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DE ZONNEVROUW

(17)

door GASTON LEROUX.

{Geautoriseerde vertaling).

DERDE BOEK.WAT ? riep Garcia uit, —• Wat ? Heeft men uw kin
deren gestolen ? Gestolen ? Maar dat is afschuwelijk!
Ik zAveer u, dat ik de schuldigen bestraffen zal. Ik
zweer het u bij de asch van mijn voorvader Pedro
de la Vega, die zijn edel bloed voor het heilig ge

loof gestort heeft in het jaar onzes Heeren 1537. Ja, ik zweer
het bij de nagedachtenis van hem, die zeventien wonden kreeg in
den veldslag van Xauxa, waar hij naast uwen eerbiedwaardigen
voorvader streed, den markies De la Torrel
"^De markies had nimmer in de edele afkomst van Garcia geloofd,
en Garcia wist dit heel wel.

De la Torre liet nu natuurlijk niets van zijn ongeloovigheid
bemerken. — En het zijn juist de nakomelingen onzer oude
gemeenschappelijke vijanden, die mij mijn dochter ontstolen
hebben!

— Ah! Ah' De aanbiddelijke senorita! ah! ah! Maar.... maar..
ik begrijp u niet.
— Excellentie, mijn dochter is door Ouichua-Indianen ont

voerd. Ze hebben haar overvallen op haar kantoor te Callao.
— Oh! De ellendelingen! De bandieten!
— En het is om haar bij het Interaymi-feest te offeren aan

de Zon, zooals dat al eeuwen....
— Maar, markies! Het is niet mogelijk. De seiiorita, de hemel-

sche senorita offeren? Wie zegt u dat? Ach, het is onzin,
onzin. Het kan niet.

— In elk geval weet ik dan toch zeker, dat men haar heeft
ontvoerd. Excellentie Veroorloof me, u den heer Natividad
voor te stellen, den hoofdinspecteur van politie te Callao, een
man, die met hart en ziel aan u verknocht is, evenals ik. —Spreek,
Natividad'

Natividad was uitermate verward, als de markies liem op die
wijze aan Garcia voorstelde. In vage en schuchtere bewoordingen
verhaalde hij nogeens wat er was geschied.

,,Het is mooi", bedacht hij intusschen, ,,wanneer Garcia nu
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)k mijn biezen wel pak-
Veintemilla niet den baas blijft, kan ik o<

iphator, — eigenlijk be-
.uaai .. . . .. .. 1.,,—t Tjc ben niet verant-

grijp ik niet goed, waarom ])la.ats onder
'^^^L'Maar.... ja begon de tnum

rijp ik niet goed,
woordelijk voor i'.duT;'moet ge uvV klacht in
de regeenng van vemrenuu^^^ CMliaö.^'lk kan. helaas, niets x'oor
dienen

Garcia's doen, dat hij zich
. Hij is nog

u doen. ..1 -jn
Men besjieurde maar al ie„enheid, die den Ouichua's,

niet bemoeien wilde met een aang g
zijn bondgenooten en ^ _ mijn kinderen zijn
- Maar, Excel entie! f huis, vvaarin die kereU

hier! In uwe handen! In uwe stad. - ..„ni-itpn bemaakt!
hen hebben ojigesloten wmdt ^.pten. Maar als het
- Dat is onmogelijk. Dan zou ik Pet^-otc^^^ ^

waar is, wat u me daar \eitelt, dan. . .

— Ik ken uwe edelmoedigheid, ■'^''^oellentie. ^ . .ik niet tevergeefs bij u aankloppen zmn .ï; ^ m^ieeftgered! Nooit zal ik vergeten, wat Uwe Excelcnlie ^ '^J ''eettgedaan. U kunt rekenen op mij en mijn vrienden te Limm u
weet dat ik veel vrienden heb. En (hier wees liij Natuidad aan)mijnheer heeft er ook zéér veel. Irouwens, de geheele jiohtie teCallao zal tot uw beschikking zijn. Men wacht uw '^1met ongeduld Maar Excellentie, neem me met kwalijk,
we hebben geen minuut te verhezen. Cxa met ons mede, een oogen-
blik, tot aan de Rio Chili, en mijn geheele bezit, ja, mijn leven is
tot uw beschikking! 1 1 /■

— Het is mij niet mogelijk o]) het oogenbhk, antvyooidde Ca.i(.id
met een diejicn zucht,—ik \-erwacht elk oogenbhk den Engelsclien
Consul, die mij om een audiëntie \-erzocht heelt. Maar 'b
mijn minister van oorlog meegeven. Dat is e\'en goed alsof ik
zelf zou gaan.

Hij floot nu zijn minister van oorlog, en deze heer stond een
beetje onwullig oji. — Ga eens zien wat er bij de Rio C,hih gebeurt,
beval hij hem, — en rajijiorteer het mij sjioedig.

En zich tot de bezoekers wendend; — Ik voor mij geloot, dat
men u misleid heeft. Enfin, wat gedaan kan worden, zal gebeuien.

Daaroj) opende hij zelf de deur, ten blijke dat het (inderhoud
was afgeloojien. De markies \doog nu de trajipen al , vergezekl
van den minister van oorlog, wiens reusachtige sjioren een helsch
geraas op de traj^treden maakte. Natividad kwam achteraan.

Garcia sloot de deur. — Wat is dat nu weer? bromde hij, on
tevreden, — het is waarschijnlijk üviedo Runtu, die me dat
koojije heeft geleverd. Als hij werkelijk seiïorita de la Lorre heeft
ont\'oerd, dan staan onze zaken te Lima er miserabel voor.

De deur werd geojiend, en een officier diende den Engelsclien
Consul aan. Deze man naderde den o\-erwinnaar met diejien
eerbied. Hij was een koojunan uit de streek, en mocht de ^•oe-
dingsmiddelen leveren aan Garcia's troejien, oji voorwaarde dat
Engeland de onderneming steunen zou.

Garcia jiochte een weinig oji zijn soldaten, en de Engelschman
antwoordde hoffelijk, dat goede soldaten niets zijn zonder een
goed veldheer. Garcia boog, om voor deze beleefdheid te bedan
ken, en de ander voegde er onvoorzichtig aan toe: Tenminste als
u hier het bevel niet voerde, zou het er slecht uitzien, want, onder
ons. Excellentie, die Ouichua-soldaten deugen niet erg.

— Mijn troejien niet deugen? barstte Garcia toornig los, —
maar weet u, wat een lange marschen ze hebben gemaakt in de
sterra, onmiddellijk na een groeten \-eldslag? Zoudt u dat aan
hen zeggen? Hebt u vandaag één soldaat gezien, die slecht liep ?
Een énkele ?

•  • Neen, maar ze slajren nu allemaal oji de trap, antwoordde
de consul.

— Mijn soldaten? Slajren? Op de trap?. . . .
III.

De geneiaal wierjr driftig de deur ojrcn, en lui ging o\'er de
trajrleuning liggen Hij zag nu het ontzettende: alle manschappen
lagen door elkander te snorken als ossen. Met een donderende
stem nep hij hen wakker. Bleek van woede stond Garcia in de
geopende kamerdeur en hij beval den officier van de wacht, zijn
soldaten daar vlak voor hem, oji het jmrtaal te laten aantreden.
, — Mijn soldaten slajien nooit, bulkte hij den Engelsclien con-

17 1 eens, slapen die menschen, mijnheer:'Ln zich tot de manschajijien wendend, be\-al hij: Een beetje
Een, twee. In den ̂ looppas. Enspring hel venster int. Marsch!

wef viif^'nf'ypr^^ arm ^vees naar het geojiend kameri'enster, dat1 1 S' boven het straatj)la\-eisel lag Fn niemandaatalife. He «ae aled,u,velijk „m tl zien, z.a.fk d ,lie Se
d °r bTe'h "tVa'r ^ """" "'""""S*'"- A"'---» 'l'

— Kom, kommandant. ga ze . .1 i z- •
als de man ntttr 1 ..T , . ^^Oiieeuwde (larcia, enais cie man nog aarzelde, vatte liij liem onder de armen en slin
gerde hem de straat in De consul ,ip ■ ■ i aimtn en sim-ladtetKle Garcia tekel. „(ar hlC ™ Ja tevreden
niet erg bezeerd 7p i I^e soldaten hadden z.iclibeen gebroken hadden. ^De" ffi cuu wa^d^.a 'iT
brijzelden schedel weggedragen. *) '

®; De nieuwbalcken nresidcnt \T,.i.soldaten door hel venster sprinnen finai'nn '^i wij/e /ijnzitten" en „dood te liggen"'als ^nan een lönU'^'nd''
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Isauwelijks was dit zonderlinge voon'al weder voorbij, of de
minister van oorlog, de markies en Natividad kwamen binnen.

Garcia, terwijl hij het venster sloot.
- Het zijn de roode puncho's, antwoordde de minister en

maakte daarbij een knipoog tegen zijn verheven meester, — het
IS üviedo Runtu, die hen daar geposteerd heeft, om het huis te
bewaken. Morgenavond trouwens vertrekken ze weer van hier,
die roode puncho's.

En verder? vroeg Garcia, die een weinig nerveus aan zijn
donkeren knevel plukte.

Nu, ze begrepen niet, wien ik bedoelde met die ontvoerde
jongedame en dat knaapje.
.  Excellentie, het huis moet onmiddellijk doorzocht worden,
nep de markies, die al zijn koelbloedigheid verloor, — onmiddellijk!
Mijn kinderen worden er gevangen gehouden! U zult toch niet
toelaten, dat die fanatieke ellendelingen mijn kinderen naar
Cuzco meenemen ? U weet, waartoe zulke menschen in staat zijn!
Of denkt u, dat ze hen voor niets hebben ontvoerd? Wat zij van
plan zijn, is zoo ontzaggelijk verschrikkelijk; over eenige dagen
zullen de Interaymi-feesten ten einde zijn, en gaat men haar
offeren. Welk een gruwel, welk een gruwel!.... Ik bid u, ik bid
u, help me.... O, Generaal Garcia zal zijn roem niet laten be
zoedelen met zoo'n misdaad! Nooit, nooit zou het Peruaansche
volk het zijn nieuwen president vergeven, dat die niet alles had
gedaan, om zoo'n afgrijselijk misdrijf te beletten.... Het gaat
om het leven van mijn zoontje, de laatste afstammeling van
een edel geslacht, dat steeds zij aan zij met uw voorgeslacht voor
vrijheid en beschaving heeft gestreden. ... En het gaat om het
leven van mijn dochter, die u zelf hebt liefgehad!
De laatste woorden maakten niet den minstens indruk op Garcia,

die, als alle groote mannen, het gevoel buiten de politiek wist
te houden, doch de zinsnede van ,,het edel geslacht, dat zij aan
zij met het uwe voor vrijheid en beschaving hacl gekampt",
maakte een goeden indruk op Garcia. Hij wendde zich tot zijn
minister van oorlog: — maar je zult daar toch wel iets gezien
hebben? Je bent toch binnen geweest?
— Neen, Excellentie, dat kan niet. Het is een verboden plaats.

