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De Sieneesche studio als voor
beeld van een Italiaansche Uni
versiteit in de Middeleeuwen

siteit, ontving van de regeering als honorarium een nieuwe
tunica, wat destijds een zeer ruime belooning was.
Vooral de medische faculteit bloeide. Maar weldra had

Siena reden tot bezorgdheid, w^ant Florence, dat als altijd haar
elk succes benijdde, besloot in 134H ook een grooten studio
te stichten, ingericht evenals de hoogeschool te Bologna. Dit

plan heeft Siena Echter weinig schade berokkend. De vrij
gevochten studenten konden zich niet voegen naar de Florentijnsche oligarchie, het opkomende ge.slacht der Medici
was tegen alles, wat de vrije gedachte bevorderde. De Signoria begon de vrijheid van de studenten te beperken, de
jongelieden en prpfes.soren gingen ongaarne naar den Florentijnschen studio eh honderd jaren na de oprichting was hij
in verval geraakt.
^moral in de XlVe eeuw waren in Italië de professoren
schaarsch, steeds werden er nieuwe universiteiten gesticht en
het aantal studenten nam voortdurend toe. De Sieneesche

regeering, die zorg droeg voor den bloei van haar studio, be

nutte iedere gelegenheid, om beroemde geleerden aan te
lokken. Toen in 1361 Barnaba Visconti Bologna belegerde,
i)
door Kazimierz Chledowski
en het verblijf voor de vreedzame professoren daar weer on
draaglijk werd, zond het Sieneesche Consiglio generale een
,,studio", haar universiteit, die vooral in de XlVe en deputatie, met het doel het benarde Bologna de beste pro
XVe eeuw tot grooten bloei kwam. \'eel vreemdelingen, fessoren in de rechten en de medicijnen afhandig te maken.
Duitschers, Spanjaarden, Portugeezen, bezochten haar
Een groote mededingster voor Siena was de universiteit
om er hun opleiding te ontvangen.
te Perugia, die tot de beste hoogescholen van Italië behoorde
Aanvankelijk, in de eerste decenniën der XlIIe eeuw, was en krachtens de pauselijke privilegiën een zoogenaamde
deze studio op bescheiden leest ge.schoeid. Het was een school ,,studio generale" was, de eenige universiteit in de landstreek
voor rechtswetenschap, voornamelijk voor het Romeinsche tusschen Perugia en Napels, welker doctorsbullen overal
recht, een onontbeerlijk studievak, aangezien de Sieneesche geldig waren. De universiteit te Rome, een fundatie van Boregeering in 1176 besloten had dit recht in te voeren.
nifacius VIII, bestond nog kort en had nog geen wetenschap
Geleidelijk werd echter het programma van de school uit
pelijke vermaardheid.
gebreid, in 1240 bestond reeds een universiteit, door de ge
De Sieneesche regeering had er al haar streven op gericht om
meente onderhouden en tien jaren later bevatte het stedelijk van den paus het privilegie te krijgen voor een studio generale,
statuut speciale bepalingen betreffende de salarissen der do
gelijk Perugia had. Zes en twintig jaren lang onderhandelde
centen in de grammatica, de rechten en de medicijnen.
men hierover met Rome en toen alle bemoeiingen vergeefs

SIENA had, evenals Bologna en Perugia, haar eigen

In de laatste faculteit heeft Pietro Ispano, van geboorte
Portugees, de latere paus Johannes XXI, zich vooral onder

bleken, wendde men zich tot den keizer.

wetenschap.

het nakomen van de privilegiën der universiteit.

Den i6en Augustus 1357 onderteekende Karei I\' te Praag
scheiden. Hij had ge.stiideerd aan de universiteit te Parijs, een diploma, waarbij de Sieneesche .studio tot universiteit
waar de Arabische geneeskunde, die gelijk is aan de Joodsche, werd verhoogd en gelijkgesteld met andere academies. Het
hem tot basis diende. Tijdens zijn veertienjarig verblijf te recht tot het verleenen van de doctortitels kende de keizer
Siena doceerde hij niet alleen medicijnen, maar ook rechts toe aan den bisschop van Siena, die voorts te waken had voor
In 1310 schonk de gemeente aan de studenten en pro

fessoren der universiteit verschillende privilegies, zooals vrij
stelling van belastingen en van militairen dienst, maar eerst
na 1321 begint de eigenlijke bloeitijd der Sieneesche hooge-

De rector-generaal werd gekozen door het ..con.siglio ge
nerale deUa scolaresca" uit een drietal, door het bisschoppe
lijke consistorium voorgesteld. Met dezen opper-rector
moesten twee vice-rectoren de macht over de studenten dee-

school.

len, een voor de Ultramontanen, de andere voor de Citra

Een der oorzaken van dezen bloei was een toevallige
samenloop van omstandigheden.

montanen.

In Bologna was de politieke situatie zóó ongunstig, de partij
twisten tusschen Witten en Zwarten hadden zulk een omvang
gekregen, dat een groot aantal professoren en studenten
aan de universiteit besloten te emigreeren en een rustiger
plaats te zoeken voor hun studiën.Velen hunner begaven zich
naar Imola, maar de meerderheid verhuisde naar Siena.

Als vertrouwensmannen tusschen de regeering en de uni-

vensiteit diende een commissie van drie leden, de ,,savi", gekozen uit de Terzo's (stadswijken). Later, toen het volk te
Siena steeds meer in partijen werd verdeeld, vermeerderde
men het aantal savi tot zes.

In den studio, in dien bijenkorf der studenten, werd een
onafgebroken stnjd gevoerd tusschen de verschillende cor
poraties om de macht en om prerogatieven. De Sieneesche

De Sieneesche regeering greep deze gelegenheid met beide
handen aan en deed alle moeite om de Ilologneezen naar
Siena te lokken. Men zond een deputatie van notabelen naar

studenten stonden tegenover de vreemdelingen de juristen

Imola en Bologna, stelde 6000 florijnen beschikbaar voor de
reiskosten van doctoren en studenten, voor het vervoer van
hun boeken, tevens allerlei faciliteiten aanbiedende enz.

lector en de professoren.

Onder andere werd toegestaan, dat deze vreemdelingen in
Siena de ,,mos" van de Bologneesche universiteit handhaaf
den en de bevolking der stad werd bevolen, zich zoo voor

komend mogelijk jegens de gasten te gedragen. De regeering

tegenover de medische faculteit, iedere cofporatie Leefde
naar een zoo groot mogehjken invloed op de keus van den

De vreemdelingen werden vaak zóó over het naard -ptild

dat van 1361 af bijna uitsluitend „forestieri" dLn kat^^hrL
bestegen, in tegenstelling met Bologna, waar de zmLn e,i
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e Siena werd de hegemonie van de vreemdelingen in de

ver, dat het einde niet te zien i.s. Altijd maar die stille, zacht
an gewerkt door den onderlingen naijver der politieke groene
dat droomerig grazende vee. die zoo dikwijls
pai ijen. Ten einde het protegeeren van stadgenooten te door hetweiden,
moderne verkeer veroordeelde, maar voor mij toch
voorkomen, besloot de Signoria, dat een Sienees alleen op zoo heerlijke .«malle landwegen, met bun booinen aan weer.sgrond van buitengewone verdienste den katheder mocht zijden. Die wegen, die ..wegsnellen '. zooals Coujierus in een
bestijgen.

Somtijds werd ook afgeweken van de gewoonte, uitsluitend
vieemdelingen tot professor te benoemen; in 1435 waren

van zijn boeken schrijft. Men ziet ze snellen, ver vveg. tot ze
zich verliezen in verten waarvan men bet einde niet ziet. SI

en de professoraten werden een soort monopolie van de in

Waarbeen leiden die wegen? Natuurlijk weet ik bet wel. Ze
voeren naar dorjien met bruggetjes en met heldere buisjes,
naar aardige, kleine, oude steden. Als ik mijn zwerftochten
door den polder doe. en loop langs die smalle, stille wegen,

gezeten patriciërs.

die soms zoo stoffig en soms vol die]>e wagens])oren zijn, dan

er reeds zes Sieneezen hoogleeraar, aan het einde der XVe
eeuw hadden de stedelingen geheel de overhand verki^egen

Afgezien van eenige geduchte inzinkingen, door de pest kom ik dat alles tegen. Dan zie ik de sloten, de boerderijen,
epidemieën veroorzaakt, rees het geestelijk peil der universi de tuintjes met kool en boonen. de vlasharige kinderen die
teit gestadig in den loop der XlVe eeuw. De ,,Goddelijke ,,dag!" roepen, en de klossende boeren op bun klompen. Dan
Comedie" werd er uitgelegd, civiel en kanoniek recht gedo zie ik de kerktorentjes, die overal opduiken in de verte, de
ceerd en de medische faculteit verkreeg een grooten naam.

