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^ de foto's duidelijk aan te geven, wat

UitJivevonSCHELTEMAj.HOLKEMA'S BOEKHANDEL
K.Groesbeek & Paul KJijhoff -AMSTERDAM

DE STERRENHEMEL
IN FEBRUARI.Het volgende overzicht geeft den stand der sterrenbeel

den in den vóóravond (omstreeks 8 uur);
Zenitli: Giraffe, Wagenman;
Noorden; Kleine Beer, Cepheus, Draak;
Noord-Oosten: Groote Beei Jachthonden;

Oosten: Hoofdhaar van Berenice, Kreeft, groote en kleine
Leeuw, Lynx, Sextant, Waterslang ;

Zuidoosten: Tweelingen;

Hmrd^*^Orion^'stie^"^°°'^'^' ë'^DO^e en kleine
Zuidwesten: Walvisch ;

■''easus, Perscus,
Noordwesten: Cassiopeia, Zwaan.

No^oicuS„"1„ &.'1 Aei-LreslS,' Sr.rie"
Algolminima zijn waarneembaar:

den icn Februari te 10 uur
" fel " " 7 ••
"  " " 'Di'^ldernacht
"  " ,, 9 uuren ,, 27"^" (j

neembïS. ?5''"za?ïermiclSjb ^^'^ar-vijfde grootte bereikt hebben en dus gèmahheïiil-' ''''f deoog gepen kunnen worden H»t ïï Et ^ ^^loote
constellatie tusschen van verrassend
door

de
worden. Het is

T de ve,s=p;rd:ïï. ,-"„<1^ 'vs;;,.™
• ,^00 zag F a b r IC i u s predikant ft n r i \ ■ verande-den 123a Aug. 1506 tót^7^n ver bazin?

Eerst een arnntp v«„.ï;:„ ; 7" vernazing — een s/ell, insolihrlater werd door den Franek

ren

op den
Eerst een groote "veertig jaren

durende eenjge «-^^^erong^^nS'oi'^^ ««■
die van rnnr

Een enkele „nieuwe ster" — 7onaG'7i'ir "-'ciupaar wordt
van igi2 in de Tweelingen — ri ^^oi in Perseus

Mira Ceh de eenige gevallen waarin zijn Algo' en
gemakkelijk en met zekerlieid verancWi^'"" ■ ^'""^'l^ereiding

.  yoiandeiingen m den vasteaan te raden dit te beproeven!'men iLndniE3f3\.l'®''^Pgstellende
No

k7\'=°'^^tateeren, en het is iecleden
lieg

gemakkelijk.
,caartje m .■'^^tm?iezc"maand, als de maan

d  "lën an.lerhalt

. 5 van den^vEerFaarE'E-!?®" liSt kaartjevan het maandkaartje van de N R f met behulpat

Et. aan den Westheniel

§ van den
v^rgkjk^^ amlerhall uur na zons-

Wie kot ^ dns na den ii > naar links over-
niet meer km ^Vg^ten naar ce i.ierbij kan het kaartieondergang n iichtpkiim zoeken, j pxeii. Februari is dehellende p\akkc ici j^gnsten kevv 1 pet zodiakaallicht
m  N. R. Et. ^goe waarnenm g ngunstigste g'^''"Kodïkaalkcht wordt daarentegen
:;rden horizon. Het cKditen^^^^^^^^^ jp verwijs voor een en
^'®de?Ïaar" Buiteiw'l NE W ^^^'Vdiruari een der gunstigsteander naa„ Qegenscheti' is , maanvrije avonden —

,„au„d - he. uDers.

dus het heste in de t wasten vu,„akke uclujnsel cveu ^
^^fijdsverelfening "^^''ae^klok achtm.

aldoor een klem kwartier bp d ^^ , p^eden om de voor
Het einde der maand zal een kj geheimzinnige planeet

altijd moeilijk zichtbare oostelijke elongatie van
rciirius te vinden. ^R'mmnus zeven kwartier vóór de zon
graden, en komt dagen la g g^oot: ze kan 2S
Weliswaar is deze clongat

Regulus (x van den

ons

i8
op

bonzon.graden bedragen.
der ekhjititika oi-i den ookZodiakaalhcht doethet

aanschouw!
begunstigt.

i

die ons in Februari
de waarneming van

Mars is den heelenviercurius als avondster ■.'^-Vrneeinbaar.
]Pnus en Jupt'-cr zijn mci jielderste ster des hemels, die

nacht te zien, yjars bereikt deniiS" Febraarizelfs Sirius gemakkelijk oyeis . Tweelingen en gaat vervol
den meest Westelijken tusschen de sterren door lier-
eens zijn Oostwaartschen ....^ariiemingsomstandighedenGtten. De uppuuitie .u vuor ^ - -
worden langzamerhand nDiinm k ..
eens mededeelde (Buiten 1 t ; , iiipnd
sities van zeer veiscluüu

Zooals ik vroeger al
zijn de verschillende oppo-

belang voor ons aardbe-
Wars van zeer veisuo..—- 6

woners.

De Marsschijf meet nu I5j
(1907, 1909, 1924) -4" of 75

maar kan bij zeer gunstige opposities
worden ; een gevolg van de tamelijkviMw/, u-yvuv, ATor.Ahaan die maakt dat de planeet nu

groote excentriciteit der ^ - 'minimumafstand van 93 mil-
eens — m het jTeniielium -- oen m . z .K.M. tot de uurfe^ bere.n,^^;^.^

twee tot driemaal zoo helder zijn als
het jicrilielium der Marsbaan in

wordt, staat Mars bij zijn
boog aan

ander maal — in het
lioen
ajihelium harer baan
planeet bij ojijiositie nog
in de afgeloojTen weken. Daai
het sterrenbeeld Waterman
gunstigste ojipositue -im 1 ^ars-Wie dus onder de vo.iuh^^c . st > ^ ^
oppervlakte wil maken

heelen nacht zichtbaar.
waarnemingsjilaats begeven.

Ook Saturnus is nog nagenoi'g den , , , ,
Deze jilaneet keert ons tegenwoorcjig de ()]iper\lak e larer mg
onder de grootst mogelijke ojiening toe. \ andaar laar ui
gewone helderheid, die zelfs tlie van ( ajaella o\ertrelt.
Februari komt Saturnus tot stilstand in het sterrenbeeld b ler,
daarna begint de langzame Oostwaartsclie beweging.

De Vo'.lc Maan bedekt in den vroegen morgen van 11 hebraan
de ster der eerste grootte Regulus (z van den Leeuw), eri wel
\'an omstreeks kwart over 6 tot even owr 7. Door den lagen
stand der IMaan — zij gaat tegen acht uur onder — en de
schemering — de zon komt te hall aclit oji — zijn echter de
omstandigheden voor de waarneming niet bijster gunstig. De
bedekking heeft jilaats als de maan eigenlijk al vol geweest is,
zoodat de ster aan den licbti n rand x'erdwijnt. en aan den
donkeren rand te voorseliijn komt.

Den 253n Februari bedekt de Nieuwe Maan de zon, echter
zoo, dat er rondom een ring ox'erblijlt. Deze ringvormige zons
verduistering is alleen in de omge\'ing der Zuidpool, in het
Zuidelijke deel van den Stillen Oceaan, en in de Zuidelijke IJszee

\'our ons \mn gering belang. A. A. N-zichtbaar en dus

(6)

de geheimzinnige violist
door WILLIAM LE QUEUX.

M
(Ceaiilorisecrde Virialing.)N.\RD Drew barstte opeens in zulk een luid gelach

Hl (hit ZL'lls mensi'lien die een heel eind van ons al
za en, zich omkeerden om naar hem te kijken. Ik

d dvermoed at
had.

e Poinmerv lièm ook een beetje

trajijienmaker, Cvril", riep hij ud
je een grappenmaker was. Hij

(U'U een ol

,
beïnvloed,,Je lient waaraeluij. cvn

vutEënth'lEu'- ■ ■tapjien als een nmo ""^Eiouden, en lu-m den een ot anderen dagdie Ik vanEm -Hs die Amenkaansche vrind van
peercn, verschenen w-> ^ ^ "''"1 "ns te komen sou-
..De knajiste ko,, <11^ pv ''\',kd liij tegen je gezegd had dat je
1? \"ent, en (mm/T P/iPt. Hij js 7x'lf zoo'n allemach-

HT 'We ni vent 'ook. je zoiult hem be-(inc , ( yril. (j^m j 'i iiei nog eens samenkomen op
aan F'i

een

i", verbeterde ln?i f oorstellen"IJ haastig. ik bedoel hem
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buiten. G3

sou-

IcltCr \\ ü.cll SCllblW'cl^ ()TK
7A)uden moeten \ ertrekken. Drew Lt weldra
dat hl] voorstelde een aparte kamer t'(> praatstoel,
/.ouden kunnen N erder p, u a - tol - ongestoord

— tot S morgens vroeg, als we ver-

,l-it miin t-.Pi iw.t "d V' naci gemaakt,lat mijn taxi lat \ mkeei stremde, dan zou Inj misschien nog tien
minuten doorgegaan znn met miin ^n. i °
hrniken o jn mci mijn arm als jiomjizwengel te ge-

,,Het_ is me een waar genoegen geweest samen met je te
peeren , eindigde liij, ,,een ware eer".
De volgende dag was een Zaterdag.
Toen ik 's morgens wakker werd, was liet eerste, waar ik aan

(lacht weer (.asjienm. Ja, ik zou clien zelfden middag nogmaals
naai hem toe gaan. Mijn nieuwsgierigiieid móést bevredigd wor-
den. M at er ook gebeurde, ik móést hem zien, en dat wel dadelijk.
InderiUiaci scheen ik. no^ afge/ien van mijn gewone nieuwsgierig
heid, door den man te worden aangetrokken, alsof hij op de een
of andere wijze mij gehypnotiseerd had.
Het zal zoowat halfvier op den miildag geweest zijn, toen ik

aan het huis met de eigenaardige ramen in Gro\'e End Road
kwam. Evenals bij mijn eerste bezoek, vlogen de beide deuren,
zoodra ik gebekl had. direct ojien. Een oogenblik \Toeg ik mij
x'erwondercl al hoe de beide Egyptenaren het klaarspeelden de
deuren ojien te werpen terwijl mijn vinger feitelijk nog op het
schelleknoiije rustte. Brachten zij hun dagen en nachten door
met onbeweeglijk ieder aan een kant van de deur te staan? Als
ze ook maar een jiaar meter \-an de deur hadden gezeten, konden
zij haar moeilijk zóó \'lug geojiend hebben.
Ditmaal informeerde ik of Signor Gasperini, en niet Signor

Voljii thuis was.
VVeder dezelfde jiantomime. De donkere mannen met hun roode

fez en muilen en de lange zijden kaftans stonden als knip
messen te buigen aan weerszijden \mn de deur. E\'enals te voren
antwoordde geen van beiden oji mijn vraag. Wederom fieduidden
mij de zwijgende, shnx-gelijke inboorlingen zonder een woord
te zeggen, hen te volgen. Dit alles verwonderde mij niet weinig,
daar zi) ditmaal niet liadden kunnen weten, dat ik van jilan was
een bezoek te komen brengen of dat Gasjierini mij wenschte te
sjirekeii.

