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Overneming van den inhoud, ook bij gedeelten, verboden.

I a Ploria", een comecliu vol leven, maar met niet steeds
fat'^oenlijËmi inhoud. , . , , .
De intrigue gaf den auteur rmmsehoots gelegenheid zijn

humor ten toon te spreiden.
De Florentijnsche edelman hortumo wordt verliefd op

Floria de dienstmaagd van Philarcus, een libertijn eerste
i-ias 'en aangezien het hem met gelukt haar zoo maar te ont
voeren wendt hij allerlei listen hiervoor aan. Tenslotte sl;daagt

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

4) DOOR Kazimierz ChledowskiUIT de pastoralen blijkt reeds dc invloed rarn het hu
manisme en de klassieke traditie. Romeinsche en
Grieksche goden dalen op aarde neer en verkeeren
met de menschen, nimfen en herders hebben samen

romances. In de mascherata: ,,I1 Consiglio di villani per
pigliare Amore" gorden twaalf landlieden met een .syndicus
aan het hoofd de wapens aan, om Amor te dooden, die naar
hun zin te veel onrust in het dorp veroorzaakt. Zij beraad
slagen, hoe hem in handen te krijgen en aangezien de ge
legenheid zich niet voordoet, besluiten zij een ambassade te
zenden naar Jupiter met klachten over den jongen deugniet.
Aan het einde van het stuk verschijnen ten tooneele Plato,
Socrates, Salomo en andere filosofen der oudheid, die komi
sche verzen zingen.
Tot de vermakelijkste stukken behoorden de ,,farse", welke

naam thans nog in zwang is.
Ten tooneele verschenen alle mogelijke komische figuren

uit de samenleving: leelijke oude wijven, heremieten, toove-
naars, soldaten, roovers, schurken van allerlei slag, leuge
naars, professoren in de weetnietkunde, artsen, geleerde
kwakzalvers, die zulke wijze woorden uitkramen, dat niemand
ze verstaat, burgers, die de boeren te grazen nemen of ze het
vel over de ooren halen.

Uit politieke overwegingen lieten de Medici in 1568 bijna
alle Sieneesche academies ontbinden. Hetzelfde lot trof ook
de Rozzi, maar dit genoot.schap, dat ontstaan was uit den
geest van het Sieneesche volk, herleefde weder in later tijden
en bestaat thans nog. In den loop der eeuwen werd het een
belangrijke academie, die zich de studie van de geschiedenis
der vaderstad ten doel stelde en menige naam, die in het
geestelijk leven te Siena in de XVIe eeuw met eere genoemd
werd, vinden wij thans nog op de lijst hunner medewerkers.
Van de drie en twintig Sieneesche academies hebben alleen

de Rozzi stand gehouden.
Langen tijd was nog een andere academie beroemd, de

,,intronati", opgericht in 1525, een academie van patriciërs,
die geheel den humanistischen geest ademde.
De stichter was Antonio Vignali di Buonagiunta, een

Sienees. Als lid der academie droeg hij den naam van L'Arsic-
cio — ,,de gebrande" en in de tweede helft der XVIe eeuw
verwierf hij zich in de litteratuur een wereldreputatie.
Tot de goed geslaagde geschriften van .■\ntonio behoorde

hii er in met gevaar voor zijn leven en geholpen door zijn
bediende' haar aan Philarcus te ontrooven. Op het passende
ooeenblik verschijnt de vadtr van Floria, een zekere Fre-
goso uit Genua en de geheele intngue eindigt cloodfatmenlijk
met een huwelijk.

De stichters noemden zich, oveieenkomstig de gewoonten
der academies, zonder aarzelen de botteriken".

Een groote verdienste van deze letterkundige genoot
schappen was het vormen van de taal, die zij tot zulk een
schoonheid en volmaaktheid verhieven, dat reeds in de XVe
eeuw de Toscaansche geleerden er over disputeerden, hoe
men de taal van Midden-Italië, de schoonste taal van het
schiereiland, zou moeten noemen. Destijds* waren veel ge
leerden er voor, haar ,,Sieneesche taal' te noemen.

Deze kwestie bracht in de X\Te eeuw nog meer opschudding
te weeg onder de Italiaansche letterkundigen en een dei-
voormannen hierbij was ( laudio Tolomei.

Claudio werd omstreeks het jaar 1492 te Siena geboren en
kwam reeds vroeg aan het pauselijk hof te Rome. Hij was
weinig bemiddeld en diende onder Leo X, doch vooral stond
hij in de gunst bij Clemens \TI, die hem naar Weenen zond
om daar de belangen der Roomsche Curie te behartigen.
Later benoemde Siena hem tot haar gezant bij Hendrik II
van Frankrijk, aan wiens hof hij twee jaar verblijf hield. Hij
overleed te Rome in 1555.

Naast Aretino was Claudio langen tijd de grootste figuur
in de Italiaansche letterkunde, en mocht hij ook in talent
zijn vriend niet evenaren, hij overtrof hem in elk geval in
deugdzaamheid. Levendig van geest, bemoeide Claudio zich
met elke zaak, die de geleerden en kunstenaars van toen
bezighield, hij onderzocht de oude Romeinsche monumenten,
mengde zich in letterkundige polemieken en nam deel aan het
kunstenaarsleven.

In Tolomei streed de dichter met den formalist. Hij heeft
heel wat sonnetten en andere verzen geschreven, maar het
was een van zijn stokpaardjes, de nieuwe Italiaansche poezie
den vorm te geven van het klassieke Latijn.

Het spreekt van zelf, dat de invloed van Claudio en hem
verwante geesten het sterkst was in de academie der intro-
nati te Siena, waar zij hun eigenlijk arbeidsterrein vonden.

De Sieneesche intronati hebben dan ook vele klassieke
schrijvers vertaald: Isocrates, Ovidius, Aristoteles, Tacitus
en anderen.

Dat ^ij navolgers der humanisten waren, bewijzen reeds
hun stgtuten. Deze waren verdeeld in zes afdeelingen, met
deviezen, die den academici tot leuzen dienden. Sommige
hiervan, zooals ,,geniet het leven", ,,werk", stemden inder
daad met hun geest overeen, andere echter, zooals ,,bekommer
u met om de men.schen", ,,treed niemand in den weg", rijm

en met geheel en al met de gedragingen der humanisten, die
zic \\e degelijk om de menschen bekommerden, vooral om

e protectie der machthebbers en iedereen, die zich niet ver
weren kon, opzij schoven.

voerden een volledig ceremonieel in hun ge
nootschap in, een bewijs van de voorliefde der humanisten
voor praal en uiterlijk vertoon.

fbt^m embleem kozen zij het zoutvat, zooals
svmb^)ow!fn"lf ^«^^ruikt. Het zout was natuurlijk hetsymbool van hun verstand.

di^slechts^ voni°l^ academie stond de arcintronato,
dien tiid een r henoemd werd en in den loop van

krooSêLn''m7tTen''LanrvM*"' k'hVT "PK™"™™'gouden rintr aan Hnn x-- eikebladeren, deed hun eenLnd, wllk? de votCÏX;, Z hZ'
bevatten. ' reglement der academie

verzamel™ GenHht^e™ nitgavewerken der hiranS^n?tvrrgl^D
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ONZE BELENA

Di
EEN VOLKSVERHAAL UIT JoEGO-SlAVIÉ

US zal ik jelui de geschiedenis van onze Belena
jvertellen!' sprak de jonge onderwijzeres tot de
rinannen en vrouwen, die om haar heen zaten en
zij begon: „In de streek vanwaar ik kom, is alles

mooi en lief en goed: de boomen, de menschen, de dieren
-— ja, ook de dieren, want een mooiere en betere koe dan onze
elena heeft niemand nog ooit gezien. Zij was groot en

loiseh en wit als linnen, dat in de zon gebleekt is, of — om
niet te overdrijven — als de met gouddraad geborduurde
guna ') van onzen rijken peet Stefo, die hij op hooge feest
dagen over zijn groen vest draagt. Alleen de kop, waarop zij
twee glanzende, fraai gebogen horens droeg, was zwart met
een witte ster op het voorhoofd. SQ En verstandig was zij ook.
Zelf vond zij den hesten weidegrond en alleen klom zij omhoog
op de hoogste bergen van de Krivosehie; op den Zagvosdak
en zelfs op de hooge Pazua, vanwaar men de zeldzame krui
den voor de w'elriekende zalven haalt. Als ze dan bij de in
vallende duisternis met volle uiers den terugweg aanvaardde
en voor de deur van ons huisje de bezorgde grootmoeder
zag en haar ,,Belena Moja, Belena Moja!" hoorde roepen,
kwam zij vroolijk op haar toespringen, wreef zich vleiend
tegen haar aan en volgde haar gewillig in den stal om de
dikke gele melk af te geven. S! En de boomen! De slanke,
geurige dennen die recht omhoog naar den hemel reikten en
dicht op elkaar stonden, als de waskaarsen in de zilveren
luchters op het hoogaltaar van de Domkerk in Cattaro; een
heel groot, altijd groen woud, waarin een massa roode aard
beien en pittige champignons groeiden, die zoo snel omhoog
schoten, dat men allicht zou gelooven, dat de kaboutertjes
hun kleine papapluietjes uit de onderaardsche gangen door
de zachte aarde omhoog steken. SI Wat zal ik U van de
menschen vertellen? Daar was in de eerste plaats mijn broer
Flore, die uit zijn svirala zulke treurige liederen kon halen
en even daarna luid kon lachen, als onze stiefmoeder hem
verweet, die hij overmoedig en lichtzinnig was; en toen ze
eens tot hem zei: ,,Jij zult ook nog eens je hoorns afstooten!"
greep hij naar zijn hoofd en antw^oordde: ,,Die heb ik toch
niet eens!" SI Dan de lieve, oude grootmoeder, die zoo goed
en zoo ver.standig was! Die alle kruiden kende en hun uit
werking op mensch en dier bij allerlei soort ziekten en die
zelfs eens in de groote stad Ragusa geweest is, waar de men
schen in hooge huizen met veel vensters boven elkaar wonen.
Ook kende zij de namen van al de vergiftige slangen, die
tijdens de strenge koude onder den grond wonen en daar
hun winterslaap houden. Doch — zoo zei mijn grootmoeder
— als men er na Sint-Bartolomeus nog een in het bosch ont
moet, dan heeft ze al een mensch gebeten en dan wil de
aarde haar wegens haar groote zonde niet meer levend binnen
laten; zoodat iemand zich over haar moet ontfermen en haar
met een steen moet doodslaan. SI Het ontstaan der padde
stoelen vertelde grootmoeder ons als volgt: Toen Christus,
onze Heer, nog op de aarde rond doolde om zich ervan te
overtuigen hoe de menschen leefden — in den tegenwoordigen
tijd komt hij niet meer, omdat hij zelden wat goeds te zien

