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DE LANDSCHE WONING

IN VLAANDEREN.
(Vervolg).OVER heel Vlaanderen iliggen ?de dorpen als gezaaid.

Dat is: hier, daar en ginder, 't eene tegen 't andere,
—• overal steken de kerktorens hunne spits in de lucht
en daarrond gedrumd, 't eene tegen 't andere, staan
een troppel huizen.

Elk dorp in zijn eigen vorm en schikking maken iets uit op
zich zelf, leven op hun eigen en blijven binnen de grenzen met
't wezen naar den toren, naar den dorpskom gekeerd als naar
een middenpunt van waar alle leven uitgaat. De huizen staan
er aaneengereekt om een open pleintje dat uitloopt in een
straat met steegjes, die naar buiten leiden, waar mindere huisjes
afgezonderd in hun groenselhovetje of lochting, waarlangs de
eerdewegen, de dreven, de wegels en wegelingen uitstralen, weg-
krinkelen van den dorpskom uit, 't zij naar den molen, 't zij
naar de groote hoeven ofv\'el in rechte \'erkeerslijn naar de om
liggende dorpen in alle richtingen uit.

Die andere dorpen zien eruit als zooveel troppels waar 't
leven en de roering is samengeschold, altijd op eene \'erschillende
wijze om en rond een anderen kerktoren.
Tusschen die dorpen in, oji de hoogten \-an 't vlakke \-eld

prijken de molens in hunne eenzaamheid. De steenen molens
als zwaarronde torens gemetseld, ze blekkeren met hun kalk
witte bekleeding en hun zwaar-roode zeilen, zwaaien bedrij\-ig
door de lucht. De vierkante houtene molens op hun verhoog
van schraagbalken, rusten op de vier teerlingen en staan met
den molensteert waarlangs de trap neerloopt als een stutsel dat
heel 't gestel moet schooren tegen den wind.
In de laagten, afgezonderd als eenlingen, waar de eiken of

olmen dreven naartoe loopen uit de verte, staan de hofsteden.
Vierkantig toegebouwd als sterke burchten, met de donkere,
verweerde muren, gesloten zonder kijkgat of venster al den
buitenkant, staan de hooge gevels onder de scherpe stroodaken
beschermd. Huis en schuur en stalling, aangetrekken en koterij
vormt een geheel dat al binnen een wijde werf omsluit en al
buiten omgeven is door een breede gracht met brug en hoog
gewelfde poort die de eenige ingang \'ormt tot de omheinde
Wnenplaats van 't hof.
Elke hofstede is een zelfstandig geheel, iets dat leelt op zich

zelf, iets dat in zijn eigen noodwendigheden voorziet, door eigen
wetten bestuurd wordt, toegesloten, afgezonderd is van de
wereld als een koninkdom, waar de inzaten werk en leefte
krijgen zonder dat er van buiten andere tusschenkomst ver
wacht wordt. Menschen en dieren leven er gemeenschappelijk
onder 't beheer van den boer en al te samen voorzien zij in
heel den nooddruft van de bevolking.
De breede daking strekt tot veiligheid tegen regen en koude;

de open werf is als een markt])Iaat^, " ]kM een
over krielt. Door stallen en ■ 1 Huiten 't omhein
baarlijk gaan en keeren elk m e.gen „„.f d hol
staan de kleine l.inzen van _t en weidenkouters en landenjen

AizQo \-ormt elke

KO-

't

en verder, rondom liggen de
die 't eigendom uitmaken der , U^ pp^.prkt viorden
boerderij het middenjiunt van waaruit d jaar-
en het leven en de roering ontstaat over 'I' ^^11 ook
getijden door. Maar 't geen/he omhggende 1^
nog verlevendigt, 't zijn de kleine landsche w omng j
elk landstuk bezet is. Langs de elshagcm, langs ck
de ontelbare wegen en wegels die t and ■ Op
en allenthenen staan ontelbaar de huizen, de 1 " J ,
koeijilekjes, de geitenboertjes en kortwomngen, de kaxeetcn u
hutjes, gelijkig en \-erschillend, elk met zijn eigen aangetrekken,
afdaken, bijveerden, aankladden, o\-enbuurtjes, geiten- en
nijnenkoteii, stalletjes en schuurtjes lielionwd. 0\-eral zijn
kalkwitte, leemen wanden, bruine, groeniiesmosde stroodaken,
met invallende, doorzakte \-eurstlijn, afgeronde daklijnen en
euziën; — met de vensters waar de kleine ruitjes wit omiaamd
uitloeren als vlijtige oogen uit een Irischlex'end \yezen.
De landsche huizen staan overal waar er oj) Gods vlakte een

plaatske beschikbaar is of een hoekje, een haaibek ot een gias-
wal verloren ligt. Afgezonderd staan ze, een en één, of tweeërlei
tegeneen oji ongelijken afstand langs den eerdeweg, maai met
den achterkant of den zijgevel naar de strate, of naar den
zoom van het beekje of de gracht of den rootjuit of de els-
hage; verre van elkaar afgezonderd of liijeen getrojipeld al naar
't lukt of gelegen komt, — maar altijd onalliankelijk \ an alles
tenzij van het oosten en 't zuiden langswaar, zondci uitzondering
hun wezen en opening gekeerd staat.
Ze staan er onder de boomen en gelijk de boomen, gegroeid,

vast aan den grond, eruit opgeschoten en volmaakt gelijk ze
zijn moeten, in 't genot van het zonnelicht.

Evenals alle gegroeide dingen zijn zij ontstaan uit loutere
noodwendigheid, ^'an oppe te neer, met alles wat er aan en
errond is, doelmatig. Alles heeft zijne reden, alles is geschikt en
ingericht 0111 oji de eenvoudigste wijze ,,woning ' te zijn en te
beantwoorden aan het doel waarvoor zij geschikt zijn.
Het landsche huizeke, zoowel als de groote hofstede, staat op

zichzelf, is eene eenheid, vormt de samenvatting van het buiten
leven, en voldoet in al de noodwendigheden van het landsche
gezin dat er leeft, werkt, woekert, veilig en gelukkig is. Geen
nutteloosheid, niets overtolligs, in hoogte of breedte, maar in
alle noodwendigheid is er oji de eenvoudigste wijze voorzien.
De landman leeft eigenlijk buiten. Voor zijn deur is 't ojien

veld en bo\'en zijn hoofd is 't de wijde hemel — daar heeft hij
lucht en licht in overvloed. Zoover hij zien kan, zoo hoog de
blikken strekken is alles het zijne. Daarom is zijn zoldering
laag van steke en is zijne woonjilaats klein van ruimte. Al 't
geen bij hem onder dak is hoeft maar geweerd tegen regen en
koude en die ruimte moet hij 's winters op de goedkoojist
mogelijke wijze kunnen verwarmen.

Hij komt enkel binnen om te eten en te slapen, anders is de
landman van 's morgens tot 's a\'onds oji 't veld en het huizeke
staat leeg, verlaten, te wachten tot het noen of avond wordt, met
de voordeur open gereed te ontvangen alwie maar binnentreden
wil. Bij 't eerste ojizien gelijken al die huizetjes uitwendig op
elkaar: lage leemen wanden onder breed stroodak, even groot,
even wijd, met gelijke vensters, een enkel deurgat en een jilomp
vierkante, korte schoorsteen. iMaar van nader beschouwd is er
geen enkel dat gelijk is aan een ander, want elk huis is geljouwd
naar eigen inzicht van den bewoner, naar noodwendigheid \'an
't gezin, naar de omstandigheden van jdaats en ligging, 't Geen
die huisjes het éciwormig uitzicht geeft komt hieruit: dat ze alle
gebouwd zijn naar dezelfde wetten waar de een\'oud, 't gezond
verstand, de geriefelijkheid zoekt ten minsten koste \-an materiaal
en werk. Uit die reden is er geen enkel landsch huis dat schreeuwt
in het landschajr of afsteekt door leelijkheid of buitensjiorigheid.
Zonder vakmannen of bouwmeesters hebben de tdaamsche land
lieden verkregen 't geen de stadsmenschen nog altijd missen —
den stijl die zich aanjiast aan de omgeving, die in harmonie is
't eene met het andere. Met alle gegroeide dingen hebben de
landsche woningen ook de goede eigenschajijien gemeen: het
zuivere streven naar eenvoud — het \-oldoen aan de uiterste
noodwendigheid brengt in zijn uiterlijke en innerlijke vormen
noodzakelijk ,.schoonheid" te weeg; eene schoonheid die eeuwig
en onvergankelijk is, evenals alle natuurschoon — die nooit mis
haagt of verveelt en die niet \-eroudert omdat ze van alle
tijden IS. Zooals een boom schoon is, zoo ook zijn die huizetjes
schoon, omdat die dingen alle twee in den eenig mogehjken
vorm de verwezenlijking zijn, en, op de eenvoudigste wijze
voldoen

moeten.

De landman die zijn huis bouwt, heeft iets van de begaafd
heden die eigen uaren aan den middeleetiwschen bouwmeester

alles gebruikt hij beredenheid en gezond \-erstand en hij
t minste middelen, het grootst mogelijk tiit-
n  Hij bekommert zich niet om pracht of

om erin te wonen en alzoo ziet hij er
ei nooit aan dat zijn huis langs de straat

maar hij bouwt het m
t met den \ oorkant naar 't

aan de eischen waarvoor ze gemaakt zijn en dienen

In

streeft ernaar met

werksel te bekomen,
praal — een huis dient
niet naar of denkt
moet staan... om gezien te worden, maar hij bouwt het'niet
den achterkant naar de straat om '* — ' ■■ ■
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oosten of 't zuiden te keeren, om alzoo licht en warmte op te
vangen — twee dingen die hem van groote waarde zijn.

Als bouwmaterialen neemt hij de dingen die in zijne onmid
dellijke omgeving te vinden zijn. Uit elzentakken en eiken
bandroeden met leem, trekt hij de muren op; balken en berd vor
men de zoldering en stroo, riet of vlas gebruikt hij om 't te dekken.

