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sbeek & Paul WiJKoPf "AMSTERDAM"K.Groest

OP TERSCHELLING.VAN 12 tot 17 Aug. j.1. hield de Ned. Natuurhistorische
Vereeniging eene e.xcursie op Terschelling. Ruim 70
leden, uit alle oorden des lands, namen er aan deel.
Of we er genoten hebben? Stellig en wel zeer veel,
ofschoon het weer niet altijd meewerkte. Doch allen

volgden getrouw de leiders en die waren voor geen kleintje ver
vaard. Doch dat waren ook niet de deelnemers, want dames
zoowel als heeren hebben wind en regen getrotseerd, en bij een
klein stormpje trok men zelfs onvervaard met den botter naar zee.

Als leiders fungeerden de heeren: J. v. Baren (geologie), Dr.
H. W. Heinsius (hoogere planten), H. R. Hoogenraad (eencellige
dieren en planten), W. G. N. van der Sleen (zeedieren en zee
planten), Dr. D. Mac Gillvary (insecten) en J. P. Thijsse (vogels).

Bij het reizen naar Terschelling, wanneer men op eiken paal
en elk baken een aalscholver ziet zitten en mooie mantel- en
zilvermeeuwen rond ,,De Minister Kraus" ziet zweven, krijgt
men reeds den indruk, dat de W^addenzee rijk aan vogels is.
Die rijkdom neemt toe, wanneer men het onbewoonde eiland
Griend of Gryn nadert, waarvan de drie houten kapen tot op
grooten afstand gezien kunnen worden. Die kapen waarschuwen
voor de ondiepten in de Waddenzee en fluisteren den voorbij
gangers, als het ware, toe, dat zij staan op de plaats, waar
eenmaal een stad heeft gestaan, waar Ubbo van Wanswerd,
beter bekend als Ubbo van het Gryn, eenmaal zijn beroemde
kloosterschool had. Thans is dat eiland de woonplaats van zeer
talrijke vogels en honderden paren broeden er. Gelukkig wordt
het voor dit jaar voor het eerst bewaakt want vroeger werden
er zeer vele nesten geroofd.
Na post en passagiers op het loodsschip ,,De ligger" afgezet

te hebben, kwam ons op zijde ,,De Vlieland", een motorboot,
die van ,,de Kraus" afhaalt, wat voor Oost-Vlieland bestemd is.
En daarna voeren we weldra de goed aangelegde Terschellinger
haven binnen. Reeds van verre was ons in het oog gevallen de
hooge toren ,,De Brandaris", aldus genoemd naar een lersch
Heilige, Sint Brandaan of Brandanius.
Deze groote vierkante steenen kolossus dagteekent reeds uit

de 15de eeuw en heeft nedergezien O]) veel goeds, maar ook op
veel jammeren, die aan het strand zijn afgespeeld. Laat ons
denken aan de vele schipbreuken, waarbij menschenlevens verloren
gingen en aan het verbranden van de visschersschuiten en de
huizen van West-Terschelling door de Engelschen. De toren
vertoont nog in zandsteen het oude opschrift: ,,Tot waarschu-
winghe aller seevarende, die God behoede", en hij is thans wel
een werk des vredes, die zijn vier groote lichtwieken eiken nacht
met een sterkte van 30 millioen kaarsen naar alle zijden uit-
bliksemt. Veel zouden we nog van dezen toren kunnen mede-
deelen, doch we willen overgaan tot het geven van enkele grepen
uit de veel-omvattende excursie.
Laat ons even mededeelen, dat het ons in ,,Hotel Swart" aan

de Terschellingsrs zich liehben
heeft ^ menschen.
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die alleenAnL-Lansche ̂ oschbcs (Vaccinium macroearinim), die aleen
maar OD Terschelling schijnt te willen tieren. Meermalen heeltmmr be'proefd, leze ̂ )lant^raar andere streken m-er te brenge^
doch telkens gelukte het voorttelen niet. Di. Htinsius veildcle
ons dat zulks alleen maar mogelijk zou zijn, wanneet men mede
een zeer dik stuk aarde overbracht naar een elders gelegen
duinjian, omdat de groei alleen kan jilaats hebben langs den
weg der symbiose. .
Er zitten n.1. lange zwamdraden in den bodem, die met kunnen

bestaan zonder de lejieltjesheide, en deze kan niet gloeien zonder
de zwammen. Zeker is liet, dat de jilant zich oji leischelling
gemakkelijk verbreidt en er welig tiert. \'an de bessen weet men
een heerlijke gelei te maken, die als een attractie aan de hotel
gasten wordt voorgezet.
Dat de lepeltjesheide door een gestrand schip oji Terschelling

gebracht zou zijn, zooals men beweert, wordt door Dr. Hein
sius evenwel in twijfel getrokken. Dat elke Terschellinger den
vreemdeling oji deze bijzonderheid van zijn eiland wijst, spreekt
wel van zelf.

En nu nog even naar het strand, om er de Lainsooren te zien
bloeien. Deze plant wordt zoo geheeten naar de bladeren, die
veel op de ooren van lammeren gelijken. Geduri.g wordt deze
plant ook Limoenkruid geheeten, naar de latijnsche benaming,
Statice limonium, wat er-enwel niet aan te be\elen is.

Prachtig bloeit deze jilant oj) Terschelling met violet-blauwe
bloemen, die geheele xdakten blauw kleuren en aardig afsteken
bij de geurige, grijsgekleurde Zeealsem, die met de blauwe strand-
bloemen om den voorrang wedijx'ert. Vie een takje x an Zeealsem
met zich draagt, zal de alsemgeur xveken lang bij zich hebben.

Oj) de bloemen x'an de lainsooren xverd ons getoond een aardig
nipsje, dat moeilijk te x'inden is, daar bet jirecies zoo gekleurd
is als de bloem. Mocht de kleur x'an de bloem xvat meer of
minder blauxv zijn, dan gelreurt dit ook met de rupsjes: xve
hebben ons x an die mimicry duidelijk kunnen ox'ertuigen.
Maar xve genoemde strandbloemen xbnden, daar zoekt men

ook met te vergeefs naar Zeekraal, en de xdcezige stengels zien
er zoo sapjug mt, dat men ze rauxx- zou xxillen eten. Goed toe-
bereid x ormen ze een heerlijke groente, xvat men oj) Terschelling

p i''' fe "xveten xvant men bescbouxvt deze, in groote lioe-blantjes als waardeloos. De exjiloitatie
ei xan zou evenwel de moeite xvaard zijn.

er ^ meer jilanten kunnen noemen, en
reeds 2^1 Z 'm" '"edecleelen, doch bet hox enstaande is
en onderzoek'71,-li 1 ' zien, xvat een rijk x eld x'an studie
vL d^axdfl^^^ plantenliefhebber uitstrekt. Envan at ax itauna hebben xve nog mets gezeed
Mie in korten tijd daarx-an x-eel xxul zien beoexe zich naar

den Dellexval op nog geen kxvartier afstands
doch hij doe bet tegmn'Vlen'tiid'Vkit''"!''" 1 1 ' boolddorp,
naa.,t ee„ vdd v„l Ibu™ la„,b' 1'»"' '=■
steeds zeegras vindt en rlit dam, xvaaroj) men
daar achter plaats neemt zal xx èldra zUmeeuwen en zeezxvabixvén H, - x ersclullende
Manlelmceuwen met barV'leizwarte''rr zt^ilen er de mooiekeurig door een witten rand'
Zihermecuwcn, die een hlauxvgnjzTmTtM en dehaar onder. Ook Kokmeeuwen en tu L beien met voor
veelvuldig voor. Van de ctp^.,,- ^dminncanccii komen hier
de Noorcïsche stern, het x-isrhrlipt;^^" STiiote zeezwaluw,
durig „bidden" en visscben. en iJpI _^,^^'^';g^'eezwaluw ge-

boe een nog jong dxvzien,
door de o erwten? kunnenuders 1- - ^ telkens gex'oederd xverdMeermalen probeerde^i"ook d? 'u de lucht.jonge zeezxval uxven te x'isschen,
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lakte,„ de andere zijde van het dorp. waar de gn.otc n-k-oordsvaarder waaro,, zoo menig zeeman omkwam en

,,ele handelsschatten ^■erloren gingen, zieh uitstrektgij een ivandelmg door de duinen zagen we nog andere
,,el5, waaman we er enkele wi ien noemen. Kn dan zie ik on
.„boomtak van een kreupeli.osehje zitten een jongen koekoek

getrouw gevoederd werti door zijne jiieegonders, en telkens
„jr een piepend geluid de jilaats aanduidde, waar hij zieh
-vond. Graspiepers waren het en x an zulke x-ogeis xxemelt
„t zoowel aan den W addenzeekant als in de duinen
Kuikendieven zagen we er drie, doeh we hebben niet' kunnen

itiiiaken, of het bruine, dan xvel asehgrauxxe xx'aren. Beide
, orten broeden op Terschelling, doch in klem aantal. Voor de
-sten van andere vogels is uitbreiding niet gewenscht, voor
erdelging van muizen xx el.
Ook boorden we gedurig tremoleeremle geluiden, en dan xvisten

;e, dater witgatjes opvlogen, doch de dieren zijn vlug, en niet
.lüjd zoo gemakkelijk in het oog te krijgen. W'e zouden verder
linnen noemen kwikstaarten, kiex iten, xvilde eenden, berg
enden e.a., doch de lijst is ai lang genoeg, om aan te duiden,
ut ook de ornitholoog oji Terschelling veel van zijn gading
.in vinden. En straks, in het midden x-an den trektijd, is het
vtal toevende vogelsoorten er enorm groot.

