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was dat dan met uav dubbelganger, en waar bent u hem tegen
gekomen? Vertelt u toch!"

Allen keken nu, om zoo te zeggen onder leiding van de
oudere juffrouAv, den jongeman nieuwsgierig aan.

..Waar was het?" herhaalde de oudere jutirouw dringend
haar verzoek.
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Een eind weegs samen

De geleerde heer ZAveeg en de onverAVoestbare haalde

2)

door Hans Albrecht Moser

,,In Lausannc, aan het meer van Genève", antwoordde
het jongmensch zachtjes.
..In Lausanne! Kijk eens aan; eindelijk iemand, die niet
zoo anoniem doet!" wees zij goedkeurend naar hem. Dat zij
nu wist, waar de geheimzinnige ontmoeting van den jonge

man plaatsgevonden had, werkte kalmeerend op haai.
„Het was dus te Lausanne", klemde zij zich vast aan

datgene Avat zij vastklemmen kon. ..een aardig stadje, dat
Lausanne, heerlijk gelegen! Ik ken het goed. Maar hoe kwam
u daar in Lausanne? Ik dacht, dat u nooit op reis geweest

„Ik woon daar met mijn moeder ". verduidelijkte de
jongeman.

„Och zoo, Avdont u te Lausanne". nam de oudere juffrouw

in ontvangst. ..Kijk eens aan; hij woont te Lausanne.' Ik
zou daar eigenlijk ook wel willen wonen. Ik houd van die
vreemdelingenplaatsen. Daar voel je je zoo prettig niet thuis.
Nu, en waar in Lausanne hebt u uw dubbelganger gezien?'
„Op het Signal", antwoordde het jongmensch.

.,Ach, op het Signal", riep de oudere juffrouw uit. ..Dat
is een prachtig uitzichtpunt op de hellingen vlak achter de
stad, moet u weten", legde zij den anderen uit. ,,Stelt u zich
voor; een groot rond plein onder mooie oude hoornen aan
den ingang van een bosch, bovendien een ver uitzicht op
de stad, over het meer en naar de aan den overkant

liggende bergen van Savoye — verrukkelijk! Zoo. en nu ver
der. U maakte dus een wandeling naar het Signal?"

de schouders op. Het afscheid Aan de negentiende

„Ja".

eeuAV viel hem ZAvaar.

.,In welk jaargetijde?"

Groote genade, is dat een leven! dacht hij mis

,,In de lente".

,,Bij mooi weer?"
schien. .Ie bent een verlicht mensch gcAvorden, hebt je juist
..Neen, bij regenachtig weer".
met het bewustzijn, een verlicht man te zijn, getroost over
..Aha.' Het regende wel niet, maar het was regenachtig
het verlies van een mooi kindersprookje — en nu zou die
heele verlichting maar een episode zijn!
Aveer. De lucht was betrokken, de nevels hingen van de bergen
Na de woorden van den geleerden heer trad er in het ge
omlaag, de lucht was vochtig en warm en rook naar de lente.
sprek een vrij lange pauze in. De ontmoetingen van den Was 't zoo niet?"
jongeman Asaren niet verklaarbaar. De verklaring door toeval
,.Precies zoo".
was afgedaan, voor een andere verklaring ontbrak de Aveten,.Ziet u Avel, hoe goed ik 't geraden heb?" riep de oudere
schappelijke Avaarneming, dus stond men voor den berg, juffrouw triomfantelijk uit. ..En bij die zw oele stemming het
Avaarvoor elk gesprek over occulte aangelegeidieden tenslotte Avijde. Avijde landschap. Ach, dat is toch zoo betooverend!
te staan komt.

Na een poosje hief de oudere juffrouAv haar lorgnon op
en bekeek het eigenaardige jongmensch nog eens grondig.
Het liet haar geen rust: ze moest nog meer A'an hem te weten
komen.

,,U hadt het tot nu toe alleen van menschen, die op u

Dan ga ik ook graag wandelen. Maar nu moet ü praten en
niet aldoor ik. U kwam dus het Signal oploopen. keek naar
het uitzicht en toen?"

,,En toen wilde ik op een bank gaan zitten, maar — daar
zat ik al".