De roode puncho's en de mammacona's hebben de heilige afdruk
ken bij zich. Die zijn door hen uit Cajamarca meegebracht. Ze
gaan mee naar Cuzco voor de laatste plechtigheid van het In-
/ezrtyjaf-feest. U kunt er zeker van zijn, dat er onder onze Oui-
chua-soldaten een oproer uitbreken zou, wanneer ik in dit huis
zou binnendringen.
— Laat ons alleen, zei Garcia tot zijn ministers, waarbij hij hen,

de wenkbrauwen fronsend, zeer streng aankeek. En hij bleef
alleen met Natividad en de markies. De laatste was als gebroken.
Hij weende voortdurend.
— • Markies, wanneer uw kinderen in handen van die vlegels

zijn, dan is het ontzettend, want ik kan niets voor u doen.
De markies bezwijmde bijna. Hij hield zich aan den muur

vast om niet te vallen. Zijn adem beefde.
Garcia, stamelde hij, — Garcia,. .ik. .stel. .je. .persoonlijk ver

antwoordelijk voor dat scnandelijk misdrijf. Haar bloed kome
over je hoofd. Nooit zal een Peruaan je dit vergeven.
En daarna viel hij weer op de knieën, en smeekte bitterlijk

schreiend: ,,Geef me mijn kinderen toch terug".
Nu kwam Garcia op hem toeloopen, en hief hem van den

grond of hij een pop ware.
Christobal had zijn zelfbeheersching hervonden. Hij rukte zich

gezwind uit de armen van zijn tegenstander los, en schreeuwde
hem vierkant in 't gezicht: — Je bent een aanvoerder van
moordenaars.

Garcia werd bleek. Natividad dacht een oogenblik dat de
generaal den markies verscheuren zou; hij hoorde diens kaken
knarsend bewegen. Christobal was reeds naar de deur geweken,
en verwachtte den aanval van den woesten Garcia. Uittermate
verbaasd was hij dan ook, als deze hem zacht en eenli,weinig
lispelend toesprak: — Ga nog niet weg, markies, zei hij, — ik
kan niets voor u doen, maar ik kan u een goeden raad geven.

Christobal bleef.
Met een hoffelijk gebaar noodde de ander hem om plaats te

nemen. De markies kwam echter niet nader. Hij had reeds te
veel tijd verspeeld in 't bijzijn van dien man. — Spreek, mijnheer,
zei hij, — spreek dadelijk, want de tijd dringt.
— Hebt u geld bij u? vroeg Garcia botweg.
— Geld? Waarvoor, misschien om....
Hij wilde zeggen: ,,om u te betalen", doch hij bedwong zich

intijds; op een wenk van Natividad, die, achter den dictator
staand, voortdurend de aandacht van den markies op zich poogde
te vestigen. Garcia had het reeds bespeurd, en wendde zich
om. Hij greep Natividad bij den arm, en leidde hem het vertrek
uit, zonder een woord te spreken.'!^ -
Dan sloot hij kalm de deur, schreed naar een kleine tafel,

die met papieren bedekt was, en zette zich daaraan neer, het
zijn hoofd in zijn ontzagwekkend groote handen rusten, en
begon met een zeer zachte stem te spreken tot Christobal, die
wantrouwig op een afstand bleef staan:
— Ik vermag niets, hoegenaamd niets tegen de roode Punchos

en de mammaconas. U hebt gehoord, wat daareven mijn minister
van oorlog zei? De plaats, waar die priesters en die priesteresssen
verblijf houden, is heilig. Zij voeren de relikwieën van Atahualpa
met zich mede. Nu komt u me zeggen, dat ze ook uwe twee
kinderen bij zich hebben. Niemand bewijst me dat, en niemand

kan het me ook bewijzen, want niemand wordt toegelaten in hun
tegenwoordigheid. IMaar laat ons nu maar eens aannemen, dat
uwe voorstelling de juiste is, en uwe kinderen werkelijk in de
macht der roode punchos zijn. Maar luister nu eens naar rede.
Wie bewaken uwe kinderen ? U zegt natuurlijk, dat mijne
soldaten dit doen. Dit is echter niet juist. Ik heb er niets,
niets mede te maken. Het is Oviedo Runtu, die hen daar
heeft gebracht. En de soldaten, die hen bewaken, zijn de zijne.
Wie die Oviedo Runtu is, zult u wel weten. Waarschijnlijk hebt
u hem in uw zaak te Lima wel eens ontmoet. Het is een be
diende van de Fransch-Belgische Bank, zegt u. En dat is hij
ook, maar hij is ook degene, aan wien alle Quichua-Indianen
blind gehoinzamen. Het is ongelooflijk en niettemin waar. Die
Indiaan heeft zichzelven lezen, schrijven en rekenen geleerd en
een betrekking aanvaard als bankiersbediende. Maar al den tijd
dat hij bankiersbediende is, leeft hij dan toch maar tusschen ons,
bemoeit zich met onze zaken, leert onze zeden en gebruiken
kennen, bestudeert ons, en leert ons bankwezen kennen, een in
stelling, die in een beschaafde samenleving een belangrijke plaats
inneemt. Hij verdient tweehonderd soles per maancl achter zijn
loket, maar hij is ernwcdelijk koning. Ik weet het niet volkomen
zeker, maar het is zeer waarschijnlijk, dat hij koning is. In elk
geval, hij droomt \'an een weder-oj^bloeien \'an zijn ras, \'an een
omverwerping van Peru, in zijn voordeel. Alle üp])erhoofden
van de Ouichua's en de Aïmara's zijn zijn dienstknechten.
Huascar, dien ge Ihj u gehad hebt, is zijn rechterhand. Op het
oogenblik, dat ik de provincie Arequijm bezette, kwam Huascar
me uit naam van dien Oviedo Runtu het bondgenootscha]j aan
bieden. Ik heb niet kunnen weigeren !... En ik ga hand in hand
met Oviedo Runtu, omdat ik niet anders kan!.... Hebt u me
begrepen, markies, dat ik het niet ben, die u in den weg staat?
Het is Oviedo Runtu! En zooals hij tegenover u staat, zoo sta
ik tegenover hem. En het spijt me \-oor u al evenzeer als
voor mezelf.

— Ja, hij is het, die feitelijk de geheele onderneming geleid
heeft. Onder zijn commando zijn de roode jnmcho's.
— Ge ziet het. Ge ziet het. Stel mij dus niet verantwoorde

lijk, mij, die. bezield ^•an liefde voor mijn vaderland, het aan
de sjhts der Zuid-Amerikaansche natiën wil plaatsen, maar ik
zeg u: voor het oogenblik zijn mijn handen gebonden. Ik kan
niets doen. Later zullen Runtu en ik elkander nog wel eens
verder spreken, en geloof me, dat niet hij, maar ik het laatste
woord hebben zal. Want hij is, in spijt \'an zijn mooie cos-
tuums, een wilde. En als een wilde ̂ •ers^aat hij het, de verbeel
ding der andere wilden te bevredigen. Ditmaal heeft hij hun
al een heel bijzonder 7nfcray«;f-feest beloofd. Hij heeft een bui
tengewoon mooi slachtoffer ervoor uitgekozen. Neem dit eens
aan. Met de zeden der Ouichua's, of Liever met die der Inca's
(want we hebben, begrijji dat vooral, nog steeds met dezelfde
Inca's te doen) is dit afschuwelijke feest mogelijk.... wat
echter ook wel kon, is, dat hij uw dochter liefheeft, en haar
heeft ontvoerd om haar voor zichzelf alleen te hebben. U ziet,
ik neem verschillende veronderstellingen aan, en dit is alles
alleen om u te zeggen: we hehoe\'en, wat ook het doel \'an
de ontvoering is, ons niets voor te stellen van een bevrijding.
Ik kan niets tegen hen uitrichten. Alleen kan ik u een goeden
raad geven. Vechten met die roede puncho's kunnen we niet;
dat is bare onzien, maar misschien kunt u ze omkoopen. Het
zijn Ouichua's. Met geld kun je hen krijgen. Koop ze dus om.
Daarom vroeg ik, of u geld bij u had.
— Neen, antwoordde de la Torre, die schier ademloos geluis

terd had naar het snelle en zachte spreken van Garcia, — neen,
ik ben in alle haast op reis gegaan. Ik heb zoo goed als niets
meer bij me.
— Welnu, mijnheer, ik heb het wel.
En hij floot op een eigenaardige manier; onmiddellijk daarop

werd de deur van het vertrek geopend, en de minister \-an finan
ciën trad binnen.
— Waar is de schat van het leger? vroeg Garcia.
— Onder het bed, zei de ander.
En hij ging op zijn knieën liggen voor het ledikant, en sleepte

een met ijzer beslagen kist daaronder vandaan.
— Mooi, ga maar. Er is niets om op te wachten.
Toen zij weer samen alleen waren, nam de generaal een klei

nen sleutel uit zijn portefeuille, opende de geldkist en nam
er een lias bankbiljetten uit.
Dan sloot hij de kist en hij schoof zelf haar weder onder

het bed, nam de lias bankbiljetten van de tafel, en bood die
den markies aan.

— Ziehier, zei hij onverschillig, — en als ik president ben,
zult ge ze mij teruggeven, te Lima. Geloof me, er is genoeg om
alle roode punchos wit te doen worden. Die kerels weten de
waarde er\'an. Waarschijnlijk heeft Oviedo Runtu het hun ge
leerd. En nu, vaaivvel, 'Markies, en goed geluk!
— Excellentie, riep de markies, ■— excellentie, ik bedank u

niet, maar als het me lukt. . . .
— Ja, ja, ik weet het. Uw geheele bezit, en uw leven zelfs,

behoort mij. . . . aldus weerde Garcia hem af.
— Excellentie, ik zal ook pogen uwe soldaten, die bij de In

dianen zijn, om te koopen.
— Koop maar om. Koop maar om. Het is mij best.