Met den leider voor zeedieren zijn we uit xussehen gexvecst.
laarvoor was afgehuurd de blazerseliuit T. S. 40, scliipper
V, Drijver, die, bij liet ruwe xxeer, dat x\ ij luidden, blijk van
.lede zeemanschap gegeven heeft. W'el xx-erden enkelen onpas-
•lijkdoor de deining, die ons eenigszins heeft laten ondervinden,
cekraclitig de Noordxvester de golven door 't Vliegat naar binnen
:an stuwen, doch de meesten hielden zich kras en genoten bij de
uvegingen en bij hetgeen gex'angen xverd. Hn dat xvas niet
eiiiig. Zeenaalden van x ersehillende grootte xxerden opgehaald

11 gingen x'an hand tot hand om xmoral de kleine mondojiening
an den langen bek te kunnen bezien. I alrijke heremietkralifien,
® woning gekozen hadden in de horens x'an xvulken en andere
■luen, wekten de bexvondering oju xx anneer ze ook box'en het
atervlak nog hun prooi x'asthieldcn.
Donderpadden en gexx'one krabben werden met aandacht be-'ken. Hoe mooi xx'aren de zee-egels en x'ooral de onbexxoonde

■linlpen, wanneer de stekels er afgedaan waren ! Talrijke kleine
'splanten, behoorende tot de wieren en algen, konden mede
■zien worden, en xvanneer x\ e daar nog bijx-oegen de kleine
vtten, scharren en schollen, de alikruiken en andeie hoiens, ce
isele mossels en oesters met anemonen en zeepokken, dan
"''men, dat ook de zeetochtjes heel xvat ojileverden en x-ooral

kek deden zeggen dat de natuur toch eigenlijk oxeiai
'■■fi.rijk is.
gilden we nu nog de verdere insecten aangexen, dan

zeker te veel ox-ersclireden worden. (>enoeg zij Cci
"S de mededeeling, dat vooral met l'cdangstelluig kenm^ gt-is van het^ioelslakje, waarbinnen de '"^verbo zu h ni
;^'e instantie ontwikkelt, om later m ce Jjg

,, kaas of menscTi te groeien tot een bn ect n ' pi-j„r^'J^'''^kt, en xvelke zielcte gexx'oonlijk met den naai .,
jifdTa'ues werden n,« len.nKen S''"l'anTersclielling.over

Hwwmede is èleelds het een
gegeven

\'oor de
" perzik

planten, te7\vijT"mêèrmalen j.ra'clitige Ecditlietdclen v'
;  ook uit kleurenfotografie. Hiermee e /-j-pj.,^,,pellinger

gegeven van het vele en rijke, da ■' 't Is
or de Xed. Nat. Verecuuignig heeB 1 ,
geweest, die naar meer smaakt, tn . ^ weder

.* *r .'iTb i.t miM L^l'Sekjks te organiseeren. (jroote , k t-i-in • dat is
HnJ} 1^'kaar zal komen, belioeit niet te b V p^t\-uim geclekt,f '«ken, toen een tekort werd

Dr. Mac (iillx-arv slechts een londgang
iS'lHtrhnrldnnd Tcrwlwllnth n-'
■N llf "''''.■■''■'"''r.'fdf.nn n .nfTgt..K.en ver-'"den . zoox-ele aardigi- vertellingen taal,
'■ren'i zijn brave ,,minsken met Imn tg'"

Zaterdags hüem^lH^
doen Tj^'^'g^loopen, om de 70 mt t^ ,,„,.rhb eetooid met de'«"Ten aanwezigen bad zi( b ^®van de vijfbamge Tersi lielbngei v lag •C"' E«n der

1

Rood is de lucht,
Blaim zijn de xvolken,
Geel zijn de helmen,
Groen is 't gras.
Wit is 't zand,-Hat zijn de kleuren van Terschellingerland.

J. Daalder Dz.

OORLOG AAN DE BRUG.
Uit het Italiaaiisch van Gabriele d'Annunzio.

N de eerste helft van Arigustus (liet gewasschen graan droogde
al mooi in de felle zon) xvas Antonio Meiigarino, een bejaard
landbouwer, een eerlijk, geaclit man, tegenwoordig bij de
licsjireking der stadszaken, en luisterde Iialf bijgeloovig,
lialf nieuwsgierig naar eenige Raadsleden die oj) zacliten

toon sjirakcn over de zich in enlcele jirovincies van Italië xmrsjrrei-
dende cholera en ox'er de daarbij noodige gezondheidsmaatregelen.

Behalve ^lengarino xvaren nog twee boeren in den gemeenteraad:
t itrilh) uit het dal en Acliille di Russi xuin de l^ergstreek; onder
het luisteren gaf' de oude man dezen beiden kollega's telkens
met mond en oogen teekenen om lien te xvaarschuwen xmor de
hcercn die, naar hij meende, met den burgemeester hen xvilden
bedriegen.

Eindelijk Icon liij zich niet meer inliouden, en zei met de zelcer-
heid x-an iemand die veel ziet en xveet:

,,Xou, laten we elkaar maar niet met praatjes ojDhouden. Wil
jelui soms de cholera hier naar toe halen? Zeg eens xvat jelui eigen
lijk x'oor hebt".

Bij dezen onverxvachten uitval waren de Raadsleden eerst
stom van verbazing, en barstten daarop in lachen uit.

,,Kom, hlengari, zeg toch zulke gekke dingen niet!" zei don
Aiace, de assessor, den ouden man op den rug kloppend. En de
anderen jiraatten onder bedenkelijk hoofdschudden cl met krach
tige vuistslagen op de tafel over die koppige domheid van de
boeren.

,,Nou, denk je dat xvij die praatjes vertrouxven?" zei Antonio
Mengarino, gekrenkt door het lachen om zijne woorden. Het
echt-boeren-xvantrouxven, de aangeboren vijandigheid tegen de
heeren xvas in hem en in de beide landbouxvers opgewekt: zoo!
zij xverden uitgesloten van de geheime besprekingen? Zij xverden
dus nog beschouxvd als xveetnieten? Daar bedankten zij voor,

,,Doe jelui 't maar onder elkaar al. Wij gaan xveg", zei de oude
man vinnig, terwijl hij zijn hoed opzette. En de drie boeren ver
lieten de zaal, zwijgend, met deftigen, afgemeten tred.

Toen zij buiten xvaren, midderi in de xveelderig bloeiende xvijn-
gaarden en geurige bloemen, zei Mengarino, stilstaand om zijn
pijp aan te steken:

,,Hoor xx'at ik je zeg. Ik xveet hoe de zaak in elkaar zit. Ze
xvillen ons een leelijke poets bakken; daarom xverden xvij er buiten
gehouden. Die anderen bekonkekn dat met den burgemeester."

Intusschen sloeg ieder de*schrik om het hart bij het steeds
dreigender wordend gevaar. Bij de vruchtboomen, in de xvijn-
gaarden, bij de waterjiutten — overal hielden boeren de xvacht,
kwaaddenkend, vijandig. In de nachtstilte hoorde men telkens
xxaarschuxvende gexveersclioten; de honden, xvakker gehouden,
blaften tot het aanbreken van den dag. Steeds heftiger en toor-
niger xverd er op de Regeering gevloekt. De boeren deden hun
\-reedzamen veldarbeid onverschillig, ol onder het zingen van
ojiroerige liederen op ge'improviseerden tekst.

Daarbij haalden de ouden herinneringen op aan een vroegere
sterfte waardoor het geloof aan toegediend vergil versterkt xverd.

In 54 hadden enkele xvijnbouxvers uit Fontanella op zekeren
dag een man gesnajit boven in een vijgeboom; toen zij hem dwon
gen naar heneden te komen, zagen zij dat hij een flesch vol gele
zalf onder zijne kleeren verborgen hield; onder de vreeselijkste
bedreigingen noodzaakten zij hem de flesch leeg te drinken, en
on eens werd de man ('t was er een uit Paclua) zich in allerlei
bochten xvringend, lijkbleek, de hals sterk gezxvollen, met groen-
ichtiff scliuiin o]) den mond. In 37 ^^^d Zinicclie, een smid, micl-
den op het kerkplein den griffier don Antonio Rapino, vermoord;
en onmiddellijk hadden de sterfgevallen opgehouden; het land

^an'^^Heverlede xverden de legenden, van mond tot mond over
gebracht, sterker gekleurd, en deed men elkaar steeds wonder-
lilker verhalen omtrent de dingen van later datum.