,,Zat u daar al?"

leken", Avendde ze zich Aveer tot hem, ,,maar bent u ook

,,Ik bpdoel, dat daar iemand zat, die er precies uitzag als ik".

Avel eens een echten dubbelganger tegengekomen? .Je leest

..Precies 'tzelfde?"

daarvan Avel eens Avat. Wel?"

,,Eens", antAv'oordde de jongeman zachtjes en kleurde hevig.
Het gezicht van de oudere juffrouAv spitste zich toe.
,,Werkelijk?" vroeg zij in groote spanning. ..iemand, die
als tAvee druppels Avater op u leek?"
,-Hij Avas precies 'tzelfde", antwoordde het jongmensch
eeiiA'oudig.

De oudere juffrouAV scheen buiten zichzelf te geraken. Zij
hoog zich schuin over de tafel, haar oogen verslonden het
jongmensch, en de elleboog A'an den arm. die haar lorgnon
vasthield. Avas zonder pardon op de horst A'an den stations
chef gedrukt.
,,Dezelfde blonde lokken, hetzelfde gcAvelfde voorhoofd,
dezelfde nadenkende oogen, dezelfde blanke teint, die fijne
neus, die smalle mond. e\'en slank als u?" klaterde zij in
één adem.

De jongeman knikte Avat verAvard.
,,Kom. kom, juffrouAv!" vermaande de oude heer, ..u moet
onzen jongeling niet bederven!"
,,Maar men moet hem toch Avat A'ragen", antwoordde zij
huiten adem. ,,Hij heeft Avat buitengewoons beleefd, en uit
zichzelf zegt hij immers niets!"
.,Vraagt u gerust", zei de jongeman glimlachend.
,,Natuurlijk zal ik vragen!" riep de oudere juffrouw uit.
,,U hebt Avat veel interessanters te vertellen dan wij allemaal
bij elkaar. En dan doet hij, alsof hij niets wi.st! Maar hoe

,.Precies tzelfde. Hij was ook op dezelfde manier gekleed.
Maar het was regenachtig, dan zetten veel heeren een pet
op en trekken een regenjas aan. We hadden allebei een blauwe
regenjas aan".
De oudere juffrouAv keek om zich heen. Ook de anderen

keken met de grootste verbazing naar den jongeman. De
eenvoud, Avaarmee hij antAvoordde. dwong de toehoorders,
zijn Avoorden letterlijk op te nemen.

,,Zeg eens, jongen, hou je ons vast en zeker niet voor den
gek?" dreigde de oudere juffrouw.

,.Neen. ik houd nooit iemand voor den gek".
De oudere juffrouAv trachtte het op een accoordje te gooien
met het ongelooflijke.

,.We zullen u dan maar gelooven. Wat deedt u toen?"
vroeg ZIJ op zakelijken toon.

De jongeman keek een oogenblik peinzend voor zich uit en
gmg met een vinger het patroon in zijn zakdoek na.

„Ik Avas natuurlijk vreeselijk verbaasd", zei hij toen. ..ik

S k.".;:™"?-;™ "" """"
..U zweefde om zoo te ze
tranhtto rlo ,
•.
V

-a„,lerv..
geest om hem heen".

u toen nlt
met wat
twufelen
aan uw
^toen
7 gaan'
te maken.
..Bent
ijlelen poëtischer
aan
uw eigen
bestaan?'
„Ja, misschien
me nog
me
noff imed
goed, dat
rlat vooral de
jongeman
vraa<^ m,.
toe.K ..maar
■ u- u
ik

herinner
die man op de bank miin
^
mijn hbewegingen
niet meemaakte-.
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„Hoezoo dat?" vroeg de oudere juffrouw.

„Het lag toch veel meer in de lijn van mijn ontwikkeling
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,,Hebt u nog een heelen roman te vertellen?" vroeg de
oudere juffrouw en wendde zich toen tot de anderen: ..En

om den ander voor een, zij het ook geheel onverklaarbaai

dit is de man, die beweerde, niets meegemaakt te hebben.