Dezelfde zware, bedwelmende geur van brandende pastilles
drong tot mij door, terwijl ik, een jiaar jias achter de Xubiërs,
door de gang ging, want ik \'oelde dat het Xubiërs moesten zijn,
daar hnn gelaat zoo donker was. Ook nu weder tirandde er een
iamj) voor het bronzen beeld van Isis, toen wij er c'oorbijkwamen.
boen ging het weder links om, en wij stonden wederom \'oor het
hooge portaal, dat zorgvuldig afgesloten was met een gordijn.
Vervolgens klonken weder de drie slagen op de kleine gong, en
nog bijna véiór zij ojihielden te trillen, werden de goidijnen weder
door onzichtbare hamlen terzijde getrokken om mij binnen te laten.

Hoewel het dag was, drong er geen licht door in het \ ertrelp
dat, evenals te voren, schemerachtig verlicht was door electri-
sche lamiien, met kajijien overdekt, zoodat er enkel eeri rose,
zacht, bijna geheimzinnig schijnsel zichtbaar was. In de kamer
hing dezelfde luciit van oostersche wierook, die bijna bedwel
mend was. In plaats \-an mij, zooals de vorige keer, te laten wach
ten werden de gordijnen na verlooji van misschien een mmuu
wecier absoluut geruischloos opengeschoven, en Gasperim stond
in de ojiening mij aan te staren met dien eigenaardigen, unhei-
misciien, half-menschelijken blik in de oogen.

Ah Signore'" rieji ik uit, onbewust het geluid van mijn stemtempeen,I „m uj aan tc passen aan den " X;
waarvan <le atm..sleer in dat l.u.s doortrnkkpn waa Oj
vni geweest u nog eens te komen ojizoeken De vorige keer,

had ingenomen in den trein van Bnghton, verspicidde zien g
zaam over zijn gelaat. . .. cnnnre

,.Waarde vriend," antwoordde liij met zijn _
stem, ,,het doet me werkelijk genoegen, u nogmaals -
Kom binnen. Dit is werkelijk een ware verrassing voorjn j^^..\v Cl 1S.CIH rw Cwii v-»

Ik bex'ond mij weder met hem in het vertrek van de gout
hen. Alles was nog

liet eiTect van het gel
bezoek. -dien gedemiit waren, schenen er nu een
Hoewel de lu htm a ppp poven, naar den

:oer meu iieiu iii iit.i. ^

■lien \lle^ was nog jirecies hetzelfde, en toch trof het miJsdan. AIR. wa,

.  Tl. rviprn een duk naai utjvcii;
gro(
reiisac

schi
zend

Tite aarin de weer-
en van dui-

r aantal e /jj -e vormde, en waarnsaehtigen sj Kgi , ' lichten zichtliaar was, e
ijn \ an Iioikuh ca rienkbare tint.

zend flitsende stralen ^ c,)(H)kachtigs, noch, wat viti^n
Nog nooit had ik zooiets ■ 1 ■ Nu begon ik te begriets zo<. vigiaiaanhg kahnecw^^^ patiënten, die een

waarom men in ziekein | h kommen met goudvis;/,,() \-aak koinnu

vreem

,ur moeten ..pl' tcn uur op uurnaar ziuen u
op na houdt, waai dc |)v pijpcn naar c
Inderdaad voelde ik, ^ lichtten en weder verdw

kaatsingen die \'ersehenen.

d is,
ijpen,
rust-

Ivisschen
zitten te kijken,

de weer-
rdwencn op

dat sjiiogel-plafond, en naar de in sierlijke kringen rondzwem
mende gevinde wezens, wier schubben het eene oogenblik schit
terden, het volgende weder in het niet verdwenen, dan weder
verschenen met geheel andere tinten, en aldus een onoiihoudelijk
bewegende 1 deidoscüop vormden, .meiers dan ik er ooit een ge
zien had, ik weldra zóózeer zou gekalmeerd zijn, dat ik in een
diejren slaaji zou vallen.

Ik zat naast Gasjierini oji een lagen divan. Hij was evenals de
vorige keer gekleed in een oostersch gewaad, met rijke tinten van
donkerrood, donker-blaiiw en goud. Wij zaten zoo dicht bij elkaar,
dat onze armen elkaar bijna aanraakten.

,.Vertel mij eens" zeide hij jilotseling, na een stilzwijgen van
verscheidene minuten, ,.vertel mij eens de ware reden van uw
komst".

Zijn diejiliggende oogen waren oji mij gevestigd. Een oogen
blik lang declen ze mij denken aan die van een adder, dien ik eens
door een \-ergrootglas had bekeken, doch bijna oji hetzelfde oogen
blik, dat deze gedachte in mij ojikwam, kwam de wondere, inne
mende, onweerstaanbare glimlach, die mij zoozeer tot hem had
aangetrokken, weder om zijn mond, en verjoeg onmiddellijk de
plotselinge, onaangename gedachte.

,,De atmosfeer van deze kamer", zeide ik, zijn vraag negeerend,
,.heeft een hoogst eigenaardigen invloed op mij, Signor Gasperini.
Ik kan u niet zeggen hoe het aanvoelt, omdat het niet te beschrij
ven is. Het is een sensatie die men moet ondervinden, om haar
te kunnen begrijjien".

,,De ware reden, waarom u hier komt", zeide hij langzaam, met
zijn zware, sonore stem, zonder zijn blik van mijn gelaat af te
wenden, ,,is niet om te weten te komen, wat er verleden Donderdag
avond met u gebeurd is. Dat bezigt u maar als voorwendsel voor
uw komst. ET komt hier om te pi'obeeren of u ook meer te weten
kunt komen omtrent het portret, dat u van mijn schrijftafel nam.
Is het niet zoo? Lieg niet tegen mij, meneer Fane, want tegen mij
kan niemand liegen".

Hoewel hij over het portret van Rosemary sjrrak, was er toch
geen sj)oor \'an kwaadheid in zijn stem te bekennen.

,,AI is dit misschien een van de redenen van mijn komst, het is
niet de eenige", antwoordde ik. ,,Ik wil 0})en met u zijn, Signore.
Ik stel belang in u als mensch, als een unieke persoonlijkheid, als
een studie in wat ik ,.ingewikkeldheid van karakter" noem, maar
ik stel geen belang in u als violist, en evenmin als genie, wat de
menschen zeggen dat ge zijt. Ik voelde behoefte u nogmaals te
zien, u nauwkeuriger te bestudeeren, maar gemeenzaam te wor
den met u en met uw \-reemde omgeving. Gelooft u me als ik dit
zeg of niet?"

Zoolang ik sprak waren zijn oogen ojr mij gevestigd geweest,
en wederom drong die vergelijking met een adder zich aan
mij op. Hij had niet eenmaal met de oogen geknipt zelfs. Het
was onnatuurlijk-spookachtig.

,,Ja", zeide hij, zooals het scheen tot mij sj^rekend enkel met
zijn lippen, ,,ik geloof u".

Langzamerhand veranderde de uitdrukking in de schitterende
oogen. In de plaats van de harde, wraakgierige, bijna wreede
uitdrukking kwam er langzamerhand een listige, innemende,
bijna kruiperige blik in zijn oogen.

Plotseling vestigde mijn aandacht zich op een zonderling
gevormde kristallen vaas, welke ik mij niet herinnerde den vorigen
maal bij Gasperini gezien te hebben. En toch, indien zij daar geweest
was, zou ik, daar was ik zeker van, haar hebben moeten opmerken,
daar ze in geen enkel opzicht geleek op de andere kommen.

Zij stond op een gebeeldhouwd voetstuk van ivoor, 'n voet of
drie hoog, en de vaas zelf moet minstens twee voet hoog geweest
zijn, terwijl haar omvang op het dikste jrunt, bijna onderaan,
zes 'of zeven voet was. Ze was blijkbaar peervormig en had een
zeer nauwe opening, van tien, of misschien slechts acht duim.

(Wordt vervolgd.)

„ONZE" FOTOGRAAF.IN ,,het Leven" van 27 Januari 1.1. was een afbeelding opge
nomen van het b:zoek der groothertogin van Luxemburg
aan onze Koningin met het volgende onderschrift:

H. M. de Koningin met haar Luxemburgsche gast rijden
bij het Vredespaleis voor, welk geb:mw tot in alle zalen werdrondgegaan. Allervriendelijkst waren beide vorstinnen bereid n

oogenblik voor onzen fotograaf ie poseeren.
Niet alleen laat ,,het Leven , als trouwens meer geïllustreerde

bladen na, den naam van den fotograaf onder de foio te plaatsen,
doch btnendien wekt het blad door zijn onderschrift den indruk
alsof het er een eigen fotograaf op af heeft gestuurd en alsofde Vorstinnen zoo%riendelijk waien voor den fotograaf van

het Leven" te poseeren, er dus geen bezwaar in ziende speciaa
in liet Leven" afgebeeld te worden.