Een daarvan luidde dat van regeenngswege zes kisten vergil
nn het gemeentebestuur xvaren gezonden, om dat met het zout
te vermengen en zoo in den omtrek te verspreiden. Die kisten
,v-,rpn groen geverfd, met ijzeren beslag en drie sloten. De burge
meester had zeven duizend dukaten moeten betalen om die kisten
v-mrdoor het land moest gered worden, te verbergen door ze

in den grond te laten stoppen.
te zeggen
uitbetaalde voor

Een ander wist met zekerheid
dat de Regeering den burgemeester vijftig dukaten

je voor eiken doodc: het land was te sterk bevolkt;
. urmen moesten dus dood; de burgemeester maakte de lijstenja^ ^ die heeren-zoon zorgde wel dat hij zich njk maakte
j' deze gelegenheid. (Wordtjjervolgd).
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^--iNcS DEN ANGSTEL.HET natuurschoon OM AMSTERDAM.
c'est d' aller a pied ^gréable

Ire corameiu im a com-
<1« = P=„. .e

H
Of, hartgrondig Amsterdanrmers^tirir,",

pn 1 1'eiten en toestanden die 7P n J mogen
zijn ze tocli „n '"® houdennieei trotsch op onze hoofdstad en nvprt "j'"'"eigenlijk maar één stad is in ons land dat er

Amsterdammers aan hun hinder^4 1 ucuiiiliuis aan hnn 1met we behagen de geijkte stadsschoonheE ' OnV^'het RijkMnmoeum, het Trii,,ienhuis, de Beum et

\'an

in oude en nieuwe gedeelten nog een over\-l.,orr"'
punten die voor menig Amsterdammer diEp t , '^^monegaat oog te Iiebben voor picturEl s<-hn ' • ^^'"tsch ojt
terra incognita blijven " "n, zijn gelieele levenEn het is even bedroevend als ongelooflijk dat wnrp ' i •

1 stadsgezichten als oit Groenburo-wal X nu , t^'^'^^^ltjes
i-g en Uilenburg, velen ctXihkè d m Eilanden, Rapen-uit jn-entbrief kaarten bekend ziin Als , "®^'^"^mnmers alleen

Hoogcreburgerschoolineisjes naa'r het mderthd ook clubjeEntiejmtdok wandelend merkte ik dat luW m hf i'"°"moude
l7d»riR«gcdK,ro„-A.„rt„dfmihende^^»>o VIT, zogge ver opgewandeld waren. Nu l.iedc,, d 1 "?®
sche binnen- en buitenhavens norh nU „• "macn dt Amsterdam-bednjf de vele aaXïlSjttrfff U
werjien; maar aan echt inonip imi- '^oimihain en a^nt-
toch ook niet en de spreuk die pR-^i^^ ontbieekt 't daar
„Wie 't geluk niet weet te grijpen nmt aanvaardt:worden" geldt ook voo^ cESoE^zLhS'r Am E'ïons vertoont. Een haast klassieke in-entbriefkaart t

wordt maar zelden opzettelijk hezoc'ht m. ioo wdnigij'™', "jjop klare middagen even stil om te genieten van de fraaie
tegenstellingen, als de mooie oude gevellijnen van wschaduw liggende Kolkgrachtje, die kantige afscheiding vormen
tegen de heldere lucht en tegelijk hun mooi bewcigen schadmv"

VeneEaaEEdd"'^ hoouc muren \'an de haastLnt Et t E 1 • ' o},r,,7.ende lunzen ran den overkant. Het gtheele boeiende doorkiikie in de verte nog als be-
kroond door de r olhelirlde I.ooge „fdl kèrkzt.,ren. Zal
Stad weermin" pp"°''i ^-^'I'^che gedeelten van onze eigen mooieSde Es hu dP bfl wie het dat ten allenen oud'onder de .mlkftSd'enU «"utjongens, maar l„, J»w
ee^ermoïliEn''''" f'' &'"mEten en grachtjes v-an Oud-Amsterdam
fEden va d^'u f"r uv ook aan de oiiaanzienlijke
van liinen pu f treilen ons vaak sjirekende combinatie-
E ate - en lu m f"; producten van verschillendevcEezicbtP? kun^tiotografen ons hewiizen, en Irepaald momeleSullrnrdl ll'rug™ , '"r'' e,'t Stadl.oudUkade va,.
gezidrt Srku'geh.U''''''' r'rttaeheller noe.nde eens l.et vrt-
vcrhelténckoif liet oog hierliij liijziindi't
het landschao oiu T Xu^ dat reine geluk geeft ookdat wij noIdVrl-tnV."^ i' "^'*"rvloed. Ja. ik geloof eigenlijk,
zijn, dat wc dip'^ 'j^^ <■ ooi mime vergezichten dusdanig verwend
oufcuoten kiup - ^ boonheid \ an ons landscha|i meeston emucn langs ons heen laten gaan.
doorhinderond" \am!l'"i|-^ ''undel win \"nn Deytw:diehteilijkr nudèl n d,!',.' "'h' 'lezen nel,n],er era
ruin ziin artil-el "^'J'k P'^''dooi. .^an het slnt toi ii
Italië'„de' levende' s""'b ' hij. hoe terugkomend m'bracht. Hij roemt- 7- ^^''d van Holland" hem m verrukkin.ehooge booinen der std'lV'w ' verschieten lussclicn ikvinden, en EEhE ' ^^^ds we die aan den Anisto
schrijft hij: er i rlV - vergezn lit over de .Amstelbnk
lichte kleuren ®^''^''''"'ieul \ an met lii ht vermengdi
kante huizen een el ' V' 7 de >cherp afgv-

Fietsen, tEis n,7 "^''Evns anders ziet. '
vervoermiddelen' Rt ""iden tereclit ni onze samenlmung al-hebben ze het o-ro it"'^ gtuaaideeid, maar op luin tleiielziukzoggen, uit de Enl l 'r ' wandelen, om zoo u
wandelen door dp wtn i*^ f ^Wimlelen. voor genoegcials een oudEvetld^P Amsrenlamnicr-"iriuctsche wijze van tijdverlies. Rn met het wandelen



\k
gepteraber 1912.

I^I TEN.

beter,
rondom An

Bijna
•  , . ii^tenhun nieter niiis te f;enieten valt

^'h

dat

jp stad staat het weinig-
•V klacht, dat men

a mooi m-
"vn hoort men m vele en \ eleiiei

1 het der bewoners die kimvaak lil diezelfde streken jaarlii
i iTiet verrukking n>iuUaan. D^, |^i,^

' rekeiiM lia]) geven

pt'-eke

■'''"^deze tegeiistrijdi.gheu

439

enieen
wan-

liet er

n van „ns
/'t uiten, tei-N
ks \ ele rwijl

^reeinde -
jsvrs, die /deh

üjd
de

aldus: dat ci; /.leh o,, die eigen "m,geving m ,
j taard hebben; maar w,j v oor on. tw,,lelen'Addie zoo spreken, het ware M hoone vai
;tuur0.ii heil heen wel oo,t niteim genoten hebbenElk natuurschoon immers nioi-t ni de eerstt. ,,b. t
a,.zelf tot waardeenng gestemd x indeii, ander' ,tjef zeker langs ons heen. Natmirgeiiot is toeh'in
:,,er5 een samenspraak van de wereld ni ons niet dè
■ ■ereld buiten ons. Zonden nn met weleer die kbna-,

'  li^'bben .gelaten, o'imku
alledaagseh

a

fewoc m,
veel schoons oiiopgemeijet voor hen zoogenaamd

wasen ook op hen slaan de woorden nitjaargetijden.
■  Die t ongewone alleen als wonder af

Öl woudreu der Natuur! dien zult ge

Te.' 11 Kate's

/•ofo .hi^.

vil zomlren
nodi/

1 1 1 1 , vondrenTreurig veel volwassen Nederlanders kwamen zoo
.,jj het natuurschoon mm hun naaste omgeving noi.it
verder dan tot zeer opiieia lakkig, luumt om-erschillia
naarnemeii, zagen zoo juist slechts het soms weinibr
tioeieiide algemeene mui het uiterlijk en niet de biizonrlere
aantrekkelijkheden, en jumt ilic .Nederlanders zijn met him oor
deel over ons natuurschoon zoo gauw klaar, hebben er zoovaak de woorden ,,eentonig" en , ,altijd hetzelfde" voor oo de
lippen. Eentonig, is het met de lijfspreuk mm de meeste tri
viale toeristen een woord, dat den waren natnurvricnd maar
hoogst zelden oi nooit owr de lippen komt. Eentonig alsof in
.landstreken, m middel- en lioo.ggmbergte even goed als' rondom
.toterdam, voor wie opjiervlakkig kijkt, ook niet teikens elk
ander gelijkende tafreelen zich x'oordoen; maar hoe scherirer
nien waarneemt, hoe meer men ziet, ook in esthetisch opzicht,
en waar een groflx'snaarde om onze stad weinig variatie'zietj
zijn inderdaad de miriaties wie; het is hiermee als met het
liooren van sujierieure muziek; wat de on,gevoelige met trajijien-
ïliiiren gelijk stelt, \-oert hart en geest van den liefhebber krachtig
omhoog. Wat een onderscheitl bijm in het uiterlijk van onze
weilanden in winter en zomer en oji elk uur van den dag, ojren-
liggend voor de steeds wisselende l.ielicliting \'an onze j'iracht-
atmosfeer.

Voltaire, aan wien de o\-erle\-ering slechts het vaak nrishruikte
..Canaux, canards, canaille" voor ons waterland toeschrijft, uit
zidi inderdaad, bij een van zijn bezoeken aan Holland in Oct.
1722, aan Maclme. de Bernières aldus: , ,ün ne \-oit ici que des
prairies, des canaux et des arbres v'erts, c'est un paradis terrestre
depuis la Have jusqu'a .\msterdam".