Hij houdt zich daarbij aan het ééne grondstelsel; bouwen
van binnen naar buiten, niet van buiten naar binnen. Hij weet
hoe groot de woonkamer zijn moet en de slaapplaats, waar de
weefkamer moet aangelegd en het waschhuis, het ovenbuur en
het stalletje en hij weet, als hij al die dingen van binnen naar
buiten optrekt gelijk ze volgens de noodwendigheid werden aan
gelegd, dat dan ook de bouw uitwendig goed zal zijn.
De verhouding der afmetingen, de overeenstemmende grootte

der onderdeelen weet hij te treffen bij ingeving of ingeboren
smaak. En dan is de uitkomst ook altijd als een som die de
juiste oplossing bevat — als getallen die klopj^en.
Geen enkele vakman die er zich ooit mede bemoeide en zie

mij dat huizetje in zijn schoonen eenvoud. Het beantwoordt
aan eene wet, geene feil werd er begaan; de muren zou men
geen tikje hooger willen, noch breeder; ware de lijn van het
dak wat vlakker of scherper het geheel ware onherroepehj k
bedorven. De vensters, de deur, alles is ongelijkig van formaat
maar het zit op de juiste jdaats en de onregelmatigheid schept
eene schoonheid op haar eigen.

Gelijk het daar staat, vast in zijn vorm zoodat het schijnt
dat er niets meer aan veranderd of vervormd mag worden zonder
't geheel bedorven of geschonden wordt, is het toch vatbaar
voor elke wijziging of verandering. Laat bet maar te klein
worden omdat het gezin is aangegroeid, — men lajit er iets bij
onder 't zelfde dak. Laat een deel invallen, afbranden, men
trekt het weer op met een stuk of een \'lerk erbij. Een afdak,
een waschhuis, stalletje wordt eraan of eidegen gebouwd zonder
dat 't geheel erdoor geschaad wordt of een onevenredig uitzicht
krijgt. De menschen laten zich gaan op het blind instinct.
Waarom zouden zij hun woonst niet kunnen optrekken als
sommige dieren, 0]r kunstrijke wijze hun hol en als alle vogel
zijn eigen nest weet te bouwen ? Waarom zou de mensch min
der dan een ander schepsel begaafd zijn om datgene te maken
wat zijne onmiddelijke omgeving is en zijn rechtstreeksch om
hulsel heeten mag ? Datgene waarin hij leven moet en wat hem
aangaat zoo waar als de kleeren die hij aan het lijf draagt ?

Zoolang hij zijn natuurlijke aanleg volgt en zijne eenvoudige
ingeving; zoolang hij betrouwt op zijne onmisbare begaafdheid,
zal de woning goed zijn, degelijk en schoon, 't Is maar als de
weelde gekomen is en de overmoed dat de mensch eraan ge
dacht heeft een Babelschen toren te bouwen en sedert die ver
waandheid is de leelijkheid ontstaan bij de menschelijke woning,
en heeft de stadsmensch den gezonden zin bij 't bouwen \-erloren.
Te lande echter leeft de oude overlevering nog voort en

bestaat de zin van het doelmatige in elke uiting van den
mensch. Zie me dat huizeke gelijk het daar staat, te morgen,
hoe het 't eerste licht der zon ontvangt, dat den bewoner ver
blijdt bij 't ontwaken reeds. Het zware stroodak dat de muren
bevrijdt voor regen en vocht, gelijkt een wanne pullemuts die
diepe over den kop getrokken is, tot in den nek langs achter,
en waar langs voren, den bek wat opgeschoven is, boven 't
voorhoofd om den blik en 't zicht vrij te houden. Langs achter,
uit den westkant, komen de zware regens gegispt door feilen
en aanhoudenden wind, daarom is die achtermuur zonder deur
gat, amper eenige voeten hoog; daarom is het venstertje van
het waschhuis zoo klein — als een vierkantig loergat — en
daarom schiet het dak langs achter in vlakscluünen val tot
bijna tegen den grond. Laat de regen maar gispen, laat de
drijfsneeuw maar jagen — tegen dien lagen wand heeft de wind
niets te pakken, hij joept'. over den schuinen val van het lage
stroodak, zonder kwaad te doen aan thuis. Ten Noorden vindt
de vorst en de bijtende koude een blinden gevel waar alle
opening zorgvuldig gestoj^t is en waar een afdak \'an stal of
ovenbuur het binnenhuis voor de koude bevrijdt van een buiten
muur. Aan den zuidkant is het zwingelkot aangelegd of de weef
kamer waar de werkman 's winters warm en beveiligd zit te
werken en waar een wingerd in vorm van lommerdak 's zomers
de heete zonnestralen weert. Langs den voorkant steekt het
opgeheven dak met breed euzie over den muur om 't water dat
er van leekt op een afstand, over 't plankier te doen vallen en
omdat het euzie langs dien kant dienen moet om tabak, plant-
zaad, boonen en vruchten onder te drogen.

Al die dingen zijn als vanzelf zóó geschikt, alsof het niet
anders kon en het geheel — laat het nieuw zijn, of versleten —
heeft altijd dat aantrekkelijke uitzicht van netheid, dat ,,afge
ronde" in de vormen zonder strakheid of snijdende lijnen.
Gelijk bij gegroeide dingen is alles zoodanig in den haak dat
men nergens de berekening der eigenschappen merkt of gemaakt
heid of inzicht speurt. En het liefelijke, het schilderachtige van
zulk een landsche woning hangt toch van zulke luttele kleinig
heid af. Een simpele evenredigheid in de afmeting, eene
onregelmatigheid bij toeval aangebracht, eene doorgezakte lijn,
een afgeronden hoek, 't fatsoen van een vensterraam met zijn
fenteneelke,een oppiepend dakvenster boven de voordeur, of het
streepje roode dakpannen in 't stroodak onder dat dakvenster....
Al dingen die onderling niets met elkaar te maken hebben, die
aan geen enkele wet of symmetrie gebonden scliijnen, vormen hier

dat onmisbare geheel dat enkel op zuivere schoonheid en om 't
uitwerksel van schilderachtigheid, door een kunstenaar schijnt
ontworpen en uitgevoerd.
Want hier zijn dieper geborgen dingen en komen hoogere

talenten aan den dag. Hier geeft die landsche bouwmeester blijk
van onvermoeide begaafdheid en beschikt hij over hoedanig
heden waar\-an hij zelf allerminst bewust is. Buiten de veerdig-
heid om zijne woning een beredeneerden vorm te geven, waar
elk onderdeel samenwerkt tot een stijh'ol geheel, bezit hij de
kunst om dat geheel te doen harmonieëren met zijne omgeving; —
om er dat stemmige kleurenspel in te houden, zoodat zijn huisje
een stille verrukking is en een onmisbare bij veerde in de pracht
der groene velden, waar het staat als een kleinood om de natuur
te sieren.

De natuur zelf helpt er wel iets aan met de rauwheid der
tonen te temperen. Regen, wind en zonne leggen er wel dat
taansel op en die gesletenheid brengt er nieuwe schakeersels op
die worden als de blank die door handeling en gebruik alle
schoone dingen nog schooner maakt. Het bronsgroene mos groeit
op de stroodaken die reeds bruin uitgeslagen zijn door de zon
en den regen; de perelgrijze, de blauwe schimmel, het groene
steen-wier legt er met den tijd die onnoembare teere kleuren
op de oude, verkankerde, uitgebrokkelde gevelsteenen en wind-
bergen en zilte muurdeelen. Het roest op de schouwe, en de
drummers; het ijzermaal ojj de ankers en scheerzen —■ alles
krijgt met den tijd een eigen tint en verloodsel gelijk de boom
stammen die rijke kleurenmengeling dragen in hunne schors al
den kant waar regen en wind die bekorste aangroeisels niet
afspoelt of en weert.

Maar, 't geen de natuur hier doet, is maar eene hulp, eene
bescheiden hertoetsen en betikkelen, heel stilletjes aan en van
langerhand; maar de ware verflegger, de stoute colorist is de
landman zelf, die alle jaren optreedt en nooit en dubt of en
twijfelt op een greintje na, in welken toon de verschillende
dingen in de kleur moeten komen. Hij is 't die weet of 't wel
een tikje schorteblauw is ofwel een kofielejieltje gele oker dat
hij in zijn kalkwdtsel mengelen moet. En bij 't roeren met den
stok in het witsel weet hij reeds of 't mengsel goed is en hoe
de kleur staan zal eens dat ze gedroogd is tegen de gevels en
wanden. MMarom hij 't geel kiest boven 't blauw, ofwel 't blauw
boven 't geel, weet hij niet te zeggen, maar hij weet, al mag't bij
een ander geel zijn, dat 't zijne blauw wezen moet, of omgekeerd.
En zoo is 't gesteld met 't groen waarmede hij zijn deur en slag
vensters schildert en 't wit der raamjjjes. En nooit zal hij na
laten den onderkant der muren een zwaarderen toon te geven
met tegelslij p of mollegrauw of zwart blinkende teer. De
,,waarom" van al die dingen weet of kent de landman niet, hij
cloet het uit overlevering, omdat hij 't altijd zoo gezien heeft;
maar ook omdat zijn ingeboren smaak het hem ojidringt, want,
als het huizeke alzoo is opgeschikt en in 't nieuv\-e staat tegen
ommegang of kermis, zal hij eerst en vooral o\-ertuigd zijn; dat
het goed is en tevredenheid voelen over zijn werk.

En het is goed.
Zie het staan blinken boven op het groen der velden, onder

't gewelf van den grooten notelaar of pereboom en omkranst
ten deele door 't welige wingerdloof. Het geheel blinkt van
liefelijkheid en toch blijft het ernstig, is nooit poppig of speel
goedachtig — het is geen stukje zomertooi of een huizeke om
te spelemeien — het is een woonhuis waar menschen wonen
die werken en de schoonheid die er aan is, komt juist omdat ze er
van zelfs kwam, ongezocht is — omdat het is gelijk het zijn moet.

't Wit blekkert op wanden en ge\'el, omdat men de w oning
van verre zou zien; en om het blijde karakter is het groen
van de ramen en deur met geen andere kleur te ver\-angen.
't Groen der velden met 't wit der wanden en dat andere groen
der vensters en deuren met 't bruin van 't stroodak, waar het
streepje rood in speelt der dakpannen die in dubbele rei onder
elk dakvenster neerloopen: — al die verschillende kleuren en tonen
zingen ondereen dat schoone landelijke lied. dat daar op zijn
eigen, schoon als onderdeel, den grooten zang moet meezingen
der schoonheid van het Vlaamsche landschap.