— liep hij eens met zijn trouwen metgezel Petrus door
eeii bosch. SI „Heer!" zei Petrus. ,,ik ben hongerig en ver
moeid: daar zie ik een huis waar binnen nog licht brandt.
Laat ons daar binnentreden en wat te eten vragen!" De
Heere vond het goed. want hij wou weten of de liefdeloos
heid de ergste aller doodzonden, de afgrijselijke gierigheid,
reeds hun weg hadden gevonden naar de hutten der bosch
bewoners. Toen ze hierop binnentraden en daar een oude
vrouw zagen, die, bij een groot vuur gezeten, deeg kneedde,
sprak de Heer tot haar: „Vrouw, geef ons van uw brood,
want deze man" — en hij wees op Petrus — „heeft honger!"
Toen antwoordde de vrouw: „Van harte gaarne zou ik het
U geven, maar ik heb geen brood in huis en het zal lang duren
voor dit groote brood gebakken is! Maar wacht eens even!
Ik zal een klein stuk voor U in de heete asch leggen, zoodat
gij spoedig wat te eten krijgt!" Dit zeggende, kneedde zij
twee platte broodjes en legde die bij het vuur. En toen die
goed gebakken waren, gaf zij die met een „God moge ze voor
U zegenen!" aan haar gasten, die spoedig daarna weggingen,
daar het al laat was geworden. — Hoe de Heer buiten gekomen
de hut en het bosch en het brood gezegend heeft en hoe hij

J) gxina: buis van witte wol. 2) svirala: herdersfluit.

Petrus waarschuwde om niet dadelijk het arme brood te
eten, — dat alles wil ik U nu niet vertellen. Liever wil ik
dadelijk voortgaan met het verhaal hoe de Heer en Petrus
op het smalle boschpad voortliepen en hoe Petrus, die achter
den Heer liep, diens waarschuwing sjtoedig vergat en stil
letjes een stuk van het brood afbrak, om zijn honger te
stillen. — Doch de Heer, wien niets verborgen blijft, doorzag
het plan van zijn metgezel en zoo vaak deze trachtte te eten,
stelde de Heer hem een vraag, zoodat hij. — om antwoord te
kunnen geven, — het half gekauwde brood telkens weer uit
zijn mond moest nemen en wegwerpen. SI En toen tenslotte
al Petrus' brood op was, gaf de Heer hem zacht glimlachend
het Zijne en beval hem nu te eten. Doch het brood van de
vrouw was grooter eii beter geworden dan ooit en had een
heerlijken smaak, als nooit te voren. En toen zij 's morgens
naar buiten ging in het bosch om hout te s|)rokkelen. vond
zij langs den weg, dien de Heer met Petrus gegaan was,
een menigte zeldzame gewassen: korte steeltjes met platte,
bruine kopjes erop, die precies leken o[) kleine broodjes . . .".
SJ Maar hier viel een der toehoorders, de oude schoolmeester
Spiridione, haar in de rede. .,Mijn kind!" zei hij met den
vinger dreigend, ..je zou ons de geschiedenis vertellen van
jullie Belena en nu vertel je ons — echt als een vrouw — een
heele boel andere dingen, die niets met de zaak te maken
hebben; maar van jullie koe weten we nog niet veel meer,
dan dat ze wit was!" SQ ..Vader .Spiridione. U doet goed mij
daaraan te herinneren", antwoordde de onderw ijzeres, .,en ik
zal uw opmerking ter harte nemen en mijn verhaal vervolgen.
SQ Eens op een avond bleef onze Belena langer dan gewoon
lijk weg. ,,We zullen haar moeten zoeken!" jammerde groot
moeder, ..misschien is ze verdwaald en kan in den duisteren
maanloozen nacht haar weg niet terug vinden; stel je voor
dat ze in een afgrond stort!" — .,God zal haar bij ons terug
brengen!" troostte onze stiefmoeder, en vader zei: ,,Wat
kunnen wij menschen doen, als Hij haar wil laten veronge
lukken?" ̂  Zoo legden wij ons ter ruste, omdat het al laat
was en alles stil om ons heen. Doch onze Belena kwam niet en
de slaa]) kwam ook niet; daarom stond grootmoeder eenmaal
op en ging kijken of misschien de pollepel in de pan was blijven
zitten; want als's nachts een lepel in een leegen pot of pan
steekt, kan men onmogelijk insiajien. En werkelijk vielen
we nu in slaap, want toen wij wakker werden, hoorden wij het
eerste hanengekraai, dat dadelijk beantwoord werd door alle
hanen in de buurt. SI Het was nog donker in de kamer,
ofschoon reeds de eerste ochtendschemering door het kleine
venster drong. Wij, kinderen, gingen met grootmoeder naar
buiten voor het huis, waar wij samen op de houten bank
gingen zitten in de verwachting, dat onze Belena nu zou
komen. De dageraad brak reeds aan. Boven ons welfde zich
de heldere hemel met de ontelbare sterren, die reeds begonnen
te verbleeken: om ons heen, nog vaag en nevelig, de donkere
bergen. 83 ..Arme Belena!" zei grootmoeder; ..ze zal willen
drinken en geen water vinden, want op den Zagvosdak is.
zoover ik weet. geen bron". 83 ..Onze Belena is zoo verstan
dig", zei ik, .,dat zij de stem van onzen haan zal herkennen
en op dat geluid zal afgaan om haar verzuimden avonddronk
te halen". 83 Weer klonk hanengekraai, gevolgd door een
tweede en een derde, tot het heele dorp wakker werd. Maar
toen was het ook al zoo licht geworden, dat wij boven op
een open plek in het woud een witte vlek konden onder
scheiden, die zich langzaam naar beneden bewoog, toen
weer in het bosch verdween en even later, lager, weer zicht
baar werd. En nadat wij nog eenigen tijd gewacht hadden
zagen wij. weer wat lager tusschen de boomen door opnieuw
die witte vlek. waarop duidelijk een zwarte punt was te
onderscheiden, precies als op de schijven, waarop de mannen
van de ..Zwarte Bergen" (de Montenegrijnen) zich op Zondag
in het schieten oefenen. 83 Geen twijfel mogelijk, dat was
onze Belena; en nu kwam ze ook al uit het bosch, op het
vrije veld en rende. — daar zij de stem van grootmoeder
herkende — in uitgelaten sprongen op ons huisje af. En wat
was zij blij toen ze ons zag; van vreugde schudde zij haar
breede achterdeelen heen en weer: dan eens wierp zij den kop
omhoog, en dan weer liet zij hem zakken, tot het scheen of
zij de aarde met haar lange horens wou omwoelen; en toen
83 Ik heb eens bij het boomen vellen in het boseh gezien hoe
de mannen een half doorgezaagden den met touwen omlaag
trokken. Hoe toen de vezels rekten en scheurden, tot tenslotte
de stam met luid gekraak ter aarde viel.

(Slot op bladz. 96}



88 BUITKN J' 4 l'fhnniri 1^84

W:

t, < , . ■ • - .. ^ ^ ̂ -

ip

if

DK ALBhAS TUSSCHim OUD-AIJiLAS KN ALBLASBERDAM

DE ALBLASSERWAARD
uooK C. G. H. BloemeivDe vermaardheid van Papcndrechl kan echter niet

in vergelijking komen met die van Oud-Alblas, dat
bereikt vordt door den dijk bij Papendrecht te ver
laten en in noordelijke richting den polder in te gaan.

SI Oud-Alhlas. uitmuntend door Hollaiidsche zindelijkheid.
woi;dt door het riviertje de Alblas nagenoeg in tweeën gedeeld.
De ve.stiging van dit dorp .schijnt terug te gaan tot in de
Romeinsche oudheid. De plaats Tablae of Tablas, die men
op een oude reiskaart in de laagste oorden van Batavia ver
meld vindt, schijnt de oorsprong van het dorp Oud-Alblas
te zijn. Er zijn — en dat is heel zeker — te Alblas overblijf
selen gevonden van de groote heerbaan, welke door de Ro
meinen van Flenium. in de omgeving van Forum Hadriani
— het tegenwoordige Voorburg — gelegen, naar Nijmegen,
dwars door het land der oude Batavieren, was aangelegd.
Aan d(5zen weg was Tablas. Alblas gelegen. Het eerste schrif-
lelijktï getuigenis over het bestaan van dit dorp is gegeven
in een brief van keizer Hendrik den Vierde van 1064. SI Alblas

is niet alleen aantrekkelijk om z'n eerbiedwaardige oudheid,
noch uilsluitend om de sjtreekwoordelijke zindelijkheid, die
daar kenmerkend is. maar met z'n water en z'n hoornen en
z'n knusse, fraaie huizen heeft 't een aparte hekoorlijkheid. Er
is niets grootsch. maar het kleine dat er is. het gewoonlijk
onopgemerkte, de samenvoeging van 'n huisje aan 'n water,
met wat afwisselendcn jilantengroei en enkele boomen er om
heen, is schoon vfior wie het ojimerkt. en zulke stille taf(>reelen
vindt men er talrijke in velerlei variaties. SI Voor w i<ï van
smeedwerk houdt, is er naast de kerk een ijzeren inrijhek in
Lodewijk-XV-.stijl. SI Westwaarts van Oud-.Alblas. langs het
riviertje, ligt achter hooge hoomen Souhurgh, zoo genoemd
naar den vroegeren eigenaar Nicolaas van Souhurgh. die in
1280 de heerlijkheid Oud-Alblas van heer Dirk van Teylingen
verwierf. Naar beweerd wordt, waren daar nog de fundamen-