Op Amsterdam zelf teru.gkomend moeten we toegeven, dat de
zelfkant van een zicli steeds uitbreidend stadsweefsel —• als
Amsterdam in onze dagen — over 't algemeen een weinig aantrek-
kelijken of verheffenden indruk maakt, en alleen sterk epische
schilders als bijm een Monnikendam en een Breitner \'ermogen
uit die stadsrafels nog grootheid weer te geven; maar tussclien
harde nieuwe huizenrijen door, direct aan
de als afgebeten rand mm nieuwe straten
ivachten ons direct om Amsterdam tref
fend mooie kijkjes oji de stad en oj' de om-
Reving. En al liggen thans schatten \'an
aatuurschoon in Amsterdam begraven on-
dw heipalen en straatsteenen ; aan alle
nijde brengen de trams ons in korten tijd
aan de randen \-an de stad \'oor tyjusche
mioonheden van het Hollandsche land-Hiap van het bij uitstek eigene aan ons
^nd, door de fijn\"()elenden onder de
Jieemdelingen van onze streken jnj^tld meest gewaardeerd. Nemen we bijv.
ijd uitzicht door de dwarsstraten van

Admiraal de Ruijterweg oji de Sla-
iiinen: tussclien die koude nieuwe steen-jBnden, zonder een enkele aantrekkelijke
'uit-of kleurspeling lig.gt'n daar opeeim
".öc Ons in een wazige atinosleer heldei

^P"^gelende vaartjes, \varntkn)ene veldwi
1" verspreifle rui.gu' lijiK'ii der Uifft'

afgebroken door die aardig biui-
,1^ buisjes met naief strakke \'ormen

de witgeverfde dakidinten z.oo jut-
J, afgedekt, zoo teekenachtig scherp
„„„?'nond onder den enkelen overlmn-
Dla + boom of struik er om heen ,ge-
loL Bet geheel geluidloos en l iewe.gmg-
onii.' onaangetast landelijk,mooi gelegen, achter In.
iiien uiterlijk van den iioi'ffr'n

weg.

I'oto Bern, K Eilers,

SC

Frt.'/.

'T GEIN.

Hoe geeft ook niet ieder jaargetijde rondom Amsterdam haar
eigen bijzondere asjiccten te genieten, die liet gros der Amster
dammers totaal ontgaan. In het Vondelpark zelfs, waar toch
veel gewandeld worclt. En veel te weinig Artisleden bezoeken
uit dit oogjnint dien zoo schilderachtigeii ouden tuin, waarvan
we onlangs een dichter hoorden zeggen, dat die tuin van Artis
alleen een der mooiste jiarels is aan de kroon van Amsterdam.

Zoo bewondert iedereen onze grachten, maar lioevelen loopen
er dagelijks langs en ero\-er zonder bijv. in Maart en April de
mooie tinten en de teere omtrekken oji te merken van die gracht-
olmen, wanneer ze in den bloeitijd met een overvloed van warm-
bruine miniatmirbouquetjes als overdekt zijn. Loopen velen naar
buiten voor de fijne zil\-ertinten der wilgenkatjes langs de
wegen in 't i'oorjaar? Hoe weinigen komen de clotterbloenien
bewonderen, als ze in April of Mei de veenweiden aan de Koenen-
kade bij den Amsteh-eensclien weg met hun fonkelende gele bossen
opsieren. Niet \'eel Amsterdammers zien de vruchtboomen bloeien
in de aardige boomgaardjes van onze boerderijen, of worden in
Juni door de heerlijke lioningluclit gelokt naar het gele koolzaad
en de witte karwij van de ingepolderde IJgronden, ook al waait
die echt zomersche lucht de tramreizigers aan de halte Sloter-
dijk dan reeds tegen.

Wie gaan oprzettelijk eerst de waterlelies en later de rietpluimen
van onze jriassen bewonderen of de zeeasters, die in den nazomer
de zacht paarse afronding vormen van de dijken buiten Zeeburg?
Hoe eenzaam ligt meest 't Schinkeljaagpad: in alle seizoenen
een der mooiste wandelwegen om Amsterdam.

En hebben niet juist de schilders uit het midden en einde der
eeuw het ons in hun werken als 't ware toegejubeld: de

heerlijkheid onzer plassen, de bekoorlijkheid onzer wilgenoevers,
de jdastische schoonheid van de molens in ons vlakke land, de

HINKEL MET REGENBUI IN DE VERTE.
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weelde der melkbochten \'an onze sajijiige \-eenweiden en ten slotte
— last not least — de uitstralende blankheid van onze atmosfeer.

De i8<^ eeuw heeft eerst de kunstenaars naar de ])radit der
Alpenlandscha])]ien gelokt, de schoonheid der heidegronden
werd de wereld eerst geojrenhaard door de zangen van een
Burns, aan de Schotsche hoogvenen gewijd. Zoo was in
de eerste tijden der igc eeuw van sterk romantisme ook
ons polderland niet in eere; toen werden bij ons, ook dooi
de dichters, de duinranden bezongen, die onze schiMers uit de
groote eeuw, de zochten bij de kunstmatige diagonaal in
hun composities. De latere eeuwsche schilders, die wars
zoowel van kunstmatige als van sentimenteele op\-attingen
meer onbevangen voor ons landschaji kwamen te staan, heeft
ook de schoonheid \'an ons waterland getroffen, van dat land
schap, open in aard en wezen. Zij ontdekten als 't ware den eigen
stijl van ons jiolderland, zooals het ook ligt rondom onze
hoofdstad.

Zoo zijn we door de kunstenaars reeds gebonden aan ons
landschap. Zij hebben ons dat alles leercn zien. Ieder, die goede
oogen heeft, meent, dat hij zfcu kan. Ten onrechte: in een eeuw,
waarin vaak volwassenen nog spreken moeten leeren, ja zelfs \-eel
menschen moeten leeren hoe men goed ademhaalt, moesten we ook
leeren zien. Wij zagen wel het land, het water, de kleuren, de
lijnen; maar de kunstenaars leerden ons o.a. onze atmosfeer
kennen, die alles van ons landschap tot iets eigens stempelt.

van be
llet aan-

ï

DE AMSTEL BIJ OUDERKERK.

Nederlander, wiens vaderlandsliefde op
het gebied van natuurschoon heneden
het nuhmut is gedaald — ons polderland
tukUu htig besc houwen, of hij herkent
c-r het land van Maris en Weissen-
bruch, van Gabriül en Koelof s, die er hun
hoogtiiden \'ierdeu aan lic ht c n klcuien,

die de schoonheid vooral ook n uu onze luchten en onze wateren
blijvend hcliben vastgelegd.

Velen bewonderen die scliildenjeii, trachten ze zelt ol af
beeldingen er van te brengen binnen hun huise ijke sleei; maai
veel minder groot is het getal van hen, die door c eze mcKue
visies van ons landscha]) worden aangesj.oord, ""h dat
natuurschoon te gaan opzoeken, die \an de kinistenaai. ook
leerden ons landschapschoon te waardeeren en te f^enuien. want
waar de kunstenaars de schoonheid der natuui \ en ijken, zijn
ze daarentegen, door de liejierktheid \ an hun mateilaal, ook
gedwongen tot \-erarming, tot \-erwaarloozing bij\ .
wegingen, rmn geluiden, die in de werkelijkheid met
trekkelijke \'an het landscliaji zoo nauw \erl)onden zijn. \Ve
denken liierbij aan het jagen der wolken, het kabbelen en
tintelen der goh'en, het scheeren der xogels, het wui\en \an
het riet.

Maar den meest onverschilligen voor het landschajischoon om
Amsterdam zegt al het \-oorgaande mets; want zij ..hlijwn er
bij", dat ons landschaj) de \-ergelijking met lierglandschajipen
niet kan doorstaan. Nu heeft elk lan(lschaj) zoozeer zijn eigen
schoon, dat een doorgevoerde \-ergelijking altijd onmogelijk is
en bij een jileidooi voor het lancischapschoon om Amsterdam
zouden we niet graag den indruk willen wekken, ongevoelig te
zijn \-oor de nu eens lieflijke en dan weer waarlijk grootsche
combinaties en tegenstellingen \-an vormen eii kkairen in berg-

landschajijien. Maar dat de zoozeer ver
onachtzaamde omger ing \ an Amsterdam
daartegenox'er andere, doe h daarom niet
geringer schoonheid gcndt, daarx'an zou
den we graag \'elen o\-er1uigd zien. Als.
een waarlijk onpartijdigen gids kozen we
ons daarom den helaas te c roeg gestor-
\-en Duitschen geograaf Friedrich Ratzek
die in zijn werk ,,Fc.dx-rNaturschilderung",
Berlin IQ04, meestal bergstreken als \'oor-
lieelden aanhaalt ; en toch. als we de
wetten, die hij geeft, toetsen aan en toe-
jiassen oji ons \lakl<e land, clan blijkt
dit, waar het landscdiapschoon betreft, te
staan op den eersten ran.g.

1 rouwens we zagen liet reeds, de
schilders, die niet \ragen en zoeken
naar o/pcieel erkend sclioon, die niet
met Baedekers de wereld atfoojien — cim
^'an de sterretjes in Ifaedeker niet cxuis
te sjireken — de scliilders zijn hierbij de
aller\-eiligste reisgidsen. Niet in de kan-
tig-gebrokene ot zacht oprijzende berg-
landschajijien over de grenzen, maar in
landen \ an groote lijnen. stiiK cif als ons
]Kclderlandscliaii, \-onden talloozen huir
Eden.

