
Buiten
7^ JAARGANG 6. ZATERDAG 8 FEBRUARI 1913.

ê 'm mi

m

/'oto C. Steenber^h.

BEEKJE BIJ SANTPOORT OP EEN WINTERDAG.



64 BUITEN. 8 Februari 1913.

BUITEN
Geïllusbreerxl^X^e eWtl

aap Ket Buitenleven gewijd

INHOUD;

Beekje bij Santpoort op een winterdag. Illustratie blz. 63
De Landsche woning in Vlaanderen (vervolg),
DOOR Stijn Streuvels . 64

Openluchtmusea, door D. J. van der Ven, geïll. blz. 66—70
Naar de opgravingen van Pompeji (slot), door
Henri van der Mandere blz. 70

Boschduiven, door A. B. Wigman, geïllustreerd . ,, 71
Kijkjes in Drenthe, door L. E., geïllustreerd. . ,, 72
Beschrijvinkjes, door Chr. A. J van der Linden. ,, 73
Russisch kiekje, door P. E. W. K., geïllustreerd ,, 74
Rondeel (gedicht), door Hessel Jongsma . . . . „ 74

BERICHTEN VAN REDACTIE EN UITGEVERS.

Men gelieve alles wat de Redactie of de Administratie van dit week
blad betreft te adresseeren aan de Uitgevers Scheltema & Holkema's
Boekhandel, Rokin 74—76, Amsterdam, met de toevoeging:,, Voor
de Redactie" of „voor de Administratie van het Weekblad Buiten."
Duidelijke naam en adresvermelding wordt verzocht ook achter op de foto's.

Tevens gelieve men achter op de foto's duidelijk aan te geven, wat
ze voorstellen.
De uitgevers verzoeken beleefjdelijk dit blad te noemen als men 7iaar

aanleiding van eene advertentie, een aanvrage of een bestelling aan een
adverteerder doet.

itAoLve VOD SCHELTEMA«-HOLKEMA^^ BOEKHANDEL
K.Groesbeek & Paul Nijhoff -AMSTERDAM-

DE LANDSCHE WONING

IN VLAANDEREN.
(Vervolg).Hier in en rond dat huisje heeft hij zijn eérste levens-

indrukken opgedaan, hij heeft er het vrije kinder
leven geleid — het druistige vertier in de opene, de
vrije natuur. Onbekommerd heeft hij er gepoerd en
gemooscht en gespeeld en onbewust heeft dat huis

met al het aanbehoor, prente geslagen in zijne verbeelding —
het staat er levend en voor altijd, vereenzelvigd met de genoe
gens die hij er gesmaakt heeft. Tot in de minste onderdeelen
blijft alles in zijn geheugen; de gewaarwordingen zijn er onder
ling verbonden in de grilligste koppeling en waar hij aan het
ééne roert, gaat 't andere aan 't wikkelen. Het eene beeld wekt
onweerstaanbaar het andere en alles zit er verslingerd tot een
vast geheel. Die herinneringen geraakt hij niet los — ze zijn
geworden tot beelden die hem de genoegens van 't leven voor
stellen in onvergankelijken vorm.
Zoo zal de landenaar zich het gevoel van hoogste genot voor

stellen in eene herinnering aan het schamele waschhuis, het
afdak, achter in de woonkamer, waar hij, kind nog, eens den
spoelkom water kwam scheppen uit den ketel en den koelen
teug naar binnen voelde loopen toen hij verhit en bezweet van
't spelen in 't zand, naar lafenis zocht voor zijn dorst. Nu hij,
latertijd aan 't zware werk is en bij oogsttijd of anders, bezweet
is en dorst lijdt, zal hem 't visioen van dat koele afdak, met
zijn blauwe, vochtige schorren en zijn gemetselden kannebank
voor den geest komen. Hij weet nog lioe die kannebank ge
kleurd was in hevig roode steenen met witte voegen die er
onhandig en veel te vet op geschilderd zijn. Den blikken ketel
met' het heldere water erin en de gleieren spoelkom met gouden
bloemen beklaterd zullen hem bijblijven als een ongehoorde
kostelijkheid. Die heel eigenaardige, klamme kelligheid van dat
waschhuis waar deur noch venster de hitte in laten, zal hij nog
altijd ondergaan als een deugddoende gevoel, als eene heerlijke
verfrissching.
Het voorhof, de smalle streep tusschen voormuur en lochting
— het hoekje gras backten thuis, de groenigheid en de lommer
onder de boomen staat in zijn verbeelding als met paradijschen
glans overtogen en vormen in zijn verbeelding het poëtische
ideaal waar hij onbewust de drager en de vermooier \-an is —
omdat hij hier in dat s]-)el van zon en lommer de eerste droomen
der jeugd heeft voelen openbloeien, of de liefde gekend heeft.
De opene voordeur, die nooit toegaat of gesloten wordt tenzij
bij onweer of groote koude, vormt zonder dat hij 't weet, in
hem het o\'ergeërfde gevoel van gastvrijheid en de onbevangen
vrijheid aan in en uitloopen zonder klop]:>en of verwittigen.
De steenput vóór de deur, waar de emmer rinkelend aan de

keten, neerdaalt en naar boven rijst met t
blijft hem altijd als een beeld van onuitputtelijke kcislbaarheid
van waar de koelte komt en de verzoeking ^
Geraakt de landman latertijd, gedwongen of chior 1 uiten-

waardsche omstandigheden genoodzaakt uit zijn 1 g.
dan zal hem de treurnis bijbhjven zijn leven lan^^ en l et
huizeke waar hij te lande gewoond heeft za M 1
hoofd als eene gedurige verzoeking, 't Geen hem Lp^mLinaak
zaken voorkwam zal hij gaan \'ermooien om he
dat die herinnering in hem ojnvokt. , ,,-.+0110,,
Met een ongewone helderheid zal hij het zich v() > s

de dingen zien die hij vroeger nooit opgemerkt lieett.
Het huizeke waar men met de deur binnenvalt, — en zoo mag

men het heeten zonder aan woordenspel te denken ^ ̂
man met één stai) binnen is; waar gang noch afsluitsel noc 1
portaal het binnenste belemmert; waar het Icw-en bumt ligt voor
den vreemden bezoeker gelijk voor den vriend van t hui^-
Die woonkamer waar alles geschiedt, waar men eigenlijk ee ,

draagt ook het meeste deel van de herinneringen uit het leven
van den landman. . ,

Hij ziet ze in de beslommering van den verlanen tijd, wan-
neer er alles overhoop ligt en versmeten de vl(Ter beplakt
met eerde of modder, met hoopen beestenvoeder en den nauwen
geur erin van warmen damp uit den brutselenden ketel met
rapen of spoeling voor de geit. , ,

Hij ziet ze net opgeknapt in de stille rust der zondagen. De
vloer vuurrood in zijn witgevoegde ticheltjes; de murenliel der
wit met de groote hangklok rechtover de deur dat ghrn-
mend wezen met de bloeiende, roode roos geschilderd boven de
wijzerplaat waar de twee koperen wijzers zoo gemoedelijk den
loop van den tijd aanduiden den dag door en den nacht. En
de glimmend koperen slinger en de gang van den zwaren tik die
door de noensche stilte stapt als het eenige levende wezen dat
waakt terwijl alleman uit is of zijn noenetuk slaapt.
De groote opene schouw, de heerd met de zwarte grondrnuur

en de heerdplaat waar het vuur in leeft — heel die ruimte
tusschen de twee standfikken in blauwe klomjijes gemetst onder
het schouwberd en het kaafkleed, vormt het innigste plaatske
van 't huis. Daar hoog zijn de geheime haken en bankjes, waar
elk hoekje benuttigd wordt om alles te bergen en te hangen
wat droog moet blijven of door warmte moet bewaard worden.
Hier rond het heerdvuur geschaard hebben de kinders hun

eerste vertellingen gehoord van grootmoeder. Hier bij de lamp
herleefden de dingen uit den ouden tijd. 't Was langs hier dat
Sinterklaas binnen kwam en de manden en klotfen \'ulde met
dingen uit den hemel, 't Was hier dat men zich 's avonds zoo
veilig voelde als men de wind hoorde blazen door 't schouwgat
en beuken tegen de deur. Als 't werk was afgedaan en 't
avondeten genut, bleef men nog wat zitten rond het vuur
waar er gezellig gekout werd. Dan ging de deur soms
onverwachts open en kwam de jonge kerel uit 't gebuurte
die 't meisje van thuis haar hertje deed klojipen, hij ontstak
er zijn pijpe en bleef er wat kouten tot late in den avond....
zoolang dat vader en moeder er soms bij in slaap vielen en de
twee verliefden bij den flauwen schijn \'an 't lampje het wagen
dorsten een inzichtigen lilik te wisselen en een woordeken te
fluisteren dat geen van beiden nog ooit vergeten zou....

Diezelfde woonkamer is zoo verschillend van uitzicht alsdat er
uren zijn in den dag en dagen in het jaar.
Nu weer komt ze voor op het noenuur den Zondag in de rust

van den tijd, na het middagmaal, \'oor de c'esjiers; — als de
zon schingt door de twee kleine vensters al clen voorkant \'lak
op de witgeschuurde tafel waar de tasjes en gekleurde kopjes
nog staan ̂ met den suikeijiot erbij en de suikertangen de \*liegen
die er nijverig over en tusschen al die dingen rijden om er 't
hunne uit te halen.
De bloemengeur stoort door de ojiening der deur en het licht

dat binnenvalt woult getemperd door den voorhang van groene
b aren die over het breede euzie tot voor de vensters hangen.
Maai door het gioen langs boven en het groen der bloemen
die 111 potten oj, de vensterbank staan, valt de zon toch vlak
op de dicsse of sthaiuaai die aan de wand tusschen den schoor
steen en het venster in den voormuur dien hoek vervult Die

en en naaigereedschapkast bevat het keukengerief, de eetwan
en duizend dingen erbij Maar boven <.ji liet bladX Pa T
i ïdeur en'vereiF^ ■ vvemeling, een tonkdmgvan kfcur en veigiildsel. Daar staat het Mana-beeld tusschen
de bloemenkranzen onder glazen stoln Itm,- , 1
kandelaars te blinken; de fasjes en kö'nies ,n
die nooit gebruikt worden. Daar hangen ^ F
koper-kleurige lijstjes de godsdienstige nri„i;
tretten van den zoon in solflMt«.-,i-i«,„-

fvcn den muur in

zoon in soldatenideémn
dienen in de stad. n. n en de docliters die
Aan de zwartgerookte ribben en balken ,lor , n ■ ,

de reezems boonen. het plantzaad en so.n 1 ^.oldering hangen
vleesch. De stoelen zijn kreupel en wieoelen
uitgesleten vloer, maar het hout is J,, 'd'den oneften,
is met versche biezen bevlochten Sesclinurd en de zate

In de weefkamer is het aleven stil
1 eenen

en 111 den anderen het landalm
voor het kleine v enster eirin dtm Vênen'll^'i getouwe staat
aardapjielen en beestenvoeder en n-, ,.1,,. de voorraad
en ander gereedschap. Er heersclit een mmfi
tige eerde en verdossemdheid en schnnmel
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Aan den anderen kant der woonkamer komen twee deuren.
Eene die uitgeeft op de vaute die dient als slaapkamer en eene
die leidt naar de zoldertrap waar de andere bedden staan en
waar, onder het lage stroodak het schaarsche licht binnenvalt
door het dakvenster. Hier lieerscht er een bestendige schemering
en eene eigenaardige geheimzinnigheid waar muizen woekeren
en waar de kat 't best de wegen kent. In die verdokenheid,
onder de verdiepen van het dak, of tusschen de hanebalken in
de hoogte wordt alles weggeborgen wat zelden of nooit gebruikt
wordt. Brol en bucht, versleten of gebroken dingen die men
niet wegwerpt of verbrandt, maar opstapelt en opbergt omdat
men van niets sclreiden wil en er alles laat liggen omdat het
er altijd gelegen heeft. Omdat die waardelooze dingen deel uit
maken met alles wat van thuis is, als dingen van een geheel —
en wat men gewend is te zien en in de omgeving te hebben,
daar mag niet aan geroerd worden of veranderd.
De landlieden kennen hun huis met al wat er in is, van oppe

te neer en weten er hun weg in als in hun broekzak, maar
eigenlijke weerde hechten zij aan niets wat niet rechtsstreeks het
onderhoud of het werk aangaat. Zij voelen iets als eerbied
voor alles wat hen in huis omgeeft en bij 't meerendeel leeft
de meening nog dat zij er zijn om de dingen en niet de dingen
om hen. De man vooral hecht maar belang aan 't geen hij
gebruiken moet, verder laat hij alles op zijn plaats alsof het
niet bestond. De schoentrekker die hij eens te week gebruikt
's Zondags 's morgens hangt hij weer aan den koj^eren haak in
de schouw waar hij hem den volgenden Zondag weer zal vin
den. Zijn pijp en zijn tabak ligt weigerlijk weg en 't plantzaad
voor de groenten krijgt zijn plaats waar er van 't heele jaar
niet meer aan geroerd wordt. Van alle andere kleine brol of
van verdere orde of ojjschiksels, trekt hij zich niets aan. Dat
is vrouwe en meisjes werk. De vrouw, en de dochters als ze
groot worden, zorgen vooral dat het huis langs binnen en buiten
een net uitzicht heeft. Ze houden van vele en felle kleuren, van
blank en speiering. De vloertichels moeten vuurrood zijn en
net om ervan te eten; het hout van tafel en stoelen moet wit
geschrobd, de koperen kandelaars, de koperen potten en pannen
moeten kleisteren als goud; er moet een spiegeltje en een kam-
bus hangen tusschen de twee vensters; er moeten prentjes en
beeldekes staan en klinkklank op de schapraai en bloemen:
geraniums, floxen, musk en vetplanten op de vensterbank. Wat
de slaapkamer en de bedding Iretreft, daar schaft men minder
op. Men kruipt er donkerling in en donkerling uit en 's avonds
is men zoo moe gewerkt dat men aan zachtheid van wol of
reinheid van dekens geen behoefte heeft. De gedwongene zuinig
heid ook en de overgeërfde armoede met de overlevering van
aartsvaderlijke onbeholpenheid maken dat alles blijft gelijk men
't altijd gevonden heeft en men slaapt voort in het nest van
kaf of stroo, met brolgoeds en oude kleeren als dekens zoo
zacht en zoo gerust als op een bedde van dons.