De waarheid is, dat bedoelde foto is gemaakt door een foto-
m-aaf van het Haagsch Illnstratie- en persUirc.au en door ditSireau is gezonden aan alle geïllustreerde bladen, die foto s
van dien aard „ j ^ geïllustreerde bladen aan,

™Secïl'1eX"n. ^007^? Werc to.o do l.eAomst
^^DiTn^overeenkomstig recht en billijkheid.
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HET GESLOOPTE DIACONIEHUIS AAN HET THANS GEDEMprn

ophaalbruggen^ G/?.-Jl'/ïiVH.4G/: EN DE VERDWENEN

SLOOPEND HERBOREN-NEDERLAND.
IV.

EEN EEUW SLOOPERSWERK IN DEN HAAG.Het is een gelukkige gedachte der redactie van „Buiten", om,
nu wij ons ten opzichte van tal van zaken bezinnen oji
hetgeen de honderd jaren van onafhankelijkheid ons
hebben gebracht, zorg te dragen dat niet vergeten zou
worden, wat in die honderd jaren is verloren gegaan

aan monumenten van geschiedenis en kunst. Want dat is maar
niet zoo'n losse inval, uit liefhebberij om roet in het eten te gooien
of door een zuur gezicht de deelnemers aan het feest te ont
stemmen of te ergei'en. Verre van dat. De gedachte is voortge
komen uit het besef, dat inderdaad erger dan ooit juist gedurende
deze honderd jaren huisgehouden is onder onze monumenten,
sterker dan ooit is uitgekomen: gebrek aan historisch begrip, aan
gevoel, aan ]hëteit.

Erger dan ooit, zeg ik, niet zonder bedoeling. Immers, ook vorige
eeuwen staan schuldig aan vernieling van hetgeen hun door vroe
gere was overgeleverd. Men denke slechts aan de nooit te her
stellen schade, door de beeldstormers aan onze oude kerken en
kerksieraden toegebracht, men denke aan de talrijke \-oorbeei-
den \'an verbouw of afbraak in de 17e eeuw \mn hetgeen de mid
deneeuwen hadden nagelaten, en ook van hetgeen de renaissance
had gewrocht in de dagen der heerschapirij van de naar Bodewijk
XIV en XV genoemde stijlen. Maar, — ja daar is een grootc
,,maar", welke eigenlijk aangeeft wat de hoofdzaak is; elk dier

perioden

uient
1  . "dï, een

'^^gentiende

had zelf iets nieuws, iets goeds en iets
geven: wat zij plaatsten in stede \'an het c'erloren monu-

gewrocht van eigen, nieuwe kunst. En wat gaf
eeuw? Waar, om met Potgieter te siireken:

Waar rees, hoe vaak de moker klonk.
Iets schooners op dan wat er blonk?

.  l^et anders, waarom zouden
nog zou gevoel voor de

W;
"nk d" waarom zoucien wij zoo luide klagen? Zeker,
en eerb^ gevoel voor de ons toevertrouwde schoonheid
•^^nen b voor de eraan verbonden historie, ons het \-ernietigde
Voller 5 niaar wij zouden, onder voornemen zelf jheteit-
kunnen^ kandelen, daarnaast voor nieuwe schoonheid dankbaar
Woede moeten zijn. Maar juist met de hevigste sloopings-
gepaarrf''^^ armoede aan kunst in de eigen seheiipingen
^lerdtal ' daarentegen sedert de laatste jaren van het hon-

wederoplecnng onzer bouwkunst gesiiro-
krachtip- ""k het verzet tegen de sloopingswoede steeds
^kijfi steeds algemeener wordt, zij het ook nog niet

j  met succes.

' 'k)at V f.. , . ^
alcr» " uitzondering zou gemaakt hebben oi)

<^leel jik'^^'^'ï'^nen regel zal wel niemand willen geloox en Integen-
^tedén keweren, dat, als hel zich \ an andere
^^•^eft. , perscheidt, dit zoo is, omdat het het nog erger gemaakt
kadrom 1 keelt er zestigduizend gulden voor o\er "e-

VervTn' k^'Mige renaissance-torenspits \'an haar hoofdkerk
ijzeren gen door een —\"oor het tijdiierk svmbolische' —
■k'Ja, Haagsche Sint JacobMoren

nu nlV? '-'Seikjke dingen zijn er 111 den Haag gebeurd Ik'nnering bren-mf' volledigheidshah e ook in her-
^traten. Hoe''d m, r '^'kmmeene onthiistering ouzer wmkel-
k'^Widen (lerlhil / .n f ■ «'^^"k-geconstrueerde gex-els uit allvctiw x-aii stiende, der zeventiemle en
iiuik
kfi

verhoudiim 'k,V T."'7 i-y^ooppeu, vreenid doende buiten
•  v n ^ ^ fikand, ei.genhik nog duid

de kmgzaiiierhan
::h£i5 -

geg( iten
ilraagti'

uit alle

aclittiendew \-allpn in.w.n,.,, , „ 'AN^uoeiiue en der aclittiende
dl ton . ' i "noogehjke winkelkaston jilaats te

f  Itnn onderimi zd(') tO worden ver-
verho'„,l,„,v ^weltoppen, vreenid doende buiten

'hjker het ge-

• 'VC' 0(>n

li al onze aardige molens
eleden, en even stilstaan
sv ne gracht

M

i •. — * ',s:k' 1IH ii u

k Weri-oV '^'■^"koende breede stratc

,s

DE SCHOOLSTRAAT MET DE OUDE VISCHBANKEN.

^'gPd oiw^'J" k'fworden, zondei
'iiede altaar de "

!E:;'''75ï,7;'"
on Kk.,1^ z-z-v

en gebeurde,
n \ erauiU'r<l ui die ietwat
11 zondm' aansluiting aan

mooie Brouwersgracht, nu een
,.N erkeer - de nieuwe;m()iieis hun iniinorfers brengen. — er

lij welki'i' di'injimg een
L>.n„M .nenaan. t/if '

n'clk \"erlies 11-n \ I it ndcli) plansot'iUit
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if ^ É-ii \^rj?nnTr rri?i- vnni? nF vFRV-lNGlNG DER TORENSPITS (1863) EN DE
. r r,r ■ rc'/'m r I or-T If/'T GROOTE KERK, \ OOR Dt r /^P^„ ,A'/I //-./ei IS H.IARRT . ^ VERCA)THISEER1NG DER AANBOU^^ EU ( o).

1 1 1 . if. 7()C) die andere steenwoestijn-"""is sleclits inatijj;jcs >c'hatleloos > • de Nieuwe haven.
^'.'i-Zonder-nut: de \ eerkade (Ie Pav statige boomenrijen het
'^'erhts voor de Pnnsegraclit, gj^ reUden, beteekent
^^^pert van liet geiieel nog dominee Maar overigens? Wat

demping niet ten eenenmale van die nieuwe wijken
er van het typische zuidelijk-( en ^er 17de eeuw ontston-

^eelke na den eersten opbloei m he^t neg
"'en, karakteristieks overgebleven. worden aangeroepen,

-Maar ook waar liet ,.Verkeer n ^aantrekkelijk schoon. De
bedigrf onverstand en wansmaa ' werden de oorspron-
^d-o,,te Kerk had erg te hjden ^ pakt en daarna bepleisterd,
'•^'•lijke kolommen liijvoorbeeld zo() ^j^.gi-pieef. Nieuwe profielen
"'■d'van de oude pmbelen mets mee^^^^^^ van riet gevlochten
^■^Tkreeg men, door de jileister p-iwendige restauratie naar
''^mden Nu men op dit oogenblik jaclt men de zonderlii

nit\'npr ^ . _ 1. ^
''^mden. Nu men op dit oogenblik ^.jaclt men de zonderlingste
kezonder begrijipen ten uitvoer ''-jg ' toog men aan den gang.
dingen van dien aai'd. Ook \ an m ^ toen noemdeten einde de geheele Kc gietijzeren spits o]) dengen

'e men — . ■ , de gietijzeren sjiits oji den
K, ,thisehen" stijl bi) te werken''otinseiieii -'■■j' ■ v " r. .-gi-meld; ook verhanselde men
"i-en heelt gehesehen, heb tegen de kerk aangebouwd.Ii'kleine hm^jes. in den looji der tijca ^.^.,.d^venen. Moge ook de

«"■lukk.i; 'Mn 'M -n'Mn knrt Sfl'K'■^pit-, hen volgen! , ^i-vkkehjk door een der allei-
Het Stadhuis, merkwaardig en aai renaissance-gevels

ei'i-ste en ook allerlraaiste en mees handige stadsververisf)5) werd al ex'enmm "ntz ,,,-ijze zandsteen werd door
Ideurde (Ie"mode baksteen wit en <1 restauratie deze proeven
liem rood gemaakt. Oelukk.g hee andere sclicn-
van'smans kunst weder doen \fci<i slechts dat een rijtje
nis Pon met meer hersteld won m • ^..pien moest terwille van
nardiwe huizen aan de 1'roenmai ^j^.^^rlooze imitatie van den
de Stadhuis-uitbreiding in cen^

imitatie \'an den
de kant der Rivier-''e ^ta(UU.US-uiuwiv.'-""Si ,1 Utm

d htiven achttiende-eeuwsehen ge ^.j werden door het leelijke
eiscl markt en twee andere vervai p ...toUlniixrnmolexime ' L-..1. .1

_vee andere vervang^ stadhuiscomplex
u iiiki'lgebonw van SchröcAer — oudtijds toch min
opevnómen, — ook de k eine, de ' Nicolaasgasthuis, reeds
ol tn -er t\'peerende kajiel van h ' ] gedegradeerd, moest ver-„1 y

,  l x .I. V. w, . • (Ic pkltlts.
«.Hir h.v. lukU'"l V..» »|,t,v.-.v,l.k> va.1 .Ie

i li ^ ^ 1
„,-pt zag men' ui i iK'ii: men

'ilK. iie geiil
-Van I

'cii karaktei'istic
(■gaart je.

t(

vrijwel iietzelfde:"'nm^'rdwijnen voor een stnllor.s
moest i. *- ov.x -/pat men.