Sterk gebroken lijnen, straffe tegen
stellingen, overweldigende fiewegelijkfu'id
r-an r ormeii mist cms landschap ; maar
het is in lijnen, in toon, 111 rr'tlime.
d.w.z. in opeenc'olging \ an verlieltingen
en dalingen, in \'orm, licht en kletir, zeker
e\'en sclioon als de meeste bergstreken.
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levendige symmitrie.'^ llw^een^photoe^^^^^^^^ tegenstellingen
zet, imar de schilder zijn ezel Jaltst St f •
of voorgrond, en het meest in hpiH» op ' i i achtergrond
en van omlijsting, die het tafSitle'Yo ""^^^^rwerp
zoodat hij staat vooi een aan ̂  uiteenvallen.
Het behoeft niet altün ocT uan rehef en diepte harmonisch beeld,
wanneer we af waïdelpn f te worden,
'fis vaak Ln onrflfo 1 schilderij";ons natufrscToofefiet volledigheid vin
van een diepe ontroerTng ^ eenvoudige uiting zijn

Schoonltóid ontstaat in de natuur door vereenidne van

lef kiUe oi^ dwïf^ resultaat van
samef ofin? 1 getallen; maar vaak van de
va?froofschhcTrt" fr^f ®®"^"udige gegevens, en een indruk
iets °"tstaat er hootdzakelijk door de wijze waaropiets u t de omgeving naar voren komt. Nooit is b v bii
verticale verheifingen de maat de beslissende factor. Welnu', dii
?onr de Ireulenkt zeker ieder aandachtig wandelaar, staandevoor de duinwanden achter Zomerzorg en Kraantjelek, die
met alleen op een foto, maar ook bij directe beschouwing
een veel hooger en steiler indruk maken dan het onnoozei

meters der werkelijkheid zou doen veronderstellen.
.  velen een schoone landstreek noemen, is soms hoofd

zakelijk inteiessant, en verliest bij herhaald genieten. Niet
alleen Nietzsche verklaarde, dat alleen de landschappen met
een eenvoudig rustig lijnenschema hem blijvend hadden
geboeid. Vele Hollanders verlangen naar bergstreken als
naar het maximum van landschaj^schoon — en de grootste
bewonderaars van landschappelijk schoon erkennen allen, dat
de diepte van een landschap altijd verheffender werkt dan de
hoogte. Het ojAouwend klein zich voelen voor een hoog gebergte,
wel, dat geeft den fijnvoelende ook een kilometers-ver zich
uitbreidende horizon, en de natuur van Holland verrijkt ons zoo
zonder ons te overweldigen, zonder het beklemmende gevoel,
waardoor een berglandschap vele laaglanders onrustig stemt.
De lijnen, waar ons Holland rijk aan is, zijn bovendien de schoonste
in de natuur. Allereerst de horizontale, de standaardlijn voor alle
relief, de meest flatteuse van alle achtergronden. Doordat de
horizontale lijn zich in voor- en achtergrond telkens op de
meest ongedwongen wijze herhaalt, is in ons land niets zoo
klein of het kan in het landschap een grootschen indruk maken:
een groot voordeel voor ons land met zijn geringe verheffingen
en even schilderachtig als de werken der natuur, komt zoo ook
het menschenwerk naar voren. Hutten, schuren en hekken
accentueeren zoo bij ons met hun eenvoudig rustieke vormen de
klassieke, rustige schoonheid van ons land.

Veelvuldig herhaalt zich in ons land ook de zwakgekromde
booglijn, verschillende mooie wegkrommingen en schilderach
tige bochten van slooten en plassen heeft Rembrandt ons zoo
in zijn prenten weergegeven uit het landschap om Amsterdam,
dat, waar we de stad ook uitgaan, nergens in matuur noch
menschenwerk een doodelijke symmetrie vertoont.
Sommigen noemen dat landschap ,,saai", en bij nadere ver

klaring doelen ze hiermede op den overvloed van rustige lijnen
en tinten. Nu speelt echter juist de behoefte van het oog om uit
te rusten een groote rol bij hetgeen ons in de natuur be\'alt. Zoo
werkt b.v. ook het langzaam veranderen van vergezichten en
voorgrond als een ware ontspanning. Dat rustige van ons land
schap schijnt mij in het opzicht der algemeene waardeering wel
parallel te gaan met de ,,silence", door Maeterlinck zoo hoog
geprezen in zijn ,,Trésor des humbles": kleine zielen vei veelt ze,
schrikt ze af, maar de diepste naturen is ze veelzeggender en
boeiender dan welk geluid ook. ■ , , j
Zoo zijn onze heerlijk open landouwen alleen inderdaad saai

en vervelend voor hen, wier oogen slechts reageeren op het druk
gescliitter van grover schoon. .

Moeilijk is vaak het schoon van ons landschap m woorden te
brengen; trouwens over het algemeen is een gladde pen, is zoo
genaamde woordenrijkdom, van natuurschildering de cigs e
vijand; maar helaas ontbreekt in de rij van onze Noord-Neder-
landsche litteratoren nog de Stijn Streuvels om de jjracht van
onze weilanden en wolkenluchten in meesterproza weer te geven.
Wel heeft onze dichter Jan Prins in gebonden taal verschil
lende schoonheden van ons polderlancl
Een groote algemeene bekoring van het Hollandsche landschap

vormt de atmosfeer. Hoe durft eigenlijk nog een
van ons landschap klagen over de
Het is juist door die bijna altijd iets vochtdragend^e a^^^^^^

dat onze lucht de voorwerpen met alleen p
schijnen als zelf van licht en lucht door^mgen. ̂
omtrekken zoo mooi bewogen zijn, zoo prachtig uitvloeien n
lucht zelf, en alles tot één toon f „

Nii missen we iuist die schoonheid m Zuide ijke landen metJNu missen ve juisi u ^ in de geschiedenis der schil-droger afmosfeei en het IS een O. a. m
derkunst zeer bekend feit, dat eer crimnnhedeii van ons
buitenland, deze en andere En de dikwijlslandsdmp, velen eerst recht tot

Cr CSfSr re°CSMihe laar.ede
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DORPSGEZICHT TE ABCOUDE.

luchten, en is niet juist dit grootsche drama van zon en wolken
door Rembrandt in zoovele van zijn prenten tot de schitterendste
lichteffecten verwerkt o. a. in zijn beroemde ets van de Drie
Boonien. Prachtig kan het er zoo bij officieel weer boven
den Anistel, aan den Schinkel, over de Nieuwe Meer en het IJ
uitzien, als losse wolken er door de' lucht jagen, en die
schoonheid verdubbeld wordt door de weerspiegeling in het
water met breede stralende lichtstrooken. En zulke lichteffecten
verzuimen nog altijd die Amsterdammers, die alleen op de
schaarsche, officieel mooie, d. w. z. wolkenlooze dagen buiten
de stadsjialen komen wandelen, terwijl vooral 's winters juist
vele donkere mistige dagen de prachtigste zonsondergang geven.

Bij zulke zonsondergangen komen dan ook juist de kleine
verheffingen aan onzen horizon tot sterk sprekende ragfijne
silhouetjes strak en als geheel vervlakt te staan voor de grootsdie
beweeglijke lichtruimte er achter.
Hoe weinigen wandelen echter in een Kerstvacantie 's middags

tusschen drie en vier uur eens naar het haventje van Buiksloot;
daar zien we dan een groot deel van Amsterdam met zijn i-ele
torens en daken een dergelijk reusachtig silhouet vormen tegen
het verlichte Westen, 's Zomers geeft een avondtochtje naar
Schellingwoude, op den terugweg vaak een dergelijk grootsch
sloteffect.

J. M. Sterck—Proot.

PAARDENVOLK.
Ets van Bauer.

Wien is hier Rembrandt in de ziel gedoken?
Hier waart een sober-jiralend licht-en-donker,
In diepe krochten doolt het toongeflonker,
In menigvuldig tintenspel gebroken.

Des standaarddragers vastgeklemde knoken
Omgrijpen forsch de schaft: een trotsche pronker
Heft hoog zich op 't wit ros, den licht-ontvonker.
Want in zijn glanzing is het licht ontstoken.

De banderollen in de bandelieren

Gaan fier geheven in hun zijden schijnen.
De trommen daav'ren en de pijpen fluiten.

Zoo gaan zij door de poort in edel zwieren.
Met schoon-gedragen zwenkingen van lijnen:
Het paardenvolk schrijdt door de poort naar buiten.

Edward B. Koster.,
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DE BOERDERIJ MET DIRECTEURS-WONING, VAN TERZIJDE GEZIEN.

LANDGOED JOHANNA-HOEVE.
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How beggarly appear arguments
bcforc a defiant deedl W. W.