(Wordl vervolgd). Stijn Streuvels.
Overneming verboden.

^GELUK.
Is niet ons leven schoon, wanneer wij treden

het bergpad óp met zeker-vasten voet,
daar waar de stroom zich naar de diepte spoedt
en zingend komt naar 't lage dal gegleden ?

Soms staan wij stil en turen naar beneden,
en gaan weer voort de golfjes tegemoet;
zóó brengen wij natuur een morgengroet
en zingen zacht \-eel wenschen en gebeden.

Één schoon verlangen brengt ons staag tezaam,
te volgen weer het rythme \-an ons le\-e"n
en klaar te zien de schoonheid om ons heen.

Verheven kind, verheerlijkt zij uw naam,
ik wil u gansch mijn diepste wezen geven,
ik ben door u niet langer meer alleen.

Jo.-^NNES REDDINGIUS.
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HET HUYS VAN ZEIST IN DE DAGEN TVIA' DEN HEER T'.-liV ODIJK.

HET SLOT VAN ZEIST.
(]'crvoIg).De Heer van Odijk wachtte na deze beslissing niet lang

met de uitvoering zijner plannen. Hij moet daarbij
wel over een zeer ruime beurs beschikt hebben, waar
toe zijn huwelijk met een rijke Zeeuwsche burgemees
tersdochter zeker zal hebben bijgedragen. Het Huis

van Zeist herrees schooner dan ooit en de gunsteling van den
koning-stadhouder Willem Hl wist hier zulk een weidsche praclit
ten toon te spreiden, dat de dichter van het buiten zong als
van een ,,vorstelijk goet".

Dezen naam verdiende het ten volle.
Hier toch reikten natuur en kunst elkander de hand tot ver

krijging van een grootsch geheel.
De groote lusthoven toch, — zoowel vóór als achter het ,,])rag-

tig woonhuys", — niet hun heuvels en boschjes; hun beelden
en fonteinen, hun waterpartijen en vijvers; en bovenal hun schat
van in- en uitheemsche bloemen en boomen —■ zij vermochten
wèl bewondering te wekken bij ieder, die het voorrecht had, daar
rond te mogen dwalen.

Het Slot bleef ongeveer een eeuw in het bezit van het geslacht
Odijk.

Een kleinzoon van Odijk, genaamd Willem Adriaan, vrijheer
van Bergen, verkocht de heerlijkheid in 1746 aan Cornelis Schel-
linger, een rijk Amsterdamscli koopman. Deze koop heeft aan
leiding gegeven tot de zeer eigenaardige bestemming, welke het
Huis in de nu volgende halve eeuw kreeg.

In dit tijdperk toch is de geschiedenis \'an het Slot die van
de Broedergemeente.

Reeds vroeger hebben we in dit blad een beschrijving van
deze gemeente gegeven, zoodat we ons thans beperken tot de
vermelding van die bijzonderheden uit de historie der Hern
hutters, welke ook betrekking hebben op het Slot. Cornelis
Schellinger dan kocht de heerlijkheid Zeist met Driebergen en
Illikkenburg voor de — vooral in die dagen — ka])itale som
van / 155.000.

Deze Schellinger nu kwam in aanraking met den toenmaligen
leider der Hernhutters, den graaf van Zinzcndorf. Beide man
nen sloten vriendschap en eerstgenoemde gaf van de o[)rechtheid
dezer verhouding wel zeer blijk, toen hij zijn Huis te Zeist ter
beschikking stelde van de Broedergemeente.

Van dit aanbod werd in 1746 dankbaar gebruik gemaakt en

zoo nam de Broedergemeente liaar intrek in het Slot, tot do ge
bouwen, die nu om de jileinen geschaard staan, gereed waren.
De graaf zelf hield mede oji het Slot langen tijd cerblijf, tot de
dood hem in 17(10 aan zijn gemeente ontrukte. De Zinzendorfer
laan, in de omgeving c'an het Slot, houdt onder meer zijn naam
in herinnering.

Zeven jaar later verkocht Schellinger de heerlijkheid Zeist aan
een dochter van Zinzendorf, Maria Agnes, later gehuwd met
den graaf van Dohna.

Het Huis bleef echter ten dienste der Broedergemeente, totdat
de reeks van genoemde gebouwen dezen dienst overbodig maakte.
Het Slot werd dus verkocht en kwam nu achtereenvolgens in
het hezit van de families van Laer, Nijborg, Staphorst, Huyde-
cojier, totdat het oji 27 Februari 18(17 werd verkocht aan \'ro"uwe
Henriette Maria Jacoba \'ooml)ergh, gehuwd met Mr. C. B. La-
bouchère.

Vrouwe Labouchère woonde op het Hooge Huis tot aan haren
dood op I Februari iqoS. De naam dezer Vianiwe leeft nog in
dankbare herinnering bij velen te Zeist, die haar hebben gekend
en geacht, niet het minst om haar mildheid, waardoor zij \-elen
ten zegen is geweest.

(iroot was dan ook de deelneming, toen op genoemden datum
de hoogbejaarde Slotvrouwe aan de haren en aan Zeist ontviel
en onder bijzondere belangstelling bracht men haar ten grave.

Na den dood van Vrouwe Labouchère bleef het Slot 'in bezit
der familie. Sinds 8 A]iril iqio is het eigendom en wordt het
ook bewoond door kinderen van Vrouwe Labouchère en wel door
i\Ir. Rene Labouchère en door \'rouwe Agnes Henriette I abou-
chère, gehuwd met Jhr. L. M. Schuurbecpie Koeye.

Wanneer men, gaande o\-er de breede slotbrug en het ruime
voorplein, het „Huis van Zeist" door zijn hoofdingang achter de
fraaie portiek betreedt, bevindt men zich onini(ldelh]k in de
ruime vestibule, die doorloopt tot aan de achterzijde A an het
gebouw.

Links van deze vestibule, welker wanden zijn cersierd met
tal van oude prenten, bevindt zich de ridderzaal. Hier wordthet oog direct geboeid door een viertal fraaie schilderijen xan
Kruseman, die Bijbelsche talereelen voorstellen Men ziet daarm beeld gebracht Jezus met Martha en Maria: ïezus'X klnc^?,?;
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zegenend; Jezus, het kruis opnemende;
Jezus met den rietstal'.

Voorts hc\'indt zicli in deze zaai een
Iraai borstbeeld van den Koning-Stad
houder Willem III, in wiens gunst de
Heer van Odijk zich zoozeer verheugen
mocht. Onder dit op een console gejilaatst
beeld prijkt het wajien der Nassau's.
Aan de andere zijcle der restibule vindt

men het rijk beschilderde trapjienhuis,
vanwaar een fraaie trap voert naar de
eerste verdiei)ing.
Van de oj) deze verdiei)ing gelegen bil

jartzaal uit geniet men een verrukkelijk
uitzicht O]) Zeist. In een rechte lijn lig
gen daar de Nassaulaan, de Donkere laan
en de Slotlaan, die te zamen een tunnel
N'ormen van hoog opgaand geboomte.
(Slol volgt). J. J. Moerm.\n.

Ovcynciniu" vcybodcn.

Foto Aug. F, IK l'o^t.De Fransche

Natuur kalender.De hoeveelste is het \'andaag ?"
— ,,De achtentwintigste, Keef, de achtentwintigste
October".
— ,,Bloeien er nog Heliotrojien ?"

— ,,Ja zeker, woudt u een takje hebben?" Ik ])lukte een paar
frissche takjes en bood er Neef Piet een aan.

—■ ,,Citrouilles, dat zijn immers pompoenen?"
— ,,Ja Neef."
— ,,En Aubergine, hoe noem jelui dat in 't hollandsch?"
— ,,0, dat is Datura. Doornapirels is de hollandsche naam.

Hoe komt u zoo aan 't fransch vandaag?" Neef Piet was namelijk
jong geweest onder de naweeën van den franschen tijd, en had,
om finantieele redenen, zijn leven lang een hekel gehad aan al
wat fransch was. Maar op het oogenblik had hij blijkbaar een
herinnering in 't hoofd, die buiten alle tiërceering en aanver
wante aangelegenheden omging.

— ,,Wel, ik dacht zoo aan dien franschen kalender. . . ."
— ,,Wat meent u?"
— ,,Je weet toch wel, die republikeinsclie kalender: Nivose,

Pluviose, Ventose". . . .
— ,,Germinal, Prairial, Floreal", voegde ik er aan toe. ,,Maar

wat heeft die met bloemen te maken?"
— ,,Wel, voor lederen dag stond een bloem of een beest, of

een hark, of een ploeg; maar meest bloemen. De 28e October
was de verjaardag van Jan, goeden jongen, en dat was de dag
van de Heliotrope. Dat bracht mij er zoo op. Je tante Lucie,
die zoo droomerig kon wezen, plaagden wij er altijd mee, dat
zij op den papaverdag thuishoorde; maar zij trof toevallig o]) de
aardbei. Moeder had de lelietjes-van-Dalen, 27 A])ril! . . . . Ja,
ja. . . ." En Neef verdiejhe zich, half behaaglijk, half weemoedig,
in gedachten aan zijn vroegste jeugd.

— ,,Maar hoe was dat clan. Neef? Hadt u, als kinderen, dat
zelf bedacht, of was het officieel?"

— ,,Het was, eenige jaren vroeger, officieel geweest: tijdens
de groote fransche revolutie. Zoek maar eens achter in mijn
boekenkast, naar een ,,Hclvelischcr Rc-
voUtHonsalmanach jür das Jahr 1800".

Een paar dagen daarna had ik het be
doelde boekje in handen. De inhoud be
gon met een dubbelen kalender, in de
,,oude" en in de ,,fransche" tijdrekening,
in dezer voege:

Janner. Nivósc.
Mitlwoch I. Neujahr. Primidi ii. Poix
Donnerstag 2. Mcl. D. Duodi 12. 'J'hérébent.
Frciiag 3. Enoch. Tridi 13. Argilc.
Sanistag 4. Gottfried. Qiiatridi 14. Marne.
Soantag 5. Simcon. Quintidi 15. Lapin.

enz.