(Wordt vervolgd).
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J^oio C. Sieeniwrgh,

DE GOUDLEER-K'AMER-IN HEIHUIS ,.DE IVIERSE".

HET HUIS „DE WIERSE".
HET BUITENVERBLIJF r.5jV VICTOR DE STUERS.

(Slot).Er is in vervlogen eeuwen in deze streken al heel wat
gebeurd.
We denken aan Berend van Hackfort, den driesten

ridder in de Geldersche oorlogen, die ook eigenaar van
de Wierse was.

We denken aan al de heeren en edelvrouwen, die hier uit- en
in gingen, moedig en fier, maar verdwenen, geslacht na geslacht.
Ouden van dagen hoorden in hun jeugd, dat het hier in den

omtrek siiooktc. Schimmen zweefden in den maneschijn over
de Nevellioi'si voor het Huis. Ja, men zag eertijds in de
omgeving van 't Huis de Wierse spoken. De oude man, die ons
dit vertelde, gaf ons echter in vollen ernst de geruststellende
\-erzekering, dat hij ,,cler nog van z'n laeven niks onbeheurluks
of ongcweuns hadde waar-e-nommen".

't Zou intusschen verwondering hebben moeten wekken, zoo
't landvolk er vroeger |;een spoken had gezien.
Immers, vóór vijftig jaar en zelfs nog veel later, zag men bij

donkeren avond, vooral op kruiswegen, spookverschijningen en
wel in de eerste plaats in de buurt waar kasteelen stonden of
gestaan liadden.
Onze geschiedschrijvers klagen terecht, dat er zoo weinig van

de eigenlijke volksoveideveringen in deze streken bekend is. 't Vol
gende schetsje uit het volksleven is daarom vrij zeker ojr zijn
plaats in een tijdschrift als ,,Buiten", temeer,daar 't geschreven
is door iemand die getuige was van 't hier volgende en zonder
moeite nog tal van getuigen voor de waarheid van 't geschre\'ene
kan bijbrengen.

't Zal ongeveer een halve eeuw geleden zijn, dat er een boeren-
<lüchter, een knap meisje van een jaar of achttien, mij wel bekend,
begon te kwijnen. Ze begon er bleek uit te zien. 's Nachts verliet

. ze haar leger en dwaalde om 't huis. En tcjen ze gestorven was,
vond men in haar hoofdkussen een krans van veeren, die zich om
een draad gegroept hadden, den zoogenaamden hcksenkrans.
Een lang, mager ]jersoon, buitengewoon vlug met iets gejaagds

in al zijn doen en wien men al sinds geruimen tijd verdacht van
met den booze in betrekking te staan, kreeg de schuld \-an dit
ongeval, te droeviger omdat de overledene een éénige dochter was.

Spoedig daar op begon weer een ander boerenmeisje te kwijnen.

Gelukkig herstelde deze, maar eerst na eenige jaren sukkelens.
De meester-too\'enaar, bo\*engemeld, wien deze en meer andere

onheilen werden geweten, iemand \-an goede familie, was bakker
van zijn beioep, doch laakte al zijn klanten kwijt. Ieder ̂ ■ermeed
hem, als ware hij een melaatsche of een pestlijder. Met zijn gezin
verviel hij tot armoede. Zijn zenuwgestel, dat toch al niet sterk
zal geweest zijn — hij zag er altijd vreeselijk gejaagd uit — raakte
door dit alles natuurlijk N-an streek. Hij scheen tmr slotte zelf te

1. jiakken had". De ongelukkige, toteinde toe gemeden, bereikte intusschen een hoogen leeftijd en
btieif^eerst ettelijke jaren f^eleden.
ee,!'V'lIin°T^ t*"'" "r armhuisje. Daarin woondenT ilT nid ^ T" ..ivlooster-Jan" noemde. Dezenu was naai men zei, van den Duivel bezeten In zijn dolle
Ïhrèlu vÏÏ en T, '"l "''' /^^t huis uit. Hij schold haar uit,kwSrr, wiern zoodat het schuim hem\-oor den mond
lane soms tot "w f onder zijn bereik was. Urende stoeji lieen en weer^razem/'^vl '"I gebalde \-uisten, op't wel e'en UalfTu;- v^V Imïin'kom end dat men
schuwd werden, is nog al natuurlijI D andvolk ge-
waren onvrij. En de gerucliten x ÜU' - i o landbewoners
schuwelijke kerkering van • -i i i mishandelingen, af-van moord, o,i cle gru^.''. ' slotge^-angenls, ja
des volks vergroot bleef'die in d'^T door de fantasie
zinnige adellijke N-erblijcam ()nheilsnelDn\ ^•erscholen geheim-er de vroegere bewoners voor ' ^^''tnd Men zag
en gevreesd hadden gemaakt bii die algemeen gehaat
op de plaatsen, waar ze hun 'cn-,, ■ i'i"^\ '"^dj weer rondsjiokeiirust van het graf was hun ontzegd ^ ^ 'ladden bedre\-en. De

Nadat de oude Graaf van I ' i*
vorige nummer noemden was ,>5'?^i 7^ Styruni die wij in het
eenige jaren onbewoond. ' trieden, bleef het Huis de Wierse

Toen de familie de Stuers 't
koos, vond zij oji écu der venstl'^"" ^''^ermaanden ter woonvensters met jmtlood geschreven het
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■eeibte couplet van een gedichtje, door schrijver dezes in de \'olks-
spraak van de streek opgesteld.

■Zij liet het er staan. En naar hem verzekerd werd, zou ze 't wel
bel'want beschrijving als deze een plaatsje

Hij voldoet te eer aan dien wensch, omdat daardoor in wijder
kring de opmerkzaamheid wordt gevestigd op de typische spraak,
zooals die tot op heden is blijven leven in den volksmond, zelfs
vei over de grenzen in 't oude Saksenland.

Hier volgt het:
,.Zie'j ginds dat mooi kasteel wal staon?
De vensters zint er dicht 'edaon.
't Steet in een halve maon van beume.
As of 'et staendig deur bleef dreumen
van vroggere tijden

Vol lust en verblijden.
Toe 't nog 'nen schat

Van lustige bewoners had.
Maor och! de vreugden zint vergaon:
De leste man is vot-e-nommen
En vremde mensen zint 'ekommen;
De deuren hebt ze toe-e-slotten;
De vensters hebt ze dicht-'e-daon.

September, pas in 't land 'ekommen.
Hef 't droëvig niejs nog niet vernommen.
Hi'j fluustert now't gebeumte toe,
Eur vraogend naor 'et raat en 't hoe.
Zwaor zuchten now die bruune beuken.
Die staotige eiken, steil en stolt:
,,rj zult vergeefs den haerschop zoëken:
Un mensch van seuventig is old.
Wij hebt er jonger nut zien draegen.
Wier laei'en armer was an licht
En armer ook an liefde en zaegen!
Wi'j zagen 'em kommen, wi'j zagen 'em gaon.
Den olden man. — Zijn hebben en zijn holden
Hef hi'j 'elaoten waor 'et was; hi'j hef 'evolden
Zi'jn laege hande en zi'jn oogen dicht 'edaon.
't Is met 'et menschluk laeven biester gauw 'edaon.
Dat meug i'j leuven, goeie vrind,
I'j, stemmige Sejitemberwind!"
En de Wind fluustert zachtjes in 't donkere loover:
,,Jao, jao, lieve vrenden, wa'j zegt is waor:
De menschen, ze laeven un sturmken maor,
Eur slaven en wormen geet haostig weer aover.
Ook i'j, hooge beume, laeft biester kort.
Te haostig 'evallen, 'eveld of verdord,
Maor ik blieve laeven

En ummezwaeven
Heel de aerde rond in eeuwigheid.
En now, gegroet! 't Wodt tijd, da'k scheid'!"
Vot zwaeft de Wind. De groote beume.
Die daor op wacht staon, man an man.
Verzinken weer in de olde dreumen
En 't leeg kasteel, waor de olde man
Pas nao un laeven, ri'jk an zaegen,
Veur eeuwig uut is vot 'e-draegen,
Blif eenzaam en verlaoten staon.
Zie, de aovendzunne gluurt deur 't loover,
ilaor kan geen blik naor binnen slaon:
De vensters bli'jven dicht-e-daon.

H. J. Krebbers.
Overneming verboden.

OVERIJSELSCHE LEGENDES.
II. (Slot).

A.-\.ltjen en Berendjan of Spel van Verwisselingen.OM denzelfden tijd had Scholteboer een niet minder
vreemd avontuur.
Hij had juist, zorgelijk, alles afgesloten, en wilde zich
neerwerpen op zijn legerstede van dorre bladeren. Oji
dat oogenblik, zoo zeker-hoorbaar als 't stroomen van

een uezwollen rivier, zoo ontwijfelachtig van geluid — tjinge-
tjinge sjing! leek 't, of buiten een zak met goudstukken heen
en weer werd gezwaaid. , ,, i ,Scholteboer sprong op, ontgrendelde de deur.

Koe eeen twintig schreden van hem af lag een grijze zak, die
even opsprong, de goudstukken pinkelden, rinkelden, tinkelden,
wat zich' inden zak bewoog, dat leefde net als een troep muizen!
hotsebotsend, springend en zich verdringend onder elkander,
zingend. Wollewee — wee — wee

Wollewee — wee — wee
We woiiën wel graag
Uit wandelen gaan
En zien dan eens waar
De wolleven staan.

Ee Scholteboer boog zich voorover, loerde, sprong naar de
zak, greep

Als was er een draad aan bexestigd, die ze plotseEng weg
trok hupiielend als een konijntje over den oneffen grond,
buitelde de zak twintig schreden verder, en de dukaten loechen
en lachten met fijne stemmetjes:

^^'üllewee — wee — wee
Wollewee — wee — wee
We wouën wel graag
Uit wandelen gaan
En zien dan eens waar
De wolleven staan.

,,\\'at zal dat wèzen ?" riep Scholteboer beteuterd, en thans
voorzichtig, als een man, die met onhoorbare schreden gaan wil,
slooii hij voorwaarts, hij dook, toen hij \"lak \ajor den zak stond,
neer op zijn kniëen, en naderde het onbewegelijk voorwerp.
Hij tastte in den blinde.

Weder twintig schreden verder lag de zak en de goudstukken
botsten en liotsten :

Wollewee — wee — wee
\V olie wee • wee wee

Bartes Aarnink liep achter de koe, en de Scholteboer achter
het geld.