loos

In.,

gflicel nioesi — zegt men, met de
■jorwille van winkel .;.,„ij<ielijk en dus met zoo
Ix'toogeii, dat dat O niet omdat wij geen

ra Maar dat kunnen wij niet toc,.^ l,t^ op'  ' ( ) 111 ^ '' • • ' 1 <-\tT \.'rden . nuuw omdat orden vooFn de I'ulioelte a.ii nieuwbouw, zoodat ving ' -jyor!Winkels zouden dulden, maai
twee voorwaarden in ..nnso
zien; (M' door karakteristiek! 1 . 'j" ^-oor het verlorene,
li''t nieuwe bomewerk ^ nigo(' ul^, . ge\'el\vijzi-
door een harmonische en architdm ■

.  ..^-erband met het nieuwe doel. De gewone manier is om
f^'t^/'vendeel van den gevel te onderschragen door een ijzeren
u  '?alk en daaronder dan, zonder eenige harmonie met dendwars ,.,.iet glas, ij zerken koper precies te doen wat men wil.
boveng^^^.^^ j^eeft men te Düsseldorf een tentoonstelling geor-

rd van ontwerpen voor harmonische verbouwing van oudeganise- ^^.jj^j^gjpuien. Men voelde daar blijkbaar even sterk als wij
dat hier doen, debehoefte aan eene
reactie tegen he^
schandalig stijl
loos geknoei derspiegelruitwe
lustelingen!Maar is er veel
tegen te t "
zoolang de '
heid voorgaat.
zooals de Haag-
sche, toen ZIJ 'IVgroote, def ig •
door niemand
mnder dan ita-
niël Marot ge
bouwde 1'" ■
Noordcindc id'y
op de alscliuv!
lijkste maniew'in kei huizen

zjuk -«ir
het" Kijk- De g _meente-bo
meester, di
ijzeren spits '1
(Ie Sint Jacob^
toren zette, vo g

dechts den
-bouwmees-
die de p-„,emde selule-

rf^r^(\u Clkcn
wnping van de j)j: KAPEL VAN HET SINT NICOLAAS-Groote Za<al ver- qasTHUIS EN DE VOOR HET VEIE

--iNGEN DER SPITS OMMANTELDE
SINT JAGOBSTOREN (1862).

de
rijks
ter
roei

El
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£>£• GEVELS VAN HET BINNENHOF AAN DEN VIJVER. VOOR DE AFBRAAK VAN DE
LINKS DAARVAN LIGGENDE GEBOUWEN.

KAPEL EN VAN DE

rijksbouwmeester danken wij het gebouw van den Hoogen Raad, die
gruwelijke ontsiering van het Plein. Trouwens, hoe mooi dit hart-
van-de-stad ook wezen moge, met architectonisch schoon is het niet
overrijk gezegend. Het oude regentenpaleis van Amsterdam, en
het, niet onverdienstelijk, vergrootte van Rotterdam redden
wat er over is van de oude distinctie; het nieuwe ministerie van
Justitie, ofschoon te zwaar en te overladen, heeft in elk geval
karakter, —maar overigens? Men zie eens naar den gruwelijken
gevel van ,,de Witte", — weldra misschien over de hééle breedte
van het Plein uitgerekt, als één reusachtige manifestatie van wan
smaak en artistieke onmacht. Men zie naar het Ministerie van
Koloniën, welke monstersteenklomp bovendien nog het uitzicht
beneemt, èn op de achterzijde van de Grafelijke Zalen èn op het
Mauritshuis, dat anders nog zou kunnen medewerken om het
karakter van het Plein deftigheid en goeden smaak bij te zetten.
Hoevéél anders was dat vóór honderd jaren! Toen werd de heele
breedte van het Plein ingenomen door het door Pieter Post, —
van Campens besten leerling, ■—gebouwde huis \'an Constantijn
Huygens. (Zie de middelste albeelding op de volgende bladzijde).
Links, waar nu Justitie staat, was het groote huis, rustig
van verdeeling, evenwichtig als het product \'an fi jnzinnig
overleg tusschen den bouwmeester en den dichter, daarnaast,
tot aan het Plein en voor het Mauritshuis toe, strekte zich de
tuin uit, afgesloten door een muur, waaraan baksteen en zand
steen door hun afwisseling teekening en karakter gaven, eindigend
aan een laag stalgebouw. Terwijl de tuin reeds in de eerste helft
der eeuw vernield werd, volgde het huis in 1876. Noch de eer
bied voor Post, noch die voor Huygens vermocht die afbraak te
verhinderen. Ook hier moest het Verkeer, — de verbreeding van
de Pooten, — de zonde op zijn breeden rug dragen!

Een ander slachtoffer van het Verkeer was het Diaconiehuis,
welks goedgeproportionneerde renaissance-gevel eertijds het Spui
opfleurde (zie de afb. op bladz. 64), maar dat als sta-in-den-weg
vallen moest, — en toen men later het Spui-zelf gedempt had,
bood de plaats, waar het eertijds stond, langen tijd een onnoo-
dige, ja nauwelijks gebruikte ruimte!

Aan den anderen kant van het Spui viel de zuidelijke poort van
het Binnenhof, en op het Binnenhof-zelf, daar, in het meest his
torische, meest nationale midden van den Haag, daar werd door
de sloopers hoogtij gevierd, en — nog erger! — daar zijn zij op
dit oogenblik zelfs nog bezig. Het is vooral de Vijvergevel, die

het daar ontgelden moest, i) Misjilaatste zuinigheid kwam daarbij
gebrek aan piëteit en historischen zin het werk gemakkelijk ma
ken. In dit verband namelijk, dat de zucht om, niettegenstaande
de uitbreiding van jrersoneel, toch de dejrartementen van Alge
meen bestuur in dezelfde gebouwen te houden, het schenden dier
gebouwen zelf noodzakelijk maakte. De groote schuldige is
daarbij Waterstaat, dat, toen het ingesteld werd, zich op liet
Binnenhof nestelde tusschen Binnenlandsche Zaken en de Eerste
Kamer in.

•  gevolg was natuurlijk, dat deze beide burenzich beperken moesten tot het terrein, dat zij hadden, en dat
Waterstaat zelf benepen blij\-en zou. Het eerste, wat men deed,

ook, de oude kajiel der Hollandsche graven, later als
Waalsche kerk en sedert het Koninkrijk Holland als Roomsche
'er V in gebruik geheel uit te breken en tot bureaux te ver-
DOU\\en. De vloer, waaronder cxirsten en staatslieden begraven.

omgewoeld en de beneden-\-erdiei)ing werd tot archief-
Veeaens' u on men kan inMr.D.1  l^pr ' j "risdie studiën een uit\ ()erig verslag lezen van dat
de aevónflen r gruwelijk, zij het ook, dat men ten slotte
Lroef Men behoorlijk gekist, weder ter plaatse
elft ons bet 1 l 1'^'^ onafhankelijkheids-jaar-zelfk'b-H .k-r traKc-dic s<-l.rad,;. nu bij nieuwe

wVt^ er ^^aan"^!!n de vloer weder wenl opgegraven,,men ten slotte krerf4nbam"'''" uitgesleept, waarna
boven de Tilaats waarHohnirD nauwelijks eenige voeten
ambtenaren n *■ "^"«'rsten, hun vrouwen en hun
dekerk eïïto, llrjtÏK.f,? T'* aan d™ Vijver,eemvsche hof-coinnlw d , V'al^^aristiek aan het oude midden-
1879 tevens voonrhmi ^ l^^rinnering levendig hielden, was in
gemaakt, toen mfm heeft dat niet beter
landsche-renaissancp V aterstaat-ge\-el geheel in quasi-hol-stijltje, waTaan dat \achte wlterstaat-
bouwen herkenbaar zim nieuwere openbare ge-Ik kan over ïrinTendm t' P<-tkantoren!). ^
over de rijk met schildprm ^ toegepast vandalisme niet spreken,
in het vertrek onder 't vpr ^ ersierde kolommen en zolderingen
het oog onttrokken zhn E^^rste Kamer, die nu aan
over de kunstig bewerktp'^o d'elkaar staande archiefrekken;
hjk kwartier, doorboord ^tuc-jdafonds in het oude stadhouder-

' lipp/V gracieuse figuurgroepentyrwille van de verlichting, over
iJ7-eren tribune's, die de

For het vergaderlokaal der
van^Vi ^V"t^er — eertijds dat der Staten'  jdland — absoluut bederven. D^t
vopr.h^^ Zooveel méér! — zou te ver
stilstn/ , '''^ '1 nioeten toch nog eveniipT bij den kaatsten slooperstriomf:
In PO ken van Binnenlandsche Zaken-
da-irt? '■^^'tn^e brochure heb ik indertijd

Sej-irotesteerd. Ik schreef et- .Een nationaal monument in g^'
"mdat ik den nadrak wddevaar"

Ie
nafp or,+'^ kistorische, voor onze natio-
\-an ip tyjnsche beteekenis-
nop 1'?^ Binnenlandsche Z^^°
vallip 1 t'ven gebouwencomplex.kk'inl l'ior immurs een reekj
a'ersclnli J'^twwerken, stammende u'de herinn" I'.hjperken, elk als het ware