(11)
zien van een oud. versterkt gebouw, dal in het water

Verderop aan de Alblas ligt een der
Alblasserdam.

sw erven, waar-

meedeelt. ..zelfs

ten t(

was opgebouwd.
aanzienlijkste dorju-n v an de geheele W aar<l
dat eens zoo vermaard v\ as om zijn . scheep
O])", naar een oud schrijver met diep ontza^ ....
groote zeesche])en werdtui gebouw <1 en hersteld." SQ Aan de
sluis, daar waar de Alblas in de Noord valt staat het impor
tante GemeeiK'landshuis van den Ncderv\aard. Die sluis is
zoon echt romantisch v\aterding met een gemetselde boog
brug en twee waebtershuisjes. t Is al een oude sluis, deze
.Alblasserdamsche. want een gedenksteen v ermeldt als jaar van
stichting 1.199. Maar mogi> dit ook al n oud bouwsel zijn. de
kerk die er eenmaal stond, daleerde uit de vijftiende eeuwen
was dus nog outler. SI Alblasserw aard is een uitgestrekt dorp.
bijna geheel langs den Kinderdijk geh-gen. tol aan Elshout.
aan den N oord-w estelijken ho.-k van de Waard toe. SI Dat
Fishout IS weer zoo"n beminnelijk ilorpje. "t Ligt daar aan
Lek. vlak tegenover Krimpen, waarvan men het oude vi|
Uende-eeuwseh(> kerkje tussehmi de huizekeus ziet liggen.'Sl
Elshovit heelt ook zn seheepst inimerw erven w aarop'T groot
gaat. Aan d<. Noord liggen er en aan de Eek. Als we daar den
dl,k opkomen en we slaan ,lan opem.s voor het machtige
vAoel cT Gekstroom. dan bevangt ons een
lood y, zooveel sehoonhiMd. Als vloeibaar
koenelt'de stroomt er het water. Breed
d "l ó n m n^ ""l" -nd suizelt doorUI noonu n en daar ginds aan ,1,. ... i i . i -i

liggen de lage lamb-n. .li,: h?. i. ,el " v'
over ziel, heen voelen g-.an \ l T
is -t wel heel mooi. Ën v'u Cn di'" '''
mide drinkbekers, wm dt in h '».'<'"-seeren voor
bouwwerk van H81 - i *bieihuis — een aardig

i. i.Jf,!,,:;

de

djf-

M Iguld-zilv eren hensbeker uit
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nu OUD-ALBIUS

jiicl gedreven deksc!; een glazen hensheker uit 1006;
zoogenaamde? Wolffsglazen cn nog een groot aantal

andere, 't Is stellig (!cn bijzondere verzameling van kimstvoor-
\\er|)en uit onze ..gouden" eeuw. SI Dat in die eeuw overigens
nie-t alles met den naam .gotiden" bestempeld mocht worden
weten we. voor wat de inwoners van Nieuw-Lekkerland

— bet dorp dat bij Elsbout aansluit — betreft, uit een be
waard gebleven stralpredicatie van ds. ,J. van Oudenhoven uit
10.39.waarin hij van de bevolking van Lekkerland en omstreken
zegt; ..De verdorvenheid h(;eft hier allengskens ingegeten als
den kanker ende heeft zich in alle ongebondenheid uitge.sjn-eit.
De rijkdom baarde grootsheil, veragchtinge van zijnen even
naaste ende dat was het fundament van haet. twist ende

menigte van processen". SI Ds. van Oudenhoven, 'n man uit
één stuk blijkbaar, die 't wel dorst te zeggen, vervolgde zijn
requisitoir, dat de Lekkerkerkers onder zijn gehoor zal heb
ben doen beven, met deze woorden; .,Die door gicricheit veel
goedt onrechtveerdichlijk versamelt hadden, die verquisten
dat onmittelijk door de eergierige kostelijckheit. Die timmerde
huysen als paleizen, stelde ze
toe en stoffeerde ze naer de

wijze van de groote van de.se
werelt. Men (lede voorraadt

van groote (juantiteit van sware
bieren ende dat voor vele jaren,
men hield ko.stelijke maeltij-
den, selve de Dootmaelen wor
den gehouden als vreugdemael-
tijden ende dat dagen langh
end(? dan ma(;ckten sij haer
vroeg op in den morgenstondt
ende jacgden stereken drank
na ende vertoeiden tot in de
schemeringe totdat het bier
en de wijn haer verhitte ende
sij niet meer en laden en kon
den. Hier sagh men de Helden
van sware Bieren ende Weij-
ne " SI Waarlijk, 't. ging
er daar nog op Bourgondisch
overdadige wijze naar toe.
Maar 't is de vraag ol domi
nee niet wat erg bevracht van
stapel liep. De Lekkerkerkers
hadden immers nog in 1047
een fraaie nieuwe kerk ge
bouwd, nadat de Spanjaarden
de vroegere in ascli hadden
gelegd, en hoe men er over
denken wil, moeilijk is toch
aan te nemen, dat een bevol-

die bereid was een kerk

§

king,
TüS.SC

te bouwen, zou bestaan hebben
uit zuipers en gierigaards. Maar
de zeden dier dagen waren niet
de onze. §1 Intusschen schijnt
't in Nieuw-Lekkerland nog zoo
kwaad niet te zijn geweest, en
zijn tv e er daardoor misschien
toe gekomen, de streek waar
— naar men zegt — de ge
braden duiven rondvliegen.
Lui-Lekkerland te noemen, in
navolging van .Nieuw-Lekker
land. dat er in dat opzicht dan
nog wel zoo goed aan toe schijnt
geweest te zijn. Met dat al die
nen we niet uit het oog te ver
liezen. als we den Lekdijk ver
der vervolgen, aan het oost
einde van .Nieuw-Lekkerland
onzen blik te wenden naar de
plaats w aar eens de zoogenaam
de .Schoonenburcht stond. Dat
is — naar de historie luidt —

de burcht gew eest van de Hee-
ren van (Ie Leek. 't Moet
'n mooi bouw werk zijn geweest,
vandaar ook de naam Schoo-
nenburg. "t .Schijnt ook groot

en monumentaal geweest te zijn. Maar men heeft daaromtrent
geen enkele zekerheid. Hoe dat kasteel feitelijk verdwenen is.
weet niemand, 't Verhaal gaat. dat toen de burcht eenmaal
door de Hecren van de Leek verlaten was. wat blijkbaar ge
schiedde omstreeks 14.50. het bouwwerk aan verwaarloozing
was prijs gegeven, en er zich toen eenige roovers in zouden
genesteld hebben, die onder aanvoering van den rooverhoofd-
man Melanen. de omstreken onveilig maakten. Dat verdroot
de steden Dordrecht. Rotterdam en Schoonhoven, die daar

om gezamenlijk het huis innamen en het ..verdcstrueerden".
Hoe romantisch dit verhaal klinke. aan de waarheid ervan

is gereede twijfel mogelijk. Sü Aannemelijker is het andere
verhaal omtrent het verdwijnen van het kasteel Schoonen-
burg. dat namelijk door de hecren van de Alblasserwaard.
aan wien het gebouw na het vertrek van de oorspronkelijke
eigenaars gekomen was. niet de hand werd gehouden aan het
restauratiewerk; dat het gebouw daardoor in steeds meer ver
vallen staat geraakte en men tenslotte de steenen heeft weg
gehaald om daarmee de Streefkerksche kerk te bouwen. S3

I

IlEN OVD-ALBL IS EN ALIiLASSERDAM
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Te Stn-efkerk iininei>. liet cluri) dat zich eveneens geheel langs
den Lekdijk uitstr(;kt. staat nog de oude kruiskerk, die helaas
in 1914 uithrandde. 't Is niettemin een fraai gebouw met n
toren, welke bestaat uit vier geledingen, waarvan de bovenste
i)ekroond wordt door een balustrade om een houten achtkant
met koepeltje. In deze gemeente stond eens de vermaarde
predikant Joannes Gijsius, die naam maakte als geschied
schrijver. Naast zijn bekende ..Historiën der vrome marte
laren", schreef hij een w^erk onder den wijdloopigen titel:
,,Oorsprong en

er wel op wijst, dat het
trof ook dezen burcht het
namelijk afgebroken en de

voortgang . der
N ederlandsche

beroerten ende

Ellendicheden,
waarin vertoont

worden de voor

naamste Tijran-
nijen, moorderij-
en ende andere

onnienschelijke
w'reetheden, die
onder het Ghe-

bict van Philips
de II Coninck

van Spaengien
door zijne stad
houders in 't

werk gesteld zijn,
geduyrende dese
N e d e riant sche

Troublen ende

Oorlogen." Een
titel voorwaar,

die klinkt als een

manifest. Streef

kerk kan zich HET STADJE NIEVWPOORT, VERSCHOLEN ACHTER ZIJN WALLEN

beroemen op Gijsius, hij was niet de minste onder de zijnen.
SQ Zonder te willen zeggen, dat met het geen hier in betrek
king tot Streefkerk is medegedeeld, het merkwaardige van
dit dorp is uitgej)ut, kan het toch z'n nut hebben om niet
tc lang te verwijlen bij elk der dorpen, die er zoo vele zijn
in de Alblasser-

waard, omdat 't
gevolg daarvan
zou zijn, dat we
op onzen rond
gang door de
Waard niet

voort'zouden ko
men. We be-

hoeven geen
groote afstanden
af te leggen om
van het eene

dorp tot het an
dere te komen,
want ze liggen
bijna alle aan
elkaar gebouwd.
SI Zoo ligt
Groot -Ammers
vlak bij Streef
kerk. Groot-Am-

mers heet dit

dorp ter onder
scheiding van

naam ontleende aan de moerassige bodemgesteldheid, de he-
zen en de biezen, die er in groeten overvloed werden aange
troffen Het kasteel. <lat m 1636 aan Graal dlem Frederik

IV .... Stadhouder van friesland, kwam. was eender
grootsteden .^erkste van heel Holland. In den watersnood van
1740 bood het huisvesting aan meer dan lóO menschen. watjjct groot moet zijn geweest. .Sedert dien

lot van zoovele andere. Hij werd
steenen van het eens zoo trotsche

gebouw gebruik
te men tot ver

sterking der dij
ken. Sie transit

gloria mundi. SI
()\ er \ ergane glo
rie gesproken.
Daar kan Nieuw-

poort het zijne
van vertellen. SI

Nieun poort ishet
eenige stadje in
de Alblasser-
waard. 'n Minia-

tuiirstadje. SI n
•Stadje met wal
len. echte wallen

tot bescherming
van de ongeveer
zeshonderd in

woners die hel

telde en. naar mij
verzekerd werd.

ongeveer nog telt.
Is er w el een stad

in Holland, die

kan bogen op zoo
e vechthistorie als Nieuw j.oort? Als ik de invallen en

de aanvallen, de brandstichtingen en de rampen, die Nieuw-
jioort in den loop van weinig.» eeuwen heeft moeten doorstaan,
zou willen ojisommen. dan waren daarvoor blarlzijden
noodig. Toch heeft 't zich altijd goeil gehouden. Z'n wallen

mochten dan ook

glorieu

al "ns een keer

gesloopt worden,
'n anderen keer

werden ze weer

opgeworpen.