stille kanalen, en bovenal, de eindelooze weiden met bet

De wetenschap, vooral de rechtsgeleerdheid, was een erf

zwartbonte vee. SI Dat is allemaal bet echtste Holland, dat
men zich denken kan. Een daarom heb ik dit land zoo lief.
veel liever dan andere streken, die misschien veel mooier en

goed in sommige families, een typisch verschijnsel in het
conservatieve Siena. De geslachten Paliaresi, Nini, Bellanti,

Aringheri, Borghesi, Sozzini hebben louter juristen voort
Het gedenkteeken van professor Niccolo Aringheri di
Casole staat nog steeds in het universiteitsgebouw. Deze be

pittoreske!" zijn. S! In de stille, zondoorgloeide Zondagmid
dagen is bet een heerlijkheid, achter in den stillen tuin te
zitten en te kijken naar dal mooie vergezicht. Er is daar.
een beetje terzijde, maar toch zoo dat ik er prachtig bet oog

roemde jurist overleed tijdens de pestepidemie van 1374.

op heb, zulk een mooie, gezellige, ouderwetsche boerderij. Die

Aan zijn zoons verleende de pau§ den grafelijken titel voor
hun verdiensten als rechtsgeleerclen.
Zeer talrijk was het gehoor op de colleges in astrologie,

boerderij beantwoordt werkelijk aan alle eiscben. die men aan
een boerderij-uit-een-boek mag stellen. SI In de eerste plaats
beet de boer schatrijk te zijn. Of dat waar is. weet ik niet.

gebracht.

welke leer niet slechts van invloed was op de dagelijksche
werkzaamheden, maar ook op de verklaring Vila de geschie
denis der menschheid. De kroniekschrijvers gingen uit van
de veronderstelling, dat de historische feiten samenhingen met
de bewegingen der hemellichamen.
De verhouding van de universiteit tot de geestelijkheid
was over het geheel genomen goed. De bisschop van Siena
deed in 1392 bij den paus stappen om toestemming te krijgen
voor het stichten van een tehuis voor studenten ,,casa di

sapienza" op voorbeeld van soortgelijke instellingen te Bologna en Perugia. Het fonds was oorspronkelijk bestemd voor
arme studenten uit de stad Siena en het grondgebied der
republiek, maar aangezien de bisschoppen het uitsluitend uit
eigen geldmiddelen versterkten, werd de macht der geeste
lijkheid over den studio grooter.
{Wordt vervolgd)

AMSTELVEEN

Tien jaren geleden wilden we de .stad gaan verlaten
DOOR L. H. Greeter

en buiten gaan wonen. De vraag bleef alleen maar,
welke plaats wij zouden kiezen. Een hoofdzaak was,
dat Amsterdam gemakkelijk en goedkoop te bereiken

moest zijn. Er zijn heel wat plaatsen tegenwoordig, die daar

maar bet ziet er toch wel waarschijnlijk uit. als men ziet boe

solide, degelijk en goed onderhouden alles op zijn boerderij
wel is. Dan behoort al bet land aan hem ..zoover bet oog
reikt". Dat is werkelijk waar. al bet land dat men ziet behoort
bij die groote boerderij. 53 Hij beeft de nieuwste machines
voor zijn bedrijf en bet is bijna een wonder die in werking
te zien. Er was een onmetelijk groot veld. tot aan den gezicht
einder toe vol groene erwten beplant. Op een dag begonnen
ze met bun machines te werken, en des middags was alles
geoogst. En nog een jiaar uur later was alles oj) keurige boopen
gezet om een j)aar dagen te drogen, bet ging zoo gauw dat
men er nauwelijks be! oog oj) houden kon. Op den avond

van denzelfden dag stonden die rlonkere boopen in geregelde

rijen over bet gebeele veld. zoover bet oog reikte. ^ Ja. bet
moet wel romantisch zijn. een aantal mannen op zulke velden
aan bet werk te zien. bezig met maaien, en vrouwen die bet
gemaaide samenbinden. Maar dien dag vonden wij, dat toch

ook landbouwmacbine.sjpoëzie hebben. 53 Hij beeft ook uit
gestrekte weiden, die boer, en veertien prachtige, vette,
glanzende koeien. En in bet voorjaar was er een kalfje. Wij
waren vol belangstelling, en zagen dat men op de boerderij
die belangstelling deelde. Eiken avond stond de boerenfamilie
om bet beestjejgescbaard. delibereercnd en met bet hoofd
knikkend. 53 We vroegen ons af, of bet een koetje of een
stiertje zou zijn. In bet eerste geval zou bet ongetwijfeld bet
vijftiende exemplaar der prachtige koebeesten worden. Maar

in bet tweede geval .... 53 Op een avond was bet kalfje
verdwenen. We schrokken ervan. Zou bet dan toeb een stiertje
zijn en, waar bet al zoo aardig gegroeid was. aan den slager
kosten ons wat boog zouden komen. SI Toen besloten wij een
voudig bet spoorboekje na te kijken, in de lijst van aan bet zijn verkocht? 53 We konden niet nalaten een inspectietocht
spoornet aangesloten plaatsen zou allicht iets voorkomen dat om de boerderij te ondernemen, en tot onze groote vreugde
ons een idee gaf. En een van de eerste, die ons opvielen, was ontdekten wij bet weer. Het was in een andere weide ge
plaatst! Dan was bet toch vast en zeker een koekalfje! Wij
Amstelveen. SI We keken elkaar aan. Amstelveen? Dat ken
waren
er baast net zoo blij om als de boer zelf moet geweest
den we, van booren zeggen. We herinnerden ons nog den
Amstelveenscben Weg, aan bet einde van bet Vondelpark, zijn! 53 Het buis van de boerderij is een flink, groot, oud buis.
waar je des zomers overvloed van gele irissen vond, boter bet ziet er bijna uit als een kleine burcht. Het is omgeven
aan voldoen, zooals het Gooi en Kennemerland. Maar toen

wij onze berekening opmaakten, bleek ons toeb, dat de reis

bloemen, liscbdodden, en dergelijke. Maar daar gaan wonen....

ia ... . SI Wij zijn gaan kijken, we hebben er een aardig

huisje gevonden. En nu zouden wij er niet meer vandaan

willen. S! Als ik 's avonds in den tuin sta, en naar bet Noorden

kijk, dan zie ik de lucht rossig getint. En ik weet, daar ligt

door boog geboomte, dat is een oude gewoonte om bet bliksemgevaar af te weren. De brug die naar bet erf leidt, beeft

een mooie, oude leuning van gesmeed ijzer, dat is stellig iets
antieks. En dan is er een mooie, goed onderhouden tuin bij
de boerderij. Er staan veel rozen in. roode en witte en gele.

Amsterdam. Amsterdam met zijn Kalverstraat en Muntplein, Ik ben nooit in dien tuin geveest, maar ik heb zoo'n idee
dat bet van die ouderwetsche rozen zijn. niet zoo groot en
bet Carltonbotel en bet Lido. Zoo dichtbij is bet. Feitelijk niet
zoo mooi. maar met een verrukkelijk zoeten geur. 53 En
kun je den afstand loopend afleggen als je tijd genoeg hebt.

is er een boomgaard, met knoestige oude appel- en perenEn toch bier ben je in de meest verrukkelijke landelijkheid, dan
boomen. een hoenderhof, en een varkensstal. Acht mooie,
gj Ik wil niets kwaads zeggen van bet Gooi, van^de duin- dikke
biggetjes zijn er. En er zijn twee paarden. Die worden
treek of van een van die andere, heerlijke gedeelten van ons Zaterdagsavonds
weide gebracht, om daar den Zondag
1 d Maar bet komt mij voor of ik, wanneer ik voor de keuze uit te rusten van inbetdezware
weekwerk. Ze schijnen verbaasd
'ld ^verd boven alle bet eenvoudige Amstelveen zou

kiezen, omdal bet zoo boven al bet andere ^00 echt zoo verrükkcl jk Hollandscb is. SI Daar is bijvoorbeeld bet uitzicht
aarSe achterzijde van mijn buis. Een uitzicht zoo ver, zoo

te zijn over die plotselinge rust en vrijheid, eiken Zaterdag
avond zie ik ze een beelen tijd als in verwondering en na
denken verdiept.
(S/ot op bh. .58)
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Fransche kleederdrachten en folklore
„Les Fêtes des Provinces Franc.aises" te .Aicf

DOOR Théo de Veer

Voor cle Berf^ma s en de BersmaVjes
in het Agneta-park te Delft.