'1 ragen d

DE HOUT- EN TURF MARKr VOOR DE demping

e aan een nieuw®
achttlenrlVT '^^tk^'fortiende eeuw af totd®^-innifv -t . " plaats van dezekun^'
pdans 1,^ rt'staureeren in hun origineele"-
"den Vi,!. althans voor dit deelv^
keliiklipin^^-^"^'^^ historische aantrek-•  inist in zijn afwisseling, zorg*
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zaam te bewaren, moest ook dit alles
neerg^eworjien worden ten einde het te
herscheppen in een karakterlooze voort
zetting van lietgeen reeds, meer rechts
ervan te gemeten valt. Twee gcweltjes
dechts en het torentje worden behou
den, zonder dat echter waarborg gekregen
IS, dat zij m hun oorspronkelijk karakter
zullen worden hersteld. Volgens de bekend
geworden teekemngen althans zal dat
met gebeuren, en zal evenmin van de
met een tyjiische aanpassing scheef ge-
1 onstrueerde lunnenjioort ter ande^re zijde
het karakter bewaard worden, daar de
scheeve voorlijn, die haar constructie be-
heerschte, door een rechte zal worden
\-ervangen. Zoo beteekent ook deze afbraak
zeer jiositiel \'erlies en bekroont zij als
liet ware de eeuw der sloojiers oji eene
haar volkomen waardige wijze!
Een andere ramp bedreigde tegelijker

tijd de reeds zoo gedecimeerde Haagsche
monumentenschat. Schouwburg jilannen
zouden afbraak van den hoogst belang-
wekkenden Lodewijk XVI gevel van het
oude jialeis der Nassau-Weilburgs hebben
medegebracht. Maar dat gevaar althans
is afgewend. Instede van afgebroken, zal
de gevel in haar origineele schoonheid
hersteld worden. Een der grootste be
wonderaars van 's-Gra\-enhage's stads-
schoon, een der warme verdedigers onder
andere van den schouwburggevel heeft
de leiding gekregen van het gemeentelijk
bouwdepartement. Mogelijk leidt daarom
de restauratie \'an den schouwburgge\'el
een nieuwe aera in. Gelijktijdig immers
wordt de Groote Kerk gerestaureerd, en
gebeurt dat ook met de Kloosterkerk,
terwijl een sterke beweging, om deze
af te breken, met succes werd gestuit.
Zoo kan ik toch nog eindigen met het

wijzen oj) enkele teekenen, die oji betere
tijden doen hojien. Zou in honderd jaren
de sloopziekte hebben uitgewoed.^ In elk
geval echter is er nog geen reden \'oor de
verdedigers van het ons overgeleverd
schoon, om de wajienen te strekken. Zeker
niet, wanneer zij bij de verdediging van
het oude óók strijden willen tegen wan
smaak, kunst- en karakter-loosheid in het
nieuwe. Groote, omvangrijke bouwwerken
zullen binnenkort in deze stad moeten
verrijzen: ik noem slechts het stadhuis
en het nieuwe paleis voor de Tweede Ka
mer. Zij kunnen een bron van verheuging
zijn voor ieder, die het eigen stadsschoon
liefheeft. Zij kunnen ook een ergernis
worden, die beide groote bouwwerken
midden in het hart van de oude stad. Is,
zou ik willen vragen, in beide gevallen
niet het uitschrijven van een prijsvraag
geboden? Men heeft in Rotterdam gezien,
welke schitterende projecten daarvan het
gevolg kunnen zijn, (al kiest men andere!).
Trouwens waar is mooier opgave te vin
den dan de bouw van een Parlement? Mag
men dat overlaten aan den gewonen
Waterstaat bouw, die immers ambtelijk
en dus daarop niet berekend is ? Of moet
het soms een reusachtige brugwachters
woning of een groot jiostkantoor worden?

,,Sloopend herboren". Inderdaad wel
sloopend! Maar hoe gaarne zouden wij
juist op het ,,herboren" een bijzonderen
nadruk leggen! Hoe gaarne zouden wij van
<ht eerste eeuwfeesteen wedergeboortezien
<lateeren. Ue kans is er, althans het zou
<lwaaslieid zijn te denken, dat zij er niet
was Maar zij zal slechts worden benut,
en een wedergeboorte zal slechts mogelijk
wezen, wanneer al wie onverdroten waakt
voor behoud van het oude, tevens krach-

strijdt voor nieuwe, voor eigen sclioon-tig:
;er watlieid. Het schild beschermend ov

achter ons ligt, maar de blik en de wape
nen vóóruit: tegen sloopers
bouwers! M.

en tegen

E. v.vN Gelder.

-i:

i/rt-''-:

GROOTE M.ARKT, WAARACHTER DE SINT JACOBSTOREN MET DE

OORSPRONKELIJKE SPITS.
Ei:.\ TOT ONHERKTSBAAR WORDEXS TOE VERAXDERD MOOI HOELA XDSCH

STADSGEZICHT.

HET PLEIN MET (LINKS) HET HUIS VAN CONSTANTIJN HUYGHENS,
afgebroken in 1876.

DE TUIX IS REEDS IX DE EERSTE HELFT DER igE EEUW VERNIELD.

1 ] II< laat opzetteiijk de „„i
hoeverre de restauratie der grafelijke za ei g ^
lieantwoordt aan de eischen, welke aati de

historisch monument dienen te
M. Nijhoff, 1912-

ratie van zulk een

worden gesteld. 2

DE WESTERMOLENS BIJ EE LOOSDUINSCHE BRUG,
THANS ALLE VERDWENEN.
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1 EN blanke F.brua.-m^^^Eer blaiiKe maanci nau oni
Sï;i,.s.i:* vSr vTn r - ï;rbe;s.^ys«rft:sï|Ei

t P-isteren de noord-ooster ze noord-wester, die oude
- rondom vlogen, en „ si„ike haren kammen,

.„...veer, hen de 'f^JSf/'^cdaf van de nieuwe maand
Daarom zal ik er vandaag, de eers ^ om er de

l>eeft gisteren de'noord-ooster ze door elkaar g
blaren rondom y^°|® J^^rreSïef uït de lange sluike haren
brombeer, ken de laatste res ] ,

om er

van dienen te pi'"kteei-en, en ben
witte pracht met een ontvankelii v g gouden berken, de roo-le verl'ustipn in 't flverenjdd azuren
de beukenkronen en de ernstige pijnen
hemel zich welft. zoien- ais) ik 't slinge-
De iizel kraakt en knarbt onclei mij -■ , Hi-hi-hi-hi-i-i

rend boschpad afloop, dat naar t open halfvermolmde
-i-i roept het luid aan mijn linkerhand % iets over
eiken staan, en meteen 'l^^r-rood, verschijnt en ver
den weg. hei-groen, naid-geel en ppnkende dennen-
dwijnt het als een ^P™ok]es\\ezen Qj-spelt. Hij weet het,
bosch; de groene specht, die den r g sneeuw
ruwrijm brengt omslag van t \vee • ^ ^ duurt slechts ccnenof vorst zal komen de ^'^^^oonhei ^ berken, met der
dag. Morgen is t uit met de sc r 1 ' landschap ver-
l.eide zilverglans. Dan zullen alle kleuiei
grauwen en verdoezelen, totdat de sneeuw
wellicht alles weer rein maakt.

Terwijl ik die vergankelijkheid nog over-
<lenk, en langzaam voortslenter, heeft het
pad ine aan den iieiderand gebracht. Voor
waar, hier is liet goed te zijn!

Frisch, als ware het Mei, staan de jenever
bessen in een witten bruidssluier gehuld, de
pijnen, anders zoo somber, steken cle ruige
bepoeierde koppen als verjongd in den
blauwen hemel, 't dorrende gele gras fladdert
als tastbaar goud aan den greppelkant, en in
de laagte, waar 't wat vochtiger is en een
paar bunder veen zich vormde, staat gagel-
struw-eel in grootsche pracht te prijken in
de jiralende zon. Zijn takken en twijgen
gloeien en laaien in 't heldere zonnelicht,
zoo vurig opvlammend, dat zijn bloesems
niet schooner branden op de lentedagen
wanneer de korhaan baltst en de kievit boven
de landen schommelt. De hulst pronkt met
haar koralen tooi op fuljien fond, en de
iieide, de wijde, groote heide ligt voor me
uitgespreid als een zilveren tapijt, met pur-
jier en goud gestikt, met groen fIuweel!om-
zoomd. . Als een tapijt uit een reuzenhuis
ligt zij daar in haar grootsche, stille pracht,
een mijl breed, anderhalve mijl lang. Aan

Foto A. Burdct. (Uit

uiting aan zijn bhjd-
schaji over den fraaien
dag, en laat zijn klin-
gelenden belletjesroeji
vroolijk door den tak-
kcnwirwar klinken.

Niemand heeft den
^limjielzang beter en
karakterisiicker onder
woorden gebracht dan
Elise Melitta Schweizer-
barth in haar fijnge
voelige gedichtje „Blau-
meise" :

Wie wenn von
kunstgeübter Hand

Gestrichen wird des
Kelches Rand

Und klingt,
So isL Blaumeisleins

kleines Lied ;
So hel, so klar, so

nimmermüd',
Sie singt. . . ."

Verder trekt de kleu
rige troej) langs den
rand, en bij nailer on
derzoek blijken er ook
koolmeezen tusschen te
zitten, bonte verschij
ningen in hun groene

Fot,' A. /!. ,  t 'U ,ic s/,-

EEN

jasjei
de
rende

'llectle li', refsliiys I,

GOEDE VOEDER

METHODE.
\KOOLM S Ol' yOTES).

,  . de gele vesten met de zwarte das en
witzwarte brutale koj)] eii, met de glinsle-
,de oogjes, die overal kijken, in ieder

reetje, in alle barstjes. Nietsgaatje, in elk reetje, in alle
ontgaat hen, en valt de buit mee, dan roept
de vogel zijn tevredenheid uit, dat 't klinkt
ovm de stille hei.

1 wee bonte kraaiei
ik steek te \-eel
Sjiaar. . . . sjraarrr roejit de eene, en op dien
waarschuwenden kreet stuiven de tien staal
blauwe, roodgekamde
jonge dennenloten
vlucht over het
bemerkt.

en krijgen me in de gaten:
af tegen al 't wit rondom.

korhanen, die van de
plukten, in ruischende

r'eld. Ik had ze niet eerder

 de stcroo-collcctie Jl'. l'ers/uvsj.

EEN VRAATZUCHTIGE
KOOLMEES.

Foto A. Burdei. (Uit de sfereo-colleciie IF. l'ershtv.ij.

BOOMKLEVER OP DEN
VOERBAK.

hem, die haar nooit
leerden kennen en waar-
deeren, komt zij een
tonig voor, alseenleege,
eenzame woestijn, en
toch is zij zoo overrijk
aan afwisseling, met
schoonheid is zij over
laden, en de groote
eenzaamheid, die zoo-
velen zoeken, omhult
haar gansch en al. . . .

INIeent daarom niet,
dat zij zonder leven en
geluid zoude zijn!