Juist gelijk met 't beddegoeds is 't gebleven met den kost en
't eten, gelijk over honderden jaren — het hoognoodige, zonder
afwisseling of bezorgdheid naar beter. Als men maar den
grooten hoop krijgt en de hoeveelheid, blijft de pap, de aard
appelen en 't brood bij elk getijde smaken alsof 't altijd fijne
en altijd andere gerechten waren.
Een begeerte om iets te verbeteren, om 't anders te hebben,

komt bij den landman zelden in 't gedacht — aan rijk worden
'of sparen moeten ze nooit denken; maar anderszins hebben ze
't gevoel der levensvolheid, de geruste gewaarwording en 't
genot van te leven, zonder meer — zonder eenige andere bijge
dachte.

Dat leven is lastig en het weinige geld dat ze verhandelen
moeten om land- en huishuur te betalen en kleeren en huis
gerief te koopen, is dikwijls duur om te bemachtigen. Door tegen
spoed en rampen en de lastige jaren van den kinderkweek komt
men wel dikwijls nakend in den nood en moet er van 't hoog
noodige nog wel wat gespaard blijven. Maar de genoegens van
dat vrije en onbekommerde leven, tusschen de hoornen en
vruchten, in de opene lucht, zijn ook van heel bijzonderen aard
en met geen andere genoegens te vergelijken. Elke dag brengt
zijn bestaan en het leven komt rechtstreeks uit het werk
hunner handen. Het brood dat er op tafel komt, hebben zij zelf
gebakken van de terwe die zij zaaiden. De aardappelen die
boven 't heerdvuur hangen te brutselen hebben zij zelf geplant
en gekweekt. Daardoor is elke maaltijd in het landsche huis
als iets heiligs, iets als eene godsdienstige plechtigheid omdat
men de weerde kent der dingen die men in den mond steekt,
omdat men beseft welke moeite en arbeid het gekost heeft die
vruchten op te brengen. Daarbij komt nog de herinnering aan
de stemming der lichtenden en avonden dat men de dricht deed
en het werk op het land van de vruchten die nu tot voedsel
dienen; — het vreugdegevoel bij voordeelig en groeizaam weer,
herinnert men zich nog, gelijk de angsten nog herleven in hun
gemoed voor de rampen van 't hemelsch geweld die dreigden
heel hun have en opbrengst te vernoozelen en te vernielen.

Zij ondergaan het leven door den gang der dagen als iets dat
onmerkelijk voortschuift in een eeuwige begoocheling van jeugd-
herrijzenis. Bij elke lente ontwaakt in hen een nieuwe blijheid
alsof het leven telkens herbegon en zij zien de blaren groeien
aan de boomen, alsof 't de volmaking gold van hun eigen wezen.
Een begeerte naar 't onbekende bekoort nooit hun gemoed

en 't ongewone schrikt hen af als iets dat uit den booze is —

omdat zij met 't bekende en 't gewone zoo vertrouwelijk om
gaan en ermede vergroeid zijn.

*

Zie hem staan den landman, geleund tegen den deurstijl. Zijn
hoofd reikt tot aan het euzie van het dak. 't Is zomeravond of
in de lente na een zonnigen dag. Het werk is af en hij rust
wat na den lastigen arbeid die zijn leden lammieken. De rook
uit zijn pijp kronkelt op in de windstille lucht. Zijn broek is
gelapt en zijn versleten hemd hangt open op zijne borst. Zijn
bloote voeten zijn beplakt van de eerde waar hij gewerkt heeft.
Maar zijn gemoed is tevreden; hij geniet van de rust in den
avond en dat er andere genoegens zijn in de wereld, weet hij
niet of ze zijn hem vreemd.

't Wijf wandelt in 't veld en gaat den stand der vruchten
bezien. Haar blauwe voorschoot is gesclieurd ; ze is barvoets
en blootshoofds, maar ze moet zich voor niemand schamen.
De jongens spelen in 't zand op straat — hun kleeren zijn ge
havend en hun wezen is beplakt, maar vrij mogen ze ronsen
en wentelen zonder vrees om iets vuil te maken of te bederven.
En ginder, over de velden waar er andere huizen staan en

bekenden wonen is het ook zoo gesteld. Daar ook is de man
zijn broek gelapt en de vrouw haar i'oorschot gescheurd en zijn
de kinders even gehavend, ̂ faar die gelapte broek en die ge
scheurde kleeren liebben de kleur der eerde en ze pa.ssen bij
de omgeving. De leemen wanden i'an het huis zijn ook ge
lapt, — het stroodak ook is versteld en gatig; de l oordeur en
de slagvensters hangen scheef, de veurst is zaalrugde en de
zwekingen en noorboomen zijn doorzakt en even bochtig van
lijn als de takken van den ouden ];erelaar, die zijn gestalte
heft boven 't huis. De rondingen van het palmhaagje en de
looverbos van de vlierstruik zijn gelijk aan de rondingen die
wand en dak van 't huizeke afteekenen tegen de lucht. Menschen,
huizen en boomen zijn in overeenstemming, staan onderling in
verband, zijn eender van uitzicht en vorm en maken dat schoone
geheel uit waarover de avond, de morgen en de middag zijn
eigen kleur en geur en stemming legt.

Niets dat afsteekt of schreeuwt of valsch klinkt in dat saam-
gesmolten en saamgegroeid geheel. De luister van 't eene deelt
zich mede met het ander en de groote zon overglanst het al
gelijk met een schijn van gedegen goud. De natuur is hier haar
eigen tooister en in de ojien lucht, onder de schaduw van een
grooten boom, krijgen de schamelste dingen en de armoedigste
huisraad iets van den weerglans die uitstraalt van de omgeving
en worden er 't j)assende schakeersel en de onmisbare onder
deden die 't uitzicht helpen volledigen. In de volksbuurt eener
stadswijk waar de huizen op eene rei staan en uitgeven op een
binnenkoer zonder licht of lucht; waar de werkman zijne woning
verkennen moet aan het volgnummer boven de deur, daar wordt
de schamelheid door geen enkel straaltje poëzie in de omgeving-
opgeluisterd; — daar is de armoede een gruwel en de leelijkheid
schreeuwt er uit de kale vensters en de ruwe muren den be
woner tegen.
De halfnette kleedij van den fabriekwerker, de donkere stof

die wat afgedragen is en glimmend wordt, hangt hem akelig om
't lijf en zijn bleeke gelaat en getrokken wezen geeft den wee
moed uit of den wrok en de mistevredenheid van zijn gemoed.
Al wat er om en in die huizentroep te zien is van afval en
vuiligheid kan door den hevigsten glans van de zon niet gered
worden tot iets schoons of schilderachtigs •—het blijft afstootende
leelijkheid, uiting van menschelijke ellende.
Te lande wordt de mest op den messing door de zon omto(.)\-erd

tot een zuiver stuk kleurenschoonheid. Want de eenheid wordt
er altijd samengesteld door onderdeelen in passende accoorden.
Zie de haan met zijn bonten vedertooi en de hennen elk een
eigen stuk wikkelende kleur, ze zijn er aan 't werk oji dien
messing, ze hooren er bij want ze halen er hun gading uit. De
vlier of de lindeboom hangt er zijn welig loof over zoodat de
rij kom van groene ranken heerlijk samen klinken met 't warm
bruin en 't ambergeel van 't blinkend messinkstroo. En ligt er
al een oude emmer, een versleten ])ot of gebroken kanne op ge
slingerd, dan schelt het blauw verlak of 't roode aardewerk in
alle hevigheid als eene tegenstelling van belang met eene nieuwe
kleurvlek het tafereel verrijkend.
De melkblauwe toon der leemen wanden van 't huis, doet

aan als de zwaardere weergalm van 't azuur dat in 't oj)]iervlak
van den rootimt, de kappe des hemels weerspiegelt. Het groen
dat op deur cn ramen ligt en zoo hei'ig afsteekt onder 't bruine
stroodak of onder 't rood der pannen, dat zelfde groen is weer
te vinden in de vlakken der jonge vlaschaards of de veie koorn-
stukken die onmielands de uitgestrekte velden tooien. Het inge
wikkeld kleurmengsel dat oj) de stcenoude stroodaken juijkt,
waar mos en woekerkruid het bruin van 't i-erweerde stroo
tot een weefsel van rijke vluwe omschapen heeft — is het
zelfde waarmede de gereuvelde stammen der oude perelaars
bemest zijn en besproet en betikkeld.
Die landsinenschen weten het niet maar onbewust deelen zij

er den vrede cn gerustheid van mede, dat alles en zij zelf,
passen in de omgei-ing en dat zij zelf met al het andere deel
uitmaken van het wonderschoon geheel dat door een en den
zelfden maker ontworpen werd en uit dezelfde hand geschapen
tot een opperste meesterstuk tentoongesteld i'oor de wereld!
(Slot volgt). Stijn Streuvels.

Overneming verboden.
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PANORAMA ]'AN HET ZWEEDSCHE OP EN LUCHTMUSEUM-TERREIN ..SKANSEN" OP STOCKHOLM.

OPENLUCHTMUSEA.
I. Bygd0 enLf E oogen zijn opengegaan, er zijn jaren van kalme slapte

^ op het gebied der waardeering onzer nationale volks-
I kunst achter ons nu komt de tijd — zich reeds
^ onafwijsbaar uitend in krachtig sprekende feiten, —

waarin niet alleen de vaste wil der voormannen, doch
ook de groote massa —• het jiubliek — een georganiseerde actie
gaat voeren om te geraken tot een betere en ruimere waardeering
van veel wat ons de voorbije eeuwen als kostbaar erfdeel der
vaderen hebben nagelaten.
Heemschut, dat met sym]iathieke warmte de jonge schoon

heidsbeweging in stad on land voortplant, heeft het Hollandsche
volk wakker geschud, zóó krachtig zelfs, dat de lauwen, die voor
immer schenen te zijn ingedut, zich de oogen wreven en zich af
vroegen, wat er dan toch gaande was in het land van molens
en schildersluchten en toen ééns klaar wakker, ook den socialen
drang meevoelden om in breeden kring belangstelling te wekken
voor al wat sluimerend was in de wereld der schoonheidswaar-
deering. En zoo is reeds eenige jaren bewezen, dat de zich immer
uitbreidende jonge beweging om bestaande schoonheid in stad en
land te behouden en nieuwe schoonheid — waar mogelijk —■ te
schep])en, geen ojigeblazen hersenschim is, welke alleen opgloeit

, door het aanwakkeren van enkele dwei]rzieke voorstanders,
maar dat het streven — gesteund door de goede pers welke
het overal vond — achter de \'oorloopers niet enkelen, doch
duizenden aanhangers telt.