IJ staan in het teeken der ontginning, der culti
veering van woeste gronden. Jaarlijks worden hon
derden hectaren met behulp van stoom, ossen of
paarden geploegd. Ieder jaar worden nieuwe boerde
rijen gesticht, verrijzen tal van kleine bedrijven en

geschieden, de kwaliteit der producten relt n 1 et algem^^.^
beter. Ten slottejlaat het versclnl zich tciugdrmgcn t
of het gelukkiger is voor den mensch en meer 1 k _

■  - - arbeider te zijn of wel klem-bezittei me^ de
Toch men kan o\er dit \ raagstuk

nationale welvaart
risico daaraan \-erbonden.
denken zooals men w ,
het hier gaat, n.1. het grootbedrijf heelt

groote nut

•il, één ding wil ik hier

Fato Gocdeljee Lohinaitu. j

NA HET SCHAFTUUR OP HET BINNENPLEINIDER BOERDERIJ

•enkele groote. De staatsbemoeiing op landbouwgebied heeft voor
namelijk het oog op het bevorderen der klein bedrijven en zij is hierin
gelukkig. Het nationaal grondbezit wordt meer en meer ver
deeld in tal van kleine eigendommen die geleidelijk zeer intensief
■zullen worden om de bedrijvers beter levensonderhoud te geven.
Ook enkele grootbedrijven zijn echter ieder jaar ontstaan. Het
is liier de plaats niet om geheel na te gaan welke voor- en
nadeelen deze twee bedrijfsvormen tegen over elkaar vertoonen.
In het algemeen is het kapitaal voor de groote bedrijven be-
noodigd'in verhouding veel geringer dan dat voor klein bedrijven,
de productie kan om deze reden en ettelijke andere goedkooper

Foto Gocdeljee «Sr* Fohmatm.
DE I'ARKENSSTA L.

 vooropstellen,-  dit oogenbhk het
dat het gebruikmakende van

de nieuwste vindingen en meest moderne
methoden, en met zijn stal van weten
schappelijke landbouwkundige ambtena
ren, vooroj) gaat om de vadei landsc he
landiiouw in nieuwe Imeedere banen te
leiden. De O]ivoedende kracht die er \"an
deze groot-bedrij\-en uitgaat is werkelijk
niet gering te schatten en de kleine
boer die jirohteert van het gratis des
kundig advies dat de regeering hem x'er-
strekt o\'erwint zijn achterdocht ten
slotte door de aanschouwing \'an hetgeen
deze groot-bedrijven prestoeren.

De Hollandsche boer is buitengewoon
achterlijk. Onze landbouw is nog zeer
ouwerwetsch. Met den akkerixmw op de
beste, vetste gronden redden wij het
nog, de Groninger boer kwert ons daar
van het bewijs, maar op ieder ander
gebied staan wij nog \'er achter. Wij
hebben ons goede \'ee te danken aan
onzen grond, niet aan onze \ oort\ arend-
heid en fokkennis. ü\'eral waar ons vee
heengaat, presteert het in korten tijd
minstens evenveel als hier te lande. Dit

is een groot gevaar. Duitschland, Amerika, Argentinië enz. heb
ben hunne groote kudden Hollandsch vee en nog weinige jaren
en men heeft ons niet meer noodig, men heeft door strenge
geduldige stamboekhouding ons \-oorbij gestreefd. Met den
zuivel, landbouwwerktuigen, weide- en hooibouw ging het tot
voor kort evenzoo, wij waren achter bij alle moderne landen
met onze ontginning !

Naast de Staatsbemoeiing op landbouwgebied en het voor
treffelijke werk der Nedeiiandsche Heidemaatschappij zijn het
de moderne grootbedrijven die hier te lande zeer veel nut
stichten. In het algemeen gelooft een Hollandsche boer aan geen

w^oorden, al zijn die nog zoo logisch, hij
moet de daad meerdere malen zien en
dan komt hij er soms toe zijn zoon ook
iets te laten leeren en het later ,,ook
eens te probeeren."

Van een dergelijk gi-oot-bedrijf zal ik
het een en ander vertellen.

Reist men x an Ttrecht naar Arnhem,
dan ziet men benoorden de hjn even
voor het station Oosterbeek-Hoog gol-
\ ende teireinen, bouw- en weilanden en
een stuk \'an een groote boerderij. In
iQoh was dit alles nog heide met hier
en daar \-ersto\-en
haast ongelooflij 1.
op een croeger arm hoekje der mooie
\cluwezoom meer dan 350 hectaren goed
bouw- en weiland.

Het landgoed is eigendom \-an den
heer G. van Mesdag te HiK ersum, die
het m 190b m-ernam \-an de Hellingman
bouwmaatschappij. welke reeds enkele
wegen en een groote Electrische Centrale
aangelegd had, doch overigens alle
woest had laten liggen.

In 1909 werden "groote
ploegd dwr de stoomjdoeg der Neder
landse he Heidemaatschapiiij ieder i-i-ir
heMfontnïri 'tulèken "an^'d:neide ontrukt door eigen ossen en naar-
den, verder groote moderne stallen
bouwd enz. enz.

nog
zand. Het klinkt

maar nu liggen daar

nog

terreinen ge-
g der

ge-
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Naast de theorie, naast de jonge we
tenschap van den landbouw die ook hier
te lande zijn groote voorgangers heeft
verrijst hier het feit, de daad na het
woord.

•  °P dezen daad van den groot-
industriëel, zakenman, eigenaar van dit
gied dat ik boven dit artikel doelde.
Hoe schoon blijkt hier de alles-trotseer-
ende daad!
De Directie van het landgoed, daarom

verzocht, stond ons gaarne toe alles te
bezichtigen en lichtte ons met de meeste
beieidwilligheid in over alle onderdeelen
van dit reuzenbedrijf.
Het goed is 873 H.A. groot en is ge

heel gelegen op hoogen zandgrond. De
grondwaterstand is 12—16 M. beneden■de oppervlakte. Van een opstijging van
water van beneden-af is dus geen sprake
en de bouwgrond moet vochthoudend
gemaakt worden door juiste bewerking,
bemesting en afwisseling der verbouwde
vruchten. Een groot gedeelte n.1. circa
350 H.A. is bezet met dennenbosch dat
eertijds zonder eenige grondbewerking
werd aangelegd door eenvoudige zaaiing
van dennenzaad op de barre heide. Het
bosch is daarom vrij slecht en wordt voor
een gedeelte ojDgeruimd, en de rest ver
beterd door bijmenging met loofhout.

Ongeveer 350 H.A. is reeds ontgonnen
en als men wandelt tusschen de golvende
zeeën van prachtig groeiende rogge, langs
uitgestrekte aardappelvelden en reusachtige groene weiden met
glimmend gezond vee, dan staat men verbaasd over de verge
vorderde techniek die zulke wonderen in zoo korten tijd schep
pen kan.

Hoofdverbouw is rogge en aardappels, terwijl wij verder
konden bewonderen groote velden haver, mangelwortels, kool
rapen, boonen, groenvoeder en zelfs gerst en tarwe I Eens in de
vijf jaar worden op iedere akker lupinen verbouwd voor grond
verbetering.

Als rogge verbouwt men origineel Petküser zaad waarvan de
•oogst geheel als zaaizaad verkocht wordt. De aardajipels zijn
uitsluitend voor menschelijk \'erbruik en ojr dergelijke zand
gronden is het bekend dat men fi jne kwaliteit kan verbouwen.
Da't alles hier op groote schaal gebeurt leeren de cijfers. Men
relcent dit jaar te oogsten ruim 20 wagons (van 10.000 K.G.
ieder) aan rogge, bijna een half millioen kilo stroo, 600.000 K.G.
aardappels enz. enz. doch eene opsomming van cijfers is te droog
om dit schoone bedrijf te schetsen.

Als bemesting maakt men gebruik van kunstmest (-t 80
wagons per jaar) en van vlinderbloemigen, lupinen en serradella.
Vooral deze laatste verbouw is de groote steun van het geheele
bedrijf. De stikstofvoorraad in den grond wordt door de lupinen
zeer verrijkt en ook wordt de grond beter door het loof dat tot
humus verteerd en zoodoende de bodem vochthoudender maakt.

Voor de wandelaars in Augustus een
schitterend gezicht, die reusachtige geel-
bloeiende lupinenvelden!

Eigenaardig is het dat men met aan
vankelijk goed succes tarwe gebouwd
heeft. Het klinkt haast ongelooflijk en
alle bezoekers zijn dan ook zeer verwon
derd op deze hooge gronden tarwe te
zien. De verbouw geschiedt nog jnuefs-
gewijze maar de eerste resultaten zijngoed.

Nabij het station Oosterbeek-Hoog is
in 1909 een groote boerderij gebouwd
waarin stallingen voor vee, groote schu
ren enz.

Men fokt zuiver in het roodbonte
Maas-Rijn-IJsselslag en in de koestal
zagen wij tachtig melkkoeien van prima
bouw, blijk gevende van het feit dat
men ernstig tracht door de fokkerij dit
slag te verbeteren. Een paar uitmun
tende stieren werden voorgevoerd op de
aardige ruime binnenplaats der boerderij.
De koestal is modern ingericht met au-
tomatische drinkwater-voorziening, elec-
Iriscli licht en veellicht en lucht, zonder
overdreven luxe maar practisch en
hygiënisch.

In een ajiart zuivelgebouw wordt de
melk verwerkt tot boter, of wel als volle
rauwe melk in flesschen getapt om als
zoodanig naar Oosterbeek en Arnhem te
worden afgeleverd.

In een groote schuur wordt met elec-
trische drijfkracht meel gemalen, veekoek
gebroken, stroo gesneden,haver geplet enz.

l'oto Goedeljee 6^ Lohmann.
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DER WONINGEN IHAT Ih-fSDE ARBEIDERS.