(Wordt vervolgd)

Deutzia's

D!

DOOR

G. Kromdi.jk

E Deutzia's

I b e h o O r e n
tot de fami

lie der Saxifraga-
ceae. onderfami

lie der Philadel-

phieae. een zeer
uitgebreid ge
slacht. waarvan
talrijke vormen
in onze tuinen

voorkomen. D.»
1
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is lang niet vol
ei o e n d e een

plantgat te ma
ken waarin de

kluit precies
past. Moeten we
enkele struiken

planten, dan
maken we rui

me, diepe plant-
gaten en vullen
deze gedeelte
lijk met goede
compost of een
weinig stal
mest. Bij een
grooteren aan

plant doen we
beter den grond
ruim 60 em los

DE DRAADHARIOE FOX-
TERRIER

Wi
zou

dat

te .spitten en in
dien zich op die
diepte nog har-
nog los. Ook op

l'olo ja. J. Ahbing & Zonen

DEUTZIA LOmiFOLIA

de lagen bevinden, werken we ook deze
hoogen, drogen grond is een diepe grondbewerking altijd aan
te bevelen, de gewassen verdrogen dan
niet zoo spoedig. Wat de bemesting
betreft, worden de heesters ook altijd
stiefmoederlijk bedeeld; men schijnt
het nn eenmaal niet noodig'te achten.
Wanneer tussehen een reeds jaren vast
staande gi'oep heesters in bet najaar
een laagje stalmest wordt uitge-
sti-ooid, en deze in het voorjaar wordt
onderge.spit, zult u dit reeds het eer
ste jaar aan groei en bloei kunnen
zien. Natuurlijk kan men ook gebruik
maken van kunstmest, hoofdzakelijk
fosfor en kali; stikstof geeft, spoedig
een te sterke bladontwikkeling. De
Deutzia's zijn natuurlijk het best op
bun plaats in een heesterborder, waar
ze al naar gelang van bun grootte op den
voorgrond geplaatst woorden. In vele
tuinen ziet men de heesters nog kris
kras door elkaar geplant, lage struik
jes achter hoogop groeiende soorten,
terwijl twee, drie verschillende soorten
met witte bloemen soms naast elkan
der gezet worden. Dat is natuurlijk
geheel verkeerd: plant uav heesters
op 'groepen van 3 tot 5 bij elkaar, en breng zooveel moge
lijk afwisseling in kleur en bloeitijd, terwijl ook kleur en
vorm der bladeren geducht meespreken. SI Men moet om
te .slagen dus wel ter dege kennis hebben van het te gebrui
ken materiaal. Wat het snoeien der Deutzia's betreft, oeb.
er is heel weinig aan te doen. Ze bloeien op het oude hout.
dus in geen geval in den winter snoeien. Na den bloei kunnen
we, indien de struiken te vol worden, enkele van de uitge
bloeide takken verwijderen, en enkele van de jonge scheuten
gedeeltelijk inkorten. Op ouderen leeftijd hebben Deutzia's
de leclijke gewoonte om van onderen kaal te worden; om dit
te voorkomen moeten w'e den struik van tijd tot tijd z.g. ver
jongen. De oude, zware takken worden tot bijna op den voet
afgc.sneden. de lange, dunne, jonge twijgen aan den voet
van den struik moeten we behouden om hem te verjongen.
Dit w^erkje kan men natuurlijk bij open wa-er prachtig in den
winter doen. Mooie soorten zijn o.a. Deutzia erenata var
magnifica, een van de beste met mooie, dubbele zuivea witt
bloemen, die ongeveer twee meter hoog wordt.
fraai is ook de Deutzia longifolia met mooie ro^- blmanen,
terwijl Deutzia staminea rose-roode ^In 60-
zia giaeihs en Deutzia Lemoinei worden met hoje dan 60
100 cm, buitengewoon goed om op den Laatste-'
temeer 'daar ze beide zeer rijk ^«nnen bloeien. ̂Laats^^^^^
noemde soorten worden door e potplant te
getrokken om ze afgesneden ^
verkoopen. Heeft u een tuin. wel. plant clan ^
Deutzia's en u zult tevreden zijn.

Foto la, J. Abbitni & Zone

DOOK P. M. P. Toepoei.

ANNEER men den leek op homh-ngebied
onderwerpen aan het ongidukkig onderzoek
men met een ook al ongelukkig woord ..test
noemt en men koos daarbij ..bond . clan zou bet

slachtoffer waarschijnlijk aan een draadharigen foxterrier clen-
ken. Ruwharig zou hij hem noemen, doch dit maakt weinig
verschil. SI Hij is dan ook pojnilair de aardige, grapjdge
rakker, het uitbundig stuk levenslust. Maar zijn pojiulari-
teit dagteekent slechts van de laatste vijf-en-twintig jaar. Hij
en de glaclhaar hebben stuivertje gewisseld. Zooals Iiij de men
sehen hevige verschuivingen hebben |)laatsgevonclen en nog
doorgaan zich te voltrekken, zoo is bet ook bij de houden,
in dit geval bij de twee haarvariëteiten c aii den foxterrier.
SI Oorspronkelijk werd natuurlijk elke bond. die den moed.
de afmetingen en de vaardigheid bezat om het b<d in te gaan.
waarin vos, das of zelfs otter woonden ol gevlucht waren en
die als bijwerk ratten v'ing. terriër of aardhond genoemd.
Tegen bet einde der aebttiende eeuw begon rnen van foxter-
riers te spreken. Oidc toen nog waren zij zeer verschillend.

n
DEUTZIA CRENATA VAR. MAGNIFICA

ruwhaar en glaclhaar kwamen voor en veelal waren zij black
and tan. dus zwart met roodbruin, of
schoon er ook wel witte waren, zooals
reeds eene schilderij van George Stubbs
van 1750 en het jiortret van \ iper.
door Sartorius. in 1796 gescbilderd.
toonen. SI Bij de vossenjacht, die toen
bloeide, en waarbij de jagers te paard
achter de meue foxbounds aanreden,
die Reinaert najoeg, vluchtte bet be
angste dier wel eens in een bol. De
groote foxbounds konden hem daarin
niet volgen en daarom nam men fox-
terriers mee om den vluchteling weer
uit de jiijj) te drijven. Nu kwam bet
wel voor. dat. wanneer de terrier wver

uit den grond te voorschijn k\cam. de
ojrgew onden foxbounds hem voor den
vos aanzagen en oji hem aanvielen.
Om dit te voorkomen kozen de leiders

(masters of foxbounds. M.O.F.) van
eenige meutes bij voorkeur witte fox-
terriers. Zoo is de hoofdkleur van dit

ras wdt geworden. Hierbij dient op
gemerkt. dat de elshterrier en de
Sorderterrier. cvelke eveneens, de laat
ste thans toenemend, worden gebruikt,
maar- dat ik ook weet. dat mef denbeide gekleurd zijn,

Welsh wel eens

ongelukken zijn
voorgekomen.
SI De foxter

rier van thans

moet dus wit

zijn. Hij mag
geheel wit we-
z e n, maar

meestal heeft

hij hier en daar
zwarte of brui-

n e j) 1 e k k e n.
Roode of lever

kleurige en ge
stroomde zijn
thans niet ge-
wenscht. Toch

kwam het laat

ste vroeger vaak
voor. daar men

den foxterrier

voor den moed

wel eens met

den bulldog
kruiste. De

zwarte

bruine pla-
groote

Foto fa. J. .'lt}hing e- Zonen

DEI TZn .'<TAMINEA
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Te Streelkerk iinin('r.«. het dorp dal zich eveneens geheel langs
den Lekdijk uitstrekt, staat nog de oude kruiskerk, die helaas
in 1914 uithrandde. 't Is niettemin een fraai gehouw met n
toren, welke hestaat uit vier geledingen, waarvan de bovenste
bekroond wordt door een balustrade om een houten achtkant
met koepeltje. In deze gemeente stond eens de vermaarde
predikant Joannes Gijsius, die naam maakte als geschied
schrijver. Naast zijn bekende ..Historiën der vrome maite-
laren", schreef hij een w'erk onder den wijdloopigen titel.
,,Oorsprong en
voortgang . der
N ederlandsche

beroerten ende

Ellendichcd en,
w aarin vertoont

worden de voor

naamste Tijran-
nijen, moorderij-
en ende andere

onmenschelijke
wreetheden, die
ouder het Ghe-

biet van Philips
de II Coninck

van Spaengien
door zijne stad
houders in 't

werk gesteld zijn.
geduyrende dese
Nederlantschc

Troublen ende

Oorlogen." Een
titel voorwaar,

die klinkt als een

manifest. Streef

kerk kan zich

namelijk afgebroken en de steenen van

naam ontleende aan de moerassige bodemgesteldheid, de He-
,en en de biezen, die er in groeten overvloed werden aange-
t -offen Het kasteel, dat m 1636 aan Graaf Wdlem Frederik
van Nassau. Stadhouder van Friesland, kwam. was een der
erootste en sterkste van heel Holland. In den watersnood van
1740 bood het huisvesting aan meer dan loO menschen. wat
er wel op wijst, dat het groot moet zijn geweest. Sedert dien
trof ook dezen burcht het lot van zoovele andere. Hij werd

het eens zoo trot.sche
gebouw gebruik
te men tot ver

sterking der dij
ken. Sic transit
gloria mundi. Si
(Iververgane glo
rie gesproken.
Daar kan Nieuw-

poort het zijne
van vertellen. S!