Want ofschoon de doorsnee Hollander als uiterst jiractisch
zakenmensch niet veel schoonheidsidealen bezit, ofschoon zoo
heel velen, die wèl afkeer hebben van al wat leelijk is, tóch de
oogen sluiten, jarenlang soesden, omdat ze niet de zedelijke
kracht bezaten zich scherp strijd\'aardig te zetten tegen het schoon
heid vernietigend monster, dat cn-eral in stad en land zijn prooi
wist te vinden, zoo is nu duidelijker dan ooit gebleken, dat wer
kelijk al die onvermijdelijk gedachte schoonheidsoffers niet be
hoefden samen te gaan met den reusachtigen vooruitgang van
verkeer en industrie.

Maar ook in Nederland zijn we — struikelend en vallend —
toch op den goeden weg gekomen en nu maar ééns den volke
getoond is, dat er élan in de beweging zit, nu het Naardermeer
als monument van onschatbare waarde voor heel Europa bewaard

Lilleham.mer.

is en ook in Gelderland schoone wouden voor het Xederlandsche
volk als gemeengoed gereserc'eerd zijn; nu ov'eral een krachtig
,,veto" klinkt als men den moker ojdieft tegen gebouwen door
bouwstijl of geschiedenis merkwaardig. . . . zie nu begint ook de
groote meerderheid zich oj) een beter standpunt te stellen ten
opzichte der onderlinge verhouding van kunst, natuur en maat
schappij, wordt veel wat tot \'oor weinige jaren nog als een be
zwaar gold tegen de schoonheidsreactie, bij nader onderzoek als
,,niet geldend of ,,uit den tijd zijnd" geworjien op den stapel
sofistische beweringen, inlioudend dat onze wetenscha]veeuw, een
onbestIijdbaie leusachlige x'ijand zou zijn \an landschap en
stedenschoon.

En zoo stichtte de gc^estdriitige schare, di<^ met grootc~'n loezie-
lenden overwinnaarsmoed en zei f\'ertrouwen de bedreiging van
de schiionheicl bc'kampen ging, C'ereenigingen, bonden, organi-
saties. J e A. N. \\ . H. en de c ereenigingtm tot bevordering \ an
het \ueemdebngcnyerkeer brachten jong mi oud in nadere aanraking met „Ons Eigen Land een allereerste noodzakelijkheid
om iets te c oelen voor c e bescherming van dit land; de verschillende bouwkundige, oiidheidkimdigv en gescluedkiindige genoot-

te

titelde
mach
tellen

gebracht oni'diK.r geiirganiseerd" willen de'i '' elkaar
in stad en land te behouden en waar
kweeken.

En in die jonge lente welke over on
waarin de vaderlandsliefde tot scb.i..t, i..
telkens nieuwe geluiden. Zoo ontstoiKl" t
dieren Nehallennia, dat in Zeeland re. , "!' ' Walken, zoo werd op 24 Ajiril i,,i2 ook te^^Yrnl ^
opgericht, welke bij zulk een waarde

'est aan de schoonheid
mogelijk nieuwe aan te

land aangebroken is en

lem een c ereeniging
01

Vereeniging; ,,Het
niet lang meer kon' uitblijx en ^"'Sen land
Nederlandsch Openhichtnmseüm"

Nu, in den tijd, dat men hard w,iri t „ ,
der organisatoren ook inderdaad eer. lie\-ehngsdenkbeeld
nattar. o„U„„ , , een Voim \-aT-, +geven van uitc'oering te, zullen wij goed doen den bhk 1 e lichten naar de haarden



.8 Februari 1913. BUITEN.
67

van het liooge Noorden, waar Noorwegen, Zweden en Denemarken
ons in liun Friluftmusea vertellen, wat er noodig is voor een ver
gelijkend onderzoek der vaderlandsche hoerenkunst.
Want, vluchtig geschetst, is het doel immers: ,,het bevorderen

van de studie en de beschaving der plattelandsbevolking, zooals
die zich uit in woningbouw, dorpsaanleg, kleederdrachten, huis
raad, werktuigen, enz., welk doel men tracht te bereiken door
het stichten en instandhouden van een openluchtmuseum, een
verzameling van gebouwen eu van alles wat voor bovengenoemde
studie van belang is."

In het kort maakt men dus een stichting, waar men op aan
schouwelijke wijze den vooruitgang ziet gerealiseerd, een monu
ment dus voor de nationale volksbeschaving. <*«
Daar deze denkbeelden reeds een vasten vorm hebben aan-

.genomen en de jonge vereeniging, dank zij de hoogstwaarschijn
lijke krachtdadige medewerking van Arnhem's gemeenteraad,
aan den vooravond staat van de verwezenlijking, zal het on
getwijfeld zijn nut hebben eerst mijn lezers rond te leiden door
de reeds bestaande Musea in het hooge Noorden, omdat men
■daar veel zal vinden, dat hier, gewijzigd naar de jjlaatselijke
omstandigheden, in toepassing gebracht kan worden.

Omdat ik nergens op grooter belangstelling voor dit onder
werp durf rekenen, dan bij liet beschaafde ,,Buiten"-lezend publiek,
stel ik me voor in een reeks artikelen dit streven nader tot mijn
lezerskring te brengen, ojjdat in komende jaren ieder met een
helder begrip van zaken den groei zal kunnen volgen van het
monument, dat, zoo Arnhemsch vroede vaderen hun mede
werking verleenen, in de verrukkelijk schoone Waterbergsche
oorden bij Arnhem zich zal ontwikkelen als een dierbaar palla
dium van het geheele Nederlandsche Volk.

Voor ik u breng naar de stille plekjes, die nog niet droomen
van hun grootsche toekomst, \-óór ik u leid langs de kronkel
paadjes, omgroeid door berk en lijsterbes, braam en framboos,
verzoek ik u mij te willen volgen o]) mijn tocht door de
Scandinavische musea, waar het fi'issche denkbeeld ojr veelzijdig-
leerzame wijze ten uitvoer is gebracht. •« .i

In het geheel vindt men er zeven; eenige kleine i^articuliere
verzamelingen als die van Soen op Noorwegens Westkust en
Naess in Hallingdal niet medegerekend. Behalve deze bezit
Noorwegen er drie. Zweden eveneens drie en Denemarken één.

Ofschoon in andere landen, met name door prof. Dr. H. Loge
man in België, het denkbeeld bepleit wordt, schijnen zulke stich
tingen in de zuidelijke streken, waar de moderne industrie als
■een reuzenmoloch zoo heel veel wat recht op een jdaats in een
■dergelijk museum had verslonden heeft, en vooral in Zwitserland
veel van den oorspronkelijken nationalen rijkdom deed verloren
gaan, tot heden nog geen voldoende levensfactorpn hiervoor
te bezitten.

Waar nu eigenlijk het eerst een gebouwenmuseum tot stand
is gekomen en wie de geestelijke vader daarvan is geweest, zijn
strijdvragen, waarbij het prioriteitsgevoel van Zweden en Noren
krachtig medespreekt.

Toch — en dit is zeker — zonder het wonderenscheppend
talent van een Arthur Hazelius; zonder de vorstelijke milddadig
heid van Oscar II; zonder het enthousiasme van heel het Scandi
navische volk en van dat der hoog-ontwikkelde vrouwen in het
bijzonder; zouden de musea, die nu in zekeren zin aan het te
stichten Nederlandsche ten voorbeeld
strekken, nooit dien omvang en die be
langrijkheid gekregen hebben, waarop zij
nu bogen kunnen.

Skansen bij Stockholm, gelegen op het
heerlijke plateau der Djurgarden, met de
schoonst denkbare wandeldreven langs
de koel-blauwgroene meren en de steile
rotspartijen; met zijn uitzichten op Zwe-
dens hoofdstad en zijn oud-Scandinavische
landschap tyjieerend natuurschoon, moge
het meest rej^resentatieve en uitgebreide
Friluft-museum zijn. . . . Bygdo, gelegen
O]) een schoon schiereiland in Christiania's
grillig gebogen Fjord, vermaard reeds door
het vorstelijke Oscarshall, bezit hoogere
ouderdomsbrieven, en daar het ook in zijn
verschillende woningen de meest uiteen-
loopende typen bezit, zullen wij onze
Scandinavische museumrondreis aanvan
gen iii Noorwegen.

Daar in het vriendelijk komvormig dal,
tussclien de rijk beboschte heuvelen, waar
torenhooge sparren u in de ernstige stem
ming brengen om de sobere schoonheid in
u op te nemen, welke er uitgaat van de
uit itoQ dateerende en in igo5 als een
geschenk van Oscar II aan het Noorsche
Volk vermaakte Stave-Kirke van Gol,
waar ge de ontwikkeling van het boeren
huis kunt zien, zooals die aanschouwelijk
in are- en peise-stuen voorgesteld wordt,
wil ik met u in dit artikel vertoeven.

Reeds de „Indgang" is een monument
en wel een getrouwe copie van de uit

OUD MIDDELEE

ÜM'

W\N\

DE BEROEMDE STAVE-KIRKE" VAN GOL, IN 1905
DOOR KONING OSCAR II AAN HET NOORSCHE VOLK

GESCHONKEN.

1628 dateerende stadjioort uit Bergen. Links treft direct een
groot rechthoekig marktjilein omgeven door nog jonge boomen,
waar talrijke banken u tot rusten nooden om de sobere lijnen
te aanschouwen van de eenvoudige gebouwen die als ,,Ridehu-
zet" (manége), ,,Depotet" en ,,Kirken" die i'oorvverpen tot
huisvesting verstrekken, welke om één of andere reden zich
minder eigenden in de boerenwoningen overgebracht te worden.
Het ,,Ridehuzet" is ook een copie en wel naar de oude manége
van 1829 en bevat een keur van interieurs, als die uit Gudbrands-
dal, Numedal, Hallingdal en Telemarken, welk laatste district
vooral door de huisindustrie van drinkgerei en middeleeuwsche
meubelvormen goed vertegenwoordigd is (zie de afb. hieronder). In
het ,,Depotet" vindt men een zeer interessante en veelomvat
tende verzameling van verkeersmiddelen, als rijk met snijwerk

UWSCHE MEUBELEN UIT TELEMARKEN. VA.ATWERK,
BED, KAST EN KUBB-STOL-LEUNIKGSTOELEN.
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voorziene sleden, paardentuig en oud Noorsche houtsnijkunst;
terwijl het laatste gebouw aan de markt staande en dat den
vorm van een kruiskerk heeft, u in zijn vier zalen alles laat zien,
wat direct en indirect met de kerkelijke geschiedenis en kunst
in verband staat. Uit de schier overstelpende hoeveelheid mu-
seumvoorwerjjen stijj ik aan; de kansel uit Degernes van 1554
en het altaar uit Heggen; beide uit jaren na de reformatie; het
orgel uit Röros (1790) en de orgelgalerei van Tromsö.
Doch hoe interessant ook deze groote museumpaviljoens mogen

zijn, en welke schatten er in worden tentoongesteld, zij hebben
niet den roem van Bygdo als Friluftmuseum gevestigd, zijn veeleer
te beschouwen als noodzakelijke appendances.
Want merkwaardiger zullen gevonden worden de houten

huizen uit het Noorsche rijk, de ontwikkeling gevend van de
tijden derjoude Vikingers, tot aan de 19e eeuw.
Van de wijze, waarop men zich het Noorsche huis moet voor

stellen in een bijna half legendarischen tijd, spreken slechts
weinige, doch gelukkig tot in de kleinste onderdeden goed be
waard gebleven, voorbeelden.
Het meest instructieve huis is op Bygdo wel de Aamlistuen

uit Valle in Saetesdalen, welke rechts van den grooten weg tegen
de heuvels is gebouwd en waarvan de afbeelding hieronder het
luguber sobere interieur laat zien.