La Fcte des Provinces fran(;ai.ses".... ziedaar wel

mede een van de aardigste, een van de meest ge
animeerde. een van de fleurigste feesten, die men.
in het voorjaar, in de hoofdstad van Frankrijk's
zoele zuiden, in het zonnig IN'ice. kan meemaken, ziedaar

het groot, blijkleurig ..fcte de la grande familie fram^aise".

stoeten met hun zang en hun muziek, dan bloot een tal con

certen en landelijke dansen in de o]ien luchl. — eigenlijk he
teekenen ze méér. hebben ze een dieperen zin. en dienen wij ze.
wat het essentieele van hun program betreft althans, hoe
langer hoe meer te gaan beschouwen als een — o. uiterst
vredige, en in dit geval zelfs als een meest interessante —

propaganda voor wat men de laatste jaren hier ..la restaura-

tion provinciale is gaan noemen. — als een ]>ittoresk betoog

het feest buiten onder den blauwen hemel, het vroolijk feest

voor een min of meer in aanzien herstellen der Fransche

op straat onder de platanen en de bon Ie vlaggen, tusschen

jirovincies van weleer. Een regionalisme viaarbij nochtans, let

de bloemen en onder het zachtkens wiegend, exotisch groen
der dadels en der waaierpalmen aan zee. Een feest, waarvoor

noch ooit sprake zal komen, integendeel. — maar dat. en

reeds maanden en maanden en maanden van te voren door
alle,^
de ..Fédération des Assoeiations Régionales de Ni
met de meest minutieuze zorg wordt in orde gemaakt.
een feest, Avaarbij men het aantal er aan deelnemende groepen
met de jaren al meer en meer ziet groeien en dat dientenge

volge een steeds weer rijker en helangwekkender verscheiden
heid van authentiek Fransche kleederdraehten uit de ver

vooral wel!, van autonomii- niet in hel allerminst sprake is.
met recht, verlangt naast de. nu orig<-veer een «■euw geleden
door Parijs vaak maar al te willekeurig getraceerde denarte-

menten. zooals gezegd, ook .Ie oude provincie in ee,e te zi.m . ...

..cette province. constitué.- par la géographi,- éternelle et

mod.d.V par 1 Histoire de Franc.-", gelijk een .Ier gr.,.,te dag
bladen het kortelings nog zeer juist uitdrukte. En dus ont

moeten A\e (ip die voorjaarsfe.-sten in het ..bella Nizza" dan

schillende éjioques te aanschouwen geeft. — pittoreske
kleederdrachten, landelijke dansen, naïeve volkszang en eigen

ook de drachten uit bijkans alle deel.-n d.-s lands. zien aa ij z.-

aardige locale gewoonten van nog heden, zoowel als die uit
de verre dagen van onze overgrootouders, zoowel als die ..du
hon vieux teinps". Fen feest, waarvan gezegd kan worden dat
het, — in gunstige tegenstelling met die van Parijs, die jammer
genoeg al te vaak een hanaal. in minder of meerdere mate

en lle-fle-Trance. komen er uit die
E,.»
«
u ,
^
1
.msten en van het
zuid-oosten, als: Chamiiagne Alsa,.,- ei ï
u
T-,
X.- - e
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Anino Gaseopi.»
r.
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ge

zooals het Averkclijk ..is" en zooals het. naar ik van harte hoop.
nog heel lang blijven zal. Dat bij diit A'aii het afgeloopen jaar.
op z'n minst genomen 'n tAve<dionderdduizend toeschouAvers.

houlevar.1 aan zee.

waaronder zéér vele vreemdelingen, aaiiAvezig Avaren, verAvondert mij dan ook niet in het geringst. ..Les Fêtes des

dagen .Ie ni.>.,iste.
^
nm.dste. de
d. meest decrati.w e .b"" ' "" ^
.Ie meest schilder-

Provinces franfaises" ,. ,, ja eigenlijk heteekenen ze dan ook
méér dan simpel een amusante mengeling van honte volks
drachten, dan geAA'oon een defileeren van vroolijk kleurige
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niet alleen ... Niet alleen dat diverse

weer de vrouwen en de meisjes van daar onder hun aaidige.

vroolijke défilé's, mitsgaders een „bataille

zoo flatteerende huif, en met hun schoeisel als kwamen zij

er ■enni.s rnet de meest merkwaardige dansen en met de meest

— onwillekeurig — dwaal ik van die herders dan naar het

dp

>>
id'etraite aux flambeaux" die met zulk ver uit de bergen van Albanië. — en zie ik weer de herder.1,™gcnilei bieden
Provinces"
gepaard
ons dan ge- uit Bigorre op bun soepele .,espadrilles", met hun grooten.
om van altoos
de talrijke
er gaan,
aan deelnemende
witten berret. en met hun lange, wijde, roode j>elerine met
poepen bet interessante en pittoreske der kleederdraclit te capuchon
over een buis van roomkleurige wol. een breede,
Jestudeeren, doch daarenboven nog maken wij die dagen kleurige ceintuur en een broek van ruig. bruin ..hurra . En

arakteristieke liederen en muziek van de verschillende ge
vesten welke te zamen Frankrijk vormen, het Frankrijk van

pans, zoowel als ,,la douce, vieille France de nos rêves . . .

nja, wanneer ge dan op zulk een feest die rustieke drachten
zn t lebben zien voorbijgaan, die verscheiden dansen zult
10 len gadegeslagen, en naar die landelijke liederen en naar
(10 muziek zult hebben geluisterd, ja kijk! dan ben ik er zeker
van dat dit alles u inniger dan wat ook van den subtielen

^lioonheidszin der Franschen zal hebben weten overtuigen.

land van Frédéric Mistral, denk ik aan Mireille en aan de

zonnige Provence en aan de in hunne schoonheid zoo aris
tocratische vrouwen uit de omgeving van Arles. denk ik
aan de. .,Arlésienne", met haar geestig, wit chignonkapje.
haar mooien. antieken ..fichu brodé" en haar statig, don

ker kleed tot op de voeten, denk ik aan haar gebloemd
,,velours" en aan haar traditioneel, geciseleerd gouden kruis
aan smal, zwart fluweel halslint. Om . . . . ten slotte weer
onder den azuren hemel van Nice terug te komen, weer terug

Want ook al hebben natuur, bodem, of omgeving hier en te zijn in het land waar ..a fombre des orangers en fleurs. de
daar dan al op cenige wijze hunne invloeden doen gelden, het brunes filles a profil grec viennent remjilir indolemment leurs
hoofdzakelijke hebben wij bierbij toch buiten eenigen twijfel grandes cruches vernissées", weer terug te zijn in het oord
wel te danken aan den zoo geraffineerden en zoo nobelen waarvan mij de kleederdracht, een blij. frisch rood-en-wit
smaak van dit volk. Aldus zult ge bijvoorbeeld bij de Fransche onder glanzig zwart keurslijf en korte, bont gebloemde chale.
kleederdrachten, van nu en van vroeger, dan ook nimmer iets en vooral niet te vergeten de ,,capeline", het bevallige,

aantreffen van het plompe, of van het dwaas pompeuze, of platte hoedje van geel. gevlochten stroo. met de jaren lief
van het overdreven bonte, of van het stijve en sombere dat is geworden.

hij die uit sommige andere landen zoo dikwerf stoot. Integen

deel, neem hier welk costuum ge ook maar wilt, altijd vindt
ge de juiste maat gehouden, de juiste maat tot zelfs in
het elegante en in de coquetterie. En dan denk ik, terwijl

De tuin in den winter

effen zwarte robe, waarover de korte, met gouden roggearen

Hoe zien onze meeste tuinen er uit gedurende den

en fijne, donkere kant versierde, fluweelen chale en het

looze heesters, zwarte, modderige paden of veel

glanzige, moiré zijden schortje met, onderaan, de drie breede,

doodsch grint;* hier en daar een stroopop om niet
winterharde planten tegen de kou te beschutten. Door het

ik dit schrijf, aan de rijke en toch zoo stemmige dracht der
vrouwen en meisjes uit de valleien van Savoye, in hunne

veelkleurige bloemranden. — aan de vrou

DOOR Mien

langen winter? Een kale. troostelooze vlakte, blader-

wen uit Savoye. met
hun bonnet van goud

raam naar buiten sta
rend, keeren we ons
snel weer om naar 't

en zwart fluweel, hun

vuur, waar tenminste

,,frontière", die op het
voorhoofd en tegen de
slapen in een j)unt uit
loopend, de feodale
kap uit de middel
eeuwen in herinnering
brengt, — dan denk

leven

ik aan de ,,Bretonnes"

uit

Quimper en uit

Pont-l'Abbé,

in

hun

vluggen, korten ,,cotillon" van donker flu

en gloed

van

uitstraalt. SQ Waar de

winter zoo lang is en

hevige vorstperiodes
in ons land gewoonlijk
betrekkelijk kort zijn.
is de gedachte en voor
al de w^ensch in ons op
gekomen of 't niet mo
gelijk zou zijn ook 's
winters nog van den
tuin te kunnen profi-

weel waarover het wij

teeren.

de schort en de breede.