Verder worden er jaarlijks circa 8oü varkens gemest. Op de
mestvaalt, eene groote o\'erdekte jilaats, liejien er een jiaar
honderd bij elkaar, hetgeen een interessant schouwsjiel was,
vooral toen deze dieren gevoederd werden.

Het brood voor personeel en jiaardcn wordt er zelf gebakken
in een ouderwetsche, eenx'oudige bakoven, die gestookt wordt
met de rommel van dood hout uit de bosschen.

In de paardenstallen is ruimte voor een twintigtal werkpaarden
en wij waren juist tijdens ons bezoek in de gelegenheid te zien
hoe dit legertje 's middags om hall' twee uittrekt naar 't werk.

Bij de electrische centrale waar een jietroleummotor de kracht
levert, is een smidse, waar zelf de landbouwwerktuigen, karren
en wagens worden hersteld en de paarden worden beslagen, \'er-
der een lange loods met alle meest moderne landbouwwerk
tuigen, als locomobiel, dorschmachine en stroo-jiers. Het graan
wordt oj) het veld er naar toe gebracht en de machines leveren
de korrels keurig gesorteerd in drie kwaliteiten netjes in de
zakken en het stroo in jiakken gej^erst met ij zerdraad gebonden.
Technische wonderen die het grootbedrijf of de coöperatie

•'' zoover brengen kunnen!
Dan is er de timmermanswerkidaats en verschillende remises

voor karren en wagens, tuigen, fietsen van de knechts enz. enz.,
en de boerenwoning waarin de bedrijfsboer met zijn gezin en
vijftien knechts onder dak zijn.

DE KOESTAL.
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woning Een naar honderd schapen haknwoning, i-^en restanten der
reilanden wat er c'an te ha-

jaarlijks een groote
hun wol.

nog van
bouw- en

len is en leveren
boeveelheid mest en - .

Foto Coedeljee Lohtuann.

PLOEGENDE EIFEL-OSSEN OP HET LANDGOED JOHANNA-HOEVE.

een ver-Naast de boerderij staat de directeurswoning met
rukkelijk uitzicht over honderden hectaren bouwland.

Vlak bij station Oosterbeek-Hoog ligt het heerenhuis, ver
scholen tusschen prachtige oude dennen, voor in de oprijlaan de
boekhouderswoning.
Groote boomgaarden en een moestuin van verschillende hec

taren grootte leveren vruchten en groenten, een enorm hoender
park waarin duizend kippen hun best doen elkaar te overtreffen
in de kunst van het eieren leggen, een bijenstand met vijftig
kasten enz. enz., alle nevenbedrijven in dit groote bedrijf,
maar op zich zelf groot en intensief ingericht.
Een aparte boerderij is ingericht voor het fokken van varkens.

Er naast liggen weiden waarin circa honderd zeugen graasden.
In de binnenhokken kaïï men zich verlustigen in het dartel
gespeel van talrijke biggen. Een proef werd genomen met kruising
met een wilde zeug, welke proef voorloopig 'n goed resultaat gaf.
Van het station Oosterbeek-Hoog wandelt men in een uurtje

over het landgoed naar station Wolfheze, waar eveneens enkele
gebouwen van Johanna-Hoeve staan. Hier woont de opzichter,
die met het dagelij ksch toezicht op het werk buiten belast is.
Een aardig schilderachtig huisje te midden van boomen. Dan
staat hier een stal waarin zes paarden gestald zijn en een tiental
ossen. Deze laatste dieren trekken enorm
veel bezoek. Het zijn groote sterke werk
dieren, geïmporteerd uit den Eifel. Zij
ploegen de heide en trekken voor karren
en wagens zeer zware vrachten. Het is
een genot deze dieren te zien werken
voor een zware ploeg, die de heide tot
een diepte van soms 45 c.M. scheurt.
Met rustige reuzenkracht volbrengen zij
dagelijks dit groote werk! Aan de eene
zijde de verre uitgestrekte heidevelden,
aan de andere zijde de ruwe, bonkige
aarde, die straks bemest en weer bewerkt
de gouden schat der lupine zal dragen
en de wuivende weelde der rogge.

Nabij het station Wolfheze staan eenige
arbeiderswoningen en dat men op Jo
hanna-Hoeve gaarne wat schilderachtig
schoon bewaart, moge de afbeelding van
een dier arbeiderswoningen getuigen, die
wat verder af staat te midden van rijzige
beuken en hakhout. De twaalf vaste
arbeiders wonen alle in dergelijke huizen.
Zij hebben een stuk land voor eigen
gebruik (1/3 H.A.) en worden zoodoende
gehecht aan dit bedrijf, waarvan zij een
levend-werkend onderdeel zijn. Zij ge
voelen langzamerhand hoe zij mede een
zwaren strijd strijden tegen de natuur
lijke onvruchtbaarheid der verre velden
om hun huis, en het is merkwaardig hoe
deze arbeiders eertijds gewend aan het
kleine armoedig gedoe op het zand, meer
en meer gaan gelooven en vertrouwen
op dezen grooten omvangrijken arbeid.
Midden op het landgoed treffen wij

nog de schaapskooi aan en de schepers-
Goedeljei Lnhmaiin,

OVE

Tenslotte vermeld ik nog m een uit
hoek van dit enorme land een groote
schuur te midden van jonge vveid
waar een groote koppel ]ong^•ee hep, en
de magazijnen \-oor kunstmes .
Hetgeen het meest treft in dit reus

achtige ontginmngsbednjf is de groote
veehidigheicl. Hier ""tstaat om zoo te
zeggen een ideaal gemengd bedrijf met
bosch, bouwland, koeien, paaiden, tok-
x-arkens, mestvarkens, schaiien, ossen,
kiiipen, bijen, tuinbednjt, zaaizaadver-
edeling, weiland, ontginning- en zuix ei-
bedrijf. En dat alles oj) vvetenschappe-
lijken grondslag en jiractisch eein ouchg
zonder zucht voor lu.xe en met ieder
onderdeel weder zoo intensiel mogelijk.
De talrijke bezoekers van landbouw-

vereenigingen, landbouwscholen, lursus-
sen enz. uit binnen- en buitenland getui
gen dan ook van de buitengew one waaide
van dit bedrijf voor de algemeene ont
wikkeling der cultuur.
De leeken-wandclaars. zomergasten in

een der schoonste oorden x an ons land,
Arnhem, Oosterbeek-Kenkum genieten er
van de rijke afxvisseling en het drukke
mooie werk en ik geloof dat er slechts
weinigen zijn die de dood der heide be

treuren zullen, ziende deze rijkdommen der cultuur en het alge
meene voordeel op economisch gebied door werkx-erschalhng en
verrijking \mn eertijds onvruchtbare x-elden.
Het is zeker dat x-ele landbouwers met aandacht de ont

wikkeling van dit groote bedrijf gadeslaan en het is niet alleen
uit dankbaarheid x'oor de bereidxvilligheid van eigenaar en Directie
om mij en zoox^ele andere bezoekers met uitstekend geleide alles
te laten zien, dat ik eindig met de xvensch dat de wisselx'allige
invloeden van het xveder xx-aaraan iedere boer bloot staat, zoo
danig zullen zijn dat dit bedrijf vooral de eerste, nog zoo
moeilijke jaren, daarvan zoo xxeinig mogelijk schade moge onder
vinden. C.

PLANTENOOGEN.DR. HABERLANDT x'an het Botanisch Instituut te Graz
stelde x'ast, dat de cellen aan den buitenkant der bla
deren bij enkele planten bolx-ormige sjiiegelx lakken
x'ormen, gelijkend oji het samengestelde oog der in
secten. Zooals men weet bevat het laatste talrijke facet

ten, dat X'an een vlieg bv. 4000, x'an sommige vlinders zelfs 17000.
Haberlandt fotografeerde met een daartoe verx'aardigd toestel

RDEKTE MESTVAALT MET LOOPVARKENS.
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die bladhuidcellen en zijn clichés toonenn elk gebogen vlak duidelijke spiegel
beelden van voorwer])en, gedurende de
opname op verschillende afstanden N-anhet blad gelegen. De^ ]n-oeven slaagden
met bladeren vaneen Egyirtische vijg, van
een Noorsche esch cn een Peruaansche
berenklauw. etenschappelijk wordt de
conclusre van Haberlandt in twijfel ge
trokken, als zouden tal van planten met
gezichtsvermogen begaafd zijn en de ge
leerde geeft dan ook ah'ast toe dat van
bewust zien geen sprake is. Als het bosch
nu ook al oogen ki-ijgt, is voorzichtigheid
geraden, zouden we zeggen, want de dagen
van vyalther von der Vogelweide schijnen
voorbij te zijn, waarin de jonkvrouw na
een boschavontuurtje zingen kon:

O! wolltc doch keiiier,
AVas wir triobcn
Erfahrcn jo, mir or und ich
Und ein kleines A'ögelein;
Das wird wol vcrschwiegcii sein'

=== '
Dieren in de primitieve

en oude kunst.
OOR eenige jaren publiceerde

Charles Aitken een overzicht
der verschillende wijzen, waar
op de dierenwereld in kunst
vormen verbeeld werd. Deze

•artikelen verdienden ook daarom alle
aandacht, wijl er het verband in werd aangegeven tusschen het
leven der menschen en hunne kunstzinnige uitingen met de hen
omringende medeschepselen als motieven.