Dit huis dat in 1760 gebouwd werd, doch waarvan het model
reeds in de 13e eeuw in Noorwegen algemeen gevolgd werd, be-

HET INWENDIGE VAN HET OUDSTE NOORSCHE HUIS TE BYGDQ).

c;taat evenals de overeenkomst heb
bende Tolstadstue uit LiUehammer uit
dechts één woonvertrek, een bijna vier
kante b meter lang en breede kamer.,
vve"ke O], de origineele Ljore wijze be
licht wordt.
Maar laat me, voor ik verder ga, even

eenigen uitleg geven van de \reemdc
woorden, 'die ik in deze artikelenreeks
nog meermalen zal gebruiken en die tot
goed begri] \'an den bouu stijl gekend
moeten worden.
Het woord ,,stue", vindt men als

stugan" in het Zweedsch enals,,stube" =
kamer in de Duitsche taal terug. Het
wil zoo\-eel zeggen als \-ertrek. ,,Are-stue"
beteekent nu een c ertrek waar de haard
nog in het midden ligt, maar is niet
synoniem met Kygga stugan, waar de
haard ook wel ojicn is, zoodat de rook
in breede walmgoh en zich door het ver
trek c'erspreidt, doch de stookjilaats reeds
naar een hoek oc'ergebracht is. Zulke
,.rookkamers" worden in Noorwegen door
Dietrichson ,,Peise-stuen" genoemd en
nog heden worden'ze door architecten, o.a.
door Muntlie, c eel gebouw d. Zoo heeft hij
in het groote restaurant van Frogner
siiteren een heel eigenaardig^elfect gekre
gen door in het midden derVonversatie-
zaal een reusachtige vierzijdige Peise te
bouwen. Ook bezit Skansen nog wel
Ryggabadstugan uit Wermland, ,,rook-

liadkamers", maar diejier hieroj) ingaan zou me te ver van
de arestue uit Valle afbrengen.
Deze laatste nu heeft aan de frontzijde een soort galerij, welke

als ,,svale" ook aan de oud-Noorsche zadeldakkerken voorkomt
en dikwijls het eigenlijke bouwwerk beschermt tegen koude en
vochtschade. Elders, zooals bij den Ramloftstue in Lillehammer
heet de lage gedekte voorhal ,,skot".
De lengte van zulke oude huizen hangt nauw samen met de

boomstammen, die men voor den bouw gebruikt. Deze, welke
meer dan 50 M. doorsnede hebben, vormen het grove materiaal.
Vijf zulke stammen zijn meestal voldoende om de vereischte
wandhoogte te bereiken. Boven de hoogste balk waarop het
schuinliggende dak rust, vindt men dikwijls een over de geheele
breedte loopende watergoot, terwijl als dakbedekking algemeen
berken- of' dennenschors gebruikt wt)rdt, waaroj) men een laag
aarde brengt, die een levenskrachtigen bodem o])levert voor een
welige vegetatie van gras en kruiden. Ojc bijna alle oud-Noorsche
huizen vindt men een wildebloementuin oji het dak, wat voorat
in de vroege lente een verrassend en bekoorlijk gezicht ojilevert..
De ,,svale", die oorspronkelijk zijn ontstaan te danken heeft

aan de omstandigheid, dat het dak over de stue heenloopt, heeft
een zeer belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de boeren-
vertrekken. Middellijk zijn uit de ,.svale" de ,,Kleve" of „Kove"
en het ,,Foihus ontstaan. Door het laatste komt men in het
groote \ ertrek, waai van de reusachtige balken tot oji zithoogte

blank geschuurd zijn, terwijl het overige
houtwerk j de meest duidelijke sjroren
vertoont c an een jarenlange inwerking
van rook en roet.
Dit interieur in zijn norsche gestreng

heid, waar niets getuigt voor een zucht
naar gezelligheid, waar alles het stempel
cliaagt van noodzakelijkheidsgronden en
de banken en kasten nog met den muur
verbonden zijn, zoodat de naam meubi
lair (bew
van

eenvoud coortrelfelijk weer.
ok de wandkast en het daarop staande

geieedschaj) is nog zonder lof- of snij-
werv, \ VI toont geen enkel versierings
motief; alleen de ,.Göjia" die
kolossalen balkarni tot
het c-ertrek reikt,
baar verbonden
hangen van den
vertoont
koji \-an het

allvr-ml',^^ i>aeterdalen tot het
den 'bliil-T g<^''"ekend mag wor
de iiloiwT^ K 1 ikinwezigheid van
toei e ^^'^dsteden. In latcue dagen
dienend ̂ hui^'^ fiRt^nlijki' tot woonvertrek
de z t? si-i. . llk'^''^""^ven kwamen,
in ciè l-itn V-^ sliej) men meestn  ̂nverd.einng der iaatsten. In

nien liii-r dus het tegen-
waar mpii'rn- ^''y-'cclsche nederzetting,
bouwkunst "vr ontwikkeling dernaar streefde alles onder

'..jii, /.wviuuL iiv naam meuni-

(bewegelijk huisraad) hieroji nog niet
toejiassing is, geelt de afb. hiernaast

met zijn
4 meter ver in

aan den wand draai-
ik en dient tot het op-

verjilaatsbaren ketel,
krachtig gesnedencan het heilige jiaard.

Bat het bu,< „ó Saeterdalen

zekeren
gestelde
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een dak te brengen, en er al sijoedig
drie- en meervertrekliuizen ontstonden
welke bij de behandeling van het Jon-
köpingsche museum aan een nadere be
schouwing zullen onderworpen worden
Zoo wordt het oudste in den histo-

rischen tijd voorkomend huizentype
reeds van omstreeks 8oo — niet zoo
zeer gekarakteriseerd door den platte
grond der muren en vertrekken, dan
wel door de wijze van den vuuraanleg
en de daarmede in het nauwst verband
staande vragen.

Wanneer men zich deze geheimzinnig
verlichte vertrekken grooter voorstelt
en natuurlijk in verband met den be
zitter rijker gemeubeld denkt, met een
schat van huiden en veroverde wapen
trofeeën, dan zult ge u een denkbeeld
kunnen vormen van de verheven jn-acht
en de mystieke schoonheid der oude
\'orstenpaleizen als de Haardraades
Hall van koning Harald te Nicados, het
\'erblijf van koning Etzel en zoo\-ele
andere machtige figuren van den Noor-
schen Vikinger tijd.

Maar kom, we hebben reeds te lang
vertoefd in deze oudste woning, te meer
waar nog andere nederzettingen onze
belangstelling ten volle verdienen.
Want tegelijk met de inburgering

der anglo-normandische zeden en ge
woonten, zooals dit reeds onder de
regeering van koning Olaf Kyrre
(1067—;I093) plaats had, verdween in
het huis de ,,are" om plaats te maken
voor de ,,peise". De ,,Peis" is zooals
we op een afbeelding van het huis uit
Hallingdal kunnen zien, een zware
schoorsteenachtige inrichting, bestaan
de uit een gemetseld voetstuk en twee

BOER UIT TELEMARKEN [NOORWEGEN).

zeer dikke gemetselde
wanden, welke om brandgevaar te voorkomen 30 a 40 ciM. \-an
den houten muur verwijderd zijn en die in een rechte of stompe
hoek te samen komen. Boven de open haard ligt een groote
ijzeren dekplaat, van voren meestal rustend op een stevigen
stang. In Zweden vindt men dikwijls aan die ijzeren paal, daar
,,stopen" geheeten, een draaibaren arm ,,ringor", waaraan de ketel
hangt, op de wijze zooals de afb. op deze bladz. duidelijk laat zien.
Toch bleven het nog rookvertrekken, al waren ze in een heel

ander stadium gekomen. Immers door een gelijktijdige opening
van de huisdeur en de Ljöre werd de rook spoedig verdreven, ter
wijl de sterk venvarmde steenen nog uren lang de hitte bewaar
den, waarvan een veelzijdig gebruik gemaakt werd. In zulke
oude Peise-stuen vindt men dikwijls dan ook in de nabijheid van
de deur een rechtop staande groote steenen ]daat, welke als
beschutting tegen het tochten goede diensten bewees.

Verder is de afbeelding zoo uiterst merkwaardig omdat ze ons
te zien geeft hoe tegelijk met de invoering van de Peise de zucht
naar versiering van het huisraad ontstaat. Wie de afbeeldingen
van „peise"-en-„are"-stuen aandachtig beschouwt, zal zien hoe
in de stue uit Hallingdal een zekere weelde reeds tentoongespreid
wordt; hoe er deur en kastpaneelen met rijk schilder- en hout
snijwerk ons verhalen van de wel zeer
van buiten beïnvloede doch steeds een
specifiek Noorsch karakter dragende
versieringskunst.
Een beschouwing afzonderlijk zouden

de verschillende en rijk met snijwerk
versierde schuren waard zijn, doch om
noodzakelijke beperking dien ik er van
af te zien. De afb. op blz. 68, die twee
der meest bekende in beeld brengt, moet
dit keer maar spreken; alleen wil ik
mededeelen dat de kleine meestal dienst
deed om levensmiddelen te bevatten,
terwijl men in de groote ook kleedeien
opborg en de slaapsteden kon vinden.
Maar een geitouw, dat Bygdo een ver

maardheid heeft geschonken, welke ver
buiten Scandinavië reikt, dat m loob
door koning Oscar reeds naar Bygdn
werd overgebracht, toen er nog geen
sj^rake was van het stichten eenei Open-
luchtmuseum-vereeniging, is de eigen
aardige torenkerk uit Gol, die geheel
gerestaureerd werd naar de nog bestaande
zadeldakkerk te Borgiind.
Wat hebben die eenvoudige bedevaart

huizen — zooals ze nog in Fantoft en
Urnes gevonden worden — in de wereld
der Noorsche architecten een beroering
gebracht.

Verkondigden Dietreichson en Munthe, DE

dat ze oorspronkelijk van de Britsche
eilanden gekomen zijn, waar ze met de
verbreiding der Christelijke godsdienst
omstreeks de loe eeuw naar Noorwegen
kwamen, anderen beweerden, dat er
een innige samenhang bestond met de
Russische, Hongaarsche, Mora\'ische en
Silezische kerken, maar hoe 't ook zijn
moge, 't zijn geworden onder de leiding
der knapjie bouwmeesters klassiek
Noorsche monumenten. Wie die archi
tecten geweest zijn is meestal onbe
kend, maar ze stonden blijkliaar op een
hooge ontwikkelingstra]), want ze be-
heerschten tot in de kleinste onder-
deelen het soliere materiaal.
En waar ons die oude kerken en

woningkunst nergens zoo verhaalt \ an
't kunnen der eem'oudige boeren, als
in een stichting als te Bygdo waar de
geschiedenis \'an het steeds urgente
woningvraagstuk afgesjiiegeld is in een
rij woningen uit alle eeuwen, daar lijkt
het mij ON^erbodig toe, nog nader de
hooge waarde aan te toonen van het
openluchtmuseum, waarvan dat te
Bygdo naast Skansen wel het meest
bekend is.
Doch vóór we naar StocKUoim afrei

zen, zullen we in gedachte even een
kijkje nemen in Lillekammer, dat tot
voor weinige jaren schier vergeten
stedeke in het schoone GudbrandsdaL

In 7 uren lirengt de sneltrein er u
van Christiana uit en steeds meer vreem
delingen gaan er heen om de prachtige
SancU'igske Samlinger te zien.

Want e\'enals elders heeft ook hier

één man zijn krachtige schouders gezet
onder het veelzijdige vraagstuk: een

museum te stichten voor het zoo typisch merkwaardige Gud-
brandsdal district. En of hij geslaagd is? Alle bezoekers zullen
het u ojigetogen verhalen als zij van den heerlijken Maihaugen,
dalend zich naar de lommerrijke boorden van de romantische
Mjös-See begeven

Evenals Hazelius in Skansen, begon ook Dr. Sandvig met
eigen geldmiddelen en op eigen gelegenheid zijn denkbeeld te
verwezenlijken. Maar hij ondervond krachtige moreele en finan-
tieele medewerking en de verzameling breidde zich zóó spoedig
uit, dat één man 't moeilijk beheeren kon en daarom kwam alles
aan de gemeenschap. Meer dan 70.000 kronen, dus over de
80.000 mark, werden door de 3000 zielen van het stedeke \<>nv
dit doel bijeengebracht. Doch de welvaart is er toegenomen met
het vreemdelingenverkeer en ieder toerist wil het museum zien,
waar de verzameling is ,,als een tehuis, waar men zoo binnen
kan gaan f)ij de menschen, die er in geleefd hel)ben en waar
men hun levenswijze, smaak en arbeid leert kennen".
Want volgens Sandvig zijn vorm en inrichting van het huis

een beeld van de menschen zelf en in de oude familiehuizen
van het Gudbrandsdal zijn het niet slechts enkelen, die zich af
spiegelen, maar geslachten, van ouders op kinderen. Zal ik nu
nog de huizen binnenleiden, u verhalen van de Pastorie uit Vaage,

PEISE-STÜE UIT HALLINGDAL TE BYGD0.
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u iM'engen bij de karakteristieke schuuraanleg van den ook door
Ibsen bekenden Peer Gijnt — u vertellen van 't oude huis te
Ringebu en van de intelligente beoefenaars der vaatvverkscliil-
derkunst, de z.g. blomster mestern? Och laat ik dit alles oin der
kortheid wille stilzwijgend voorbijgaan en als slot van deze causerie
zeggen, dat het ,,Selskabet for Lillehammers Vel" met flinke onder
nemingsgeest en gezond enthousiasme de Sandvigsche Sani-
linger in steeds ruimere mate zal bekend maken bij liet Scandi
navische volk.
Na deze inleidende woorden en de behandeling van de N'oorsche

Friluftmusea wil ik in een volgende studie met u een bezoek aan
Skansen brengen om te zien hoe het oudheidminnende i'olk der
Zweden zich geplaatst heeft ten opzichte van die monumenten
der volksbeschaving.