jaren zijn er zooveel
nieuwe planten inge
voerd, dat er opeens
geheel nieuwe moge
lijkheden ontstaan zijn
voor onzen tuin gedu

afhangende bandender

kittige „coiffe"van ge
steven, sneeuww'it bor
duursel, — en aan de
harmonie van het rood
en zwart en wit in de

dracht

der

vrouwen

uit Touraine,— en aan
het

trotsche costuum

SÜ De laatste

rende de koude maan
den.
Groote
tuinen

met uitgestrekte ga
zons en zwaar geboom

uit Artois, waarvan de

te

op een groote, witte
margariet gelijkende,

lijk altijd hun schoon
heid, maar 't zijn
hoofdzakelijk de klei
nere tuintjes die 'swin-

ronde ,,coiffe" van ge
pijpte kant, vooral
door de

,,Boulonnai-

ses" op zulk een gra
cieuze wijze wordt ge
dragen. En als van
zelf gaan m'n gedach
ten dan ineens w^eer
heel naar het zuiden,

naar Gascogne en naar
de Hautes-Pyrenées.
zie ik MTcr de fleurige,
zoo artistiek gekozen
kleuren uit de ,,Vallée

<[Ifuitdemi1ée de bethmale
^SJELII
G.4SC0GiV£ de Bethmale", zie ik
TE S FYRENËES)
C'3'.

Ruys

behouden

natuur

ters zoo van elke char
me ontbloot kunnen

zijn. Sü Waar 's zomers
de

steeds

wisselende

l)loemenrijkdom overbeerscht. paden en
vormen

en

overwoekert

veel ongerechtig

heden bedekt, treden

nu de aanleg, de paden,
de geheele vorm zoo
sterk
op
den voorgrond.
,,
1

alle lonten scherp aan-

.

„

,

,

J' ntrt Pum Saiulas,
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tooneiid 's Winters zien we meer dan ooit hoe belangrijk vormt. SI Staan Coniferen te dicht, dan eerden zv spoetlig
mm goede nideeiing. een rustig, evenwichtig lijnenspel is. ^ kaal door gebrek aan licht en zijn voor goed bedorven De

oewel rotsmuren en stapelmuurtjes vaak op zinlooze wijze, groepeering wordt ook hier geschikt naar \oim en (ur.
bonte soorten moeten zeer sporadisch en met \»e o\(r fgg(ze op de juiste plaats en in een logisch verhand zijn aange bruikt worden om een rommeligen. onrustigen en vooral een
bracht. ook in de wintermaanden veel voldoening geven. De teveel gecultiveerden indruk te \ermijden. Abies. Picea.
steen behoudt zijn kleur en het verveelt nooit de prachtige Tsuga. C.eder en .luniperus ])assen goed bij elkaar. De \ ele
eenlieid te bewonderen die al spoedig ontstaat tusschen deze Thuya-vormen hooren hier grootendeels niet tusschen. Welke
steenen en hun he])lanting. want al zien we geen bloemen, types samen hooren. kunnen we leeren in onze onmiddellijke
te pas en te onpas worden aangewend, kunnen deze. wanneer

mooie vormen en tinten blijven er steeds. Het frissche mos
groen van Saxifraga licht op tusschen de voegen en op een

neveligen morgen schitteren de fijne spinneragjes van de ver-

omgeving, in bosch of hei. Hier zien we dennen en jeneverbes,
brem. boschbes en hei bijeen: wat we in de natuur in eikaars
nabijheid zien opgroeien, vormt ook voor den tuin meestal

Cerastium en andere. Eigenlijk zijn er zooveel die 's winters

de beste combinatie. SI Maar slechts in betrekkelijk groote
tuinen is ruimte voor ceders of zware dennegroepen: voor den
kleineren stadstuin vormt een enkele juniperus "s w inters al

nog een zekere schoonheid houden voor wie het maar weet te

een punt van blijvende belangstelling.Onder de ver-uitstekende

vinden. Met zijn geen felle, in 't oog springende kleuren,
maar meest donkere, matte tinten, die de vaak prachtige

plantjes. Sedums. .Saxifraga's. \ eronieaV. Eriea%; en Edel-

vormen des te sterker doen uitkomen. Frisch blijft het groen
van de krui|)ende Veronica filiformis. van allerlei lage Sedums
en varenachtige ])lantjes. grijze en bonte thvm, de donkere
maagdcpalm

ken en al dit fijne, kleine leven geeft een gra])pig contrast tegen
over dien enkelen, krachtigen. donkeren conileer. SI De col

.schillende Sempervivum-rozetten. Ook zijn er allerlei rotsplanten die hun blad behouden, zooals Iberis, Zonncroosje.

vlerken, half beschaduwd en beschut, groeien allerlei lage
weis. Ze zoeken als "t ware bescherming onder de veilige tak
lectie groenb 1 ij V e n d e

en tusschen al

deze lage plan

heesters,die in

ten

ons klimaat
w i u t erhard

het

for-
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blad van Ber-
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d<" ver
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roode
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tegen de grij

vogels
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S3 Vooral ook
rotseonifeer-

tjes zijn hier
belangrijk; de
grillige vor
men van krui

pende

jene-

truch-

speci
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variëteit geen
voorkeur heb
ben en slechts
/•"ü/o Mucrhcim

BORDER IN DEN WINTERTUIN. WANNEER WE DIE 01' NATI I RLIJKE W IJZE LATEN
AFSTERVEN

verb(*s ol Taxus in donkergroen of goudgeel, de grappig)^, ged rongen dwergdennetjes of de verschilhmdeThuyavormen.Bij
zonder aardig is de fijngevormde Thuya occidentalis var. fili
formis met afhangende, draadvormige takken of de kleine

len liijster

b ij
zee r
strenge, lang-

durige kou ziet
men een enke

er met tegenzin eentj<> naar binnen werken. Deze Co-

toneaster i.s bovendien heel sterk .-n v<-rdraag; vrij veel scha
duw. kan als hegje geknipt worden om tlan. zoo mogelijk, nog

njker vrucht te ^-agen dan gewoonlijk. .Sierlijk is de vorm

Thuya Elwangeriana Rheingold. opvallend door zijn vreemden, van Cotoneaster Dielsiana. die echter haar blad verlies
-t. Maar
dofgouden gloed. S! En niet alleen in rotspartij of muurtje nu IS er een nieuwe variëteit ingevoerd, di
vinden we 's winters leven en kleur: in iets grootere tuinen i.s rijkdom van bessen alle ande ingevoerd. di(> in sierlijkheid en
ere ovi^rtreft en bovendien geheel
met coniferengroepen ook veel te hereiken. Allereerst al als om

heining van den tuin is een Thuya-haag of het donkere groen
van Taxus baccata zoo'n goede beschutting, niet slechts tegen
koude en wind, maar ook als schuilplaats voor vogels, 's Zo
mers nestelen deze hier graag en door ze 's winters geregeld
te voeren, houden we ze bij huis en op een zachten December

dag begint opeens een vink te slaan, hooren we 't fijne ge
luidje van een heelen troep pimpelmeezen of wipt een groote
lijster door 't gras. in de beschutting van de haag. SI Coni
feren kunnen we alleenstaand planten om ze vrij uit te laten

groeien in 't gras, zooals een blauwspar of ceder. Gedrongen
vaii^vorm is Cedrus deodara met fijne, zeegroene, hangende
naalden, terwijl Cedrus atlantica glauea meer ruimte opeischt

groenblijvend is. Deze C
„i- i • • 1
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om hier aan tegemoet te komen, doorv<'rken we den bodem
niet goed fijngemaakt, doorweekt turfstrooisel. Ook kerstw

lozen vragen een voedzamen bodem om rijk te bloeien; het

diepingesneden, donker glanzende blad lijkt op dat van
"achysandra terminalis, een ijzersterke, voortwoekerende

plant voor zware schaduw, zomer en winter prachtig door

haar gaaf hlad. De gewenschte schaduw voor de zomer

maanden geven eenige berken; de fijne stammen lichten even
op tusscheii het vele donkere groen en al deze planten tesamen
,vormen hij een juiste rangschikking een idealen w intertuin, die

toch ook in voorjaar en zomer steeds vol afwisseling blijft. §3

Bij den aanleg van lederen tuin moet er dus dadelijk aan ge
dacht worden dat deze ook 's winters onze belangstelling
kan blijven trekken. Wanneer we de grintpaden vervangen
door flagstones met kruipende en mosacbtige planten tusschen
de voegen en goede randplanten als .A.rmeria. Iberis of andere
gebruiken inplaats van de slecht te onderhouden grasbanden,
lange, rechte strooken onderbreken door een enkelen alleen

staanden heester of conifeer en steeds zorgen voor voldoende

groenblijvende beplanting, zullen we op zachte winterdagen
onwillekeurig den tuin inloopen en tot de ontdekking komen
dat de natuur 's winters niet slaapt, dat er overal waar we
t heelemaal niet verwachten leven is, dat de hazelaar in

December al zijn katjes heeft, hoe wonderlijk lichtend groen
de kleur van mos in de vochtige winteratmosfeer kan zijn
aan den voet van een glimmend natten boomstam en ook

wat een merkwaardig effect een border in den winter geeft,
wanneer we deze niet op de gebruikelijke wijze bij den grond
afsnijden. SI Nu is de tuin niet meer alleen voor de zomer

maanden,maar't heele jaar rond worden w e geboeid door al wat

we zien en van al datgene wat we niet zien. weten we dat het

krachten verzamelt, diep weg onder de beschuttende aarde en

zoo zullen dan in 't voorjaar één voor één de vaste planten
weer op hun oude bekende plekjes te voorschijn komen om
ons opnieuw te verrassen met hun steeds wisselende schoonheid.