Vrij algemeen bekend zijn wel de tee-
kenachtige, aan het weer ontleende, na
men der maanden. Voelt gij geen Juli
gloed in het woord Thermidor; en ligt
er niet een sombere herfstdag verscholen
tusschen de letters Brumaire? Men weet
ook, dat de fransche republiek van om
streeks 1800 niet bij weken rekende,
maar bij ,,decades": tientallen van da
gen, die dus den naam kregen van ,,Pri-
midi, Duodi", enz. Doch veel minder is
de herinnering bewaard gebleven aan de
merkwaardige wijze, waaro]i men, bij het
schrap])en van al wat naar kerkelijke
plechtigheid zweemde, had trachten te
voorzien in de leegte, door het wegval
len der heiligendagen veroorzaakt.

Aan zekeren literator Fabre d'Eglan-
tine, dichter van het destijds veelgezon-
gen lied: „II pleut, il pleut, bergère...."

f'oio Aug P. IV. lygt.

HET SLOT

HET SLOT r.-lA' ZEIST. .\ciirith'Ziji>i:.

was door de politieke autoriteiten opgedragen, dat zaakje in elkaar
te zetten; en hij had zich van die taak met groote accuratesse
gekweten. Zooals Neef zei: voor de heiligen waren bloemen
enz. in de jilaats gekomen. Daar, in den ouden heiligenkalender,
geregeld iedere dag een jiatroon had gehad, zoo was nu ook voor
eiken dag een ]ilant of iets anders gekozen. Niet altijd bloemen.
Waren die in den winter niet gemakkelijk te vinden, dan behielj)
zich de kalender met delfstoilen, zooals zand, klei, kalk; totdat
sneeuwklokjes en hunne tijdgenooten de bloemenreeks begcinnen,
die in den Iierfst door vruchten en andere iimducten uit het
])lantenrijk werd aangevuld. Daarenboven was het zoo inge
richt, dat telkens voor den vijfden dag eener decade een huisdier,
en voor den tienden dag een of ander landbouwgereedschap
gesteld was. Dit zou nu alles netjes rondgeloopen zijn, indien
het aantal dagen \'an het jaar juist in tienen deelbaar was ge
weest. Maar de zes-en-dertigste décade eindigde met den joen
Fructiclor (17 Sei)tember); en vóór den eersten Vendémiaire
moesten nog vijf dagen verloopen. In dit bezwaar was voorzien
door de ,,jours complcmentaires", gewijd aan ,,1a \'ertu, Ie Genie,
Ie Travail, l'Opinion, la Rccompense".

Neef Piets hart werd er jong van, met ons in dat boekje te
bladeren. Allerhande bijzonderheden kwamen bij hem boven.

,,0]) den len Sc])tember", vertelde hij, ,,])lachten wij naar
noten te gooien en ergerden ons als ze nog niet rijp waren. Dat
moesten ze toch zijn, want het was ,,le jour des noix". Ja, 't was
wel fransch, maar het was toch aardig!"

En Neef en ik, nu beiden tamelijk onjiartijdig tegenover de
nagedachtenis der fransche republikeinen, verclie])ten ons in het
tintelende le\-en, dat er spreekt uit die jioging, om, tegelijk met
de staatkundige omwenteling, de \'ernieuwende beginselen ook
dadelijk op allerlei maatscha])pclijk gebied door te \-ocren. Men
bewondert te recht de le\-enskracht der mannen, die, te midden
van de woelige en bloedige tooneelen van het Schrikbewind, zich
bezig hielden met het samenstellen \-an een wetboek, waaruit
later het Code Najioleon is geworden. Maar hoe eigenaardig uit

1
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natuur rondom haar het leven niet kan houden i" Dat zij bij en
boven boomen en bloemen, hoe schoon ook, en koorn, hoe nu ig
ook, en karren, wagens, sjraden, hoe (montbeerhjk ook en dieren,
hoe na ook aan ons verwant, — nog steeds iets andere noodig
heeft, wat alleen den menschelijken geest aangaat, onciei den
een of anderen vorm geestelijke idealen?

Overneming verboden.
(., ('

Fota Aug. F. IV. Vo^i.

HET SLOT VAN ZEIST. WANDDÉTAIL GROOTE ZAAL.

zich dan niet de geest dier dagen in dezen, al naardat men het
noemen wil, naieven of genialen kalender! In alles moest ver
andering komen; geen onderdeel van 't dagelijksch leven was te
gering om in de plotselinge hervorming te deelen. Aan scheppings
kracht ontbrak het niet; en een oorspronkelijke inval had, meer
dan in gewone tijden, kans van toegejuicht te worden. Met
welk een vlugheid is hier partij getrokken van het beetje natuur
kennis, pas door Rousseau op het tapijt gebracht! Hoeveel
onbehouwen, maar karakteristieke poëzie ligt er in al die ploegen,
eggen, zeisen, ossen, als aktief ingrijpenden factor tusschen de
door de natuur geschonken grondstof, vertegenwoordigd door
delfstoffen, boomen en bloeiende kruiden!
En dan die ,,jours complémentaires!" Zeker, zij hangen samen

met de beruchte Septemberfeesten. Maar ligt er niet in de keus
dier namen de uiting eener bekentenis — en wel in dit geval van
een onwillekeurige, misschien onbewuste, maar daarom te tref
fender bekentenis — dat de menschheid alleen bij de stoffelijke

Foto Aue. P. iV.

HET SLOT 1 'ZEIST. W ANDDETAIL IN DE EETZAAL. {LINKER SLOTVLEUGEL).

De glazen in de St.Janskerk te Gouda.De tijd, waarin ons de glazen \"an deze kerk \eiplaatsen,
valt samen met het tijdstij), waar eldeis reeds de
bloei van het glasschrijven, zooals onze \ oorouders
het zoo juist wisten uit te drukken, tot de geschie
denis begon te behooren. Of is het niet een S( hnj\en,

dat deze glazenmakers doen en wel in een schrilt en een taal,
die wij allen verstaan, hetzij wij zonen zijn van de lauw e W ester-
stranden of dat ons vaderland is waar de zon ontwaakt?

Alleen kan tusschen ons verschil in waardeering bestaan .
over de voorstellingen en hun weerge\'en en deze zullen in diepte
verschillen naarmate wij, waanwijsheid buiten gesloten, behooren
tot hen, die, met hooger licht bestraalt, diepten en dalen in de
kunst vermogen te peilen. Zonder mij tot die hoog-begenadigden
te rekenen, geloof ik toch, op gezag \'an meer bevoegden, u te
kunnen zeggen, dat Gouda werken van die glasschrijvers of glas
schilders bezit, die tot het voortreffelijkste oj) dit gebied behooren,
zoo niet het r'oortreffelijkste.
Gouda had het voorrecht in de eeuw binnen zijne muren

tal van glasschrijvers te hebben, waarop het met recht prat
kon zijn. Gelukkig dat het werk der \-oortreltelijksten de stor
men op geestelijk en wereldlijk gebied doorstaan heeft en dat
tot heden toe de burgerij van Gouda zich bewust is \'an de
schatten, die zij bezit.

Schatten, die menige stad in binnen- en buitenland haar benijdt.
Schatten, waarbij in zekeren zin de grenzen \ an het mijn en
dijn komen te vervallen, omdat zij tot de wereldschatten behoo
ren, doch met echt nationalen tint, Nederlandsch in merg en been.

Benijdenswaardig gij mannen, die u voor tijdgenoot en na
geslacht gedenkzuilen schiejit, die niemand koel \-oorbij ,gaat.
Aan ieder heliben zij iets te zeggen, hetzij uit een aesthetisch,

hetzij uit een technisch oog]mnt.
Wanneer ik namen van glasschilders noem, dan spreekt het,

dat de broeders Dirk en Wouter Crabeth op den voorgrond
treden. Geen mindere dan onze koning-dichter Vondel zong
hun lof, onder hun in 1671 uitgege\'en portretten aldus :

Offert Wouter met Elias,
Doove verf schijnt hemels \'ier;
Eet hij 't Paaschlam met IMessias,
Zijn penseel vol aard en zwier,
Draaft te geestiger en stouter.
Zet zijn beeld op 't schilders outer.

Didriks uurglas is verloopen;
Nog volhardt hij, door St. Jan
't Volk te leeren en te doopen.
Daar het grimmelt om dien man
Zoo vol ijver als boetvaardig.
Is die held geen kunstkroon waardig?

i4|Hun leven en strijden aan ons te
laten voorbijgaan, hun worstelen met
wat hun geest wilde schrijven en wat de
materie hun in dien tijd toestond, is een
studie, die hun werken \'erdient. Vergun
mij echter, dat ik dit onderwerp alleen
aanstip, als zijnde meer het gebied van
den technicus. Het leven van cien mensch
heeft gelukkig meer dan eene zijde, te
samen vormen zij bij den waren mensch
een geheel en zoo kunnen wij de Cra
beth s ook in verband met hun huiselijk
leven beschouwen en vragen stellen. In
ueiken kring groeiden die broeders open
in welke omgeving \\-erkten zij ? Hier
opent zich een veld voor de fantasie,
bchaarsch is wat wij van hen ten dezen
opzichte weten.

levergeels vragen wij in de eerste
plaats wie hun moeder was, omdat zij
och gewoonlijk een stempel 011 den jon
gen mensch drukt, die het geheele leven
door zijn invloed doet gelden. Zelfs over
u a lun vader was, loopen de meeningen
uiteen. Visten vroegere schrijvers ons
hem voor te stellen als Pieter Krejiel of
Ivrepele, aldus genoemd, omdat hij mank
liep en van hem te vertellen, dat hij

gebleken, datJ  eds het vak uitoefende, waarin
zijne zoons ̂ eens zóó zouden uitblinken,

f  • . men dan ook van hen ge-iiigen, ^dat m het glasschrijven hij hen
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de fakkels van hand tot hand gingen. Daar beide broeders te
Gouda geboren zijn, zou deze stad aanspraak kunnen laten gel
den op het bezit van een gedenkteeken of plaat, herinnerende
aan die groote meesters. Maar terecht begreep en begrijpt men,
dat een dergelijke hulde verbleken zou bij de eerezuil, die het
broederpaar in zijn werk vindt. De Vereeniging ,,Crabeth" i) tooide
zich met hun naam, omdat hij meer zegt dan een omschrijving.
Ons is bekend, dat beide gehuwd waren. Maar alleen de

naam van Wouter's echtgenoote, Neeltje Goverts van Proyen,
is bekend.