De eenige, die dezen avond beter doelwit had gekozen, was
Berendjan. Hij had zich te slapen gelegd dicht bij 't huis, waar
Aalten woonde, een jong minnaar was hij, en 't gaf hem troost,
in haar nabijheid te mogen droomen, nu hij haar niet bereiken
kon. Hij legde zich neer in het koele gras, en aldra mengden de

f

C. Steenber^h.

HET HUIS ,DE WIERSE". SPIEGEL MET KAST
IN DEN SALON.
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vreemde gedachten van den slaap zich fijntjes door zijn bewust
zijn heen; wat er van den wakenden dag in zijn geest overbleef,
was de werkelijkheid zijner liefde, die ook verloren wilde gaan
door de almacht van zijn droom; op het oogenblik, dat hij een
slapend mensch zou worden, tikte iemand hem op den schouder,
even schrok hij op, toen glimlachte hij, daar het de Wilgeman
was, die hem had gewekt.
„Ga dadelijk naar Aaltjen. De deur is niet gegrendeld, zij

is alleen thuis".

Hij wüde wat vragen, wat roepen, den Wilgeman bedanken,
hij gevoelde echter, dat hij slechts kon stamelen, en zonder nog
iets te zeggen, hals over kop, liep hij naar de hoeve, waar
Aaltjen zat, hij holde naar binnen, als een haas in zijn hol.
Vóór Aaltjen er op verdacht was.... voor ze hem had kunnen
waarschuwen, dat haar vader wel dadelijk zou terugkomen en
dat hij den Scholteboer zeker zou meebrengen, en dat zij beiden
een paar stevige, knoestige stokken bezaten, vóór dit alles —
deed Berendjan zijn droom tot werkelijkheid worden, en trok
hij het meisje naar zich toe.
Ze behoefden niet bang te zijn, dat Bartes en de Scholteboer

zouden verschijnen, aleer de Wilgeman dit wilde. Nog altijd liep
Bartes achter zijn koe aan, en de Scholteboer achter den hup
pelenden, buitelenden buidel van de rinkedekinkkink! Ze holden
door bosschen en de ongebaande heide, en gingen door beken
en weteringen, als dollen zonder doel; in den strak-donker-
blauwen hemel schudde de Maan van 't lachen, de sterren sprongen
van vreugde, en de elfen en kabouters dansten een bruilofts-
dans, de Wilgeman speelde op de luit, en maakte dwaze kabriolen
van plezier en leute, de ernstige Wilgereus! van de hopsadideine.
Maar eensklaps werd alles stil.
De Wilgeman zwierde zijn tooverroede door de lucht.
Het schouwspel veranderde.
De koe bleef even stil staan, en de geldzak lag onbewegelijk,

zonder dat de dukaten ringkingden, Bartes liep op het dier aan,
en de Scholteboer op den buidel — de koe en de zak vlogen
hoog in de lucht, en de beide menschen snelden rechtaan, recht
toe, in elkander's armen.

,,Hokepokepilatus-i)unt !" riep de Wilgeman.
Alles begon weer te blinken en te schateren. De maan bovenal.
De beide menschen zagen elkaar verbaasd aan. De tooverkunst

had hen — zonder dat ze het wisten •— alletwee veranderd,
zoowel de Scholteboer als Bartes Aarnink leken j)recies op
Berendjan, en de beiden zagen elkander voor Berendjan aan. Er
wederzijds van overtuigd, dat de ander Berendjan was, grepen
ze hun stevige, knoestige stokken, en begonnen er op los te slaan,
als smeden op ijzer.
Heisa ! heisa! ze beukten elkander zoolang bont en blauw, tot

ze uitgeput op den grond zonken, en ze lagen zoo stil neer, of ze
gedood waren

Foio C, Stcdther^h.

GEZICHT UIT DEN TUIN VAN „DE WIERSE" OP 'THUIS
■ OP DEN VOOPGROND EEN PRACHTIGE CONIFEER.

■  U^mer waar Aaltjen en Berend-
Geen geluid drong door i" ^1 weinig geluid ; het

jan waren. Binnen-m de l^^in elkander verheten. Het
was reeds ^^at in den ocl • nemen, zooals alle jonge
werd met gemakkelijk, om a^ ]n,ewel hij niet bang was, had
gelieven zullen beamen , twee stevige, knoestigeBerendjan weinig lust m een g vaarwel
stokken, en zuchtend zeide J ' J teeelijkertijd, keken op, in
De beide vrienden

elkaar's oogen. Ze badde ander den een uit moedwil
ze dachten, dat f ,^'are^^ van plan het spelletje
zoo had p' .^^ten 'toen ze kreunend % an pijn, bemerk-
van den nacht te her ' • ^taat waren, en met woedende
ten, dat ze daartoe me afscheid, Bartes bij zichzelf
blikken namen ze c J";. ^jien \-echtlustigen sater zou

gêv» Sd,ol,il3,ej;1ar Aaltien no„.. van <11. n vecMlastig™
sater zou nemen. Ze zagen niet meer om.
Van de fiedeldondeine, hedeldomdon .
Het werd bruiloft \-an Berendjan met Aalt en.
Hun nazaten wonen nog o]i de hoeven m W elsum en Nijbroek:zii®L™n" „ .ie v ....Ti tete fvijljcs, en .lansen de ...erljgste kabricn

ët. Z,j 1,ouden van geest,ge verhalen. en ze behben i bel* liet.
Overneming verboden.

DE LEVENSGESCHIEDENIS
VAN EEN SPIN.IN liet hartje van het Nieuwe Woud, een jiaar mijlenteniKKirden

van Brockenlmrst, stroomt een smal, oj) een lint gelijkend
riciertje. Het komt uit een eikenbosch kronkelen, dwars
de ojien heide oc'er, door \-elden van moerasmirt en guir-
landen \'an Lieve\"rouwebedstroo, x'ereeiiigt zich \-ervolgens

met de ri\'ier de Lvmingon, en stort zich in een wateri'al een
jiijnboscli binnen.

In het hartje \'an dit injnwoiid, ilat juist groot genoeg is om de
rivier c'an de aangrenzende heide uit onzichtliaar te maken, vond
ik mijn vriend, een matig groote, bruinachtige sjiin.

Hij zat oj) een steen bij den ri\-ieroe\-er, en was bezig zijn eenigs-
zins wolfachtig gezicht te juietseii met zijn voorjiooten. Hij zag
er zoo mager, zwak en iiitgejait uit, dat ik een belangstellende
vraag naar zijn gezondheid de beste inleiding achtte tot een
gesjirek.

,,Je ziet er niet goed uit", merkte ik meelijdend oji.
,,Ik ben ook niet goed", antwoordde de sjiin, ,,ik ben ziek, moe

en erg bang".
,,ls 't toch! Ik dacht dat een sterke, flinke sjiin zooals jij zich

niet ziek, en nog veel minder bang kon coelen".
,,Ja, dat is juist 't onc'erstandige \an 't gecolgtrekkingen

maken vóór men de feiten weet", zei de sjiin. ,,ik geloof, dat als.
u mijn geschiedenis kende, u groote oogen oj) zoiidt zetten. Om
te beginnen, u weet zeker, dat mijn geskudit behoort tot de
doorluchtigste, welke de wereld ooit gezien heeft? Wij zijn de
eerste wezens, die cle lucht in kunnen xdiegen zonder het gebruik
van \deugels. Wezens als \deennuizen en \diegende eekhoorns
gelden natuiiilijk niet mee, want die er\ en \ liezen aan hun jiooten
en schouders om mee te vliegen. W ij, daarentegen, die geboren
\\oiden zonder vleiigels of \diezen, kunnen ons in de lucht ver
hellen een vei richting die enkel de menschheid ons kan nadoen,
vn zelfs hieiin vermoed ik, dat wij den zegeiialm wegdragen.
Uanneei zijn jullie menschen begonnen met cdiegen^"
„Dat was zoowat in lyoij", antwoordde ik.
„Zoo.Dat dacht ik wel. Wij sjnnnen drijcen al rond door de lucht

sinds den dageiaad der beschaving, f zult hooren hoe het gebeurde,
twee Moeg in t Voorjaar zat mijn moeder, die toen
te leppen /iT' m " l'^ar web aan de ri\ ier, en begon eieren

waaruit'climnV.iuten llra<d,°l" ''p,""!"' buisjes emd,gen.
werkend, rolde ril ,1. .K'™' 1'aar spinklierenu ai maai rond met haar jiooten, en

c-oi-m aannamen xmn een ze ten laatste den
'bsm,,v' «•

le zijden draden komen
rolde zij de eieren al

dekte ze toe met een dikke

geel kluwen
zoo zacht als fijne

ei-kokon van liair sj.inLienm as. maakte zij het
en \ erliet haar web Hmr v
oever oii te brenppn jjoinvinen was, de eieren hooger den

nam het tusschen haar kaken,
p  I ...men

.. sirclen. do()r den vloed zouden over-
clen bovenoe\-er
liet hem daar aclitVr 'en T . drogen spleet.
aan den waterkant. hccide dadelijk tenig naar heur web

Als iemand gedurende ,i„ „ .
dekte, had Ifij ons kunnen jiaar weken ons ont-
En zelfs in die vcrmommin,v een wolligen zaaddot.
zonder gev
vijand. Oj

tiie vermomming pine iv " wouigen zaaacim.
■aar van ontdekt i„ 'njna geen oogenblik \'oorbi|
)P zekeren kcïnblauw-met-gele \'ogel ^■lup• , '•^^\am er een duivelachtige,hoekjes en gaatjes, en haalde er i ^'^'"1'Pelen, gluurde in alle

kige insect uit, dat hij opiieuzelde kf"
cie Ijverig naar eierenkokons . een blauw kojmiees,.
moeder ons m r r, ,v bijz< nder kim ^«elukkig voor ons, had

•  <l"nkere schuil,ilaats ver-
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J^oto C. Stecuber^h.