Dc vertegenwoordiging: der Oostenrijksche Boiidsspoorwegen te Utrei-ht
/ "'o Mocrhciui

PERNETTYA MUCRONATA VAR. SPECIOSA

zond ons. behalve een ..Wiener Programm" van Januari tot .luni U)31.

prospeelussen toe betreffende Gocdkoope Vi inlorvacantie in Oostenrijk.
Winter in Steierinark en Alpenhotel Bödolc bij Dornbirn in \ orarlbcra.

■-ruculüsa of de laagblijvcnde B. candidula, alle ijzerstcrk
zen vorst en eenige schaduw verdragend. SI Grof is Vibur-

ni rhytidophyllum, met zwaar blad, dat zilveraclitig-wit

u den achterkant is, een goede dekbeester voor den winter,
'de hiervan is sinds kort een nieuwe variëteit in den handel.

.1 wel Viburnum Davidii, een laagblijvende struik met prach'ige. groote, glanzende bladen, lichte bloemen en donkere

vruchten. De plant groeit meer in de breedte dan in de hoogte
<■11 is daarom ook zeer geschikt voor rotspartijen of als onder

breking van een bloemenrand boven langs een stapelmuurtje,
als hoekvulling of dergelijke. §3 Eigenlijk zijn er veel meer
goede planten voor den winter dan we zouden verwachten en
wanneer deze op de juiste wijze worden samengesteld, zijn
hier verrassende wintereffecten mee te bereiken. Lonicera

nitida is een fijnbladerig struikje, sierlijk van vorm, hoewel
zonder vrucht. Mahonia aquifolium is vrij algemeen bekend
voor zware schaduw en slechte grond met zijn zware gele

bloemtrossen in 't voorjaar. De nieuwe variëteit Moseri valt
op door vreemde brons-oranje-bruine tinten van het jonge

blad. I^aast Laurierkers, waarvan ook een lage, horizontaal-

groeiende var. bestaat (Zabelli), brem, vossebes. Erica en

Pernettya is cr dan nog een geheele groep hierbij thuis
hooiende Rhododendrons. De vele hybriden vinden we tegen

woordig van alle ouderwctsche kleuren in mat lila en rose
tot het felste rood toe. Het is echter niet geraden deze nieuwe

lelie tinten gemengd met de andere in elkaar overvloeiende
kleuren te planten. Naast deze hoogwordende Rhododendrons
bestaat er een uitgebreide collectie fijnere soorten, prachtig
van bladvorm en bloem. Vrij bekend is de heel vroegbloeiende

lila-rose Rh. praecox of de zomerbloeiende alpen- en steenroos
(Rhod. ferrugineum en hirsutum). Veel minder algemeen is

de soort racemosum met licht blad en zachtrose bloemen,

hippophaeoides, meer lila gekleurd en de lage gediongen
fastigiatum, die vooral voor de rots])artij of heituin in aan
merking komt. Rhododendrons. evenals brem en hei, houden
niet van een kalkhoudenden bodem. Hier moet met de 33n-

plant wel degelijk rekening mee worden gehouden; Erica s
verlangen geen bemesting, maar Rbododendrons vragen een
goed losgemaakten, liefst ecnigszins vochtigen, halfbeschaduwdeii grond. In veengrond behooren ze eigenlijk thuis en

Votfï Moerheini
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Flossie, de Sealyham

Flossie.Maar «e spreken haar altijd aan met Moeder
DOOR P. M. C. T. Toepoel

Flossie. niet omdat ze zoo vaak moeder

maar omdat ze zoo'n oude. dikke schommel is. SI Z.j

heet voluit Bowhit Flora en is een sealyham te'Jieiin den hier zoo royalen tijd kort na den

van Peer Gyiit voor een hoog bedrag men heeft mi) 300 pon

Sealies zijn
Icnoerad,
ui, Ensolund inguvo.rd.
SI SuaLes
z,j,. heerlijkf
.eurIilLf-y.' 1 11
oifT^^ncr^MMMfle van cuni (la^^hoIuK
dieren. Zij hebben iets van het eigengereide van den dashond,
„aar zonder zijn koppigheid en missen geheel het meelp,vekkende. dat het wapen van den Dmtsehen graver is. ^
m
w

lealies hebben groote kinderoogen. waarmee zij soms vragend.

Foto C. f. Sh-cnlH-rgh
EEN NEST SEALYHAM TERRIER-PUPPIES VAN CHAM PION
FARNCOMBE CHICORY

Seali

soms belangstellend en vooral verwijtend kunnen kijken, aankrabben met den breeden voorvoet — Mie-met-deZij zijn in elk ojizicht Engelse h en die diepverwijtende blik Handjes noemden we baar in den tijd van Barendje Donheeft ook vaak het aardige slag km deren, dat het Engelsehe derkoj) —. vrijen net zoo lang tot de hand gunstig ligt voor
jonge volkje is. Wanneer Moeder Flossie haar zware lichaam een knauw en dan de hap. S3 De jaren met hun werking
opheft, hare breede handjes met de lange nagels — zij slijten op de zinnen en op het gebit, alsook de standjes, hebben de
niet op den heigrond en wij verwaarloozen wid eens het handeling verfijnd, gestylei-rd tot slechts een gebaar vaa
bijvijlen — op iemands schoot legt en hem ernstig en toe
nemend verwijtend in de oogen kijkt, dan wordt eene hand hajijien. Maar bijten moet ze. .Vlet een gilletje, ik denk van
genot, en dan neg onder divan of andere schuilplaat-s. SI
op haar oude hoofdje gelegd of zij krijgt een stukje mee van Flossie
weet wat zij wil. Bijna twaalf jaar geleden verzocht
de menschensnoep. SI Bedelen mag niet. Maar Flos,sie ...
ik
haar
eigenaar
ons een sealy te leenen tegen de rattenplaag.
Zij wint ieder en breekt elke wet met hare groote, donkere,
vragend-verwijtende kinderoogen. En met haar staartje. SI De strijd tegen den rat is eene der onaangenaamheden van het
Wijzelf verminken natuurlijk nooit een hond aan ooren of volop buitenleven. Want dit knaagdier is zoo mooi en schran
IS.

der en het heeft zoo'n sterkeu

staart, het is wreedheid en

gemeensehaps- en vrijheids
zin. Het helpt zijn blinden of

wansmaak en het heeft geen
enkel nut. Maar Flossie's uit
steeksel was reeds tot een

ouden en bijt. in zoo'n gemeene klem gevangen, zich

scheerkwastje ingekort voor

den voet af om te ontkomen.

zij bij ons geraakte. Dit
scheerkwastje nu is haar
pleitbezorger. Het zwaait ver
goelijkend heen en weer als
een driftige ruitenwisscher.
terwijl zij hare geineenheidjes pleegt. S! Want eigenlijk

Het beste nog is een hond.
Het sterven duurt zoo korter

dan

met

welk verdelging.s-

middel ook. want hij schudt
de rat fladelijk dood.
Flos

sie kwam. Onderweg hapte

is Flossie valsch. Zij deelt de
menschen in drie groepen in.
Neutralen, vrindjes en bijt-

streelen wou en ze was vij

objecten. Alle drie tracht zij

andig tegen ons. toen we haar

ze achter de tralies van haar

hokje naar de hand. die haar

be\ rijdden. Maar ze gaf zich

uit te buiten, maar de laat

ste

categorie moet boven

FLOSSY, DE HELDIN VAN DIT ARTIKEL

dien gebeten worden. Niet zoo maar in eene fladderende
broekspijp, maar in het vlcesch, want Flossie weet héél
goed wat zij wil!
Het klompenvolk biedt een mooie kans.
Wanneer de voet, die achter is, bijgetrokken zal worden,
komt de hiel even uit het hout. Dan happen! Het komt

altijd goed aan. dat blijkt uit den sprong en het leelijke

zijn

aan

menschen. w

(lu'Zus. Er

geen dier kwaad zal doen. hoe ver

schrikt of boos of soms ook ehroniscb k^^ aadgeinaakt zij ook

zijn. Zoo n mensch is Ou Zus. Van die intrede in ons liui.sje
af is Flossie dol op de keuken en de vriendin \an
van fle
d
'.if
elkaar opvolgende huisboiidsters geweest, Ik heb g
kelen hond gekend, die zich zoo bij wi.- selende personen