Dit is om zoo te zeggen wat wij van hen weten. De vraag
naar hun geboortejaren is evenmin te beantwoorden als die
naar hun sterfdagen. 2)

Gelukkig is de laatste vraag overbodig, omdat dergelijke
geesten tot de onsterfelijken behooren.

Wanneer wij hun werk nagaan blijkt, dat in deze kerk, die
in 1552 gesticht werd. 9 glazen van Dirk en 4 glazen van
Wouter gevonden worden. De andere zijn van leerlingen der
Crabeth's en anderen.
Die glazen zijn merkwaardig ook met het oog op de schen

kers. Vriend en vijand uit één zelfden tijd trekken aan ons
voorbij: naast een Willem den Zwijger staat een Philips II.
Wat bovendien vermeldenswaard is, is dat de beeldenstorm

en overdreven godsdienstige uitingen gelukkig zonder schending
aan hen voorbij trokken, dat de voorstellingen der Heiligen
geen aanstoot gaven, evenmin als de zinspeling op het lot der
beeldenstormers.
Dankbaar mogen wij zijn, dat de Goudsche burgerij — zoo

bij haar in dezen strijd gevoerd is — terecht begrepen heeft, dat
het hier een vergrijp gold aan ongeëvenaarde kunstschatten.
Schatten, wier waarde steeg, naarmate men later doordrongen
raakte van het denkbeeld hier te doen te hebben met een

verloren kunst. Een kunst, die eerst in onzen tijd weer nieuw
leven wordt ingeblazen.

Wij Nederlanders zijn menschen, die wikken en wegen, vooral
waar geldelijke belangen betrokken zijn. Wanneer wij deze
glazen zien, gemaakt in een tijd, dat de oorlog schatten ver
slond en ook weer schatten aanlDracht, dan is de uitroep wel
gewettigd: Wat waren die menschen breed aangelegd, wat
hadden zij nog over voor hun bedehuis! Laat ik u een enkel
getal noemen wat voor een glas betaald werd. Het bedrag
pleit tevens voor het goedkoop werken der Crabeth's. Zoo ont
ving hij voor het glas, dat de Hertogin van Parma schonk,
101 stuiver per voet.

Zelfs al brengt men het verschil in geldswaarde van nu en
toen in rekening, dan is nog het bijvoeglijk naamwoord ,.goed
koop" op zijn werk toepasselijk en hebben wij hier te doen
met een van die tegenstrijdigheden met de spreekwijze:

,,goedkoop duurkoop."
Hun snelheid van werken blijkt wel hieruit, dat Wouter

binnen den tijd van zes jaren drie groote glazen maakte. Dirk
werkte nog vlugger en leverde in drie jaren zes glazen.

Bekruipt u de lust te weten, waar zij werkten binnen Gouda,
dan zijn wij wel in staat u hun woonplaatsen aan te wijzen.
Zoo woonde Dirk aanvankelijk op de Zeugstraat. Hij overleed
achter op de Gouwe, tegenover de Turfbrug, het vierde huis
zuidwaarts van het Nonnenwater af. Wouter overleed achter
de Vischniarkt N.Z. naast het hoekhuis op de Gouwe.

Verlangt gij de portretten der mannen te zien, wier namen
steeds aan dien van Gouda zullen gekoppeld blijven, begeef u dan
in de kerkekamer en gij zult Iwvendien
zien, dat beide in het volle genot van
hun gezichtsvermogen zijn. Op hen is
dus het verhaal niet toepasselijk over zoo
menig kunstenaar dien de oogen uitge
stoken werden ter voorkoming, dat hij
elders zijn kunstwerk herhaalde of zelfs
in verbeterden vorm maakte.
Toch kan de overlevering niet zwijgen

van naijver, één trekje moet toch ver-
' teld worden en wel, dat de bioedcis in
elkanders tegenwoordigheid steeds hun
werk bedekten!
Wij laten de vertrouwbaarheid van

dit verhaal in het midden.
Dat hun werk onderling verschilde,

spreekt van zelf, het waren immeis
meesters in hun kunst. Eigenaardig ge
tuigt dan ook een schrijver van hen
hetgeen Dirk doet door zijn diepzels,

werkt Wouter uit door zijn verwen .
Voor ons zijn die glazen vol leven,

hetzij de zon met hare tintelende stra
len het tafereel verlicht tot 111 de schuil
hoeken, hetzij dat de strijdende stralen
alles in een wazigen, maar toch hanno-
nieusen sluier hullen.

Eere aan Gouda, dat alle tijden dooi
in meer of mindere mate voor deze
kunstschatten zorgde. Van die zorg uit
vroegere dagen getuigt, volgens de reke
ningen het afeischen van sommige der
oorsjironkelijke cartons, hun bewaring

i
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HET SLOT VAN ZEIST. OUD-HOLLANDSCHE SCHOUW.

{LINKER SLOTVLEUGEL).

en later laten maken van teekeningen door Christoffel Pieison,
Boëthius en Lepelaar. In onzen tijd heeft Gouda wederom
zich aangegord voor de noodige herstellingen, want, zooals bekend
is, worden de glazen met Rijkssubsidie hersteld.

Zal ik nu nog de andere kunstenaars gedenken: dien Adriaen
G. de Vrije, dien Dirk \-an Zijl, dien Daniël Tomberg, dien
Willem Tybaut, dien Cornelis Klok, dien Cornelis IJsbrandsz.
Kussens en dien Klaas Jansz.?
Doch ik vergde reeds te veel van uw geduld, al geldt het

hier ook jiersonen, wier werken een Vondel bezong.
Overneming verboden. F. A. HOEFER.

1) Ue Vereeniging „Crabeth" tot instandhouding van oude ge.schilderde gla/.en
i Nederland.

2) nirk overleed [viiór S tuli 1577 alsjwediiwnaar. Wouter nog geliuwd
vóór 28 Mei 1590.

I
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HET SLOT VAN ZEIST. SCHOUW IN DE EETZAAL.
{LINKER SLOTVLEUGEL).

UIT DE GESCHIEDENIS VAN

HET WINTERKONINKJE.WINTERKONING, roitelet, king-bird, Zaunkönig —
heel Europa heeft dit grijsbruine vogelke met het
leuk opgewipte staartje tot koning gekroond. We
behoeven niet te verwijzen naar het zoo bekende
verhaaltje van de vogels, die een koning wilden

en waarin de winterkoning zich door list nog boven den adelaar
wist te verheffen; 't is een oude legende, welke in haast alle
landen nog . loopt en ook bij ons volk geen onbekende is. Wij
vonden een variant daarvan uit den Gelderschen volksmond
opgeteekend in een meer dan zeventig jaren oude almanak. De
vogels zetten daar den brutalen winterkoning voor straf ge\'angen
in een molshoo]^, waarbij als bewaker de uil werd aangesteld;
bij zonso])gang liet deze echter den kleinen schalk ontsnappen.
Daarom bes])otten nu alle vogels den uil.

Dit motief vindt men ook elders in den volksgeest terug. Zoo
is er een overoude fabel, welke vertelt dat de winterkoning het
vuur uit den hemel op aarde zou hebben gebracht, doch daarbij
al zijn veeren verschroeide. Normandische boeren vullen dit
verhaal aan en zeggen dat alle vogels toen den kleinen held
een van hun veertjes gaven om er zich mede te bedekken, be
halve de nurksche uil.
Sedert dien verbergt de uil zich overdag, omdat hij uit

schaamte de andere vogels niet onder de oogen durft te komen.
Wie zou het kleine, vlugge winterkoninkje, dat onze dorre,

wintersche hagen met zijn helder geluidje verlevendigt, een
kwaad hart kunnen toedragen? En toch, — er is bij de af
stammelingen der oude Kelten een wrok tegen dezen vogel, een
afkeer van zijn wezen, welke zich juist in het hartje van den
winter manifesteert. Kersttijd staat vanouds, vooral in Ierland,
in het teeken der vervolging van den winterkoning door de
jeugd. Ook daar kent men de legende, welke hem zijn konings
kroon door list bemachtigen deed; — wij vinden dat meer guitig
dan rechtaf slecht! Zijn kwade teeken is dan ook van anderen
aard en vindt oorsprong in den algemeenen ban, waaronder
zoo vele jilanten en dieren, eenmaal attributen en zinnebeelden
uit naturalistischen eeredienst, verzonken bij het baanbreken
van Christelijke vereeringsvormen.
De Druïden der Britsclie Kelten gebruikten het lied van den

winterkoning als waarzeggend teeken, de vogel zelf deed bij
wichelarij dienst, was vereeringsvoorwer]5 bij de heidensche mid
winterfeesten en werd als zoodanig, toen die door de Kerstmis
viering vervangen werden, naar het rijk van den Booze verwezen.
De Engelsche vogelnaam ,,Wren", verwant met drean of dhruleen
in het lersch, beteekent ,,druïdenvogel", waarzeggende vogel.

Evenals met Palmpaschen bij ons de jeugd placht rond te

samenstel van palmgroen en g nmpanc houden met
hv«dc.„ KorrfdjB de lersd.c jongens ™f JJ, jS, .aar-
een ,,\vran busli . Het is een . , den top een levenddoor khmoprankcn geslmgerd zi n, tcrvvij zicli ook uit
winterkoninkje is vastgebonden. Zeil i.i.pcsen en zingend
met bonte, wapperende linten of met
gaan ze de dorjishuizen langs, natuur ij " ingetrokken
^ Op Kerstdag z.jn ze in tierende troepen het veld
en hebben links en rechts oji dorre Ve het
geslagen om den kleinen winterkoning na te f,
Lme\'ogeltje levend te pakken kregen. I"
de lawaaiende wran-boys dorpwaarts gev oer , ,
zouden ze den ommegang met den wran
Het lied dat daarbij gezongen wordt is typisdi gen eg,

ter vergelijking met soortgelijke refreinen bij ons, (
te vermelden:

The wran, the wran, the King of birds,
St. Stephen's Day he was caught in the lui ze ;
Although he is littlc, his family's great,
So I pray you, kind lady, to giye a tratc,
Sing holly, sing ivy, sing ivy, sing
To keep a bad Christmas it is but a folly;
For Christmas comes but once a year.
And when it comes it brings good cheer.
Shake, shake, shake the box!
All silver, and no brass;
Up with the kettle and down with the jiot,
Give us our answer and let us be gone.