DE BOERDERIJ VAN HET HUIS „DE WIERSE".

slojjt, en hij ging voorbij zonder ons opgemerkt te liebl^en.
Whj brachten den winter door als eieren, en kwamen in het

\-oorjaar uit. Wij kwamen uit onze eieren, niet als rupsen, maal
ais spinnen. Dat is van zeer veel belang. Motten, bijen, ke\-ers
en vlinders moeten zich eerst door hun rupsen- en popjien-tijd
heenwerken vóór zij een staat van volmaaktheid bereiken: doch
wij spinnen, evenals onze vrienden, de sprinkhanen en oorwormen,
gaan recht op ons doel af. Wij kropen uit onze eieren als baby-
spinnen, uiterst kleine, vaal-bruine, dikke baby-spinnen, nog
kleiner dan een speldeknop. Niets is me, tusschen twee haakjes,
ooit meer opgevallen dan onze superioriteit boven motten en
vlinders. Alles wat zij doen, gaat moeizaam en is doelloos, tot liun
vliegen toe, zooals ge straks zult zien. Wel, 't eerst wat ons,
nadat we uit het ei gekropen waren, trof, was het duistere en
nevelachtige van het uitzicht. Ziet u, we waren evenals juweelen
in \-loeipapier en watten gejiakt. Het vloeipapier was een \'liezig
zakje, dat ons nog bedekte toen we reeds uit het ei waren, en
de watten bestonden natuurlijk in den zijden kokon die moeder
gemaakt had. Ik was een der eersten die me van mijn zak be-
^■rijdde, en die door de zijde heen de open lucht inworstelde.

Èen tijdlang voelde ik me zeer weinig op mijn gemak in die
enorme vallei, die als een afgrond onder me leek te gapen. Ik was
zoo klein, dat de halmen wel palmboomen geleken, en ieder
insect dat er langs kwam, leek zoo groot als een van jullie auto s,
die ik sedert dien langs de boschwegen heb zien lacen. Doch er
kwam spoedig een eind aan mijn verlaten staat dooi de aan
komst van dozijnen broeders en zusters, die als zand uit den
kokon kwamen rollen, en mij bijkans begroeven onder de wrieme
lende massa hunner pooten en lijven.

,,Sorteer jullie jezelf oogenblikkelijkl" zei een stem dichtbij, en
iedereen gehoorzaamde. Terwijl ik me losworstelde uit ce zici
reeds oplossende massa, zag ik een paar duim van me vanc aan
een groote, bruine spin aan den ingang van haar web zitten tusschen wat klaver. Het was moeder. Ze had den oyeiljfd
en een nest gebouwd wat hooger den oevei op. e
ze o]r het lichaam van een doode spin zat, le s w
tamelijk vreemd voorkwam. .

„Dus toen kreeg je zeker de geschiedenis
vroeg ik. e„ ke.,.!. onee ge-

daar ze vroeger al meer massa s eieien

van de eieren te

,,Ja. Moeder was

gelegd had, zS] ratelde rnij de (jgtt^TeteSl
met veel gemopiier over de moeite die ze g
schiedenis van buiten.

Zij vertelde
1  - ZT' Tk'iurtterd7aanda:ci maar inderdaadden oever op te slepen, ik luisieiac aai honren als

was ik niet half zoo nieuwsgierig om over i ^ dan'ook
wel over het doode lichaam onder haar pootem Toen ze dan oenuitgepraat was, vroeg ik haar onmiddellpk ze daar.m
van den lieven vrede, onder haai poo

Haar antwoord schokte me ^ij vriendelijk.
„Dat is je papa, m'n k n^..- ; d
„Maar hij ziet er uit, of hij dood is. zei .

„Dat is. hij ook", zei moeder, met een lieven glimlach, „dood
als een uitgezogen vlieg. Daar onze wittebroodsweken allang
achter den rug waren, had ik meer dan genoeg van hem, en vloog
dus op hem aan en at hem op. Waar ik op zit, dat is z'n huid.
't Is een uitstekende mat voor mijn voeten op een avond als deze,
als 't zwaar dauwt en de grond van mijn web kletsnat is".

„Krijg ik ook een man als ik groot ben, en zal ik hem ook kun
nen opeten als de wittebroodsweken voorbij zijn?" vroeg ik gretig.

,,Geen sprake van", zei moeder. ,,Jij bent een jongen, en oji
een goeden dag wordt je ojigepeuzeld door je eigen vrouw. En
kom, als ik je raden mag, maar niet te dicht bij mij ook, want
soms eet ik mijn eigen kroost wel eens op!"

Goeie hemel! U zult het met mij eens zijn, dat dit niet bijzonder
bemoedigend was voor een jong broekje, dat zijn entree in de
wereld nog moet doen! Kunt u zich een vreesdijker lot denken
dan in koelen bloede vennoord te worden door je eigen vrouw ?"
riep de sjiin uit.

,,Nu begin ik te begrijpen, waarom je daar straks zoo onthutst
was", antwoordde ik. ,,Maar per slot van rekening worden
sommigen van ons menschelijke wezens in theorie ook wel door
onze vrouwen in koelen bloede afgemaakt, dus is 't jouwe heusch
geen e.xceptioneel geval.

„Maar dat is nog niet alles", antwoordde de sjiin. ,,Mijn verhaal
is nog niet uit. Natuurlijk liep ik, toen mijn moeder begon te praten
over 't ojieten van haar eigen kroost, zoo hard mogelijk u-eg.

(Slot volgl). E. C. Andrews.
Overneming verboden.

SCHADUW EN LICHT.
Wanneer ik zat in schaduw half-gedoken
voor kleine woning, weeldrig groen-begroeid,
waar 't uchtendkoeltje door de blaêren stoeit,
na voorjaarsregen voller thans ontloken. . . .

M'aar zonnelachjes licht de ruiten strooken
en 't vlinderspel de droomencle oogen boeit,
die zien de schoonheid, die in alles bloeit
en wekster is van woorden, ongesproken. . . .

Dan hief ik blij mijn zevenpijp van riet
en zat heel stil te denken en te spelen,
verheugd om 't zuiver-helder vogelkweelen.

En 't schoon geheim van 't zelfgevonden lied,
totdat ik zwijgend rustig-blij zou luistren
naar wat de blaêren zingen zacht en fluistren.

JO.-\NNES REDnixGirs.

Foto C. Stcenbergh,

DE WATERVAL BIJ HET HUIS „DE WIERSE".
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SLOOPEND HERBOREN-NEDERLAND.
I

WAT IN GRONINGEN EK DRENTHE IN DE TAKEN
-I.SDj—lülli VERDWENEN IS. (Slot).Hoe grooter die welvaart werd en 't verkeer toenam, lioe

s])oediger ter jrlaatse al 't oude r-erdween en hoe snel
ler ook het daar\'oor in de plaats gekomene weder werd
vernieuwd; feitelijk vindt men slechts met veel moeite
in eenige afgelegen streken nog eene enkele leuke oude

hoeve en in sommige achterbuurten hier en daar, nog eene
typische oude arbeiderswoning. Al 't overige is vernieuwd.
Of het daarmede nu juist in

allen deele beter is geworden?
Schilderachtiger en karakteris

tieker niet, doelmatiger en gezon
der wel; leuker en verassender niet,
eentoniger en vervelender wel.
De vroegere eenvoud en tevre

denheid, het vroeger vertrouwen
op en de berusting in een hoogere
macht, is met de toename in stoffe
lijke welvaart afgenomen; het kal
me, het rustige, is ookten platten-
lande reeds druk aan 't verdwij
nen, ook daar wordt veler leven
reeds gejaagder, zenuwachtiger,
ook daar zijn de verhoudingen
reeds anders geworden, is het
patriarchale nu zoek, ook daar
komt de jjolitiker nu gouden
bergen beloven en brengt het
■dagblad met zijn rij]5 en groen
en ook de vrouwen-beweging
menig hoofd in de war.

In hoeverre de balans, alles
saamgenomen, eene bate dan
wel verlies tegenover vroeger,
in levensgeluk aanwijst, laat ik
gaarne ter beslissing aan daartoe
meer bevoegden over.

De voornaamste gebouwen, enz.
gesloopt en verdwenen, zijn in:

A. De Stad Groningen.
Nadat reeds ten jare 1828 wa

ren afgebroken de binnen A- (zie
voorplaat) en de binnen-Poele-
]v0ort, werd bij Kon. Besluit van
18 April 18'^^ de vesting Groningen
opgeheven en zijn daarna met en
na 1875 hare wallen, bastions en
hmienwerken geslecht, hare grach
ten meerencleels gedemjit en al
hare poorten met wachthuisjes
afgebroken, (zie afb. op blz. 507
\"an het vorig nummer).

De drie Kazernes r'erdwenen
achtereenvolgens in 1862,1896 en
1897, de Ruiter-stal in 1842 en het
Provinciaal A rtillervjehnis maakte
in 1879 plaats voor een Schouw
burg.

Het Militair-Zickcnhnis, in 1808
in het voormalige Stadhouders
hof, het oude klooster van de
Broeders van het Gemeene Leven,
ingericht, werd in 1897 deels tot
iMarechaussee-kazerne verbouwd,
deels in igii ver\'angen door
een Kanton-gerecht.

De Hoojdwacht, het vroegere
Recht-huis, werd in 1876 0]5ge-
heven en is verkleind en geres
taureerd sedert veranderd in een
Militair bureau. De open Corps-
de-Garde (zie links op de afb. op
blz. 506 van het vorig nummer)
bij de gewezen binnen-Boteringe-
poort, verloor in 1822 met hare
bestemming hare open benedenruimte,
\-eranderd.

Het Huis van den Geweldige in de Hofstraat verdween in 1860,
evenals in 1811 de vóór het Recht-huis staande typische Schand
paal, als het Schavot in 1814 en in 1894 het oude of Spin
huis, vervangen door eene groote Cellulaire Gevangenis, toen
buiten de voormalige Heere-poort gel)ouwd.

Het vroegere Jacobijner-tdoosXex, in if)2i tot Weeshuis ingericht,
werd bij den nieuw-bouw van dat Weeshuis in 1860 geheel afge
broken. Het vroegere Minderhroeders-tdooster, in 1594 deels tot
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Academie-kerk, in i8jb
totlioUeke Kerk gewijd, is tot m
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(Ie abdij te Adiuird,
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1  ♦„„,,1 urooxeiKieci.- bij dentot Auditoria daarvoor hestcind, \ciu\\
bouw der nieuwe Academie in 1847 5"-
en sedert vernieuwd is.

De kerk \-an dat klooster, de latere
oimieuw tot
doch toen afgebroken en ouwi "c"' .:, r„nvent sedert ibi4

Het Vrouw d/ciioWu- en het Wouw Svici«-C/mvcnt, ^«'err ^ 14
tot Professors-woningen en Fransche kerk
mede bij den bouw der nieuwe Academie in 1^47 3 •

Het Aduarder huis, het Zxekenhms
ingericht, is in igoj Rui behoeve
r-an den bouw van het nieuwe
Postkantoor afgebroken.