Maar gelaarsde menschen pakt een laag-

aansloot. Het komt mij voor. dat na de ongezelligheid vaii

beenige hond niet makkelijk. Dan maar verraderlijk. Eerst

het kennelleven de keuken, het bedrijf daarin
Jaariii en ook de

schrikwoord.

mensch. die Ou'Zus op\olgt. één geheel
van zaligheid voor haar vormen. S3''viaar

om de ratten bekommerde Floss zich
niet. Behalve eens. toen er een verdron

ken in den regenton lag en zij zich. ter
wijl iemand hem er uit schepte, van hei
lijkje meester maakte en trotsch er mee

in den mond rondstapte. SI Ik bracht

haar dus terug. Maar Floss weet wat zij
wil. Het huiselijk leven was haar goed be
vallen en het kleine ding ving waremjiel
een hongerstaking aan. Dit duurde maar

door. Het gevolg was. dat Flossie haar zin
kreeg. Zij zou bij ons komen, trouwen
met een beroemden bruigom en de oneven
Voor haar eigenaar

Zfin- S! Had echter Floss haar zin doorg zet wat bare omgeving betrof, ook in de

lufde het zi, zich de w,-, „iet v oorsehrij^^en. Nu toonen wel

-gm^ wtmr reuen v^"1^%;C
^-oo sterk air Flos.'"''?
Foto C. ./. Shriihert;!!

land ^^
wn.
as. L.n
had zij daar

CHAMPION HADLEY HUSTLE. EEN SEALYHAM DIE 14 KAMPIOENSI'RI I7E\ iv
ENGELAND EN 5 IN ONS LAND WON
'

w ii ,w.l i 1 1

ff'w oriien. doch wat

^'1

Knge-

is dat l'''
^

'"'l"*a'ld en bereikt, nooit
^^el zorgd z'.l

voor
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verrassingen. Uit de paring mei een dashond is Beatrijs')

schen wolfshond — reu nota bene!— aan. die oji bezoek v\as

merke Benjamin gehoren. Later, zij was reeds zeven en'een geweest. Maar zij kan niet meer vechten. Eergisteren greep zij
uall jaar, scheen zij dragend. Wij hielden het voor seliijn, ook een
boxer-teef, die het erf opkwam,in de wang. maar zij heeft

(< me k, want dit komt wel meer voor. vooral wanneer, als

toen, een ander teefje kleintjes verw acht. Maar oji een Zonagmiddag, als ik voor den eten op de slaapkamer kom. ligt
rlossie op mijn bed met naast zich wat op het eerste gezicht
een cavia lijkt, maar een pasgeboren zwart en bruin hondje
mijkt te wezen met een vervaarlijk lang hoofd. Zij en Peterke
Benjamin hadden
hlijkhaar eens onze

nauwelijks tanden over en lag dadelijk onder. S! Vi ij zullen
Floss missen, die onverwoestbare optimiste. die Lehenshejaherin. die wanneer we werken of stil zijn en haar aiv\ ijzen, o]) den
rug gaat rollen, terwijl zij kleine geluidjes maakt en zoo ons

uit werk of zorgen wegtrekt om haar te liefkoozen. SI Antimalaise hondje, zoo noemen wij den sealyham. den seaIvham.
Moeder

want
in
Floss heb

waakzaamheid we

ik

ten te verschalken!

aeven

SI .,Floss is the

sealyham. .41le ver
overen zij heel het
huisgezin met hun
verwijtend vragen-

hoss" zeggen we en
dat bevalt haar. Ze

is bazig.Teel'zoowel
als reu moeten haar

beeld
van

ge-

eiken

tle kinderoogen en
V e ro n t s('huldigend

onderworpen we
zen. Ligt zijzelf lek

kw ispelstaartje. alle
sjjelen zij den haas.
waar zij ook zijn

ker, maar ontdekt
zij, dat een ander

ook op een goed
plaatsje ligt. dan
staat zij op, stapt
breed op hem toe en
kijkt hem aan. Hij
gaat dan wel weg.
Met andere teefjes

het

en overal brengen
zij

voor eene ge

ringe jaarlijksche
afschrijving op hun
aankooj)som en een
bagatel in de week
Fulo Slvijlfii

vecht zij. Winnen TUSSCIIEN DE CYl'RESSENSTAMMEN DOOR ZIET MEN IN DE
of verliezen is bij
NIGE STRAND VAN IIAIFA GLINSTEREN
zaak, alle pret ligt in het vechten zelf. Maar Frigga vom
Kellergarten, de dashond van de vrouw. laat zij ongemoeid,
zij het, dat zij haar dubbel tyrannisoert. Gaat Frig niet
voor haar weg, dan vlijt zij zich tegen haar op. met het

DIEI'TE HET ZON-

voor \ oer. heel w at
vreimd.

DE STAD AAN DEN VOET
VAN MONT CARMEL

zware hoofd hoven op*den rampsj»oedigen teckel!

Maar

IP

DOOR Hf.RMA!N StEI.JLEN

tegen jonge teven is zij vriendelijk. Zij t(dlen nog niet mee, ■1NA.4R een oude legende verhaalt, zou'de profeet Klias op een
al zijn zij reeds zesmaal zoo groot als Flossic.
Heel den vuurwagen met paarden hespannen van den Mout C.armel
dag volgt zij, het
li>n hemel gevaren
zijn. Nog enkele an
hoofd in den nek,

onze bewegingen en

dere iilaatsen maken

.,dreunt", zooals wdj
het geluid noemen,
dat uit haar toege
knepen strot opwelt.
Soms, en altijd zeer
toepasselijk, zegt ze
opeens ,,ha!"S3 Floss
kent den tijd.Zij kent

er aansjiraak op de
juiste jilek te zijn.
waar

dit

voorval

jilaats greej) — zoo
wijst

men

o.a. den

toerist en een berg aan
in de nabijheid van
de

Doode Zee
—.
doch
wat
hiervan

w.

ook elk geluid in het
huis en zij heeft een

waar is laten wij in

heele

het midden. Een feit
is het. dat de Mont

Een

woordenschat.

.sterk

staaltje
tevens

C.armel een jilaats is

van verstand is het

van pieteil en eeuw en-

volgende. SI Onze

oude traditii>. die tot

daarvan

Duitsche

en

nu

huishoud

ster zou den volgen
den morgen naar
haar vaderland terugkeeren en wij zaten
's avonds met zijn
drieën om de kachel.

„Vannacht neem ik

Floss nog eens mee"
zei ze in het gesprek.
Met stond Floss op

tce

niets

aan

kracht heeft inge
boet. Dagelijks, liet
heele jaar door. stui
ven

vele auto's den

blanken w eg op naai
de duizelingwekken
Foto Slcijh-ti

ïïA-iR DE DINGEN DES DAGELI.JKSaiEN LEVENS BESPROKEN WORDEN: HET
KOFFIEHUIS

n liep de kamer uit en de trap oj). Nu

legde zij het er vaak op toe om mee te gaan en ik had ecnigc

malen waargenomen hoe stil ze dan naai lovt n s oop. i((^
anders dan nu. We keken elkaar lachend aan en vert Ihn

11
1 door
1
.^„toprrtpn
genomen proeelkaar
van de
gcleeraen meestal
mtestai zoo
/.u naiei &
i

T-,. ,. 11
t innn hp'7i<ï en daar bons, bons, komt
ven. Dit hield ons wat lang bezig ( u uaai
,

Flos.sie de trap af, .smijt de deur open,
p'"^
en kijkt de Duitsche aan of zij zeggen wi . i.om 3
'
SI Floss wordt oud. zij is dertien en een half. Kanker ocmt
zich, maar breidt zich gelukkig slechts
paradeert nog strijdlustig voor den
lon-teef achter zit en laatst viel zij nog een reusachtigen hr
Hd Honden, geb'.iren in cpo
Helleer geregislreerden naam, drajicn a r

de hoogte. Pelgrims
komen er om te bid
den en te mcditeeren

in de Eliasgrot en toeristen voornamelijk om van den frisch-

hoogen zeewind te genieten. §3 \ an het eerste oogeublik af
dat ge de auto verlaat, bevangt u de intense heerlijkheid
van de ongewoon koele bries, het pittoresk»^ uitzicht
over de onstuimige, blauw-wdtte Midd(dlandsche Zee. over
de wijde stad Haïfa en het uit de kruistochten bekende