Dieren, zei Aitken, zijn altijd mooi, zelfs wanneer de soorten
zich gewijzigd hebben in tammen staat of daar soms deerdijke
A'erminkingen ondergingen. Zij moeten wel allereerst de aandacht
getroffen hebben van den kunstenaar, die de schoonheid der hem
omringende dingen vastleggen wilde. Het is niet meer dan natuur
lijk, dat door alle eeuwen heen de inensch zich tot zijn kunst
uitingen het inspireeren door de ruooie vormen, bewegingen en
standen der dieren.

Zoodra de primitieve rnensch zich kon verheugen in het eerste,
rustige bezit, op de natuur veroverd in den strijd om het bestaan,
■ontwaakte bij Irem de behoefte om zich met de_iperste weelde te
omringen, bestaande in versiering, van eigen lief bezit en eigen
omgeving.

De vóór-historische rendierjagers versierden hunne primitieve
gereedschappen en wapenen, zelfs de wanden hunner holen-
woningen, met ingekraste schetsteekeningen, afbeeldingen van
■de dieren, waarop zij jacht maakten of die hen tot voedsel ver
strekten. Rendier, mammouth, oeros en zalm werden met tref
fende juistheid weergegeven; de simpele lijnteekeningen ver-
toonen vaak een \'erwonderlijk goede waarneming r'an de karak
teristiek der afgebeelde, dieren. Het werk dezer kunstenaars,
levend in tijden zoo ver achter ons, dat men evengoed van 20.000
als van 100.000 jaren geleden spreken kan, vond eerst gelijk
waardige voortzetting in dat der betrekkelijk moderne Jajianners,
die de natuur der dieren in volle waarheid en bekoorlijkheden
uitbeeldden.

Tot het weergeven van dierenvormen schijnen bij de \'erschil-
lende primitieve rassen bepaalde redenen aanleiding te hebben
gegeven, hoewel deze vaak r'ermengd voorkomen.

Allereerst bestaat het eenvoudige, instinctieve genot, dat den
waren kunstenaar er toe brengt de \-ormen der hem omringende
dingen en de in schoonheid bewegende wezens liefde\'ol waar te
nemen en af te beelden. Zuivere voorbeelden daarvan vindt men
in de versieringsmotieven der Eskimo's, in de Assyrische muur
schilderingen en in zoovele stillevens of jachttafereelen uit later
Kiltisfcn

Daarnaast gaf het breede gebied van het totemisme aanleiding
tot het afbeelden van dieren. Verschillende wilde volksstammen
achten zich door bloedverwantschap verbonden aan een of andere
diersoort welke daardoor in abstractie tot symbolisch kenteeken,
tot beschermenden geest van heel hun stam wercl verheven. IDeze
denkwijze bestond vrijwel overal ter wereld; Zuidzee-eilandeis,
Dajaks en Indianen van Centraal- en ^oord-Amerika bezitten
haar nog, ook s]ieelde zij bij de dierem-ereermg der oude Egyjhe-
naren een groote rol. . . . . .

Het voorkomen van dierenafbeelchngen m de heraldiek is een
OA-erblijfsel van totemisme; de helmidumi m het wapen \ erbeeldt
het totemteeken van een bepaalde familiegroep en symboliseertde geestelijke verwantschap van het geslacht tot de eigenschappen
van het aangenomen totem-dier. .

Een derden grond vond het afbeelden van dieren m bijgeloovigeof welgevestigde godsdienstige overwegingen. De wilde denkt
de hem viiaiidige, verscheurende dieren gunstig te stemmenLrTun SEeefdrng® .n .ij» „omen-tM;; te »eve„, door
vrees gedreven en uit behoefte om de gevreesde macht der roof
dieren van zich af te wenden zijn eenvoudige zielen er vaak toe
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gekomen hun natuurlijke vijanden tot vereeringsvoorwerpen te
maken, waaruit b.v. de slangen-aanbidding, der Nagas in Britsch-
Indië te verklaren is.

In godsdienstvormen heeft ook de ]iriesterscha]i meermalen
wijding \-erleend aan bepaalde diersoorten om die te be-
schennen of andere in den ban gedaan, al naar ze van groote
waarde of nadeelig waren voor het welzijn des volks. Zoo werd
de koe in Indië heilig verklaard, niet om bizondere eigenschappen
van dit dier, doch wel om de meerdere waarde, welke zij tot
landbouwdoeleinden, dus in de jiroductie van voedingsmiddelen
in 't algemeen bezat, dan wel als gereed consumjitie-artikel in
een land, waar dichte bevolking en hongersnood samengingen.
Het is ook zeer waarschijnlijk, dat de r'ereering der katten in
Egypte, de graanschuur der Oude \I'ereld, i'oortkwam uit soort-*
gelijke nuttigheidso\'erwegingen, welke tot bescherming leidden
dezer \'erdelgers van liet ongedierte, dat zich met graan voedt.
En wie weet, in lioeverre ook de voor-historische menschen
bij het afbeelden hunner dieren door eerbied en vereering gedivwen
werden, want schier overal vindt men de drie genoemde aan
leidingen tot dierenafbeelden vermengd o])treden.

Ojjinerkelijk is, dat er een stilstandperiode van vele duizenden
jaren geweest moet zijn in de dierenjhastiek. De afbeeldingen
der rendierjagers zijn zoo oud als de r'ersteende o\-erbhjfselen
van den mammouth en daarna kent onze kunsthistorie geen
dierenafbeeldingen meer r-óór die der l)escha\'ingen van de As-
syriërs in de rivierdalen van Eufraat en Tigris en die der Egypte-
naren in het Nijlbekken. Men moet wel veronderstellen dat toen
soortgelijke in\-loeden werkzaam waren als die, welke alweer
duizenden jaren later de godsdienstige volgelingen van Mahomed
er eeuwenlang toe brachten zich bij ritueel \'erbod van dieren-
uitbeelden en het toepassen r^an diermotieven in sierkunst te
onthouden.

Het kenmerkende onderscheid tusschen de dierenplastiek \an
Assyriërs en Egy])tenaren \-erhoudt zich als kracht tot bekoorlijk
heid. De helden- en koningenvereering der eersten toch kon
zich niet beter uiten dan door hun grooten af te beelden in den
kamp met geduchte roofdieren. In de zacht albasten Assvrische
friezen ziet men de sjheren der wilde beesten o\-erdre\-en voor
gesteld, de lichaamsvormen verbreed, alles om geweldige kracht
aan de geschilderde dieren bij te zetten.

De Egyptenaren daarentegen r'erlengden hunne dierfiguren,
lieten de slanke elegantie der lijnen meer op den voorgrond treden.
Allerlei dieren werden als attributen en rijdieren hunner goden
voorgesteld, waarbij echter conserc atisme al spoedig de afbeel
dingen tot schabloon maakte, wat aan den indruk \'an het levende
in die kunstuitingen schade deed.

De goden der (irieken hadden menschelijke gedaanten en hoe
wel de dierenplastiek onder Helleensche l)eschaving vooral als
versieringsmotie\-en op vazen, munten en metalen \-aatwerk niim
werd beoefend, kan men naast de perfectie, waarmede het mensche
lijke lichaam werd uitgebeeld, niet oji een zoo hoog staande waar
neming en verbeelding van dierenvormen wijzen. De schoonste
voorbeelden daarvan, zooals de wondermooie bullen oji de gouden
bekers, welke in 1886 bij .Sparta ontdekt werden, behooren tot
zeer v-roege Grieksche beschavingsperioden (ioüo—1500 v.C.),
waarin men Egyjjtische kunstinxdoeden nog aannemen moet.
Er is een besliste teruggang aan te wijzen in de Grieksche dieren
plastiek der latere eeuwen, waaruit b.v. beelden van olifanten en
leeuwen tot ons gekomen zijn, die meer traditioneel dan wel
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naar een levend gezien model gevormd blijken, terwijl naast
heel mooie friezen iiit Xanthos van 550 v.C., met uit naturalis
tisch oogpunt zeer goede hoenders versierd, b.v. de bekende
paarden van het Parthenon (435 v.C.) van gelu'ekkige waar
neming der loopbewegingen dezer dieren getuigen.
De Romeinen maakten heel veel toejjassing van diermotieven

in hun sierkunst, en wel zeer algemeen bij mozaïek-ontwerpen
voor betegelde vloeren en muren. Ook de zich ontwikkelende,
meer realistische landschapschilderschool gebruikte dieren als
fitoffen of als onderwerp, zooals b.v. in afbeeldingen der Orpheus-
legende, waar deze de dieren met zijn muziek bedwingt.

\\'erden vele uitingen der I'^omeinsche kunst ook beheerscht
door Griekschen invloed, \ ()orbeelden \'an eigen geziene, oor
spronkelijke dierenbeelden ontbreken geenszins. Het nieuwe
realisme, oji Italiaanschen grond geboren, uitte zich het schoonste
in menschelijke borstbeelden, die den praal en roem van I^ome's
grootheid \'ei'kondigden; het ruiterstandbeeld \'an Marcus .\urelius
en de berc^emde Florentijnsche e\-er door Pietro Tacca zijn daar
om te bewijzen, dat de Romeinen ook in dierenplastiek schoone
kunst hebben gewrocht.

G. DE Gra.\V.

1-^oto F., van Flfriukhoff.
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