Nieuw poort isliet
eeiiige stadje in
de Alhlasser-

waard. 'n Minia-
luursladje. §3 n
.Stadje met wal
len. echte wallen

tot bescherming
van de ongeveer
zeshonderd in

woners die het

telde en. naar mij
verzekenl werd.

'veer nog telt.onge^

Is er w el een stad

in Holland, die
HET STADJE NIEUU"POORT, VERSCHOLEN ACHTER ZIJN WALLEN hogen op zoo

glorieuse vechthistorie als Nieuw poort? Als ik de invallen en
de aanvallen, de brandstichtingen en de rampen, die Nieuw-
])oort in den looj) van weinige eeuw en heeft moeten doorstaan,
zou willen opsommen, dan waren daarvoor bladzijden

beroemen op Gijsius, hij was niet de minste onder de zijnen.
SI Zonder te willen zeggen, dat met hetgeen hier in betrek
king tot Streefkerk is medegedeeld, het merkwaardige van
dit dorp is uitge[)ut, kan het toch z'n nut hebben om niet
te lang te verwijlen bij elk der dorpen, die er zoo ^•ele zijn
in de Alblasser-

waard, omdat 't
gevolg daarvan
zou zijn, dat we
op onzen rond
gang door de
Waard niet

voortj'zouden ko
men. SI We be-

hoeven geen
groote afstanden
af te leggen om
van het eenc

dorp tot het an
dere te komen,
w-ant [ ze liggen
bijna alle aan
elkaar gebouwd.
SI Zoo ligt
Groot -Ammers
vlak bij Streef
kerk. Groot-Am-

mers heet dit

dorp ter onder
scheiding van
Klein-Ammers of

Ammer.stol aan

de andere zijde
van de Lek. .Aan 't veer, waar men zoo heerlijk over de
breede rivier kan uitzien, staat nog een vriendelijke zeven-

noodig. Toch heeft t zich altijd goed gehouden. Z'n wallen
nKiehteii dan ook

ai "ns een keer

gesloopt w orden.
n anderen Keer

werden ze weer

opgew orpen.

{ffordt vervolgd)

Deutzia's

Di

tiend' eeuw.sche gevel, merkwaardig genoeg om opgemerkt te
worden, in dit aan bouwkundig-schoon overigens niet rijke
land. En voor wie belang stelt in een oud luifelhuis, kan dat
nog vinden vlak bij de kerk, daar w^aar men de brandspuiten
geborgen heeft. Si Aan 't einde van Groot-Ammers bij
deze dorpen kan men met recht spreken van een dorpseinde —
kan men nog de plaats aanwijzen waar eens het beroemde
kasteel Liesveld stond. SI Liesveld was een oude heerlijkheid:
het i,s. naar ik meen, zelfs ooit een baronie gew eest, die haar

DOOR

G. Kromdi.jk

E Deutzia's

b e h O O r e u

tot de fami

lie der .Saxifraga-
ceae. onderfami

lie der Philadel-

]»hieae. een zeer
uitgebreid ge
slacht. waarvan

talrijke vormen
in onze tuinen

voorkom<'n. De

Deutzia's kunnen

we rangschikken
HET VOORMALIGE SLOT LIESVELD BIJ GROOT- iMMERS onder de meer

bekende hees-
treilen ze in bijna eiken liefhebberstuin aan.

parken en buitenplaatsen groote
zijn heel gemakkelijke

es aan te'^planten

ters. want we

terwijl er ook in grootere
partijen van zijn uitgeplant. Het
hloemheesters. di,- op alle gronden met'succr
zijn. Om rijk te bloeien verlangen ze echter een ruime stand-
pl&ats cn voldopiidf* lirlit Tn rlc» i i
wel dneli V>lr, • A .' . schaduw groeien ze ook noe
de beste plaiullld '';6oA7en^lTe;": ^
hM-eern' 7' aanplanten: op lage. natrgr^ndei: ̂ e-we zelfs een voorjaarsplanting. Bij het nlanten

-e vooral den bodem behoorlijk h.s l::;,7n7et
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ten up het lichaam, die het publiek Maardeert. zijn \\aar-
schijnlijk eene herinnering aan deji heagle, die ook vn(jr
kruising is gebruikt. Een dusdanig geteekende i'oxterrier
noemt men houndmarked. SI Reeds kort na de eerste hon-

dcntentoonstellingen, dus tegen 1870, Itegon de i'ox populair
te worden en tegen het eind dei-
negentiende eeuw had iedereen zijn
,,fokkie" en betaalde men in Enge
land gretig een paar honderd pond
voor een goeden. Maar het grappige
is, dat toen de g,lad\\avig,e chic was
en de Mode (die malle juffer moet
maar een hoofdletter hebben, want

zij is de koningin der dwazen) den
draadhaar negeerde. Deze werd in
het koudere noordelijke gedeelte van
Engeland als werkhond gebruikt en
vond geen genade bij het publiek.
Totdat in het begin dezer eeuw Ko
ningin Mode met den draadharigen
fox begon te flirten. Thans is de
draadhaar dus de hond en hij hand
haaft zieh buitengewoon lang als zoo
danig. SQ Al is de draadhaar de lieve
ling van het publiek, menige kenner blijft den gladhaar ge
trouw. Teekenend zijn de volgende cijfers. Op de laatste ten
toonstelling der Kennel Club (Crystai Palace, Londen, 11 en
12 October 1933) waren 76 glad-, tegen 73 draadharigen. Op
de populaire Cruft's (Agricultural Hall. Londen. 8 en 9 Fe
bruari 1933) waren de getallen
daarentegen 59 tegen 103 en
het aantal registraties bij de
Engelsche Kennel Club be
droeg in het afgeloopen jaar-
voor gladhaar 1999 en voor
draadhaar 7182. SI Ofschoon

Engeland, de bakermat der
kynologie, ook in dit ras met
stukken de eerste plaats in
neemt, fokt men toch ook in
andere landen uitstekende

foxterriers. Vooral de Ver-

eenigde Staten, -welkei- lief
hebbers tot eiken prijs de
beste honden uit Engeland
wegkoopen, weten uit deze
soms even goede dieren te
verkrijgeir als de ouders zijn.
Ook Frankrijk en in glad
haar Duitschland leveren

voortreffelijke honden op.
Hoe jammer, dat de quaran
taine van zes maanden voor

elken hond, die in Engeland
komt of terugkeert, ontmoetingen tusschen de ' Britsche
foxen en de elders uit deze gefokte sterren tot eene weel
de maakt, welke slechts een Amerikaan zich kan veroor
loven. S3 Draad- en gladhaar zijn overigens volkomen ge
lijk. Maar zooals, toen de man knevel en baard wegschoor,
bleek hoe vaak het haar genadiglijk onbeduidendheid en min
aangename trekken bedekt had, zoo ook toont de gladhaar

eerlijk el-

d ie de

hand i-

g e baas
van den

d r a a d-

haar aan

het oog
onttrekt.

Gevolg,
dat de

gladhaar
d ooreen-

genomen

bete r i s

d a n d e

DAAR KOMT DE VROUW AAN ruwhaar.
(lii^enarvs: Mrcrinin' C. P. (fUnckft-Dckkinn 1c Sunlptioiij SI Dat

HABART

ZOO ZAG TIPPO-TIP ER UIT, TO

m

..kajipei) .
niet vour

dhaar

roeji

l-uisc en daarbij zóó smal

de llKuh- Pil i

S' CnOlCE
(Rigcnanr: ilc Heer A. J. Pdjw.cn ic Amsterdam)

EN HIJ ZES H EKEN 01'O WAS

Ip st<-rke wedijver met bonden, die
hun werk worden gebruikt, heeft aanleiding ge

geven. <lat de draadhaar wel eens van den juisten weg is
IfWweken. De roej. om lange hoofden had teugevo p zoo

lle hoofden — w ant hoe smaller het
IS. hoe langer het toont dat men
zich afvj-oeg ol de di*aadhaar nog wel
een lerrier was. een hond bedoeld
om met zulke getlucble vechters als
vos en das den strijrl aan te binden.
Een tijdlang liet men op de beeneii
het haar slaan, doch maakte hel
lichaam kaal. \\al héél dwaas stond,
■n hel '.vert. ge\ aarlijk. toi-n men daar
bij de licbamen nietig lokte, zoodat
er geen ruimte overbleel voor hart
en longen, die den hond in staat
moeten stellen uren lang meute en
paarden te volgen. S! De in Enge
land aangevangen beweging voor
soundness. het best te vertalen door
bruikbaarbeid. heelt eenerzijds oude
werkrassen oj» de tentoonstelling ge
bracht en anderzijds de ontaarde

rassen herstebl. Zjoodat ile <lraa<lbarige loxterrier van thaiis
weer zoo is, dat ieder, zoowel hij. die een ..gesoigneerden als
hij. die een bruikbareii hond wenscht. er gelukkig mee kan
wezen. SI Het is een geluk voor den loxterrier. dat verschei
dene .Vederlandsche liefhebbers niet geschroomd hebben

flinke prijzen te betalen voor
eoede bonden, zoodat onze
fokkerij is ojigezet en nog
sleeds aang(-vuld wordt met
mooie «lieren van goed bloed.
Daarbij hebben en vererven
ook vele onzer meest gebruik
te vaderbonden een moedig
en dus aangenaam karakter,
wat van groote waarde is. S3
Men liouwl geen goed huis.
tenzij men bet beste materi
aal gebruikt. Men bakt geen
smakelijk brood, tenzij van
puik mei-l. Zoo mdv verkrijgt
men geen goede nakomeling
schap. tenzij van uitstekende
ouderhonrlen. Dit uitsteken
de bloed nu is evenmin goed-
ko«>p als prima meel of pri
ma bouw materiaal. Hoe jam
mer. dat «leze eenvoudige
waarheid niet algemeen be
seft wordt en dat men soms
uit voor weinig geld gekochte