Jean tFAcre, dat aan de verre andere zijde van de
baai vervaagt. Teveel yiracht ineens eigenlijk en dit is
dan ook de reden, dat men onrustig aan het zwerven slaat
van het eene punt naar het andere. Hoe verder men echter
den 25 kilometer langen bergrug inkoerst. hoe meer men
weer terugverlangt naar den stillen uithoek hoven de zee.

waar
drr ang

geen
geen
naar

Europeesche villa's en Arahierendorpen den
mijmering verjagen en waar het eeuwenoude

O»
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dan bij ons in Europa: de dagelijksche nieuMe sensatie die
politiek, techniek, kunst en sport brengen . . . och. daar f'.^kt

men er de schouders voor op en leeft zijn gewone gemoedelijke
leventje, dat draait in een cirkel van louter liefhebberijen,
zooals bet slurpen van kleine kojijes citroenthee en het

Nr-^

luieren in Arabische of Russische koffiehuizen aan den straat

.'1

kant. Men is er zoo gelijkmatig, of misschien beter gezegd lui'.
En toch ... in al zijn luiheid en oostersche onzindelijkheid
irekt het leven er aan. De simpelste straattooneeltjes. b.v.
een Bedouïnenherder, die zijn schapen naar de marktplaats
drijft, doen ons stilstaan en naar het'])hoto-ai)paraat grijpen.
niet omdat een dergelijk tooneeltje nu mooier en kleurrijker
is dan in onze gewesten, maar alleen omdat het zoo geheel
anders is. zoo absoluut vreemd, en vreemd voor ons blijft,

maanden en maanden lang. Het drentelen door de nauwe

winkelstraatjes zal spoedig vervelen, wijl de ontzettende be
nauwdheid. het gewoeker met de ruimti-. indruischt tegen

de Europeesche ideeën over hygiëne en dan . . . die walmen en
geuren, die je van alle kanten uit de eethuisjes tegemoet
Foto Stcijun
V aaien!Die ongewone drukte (w elke nog geen bewijs behoeft te
BEDOEÏNENHERDER MET SCIl.lPEN OP WEG N.IAR DE MARKT zijn voor een werklustige liedrijvigheid !) w aartegenover het ge
klooster der Carmelieten in 't geheel niet hindert, omdat het wirwar op een Parijschen boulevard of in de Kalverslraat te
volkomen past in het kader der omgeving. SI Het is een heel
gewoon verschijnsel, vooral bij den heroepszwerver, dat de
terugblik op een mooie plaats een niet te onderdrukken heim
wee wakker roept. Een jonge Arabische dame had mij hij het
afscheid van Haïfa toegevoegd: ,,Wanneer U heengaat enU
ziet dan nog driemaal om naar het huis uwer vrienden, zult

Amsterdam nog doodsch is. staat sjioedig legen, rnaar ernaar

kijken van een rustig hoekje uit boeit uren. Het jacht er alles
dooreen met een overdrevenheid.(lusters» i.e.i volken eigen. De

talrijke waterdragers (het kostbare water \.<irdt hier meestal
nog vervoerd in kalverhuiden. die door middel van een
leeren riem. over het voorhoofd gespanncii. gedragen worden)
schreeuwen luidkeels en onophoudelijk, evenals de ezel
drijvers en allen, die wat te dragen of te drijven hebben, hun
..aïwah!" — --ja"- — ^^at dan zooveel als een waarschuwingssein tegen botsingen inhoudt. SI Haïfa beeft behalve den
Mont Carmel geen verdere pretenties. Het is een doodgewone
Oostersche stad. die echter door haar ligging nog veel belooft
voor de toekomst. De haven, de grootste van den Levant, is
onlangs officieel geojiend en de prachtige macadam wegen,
die zich het achterland inslingeren. zijn reeds grootendeels
voltooid. De toevloed vmn Europeanen stijgt: zij bouwen
groote fabrieken, richten handelszaken op. zullen den Arabier
eens leeren wat werken, handel en leven is en hij . . . hij trekt
smalend zijn schouders oj). laat bouwen, laat werken, laat
zijn rommelige winkelhokjes opruimen of tot een besloten
achterbuurtje terugbrengen, maar zal bet ten eeuwigen dage
vertikken zijn gemoedelijk levenswijsje, zijn ingeroeste ideeën

over ..wat moet" en vooral ..wat niet moet"' jirijs te geven. SI
Haïfa zal zijn Oostersch karakter grootendeels bewaren:
Foto Stcijh'H
DE BEREIDER VAN ALLERLEI MAAGSTREELENDE HEERLIJK

om het grillige echt-Oostersche leven te zien. behoeft men

heusch niet terstond verder oostw aarts'te gaan. een klein

HEDEN WERKT AAN DE STRAAT. (DE WHTTE KOOL DIENT

stadje als het heerlijke Haïfa biedt reeds veel. Photographieën

HOOFDZAKELIJK VOOR RECLAME

zijn duidelijker dan woorden! SQ Zonder den Mont Carmel

U onherroepelijk op uw schreden terugkeercn". Ofschoon ik
reeds acht dagen mijn tenten aan den voet van den Mont
Carmel had opgeslagen, mij reeds verbeeldde Haïfa te kennen
aks mijn geboortedorp, keerde ik toch in haar schoot terug
en ... hoewel ik de week, die daarop volgde, geen nieuwig
heden ontdekte, had ik er geen spijt van. Het leven in den
Grient biedt tegenwoordig niet veel mysteries meer; wanneer
men eenmaal ingeburgerd is lijkt het zelfs saai. saaier nog

was Haïfa minder aantrekkelijk, want naar dezen berg toert
men iederen dag voor het schitterende uitzicht. Zij. die ooit
Haïfa bezochten, zullen het aldus ongeveer typeeren: ..() ja.
dat leuke, rommelige stadje aan den voet van den majestu-

euzen Mont (.armel. van waar |e zoo''n [irachtig gezicht
hebt!"...

Er is altijd wat te zien op die boerderij. Zelfs als ik uit
AMSTELVEEN [Slot van bladz. 51)

de verte de groote stal- of schuurdeunm zie opengaan.

w ord ik nieuwsgierig. Ik krijg dan visioenen van geurig
hooi of van den warmen reuk van het pas opgetaste

koren. SI En over dat alles welven zich de luchten, die eigen

lijk nog het allermooiste zijn. In den zomer zijn ze vaak strak

blauw. met somtijds kleine, drijvende, donswitte wolkjes Maar
dat is niet altijd. Er zijn tijden, dat ze opdoemen uit de %Vrten
de donkere, dreigende, voortjagende wolkenmassa-s Ik weet

met waar ze vandaan komen, nocb waar ze heen gaan. en
niemand weet het. Maar ze jagen voort, in gesloten colonnesals geweldige legerscharen, die voortijlen naar het land van

den vijand. Urenlang kan men daarnaar kijken, en droomen
van al de sproken en legenden, die over die jagende wolken
massa s geschreven zijn SI Er zün
^
» i
1 ,
""kde
zomerochtenden,
Moeg dat de
Immel,'zoo stil is.1"dat
wolkjes haast heel
niet

vr.ora,tk„,„o,, Da, i,. al» „ in, al» ver» „ndiing „ver dea

o„ge„ hemel l,g, dat er „„p „iet, ,» a.en i» van ife, jagende
leven daar heneden. da, alle»
Dan Sn „( die
Foto Steijlen
DE MONT C.ARMEI.

hSLSondriiv''"

-Ikjee. die haa.r'SSerk.

«aai voortdrijven, en ik henniipr m;; u

i
> ••
»er inij. hoe iki vroeger daarbij
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r'10 c1.aai vei zamelengceslon
der lange,
dien naclit
voor hun
verrit gestorvenen,
reis. Nu weetdie
ik

het land daar zoo droomend liggen in zijn verten, en

is daarboven de kalme hemel, die in even diepe ge
Dan zie ik de nevels heel langzaam o])trek- dan
dachten
verzonken lijkt. Dan drijft des morgens nog de maan
en ovei de eindeloozc velden, ik zie hoe het licht steeds
aan den hemel, terwijl aan de Oosterkim reeds het licht
goufischitterender wordt, hoe in de verte de rij der kalme strijdt met de nu zoo machtige duisternis, en eindelijk, over
'oe eesten zich voortbeweegt naar de weide, of naar de melk- winnend, de bloedroode vanen uitsteekt. SI Wonderlijk mooi
plaats. Zoo stil is dan alles, zoo wonderlijk stil! SI Haast nog is
dit land in den winter. En het zijn altijd kleine vogels, die