Ovcrneining~jicrboden. D. J. V.AN DER VeN.

NAAR DE OPGRAVINGEN
VAN POMPEJI.

H
wanneer

(Slot).
ET Forum van Pompeji....! Eens was het hier vroolijk
en levendig, eens was hier een bonte menigte bijeen
en het is weer Bulwer
I^utton, die dit beeld
voor ons doet opleven,

hij schrijft;

Bijzoiulci' IcvL'mli;^ was in dczon
tijd het aanzien van het volksjilein
te Pom|)eji; op zijn ruim pla
veisel, van firootc vierkante mar
meren sleeiien gevormd, stonden
een menigte vcrscliiMende g?-oepen
met elkander te sjireken op die
drukke manier, die bij ieder woord
gebaren voegt, en nu nog bet
kenmerk van het Italiaansche
volk uitmaakt. Voor zeven tafel

tjes. aan de eene zijde der kolon-
nadc, zaten de wisselaars met
hunne blinkende geldstapels voor
zich; kooiilicden en matrozen
in verschillende kleeding stonden
daaromheen, .tan den anderen

kant zag men verscheiden lieden,
in lange toga's gewikkeld, zich
met veel drukte naar een deftig
getrouw spoeden, waar de rechts
pleging gehouden werd; het waren
pleitbezorgers, pratend, schert
send en elkaar stoken gevend,
zooals meit ze nu nog in West-
minster zien kan. In het mitldcn

van het plein stonden verscheiden
standbeelden op voetstukken; het
meest in het oog loopend was de
■deftige gestalte van Cicero. Rond
om de plaats van het gerechtshof
liep eene regelmatige Dorische
kolonnade, en daaronder waren
cenige lieden, die door hunne
bediening vroeg naar de plaats
geroeiren werden, bezig een sober
italiaansch ontbijt te nemen, met
drift sprekend over de aardbeving
van den vorigcn nacht, terwijl
zij bun brood in hunne bekers
met aangelengden wijn doopten.
Men zag verder op het plein
eenigc kleinhandelaars, bezig met
hun bedrijf. Hier hield er een
een "stuk lint ontrold voor het oog
van een dorpsschoone; daar prees
een ander een boer de deugdzaam
heid van zijne schoenen aan; een
derde, die een soort van openbare restauratie hield, ook nu nog zoo
algemeen in de Italiaansche steden, vulde menigen hongerigen monil
met een warm hapje van zijn draagbare keuken. Eene galerij boven
de Ikolonnade, die men langs een kleine houten trap bereikte, was
mede met menschen bezet, doch dezen hadden een bedaarder en
ernstiger voorkomen.

Langs den tempel heen kreeg men een uitzicht op den triomfboog
en de lange straat daarachter, die wemelde van voetgangers; in een
der nissen van den boog sprong sprong een fontein, waarvan de stralen
vroolijk in het schijnsel der zon llikkerden; en boven den tempel ver
hief zich, somber afstekende bij de heldere zomerlucht, bet donker
kleurige gebronsde standlreeld van Caligula. .Achter de tafeltjes der
wisselaars was het gebouw, nu het Pantheon geheeten, en een menigte
lieden uit de smallere gedeelten van Pompeji ging door het kleine
voorportaal naar binnen met manden onder hunne armen, om zich
naar eene verhoogde plaats tusschen twee kolommen te geven, waai
de voorraad, dien de priesters van de offeranden hadden overgehouden,
te koo|i werd aangeboden. .Aan een der openbare gebouwen, ten
dienste der stad besteiml, waren de werklieden nog met de kolommen
bezig en men hoorde het gedruisch hunner gereedschappen van tijd
tot tijd hot gedruisch der menigte verdooven; die kolommen zijn tot
op den dag van heden nog onvoltooid!

Van het Forum gaan wij naar de vier zijden der stad en be
zoeken de openbare en verborgen merkwaardiglieden, die ons
in de versclfillende gebouwen getoond kunnen worden. Wij
bezoeken de beide theaters, die Pompeji kent; wij bezoeken zijn
arena en zijn kazerne der Gladiatoren; wij bezoeken zijn baden en
zijn^^eigenaardige scholen; wij bezoeken zijn straten, regelmatig

BRUID UIT BE

gebouwd, al zou men kunnen beweren, dat de rooilijn n
opvattingen er iets te wenschen overlaat. En oo ^ '
wij honderden meters achtereen door die stra en, "
geheel ander stadsbeeld geven dan wij kennen uit ^ '
schouwing, kennen uit de Middeneeuwen van platen en g ^ -
Er zijn in dat Pomjieji van heden tal van huizen, ue 'e _
bijzonder de aandacht trekken. Men vindt daar de asa c i s
welke doorgaat voor het beste type \-an een huis zooals
stand in Pompeji dit gemiddeld bewoonde; ^ , .E i„^t
Lucrezio met mooie schilderingen; de ( asa di rauna,
scliitterend beeld werd opgegraven, dat men in ^
Museum te Najiels heeft ondergebracht; de ( asa di V'j
waarvan de sierlijke Iaouw vermelding verdient; de (jisa e
Sitaresta, een der grootste welke men daar aantrelt. de
del Balcone, het eenige dat ongeschonden een stuk \-an het boxen-
gedeelte vertoont; de Gasa di Wtteii. het huis. waarin men
wel in de zalen als in den tuin in de meest ongeschonden jirai ht
de scliitterende muurschilderingen kan bewonderen en nieinen in
de sierlijkheid harer uitx-oering, in de oorsiironkelijkheid harei
gedachten; tenslotte de Casa del Poeto tragico, het huis. hetwelk
Bulwer Lytton aan zijn held Glaucus tot xvoonjilaats liei-tt .gegex en.
Het huis x-an (jlaucus is niet een der mooiste en een der ruimste
x'an Pompeji maar het heeft bekend gestaan als een der best

ingerichte en als een dat. zij het
ook in klein formaat, het type
der Ponijiejaansclie huizen x'oor-
trelfelijk xveergal. Bulxxer I-\ tton
x ertelt er ons naar de eigen aan-
sclioiixxing, xxelke hij er ojidecd
in de i(Se eeuxx', x an;

liet buis van (llaucus w.-ts zoo
wel ct-n der klcinsti-, als bul pracb-
titist bi-werkli- van al ilc bijzon-
(Irn- wonlni;i-n tv l'ompcji; bet
zou trficnwoordtj,; lot tnoib-l kun
nen ilieiien x'ooi di- woning van
een ri|k joni^^ezel. en den naijx'er
kunnen opwekken xan de be-
dendaa.uscbe lu-lbel il lers van an
tiek nile>,'werk. Men treeilf er
binnen^door een laai; en nauw
x'oorhuis. op welks \-loer in mo
zaïek, een bond is af,s;ebeeld met
bet welbi-kende: ( ave Caneiu !
(1'as O]) den Mond!) Aan weers-
lianteii daarxan is een tamelijk
.uroote'J kamer; ♦want terwijl bet
binnenste xan bet huis met ruim
.yenocfi was om buiskaniers en
receptiex'ertn'kken in twee groote
aldeelingen te scheiden, xx'aren
deze beide kamers bestemd tot
bet ontvangen van bezoekers,
<lie noch door bun rang, noch
door Kemeenzamen omgang in de
binnenkamers werden toegelaten.

Na dit voorbuis te zijn door-
'mgaan. treedt men in een voor
zaal, die toen zij voor het eerst
ontdekt werd, rijk versierd was
met schilderstukken, die, w-at
uitdrukking betreft, met voor
die X'an Raphael behoeven te
wijken. Men kan ze thans in de
kunstgalerij te Napels zien; zij
wekken nog xle bewondering der
kenners, en stelU-n de scheiding
van Acbilles en Ifriseïs voor. Wie
erkent de kracht en de schoonheid
der teekening niet in de .gelaat-
filiekken van .Acbilles en zijne
onsterfelijke slavin!

\ an de eene zijde der voorzaal
voert een kleine trap naar desla-

.. . . , , , Venvertrekkeii van de tweedeverdieping, xvaar zich mede twee ol drie slaajikamers bevonden, op
1x111 ojia, de xeldslag der .Amazonen

,  , 1 1 - , , tabliniim, waar dwarsdoorheen lum de beide einden prachtige half opengeschovene inir,le
ren gordijnen hingen. Men zag op de muren een dichter algebeeld
die zijnc verzen aan zijne vrienden voorleest; en in den vloer jir jl teeen fraai mozaïek, den directeur van bet tooneel voorstellende '

RGEN {xoomvEGEN).

welker muren de schikking \-an
enz. waren afgebeeld. N'ii komt

zijne tooneelisteii onderwijs geeft. • ueiuie, die aanAls men dit salon had doorgcdoopen, kwam men aan den jieristvlns
en daar hield, gelijk ik tevoren gezegd heb d-it li,.i „ l '-"^tyJns,
*  V i'omei,. lA I,fi. Am, l:,';,,: X(Ier zeven kolommen, rlie deze nl'ini< » i ' ^guirlandes. Het middelste gkleeh' iMt den Inn '
met de zeldzaamste iiloemen in witte marmeren t'
op voetstukken stomlen. Aan de linkDr^iizEx / .-<< "<1- inkt, diestond een klein temixdtje, dut overec.nkomst had'm'j" tinn
kleine kapellen, welke men aan de onenb-in. w i ''"I"
landstreken heeft, en aan de huisgoden m-beili.urw" rgebronsd koperen drievoet voor. ' Ter

xle reehtimzijde
Deze kamer werd door de v,ui, .

het Salon van Leda genoemd, en m het kema» gewoonlijk
Heil zal de lezer een afbeelding vinden van'jir'"'i ^
schilderij, xvelko Leda voorstelt, aan harén 1 i',
geboren knul aanbiedende. Dit prachtig x l^G'cnoot haar eerst-
nit. Rondom de citroenhouten tafel die j ^ «Jen tuin
keung met zilxmren arabesken was ingelegd'"'^

"tonelen de drie rust-

voor. Ter
waren twee kleine slaapkamt^s. en a in

'^^■i^'én waren,
oudheidkenner

zag men de

banken, die te Pompeji nog meer in 'zitbank, welke later te Rome gebruikt xverd''en'" l^alfronde
'  " deze bronzen
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rustbanken, met spijkers van kostbaarder metaal beslagen, liingcn
zware klceden gespreid, die op de sierlijkste wijze met borduurwerk
gestikt^waren en ccnc zachte zitplaats verschaften.

De tempels waren in Pompeji, gezien de betrekkelijke kleinheid
■der stad, zeer talrijk. Men vindt er ook nu terug alle de grondvesten
•dier tempels; ook van den tempel bestemd voor den godsdienst
van Isis, waar wij thans in onze gedachten den sluwen jrriester
Calenus den ongelukkigen Atheenschen jongeling, den broeder
van de schoone Jone, zien opzweepen tot godsdienstrazernij en
waar wij in gedachten de valsche trekken van den genialen Arabier
Arbaces zien rondgluren. En wij zien er ook den schoonen tempel
van Fortuna, een der schoonste van de stad.