honden kostbaar kroost meent te kunnen fokken! SI Het
gaat niet aan alle goede foxterriers oji te sommen, die hier
zijn ingevoerd, slechts wijs ik op Tbat Tindier of Earls-
moor. dien de beer K. Hermsen. te 's-Gravenbage. in
Amerika hei-lt gekocht, nadat bij eerst vcdledig kampioen
in Engeland en daarna in .Amerika was gewiu-den. Hij is

ook nog kampioen van iNederland. SI Dm den fox-than
terriër te
beoordee-
len. moet
men na

gaan ofhij
.,1) r u i k-
baar'" is.
Ofhij. zo«)
klein —
maar niet
nietig! —
als h ij is.
een atli-
leet is. die
de meute
kan vol
gen. Of hij

goed
en

flus
loooen

WU MOETEN ER NOG r.4.\ GROEIEN
ll-.ieenares: Meernme C. p. Gtinekel-Dekkini: le Santponrij
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^  volhouden kan. 83 Dan moet hij natuurlijk wèltypisch, maar mag hij niet overdreven wezen. Zoo moet
Jijvoorbeeld de afstand van neuspunt tot oog gelijk zijn
aan ciien van oog tot achtcrhoordknobbel. De schedel is vlak
en smal (zonder overdrijving!)Hij wordt smaller naar de oogen.
De fox heeft weinig stop. Onder stop verstaat mim den deuk
tusschen de oogen. Ja men plukt den draadliaar zoo, dat sche
del en neuslijn zonder onderbreking schijnen. De kaken moe
ten sterk zijn, niet alleen schijnen door het haar, doch wer
kelijk .sterk van bot -wezen en voorzien van voor de grootte
van den hond bijzonder sterke tanden. De snijtanden hehoo-
ren te scharen, cl.w.z. dat die van de bovenkaak als een
schaar voor die van de onder
kaak komen. Ruimte er
tusschen is eenc fout.

Men noemt dit over- /f j
bijten. Nog sterker
veroordeelt men

onderbijten, het
uitstek-en der on

derste snijtanden.
Men neemt na

melijk aan, dat
dit vererft. Me

nige goede wer
ker echter js een

onderhijter! Het
oog moet zooveeJ
mogelijk rond
— men meent vaak

verkeerdelijk van niet
— en vrij diep liggen,
tegen beschadiging bij
vechten en in ruw ter

rein. 83 Het oor is V-

vormig, klein en hangt naar voren omlaag, los van de w ang.
83 De nek is sterk en evenredig lang. 83 De horst meer diep
dan breed, de lendenen sterk en slechts zeer matig opge
trokken. Heel mal is dan ook de nieuwe mode, het haar op
de borst te laten staan en het omlaag te kammen. Fox-
whippets is de spotnaam geworden. Rug stevig, recht en
kort. Voorbeenen kaarsrecht

Fotu C. Kony

D WA RSDOORSNED EN

De bouw van het hout
DOOR Dr. B. Polak

'OUT is een schier onmisbaar artikel in iiel dagelijk-
sclie leven, dat voor de meest iiiteenloopende doel
einden gebruikt wordt. Bouwwerken. schi'|)en. mas
ten, palen, kisten, aUes wordt ervan vervaardigd. In

de landen, die nog groote oorspronkelijke wouden bezitten,
vallen jaarlijks duizenden stammen onder de bijl. om ver
malen te worden tot daghladpapier. of' versplinterd tol luci-

H
fcrsstokjcs. SI Bij al deze

'■'(r&h

zoo algemeene gebruiksartikelen
denken we nauwelijks meer

aan de planten, die cel voor
fsplitsten en zoo
I' tientallen jaren
oodig hadden, om
dit schijnbaar doo-
de en structuur-

Voozehoul te vor-

l'oti} /\o(iy
VAN HERKENHOUT (LINKS) EN BEUKENHOUT.

BEIDE MET JAARRING

■■ l!!

en voor en achter kleine,
ronde voeten. De ach-
terheenen moeten niet ■
zoo gebogen wezen
als bij den Duit-
schen herders
hond. De sprong
is laag. Voor- en
achterbeen en
moeten zuiver (t jlr
voorwaarts be
wegen bij het
loopen. Wollig of
zijden haar zijn
ernstige fouten en
hoe harderdehoven-
vacht is, des te heter.
Daaronder moet zacht,
wollig onderhaal'liggen.
Gewicht ruim 7 tot ruim
8 kilogram. 81 Terwijl
natuurlijk een veel te
groote terrier een onmogelijk dier is wellicht echtei ecu uit
stekend huisgenoot — kan men iettvat grootere doorlaten, aan
gezien men die ook hij de meute gebruikt voor het geval d(!
vos in een ruim hol wegduikt. Want natuurlijk: hoe grooter
de hond is, des te beter .staat zijn kans. 81 Menschen. die van
hun huis een tempel en van elk meubel een afgod maken,
moeten geen foxterrier nemen. Ja. zij moeten heelemaal geen
hond nemen. Maar wie het leven liefheeft en een tegenwicht
tegen 's werelds onaangenaamheden zoekt, vindt in den fox
terrier eenc heerlijke afleiding. Toegegeven, dat hij luidruch
tig kan wezen, maar hij moet ook vaak door een iiolk van
somberheid heen en tegen kranten vol Jobstijdingen in
schreeuwen! Hij moet U toch de eenvoudige pret van een
eindje om en het genot van heerlijk wandelen huiten lei-ren.
Hij moet U toch duidelijk maken dat er heel veel goeds op
de wereld is.

F oio C. K'.cy Flll.l ('. Knny
LENGTEDOORSNEDE DOOR BERKENHOUT (LINKS) EN DENNENHOUT
(DE LAATSTE MET DOORBORINGEN, Z.G.N. „STIPPELS" OP DEN WAND)

men. 81 Evenals
echter in onze
techniek het
hout het belang-

rijkfite .steun- en
onstructie-mate

riaal i.1. zoo ia het
ik in het planten-

yy/A-, Bg alle planten,
die fiooger i'n ont'wikke-
ling staan dan de mo.'-;-
sen, te beginnen bij de
varens, treffen we hout
achtige deelen aan. wel
ke geenszins beperkt

blijven tot de officieele ..hout"-gewassen, maar die even
goed voorkomen bij de kruiden. 83 Een kiemplant. zij het
van een beuk of een paardebloem of een ander kruid, heeft
slechts vaatbundels; d.w.z.. dat zij wordt doortrokken door
groepen, bundels van huizen. In elk zoo'n bundel kan men
twee typen ..vaten'" onderscheiden, de houtvaten. met hout-

stof in den wand en de zeef-
vaten. die slechts uit cel-

N. iulose zijn gebouwd en
daardoor minder hard

1- en stevig zijn. De
functie van hout
en zeefvaten is
verschillend. Het
houtgedeeltevan
zoo'n bundel,
bestaande uit

vele uiterst dun-
' ne buizen, ver
voert water met

opgeloste- minera-
Ie zouten uit den

bodem van 'den wor
tel naar de bladeren; de
zeefvaten daarentegen
transporteeren koolhy
draten en eiwitten, (in
bet groene blad met be
hulp van het zonlicht uit

het koolzuur der lucht gemaakt), van boven naar beneden.
Zoo treffen we dus in lederen vaatbundel. behalve twee typen
van vaten, ook twee richtingen van vervoer aan. 83 Wordt de
]>lant nu ouder, dan zal zij zich gaan vertakken, meer blad en
andere organen vormen, en dies meer steun noodig hebben.
Het houtgedeelte -wordt omvangrijker en steviger en daar een
grootere plant ook meer stoffen transjrorteert. zijn er eveneens
meer zeefvaten noodig. Dit geldt voor al onze één- en twee
jarige gewassen. Overschrijdt de plant het tweede levensjaar,
dan gaan haar stengels ..verhouten"', d.w.z.. dan heeft zij.
doordat de vertakkingen en de bladerkroon zooveel zw aarder
worden, meer steun noodig om deze overeind te houden. 83
Tusschen het zeef- en het houtgedeelte der vaatbundels vormt
zich dan een groeizóne. welke houtvaten vormt naar binnen
toe en zeefvaten aan den sehorskant. Deze secundaire groei-
producten sluiten zich aaneen; zoo ontstaat een bast en een

-

t
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liüutcyliiidor; do alzoncb^rlijkf^ vaatbundels zijn «^rin verdwe
nen. Dit i.s do algemecne toe.stand bij alle houtige gewa.ssen.
Het zeefgedeelte, de bast. i.s van het hout ge.scheiden door de
groeizóne of cambium, welke uit^j^zeer dunne cellen be.staat.
Wanneer men (^en .stokje ..af.schilt". doet men niets ander.s.
dan het zeefgedeelte. den bast van het hout aftrekken en dit
gaat daarom zoo vlot, omdat de cellen van bet cambium ge
makkelijk afscheuren. Hoe teer en dunAvandig deze cellen
echter mogen zijn, toch zijn zij voor het leven en _
den groei van den boom het ailerbelangrijk.ste , •>
en meest bestendige orgaan. Telkenjare. ge- 1VI'
durende het seizoen, dat de boom in blad

•  I I 11 1 'i'V-rstaat, ven-ichten deze cellen steeds weer ■ i -«^rT
dezelfde taak, n.1. het afsplitsen van
hout naar binnen en van bast naar

buiten. Hierdoor groeit de stam in de

allereerste plaats steunorgaau. zooais In'l skelet bij de gew
velde dieren. S3 Daarnaast vervoert het hout de .sappen v

er-

an

echter alleen

noemen dit het
en andere

-  ; -rCiJr:

