \"an den tent werd ingenomen door

een inzending groenten. Waar de tentoongt stekle Seringen en
Rozen stonden onder den naam van ,,de \'ereenigde Aalsmeersche
Kweekers", daar stonden de groenten onder die \ an ,,de Neder-
landsche Tuinbouwraad": wie de ])n)durten er toe le\'erden,
bleef en blijft dan ook onbekend,
barber. Komkommers en Peen zijn
artikelen om er een mooi gelieel
heer H. de Lange te Rotterdam
van te schikken, aangenaam voor
Van de bloemkolen waren pyramiden gevormd met een basis

doorsnede van ruim 2I M. en een hoogte van ruim O M.; de groene
en gele komkommers vormden jnwamiden \'an gelijke hoogte.
Deze pyramiden stonden te midden win inzendingen i'erschil-
lende groenten, uitgestald oji een ondergrond \-an malsche sla
soorten, die omzoomd werd door randen win sappige jieen. Het
geheel werd nier en daar onderbroken door streng in stijl ge-
liouden standaards, waaro]i kogel\-ormige Buxus stonden.

{Stol volgt). E. Th. W.

Kool en Sla

nu eenmaal
^•an te maken

er in geslaagd
't oog.

en

er

toch is de

een groep

kers, die met duizendtallen
kunnen leveren, zooals de
Aalsmeerders.
De opschikking van de

manden en vazen was wer
kelijk zeer smaakvol en toon
de de geoefende hand van den
heer Groenewegen uit Am
sterdam; iedere vaas, ja iedere
bloem kwam tot haar recht
en was toch tot een bevallig
geheel vereenigd. Alleen dit:
misschien ware het beter
geweest de manden niet
te vergulden, doch wit te
lakken.
Door een ]iad van vijf

Meter breedte er van geschei
den, waren de zijgroejien op
gesteld. De dwarswand ter
zijde van de ingangen, werd
ingenomen door een reusach
tige groep Azalea mollis clii-
nensis en Azalea occidenialis
chinensis. De bloemen van
de eersten doorloopen alle
tinten tusschen donker geel
en levendig oranje of ver-
miljoen-rood, die van de
laatsten tusschen zuiver wit
tot levendig vleeschkleurig.
De bevallige rangschikking
van deze groep stak zeer
verdienstelijk af tegen het
stijve en bonte, dat bijna alle
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