10 we

ïTiOoier dan het voorjaar of den vollen zomer vind ik, wanneer

naderend \v»orjaar aankondigen. Ik weet, eerlijk gezegd,
iet einde Augustus wordt, en het is alsof de zomer een weinig, het
niet welke vogels dat zijn. Maar ik hoor ze in Februari, in
een heel weinig moede wordt. Dan is huiten alles zoo onheweeglijk, dan zweven de nevels zoo zwaar en zoo vermoeid
voor het licht, de dahlia's en phioxen bloeien in hun schitte
rende pracht, en er is die niet te definieeren lucht van voch

begin Maart, een zachte.'^fluitende, vragende roep. En dan

moet ik diep ademhalen, want dan weet ik. het voorjaar is
in de lucht. S] Het dorp zelf is ook al oud. Het heeft eigenlijk

geen geschiedenis, maar in oude kronieken wordt het al ge

tige, veimoeide aarde, wat uitgeput reeds van al het geven, al noemd. Als ik door de (b ipsstraat wandel (,f de kleine zij

het opbrengen. Zoo mooi is het buiten nog. zoo gloeiend van straatjes daarvan, en'die kleine, oude huisjes
kleuren zoo rem, zoo zonder eenige dorheid nog! En toch. ik wei gelooven dat dit dorp oud is. Daar zijn nogdanvanmoet
die
een heel klem weinig is er reeds dat vermoeide, dat spreekt grappige poortjes, van die aardige doorkijkjes, die denken
van zachtkens naderend einde. S] En dan komt de herfst,
en met hem de woeste stormen. Ja, het kan stormen in Am-

stelveen! Ik herinner mij. dat ik den eersten keer, toen ik

doen aan een hofje. En dan de winkels! Natuurlijk zijn er
al goede winkels, modern en naar de tijdseischen ingericht.
Maar er zijn ook nog van die echte dorjiswinkeltjes. Met twee

zulk een storm meemaakte, die toen ook bizonder hevig was. ramen, voorliet eene waarvan sigaren, jiijpen. flesschen eau de
mij tamelijk ongerust

maakte.Den heclen nacht

r

huilde, bulderde, loeide
het, de ruiten rinkelden,

de schoorsteen klepper
de, de pannen vlogen bij
tientallen van het dak.
Het was toen een vreese-

lijke stormnacht. Maar

nadien heb ik dikwijls een
storm in Amstelveen mee

gemaakt, en nu heb ik
er geen angst meer voor.

SQ Van mijn warme,lichte
kamer uit, mag ik dan
zelfs graag kijken naar
dien woesten, spookachtigen hemel, waarlangs
de geweldige wolkenmas
sa's voortjagen. Daar

heel hoog fluit en joelt

en gilt het, en het komt
mij dan voor, alsof het
de wilde geesten zijn, die
lange jaren geleden de
lieerschers waren over dit

land, toen het nog geen
land was, maar enkel wa

ter, Of zij terug gekomen

zijn in"* denzelfden tijd
van liet jaar, waarin zij
toen beukten over de me

ren en plassen, waarin zij
het schuimende water op

joegen, de enkele scheep
jes te pletter sloegen te
gen de oevers, de dijken
doorbraken en de wilde

golven beuken deden te
gen de dorpjes en de een
zame boerenhuizen. Hun
macht is nu voorbij. Weg

is het water, veranderd

zijn de plassen in de die
pe, vruchthare polders.
Maar de wilde, thans
machtelooze luchtgeesten

komen nog steeds, als de

dagen kort worden en de
zware regenluchten hun
last laten

neerkletteren

op de aarde, zij gieren
hun woede nog uit daar

in de hoogten, en zij doen
al het kwaad dat hun te

doen nog mogelijk is. SI
Maar dan komt de win
ter, en dan wordt het zoo

wonderlijk stil. Dan kan

I-oln C. J Sli'cnlu-y^h

BU BOVBMKERK
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helpt in onzen moesLuin. is van

meening dat een goede groententuiu even prettig is orn naar

te kijken als de mooiste sierluin.' Gelijk heeft hij! Wat
zijn. bijvoorbeeld, roode bieten
geen prachtige planten! En
wat een mooie eflecten bereik

ten wij niet. toen w ij roode ge
raniums en witte margrieten

plantten tusschen onze boe
renkool! SI Wat verrukkelijk
is het niet. te oogsten uit je
eigen moestuin, in het voor
jaar, wanneer de zon al heer

lijk schijnt, maar de wind nog
wat scherp is. in den zomer
wanneer de zon op je rug
brandt, en in den herfst, wan

neer je gauw tusschen de klet
terende buien spersieboontjes
gaat plukken, terwijl de zware
regenwolken zich voor een paar
minuten vaneensplijten en soms
een enkele bliksemstraal door
hun sombere duisternis flitst.

83 Dan ga je gauvA weer in
huis. en je weet. dat het nu
echt herlst is. Een nieuw seizoen

Füio C. J. Sfei'iiht'r!ih
HERFSTDAG BIJ AMSTELVEEh'

cologne en zeep liggen. Terwijl het andere een uitstalling
heeft van rollen stof. j)antoffels. ondergoed en garen-en-band.

breekt aan. dat

niet

minder

heerlijk is dan de Aorige. De winter! 83 Er zijn dikwijls menschen. die mij vragen hoe ik het des winters in Amstelveen

Daar zijn nog van die winkeltjes, die enkel klompen en

uithoudt. Zoo akelig, zoo eenzaam, zoo stil! Ik moet er dan

petroleum verkoopen. en waar de baas, meestal een klein,

bijna om lachen. Ik A'ind den Avinler hier eenvoudig net zoo
verrukkelijk als elk ander seizoen. 83 Zoo heerlijk is het des

typisch boertje, met zijn met een hit of een paar honden
bespannen wagentje den polder ingaat. Daar is de manufacturier, die tegeinvoordig een zooveelste hands fordj(; heeft,
vol met rollen bonte stof, petten, boezelaars, en d<M-gelijk<i
artikelen, en daarmede diej) in de polders de boerenhoeven
bezoekt. En de kruid<mier doet hetzelfde, des morgens om
halfacht al zie ik hem bezig zijn wagen vol te stoj)pen met
koffie en thee, suiker en koekjes. Sü Je kunt hier nog zoo echt
het idee krijgen van het ])latteland. Het is hier geen luxe
dorp, zooals Kennemerland en het Gooi. Er is hier nog die niet

avonds, als het buiten zoo heel stil is. en de sneeuw elk ge
luid dempt dat er nog Avezen mocht. Als het stormt en regent,
en de Avilde jacht Aoorliijraast door de Avoeste hemelen, en
ik zit in mijn gezellige kamer. Avaar het vuur zachtjes knapt
en de poes s])inl. en z<'lfs het zachte geluid der bladen van
mijn boek als ik die omsla iets intiems en gezelligs heeft. Zoo
verrukkelijk om te droorneu. om te fantaseeren. om weg te
glijden naar het verledeiie of de toekomst, of naar de onbe

te definieeren sfeer van landelijkheid en gemoedelijkheid, die

lijkheid zoo dicht ligt bij Amsterdam, met zijn etagewoningen,

ontbreekt in menig dorp dat veel verder van de hoofdstad
ligt. Wij heb])en al de moderne gemakken, werkelijk, wij heb
ben prachtig duinwater, kookgas en perfect electrisch licht.
Maar wij hebben hier ook de meest idyllische natuur.
Voor
wie van een moestuin houdt, bestaat hier ideale gelegenheid

zijn drukte en laAvaai. zijn onvrijheid en ongeriefelijkheid!

kende verten der fantasie. 83 En te denken, dat al deze heer

De l-a. K. \V ezelenhiirf; & Zn.. Boonikv eekerijen Ie Hazerswoucle, zond
ons haar roim froïlliislroerden oataloi;us 1931. betreffende heesters,

rozen, coniferen, A ast( -, rols- ( n minir[ilanten enz. Op aan\ ra}te wordt
deze iiratis loesezonden.

daarvoor. De meeste hui

zen hebben flinke tui-

^

nen,,,land" noemen sommigen het zelfs. Wij heb

> "

-

^

ben zelf een moestuin, en

al zijn wij geen gerouti
neerde tuinlui, wij berei
ken

toch heel mooie re

sultaten. Wij kunnen zeg
gen, dat wij van Juni of

begin Juli onafgebroken
alles uit onzen tuin eten,
tot Februari of Maart toe.

En Avat voor groenten
halen wij uit onzen tuin!
De heerlijkste aardbeien,
de fijnste trosprinsesjes,
en

de

lekkerste

kleine

doperwtjes. SI Het is hier
geen veengrond, al Avordt
dat vaak beweerd. Het
is hier heelemaal niet

vochtig. Men vindt hiel
den echten, zwaren klei

grond, droog als zandJn
den zomer, Avarm, bruin

en pulverig. Een heerlijke
grond! Ook voor vruchtboomen.

83

Het

oude

boertje, dat ons somtijds

Foto C. J. Sleenbergh

GEZICHT OP AMSTELVEEN OVER DE ÏÏTNTERSCHE PLASSEN