Men kan Pompeji bezoeken op de wijze zooals men dat zelf
wil. Men kan er komen als toerist, die Pompeji gezien wenscht
te hebben om er van te kunnen medespreken; men kan er komen
als archeoloog, die slechts van zijn standpunt de opgravingen
belangrijk vindt; als kenner van de geschiedenis van het tijdperk,
•die omtrent de details dier geschiedenis nieuwe ervaringen wil
opdoen. Maar men kan er komen als mensch, die zich in gedach
ten wil stellen hoe de menschen in dien tijd hebben geleefd,
die zich innerlijk een beeld wil vormen van datgene wat zoo lang
geleden schijnt en voor de eeuwigheid toch zoo nabij is; die be
denkt dat elke verandering in een stadsbeeld, dat wij kennen,
hoe na deze verandering ons ook moge zijn, toch dikwijls toe
schijnt reeds uit lang vervlogen tijden te stammen. En wanneer
men zoo Pompeji gaat zien, wanneer men dus als het ware iu
Pompeji wil leven, dan zijn enkele uren voldoende, maar zijn
enkele en vele dagen ook weer niet te veel. Dan kan men dwalen
door al de breede en nauwe straten, welke Pompeji heeft, treden
in de verschillende huizen en gebouwen, welker ongeschonden
uiterlijk en innerlijk men zich verder moet denken; dan kan men
zich oyergeven aan een ongevaarlijke soort romantiek, welke
-alleen innerlijk begrip heeft; dan kan men zich te binnen halen
alle die verhalen, die de ouderen en jongeren ons hebben \-er-
haald van de laatste afgrijselijke dagen van Pompeji, om de
doode stad, welke men thans ziet, te laten leven; le\-en voor
zich zelf. En zoo kan men dan gaan van de Porte Marina tot de
Porte di Stabia, door de Strada Stabiana, en door de Strada di
Nola; en zoo kan men eindelijk komen aan de Porto Ercolanese,
welke den vrijen blik gunt in het \'rije veld, en welke onmiddellijk
aansluit bij den muur, die eens om Pompeji is geweest, welke
niet ver vandaar door de Porta del Vesuvio een anderen uitgang
vergunt. Dan kan men zijn opmerkzaamheid wijden aan de Strada
•de Sepolere, waar, onder de beschutting der wallen als het ware,
<ie graven waren van de voorname dooden en waar temidden van
deze graven zich nog altijd het weelderig getooide landhuis van
den rijken parvenu Diomedes uitstrekt, die er met zijn schoone
dochter Julia in den kelder begraven werd, tegelijk^ met zijn
slaven en bedienden, die hij met zijn schatten had beladen. Hier
is zeker wel een der mooiste punten, welke Pompeji bezit; hier
staart men rond in de ruime verte en geniet van het lachend land
schap, dat zich uitstrekt tot aan de voet van den Vesuvius, tot aan
de blauwe wateren van de golf; hier ziet men in de verte de hooge
bergketenen zich afteekenen tegen den horizont en ziet men
ginds verweg de zee zich openen, welke eenmaal schatten bracht
naar deze stad. En hier ziet men ook, wanneer men zijn blik laat
wijden tot de Porte di Capua en de Porte di Nola, hoe groot
een deel van Pompeji nog niet is ontgraven geworden, hoevele
verrassingen nog wachten, dank zij den arbeid, die daar moei
zaam wordt voortgezet.

Pompeji is meer dan eene antieke merkwaardigheid; Pompeji
is een romantiek stukje leven uit de ouc
men het voor den eigen blik wil laten h
Arbaces de toovenaar, de blinde NydiiJ. i
woeste gladiatoren, de wreede Pansa ei,
zijn vrouw, als men hier in deze om
geving van ze leest, zijn ze ons gemeen;' ,
zaam, denkt men bijna ze te zien aan _ R- ■
komen.

Henri van der Maxdere. ^
Overneming verboden.

heeft een duif altijd voorliefde voor hoog naaldhout,
inner me b.v., dat ze vroeger bij 't schoolmeestershuis gerege d
in de dennen huisden, en ons 's avonds niet zelden uit den
slaap hielden, als we met wijd-o]ien ramen ter kooi krojjen.

Nu, als ik 's avonds terugkeer van 't luisteren naar de geiten
melkers of van 't nachtegalengezang, dan loop ik graag n minuut
of tien om, om dwars door 't Duivenbosch te gaan, en daar van
't roekoe-en 'n jioosje in alle stilte te genieten, 't Is altijd ver
bazend rustig onder de hooge, slanke dennen. De onderste tak
ken zijn er afgebroken, deels door den wind, deels door sprokke
laars, en zoo komt het, dat je er rechtop onderdoor kunt loopen.
'n Dik tajhjt \-an dennennaalden, jaren en jaren opgehoopt,
smoort eiken voetstaji, en van buiten dringen maar flauwtjes
geluiden tot u door. Daarom c'ertoel ik zoo gaarne in dit bosch,
't is er zoo stil en plechtig. Langs den rand staan hoop-ojigeschoten,
forsche adelaarsvarens, de Noordzijde is algesloten door eiken
hakhout en berkenstruiken, links ligt een stukje bouwland voor
de konijnen, en dat wordt weer begrensd door 'n mooi lariks-
boschje. En 't dichtbegroeide weggetje, dat langs dit comjilex
voert, behoort aan den nachtegaal, wier luiden zang ge er a\-ond
oj) a\'ond bewonderen kunt. Maar tot in 't midden \'an 't Duiven
bosch dringen zelfs haar klinkende tonen niet door.

Als ik haar domein betreed, houdt 't dui\'engeluid op. tie kunt
niet zoo zachtjes loojien en u niet zoo voorzichtig naderen, dat
de vogels u al niet veel eerder in de gaten hebben gekregen, en
hun gezang midden in een lettergreeji afbraken. Als ge nu maar
kalm en bedaard uwen weg ver\'olgt, vliegen ze nog niet zoo gauw
o]3, maar kom er niet met luidruchtige zomergasten oi jiensionlui,
die bederven vaak den boel. Dat heb ik bij ondervinding.

Blijf 'n minuut of vijf rustig staan, dan beginnen de vogels
haar afgebroken lied wel weer. Eerst moeten ze er zich \'an over
tuigd hebben, dat er geen ge\-aar dreigt, want ze hebben \-an 's men
schen zAjde niet veef goeds te wachten. Vooral in herfst en winter
moet menig duifje 't tegen den jager afleggen, 't Is wel een klein
en nietig boutje, maar alle beetjes hel])en, niet waar, en naar
men zegt, moet 't vleesch bijzonder smakelijk zijn. Ikzelf heb
't nog nooit geproefd.

Omdat de duiven weten, aan welk gevaar ze vaak zijn bloot
gesteld, betrachten ze de voorzichtigheid, en laten alleen den
bedaarden, lawaai-vermijdendcn natuuiwriend naderbij komen.
Dat is tenminste in onze bosschen het ge\"al; in de parken en
plantsoenen der steden worden ze r-eel brutaler. Daar loopen
ze zoo ongegeneerd mogelijk op de paden en grasperken, vlak
voor de voeten der wandelaars, en belmoren er tot de allerge
woonste vogels. Er zijn meer van die vogels, vroeger echte bosch-
dieren, thans tot 't stadsleven overhellend, b.r'. s^ireeuw, merel,
zanglijster en meezen. 't Is wel gemakkelijk voor de stedelingen,
dat zfe al dat moois zoo ,,süus la main" hebben, maar ik geloof niet,
dat 't genoeg gewaardeerd wordt. De Vondeljrarkbezoekers
kennen meestal de duiven niet anders dan bij naam, en alleen
de ras-Amsterdammer uit Jordaan of Willemstraat, die een
duivenplat houdt, kent de aardige c'ogels meer van nalhj. Doch
meestal zijn dat geen wilde-, maar tamme duiven, meeuwtjes,
krojipers, blauwen of Iioe ze ook mogen heeten.

In den volkomen wilden toestand, zooals zij hier in de Veluwsche
bosschen wonen, zijn de duiven schuw en gereserveerd, zoodat
de waarneming ervan alle aansluipkunst en voorzichtigheid van
den observator eischt. Jagers weten daarover mee te jiraten.
Wat loont de fraaie vogel anders een moeitevolle tocht om haar
van dichterbij te zien te krijgen! De hoofdkleur is blauwgrijs,
halszijden en nek prachtig weerschijnend groen, aan eiken kant

BOSCHDUIVEN.UIT practische overwegingen ziji
we een groot terrein, waar w<
voor vogel-observaties noga
veel vertoeven, gaan verdeelei
in groote en kleine stukkerf^

elk gedeelte betitelend met den naai"^^
van de daar 't meest voorkomende vo^_
gelsoort. Zoo hebben we de Nacht ̂
zwaluwenhei, het Eendenboschje, di
Meezendennen, de Nachtegaalvarens, ch
Spechtenlaan, 't Staartmeezenhoekje, di
Roodstaartjeshouthoopen, de Goudhaan^
tjessparren, 't Tapuitenweggetje, enz. Eij^
een mooi bosch met kaarsrechte, hoog'^^
pijnboomen noemen we 't Duivenbosch^
een naam, die alleszins van pas is,
nergens anders in ons gebied
zoo'n groot aantal van die vogels.

1"

Fóto F. Fins.

OP DE REIDE BIJ EXLOO, IF.-L-li? NOG DE DRENTSCHE SCHAAPHERDER
TE VINDEN IS, TYPE, DAT ALLENGS VERDWIJNT.



8 Fehruati lOl.'l
BUITEN.

71

znaiT klr.-.lrii "rM>ri-ul dic'nn nu-taal l)csl,i,i;,.n,
--tikt « tivu rn , 1 ' wijzr nu-t l.unlmuawik.-tikt «auu cn rrnr zaehtr zitplaat-, vi-r^chaltrn.

'h l'ntnp.,!, d. lK.t.-okkrl.,kf kUnttlteid
lU t -^tatl, At 1 taliMjk, Mt-n vindt vr nok nti tvni- allv dt'Krnndvfsten
d'.Vl tfllinvK; nok \'ail dt-ll ttMUnnl .t... .....i ,.i:nipvN; ook van dvn tvinpvl bestemd voor tien tfulsdienst
\aii -1-. uaai wij thans in onze jtedaehten den sliuven jiriester
'kdeinm tien nn^elnkkiKen Atiieenselien ioiifteUns, den broeder
tan de Mlioone Jont- zien opzweeiien tot ftculstlienstrazernii en
waai WIJ in .ttedaehten de valselie trekken van den ijenialen Araliier
Arbaees zien rondtthiren. En wij zien er ook tien sehoonen tempel
tan roitniKi, een der schoonste van tle stad.
Men kan 1'onipeji bezoeken op tle tvijze zooals men dat zelf

tt li ■ '■•1 komen ;ils toerist, the Pompeji .toezien wenseht
te hebben om er van te kninien metlesprekem men kan er komen
,th an heoloot;, tlie slechts van zijn standinint de op^raviiiffen
belanttiijk t mdt; ;il> kenner vtin de tteschieilenis vtin het tijtlperk,
die omtrent tle tletails tlier ,t;esciiietlenis nieiitve ervaringen tvil
ojidot'ii. Maar men kan er komen als mensch, die zich in getlach-
tcn ttil >tellen hoe tie menschen in dien tijtl heiiben geleeftl,
dic zich innerhjk een beeltl tvil vormen van datgene tvat zoo lang
eelcden ^chipit en voor tle eentvigheiil toch zoo nabij is; tlit' be
denkt tlat elke verandering in een stadsbeeltl, tlat tvij kennen,
ime na dtv.e veranilerin.g ons ook moge zijn, tot'ii tliktvijls toe-
->clii|nt reed> nit lan.g vervlogen tijtien te stammen. En tvanneer
men zoo l'oinpeji gaat zien, tvanneer men tliis als het tvare in
1'ompeji tvil leven, tlaii zijn enkele uren voltloeiule, maar zijn
enkele en vele dagen ook tveer niet te veel. Dan kan men tltvalen
door al de breede en nantve straten, welke Eonijieji heelt, tretlen
m de verschillende huizen en gebouwen, tvelker ongeschontlen
Uiterlijk en inneiiijk men zich verder moet tlenkeir. tlaii kaïi men
zich overgeven aan een oipgtwaarlijke soort romantiek, ttwlke
alleen innerlijk begrip heeft : tlaii kan men zich te binnen halen
alle die verhalen, die tle onderen en jon,geren ons hebben ver-
l iaahl van de laatste algrijsehjke tlagen van Eonijjeji, om de
do.nle Aad, ttfike men thans ziet, te laten leven; leven voor
zich zeil . En zoo kan men tlan gaan van tle Porte Marina tot tle
l'orte di Stabia, tloor tle Stratla Stabiana, en tloor de Stratla tli
Nola; en zoo kan men eindelijk komen aan tle Porto Ercolanese,
ttclke den vrijen blik gunt in liet vrije veltl, en tvelke onmiddellijk
;i;nmhiit bij den muur, tlie eens om Pompeji is ,geweest, welke
met \-er \'antlaar door tle Porta tlel \'esu\'io een anderen uitgang
wrgunt. Dan kan men zijn o|)merkzaamheid wijden aan de Stratla
de Sepolere, waar, onder tle beschutting tier wallen als het ware,
de gra\'en waren \'an tle \'oorname tlootlen en waar temitltlen \'an
deze graven zich nog altijtl het weeltleri,g .getotutle lantlhuis van
ilen rijken paiwenu Dioinedes uitstrekt, die er met zijn schoone
doc hter Jnlia in tien keltler begra\'en wertl, te,gelijk met zijn
-la\'en en bedientlen, tlie hij met zijn schatten had belatlen. Hier
m zektu" wel een tier mooiste jiunten, welke I^ompeji bezit; hier
>taart men rond in tle rnime \-erte en geniet van het lachend lantl-
x liap, tlat zich uitstrekt ttit aan de vtiet van den \'esuvius, tot aan
tle blauwe waderen \ain tle golf; hier ziet men in de \"erte de hooge
bergketenen zich afteekenen tegen den horiztint en ziet men
gintD \'erweg tle zee zich ojtenen, welke eenmaal schatten bracht
na;ir tleze statl. En hier ziet men titik, wanneer men zijn blik laat
wijden tot de Porte tli ("ainia en tle Ptirte di Ntila, htie grtiot
een ileel \ an Pompeji ntig niet is ontgra\'en gewtirden, hoe\"ele
rfrrassingen no.g wachten, tlank zij den arbeid, die daar nmei-
zaam wortlt \'oort,gezet.