Wanneer ik den rand
volg, waar de hooge
struiken, door de scha
lden gespaard, ongebrei
deld ojigegroeid zijn,
en de overgeblcwen
zwenkgrashalinen mij
tot over de knieën be"-
jdoederen, dan bemerk
ik plots gerucht aan
den sparrenzoom. Een
hemelsblauw pimpeltje
zit o]d 'n takeinde en
turnt zonder oi,houdenaan de twijge'n. \og
meer laten' zich zien
en een enkele geelt

uehet roodbladeri_
een jilechtigen dom
zonnelicht, het bruine
bestrooid en de winter

Dan hui\-eren jflot
Een bries \-oer o\-ev
zon, en het wordt "

Van berk tot berk klinkt 't zachte lokken
Pi'achtige goud\-inken; bloedrood schijnt

Jr*;, tuss(-hen de besuikerde takken door.bchicuiak, schnbbik krijscht een markolf, de
sjieiwei \-an 't N'erbramle Bosch staat als
een zwart kruisje aan den wolkeloozenhemel
en ( e goudhaantjes miesperen onzichtbaar
in het naaldhout.

Nu voert mijn weg een wijle onder de
iioogc boomen door. Stil is het hier. Slechts

^'11 toe klapi ert een dorre tak in'n top,
fluistert

als in
;edempte

wit
een cantate. . . .

en suist het in eiken boom.

at
1. ■-.."i .mi i ri.-n oorre lau iii u i

-triVu ^^'ind-bewogen twijg of fluis'
^oo ^ istemmig hier als
ibno 1./' Nenkenzuilen valt 't gederr
ntcrvinrfr fh'ond is feestelijk' ̂  V i \ ( )iJ(» «< V 1 n f V.zingens alle takken

ram^'"^' '' ' ^^'olk schuift zich voor deen donker'^ tveH 'm rondom. De kleuren zijn
om, waait thans uit 't W,^ ^ beniel zich samen. De wind is

Als ik nu weer de lieiX'V 'I'"" ^'i'gi'"li 'ek
over 't landschaj), en een 1 hangt een grauwe sluier
streek. Ken holle wind sni-/ 'sneeuwlucht versombert de
door de gele smeuk-n, ano'sti'^ i ' ^^'nine blaren en fluister
zoekt, en hef giuidvlnken-iv n , (lie zijn genooten
straks. ,->etliiit is ved weemoediger

Laimzaan-, aarzelend \-ah

ver\'aagd,

dan

I U- eersteeerst wein
op

ige, hier en <la-n
meer en meer dwarrelen'n,. '
en dichter stuift het uit 1? , ,
bodem, omhult de ga-els

IS 111 enkel '^^'nif't
de

Kele minuten
Rookend

le\ en is
keer ik

meer ou (p,
gemaakt, 't ])
en 't

De
Maai

hard mak
)1 lu

is

Vol Ol

neeiiwx lok: andere volgen-
]  harde looi neerkomend- Dni"'
let ritselt o\-eral , en al dichtet

're wolken neer, bedekt den
•-en, kleeft aan de kak- twijgen-

nuisw-eirt'^^ kt'worden.
mi . de'tl '' |"'en \-ogel zingt rneer, ge®'

Inini hard, het !'i"i 1''^ aan al 't moois een eindW. Ve'zelt x-un alk- ^^eent kille tranen,'lanke helu-iiari-d-ur '"'onien
'yorgen zal de ('f ^norbi,.

kolken ?"- "'Ate sbb'"'' '"'^ l^'''nen, en lm zal de wegen
^ "dekken, tot alles weer rMn en fnsd'



7 Febriiai i 191 i
BUITEN 69

i

HOE GROOT-ATJEU DE ONAEHANKEUJKHEIDSEEESTh
IS Hi:r Mii)i>i:\ {I/:ts x.iar ni:c/its) ir//././:.!/ fri

N ]'IERI)E. GROEP ]\-lN GEKüSTUMEERDEN.

DFRIK. FRISS I'.-l.V ORASJF (FF. HFFR H. A. KOOIJ).

UW keuken, de

t bestaan, laat

't \ oy;elvL)lk moet schooien gaan,
Miiscli en merel eten vragen,
ZoeUende in de doorenhagen.

W ee, nu mensch en dieren klagen,
's \\ inter.s koude tanden knagen . . .

CuiiH) Gk/.I'II.i.r.

Kn wanneer de mensch zicli dan o\'er het sneeuw-land laat
sleeën, ot 't blanke ijzer onder den ra])])en x'oet bindt, dan is
de harde tijd voor 't g;e\'ogelte gekomen. Want de Oostenwind
zal alle ttikken en alle itoomen bedekt hebben met een glas-
litirde ijskorst, watirop voge'.snavels niets vermogen.

Ziet hen dan in deerniswekkenden toestand ojitrekken naar
<le woningen der menschen, \"ragend om een korreltje graan,
een weggeworpen broodkorst, den afval van
kruimkens van uw rijk-gedekten diseh.
Toe, help hen dan in den zwaren strijd om

ze niet te\'ergeefs komen aanklop])en. Vraagt niet ,,wat moet
ik geven.^" want de kleine gevederde vrienden zijn met alles
tevreden. Koop \'oor 'n jtaar centen een kokosnoot, sla haar
iloormidden en hang ze op of doe ze in een oud vischnetje.
\'ói')r ge 't N'ermoedt, zitten de meezen erbij, en kunt ge u met
de kinderen in hun gebuitel verlustigen. Verder wat zaad en
bmodkruimpjes \-oor xdnk en bastaardnachtegaal, aaneengeregen
olienootjes \'oor den forsi hen boomkle\-er, een rotte aiDi)el voor
de lijsters, en khuir is Kees
(Ie zult zeker x'eel plezier xuin uw ga\-e beleven.
Wagcningcn. A. B. V loMA.v.

HOE GROG T-A TJEH DE ONAFHAN
KELIJKHEIDSFEESTEN VIERDE. •'A-| Tj-"n en dc (inafliankelijkheid;'" x'niagt ge. 'lat

,n nog dan wel 'een van ' p;!
het groote naïviti'it van onze j. j

l iet land bewonen, waar dit woord x'ooi dr mk
// -chc l)c\'olking niet botaat n-iïx-iteit

Ik meen geen van luadc, Iczer. Nj"' ̂'9:'''':;,. WimdSi-
waivn dc oorzaak, dat wij liiei in Koe,a- |,,( jlhijd toch
ten en wel degelijk is de vraaK ox-crw..gen ot A wel
nog niet de.,note gaic \'nn Oo-^t-Im ic p^.pjPlK'ifl uit te
liet gescliikte terrein xva>, om <'■ ',,,p,ldellijke nabij-
juhelen zonder mcii^clien te gi.vocliteii hebben.
Iieid, die zoo bitter x'ooi hun ( ■ ,,,,-t.i-al in onzeD; kranten zullen n xwl bericlit 'l''' ^J;,','; priHrgdeesten
koloniën, d.xx'z. oo dc | „„k <len inlaiicler m
gevierd zijii. Zooxeel inogelijk enz. ()"k 'Ie
'loen deelen, opeiilni iit , .(p. cai x'erlioogde door

■  iHWolki iig ' 1'md oveial '1'"^
,,„-hten met groote

,p, laestelijkheid. BaK, s'an.■  k;irakteri--tickc opt
Ie Cliinee.cl ic iinizick. ' !'• '■'',y;'',Vld^ mi Val het dcc
rde en kinderaiibadcii waini zo, ,

gec

ÜMMcn

ostu-
d er

vuil ■Ie-- - I .„ i l il inc-nh-ic iiiuh-n uib,Wij hrbb.Tl l il iiel "'-'''""l", , i' ,,.„„.11,1111,'11 /iilli ler '"■•S"- ; - . Ilv.c,
anl<flijkhchin,-c-!rii 1 ,1 mi- U uilv.mi ig g'i„ice "'U-
,ie iluublmiiK-rs luco ""'. km,.
'te versclii licn.lr r,-csk-l,|kl„'"eii inlu r,,,.si,.|, m 'lu

laauic is ..,;h„-, m bewbrijvi iitt
im wij „aarnc cci eciiig-/i"- _ /,„,uls (iii/'-ii het
Jeta-Kadju i,|.iiemi-n, O' ""rl' f,-u vvuunli.h"' j.|.,?re groiitc'laar gceu L,.-„c g.-,| iicin l'-" „„heel un-l.as ub m
winnen on/cr iiiiulhuiibvl i | ldi' ■ • j,,]',. „i-i liircii,!,' Ii''' k'"" , —
van het Imlumi. vaar ,lo ,.|i ,1e I"-1-'>'1-
feesten" zich/vil moesl vermaken _ • h-.

U- ,1|'

lic h,-t .gival ,
IreslvieriML;

muiner,

IxKO.

Eurojneesche ingezetenen. Maar eigenlijk stond oj) al deze x-reugde
niet het stemjxd i8ij -iqi j. Welnu, Atjeh heeft, hoewel er ook
bals, bioscojien; kincleraubaden xvaren, Holland's onafhankelijk
heid in zoox'eel mogelijk Europeeschen kring gexnerd en is er in
geslaagd (dit is niet alleen mijn meening, maar ook die van
anderen die het xveten kunnen) dit op de meest artistieke manier
te doen, terxvijl de ,,jubel" zooveel mogelijk uitging naar liet
100 jaar geleden herboren ,J:oiiiiikn'jk" Holland; ineen woord, de
herdenking xvas uitsluitend gericht oji de komst x-an den Prins
van Oranje in ons vaderland en de voorbereiding daartoe door
Gijsbert Karei van Hogendorp en de zijnen.

Dit laatste nu is samengevat in een ,,historisch spel" getiteld:
,,Beslissende dagen", aanschouwelijk gemaakt op den historischen
avond, xvelke drie beteekenisvolle data zou herdenken, n.1.
20, 21 en 30 Xox'.. ,,Beslissende dagen" bexverkt naar de laatst
verschenen historische werken van dien tijd, gaf ons 20 en 21 Nox'.
terwijl het later gedeelte van den ax'ond voor alle gecostumeerden
en niet gecostumeerden, 30 Xoxn was, den dag waarop Willem
Frederik, Prins van Oranje, te Scheveningen voet aan wal zette
en hij dan ook in onze feestzaal verscheen met zijn gevolg de
heeren Fagel, de Per])oncher, den Engelschen gezant Count Clan-
carty met des.zelfs secretaris James Hoj^jmer.