De Sint-M eertens-school, ten
jare ibi2 tot Provincie-huis inge
richt, \-erloor bij flen gedeelte
lijken nieuw-bouw van dit laatste
in 1871 zijn karakteristieke gevel
aan het Martini-kerkhof. (Zie
de afb. op blz. 5IQ)-

De oude .A-schovl \-erdween m
1882.

Het schilderachtig II ««g-g''-
bou'w, N'. 1062 o]i den noorilweste-
lehjken hoek der (irnote Maikt
gesticht, werd in 1875 gesloojit.

Het Boterhuisje, bezuiden tegen
de iMartini-kerk staande, \er-
ilween • 1840.

Het o])en Beurs-gebouw \'an
A"^. 1774, werd in 1865 door een
nieuw, een gesloten gebouw, \'er-
wingen.

Het sierlijke Goud- en Zilver-
sniids-Keurhuis zag in 1845 zijn
kruis\ ensters \-eranderen en \ er-
loor zijn tvjiischen luiiel-bouw.

De i'iscli-baiiken aan het lage
Dra werden in 1890 gesloojit, liet
Zuider-diej) in 1871)—80 gedempt,
en alle boog-bruggen door leelijke
platte bruggen \-ei-\-angen, het
laatst, dat is in 188'), de tyjii-
sche Boteringe-boog, (zie de af
beelding op blz. 50(1 van het
vorige nummer).

*
*  * , r

Van de \'ele \'roeger zi'xi hoogst
eigenaardige jiarticuliere huizen,
met hun schelji-ramen. hun to])-
ge\'els, hun sierankers, sommige
mede met kelderwoningen en jiot-
kasten nog, amlere met afzonder
lijke buitentrajijien ten behoexe
der box'enx'erdiejiing, is het meer-
endeel sjioorloos x'erdwenen en
door winkelhuizen met groote
sjiiegelruiten of nieuwerwetsche
woonhuizen \'er\-angen.

Tot de merkwaardigste dier
in de XIXe eeuw \erdwenen
huizen behooren:

De middeleeuwsche huizen ter
jilaatse \-an het r 1850 verrezen
z.g.n. Blokhuis, oji het zuid
westelijk einfle der Groote Markt.

Het huis ,,de Muizen x'reugd"
o]i het zuidwestelijk einde der
Ebbinge-straat ■ Ah 1844.

Het huis \'an den Heer Wijchel
aan de \ ischmarkt werd in i85(>
door de Fransche Kerk \-ervan-
gen, (zie afb. o]i blz. ókj).

Het huis x an den Heer (.)uin-
tus in de üoster-straat xverd
18(16 gesloojit.

Het huis met rijk bevx'erkten
zandsteenen xauirgexel x'an \1559, van flen Heer t ardinaal, in de K,jk-in 'tj at-straat xverd m 189 i

gesloopt (afb. hiernaast). Het XVIIde eeuxvsche zgn Draken Imw'"'van den Heer Meddens aan de \'ischmarkt, is' 11/1904 gesloopt.
B. Groningerland.

Alhier verdxxvnende xmIgende</ür,Vs--/ccr^cmen wel voor gocrf die te-Belhngeiveer in 1823, Borgs7ceer in 1881, " ".enen.
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1893.

F Doornwerd in 1818oan^ in 182(1, Lcegeniecden in 1831), Maarhii ,
in i8(ij Menkeweer m 1843, Öoster-wiérum
1820, Sclmrjner in 1824, ^^'esterdijkshoni in tSa? 11Latijnsche School en in 1614 bij de stichting der Academie verder 1836, lTt4.siiig/ie in 1840, irit'i-Kw'in 1829 In T "''^(■■''''coldc

geheel een

in

in
15-tal .
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VERBOUWING.

En door nieuwe werden vervangen, die te:
Dorkwerd in 1829, Ee.xta in 1870, Eppenhiiizen in 1S82, Farin-

suni in 1869, Garsthuizen in 1871, Heveskes in 1817, Hornhuizen
in 1850, Jiikieierd in 1846, Kloosterburen in 1843, Lutkegasl
in 1877, Niebert in 1831, Oostwold (W.K.) in 1909, Olerduni in
1830, Pieterzijl 1111816, Rottuni in 1886. Saaksumin 1852, Sauwerd
in 1841, Sebaldeburen in 1807, UiEvierdein Vierhuizen 11x184^,
iVarlhuizen in 1858, Wedde in 1841, Weiioert in 1807, WoUersuin
in 1835. Zuidwoldc in ± 1850 en Zuurdijk in 1849.

In 't geheel een 26-tal.
Het weinige dat er in dit Gewest nog was \'an de vele vroegere

kloosters verdween, o.m. dat te Rottuni en Thesinge, terwijl dat
te^ Ter Apel, het eenige in zijn geheel nog overgeblevene, in
1830—1834 noodeloos werd verminkt.
De oude pasioriëen werden meerendeels afgebroken of tot

onkenbaar wordens verbouwd o.m. die te Usktcerd en te Wcsterlce.
De oude standerd-ineulens verdwenen op misschien één enkle na,

en daaronder die te Ulruni in 1857 en te Zuidhorn in 1910 (zie
afb. op blz. 508 vorig nummer).

Hohvierde \-erloor in 1807 zijn gemetselde torenspits en in Beduni
veriwandde in 1907 de lange houten naaldspits van den kerktoren.

Voorts \-erdwenen de \'olgende borgen of sterke huizen met hun
grachten en hoven:
Het Huis te .-idiiurd in 1814, .l.s/Dgrt-huis te Ulrum in 1810,

A uioema te Tolbert in 1835, Het Huis te Bellingeweer in 1819,
Benckema-imis, te Midwolde (W.K.) in 1819, Bloemersnia te
Niekerk (W.K.) begin XI Ke eeuw, /lorgieiccr bij Wehe in 1832, de
Brake bij Obergum na 1856, Byma of het Huis te Faan in 1860,
Dijksterhuis bij Pieterburen in 1903, Einderborg bij Haren in
1833, Engersma bij Uithuizen in 1855, Eiosum bij Middelstum in
1863, het linis farinsuni in 1811—12, (zie afb. op volgende bladz.),
Hanckeniahi] Zuidhorn in 1877,//oto/on/c bij Rottum f- i8i2,Jellcma
bij Zuidhorn in 1829, Klinckinia bij Zuidhorn in 1839, Klinkenberg bij
Kantens in 1840, Het Huis Lellens in 1897, Lnlernu bij Warfhuizen
in 1822, Luinga bij Bierum in 1825, Klein-Martijn bij Harkstede
in i8q6, de Nienoori bij de Leek is in 1846—1890 geheel verbouwd,
het Huis Niltcrsum bij Stedum in 1818, Onstaborg bij Sau-
wert in 1810, Rikkerda-borg bij Lutjegast in 1829, Schutlersum
bij Schildwolde !- 1880, Scheltkcma-Nijenstein bij Zandeweer
in 1812, Tamniinga-borg bij Hornhuizen in 1803, terwijl het
slot Wedde door de Stad Groningen in 1829 verkocht, sedert
geheel is verbouwd. In 't geheel verdwenen er een 30-tal borgen.
De nog overgebleven houten boerderijen met rieten daken, zij

werden o\-eral ven-angen door sieenen gebouwen met pannen
daken, minder schilderachtig en veel eenvormiger.

C. Drenthe.

De \-oor de XLXde eeuw, eenige Stad en Vesting in dit Gewest,
Koevorden, werd in 1870 overhaast ten deele ontmanteld, hoezeer
eerst bij Kon. Besluit van 18 April 1874 als Vesting opgeheven.

Sedert werden hare wallen en bastions afgegraven, haar grach
ten gedempt, hare 3 jworten verdwenen en mede haar nnj^en-
huis, kruitkelders en barakken of soldaten-woningen.
Het kasteel was feitelijk reeds lang r'erdwenen en wat er van

restte tot een Gouvernementshuis ingericht ; in 1832 werd de
kasteelgrond voor bouwgrond verkocht en in 1846 de kasteel
gracht gedempt.

Bij den grooten brand in 1896 werd onder de bestaande be
strating de geheel andere straat-indeeling der .XVIde eeuwsche
Stad teruggevonden.

.•fs.sc;;, in 1809 met bijbehoorende omgeving nauwelijks een 930
inwoners tellend, en toen door Koning Bodewijk tot Stad '^'^yhe-
r'en evenals het vlek Mcppel, zag in 1884 haar oude O.L.Vr. Abdij
verdwijnen, nadat in 1848 de, r'an de Hervorming af, tot I ro-
icstantschc kerk dienende Abdij-kerk tot Raadhuis was verhouw d.

De oude Brink r-erloor langzamerhand zijn r roegeren om\'ang
en beteekenis, door meerdere gebouwen bezet en door hoogere
ingesloten.
De volgende dorps-kerken werden vernieuwd. Die te :
Borger in 182b, Dalen in 1824 de reeds in 1813 afgebrande kerk,

Eninien in 1856, Gasselte-Nijveen in i85(), Gieten in 1849, Grollo
in 1854, Koekange in 1834, Odoorn in 1816 ten deele en verder in
1857, Roderuvlde in 1831, Ruinerirold in 1831 grootendeels ver
nield, i'ledder in 1820, te Wapsereeen in 1803 en Z utdwolde inibzy,.
De nog ox'ergebleven oude pastortéen werden alle door nieuwe

vervangen.

De oud-kerkhof-ommuringen \-erdwenen meerendeels o.m. die
te Zioeeloo, en mede de oude klokke-hutzen te Gieten, Peize,
Roswinkel en Zuidwolde.
Van het klooster Dicninge bij Wijhe verdween het laatste ge

deelte, zoomede de oude havezaten:
Het kasteel Batinghe in 1832, het huis Echten na 1843, het

kasteel Oldenhoj te Ruinen • 1823. het huis van de lamilie
Kijnimell te Dalen in 1911, het huis de hlencke te Oosterhes-
selen, verloor + 1908 zijn schoorsteenstukken, enz., het huis
Ter Heijl in Roden, in 1854.
Met de toename van de welvaart en van het \-erkeer en vooral

ook door brand, o.m. te Beilen, Borger, Drijber. Ihcingelo, E.xlo,
Mantinge (gem. Westerlxirk) en Steenbergen (gem. Roden), \'er-
dwenen hier bijna overal de schilderachtige oude houten hoe\-en
met hare bemoste rieten daken (zie de afb. van eene !ioe\"e te
Angeren oji de volgende blz.), alsmede tal van schaapskooien, waar
onder er waren, volgens den kunstschilder Bilders, een tonne gouds
waard, en tal van echt typische toestanden en mede de jilaggen-
hutten en schoorsteenlooze woningen en vele leuke kleine oude
boerderijtjes, wier aantal vóór de .XIXde eeuw nog in de hon
derden beliep. Ook de oude schoolmeester, die beurtelings bij
elke woning, waarvan hij kinderen ter school had, zijn maal eten
kwam halen, is verdwenen en de schejier met zijn hond begint
reeds tot de zeldzaamheden te behooren.