I'omjieji is meer tlan eene antieke merkwaiardigheitl; Pompeji
1- een romantiek stukje kwen uit tle outlheitl, dat leeft naarmate
iih'ii het \'oor tien eigen blik wil laten kwen. (ilaucus en Jone,
Arbac e-, tle too\ enaar, tle blintle Xvdia, Lytlon te mitltlen der
woe-te giailiatoren, tle wreetle Paiir-a en
zijii \rouw, ;ils men hier in tleze oin-
gtwing \ain ze leest, zijn ze ons .geineen-
zaaiii , denkt men bijna ze te zien aan-
kc mien.

HKNKI \'.\.\ DKK -M.VM'ltKi;.

BOSCHDUIVEN.UIT jiractiM-he iwerwegingeii zijn
wi' een groot terrein, waar we
\ i)or \dgel-oliseiwat ii— nogal
\fel \t'rtoe\'en, gaan \'ertleelen
ni groote en kleine ^tukken,

eik gedeelte betitelend met tleii naam
\em de daar 't mee-,t voorkoment Ie \'o-
gel-oorl. /oo hebben we tle N'acht-
Z W a I uw i' l 11 iel , het leent lell bi iM'iljt', tl'
.Meezendeiinen. tle Xat htegaal\'aren-, de
Sj cec i i teiilaan. 't Staartmeezeiilmekje, tle
Roe II l-taart je-iiout hoojlen, tle ( loiiilliaan-
l |e-~parren. 'l '! a) >niteiiwfgget je, enz. l'.n
( ■(-]) nii 'i 'i b< I-C h met kaai-iei hte, l ic 't '.gt
j ,pi il„„,infn noemen wf 't Dni\-enbo-i h,
i-c-n naam, i lif alle-zin- \ an pa- i-, want
nergeii- ander- i ii mi- gebied vi iii l ik

,' | | groot aantal van dm \-ogel-.
A'. '/'/'p.

heelt een thht altijd x'oorlietde xaior lumg naaklhout. Ik her-
innei me b.w, tlat ze \'rt)e,ger bij 't schtiohneestershuis geregeld
111 tle dennen luiistlen, en tms 's a\'t)ntls niet zelden uit den
slaap hielden, als we met wijd-tipen ramen ter ktnii krtijien.hielden

Xu , als ik s a\-t)ntls terugkeer \-an 't luisteren naar tle geiten-
nielkeis ot \'an 1 nachtegalen,gezang, dan kitip ik graag 'n minuut
ot tien om, tiin dwars tltitir t Dui\'enht)sch te gaan, en tiaar van
t rtiektie-en n jitiosje in alle stilte te genieten, 't Is altijd ver-

bazentl rustig tinder tle htitige, slanke dennen. De tintlerste tak
ken zijn er atgehroken, deels dtitir den wind, tleels dtitir sjirtikke-
laars, en ztiti komt het, tlat je er rechtti]) tindertkitir kunt Itiopen.
'n Dik tajiijt \an tlennennaalden, jaren en jaren ti|)geht)t)])t,
smtiort eiken wietsta]), en \'an buiten dringen maar flauwtjes
,gehutlen ttit u dotir. Daartun \'erttiet ik ztiti gaarne in dit btisch,
t is er ztu) stil en plechtig. Langs den rantl staan ht)tip-o|igeseht)ten,

Itirsche adelaarsxarens, tle Xtmrdzijtle is afgesltden dotir eiken-
ludvhout en berkenstruiken, links ligt een stukje btiuwland vtior
tle konijnen, en tlat wordt weer begrenstl tltitir 'n nitith lariks-
btischje. En 't thchtbt\grt)eitle weggetje, tlat lan,gs dit ctimple.x
wiert, behotirt aan tien nachtegaal, wier luitlen zang ge er araintl
op avontl bewtiiuleren kunt. Maar tth in 't mitltlen \'an' 't Dui\-en-
btisch tlringen zelts haar klinkeiitle ttuien niet tloor.

Als ik haar tlomein hetreetl, houtlt 't tluiwupgehutl op. (Ie kunt
niet zoo zachtjes loopen en n niet zoo voorzichtig iiatleren, tlat
tle \'ogels u al niet reel eertler in tle gaten hebhen gekregen, en
hnn gezang midtleii in een lettergreep afbraken. Ah
kalm en betlaartl uwen weg wiwolgt, \ hegen ze
op, maar kom er niet met hhtlruchti.ge zomergasten ot jieiisionhh,
tlie betleiwen \'aak tien boel. Dat heb ik bij ontleiwiiuliipg.

Hlijt n minuut ot \'ijt rustig staan, tlan beginnen de vogels
haar afgebroken lied wel weer. lierst moeten ze er zich van twer-
tnigd hebben, tlat er geen gevaar tlreigt, want ze hebben ram 's men
schen zijtle niet \'eel goetls te wachten. \ ooral in herfst en winter

't Is wel een klein

nog met zoo gauw

afleggen. s wel eenmoet menig tluifje 't tegen tien jager
heljien,
smakeli

met
jk zijn

w aar, en naar

Ikzèlf heb

raiak zijn bloot-
laten alleen den
natlerbij komen,
in tle jiarken en

en nieti.g boutje, maar alle beetjes
men zegt, moet 't vleesch bijz.ontler
't no,g nooit geproeftl.

Omdat de tluit'en weten, aan welk gevaar ze
gesteltl, betrachten ze tle \'oorzichtigheitl, en
betlaartlen, lawaai-\'ermijtlentlen natuurx'rientl
Dat is tenminste in onze btisschen het ge\ad;
jilantsoenen tier steden wortlen ze veel brutaler. Daar loojien
ze zoo ongegeneerd mogelijk oji de patlen en grasperken, vlak
voor tle voeten tier wandelaars, en behooren er tot tle allerge
woonste vogels. Er zijn meer van tlie vogels, \'roeger echte bostii-
flieren, thans ttit 't statlsle\'en overhellend, h.\". spreeuw, merel,
zanglijster en meezen. 't Is wel .gemakkelijk \'oor de stedelingen,
flat ze al dat moois zoo ,,sous la main" hehben, maar ik geloof niet,
tlat 't gcnoe,g gewaartleertl wortlt. De Montlelparkhezoekers
kennen meestal de duiven niet anders tlan bij naam, en alleen
tle ras-Amsterdammer uit Jortlaan of W'illemstraat, tlie een
duivenidat houtlt, kent tle aartlige \'ogels meer \'an nabij. Doch
meestal zijn dat geen wilde-, maar tamme thh\'en, meeuwtjes,
krojijiers, blauwen of hoe ze ook mtigen heeten.

In den volkomen wiltlen toestand, zooals zij hierin tle \'cluwsche
bosschen wonen, zijn tle thh\'en schuw en gereser\'eertl, zootlat
tic waarneming ervan alle aansluijikunst en voorzichtigheid van
den obser\-ator eischt. Jagers neten tlaaro\'er mee te jiraten.
Wat loont de fraaie vogel antlers een moeite\'olle tocht om haar
\'an dichterbij te zien te krijgen! De hooftlkleur is blauwgrijs,
halszijtlen en nek prachtig weerschijneiul groen, aan eiken kant
daarvan een witte vlek; de boeg van tle r'leugels is heklerwit,
tle borst zacht rose. 't Wijfje is wat kleiner en \-ertoont meer
,grauw in haar \'eerenpakje. 't Is wel tle moeite waard tleze dui\'en

I().\(,E HOSCIIDUn'EE L\ HET .XEST.
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DORPSGEZICHT TE GIETEN.

in 't voorjaar waar te nemen, wanneer 't mannetje alle pogingen
in 't werk stelt, zich van zijn mooisten kant door 't wijfje te laten
kijken. Dan stijgt hij in schuine richting o]) in de lucht, klajit
op 't hoogste punt twee- a driemaal de vleugels luid tegen elkaar,
en zweeft in heerlijken glijdvlucht naar beneden. Toen ik \-oor
't eerst ^^'ijnlnalen en-vol-plané met z'n tweedekker zag dalen,
herinnerde mij dat dadelijk onweerstaanbaar aan de liefde\'hicht
van den dofier, maar de laatste doet het nog met \-eel meer
sierlijkheid en elegance.

Op den boom aangekomen, begint de vogel hartstochtelijk te
koeren ahoe koe koeroe. . . . oe. . . . oe ahoe-koe-koeroe-ee- een
geluid, dat ge ternauwernood met een ander kunt \'erwisselen.
Zijn soortgenooten tortel en kleine boschduif (d.i. de zoogenaamde
holenduif; zie ,,Buiten" 1911 blz. 453) roejien resjiectiex-elijk
toertoer toer toer en een huilend hoekoe, dat zes a acht keeren
wordt herhaald. Krijgt ge den j^roducent zèlf te zien, dan is \'er-
warring buitengesloten, zelfs bij een geringe ornithologische kennis.

De duiven, die nogal een goede rejmtatie hebben (ik denk hier
aan haar rol van vredebode, liefdesymbool, voorbeeld \'an trouw
en zachtaardigheid) en daardoor speciaal bij dichters en dweeji-
zieke menschen, die nooit nader met de vogels kennis maakten,
hoog staan aangeschreven, vallen in hun werkelijke leven tegen,
't Zijn ten eerste bijzonder slechte en slordige nestenbouwers,
'n ijl, dun takkenvloertje, waarvan niet zelden de twee witte
eieren of jongen door den wind worden afgeblazen is alles, wan
neer ze -tenminste niet nóg liederlijker takkenhoojije oji 'n oud
eekhoorns-, kraaien- of gaaiennest ojnverjien. De jongen, onge\'eer
de leelijkste, die ge in onze bosschen kunt aantreffen, dieren.

. 't Is een \an d
zM-h, I.p lioog-t enkele ni t/undenng na,
\-an dierlijk voedsel oiitluMideli. \ dak
in gezelschap \ an gew nne, tamme duixen,
bezoeken ze in grooie ol kleine tioepen
legen den nazomer de \-elden.en kunnen
(hiar \ ri| scliadehik woidi-n. Ze zijn zu h
erxan bewust , dat ze daar gexaai loo-
]i(.m, want o|ilettend \-ergexvissen ze er
zich telkens \-an, dat geen x ijand nadert,

l ioschdnii is zeer snel, z.oodat ge (luidelijk
\-leugelsuiz.en boort, nel als bij eenden.

eweldig

De xlucht \-an de
het wieeli wiech \-an 't
Jaagt ge den \-ogel \-an 't nest, dan klejipei't hij eer--t
met de \-leugels tegen elkaar en tegen de takken rondom, \-oür
hij goed op gang is.

De boekennaam \-an de boscbdnil is ( olumba jsilnmbus.
Overneming verboden. -ó. D'. lo.M.VX.

KIJKJES IN DRENTHE.

w
IK Drenthe nog zien wil in zi]n ouden staat met zijn

wijde heiden, met zijn | ilaggenlmt ten en S( liaaps-
kooien, moet zich baasten I \'ijltig jaar geleclen
was Drenthe nog liooldzakehjk zooals Picartlt het

had en beschre\-(.'n heeft in <1k' 17® eeuw-.

met

eenige

■en gaf! Dat was
anders. In i.St)^ was

coininunicatiemiddel

de
w (iningen

I ilaat^
odsdiciist-

J-o/o I'\ F. 7'. liins.