*
He *

Het eerste en derde tooneel van ,,Beslissende dagen" voerden
ons in de studeerkamer van Van Hogendorp, het tweede in zijn
huiselijken kring, xvaar xxhj Mex'rouw van Hogendorj) en hare
dochters aantreffen.

Het is aan den avond van 20 Xovember 1813. Dien middag
heeft Van Hogendorp de tweede vergadering bij zich aan liiiis
gehad, waarop zoowel oranje-gezinden als oud-regenten, waar
onder vele ])atriotten, x'crschenen zijn, echter om Van Hogendor))
een txveede teleurstelling te bereiden, xvant waren er op zijn eerste
oproe]) maar weinigen gekomen, thans na deze txx'eede, xvaren er
wel meerderen, doch x\-einigcn slechts hadden Van Tdogendorp steun
beloofd, omdat zij den tijd tot handelen nog niet gekomen achtten.

Van Hogendor)) xvas alleen verzekerd van de krachtige mede-
xverking der ons bekende mannen: Van der Duyn van Maasdam,
Van Limburg Stirum, Kem|)cr, De Clianguion en Fannius Schol
ten. Hen verwacht hij tegen zes uur xveer bij zich, en thans dic
teert hij zijn secretaris Elias Canneman een brief aan zijn
x-riend en medestrijder Anton Keinhard Falck te Amsterdam.

Het min of meer droge van dit eerste tooneel xvordt aigewisseld
en x-erlevendigd door de komst van een der dochters, die vraagt,
of Vader en de Ideer ("anneman soms iets gebruiken xvillen en een
oogenblik later door die der dienstmaagd .Mareike, die den haard
nog eens ex-en zal voorzien voor de ,,heeren" komen. Zij neemt
dit oogenblik xvaar om wat te treuzelen en eindelijk oj) VanHogendorii's x'raag: „Is er wat Mareike?" haar bezorgdheid voor
Mevrouxv en de Juffrouwen uit te sjxreken, die lederen dag zoo
MIeen in het Haagsciie Pxisch gaan wandelen. ,,Kan u dat nou
niet x-erbiede, meneer?" „'t Is toch een gex-aarlijk werk'"

\'-ui Hogendor]. stelt Mareike gerust. Jxr zal de dames me s
„ebeiiren hoor, "laar nu moet zij weg, want daar xyorden de
I  r,.O -cmgediend. Het zijn eciiter nog met de eedgenootem

't L de Heer s' lacob uit Rotterdam, die Van Hogendorji
nden de trouw dier stad komt verzekeren. De oranjevlag.  , c'è'--

r'c x-m I iniburg Stirum aangediend, <le voortvarende k ijgs-
,b.rf txvee dagen benoemd tot (muxmrneur van den Haag.

V'^'d;.'m^ninr<lat er thans zelfs nog geen besluit zal genomen
"  .n èrxx-nl hij het oogenblik hoogst dringend vindt, ver-Hriit lil 'Irillifi. 'li'l "1.^ "" r". Ki.loi-ii"."-.!

vonlt , hl] een miiitaire regeering zal instellen:
..lanio. Iirh iü je
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OPVOERINGVAN'T HISTORISCH SPEL „BESLISSENDEDAGEN" IN DE SOCIËTEIT ,,ATJEH-CLUB" TE KOETA-RADJA.
EERSTE TOONEEL: VAN HOGENDORP, V. D. DUYN VAN MAASDAM. VAN LIMBURG STJRUM. MR. CHAXQUION. PROF. MHLCHIOR

KEMPER EN FANNIUS SCHOLTEN ZWEREN. ELKANDER TROUW TE ZULLEN BLIJVEN TOT HET UITERSTE.

Van Hogendorp heeft nauwelijks tijd, op deze hem verheugende
verklaring te antwoorden of de andere heeren worden aange
diend; daar zien we dan al de bekende mannen van 1815 ten
tooneele verschijnen. De baron v. d. Duyn van Maasdam, de iioog-
leeraar Kemper, de heeren de Chanquion, oud-lid van de vroed
schap te Leiden, en Fannius Scholten oud-raad van de jacht.
Allen, behalve de hoogleeraar Kemper, zijn ambteloos burger, óf
door de revolutie óf door de inlijving bij Frankrijk uit hun ambt
ontzet. Elias Canneman verdwijnt, na een hartelijk woord van
Van Hogendorp, die zijn diensten zeer op prijs stelt, met zijn
papieren en thans spreekt Van Hogendorp de heeren aan. Het
is een plechtig oogenblik. Ook in de zaal onder de toeschouwers
was een spanning. De mooie \'oorname costumes der heeren en
de sobere, doch deftige aankleeding van het tooneel droegen er
\eel toe bij, de aandacht geheel in beslag te nemen. Na Van
Hogendorp's toespraak wordt door een vaandrig het oranje
vaandel binnengebracht. .'Vllen staan op en zweren, de hand uitge
strekt over het vaandel, elkander trouw te blijven tot het uiterste.
Onder het,,Zoo waarlijk helpe mij God almachtig" klinkt ervan
\'erre een vrouwenstem, die bij orgelbegeleiding zingt:

Mijn schild ende betrouwe
Zijt Gij, o God mijn Heer. . . .

.  * * *
Het tweede tooneel is de huiskamer bij de Familie van Hogen-

dorp. De heer des huizes is nog niet binnengekomen. Mevrouw
en de dochters wachten verlangend naar den uitslag der ver
gadering, waarvan zooveel afhangt. Acht maanden geleden is de
oudste zoon Willem als garde d'honneur van Napoleon het huis
tegen wil en dank uitgegaan. Er zijn geen berichten van hem, en
allen, vooral de Moeder, zijn in droefheid daarover. Wat zal
deze vergadering nu weer brengen?

Wilhelmina, de oudste dochter, die eenige dagen geleden den
Graaf van Limburg Stirum de oranjecocarde op den hoed spelde,
spreekt moeder moed in. Vader moét het doen, het is zijn plicht
en zij moeten hem in dit werk steunen. Eindelijk komt Van

Hogendor]) binnen. Het is laat. Mareike heelt boven 't vlammend
kaarsje Mevrouw en de juffers al ,,goeden nacht" gewenscht en
Mevrouw zeb'e staai o]i het i)unt zicli ter ruste te Viegeven, maar
als Gijsbert Karei binnen komt en zicii moe in de groote stoel
bij den haard neerzet, wacht ze nog even om den aflcjop te hooren.
Van Hogendorp die echter te bezorgd voor zijn gade is, zegt„
morgen wel alles te zullen \-ertellen en .Mecwouw van Hogendorp
gaat heen, \-crgezeld door de jongste dochter.
Dan c'olgt het historisch tooneeltje tusschen Vader en dochter.

Zoodra zij alleen zijn \-raagt Wilhelmina naar alles wat er gebeurd
is dien a\'ond. Zullen er Staten-Generaal komen? Wie zullende
leden van het Hoog Bewind zijn en wie zal er van aan het hoofd
staan tot de Prins van Oranje komt?
Het Hoog Bewind zal er komen, maar nog heeft Van Hogen-

dorj) het niet aanc-aard. Hem zal gecuaagd worden de leiding te
nemen door de officieren der Oranje-garde.
,,En Vader, dat doet u toch?"
Van Hogendorj) zwijgt.
,,Vader, dat moet u doen! O, ik weet het, 't is zwaar, er rust

een groote verantwoordelijkheid op u, maar die hebt u immers
al aanc'aard!"

En Wilhelmina smeekt hem uit naam \an het geheele gezin,
uit dien \'an Moeder, van de broers, die niet thuis zijn en van
de jongei'e kinderen, die taak oji zich te nemen, ondanks de
bezwaren, ondanks het gevaar, er aan verbonden.
Ook (Ie jongere dochter komt weer binnen, en beaamt wat

W ilbelmina heeft gezegd; met de handen zijner beide kinderen in
de zijne, belooft Van Hogendorji jdechtig, zich bereid te verklaren.
Al is het laat, nu nog zal hij de jiroclamatie opstellen, waarin
hij deze belofte rreerlegt. ,,Morgen zal het een groote dag zijn,
krnderen, als God het wil!"
Van uit de eerde klinkt een antwoord door orgeltonen:

,,Een vaste burcht is onze God",
en het scherm valt.

Het derde tooneel brengt ons weder
Ms het eerste in \'an Hogendorp's stu-

Alles is in gereedheid, de
omcieren der Oranjegarde te ontvangen.
Het Eli
f annenram
^

IS acht uur dess
.

 morgens. as

 an Hogendorir's secretaris, en gisteren
avond reeds ' ̂

sim Is deze emotievolle dagen
irjr's
voor van morgen ontboderi,

j'a ( ruk te schrijven. \'an zijn hand toch
de publicatie aan het volk, door Van

hogendorp iritgesjwoken. Elias Canne-
aan is, m tegenstelling van Van Hogen-
doijp een vuriu ^

Patriot. De bezieling ®
^"^aderland te dienen, de natie weder

lioin ""^'^"'ankelijkheid terug te
1)^ ochter den en den

het
ha

Oranjeman en

ym samengebracht,■^^ds Mareii nblikde 1 h -""leiKe, tlie OJ1 dat ooger
dit aan de kamer legt, weet^ kan niet nalaten, meneer, eens

V'aRen of liet waar is dat de
vandaag komt" en als Cannem^
antwoordt, <lat zij wel heel dicMde komst van den Prins, maar nog

heet ''adit als Mareike meent, ver-
is. ''aar vreugde wie Canneman

even
Frins
haar
dij is,
niet

HOE GROOT-ATJEH DE ONAFHANKELIJKHEIDSFEESTEN VIERDE
GROEP ..HOLLANDSCHE" BOEREN EN BOERINNEN.