We hunted hiin up, we hunted him down.
Till one of the wran-boys knocked him clown.
Mr is a worthy man,
Unto his house we' ve brought the wran ;
The wran, the wran, as 3'ou may sec,
Is guarded by the holly-tree.

God bless this household evermore,
To all the sick their healtli restore.
Shake, shake, shake the box !
All silver and no brass;
And if you fill it with the best,
We'11 jiray that in Heaven your soul may rest.
But if you fill it with the small,
It will not do for our boys at all !

Zooals men ziet, 't is al net als hier te lande; ,,Hier woont
een brave man, die veel geven kan!" of ,,Geef ons een centje,
dan gaan we voorbij!"

Sint-Stejihen's Day valt samen met den tweeden Kerstdag,
en de legende heeft ook de herdenking van dezen martelaar
gecombineerd met de vervolging van het winterkoninkje, in
sommige streken ,,duivelsknechtje" genaamd.

Stefanus, vers'olgd door de Joden, zou zich onder de gasjiel-
doorns verscholen hebben, en was vast aan hun aandacht ont-
snajit, had niet een winterkoninkje door luid zingen hunne
schreden daarheen gevoerd. Het zou dan ook niet meer dan
recht zijn, het verraderlijke ding met steenen dood te gooien,
evenals de verbitterde Joden den heiligen Stefanus gedaan hebben!
De toespeling in het lied oji het groote gezin van den kleinen

winterkoning ziet op zijn talrijk broedsel, uit een zes- tot negental
eitjes bestaande.

Gelukkig voor deze vogeltjes laat men hun broednesten, welke
zoo kunstig samengevlochten zijn en om de jiractisch aangebrachte
zijopening hun den wetenschajijielijken bijnaam trogUidytes of
holbewoners bezorgen, ginds in den regel ongemoeid.
De vrees om een hand te steken in de woning van den druïden-

vogel is daar de oorzaak van; de slang toch, welke men oji
den nestbodem als bewaker der eieren fabelt, zou toeschieten
en der druïden wraak voltrekken.

*

Hoe verwonderlijk langlevend is toch alles wat eenmaal uit
de volksziel gesjiroten is, hoe schittert voor immer het gouddraad,
waaruit de legenden geweven zijn, om de eenvoudige dingen
dezer wereld! Welk een innerlijke jiracht in al die uiterlijk zoo
simjiele volksmeeningen en gebruiken, — als we maar steeds
wisten te vinden de bron, welke gelegen moet zijn in het rijk
der symbolen, der verbeeldingsvormen \-an groot-menschelijke
levensvereering.

Overneming verboden. pj, Gr.'^.AF.

RECTIFICATIE.

Onder de twee eerste foto's bij mijn artikel Koekoek in lut
nummer can 18 Januari gelieve men als naam van den foto
graaf te lezen: J. Vijverberg, Noordgouwe (Z.). Eere wien
eere toekomt.

De foto van den heer Biirdet, bij datzelfde artikel, is afkom
stig uit de stereocollectie van W. Versluys te Amsterdam.

A. B. Wie,MAN.
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Foto's C. Vfcedeuiiirgh Jr.

VROUWEN MET GOESCHE- GE ZUID-BEVELANDSCHE SIERADEN.

DE SIERADEN BIJ DE KLEEDERDRACHTEN IN DE
VERSCHILLENDE PROVINCIES.

(Vervolg).ZOO verschillend en met zulke besliste kenmerken als de
sieraden der vrouwen zijn die der mannen nooit ge
weest. Integendeel; er heeft steeds een trek van gelijk
heid door de kleeding van den boer in verschillende
streken van ons land geloopen. Om te beginnen was

en is nog een algemeene dracht: twee rijen witzilveren knoopen
van het bekende Zeeuwsche model op de

'gekleurde borstrok en aan den hals twee
gouden knoopen, welke het onderhemds
boord bij elkaar houden. In die knoopen
zijn een tweetal modellen te onderscheiden,
nl: de gewone Zeeuwsche knoo]) geheel van
draadwerk en de knoop welke door een bol
van jdaatgoud gevormd wordt, belegd met
knopjes en spinnetjes in geometrischen
vorm. De eerste komt voor langs de Noord
zee van Zeeland tot den Dollar; de tweede
in Zeeland, Z.-Holland en om de Zuider
zee. Reeds op zeer jeugdigen leeftijd vor
men de knoopen een onafscheidelijk deel
van de kleeding en hebben zelfs in de
eerste levensjaren der kinderen een be
stemming : uiterlijk onderscheid tusschen
jongens en meisjes, die tot het vierde jaar
dezelfde kleeren (rokken) hebben. De jon
gens dragen dan een zilveren knoop onder
de mouw en als de dreumessen loopen,
komen twee zilveren, soms gouden knoo
pen op het hemdsboordje!
Ook oorringetjes hebben zeer langen tijd

tot de mannensieraden behoord. Zéér, zeer eeiwoudig zijn zij
altijd geweest. Niets dan een rond oogje van zilver of van
goud. Soms ook was daarin een of ander motief aangebracht
zooals een ankertje of twee gekruiste schopjes. Nu gaan ze er
meer en meer uit, maar toch., in Schoonhoven wordt door
een enkelen zilversmid, een sj^ecialiteit trouwens in oorringetjes,
wel 1000 paar in de maand vervaardigd. Onbegrij]relijk, als
men nagaat hoe weinig men mannen met oorringen aantreft.
De bekende horlogeketting met seignetten, langen tijd zelfs

een stads-mode-arti-

kel, is eveneens een
overal \'oorkomend

artikel, door de boe
ren en door de
visschers gedragen,
evenals de zilveren
sigarenpijpjes met
een vogeltje of
paardje en de porte-

:  monnaies of sigaren-
^  kokers belegd met

DRIEDEELIG GOUDEN SLOT VOOR BLOED- dunne gegraveerde
KORALEN KETTING. (IValchenn). zilveren of gouden

CANNETILLE

OORBEL.

{Zccinvsch - Vlaandcrc/i).

plaatjes. Wat eenig onderscheid maakt zijn de gordeljdaten of
z.g. ,,broekstukken", welke in Zeeland, Volendam, Marken, Urk
en ten O. der Zuiderzee worden gedragen. Soms bestaan die uit
een groote 17e eeuwsche zilveren munt — of namaak daarvan.
De bolvormige en de platte knoopen wisselen elkaar af; zij bereiken
niet zelden een middellijn van b a 8 c.M. Zij zijn óf uit draadwerk
ver\-aardigd, óf uit twee bolle platen, op
elkaar gesoldeerd, waarvan de bovenste een
of andere voorstelling weergeeft, meest een
bijbelsch tafreel. Die voorstellingen zijn
meestal een mysterie, deels door de ondui
delijke uitbeelding deels door de onzui\'ere
uitvoering. De woorden van Prof. Gailée,
dat een studie van de werkplaatsen en hun
invloed van belang is, zijn vooral hierop van
toepassing, want zoo oppervlakkig zou men
vermoeden, dat die afbeeldingen een zelf
verkozen uiting waren van de bevolking, te
meer waar die o\-er 't algemeen kerksch is.
De werkelijkheid leidt tot een andere erva
ring: noch de kooper weet waarom hij juist
die knoop verkiest, noch de fabrikant weet
waarom hij juist die \-oorsteIling liet in beeld
brengen. Wèl weet de laatste, dat hij niet
beginnen moet met nieuwe ideeën, nog min
der met nieuwe motieven of stijlen.
De \'ervaardiging van verschillende dezer

sieraden neemt een aparte plaats in de Hol-
landsche goud- en zilverindustrie in. Zij heeft
haar centra en haar sjiecialiteiten. Hoorn,
Leeuwarden en Groningen zijn langen tijd
voor het Noorden de steden geweest waarin de ])ro\-inciale
sieraden gemaakt werden. En \-oor Zeeland is liet voor een zeer
klein deel Goes en Dordrecht, maar voor het grootste deel
Schoonhoven. Hoe interessant ook, het is ondoenbaar de \'er-
vaardiging van de verschillende voorwerpen na te gaan; hoog
stens kunnen we het

eigenaardige aanstip-
])en. Zoo b.\'. van de
Friesche kap, waarvan
we boven reeds schre

ven dat zij geslagen
werd. Dat gebeurt uit
één stuk goud, dat al
dunner uitgeidet wordt
onder de onojdioude-
lijke slagen van het
hamertje en tegelijker
tijd rondgewelfd tot een
prachtig-strakke kaji,
zonder één buts of bult.

Dat vereischt een be- PORTEMONNAIE MET^ZTLVER BESLAG.
heerschen \'an het \'ak. (Oo.ul>ur};).

CANNETILLE

OORBEL (Oosthu,-!;).
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Evenzeer vergt de strakheid der hoofd
stukken vaardigheid van den werkman.
Zoo licht buigt de gouden ]daat krom,
vooral onder het soldeeren der achterstuk
ken ; dan wordt de effen glans onderbro
ken en dat mag niet.
Wat óók een vereischte is van de hoold-

stukken : de keurteekens door den rijks-
waarborg ero]3 geslagen moeten o]! een
bepaalde plaats staan, anders zijn ze voor
den fabrikant onverkoopbaar. Noch bij
de krullen, noch bij de hoofdstukken mag
daarvan een centimeter worden afgeweken.
De bewoners van de Zuid-Hollandsche

en Zeeuwsche eilanden zijn bij uitnemend
heid kenners van keurteekenen, beter
dan het meer ontwikkelde en van alles
meepratende stadspubliek! Zij weten het
14-karaats teeken te onderscheiden van
het i8-karaats, kennen het verschil in
het waarborg- en belastingteeken.