IMet buitengewone snelheid verliest thans dit (lewest al het
eigenaardige, al 't karakteristieke en vaak eenig-rnooie dat het
uit zijn verleden t(jt heden toe nog had bewaard; binnen een 25
jaar is daarvan zekerlijk niets meer o\'erig, al 't oude is er dan
■nieuw 'geworden en ook dit Gewest is dan zekerlijk niet meer
wat het vroeger was, één groot Ojienlucht-Mu-seum, hier en daar
nog toestanden terugger-end \-an misschien acht eeuwen her.

's Gravenhage, October 1813. C. H. Peteks.

mr\
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DE VOORMALIGE STINS A.4N DE i'ISCHM.iRKT TE
GRONINGEN, TER PLAATSE DER FR.INSCHE KERK.
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Iets over de Hoender
fokkerij in Californië.CALIFO'RS'IË is ook in ons land

bekemd voor zijn bij uitstek
gunstig klimaat, zoo vermaard
zelfs, dat vele artikelen als
da-arvan afkomstig ter markt

worden gebracltit, die het in werkelijkheid
niet zijn. Voor de vnichtboomcultuur is
het khmaat bijna te gunstig, de vruch
ten groeien! te snel en hebben daardoor
dikwijls weinig smaak, terwijl het ook
voor vele boomen nadeelig is, dat het
's winters niet vriest; voor de hoender
fokkerij is liet zeker een eldorado, waar
ook de Hollamdsche fokker veel kan
leeren, maaj waarbij niet genoeg in het
oog gehondlen kan worden, dat ons kli
maat zoo gelieel anders is.
De vlakte van Petaluma is wel het allergrootste centrum,

dat men ergens zal aantreffen; daar leeft de ruim acht duizend
zielen tellende bevolking vrijwel uitsluitend van de hoenderteelt
en is het direct opvallend, hoe welvarend het stadje zich voordoet.
Behalve het in winter en zomer zoo constante klimaat, is onder
de zeer gunstige omstandigheden te noemen, dat het op 30 mijlen
afstand gelegen San Francisco een goede markt heeft. Toch
is ook hier de cconcurrentie groot, is het niet zoozeer om de kwaliteit
maar om de kvantiteit te doen: de Amerikaansche business die
zeker op zichzeH beschouwd, eerbied afdwingt.

Drie verschillende inrichtingen zijn te onderscheiden:
1°. die, waar men broedeieren koopt, deze in groote machines

uitbroedt, terwijl de kuikens direct verkocht worden;
2°. die, vvaiir goede fokboomen worden gehouden en de hoofd

verdienste foestaat in de verkoop van broedeieren;
3°. die, wtlkie geheel op eierjiroductie werken.
De eerste soort schijnt wel de meest voordeelige: de \-raag

naar ééndaags kuikens is zoo groot, dat bijna daaraan niet kan
worden voldaan; maanden te voren worden de bestellingen in
gewacht, geen ei gaat in de machine of het kuiken is al verkocht!
De allergrootste, de Bihn-hatchery, heeft nu een capaciteit van
165.000 eieren en zal weldra weer worden uitgebreid. Zij heeft
machines van r6 afdeelingen, elk voor 432 eieren; de verwarming
geschiedt door gas, en waarschijnlijk door de grootte is de tem-
jieratuur rrij constant, tenminste de regulatie leek nogal primitief;
de uitkomst rvas gemiddeld 65 "4, der bevruchte eieren. Heeft
men eenmaal goed werkende machines, dan komt het er,uitsluitend
op aan, verbouwde adressen te hebben voor den aankoop van
broedeieren van een algemeen bekend ras, en een ruim afzet
gebied. De prijzen der kuikens variëeren naar die der eieren, kosten
de laatsteu b.v. 24 a 28 per dozijn, dan is de waarde der kuikens 7,
te weten Amjerikaansche centen of 21 maal de som in Hollandsche
munt. Dat Itaier goede winst gemaakt kan worden, bleek uit getal
len waarbij de zuivere winst de inkoopsprijs der eieren overtrof.

In 'de verkoop van broedeieren schijnt meer concun'entie te zijn,
omdat het afzetgebied kleiner is; meer kennis wordt vereischt
voor het sarueEistellen der foktoomen en het in prima conditie
brengen der ieaanen, maar deze wordt niet altijd naar waarde
beloond, -want ook daar meenen nog velen ten onrechte, dat de

IM
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moet worden. Het meest aan-

lachinaal niet meer als hij denkt aan hennen te zuilen kiijgcn
1 te kunnen plaatsen; algemeen heelt men de ondervinding dat
iet piepkuikens weinig, met eierverkoop echter een zeer goed
estaan te verkrijgen is; de haantjes worden na 2 a 3 maanden

VOORMALIGE BORG TE
NAAR DE TREKEN ING VAN

uitkomst gegarandeerd kan en . .
trekkelijk is dit bedrijf zeker; over \-oedingswaarde, eilelijklieicl,
controlenesten enz., zijn interessante gege\ens te c'erzamelen.

In de jjarken voor eierproductie ziet men meestal geen enkele
haan, 't aantal hennen kan 2000 en veel meer bedragen, maai
de eigenaar gaat hierbij uit van het idee dat \"uor een leghoen
en een fokhoen verschillende eischen moeten v\ orden gesteld zoodat
de voeding ook anders is. Hij koojit dus broedeieren en broedt
machinaal niet meer als hij denkt aan hennen te zullen^ krijgen
en

met

bestaan te verkrijgen is; de haantje
— in den zomer meestal met verlies — \'an de hand gedaan.
In Amerika is kip een veel gebruikt, niet duur voedsel; in ons
land zou het ook de volkswelvaart ten goede kunnen komen.
De eigenaars van deze parken zoeken dus in de allereerste jilaats
naar het meest goedkoope \ oedsel, waarbij de eierpi'oductie zoo
hoog mogelijk is.
De groote hnancieele voordeden \ an een dergelijke arbeids-

verdeeling \'allen ook zeker hier direct op; een groot hoender
parkhouder behoeft echter lang niet altijd een goed kenner te zijn.
De oiifokschuren met centrale venvarming, meestal in aldeelin-

gen voor 60 kuikens, ziet men vrij algemeen; zij zijn in ons land
al nagevolgd, maar soms met minder succes. Vaker ziet men
kuikens groot brengen bij 1000 of 1200 tegelijk in een schuur
die door een in het midden staand kacheltje verwarmd wordt; bij de
gunstige resultaten schijnt de practijk bijna in strijd met de
eenvoudigste begrippen van theorie.
Door het zoo gunstige klimaat behoeft aan de hoenders niet

zooveel zorg besteed te worden: snot of dijihteritus komen niet
voor, bevroren kammen kent men niet en de model-inrichtingen,
waar\-an zoo c-aak gewaagd wordt, zijn niet in de meerderheid:
een ruim en frisch hok is hoofdzaak en de een\"üud en het ge
makkelijk schoon houden doen aanstonds aan het standaardhok
ook voor elders denken, maar voor een klimaat met strenge winters
kan het maar niet zoo straffeloos worden overgenomen. De
uitgebreide en goed geïllusti'eerde Amerikaansche lectuur is zeker
meer de aandacht in Holland waard, men moet echter bedenken,
dat het Westen van de U. S. A. een gelijkmatig klimaat, het Oosten

zeer hooge en lage temperaturen kent.
Voor ons land kan men zich zeker inspi-
reeren op de hokken in de laatste streek,
maar Californië is interessanter, zijnde
daar alles oj) grooter schaal.
Hoewel in de vakbladen het kolonie

systeem voortdurend wordt aangeraden,
treft men in de groche jaarken meestal
de aaneengebouwde hokken aan; dat men
de nadeelen als minder zonnig, slechter
gex'entileerd, groote kans op besmetting
en smalle rennen, niet zoo zwaar telt, is
alleen daaruit te \-erklaren, dat in Ame-
lika werkkrachten zoo hoog in jirijs en
moeilijk te \"erkrijgen zijn, dus het onder
houd zoo weinig mogelijk tijd moet kos
ten. Het was zeker wel tot een minimum
teruggebracht in een schuur, waar 5000
dieren, alleen door gaas in groote toornen
verdeeld, gehuisvest werden.

Pluimveetentoonstellingen worden vaak
gehouden, maar de grootiokkers zenden
zelden in; zij houden uitsluitend één ras
voor eierjn-oductie en dat is de enkel-
kammige Wit Leghorn, die in het klimaat
van Petaluma het best tiert, 't gemakke-
hjksT groot te brengen is, en het grootste
aantal zwm-e eieren legt. Die honderden
jonge helderwitte dieren oj, een grasveld
te zien, het is een aantrekkelijk gezicht
maai,variatie van rassen zal de fokker^
die niet uitsluit

lEFDWENEN OUD-DRENTSCHE HOEVE TE ANGEREN.
end

verkiezen.
\'oor business werkt,

J- D. B. L. T.
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zuiverste wit tot het', vurigste rood doorloopen en uitmunten
door bijzonder fijne^tinten Zoowel voor \-akbepIanting als voor
kas\'ersiering is dit ras dan ook bijzonder geschikt. Op de laatst
gehouden j^lantenkeuring in Artis verwierf de firma Bakkenes
weder een zilveren meclaille voor haar Begonia's.

Foto C. Steenbergh.

gekroesdbloemige begonia
voorkomende in de mei een zilveren medaille bekroonde collectie van de /Irma

E. Bakkenes .)'■* Zoon te Baarn, ingezonden op de Planten/ceitring der Maatschappij
voor Tuinbouw,

De Plantenkeuring der Nederl Maat
schappij voor Tuinbouw- en Plantkunde,

op 14 October l.L
GEKROESDBLOEMIGE KNOLBEGONIA'S.KNOLBEGONIA'S, wie kent ze tegenwoordig niet.' Geen
tuin groot of klein wordt er aangetroffen, of men \'indt
er een vak Begonia's en werkelijk zijn er slechts weinig
planten, die zich in een dergelijke populariteit mogen
verheugen.