I'oto's C. Kvoy

DWARS DOORSNEDE VAN DENNENHOUT
MET JAARRING

(Deafh. op blz. 93 en deze afb. zijn 90 ,■ verfiroot)

dikte; tegelijkertijd, dat de kroon hree-
der en zwaarder wordt, v ordt de hout-
cylinder draagkrachtiger, en het zeef-
gedeelte, de hast, Avijder, zoodat even-
eens meer voedsel-bestanddeelen ver-
voerd kunnen worden. SI In onze lucht
streken cvenAvel Avordt iederen herfst
deze diktegroei afgebroken, om in den
Avinter geheel op te houden, doch in het
daaropvolgend voorjaar met nieuwe
kracht in te zetten. In dat seizoen, als
de jonge bladeren moeten uitloopen en
een extra-sapstroom uit de Avortels op
stijgt, Avorden Avijde houtvaten aange
legd. Geleidelijk aan Avordcn deze in den
loop van den zomer nauAver, in den herfst
zijn ze dikAvandig met een kleine holte. Direct tegen dit herfst-
hout is dus het voorjaarshout met de Avijde A'aatholten afgezet
en dit contrast is zelfs met het bloote oog als een cirkel, even-
Avijdig aan den bast in het hout, te constateeren, Avelken cirkel
Avij als jaarring aanduiden. Het zal duidelijk zijn. dat een
hoom eveiiA'cel „lentes" als jaarringen telt. Vergrootingen van
een jaarring geven de hier afgebeelde
micro-foto's van dAvarsdoorsneden
door het hout, berk. beuk en zeer
duidelijk bij een den te zien. S3 Zoo
kan men dus aan een doorgezaagden
stam de jaarringen tellen om te avc-
ten, hoe oud de boom Avas. Voor
sommige boomsoorten is men tot
merkwaardige leeftijdsgetallen geko
men. Bovenaan staan Avel de beken
de Californische reuzenboomen, de
Sequoia's, die tot 100 m. hoog kun
nen Avorden. S3 De eerste mededee-
lingen over deze boomeu Averden in
1849 gedaan, de verhalen over Avon
den, Avelke uit boomen van honderd
meters hoogte en ettelijke meters
stamdoorsnede bestonden, Averden als
staaltjes van jagers en Avoudloopers-
latijn opgevat; later eveuAvel, toen
Californic een dichtbevolkt land ging
Avorden, moesten deze bossehen zelfs
voor vernietiging door den mensch
beschermd Avorden. Men heeft toen
ook de jaarringen A'an zoo'n gevel
den Avoudreus geteld; bij één ervan
is men tot een aantal van 3148 ge
komen! Toen de West-Europeesche
beschavingsgcsehiedenis begon, be-

DWARSDOORSNEDE DOORstond deze boom al ruim 1000 jaren!
Ook de Euealyptusboomen uit Aus
tralië kunnen zéér oud worden, zooals e(!n telling der jaar
ringen aantoont. Een dergelijke ouderdom.sbepaling kan
men alleen doen in die streken, Avaar een Avinterseizoen op
treedt, gedurende Avelke de groei stilstaat. In de tropen, Avaar
het geheele jaar door nagenoeg dezelfde temperatuur heerseht.
treft men geen jaarringen aan. Ook in het fossiele hout der
steenkoolwouden, die vele duizenden jaren geleden in onze
streken groeiden, vindt men geen jaarringen en hieruit heeft
men wel geeoneludeerd, dat de steenkool in een tropisch
klimaat is ontstaan. §3 Het hout, dat bij onze boomen door
rhythmischen groei uit het cambium ont.staat. is dus in de

 EEN JONG TAKJE VAN
EEN ESCH. NAAR ANTHONIE VAN LEEG WENHOEK

onder naar boven, voor dit doel funetionneert
het buitenste, jonge gedeelte, dat nog niet zoo ang ge f ^ en
door het eambium werd afgesnoerd. W»
splinthüut; het heeft op den doorgezaagden stam e
kleur dan het niet functionneerende. doode hout. de kern. Bij
de meeste boomen. A'ooral bij den eik. is dit kernhout door

trokken van conserveerende looistoffen, zoodat het
niet kan vergaan. Bij den wilg komen deze stof

fen niet voor en hier zien we dan ook dikwijls,
dat de kern door infectie van buiten ver

molmt en de stam hol wordt. Het feit.
dat de hoom des ondanks rustig blijft
voortgroeien. bewijst, dat voor de levens
functies dit kernhout gemist kan worden.
SI Een derde functie van het hout is het
bcAvaren van reserA'estof. Als in het na
jaar de bladeren geel worden, trekt de
boom de belangrijkste stoffen uit het
blad Aveg en bcAvaart ze in den stam in
afzonderlijke cellen, in den A-orm van
zetmeel, suiker of vet. Het blad verkleurt
daarna, verdort en valt af. In het voor
jaar Avorden deze stoffen opnieuw gemo
biliseerd. opgelost gaan ze in den sap
stroom omhoog. .Snijdt men dan in dien
tijd een tak af. dan kan er dikwijls een
zoet sap uitA'loeien; men denke aan den
..berkenwijn", ook aan hel ..bloeden"
van boomen. S3 Is dus de taak van het
hout bij alle boomen dezelfde, de struc

tuur is dat geenszins. Evenals men de boomen kan herkennen
aan het blad. kan men dit ook doen aan het hout . Dit is trou-
Avens den vakman .sinds lang bekend; een meubelmaker zal
geen vurenhout met eiken A'crAvarren. Dit uiterlijke verschil
Acordt veroorzaakt door de microscopische structuur, gelijk
ook de hier gereproduceerde afbeeldingen door het micros

coop gefotografeerd naar uiterst dun
ne doorsneden, laten zien. SÜ Het
meest Avijkt de den af. die echter
zijn houtstructuur met andere naald-
boomen gemeen heeft. SQ Op'dwars-
doorsnede blijkt het hout uit be
trekkelijk nauwe. gelijkAmrmige va
ten te bestaan. waarA'an de holten
bij den jaarring steeds meer inkrim
pen, gelijk men trouwens ook aan de
lengtedoorsiK'de zien kan. Daarbij
A^'alt in het oog. dat ook de wand
niet glad is: de ronde cirkels, die
erop voorkomen, zijn doorboringen,
waarmede de vaten onderling com-
municeeren. SQ Een geheel ander
beeld vertoont het hout. zooals het
van twee loofboomen hier is weer
gegeven. Dan komen n.1. tAvee soor
ten vaten voor: zulke, die gelijken
op de ruitvormige, nauwe der naald-
boomen en daarnaast lange. Avijde.
onvertakte buizen, die tA'pisch zijn
voor loofhout. Deze groote vaten
kunnen een zeer eigeti Avandstruc-
tutir hebben, de foto der lengte
doorsnede laat dit echter niet zien.
daar het mes meer de middellijn dan
den buitenkant van het vat heeft ^e-
troffen. SI De w ijze, w aarop de wijde

verspreid liggen tusschen de
..houtvezels . is typisch voor iedere soort en wezien dan ook bij den beuk een geheel ander ..patroon" dan

bi) berk. De rechte streepen. die men in de afgebeelde dwars-
coupes ziet, zijn de zoogen. ..mergstralen". die een vervoer in
dwarse richting bewerkstelligen. S3 Om te laten zien dat men
nu juist met over de allermodernste hulpmiddelen behoeft te
beschikken om den bouw van het hout te leeren kennen, ishier een afbeelding geplaatst naar een teekening. die Anthonie
van Leeuwenhoek maakte naar een dwarsdoorsnede door een
tezd^eÏ A^% ■''' " ^ «''•schil tusschen de houtvezel, en wijde vaten weergegeven: men ziet deze laatste op

nauwere
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DE KABELBAAN NAAR DEN TOP VAN DE ZUGSPITZE. IN DE VERTE DETIROLER
ALPEN

eon bepaalde wijze gerangschikt. Ook de mergstralen komen
op de afbeelding voor. ze gaan hier naar het centrum van dit
nog dunne takje, waar een weefsel van groote. los naast elkaar
liggende cellen voorkomt, ,.het merg".

GARMISCfNPAR TEN-
KIRCHEN IN DEN WINTER
DOOR V. J. A. Linter Naar de Zug.spitze {Slot)Een flinke klop om zeven uur op de deur van de hotel

kamer is het teeken, dat buiten de zon schijnt, dat we
op den top van de Zugspitze zoo goed als zeker de
Alpen van vier landen zullen zien. Een kwartier later

sta ik in den klaren ochtend op het stille kerkplein. Roodbruin
kleuren zich de Westelijke bergtoppen in de stralende mor
genzon, die nog schuil gaat achter een hoog, besneeuwd
bergmassief, welks omtrekken in gouden kartellijnen glanzen.
Het dal van Garmisch ligt nog in de schaduw, waarboven
blauwig-wit een wolkenlooze hemel koepelt. Heerlijk helder
is de lucht, alle toppen, zooals Alpspitze, Waxenstein, Höllen-
talspitzen en Zugspitze pieken scherpomlijnd, zonder eenig
nevel-waas, omhoog. Langzaam verbleekt in het Westen de
rosse tint der top])en en teekenen lager op de bergen de kloven
en spleten, hellingen en kammen zich scherper af in het licht
van den groeienden dag. SI Als wij wat later de gezellig-
ouderwetsche ontbijtzaal van het Posthotel verlaten, klept
opeens boven ons de klok van het kerkje, ten teeken, dat het
hoogtepunt van de mis aangebroken is. Op het plein ont-
blooten de koetsiers der huurarren stil het hoofd en slaan een
kruis. De zon beschijnt het kerkhof, waar somber de grijze
steenen uit de blanke sneeuw opsteken. 8Q Verrukkelijk is de
wandeling door de knappende sneeuw naar het station, waar
de kleine electrische trein gereedstaat, die ons naar den hoog-
sten bergtop van Duitschland zal brengen. Op eenigen afstand
lijkt hij een kindertreintje van Marklin uit een St. Nicolaas-
étalage! Maar men krijgt eerbied voor de ontzaglijke tech
nische praestatie die de aanleg der Bayrische Zugspitzbaan
is (in Juli 1930 voltooid), indien men bedenkt, dat de baan op
een onderdeel van het 19 kilometer lange traject 1950 meter
stijgt, waarbij over een groot gedeelte de helling 25 is. het
geen dus wil zeggen, dat men één.op vier meter stijgt. SI Snel
rijden we door het idyllische winterlandschap, langs den Ries-
sersee met zijn groot hotel, nu een centrum voor schaatsen
rijden, skiloopen en bandy. Hier ligt ook de bobsleebaan, waar
iii 1936 om het Olympische bobkampioenschap gestreden zal
worden. Bij Hammersbach begint het majestueuze, woe.ste
Höllental, in den loop van ongetelde eeuwen uitgeslepen door
het water van Zugspitze en Alpspitze. SI Langzaam klimt de
trein nu door dichte sparrewouden, waarvan de takken, dik
onder de sneeuw, zwaar omlaag hangen. S3 Bij het statmn
Eibsee krijgen we achter den trein een nieuwe locomotiel.
want hier begint de tandradbaan, en dit geeft een prachtige
Gelegenheid op het voorbalcon van onzen wagen van het uit-
Lht te genieten en met den conducteur, die hier eventueel