Zij eischen gewaarborgd goud of zilver voor hun sieraden;
metaal van minder gehalte of doublé komt niet voor dan in
een of ander medaillonnetje of armbandje, dat met de provin
ciale dracht niets te maken heeft.

J*oia L. Vreedenburgh Jr.

nORLOGE-

SLEUTELTJE.

Foto C, Vreedenburgh yr. PIJPJE.

In het volgend nummer tot slot iets over het cannetille,
het draadwerk in goud of zilver.

C Vreedenburgh Jr.
Overneming verboden. (Slot volgt).

Foto C. Vreedenburgh Jr,

WALCHERSCHE DR.iCHT, MET DE OUDE
'■ m ■ VOORHOOFDSNAALD,
(EEN ONGE?IUWDE VROUW HEEFT DEZE BOVEN DEN

LINKERSLAAP).

Het liefdeleven van den eikenspinner.
(Slot). , ^ .

1  flat iedere stof, onver-DE volgende proeyen leeren me, ^ bracht,
schilhg welke, ^ eikentakje da J
kan vervangen. Eemgen t d ^
wacht worden, zet ik J 1 (-jan weder van
of van flanel, nu een ■ , zacht bed, oj» hout,

l)apier, ja zelfs leg ik haar oji ^en m gg^igen duur oefenenon glas, op marmer. Na een contact fiuvgische werking
al deze voorwerpen op de mannetjes d - Aie-enschan inuit, als het wijfje zelve, ja ze behouden deze eigcnscnaji in
meerdere of mindere mate. , p,-^ geschikte

Bedienen we ons van een der voor ons
sloffen, van flanel bijv,, en fflesch met
In een lang reageerbuisje of nog beter in te ver-nauwe ojiening, juist wijd genoeg ofjg d|n Lheelen
leenen, breng ik een stuk flanel, waarop J 1 snartelenmorgen heeft doorgebracht. De_ bezo^ l,eb hun een
er in rond, maar kunnen er niet weer ofmni-An
muizenval klaargemaakt, waarin pi
Maar ik bevrijd de ongelukkigen en brmg he s i v ^
doos, die ik daarop volkomen sluit. De onbezonnen bezoekers
gaan dan toch opnieuw de reageerbuis binnen duikelen opnieuw
in de val, aangetrokken door den geur, dieii het daaimee oor-
trokken flanel aan 't glas heeft meegedeeld.

'f T nVaa<; zplf laat neruens een zichtbaar sjioor achter, üj)

geen spatje te zien, t is nog
dat 't wijfje er zich op nederzette. ^ i i. i

Het jiroduct zelve schijnt zich uiterst langzaam te ontwikkelen,
er moet eerst een weinig van aanwezig zijn. ah'orens het zijn
krachtdadige werking kan doen gevoelen. Wordt het vMjlje van
haar zitjilaats v'erwijderd en ergens anders neergezet, dan ver
liest ze onmiddellijk haar aantrekkelijkheden en laat de om
geving onverschillig; eerst wanneer de rustjilaats, door een lang
durige aanraking van haar geur doortrokken is, komen de gasten
ojmieuw ojidagen en geniet ze de eer van een druk bezoek.

De tijd, waaroji die waarschuwende stroom merkbaar wordt,
is verschillend en hangt van de vlindersoort at. Het jias geboren
insect heeft eenigen tijd noodig om te rij jon en de retorten
in gereedheid te brengen, 't Wijfje van den (ii'ooten Nacht-
jiauwoog, in den vroegen morgen geboren, ontvangt soms dien
zelfden avond nog, anders den volgenden dag. na een voorbe
reiding van veertig uren, reeds bezoek. Dat van den monnik
vlinder stelt 't visite-uur wat langer uit : haar huwelijk wordt
jias na twee of drie dagen afgekondigd.

Laten we ten slotte nog even terugkomen oji de rol, die de
sjirieten vermoedelijk sjielen. Het mannetje van den monnik
vlinder heeft ze net zoo prachtig, als dat van den Grooten
Nachtpauwoog, die ook in liefdezaken denzelfden ijver vertoont.

Met dezen herhaal ik mijn bekende am])utaties. Niemand der
geopereerden keert weder, maar daaruit mag nog absoluut geen
conclusie getrokken worden, omdat de Groot Naclitpauwoog
ons heeft doen zien, welke andere ernstiger oorzaken erbij in ,
't sjjel zijn.

Bovendien stelt een andere sjiinner, de klar er-sjunner, *) zeer
na verwant aan den onzen en met e\-en jirachtige sjjirieten
getooid, ons voor een zeer lastige vraag. Hij komt in deze
streken veelvuldig voor; zelfs oji mijn erf vind ik vaak zijn
cocon, die zoo volkcunen oji dien \-an den Eikensjiinner ge
lijkt, dat ik me aanvankelijk door den schijn liet beetnemen.
Van zes cocons, waaruit ik den monnikvlinder \-erwachtte,
verschenen tegen 't eind van Augustus zes wijfjes \-an de tweede
soort. Nu, nimmer hebben deze, onder mijn dak geboren wijfjes,
eenig bezoek van een mannetje gehad, hoewel die sjirieten-
dragers ongetwijfeld in de omstreken aanwezig zijn.

Zijn de groote en gejduimde sprieten inderdaad toestellen
om informaties oj") grooten afstand in te winnen, waarom zijn
dan de daarmee jmachtig toegerusten niet gewaarschuwd, om
trent hetgeen er in mijn werkkamer heeft jilaats gehad ?
Waarom laten hun fraaie vederbossen hen onverschillig bij
gebeurtenissen, die de andere spinner in grooten getale zouden
doen toesnellen ?

Het zij hier nog eens gezegd; het orgaan brengt niet altijd
de \"ereischte geschiktheid mee.

Deze is begaafd, gene is 't niet, al bestaat er tusschen beider
organisme de meest r olkomen overeenkomst.

.  J- H. Fabre,Overneming verboden. (Vert. door P G )
Lasiocampa trifolii Esp.

KONINGINNEDA G.De straten van het stille stadje waren nu ccl rumoer in
de gelen gloed versjireidende a\-ond\-erlKiiting Van
alle kanten dromden de feestvier-lustigen nog meer
aan Het was nog vroeg op den armnd en men lum zien
en hooren hoe het gejoel telkens bij toestrooming ^•an

meer volk aangroeide. *
.  „Oranje boven, oranje boven, leve Willeniien!" bulkten de
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los,
Iri-'st,

ii aLCHi-RSCHi-: scHoi:xGi:sp.

natlfi'oiul in nuirsch-niaat.

Joiif^ens CU meiden in rij-f^ruei)-
jt's gearmd er aanhoudend oji

v\ ant liet was een nationaal
dat ge\ iei"d werd.
een iileintje stond binnen

een hoord-omlieining een wit-
gipsen borstbeeld der koningin,
o]> een \'erlioooi,ig
sienng \'an bloemen en plan
ten in \'etpotjes-ilUnninatie, en
lomlom ()]) den grond in regel-
niatige iiguren honderden liidit-
sehommelende glaasjes als een
^til, nederig eerbewijs, waarover
de beeltenis tier ieest\'ierende
^■orstin met een stillen glimlach
heen keek.

I it cle \'orte kwam de muziek
aanruisehen \'an een harmonie,

in maisiii-maat. Idonderden jongens sju'ongen dol-
mtgelaten. gearmd of met de armen omlioog zwaaiend vooroi);
zwaarstampeiid sprongen zij oji de straatkeien op den maatslag
tier knjsehend-sjiementle eymbalen en \-an den tlikken trom.
ttp het jilemtje bij tle kiosk gekomen, hield de muziek op, en
langs tle houten trajijes betraden de muzikanten met hun hei-
blinkende instrumenten de muziektent, terwijl tle
longens m langen slingerkring er om heen zwier
den, woordenlooze deunen uitlallend. Maar daarna
begon jileehtig-gewiehtig de muziek het Wilhelmus
te s])elen, waaroj) het x'erwarde stemmengegons van
de mensehenmassa bedaarde, tot er een indruk
wekkende stilte lag over de duizenden menschen,
die nu wisten van het leest der koningin. Maar na
dien jileehtigen inzet volgden de ojigewekte mar-
■-ehen, die het lachen en zingen, het dansen en
-jirmgen en het lallende schreeuwen weer wekten.
In onstuimige (eest-furie liet het volk zich nu voor
goed los. (iroejien van tallooze jongens en meiden,
mannen en vrouwen, hosten wild in het rond, zin-
gentl en tierend, zich lawaaierig loslatend in uit
bundige dartelheid. En toen kwamen de grapjien-
niakers ojidagen met valsche, zwarte snorren op
hun lollig gezicht en bont-papieren mutsen of gek-
\er\()rmde hoeden op hun koj) en bont-kleurig-
papier-\'ersierde paraplu's omhoog stekend, tusschen
de nienM'henmenigte door sjiringend, zich aanstel
lend aE gekken. Èroote troejien \'an die gekkelijk-
^ crmomtimi zwierden o\'er het jilein rond en
\erd\\enen dan weer in de zwart-\'ollc straten.

er een geruiscli en getier van duizen-
icaar zingende, schreeuwende mannen-

cn \ rouwenstennnen, wrinengd met het langgeiekt-
-ehreeiiweng, eentonig geteütereteü van de rood-
wit-blauw-kartonnen toeter-tromjietjes.

(ieen dacht er nu meer aan een feest van de
koningin. Het was nu leest, een pret-maken zondei
grenzen ; waarom, daar dacdit geen menscli meer aan.

Al voller en voller jiropten
de smalle straten zich oji met
menschen. (Irootejrers-gaslam-
pen omsluierd met oranje,
midden bo\'en de straten han
gend, wierpen een weemocdig-
'rossen gloed oj) de gtwels der
lunzen en de lioofden \ an het
dichte menschencomple.x.