Bij duizenden, neen bij honderdduizenden, worden zij tegen
woordig door onze kweekers gekweekt en verhandeld. Deze
raassa-kultuur heeft echter het onvermijdelijke gevolg, dat er
ook veel kaf onder het koren schuilt en bij het aanschaffen moet
men dan ook zeer voorzichtig zijn. Zoo is het nooit geraden om
in te gaan op de goedkoope aanbiedingen, die men er ieder voor
jaar van in de grootere dagbladen aantreft. Wij hadden dezen
zomer nog eens gelegenheid om een paar maal vakken met Knol
begonia's te zien, die van dergelijke pakketten afkomstig waren,
zij zagen er allertreurigst uit, juist geschikt om alle liefliebberij
te doen verdwijnen. Zij bestaan uit het rtitscliot, dat de soliede
handelaai's niet willen verkoopen.

Er zijn tegenwoordig een groot aantal vormen \'an Knolbegonia's
bekend Het meest treft men aan de z.g.n. reuzenbloemige ver
scheidenheden, die somtijds werkelijk zeer groote bloemen geven.
Een bezwaar is echter, dat aan iedere plant slechts betrekkelijk
r\-einig bloemen komen, zoodat een vak, er mede bejdant, nooit
bijzonder rijk in bloei zal staan. Voor vakbeplanting zijn dan ook
<lie met middelmatig groote bloemen \-eel aanbe\'elenswaardiger,
omdat zij rijker bloeien. . . ..

Als tweede vorm heeft men de gevuld-bloenngen. Prachtig zijn
liaar bloemen doch voor vakbeplanting zijn zij minder geschikt,
daar de groote bloemen slecht tegen den regen kunnen Dan zijn er
de gekamde Begonia's. Dit zijn enkelbloemige verscheidenheden
metteen eigenaardige kamvormige verhevenheid op ieder bloem
blad Deze kammen geven aan de bloemen een vreemd, doch
mooi voorkomen. • tj • > -n

Ten laatste heeft men de gekroesdbloemige Begonias. De
randen harer bloembladeren zijn mooi gegolfd en gekroesd waar
door deze bloemen bijzonder aantrekkelijk worden. Daarbij zijn
<le bloemen middelmatig groot en bloeien de planten rijk. Iedere
grootere kweeker bezit van deze Begonia s een bepaald ras,
dat zich door bijzondere eigenschappen onderscheidt en zoo
lieeft de fi rma E. Bakkenes en Zoon te Baarn een ^•erzamelmg,
waarvoor zij reeds herhaaldelijk een onderscheiding verwierf.
Deze kenmerken zich èn door een zeer mooie gekroesde vorm
dn door zeer mooie zachte kleuren, die alle nuancen van het

CHRYSANTHEMUM „MONACO".

Nog steeds blijft de Chrj'santhemum de najaarsbloem bij
uitnemendheid. Wij zeggen daar najaarsbloem, doch liet gaat in
derdaad moeilijk om clie naam voor haar te blijven gebruiken,
want reeds in Augustus worden tegenwoordig de eerste Chrysan-
thenbloemen aangeboden. Of dit nu direct in het voordeel dezer
bloemen is, valt naar onze bescheiden meening, wel wat te betwij
felen. De chrysanth is nu eenmaal een herfstbloem. In het ge
dempte licht komen haar min of meer fletsche kleuren uitstekend
tot haar recht, doch ziet men die in den zomer, beschenen door
de felle Augustuszon of het mooie Septeinberlicht, dan hebben zij
iets mats en kunnen zij de vergelijking met die der Dahlia's
en andere zomerbloemen geenszins doorstaan.

Er is in de laatste jaren in de Chrysanthemumkuituur een
groote verandering gekomen. Eertijds waren het jiotplanten, die
het gansche jaar door in jiotten werden gekweekt, veel zorg ver-
eischten en bij gemis daaraan dadelijk haar bladeren lieten vallen
en leelijke bloemen gaven. Tegenwoordig echter worden zij oj)
den vollen grond gekweekt en staan zij in een bodem, die haar
lijkt en die behoorlijk bewerkt en bemest is, dan groeien zij tame
lijk gemakkelijk en brengen jmachtige bloemen \'oort.

Dit is de reden, dat de kuituur der Chrysantlien zich in de laatste
jaren sterk heeft uitgebreid. Het is een snijbloem van beteekenis
geworden en het is vooral het tuinbouwdorp Aalsmeer, waar
cleze kuituur een zeer groote vlucht heeft genomen en waar dan
ook al de bloemen \'andaan komen, die er tegenwoordig in zoo
grooten getale van worden aangeboden.

Of de bloemisten nu wel rijk worden \'an de uiterst lage prijzen,
die deze bloemen tegenwoordig opbrengen, \'alt echter te be
twijfelen.

Het sjjreekt wel van zelf, dat de kweekers, die deze bloemen
in het groot kweeken, alleen die verscheidenheden willen hebben,
die én gemakkelijk in de kuituur zijn én werkelijk eerste klasse
bloemen geven. Bijna nergens, dan wellicht oji deze of gene
buitenjrlaats, treft men dan ook meer een sortiment aan, doch
overal worden thans gekweekt de prachtige zui\'er witte Monaco of
Elsie Fulton, de zeer mooie, pijjwormige, licht rose Rayonante, de
zacht geelbiTiine Mme La)igrois (Brouze Rawnante) en de Mme
Buron, een gele vorm van de Monaco.

Iedere liefhebber, die er toe kan hesluiten om deze verscheiden
heden op den vollen grond te ku'eeken, kan er zeker van zijn
prachtige bloemen te krijgen. E. Th. W.

Foto C. Steenbergh.
CHRYSANTHEMUM „MON.ACO".

7<oorkomi-)iile in (!{ met een zilveren medtu/le hekroonJe collectie van tien heer
y. C. .Mensmg te Aalsmeer, int^ezont/en op i/e /'tantenkenrinp tier .Maatschappij

voor Tninhcn-, ,
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HOUDEN KATTEN

'mm

DE RAMP VAN HET DUITSCHE MILITAIRE LUCHTSCHIP L 2.
HET LUCHTSCHIP BIJ DE OPSTIJGING F.-J.V HET VLIEGVELD JOHASNISTHAL, EVEN

VÓÓR HET ONGELUK GESCHIEDDE.

Fot^^Burenu

W
VAN FLUITEN?

E bedoelen niet of onze dak
hazen zelf bij voorkeur fluit
tonen voortbrengen, wat
trouwens \"oor zoover we

hun narditehjke concerten
het ge\-al niet is, — de zaak
gij fluit, vindt uw kat dat

Foto Persènr. Vnz Dias,

DE BRAND DER TANKS OP HET TERREIN DER FABRIEK Ik-liY TEER-

PRODUCTEN VAN DE FIRMA SPALTEHOLZ AAN DE KOSTVERLORENVAART

TE AMSTERDAM.

kojihouding wees

Ijeluisterden

is deze: als
j)rettig?
De katten, die ons leven met Iiun

gezellige, aanhalige trekjes en huiselijke
maniertjes \-eraangenaamd hebben, rea
geerden alle O]) dezelfde wijze op onze
gefloten wijsjes.
Ze kwamen oji den fluiter af, zelfs

al lagen ze bij den liaanl te slapen, sjiron-
gen (jj-) schoot of knieën, toonden beur
telings teekenen r-an groot welbehagen
door kojijes te ge\-en, zich te mllen en
behaaglijk jxioten en nagels te rekken
o1 klommen naar den fluitenden mond

oip als wilden ze daar een fluitenden
vogel verschalken en ernaar bijten. De
beet werd natuurlijk nooit afgewacht,
doch de toeschietende
op bijtlust.

hal van andere katten schijnen vol
gens een dezer manieren zich te gedra
gen als ze hooge fluittonen waarnemen en
trots ernstige jiroefnemingen is het nog
niet gelukt de gedragslijn der katten hij
muzikale aandoeningen te verklaren. ()]>
instrumentale muziek geven ze weinig
acht, zooals bij piroeven in dierentuinen
met een grammofoon ook bij andere
katachtige dieren gebleken is.
We kennen echter een geval van een

beslist muzikaal aangelegde kat, nog
wel een volldoed Wagneriaan.

Toen een benjemd operazanger eens
aan de jiiano zijn Tannhauser-]>artij
doorzong, werd hij door een der aanwe
zige katten lastig ge\-allen. Het dier
sjuong tegen zijn knieën oj) en deed tel
kens hernieuwde aan\-allen op den zan
ger. Een andere, meer muzikale kat
echter, die dit sjielletje aanzag, verdreef
jflotseling nijdig de eerste uit de kamer,
ging toen -vlak bij de jiiano zitten en
luisterde aandachtig naar al wat er \-er-
der gezongen werd.

Wie A-erklaart ons echter de onrust of
de \Teugde van katten bij een gefloten
deuntje?

In een ons fjekend gezin kon een
der jongens, al fluitend naast een der
stoelen plaats nemend, de huiskat
achtereenvolgens oji iederen stoel in de
kamer laten S]iringen, onder klaarblijke
lijke teekenen \-an onrust zoolang er
gefloten werd.

aakhonden en keezen, ei'enals andere
steiloorige, scher]ihoorende exemplaren
van het woh'engeslacht, worden door
^Ifrke en schrille geluiden als het wai^e
pijnlijk getroffen, ze huilen bij muziek
en klokgelui. Het zou misschien kunnen
zijn, dat katten e\'en ge\"oelig van ge
hoor als honden, om diezelfde redenen
hun afkeer van fluitgeluiden te kennen
geven en de gewaande teekenen van wel
behagen een -verzoek om met fluiten oii
te houden insluiten.

ie het beter weet mag het zeggen!
(i.

AMERSFOORT VAN looo M. HOOGTE AF GEZIEN.
FOTO GENOMEN IN DE VLIEGMACHINE VAN LVITEN.4NT VA.V HEYST.

VERBETERING.

In een oogenblik \-an verstrooidheid
maakten wij in liet onderschrift \ an
de bovenste afbeelding op de laatste blad
zijde van ons vorig nummer het woordje
Imirs mannelijk. Dit is echter onjuist
Beurs is vrouwelijk.

Zelfs de Beurs van Berlage is ctou-
wehjk. Zoo u-illen het de Vrie-; en
te W inkel.

Wij bieden onzen lezers onze
rige verontschuldigingen aan. nede-