'rari'ie '""F ik de straat op inet^ddjuocarde op „Pn muts al stingen
K ^aioveel patriotten. . . .!"daar heeft ze zich versproken
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T\vi-:i:nE tooxe/il; j\ dex hi-isj:lijkex erixg der familie r.-i.v hogicxdorp.

^ anneiuan

)rh neen'

stelt iiaar gerust: liet is zoo erg met.
zegt Mareike, ,,ik zeg maar altijd, daar

heime Patriotten en Patriotten".
.. Juist", antwoordt Elias C anneman

.Mareike, patriotten, die
Jand als de oranjegezinden: geluk,
gezindheid".

..Ik dacht 't wel," zegt Mareike, ̂,,jij
i'cns met ons roejien ,,Oranje Hoeen!
\a dit kleine ..entre nous" begint het tooneel

lev endiger te wonlen. De graaf van Jamburg Stirum,
in opwinding over den grooten >tap, ihe \ an-

gedaaii wordt; treedt 1,innen. Aan dem bedaar
maar thans nu toch met minder enthousiasten

,,daar zijn,
hetzelfde willen voor ons

vrijlieid en eens-

zal ook nog

al

geil cel

<laag
den

oogenlilik v'eiioren('anneman zegt hij, dat er ,
mag gaan. De toestand in het land is hachelijk.

,'.Amsterdam weifelt, houdt zich imzijdig,
Alkmaar en Haarlem; Naanlen, oenen,
Utrecht zipi allen nog donr .
Rotterdani, dat gisteren trouw vei pandde, . taa
de vlag van den toren te halen. . .
dorp thans niet doortast....
„Wees gerust", zegt Canjieinan

de jmblicatie aan het \olk! ^
(roddank! ^ Stirum's woorden
Deze zeil breekt \ an Eimnii f.,

af en zegt: ,,Is bereid het Hoog
nemen als \'an I^imbur.g Stiiiim
hem daartoe oiiroeiam!" Oranjegarde binnen.
Xu trclen .illo l.r O.anj^g^^^

De (,en. «Ie Ji.nse, ^ [ o.iiidIiI O" I.imlmrg
Limburg Stirum, U.,,\ ()ldenbarneveldt
.Stirum), Herkenliorch naar voren treedt
gen. Witte Tiillmgh, welke laats Oranje-garde \-erzoekt,
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Xa de ojwocring van ,.Beslissende dagen" werd
de feestzaal luisterrijk met wimjiels en vlaggen ver
sierd, het terrein \'an een ander meer sjiontaan
comediesjiel. De komst van Frcderik Willem van
Oranje werd jier bulletin aangekondigd en eenigen
tijd daaroj), waarin werkelijk een sjianning in de
zaal heerschte alsof er een vorstelijk jiersoon moest
binnentreden, klonk er buiten een signaal; een rijtuig
rolde aan, hield stil en dadelijk (laaroji verscheen
Willem van Oranje met het reeds bo\-engenoemd
gevolg. Hij werd door de hecren van Limburg
Stirum en Gen. de Jonge binnengeleid en ineen ajiart
daarvoor gerescr\-eercl hoekje ontwangen door de
dames Van I^imburg Stirum en Van Plogendorj). Een
algemeene hartelijke begroeting volgde, waaroj) de
eedgenooten en hunne dames, de garde-officieren,
burgers en burgeressen, boeren en boerinnen, allen
die daartoe dén wensch te kennen gaven, aan den
Prins werden voorgesteld. Ook de koloniën waren
vertegenwoordigd door den ,,donderenden IMaarschalk"
Daendelsen zijn echtgenoote, gevolgd door twee Java
nen in oud-Indische kleederdracht en den gezaghebber
van Decima met echtgenoote, de heer Elendrik Daef.

Een jiolonaise, een boerendans uitgevoerd door
acht boerenparen, een redec-oering van den Engel-
schen gezant, die het eerst ons land als onafhanke
lijke natie begroette, brachten wat af\\-isseling in het
ceremonieel. Toen had de ontmoeting tusschcn den
Prins en Van JPogendorj) jdaats, een belangrijk oogen-
blik en las de adjudant c'an den Prins Z. Idoogheids
Proclamatie aan het Xederlandsche volk voor,. Aan
het slot van het feest verscheen als ajiotheose de
Xederlandsche Maagd (me\'rouw Bon-Zieck, de
bekende zangeres), en haar lied was een waardig

einde van onzen historischen avond.
Wellicht vindt de Hollandschc lezer dit alles zoo bijzonder met;

maar hij, die in Indië
geweest is, weet welke
hinderjialen er alzoo
in een kleine jilaats
als Koeta Radja, zulk
een feest in den weg
staan. Vóór de geheele
zaak zijn beslag had
.gekregen en het iiisto-
risch jilan een volwas
sen sjiruit was, gingen
er kreten oj) als: ...Maar
waar halen we de cos-
tumes vandaan?!. . . .
de steeken, de jilui-
men, de kousen \'oor
de heeren? de ejiaulet-
ten ?" Hoe kwam men
aan een geschikt too-
neeldecor ? Hoe .Ma-
reike aan haar turven
en dool kooltje — haai
doofjiot, tangen jiook?
.'\cn, dat zijn alle za
ken, die men in Iriirojia
te kust en te keui kan
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DE OPVOERING HET HISTORISCHE SPEL, „BESLISSENDE D.AGEN' IN DE SOCIËTEIT ,.AT IEH-CLUIT'
TE KOETA RADJA.

DLHÜE TOOSEEL: V.A .Y IlOEEXDüRP IJCICST ZIJS I'ROCL.iM .11'IE VOOR.

Indië, 0]i een plaatsje waar twee iieeren Chineezen en twee
Klingaieezen de eenige kleermakers zijn en behalve in twee
Eui'ojieesche winkels, men zijn gading moet zoeken in de kleine
Chineesche ,,toko's", daar gaat het alles zoo gemakkelijk niet.
Daar moet men zoeken en tobben en jjcuteren en nadenken
eer men de eenvoudigste zaken heeft en men moet zich wel

er gekomen, X'indingrijke geesten hebben de mooiste steken
gemaakt, die men denken kon, echte i8xg clun'ots, e])auletten en
i\Iareike heeft haar doof])ot en tur\en gehad. In één woord wij
zijn hier geheel met onzen geest in den jare ibij geweest en zooals
een toeschouwer (ms zeide: ,,Alles ademde \ oorname (leftigheid".
Of dat niet echt Hollandsch was? M. K.—v. Z.

Foto Fi-rsl-ur. Uaz JHns.

GEZICHT OP DURAZZO, DE TOEKOMSTIGE RESIDENTIE VAN DEN PRINS
VAN WIED, ALS DEZE TENMINSTE OOIT ]'ORST ]'AN ALBANIË WORDT.

eens tevreden stellen met iets anders dan men wenscht. Zoo
was het o.a. het geval met het empire ameublement in Van
Hogendorp's huis. Ouand on n'a pas ce qu'on aime, il faut aimer
ce [qu'on a! — Maar toch is juist dit zoeken en oj^siioren, dit
van niets iets maken een jndkkel, om het zoo goed mogelijk te
doen en soms een plezier oji zich zelf. Ten slotte zijn alle costumes

EEN KWELGEEST,
( Vcn'c/g).IX I-?re^lau was ilc wrdvlging \ an het

muggenbroedscl aan de brandweer-
lieclen toeN'ertrouwd. die ieder een

lit'paalde wijk foor hun rekening
kregen. Spoedig wisten zij nauw

keurig, in welke gracliten en \'ijvers de
meeste lar\ en roorkwamen. Het jxieder
is \a)lkonien onsi'hadelijk \-oor xdsschen,
kik\ ()rschen en andere watenlieren, helaas
echter ook \'oor de [ioi)))en der muggen,
doch de lar\'en doodt het onfeilbaar in
een half uur tijd.
Ook muggen heblxm zuurstof noodig

om te le\ en. De lar\ en en popjien \ an
dit insect zijn niet, zooals russchen, roor-
zien \-an werktuigen om zuurstof, welke
in het water opgelost \'oorkomt, tot zidi
te nemen, zij kunnen die zuurstof alleen
direct uit de lucht opnemen en moeten
daarom telkens aan de op]rer\ lakte \ an

men nu oji de een of andere wijze het o])])er-

J^ato C. VreeHenl>nrhg yr.

DE KONINGSPINGUTNS UIT ZUID-GEORGIA

DIERGAARDE.

het water komen. Sluit'

\'lak af r'an de lucht, bijv. door een \ loeistot, lichter dan water
en zich hiermede niet vermengend, zooals jietroleum, dan is het
doel bereikt: de lannn en ]io])pen komen boc en om adem te halen,
doch kunnen de lucht niet bereiken, doordat het laagje iietroleum
hun zulks belet; zij ' moeten dus stikken. Dit middel is echter

alleen geschikt \'oor niet te groote hne-
\'celhe(Ien water, waarin alle dierlijk le\ en
ongewenscht is, doch lief mag niet woiden
toegepast in visch\-ij\'ers, ol sloot en,
waaruit liet vee moet drinken: hier zou
het middel erger zijn dan de kwaal. Men
bevolke deze met karpers, stekelbaarsp's
en eenden, die ijr erige x erdelgers \ an
het ongedierte zijn, en late het bekende
Eemlekroos (Lemna) er welig in tieren,
daar dit met de dicht tegen en over
elkaar liggende blaadjes de opyierxlakte
van het water volkomen bedekt, waar
door het muggenbroeil met de adenibuizen
de lucht niet kan bereiken en uit gebrek
aan zuurstof te gronde gaat.
\Vaar geen stilstaand water is, daar zijn

ook geen steekmuggen. Kon men dus alle
stilstaande wateren droogleggen of dem-
l'en, dan zou men x'oor altijd van de
muggen)ilaag \erlost zijn. Dit is echter
onmogelijk en zeer zeker niet wenschelijk,
omdat daardoor lud geheele klimaat een
zeer nadeelige \ erandering zou ondergaan.
Ideii bereikt hetzidtde doel, wanneer men
stilstaande watmnii iloi r turbines of
schejiraderen kunstmatig in beweging
l"dl(lt. L. F. HOOdSTEDEX.
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