HET HÖLLENTAL

een reserverem bedienen moet. een praat
je te maken o\"i'r den aanleg van de lijn.
Steiler al gaan we omhoog en zwaar
torent links van ons boven de bossehen
uit het Zugspitzemassief. waaro]) als
een minitieus stipje de eindtoren van de
kabelbaan te zien is. Al steiler wordt

de belling. en merkwaardig is het op
tisch bedrog, dat alle hoornen op de hel
ling scheef staan. Kleiner, armoediger
worden zij. een teeken, dat we de boom
grens naderen, die we bereiken bij de
lialte Rifb'lriss. ' Hier begint de 4.5 kilo
meter^ lange tunnel, die ons duizend me
ter hooger. bij bet Sehneefernerhaus.
eerst weer in het zonlicht zal brengen.
Maar eerst krijgen we hier gelegenheid
even te genieten van het grandiooze uit
zicht op het diepe dal aan onze voeten,
met de ijsvlakte van den Eibsee. waar
achter de grens van Tirol ligt. en links
de kammen en tojtpen van het Oosten-
rijksche deel der tot het Zugspitze-mas-
sief behoorende bergen, waarop de
sneeuw flonkert in de zon. SI Aan den

Eibsee is nog een aneedote verbonden: in 't begin d(>r vorige
eeuw maakten eeiiige wildstroopers de bossehen om het meer
onveilig, waarop men hun. om hun een bron van inkomsten
te geven, den vischrijken Eibsee met eilandjes enz., nu ter
waarde van een paar millioen en een geliefkoosde zomerver
blijfplaats, voor twintig guldens verkocht. En de stroopers
vischten! Maar alleen Zaterdagsmorgens, "s .Middags werd
dan de vangst te Garmisch verkocht, waarna een bezoek ge
bracht werd aan vele Bier- en einstuben aldaar. Met dat al
verdienden zij genoeg om de rest van de w eek onbezorgd te kun
nen leven, d.w.z. — te stroopen ! SI Met een maximumsnelheid
van 9 kilometer per uur — werd deze overschreden, dan zou-
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den automatisch de remmen in werking treden — uit hij het Schnppfernerhaus. waar op het terra,
nu de tunnel door, tot we uitstappen bij het eind.station. zich in dekstoelen door de zon laten .stoven, zooa . zi/
dat veel weg heeft van een métro-halte: het zeer moderne hier zomer en winter, bijna eiken dag, kunnen '
Schneefernerhaus, het hoogst gelegen hotel van Duitschland, neer in het dal dichte nevels hangen. S! De zon aa t. ann* e
hier gebouwd door de spoorwegmaatschappij. We klimmen wij onderduiken in de tunnel en de on eiaar sc e rem on.
naar het daglicht — en welk een daglicht! Fel schijnt de zon weer met negen
boven de vele, vele toppen, die zich

kilometer-vaart naar duizend meter lager
brengt, waar wij nog eens drie minu
tstuk voor stuk, het licht weerkaat

send, scherp afteekenen tegen den
blauwen hemel. Een verrukkelijk,
reusachtig skiland ligt aan onze voe
ten: het Schneefernerplatt, dat over
gaat in de hellingen van den Schnee-
ferncrkopf. Links kruipt een rijtje
zwarte stippen in ganzenmarsch te
gen de helling op, die egaal wit, maar
doorkruist is van skisporen. In den
kijker blijkt het een patrouille Reichs-
wehr te zijn, op weg naar het oefe-
ningsterrein. Zwarte vogels met
geel snaveltje en roode pootjes zwer
men om ons heen en strijken plotse
ling neer bij een deur van het hotel:
alpenkraaien, die blijkbaar al wisten,
dat het etensuur hier geslagen had.
SI Maar nog is het uitzicht niet wijd
genoeg, want links wordt het pano
rama begrensd door den top van de
Zugspitze. Dus met de kabelbaan
naar boven! Zacht glijdt de bergwe
reld onder ons weg, al dieper wordt
het steile sneeuwravijn. De toren op
den top, het eindpunt van de kabel
baan, neemt ons op — we hebben
weer vasten grond onder de voeten.
We klauteren naar boven naar het
plat van den toren en zijn hier nog , , . ■ . ,
Vier meter boven den top van de ' ih../V.u- ■ '

Zugspitze naast ons, waarop een ver
guld kruis staat en die zoowaar ook
weer bespikkeld is met de zwarte lijf
jes der alpenkraaien. SQ Nu wordt
het uitzicht door niets belemmerd en

wijd en zijd liggen om ons heen de
toppen der Duitsche, Oostcnrijksche, Zwit-'-ersche en Itali-
aansche Alpen. Nergens is een vleugje nevel te zien — ja
toch, boven één dal hangt een wit donzen dekentje, toevallig
't dal van waaruit we vertrokken zijn, en Garmisch-Parteii-
kirchen is dan ook niet te

zien. Overigens is het één
klaarte om ons heen en in

wijden kring glanzen de top
pen van Tauern en Karwen-
del-keten, van Zillertaler Al
pen en Dolomiten, van Ötzta-
ler Alpen, Bernina- en Sil-
vrettagroep, van Lechtaler en
Allgauer Alpen en van nog
vele andere bergreuzen. Met
den kijker zoek ik in de verre
Bernina-groep naar den Piz
Palü, die met zijn 3912 me
ter de hoogste, van hier waar
neembare, top is. Maar hij is
niet te vinden, waarschijnlijk
hangen er wolken om zijn
kruin. Aan de andere zijde
ziet men het Inndal door den
verrekijker als lag het een uur
tje loopen van ons vandaan
en knus liggen er zonbesche
nen huisjes om een hoogen crêmegelen kerktoren. SI Warm en
windstil is het hier. en de overjas lijkt overbodig, maar in de
schaduw van flen toren, buiten de warm.stralende zon. be
merkt men, dat het ettelijke graden vriest! SI We klauteren
naar het Münchenerhaus, het in 1896 opgerichte weerstation,
dat aan alle zijden met sterke kahels verankerd ligt in den
rotsbodem. Het schijnt hier wel eens te kunnen stormen . . . .
SI En dan vangt de terugtocht aan en zweven wij weer in snelle
vaart boven het diepe sneeuwravijn beneden ons en sta])pen
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en respijt krijgen om van het nu
avondlijke uitzicht te genieten. Weer
vlammen, nu in het Oosten, de top
pen in rossigen glans en in het Wes
ten steken de silhouetten van scherpe
pieken af tegen den rooden avond
hemel. wanneer w ij door de nu som
bere bosschen verder omlaag krui
pen. Hier en daar staat op een open
plek een hert; rustig oogt het onzen
trein na. Bij een stationnetje stap
pen enkele reizigers, die boven zijn
wezen skiën. uit. De trein vertrekt
weer en enkele oogenblikken latei-
suizen zij over een w eg door de bos
schen langs ons heen omlaag. Een
kwartiertje later staan zij opeenvol
gend stationnetje al lang onzen trein
weer op te wachten. De eerste ster-
n n fonkelen reeds aan den hemel —

J
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AUS OP DE Zl'GSPITZE

ONZE BELENA
{Slot van bladz. 87)

A. dat was hetzelfde geluid, dat
ik nu hoorde; en toen zag ik,
hoe onze Belena van den grond
opstond en een van haar horens

voor haar voeten bleef liggim. Ik
keek eerst naar mijn broer Flore.
Zijn gezicht was zoo wit als van een
lijk en hij kon niets anders uitbrengen
dan ..mijn Gofl. mijn God !" — Groot
moeder had haar arm om den hals

van Belena geslagen en huilde als een
kind. terwijl de koe met haar dikke
tong de tranen van haar wangen

likte en haar met haar groote oogen aankeek als wou zij
zeggen: ...lij lief. oud moedertje! treur niet om mij. ik zal mij
wel met één horen behelpen!" — Ik zelf zei niets, maar ik
voelde, dat ons een groot ongeluk had getroffen. SI Sinds

dien dag was onze Belena
niet meer dezelfde. Zij droeg
het hoofd niet meer zoo

trotsch omhoog als vroeger
en verwijderde zich alleen
niet verder dan een steen

worp van ons huisje. En toen
zij later niet meer wou eten
en vermagerde en weinig
melk gaf. verkocht vader
haar in Risano en wij ween
den allen om onze lieveling.
SI En hiermede is mijn ver
haal uit." SI De oude school

meester zei het laatste woord.

..Je hebt de geschiedenis van
je grootmoeder — van jelui
Belena wou ik zeggen — goed
uit het hoofd geleerd!" zei hij
glimlachend. ..U hebt ge
lijk" zei de onderwijzeres. ,.ik
heb ze vaak genoeg verteld
en ze heeft iedereen beval

len: daarom hoop ik. dat ze ook U bevallen heeft". §3 ..W e vin
den ze heel mooi. mijn kind! Niet alleen om de geschiedend,
maar ook om de wijze w aarop je ze verteld hebt" zei de oude
man en de toehoorders knikten toestemmend. SI Maar wat ons
het allerbest bevallen heeft, is je liefde voor je gi^boortLmL'.
want dat vinden wij het allermooist — Bog te Zivio!" M SI
Toen trad het meisje op den ouden schoolmeester toe. bukte
zich en kuste den zoom van zijn kleed. SI ..S Bo<rom'" 2)

1) God late l le\('n. 2) God zij inel t