Sommige huizen waren licht-
\-ersierd met kleurige papieren
lampions. In de
poorten o]>geslagcnvan dansende vetjiotvlammetjc.

de kruising van hoofd- en dwam-
stonden ter zijde van de rmnoeng-

rnenschen kalm *-n zwij-
uentl in hun rood-geelb  . . jp. i-egehnatig-netjcs naast

bruin-zwart glimmende
contrast \an kalmte

1 beral was
den door el

C. Vri-ede

hoofdstraten stonden cerc-
niet een duiz-vl'H'i-bke-

ring
Hij

straten
c'oortdrommende

kraam|)ies met
elkaar liggende,

uit klagen
w;

\'an

agenten
dronken

E"'

'^4

kortaf
wilde gex'en : ,, Anders
Een troejije jongens

het bureau, onderweg
wie het was. 0\'eral

i

nbur^li Jr.
ZEIWWSCHE BOER,

^eis ' uil houderden kelen. Hij het spelen wni
een \olgend nummer klonk de muziek wat
ernslig-weemoeilig. l'oen slroomden de men
schen wal weg naar de stralen.

Een \ rouw met een kind op den arm zei tot
haar man en de andere kinderen om haar heen
Oj) aangerlaan-meewarigen toon: ,,(lch wat
mooie muziek!" Ihi ouder hel
die stemmige muziek kwamen er twee
aanstaiipen met in liini midden een
oude man, hem sfeimeiid ouder ile armen.
(lemoedelijk ging het drietal naar het iiolilie-
biiri-an. Oiulerweg x'roeg een der agenten hem :
,,IIoe\ eel lieijer nou wel gehad ?" ,,N\'el lijltig!"
antwoordde de dronkene kortaf met een heslist-
heid, of hij te kennen
was ik zoo \er niet",
volgden hen tot aan
N'ragend en \ertellend
waar het droevige groejije voorbijtrok, hield het
rumoerig geraas in de stralen wat oji, als om
de gelegenheid te hebben eventjes geheimzin
nig te spreken over den ojigebrachte. . . .

Maar dan kwam het lawaai weer loeien over
de inenschenmenigte als eeii bruisende stroom,

die door alle straten zijn weg
zocht door licht en donker.

Door de drukste straat kwam
door het licht van de tallooze
lamjiions aan de \'ersierde huizen
een troejije ojigeschoten jongens
aangesukkeld, met in hun midden
steunend en \-oortduwend een
smoor-dronken kameraad.

Met Hauw-kijkende oogen rond
ziend zong hij door al de drukte
zijn jiotjiourri van liedjes af, oj)
dronkemnansmanier omgewerkt,
met een regelmatig armengebaar,
van tijd-tot-tijd waggelend oji zijn
beenen, alsof hij nu eens achter-
oc'er, dan vooroc-er, en dan weer terzijde zou c'allen.
Oji liet eind van de straat ontmoetten zij een stel
letje vrinden, waarbij een lichtaangcschoten veld
artillerist. ,,Hee Kees, gaje mee?" vroeg de sol
daat, den dronken Kees lokkend. Maar Kees zong
onverstoorbaar zijn liedje tot het eind, totdat hij
door het duwen en trekken der twee, \-crschillcnde
kanten nitwillende, jiartijen kwam te vallen en
rechtoji hleef zitten oji de straatkeien, zwijgend
met flauwe oogen rondkijkend. ,,Zeg Kees, bei jij'n
kerel, hè, bei jij 'n kerel ?" vroeg de soldaat oji-
hitsend. Maar Kees zei niets, keek met zijn duize
lende oogen in het rond.

,,Zoo'n hees" zei een man, die er naar stond te
kijken. ,,Ze moste num een hallef jaar ojisluife".
Toen beurden Kees' c'rinden hem oji en langzaam
ging het stel weer c'erder onder den hervatten
drens-zang \'an Kees.

't Was langzamerhand wat stiller geworden oj)
het muzick-jileintje, waar het laatste jiotjxmrri
was afgesjieeld. En toen als laatste nummer het
,,Wicn Xeerlandsch liloed" jdechtig over de men
schen zong, bedaarden deze als in onhewusten
eerbied c'oor het nationale lied. Ho\-en het jilein
S]>andc zich de.

DOP VOOR
BREIPPNNEN.

lioeken der straten met
lieesch hun

en telkens klonk als meest-gezon-, ,Hadijec-iee-jee, hadij""v
•kté dronkenmanstonen

alomme stemmengegons

de

hun fruitvTgentjes,
aanbiedend : . .Zachte

met
uitgehaald

over-

l

Telkens
gen deun'
lang-gci"'-'
iw.een het awaai

PIJPI\ 'R0ETER.

hrecmwd door de nog meer
It-nde meiden.
leuke gduiden
f.;,"' „I-hi we gane naar het kamj. van

lii.t j)lemtje sjieelde
■  en als een

Wll-

< een

ordeloos koor
uit de zang

de

nachthemel effen-
zwart zonder een

enkele ster. De harmonie ging
daarna van de kiosk al in marsch-
lied door de straten naar het
veld waar het vuurwerk zou
worden afgestoken.

In dichte drommen hosten de
uitgelaten troejijcs er heen. Maar
naarmate zij het vuurwerk-veld
nader kwamen, nam het lawaai
af, totdat het gierende zingenen
het roezemoezige lawaai er lang
zaam o\-erging in een gewoon
sjirekeii, zoodat het ten slotte
leek, of het er geheel stil was
geworden in de duisternis van
huiten-het-stadje.

Duizenden stonden daar onge-
dnldig te wachten en zwegen,
alsof ze daar iets te hooren zou
den krijgen. Ojieens schoot een
vuur-lijn de lucht in, zich zeil
c'crlengend, totdat zij jilotseling
aan 't eind hoog in de donkere
lucht met een scherjien knal een
worj) van geel en groen en roode

EIGAUESKOKER MET ZILVER
llESLAG.
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liclitl:)ol!en uitschoot in de diepte, die daardoor gelieel in kleurig
licht kwam te staan. Heel de omtrek werd onder de nacht-zwarte
lucht in een iantastischen lichtgloed gezet. Kort daarop zoo'n
tweede \'uurlijn de lucht in, hoog met een knal een regen \-an
groote \'uurdrop]5els neers]u-enkelend. En dan opeens stond het
heele veld in groen licht, dan rood, dan blauw, heel verin den
omtrek alles in bengaalschen gloed too\'erend. Fantastisch ston
den cle huizen met de menschen voor de ramen en ojr de halcons
in dien kleurigen, hellen, vreemden lichtgloed. Zware dampwol
ken stegen langzaam op in de windstille nachtlucht, een kleu-
lengloed vangend van het overvloedige licht.
En dan vloog er een vuurlijn omhoog, die lichtbollen neerwieri)

en uit die vallende lichtbollen regenden weer ontelbaar-veel
meuwe bollen, aldoor meer kleuren \-ertoonend en aldoor meer-
Ueuiig licht neerschijnend op de menschenmassa in het donker.
Een verwonderd „haohhh", gezamenlijk uitgestooten, als de adem
van chuzenden, ging er oji van de menigte als bewijs dat het
mooi was. ^ '

Dan kwam er een lichten 0]i jialen, dan viiur, dat spoedig groo-
tei, langer, breeder werd, snel als een vuurtje op een heideveld

hi vormend tot een groote ronde licht-ftguur,die aan t wentelen ging, een bonten regen van vuur-vonken

iSruitehm-ir ""Senblikken brokkelde de
r1,^ lU i t " zware, daverende donderslagen eindigdede heht-toovering, verstikkend in een dikken, witten damn d e
langzaam o]itrok met duiïen geur uamii, aie

1 wee pijlen schoten dan tegelijk de lucht in, de een even na

™,,dTgS' d.-" langüa.',,";;.':.;bmondenngt '„i,

SS
molen. Heel de nachteliike omtrU- een wind-
Rcnocgen-gelach van de volksmenigte \>nïe"
wentelende hguur branden Een 1 ifm' mmuten bleef deymeg: ,.Moe,\enne ze ÏÏraai niè\' ,2

hot

''Vil l iruiMaidi
vonigo hard.

I  ' ' ' '"Elat or I ilot
luidt , dj

V niot

1

oen
dd/c 1

 ireed-

thn-er-

aeling
(law-

ii ht-arrnen
\'an vuur,

'1 oor -^l bddt een

^'"1 --olioiHiiitonde
stoiloii ('"<in hot hichtniim

laatste viinrvonkon violon ronddiii noor, als
neervallende fontein in het zonno
slagen en het was weer donker o]
weer een vuurpijl hoog tlo lucht
rend-weerklinkonden knal van uit óón punt t;
uitschoot in een hguur als oen roiisa.'ht ig, ,
liggend oj) de donkere zwarte na.htluoht. ]." '
pijl lel-sissend schuin diuliddg, tientallen
vonken neerblazend. als versehieteiuk
vliegend.
En ten slotte ging rr een groote hguur aan het i . i

bieed netwerk van houten latten, en daarin y 'landen oji een
letters vlug aangroeien: ..Lang lexe onze kon,
door een groot N'lak van hel-gioedend l i. ht ' '""gvven
st.md die gro.ite hguur te schitteren lu llikker-h i

J)averende hoera's stegen er oii nit d.' iiienJ ' '
ueid het li.-ht\-lak kleiner, ontzettende
lend niet een gerekten weergalm ver in den
licht minderde sterk, steeds harder <h ,, ,
en steeds bruisender x id Gv vonken-str..<,in ^''^^vn, broeder

vil een zware,

langzaam dik

■er,
"■and

\ iel tle vonken-str.ioiii u,witte damp steeg op als uit een grooten
opdwarrelend.

viiinassa. Dan
'■'Hal len uitdonde-

«lavenlen '"""'vlv Het

t Is algeloopen ' ging er rond ov.-r het \add
-I \\\ani .geraas van steninu'ii onder d.' iii.a.

tiokken de voldanen terug naar het stadje
,  , * .e.ug uaa. iie. s.au|e enmiib . Andeien vornulen weer gro.ite troe|)en e,, , '^"'^''n stil naar

spiingeii, om oiuii.'uw aan den ■- ''^"Hiivn wi-.'r tozingen en te
11, oni <>]); Z\\ I,^■ndeloos lallend gesel.reeuw: Hadi jee- jee- je.
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