IN HET BONNER]-ELD BIJ GIETEN.

gezien
Johannes Picardt was jiredikant te ( ciexorden, en had nokte

Rolde gestaan, en zijn dierbaar Drenthe kende Inj door en door;
hij kende de \ ei uit elka.ïii \'ers])rc'idc dorpen, de eindelooze
onbegaanbare w-egen, de kar als eenig reismiddel als Mijnheer
de Drost van Drenthe hem niet zijn koets te k
zoo in de 17® eeuw-, in de ip® w as het
o.a. de \'raclit- of j^ostwag^en liet
tusschen (Ironirtgen en Coevorden en daaVtu;sehki gvk'gën dorpen,
en dat eenmaal m de week. (^ 1-^ 1 •

Nu is het alles heel anders geworden. De treinen, lokaaltreinen
stoomtrammen, die de imoyincie doorkruisen, brengen lex-en en
vooruitgang m het land, Imele sti-eken worden ontgonnen,

aaulajijielhandel bloeit , nieuwe wnniim
bekm^*^" vial, niaar. . . de pm-zie gaat
R( H> if -' ^^•»ll»''"l<uil bi)
m  kom x an het dorp
n  l m V'T'"' ^■vrborgen111 lut eikimhont; het w.is d,

waar m den heidentiid dt

i;'K fzijn schuldig oV oërhidëhg''ël.;.p^'^|ëk r'
slSmtëbë!; ^t;n
drn d' -I" kVgëlnkkig
Hex-iig.km; -p'" inD.hë''^■l'l>vn, waei zh 1" V'';'•den slejieii i.in' x-an",k ]
vens versl(,„,l,..V ( d( ho„,l,.„-Is lu'wS' ^^'"jden- ak pmtest.giid(U,|, -, ,1 .1.' 'nin.K I1 1 i,i!4 \ (JieOen kadda.i'plkitë g;:i,"p^"' '
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'vornnngstijd, waarin ons land

nieuwe lunzen nnhet station mm zpn wijd emphü™
IS bepaald indrukwekkend! (lieten i
Geten is een gedaclitenisse des (h.thens"
verklaart Pieardt met groote ox-ertuiging'
„(mthen, die ook genaemt zijn Geten'"'
en hij stelt de kolonisatie der Gotheii
aldaar op eemge honderden jaren vddr
khristus ! Maar welk een eerhiedwaardi-
gen ouderdom Gieten ook moge bezitten,
zoo heelt het toch een weinig emotiex-ol'
bestaan geleid. Zelfs in den Hei-
zoo onbesdirijfehjk geleden heeft, ging liet, evenals de meeste
Drentsdie plaatsen, zonder hloedx'ergieten tot het Protestantisme
o\er, en in lö'fb \^erd de eerste iiredikant beroepen.

veel bosi liiijker was het in de x'oorgaande eeuwen; thans is
het een echt landboiiwdorp met wijde x'elden, golvend zich uit
strekkend o\ el de iiitloopers \'an de Hondsrug; want (lietcn ligt
eenigszins hoog en werkelijk x'errassend mooi is het uitzicht over
de wijde zonnige \-lakte, waar heel ver weg de fabriekssdioor-
steenen van de (ironinger x'eenstreek zicdi verheffen. In het dorj)
zelf staan nog de zware boomen, de laatste overblijfsels \'an het
bosch waarin het x'roeger x'erscholen lag. Prachtige exemplaren
zijn er nog op de Hrink. in koelte en schaduw verbergend de
huizen. Breed, rustig, onder het lommer hgt daar ook het ,,Hotel
Braams", met zijn ramen met ouderwetsche ruiten en i8-eeuwsch
lofwerk, waaiwoor men onwillekeurig in x'erbeelding de diligence
ziet stilstaan, met damjumde ]->aarden en \u"oolijke jxistillons.

ünder Gieten behoort het buurschai) Bonneiweld : zoo schilder
achtig liggen daar de kleine woningen, ruw opgetrokken, met
het üx'eriiangende rieten dak, en daarvoor de fijne witte berken
stammetjes en de teergroene bladeren. Daar is nog het oude
Drenthe te zien, maar men liaaste zich — het zal x'erdwijnen!
Bij Gieten xxijst men ii ,,de laatste ]ilaggenhut' , daar waar er

D

h

E

eelvroeger zooveel stonden! Gieten gaat xooruit, hard x-ooruit,
de prox'incie gaat x'oornit, en niemand, die er zich niet x'eiheugt
in de xvelx'aart xaiii het oude Landscha]) Dienthel Maar x eel gaat
er onherroejielijk mee heen; ook de schaajiheidei xvoidt xei-
drongen. In de nieiixvontgonnen en be
zaaide velden kan men de kudden scha
pen niet gebruiken ; de heiden xvorden
hoe langer lioe kleiner, luh terrein krinpit
in, en eenmaal zal de tijd aanbreken,
dat ook in Drenthe, de eenzame liguiii
van den breiendeii herder, met zijn hon(l
vlak achter zijn hielen een zeldzaamheid
zal xvorden, (m, dat xvellicht zijn stok,
en het schopje onderaan, als meikwa.ii-
digheid in een museum zal woiden xei-
toond. ,

Ik herhaal u : wie het <'ude Drentlie
zien xxil moet zich haasten. ^

Ovcni,minn vei bi'iirn.

LAATSTE PLAGGENHUT BIJ GIETEN.

jiaar dagen xveg of de madeliefjes kijken x'an achter een
molshoop, xvaar de zon staat.

De xvinter hoort erx'an en komt aangestoven — de madeliefjes
zijn weg.

De xvinter gaat mopperend weer naar het Noorden en laat
den boel hier in een verschrikkelijk-modderige wanorde liggen.
De madeliefjes loeren waar de zon staat.

WiNTHRKK.X.MEX.
Wat mij aangaat, ik begrijp niet xvaarom ze niet een paar

landen meer naar het Zuiden gegaan zijn, toen ze toch aan het
reizen xvaren; 't is hier 's xvintcrs ook niet alles.

Op de akkers en xveilanden zitten ze met x-elen, maar toch
vcrsjireid. Nu en dag vliegt er een oji en gaat een jiaar meter
x'erder zitten, xvaarbij hij eerst een keer of drie weer o]nvipt,
alsof een ander hem op 't laatste moment, onx'erwacht, een
duw in den rug heeft gegeven.

Ze pikken en hakken x'oortdurend, zoodat je begint te gelooxmn
de halve oogst te hehben laten liggen, maar als je gaat kijken
vind je niets als aardkluiten.

Daar komt een eenzame xvinterkraai door den nex'el aanvliegen,
en tracht te gaan zitten o]) den bovensten, slapjien tak van een
lioogen ie]). De tak buigt, hij glijdt er af, slaat met zijn lompe
vleugels, doet onhandig en gaat weer o]) clenzelfden slajipen tak
zitten. Zoo tracht hij dan daarboven eenigen tijd zijn evenwicht
te vinden. Een halve meter lager zou hij een stevige en rustige
zitjilaats Iieblien, maar hij gaat geen halx'e meter lager. Ver-

BESCHRIJ VINKJES.
Sn IU-; r\x'\'L() k kic n .

IE je ziet. komen niet
grond.

Die je ziet, komen mc( op <1''"
grond. Ze blijven x'oor '
ktvr O]) eii neer x'hegen " ,E,{„ut. Als het ze vei x (^ U

gaan ze met een x-aarlje "'1^ ,p-,
x'en. Die andere, die je me -( >
maken den grond xvit.

M.xoi-Lim- J Ks.

Ze houden den winter voor den .kek-
De xvinter

aan den Noordiioo

k 111 i. , I

heeft het meestal te druk
)1 om /.leh veel im

en danons land te bemoeien, -i^oo nu ,
kornt hij eens even lui'een
marcheeren. Maar naitwehj -vs s

/■'jto /•'. /'. /'. />/'GV.

OP DE HEIDE BIJ EXLOO, WAAR NOG, DE DRENTSCIIE SCHAAPHERDER
'LE \ 'INDEN IS, TYPE, D.IT ALLENGS VERDWIJNT.
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ik waarom
zillen. Hij
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haar met zijn zware groestem. „( onu.
In den bosciikaxd.

De iKTk: «'ie <lra»gt "■ ri iKl-r<" >nil=er nog O. tol,o.l.nm>;
™?j°tasfraik':''''l'k kan liet niet kivijtniken. En l.ovcndien,
'"ïe^°n,'?''5'tif tnaï"!» je een beetje o,, leeftijd komt, draag

ikli allen lietzelfde, en «el mijn klenr: grijs.]e
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Wij zijn nog niet oud, en ik blijf het eigenzinnig-
hoe lang leeren

De berk:
heid noemen. ■ • i • i i

De dennen- Over eigenzinnigheid gesprokenwij jou ai niet, recht omhoog te groeien? «Maar jullrouw berk
De^'berï^ NSen, ik wensch niet vastgesjord te worden in het

ceraamte van een steiger voor een nieuwen „goedkoop.e winkel .
Ik behoor in het boscli en ik wil er b ijyen.

De dennen: Omdat ze jou nergens hebben willen.
De berk: Natuurlijk niet, om

dat ik mij aan de kunst wijd.
De dennen: Zco ?
De berk; Ja, aan de lyriek.
De dennen: En wij doen aan

muziek en zang.
De eikenstruik: En ik doe

aan historie.
De oude eik: Kalm wat! Ik

doe aan historie — bor'endien;
zwijgen, het is winter.

De dennen: Wij zwijgen nooit....
en nu ritsel je zelf ook weer.

De oude eik: Ja, die brutale
egel is weer bezig, de blaren
van mijn voeten weg te halen.

De egel: Belet het mij eens,
als je kunt.

De nevel: En nu moet het
maar uit zijn met dat getwist.
"Voor straf maak ik je allen zoo
bedroefd, dat je den gelieelen
nacht zult weenen.

ïiï

— Zie daar gaat het woud-
jirinsesje door het dennenboscli.
Ze draagt haar zilveren kleedje.

— Wei neen, liet is een ber
keboom jije.

Cnit. A. J. v.-vN DER Linden.
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RUSSISCH
KIEKJE.En als men eindelijk eens

2000 schrijft dan
zal ook in Volendam,
O]! Walcheren en Zuid-
Beveland en in het

Friesche land de laatste herinne
ring aan een eigen, bijzondere
klecderdracht zijn uitgewischt.
En in onze stads- en ojienluchtmnsea zal men met grappige \-er-
wondeiing kijken naar de klceding der \-ooronders, de bont-
klem igc doekjes en jakjes, de goud- en zih'erglanzencle oorijzers
en de kanten mutsen met gouclen speldjes en boekjes en spiraal
tjes, en oj) de gecostuinecrde avondfeesten zullen 't ("loeselie
loeiinnetje en de Volendammer \-isscliersjongen met hoofdjirij-

RUSSIS

zen wordeti beloond !

tot bet mi(
'n eigenlijke liooldlu dekking m
door leii geiieel gesloten kapje
stand, door een kleiirigeii i ioolddo'''-^-
zijn talrijke ronde en blauwe ji--'"-
twaalftal' toe. Ab liabsieraail \ .iii rood leMer
snoeren bleidkoraleii en granaten. ,|\- zm iite kleuren.
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CH KIEK JE.

dat dc eigenaardige klcedij, die hetMen kan het betreureti,

Mai 'i'-n streek tyiieert, gaat vérdwijtieti.Maai veel meer kan men ook niet doen. *) Wat zouden hier baten
hr l^vS'h een natio/iale klecderdracht' TotmoflfM-n" ■ """Y" ■ii'-'ii immers in zijn klceding
iSï n-e-i"isjds J- ;rL ;■ =, r«td -ihd
jaar. . . . Kat.k.lijg'if'.'Slh'ha K" ""K "i" L'-t HitaK-
zich 't b

't l\n>^i>i lle tlu-egla-- op liet
blaadje komt iw-cicmi met de
1-ranM'he koiticghi/i-n en met
otize llol latiibi l le .groi -g],iz.i-n. De
kleine l ieiligen-l iei-ltonm i^ (.Ie
Riissmi lie . .ll on; 1 _ Di- teekening,
in \er>elnll(-nd,i- klent i-n uitge-
\i ierd, is aangi-brai ht op bljk.
Di'z.e ;i11 leelditigcn \ er\ ,ingi p jn

de Rttssisi lie Kerk de eigenlijke heiligeiibei-ldi-n der Roon scli-
Katholieke Kerk. Het telraani dietit nog ab ii-kentaiel in de
kleine winkels eti neringen op de Rns>i-.i he dorj en, Znu -.jcclit
de Rus ttit het hoold of op ] -;i]iier z.oti ktnnn-n rek
liatidig weet hij zijn berekeiiingeti. 't zij opti Ih-ip
\-ertnetng\-ttldigeti. te tnaketi met zijn telraani) ip-,

Ovt i iii mins II. ]'

l\etletl, zoo
.111 rekki tl I ll

E . W. K.

RONDEEL
Deez. ;i\-i ind is een blanke 1 oo\ et Ihti t ,
waaraan wij onze dronken inonden dtingen
naai t sjiroke-teere, i| le gotid-gi'lnid
/I '» + .•+ i 14 . . . 1 .. . .. • " '

krnig(-ti,dat stilte skiat 111 ragge vreugde

est i„-;^j- sM;drwmm'
leeft of waar ze slechts uhem n/ r-'r Ki'K"lcer(l
een verkeersecntrum. ^ aanraking komt niet

Van
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de eigenaardigste
*J Wij vi-L-É-zen ooli. Ma.-ir

t Is de volksdracht iii Kbin-Rusland. Maar
"1 'Ie goictne sclii-ijvei- niet lè pessimisiÉsd, ?

die 't'^eerT''''^ 'Ier /ontie-|'IK t teisti niorgen-tttir kotiit wakket
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