En daarom verbaasde ik me aanvankelijk, dat hij mijn be

Het woord „roman" had ingeslagen; het beloofde contro
leerbare mededeeUngen. Ongegeneerd kon men zich nu weer
aan zijn nieuwsgierigheid overgeven.

spiegelbeeld van me, dan voor een dubbelganger te houden.
wegingen niet meemaakte. Om me precies rekenschap van
het geval af te leggen, leek alles me te veel een droom'.
Weer stokte het gesprek een poosje. De toehoorders van
het jongmensch hadden moeite alles te aanvaarden, konden
het echter ook niet eenvoudig niet gelooven. Iedereen trachtte

dus innerlijk op de een of andere manier het met het ge
hoorde klaar te spelen.

„Wat zei de andere tegen u? Liet hij zich zoo maar door

u 'aangapen?" vroeg tenslotte de oudere juffrouw kleintjes.
„Hij zag me niet. Hij zag er ongelukkig uit, zat een beetje
opzij gedraaid, met over elkaar geslagen beenen, de arm op

Wat was dat dan voor een roman?"

,,Vertelt u uw roman toch!"

,,Het is maar een korte, treurige roman", begon het jong
mensch te vertellen. De spanning, die hij teweegbracht,
maakte zijn tong meer en meer los. ..Den dag na mijn ont
moeting op het Signal had ik een rendez-vous met Maud".
„Wie was Maud?" viel de oudei-e juffrouw hem in de rede.
,,Een Engelsch meisje uit een pensionaat".
,,Van elke twee huizen in Lausanne is er namelijk één
een pensionaat", lichtte de oudere juffrouw toe.
„Ik dacht, van elke drie", verbeterde de galante heer.
,,Maar zeker van elke vier", stelde de oudere juffrouw

de bankleuning, en keek naar ergens in de verte".
„Hebt u hem niet aangesproken?" vroeg de oudere juffrouw.
„Neen, jammer genoeg niet. Maar ik had het gevoel, definitief vast. ,,Maud was dus een lief klein Engelsch meisje,
zonder meer met hem te kunnen spreken als met een broer,
als met mezelf. Daarom kon ik hem ook zoo onbekommerd

aankijken. Ik voelde me veel nader tot hem dan tot iemand
anders".

,,Waarom hebt u hem dan niet aangesproken?" vroeg de
voorzitter.

De jongeman kreeg een kleur, maar glimlachte tegelijk.
,,Ik was toen ook heel ongelukkig en wilde liever mijn
stem niet hooren".

.,0h!" deden enkelen medelijdend.

,,Ging het daarbij om uw eigen ongeluk of om het mee
beleefde van dien ander?" vroeg de oudere juffrouw.
,,Het was mijn ongeluk, dat evenwel door de omstandig
heden met het zijne verbonden was. Maar het was niet het
mee-beleefde. Om zijn innerlijk mee te beleven was ik te
verbluft door zijn uiterlijk".
De oudere juffrouw zweeg; zij wilde niet indiscreet zijn.
„Wanneer hadt u die ontmoeting?" vroeg de voorzitter
na een poosje.

,,Nog geen twee jaar geleden. Ik zou om mijn studie voort
te zetten kort daarop naar Duitschland gaan. Maar daar
kwam toen niets van. Ik ga eerst dit voorjaar naar Duitsch
land."

,,En hadt u uw evenbeeld toen een of twee dagen tevoren
ontmoet?" vroeg de voorzitter.

,,lk geloof van wel, maar zeker weet ik het niet. De tweede
ontmoeting was dezen keer misschien een toeval".
,,Hoe dat zoo?"

„Den vorigen dag liep ik met mijn moeder in de stad, toen
zij opeens op mijn kraag wees: er zat een vlek op. Ik bleef
toen voor een winkelraam staan, om voor mijn spiegelbeeld

in de ruit de vlek weg te vegen. Maar ik kon die niet vinden,
en toen ik wat scherper wilde kijken, groetten bekenden

ons. We liepen een eind met hen op en ik vergat de vlek.
Eerst later viel het me op, dat mijn spiegelbeeld in het raam

zoo eigenaardig geweest was. Het was veel verder achter de
ruit, dan men gewoon is te kijken, was gedeeltelijk door

voorwerpen bedekt en absoluut onbeweeglijk. Na mijn
ontmoeting met mijn dubbelganger op het Signal was ik
overtuigd, dat ik hem en niet mezelf in de winkelruit gezien
had. Toevallig moet hij toen in dien winkel geweest zijn en
van binnen uit de étalage bekeken hebben. Op het oogenblik,
dat ik voor het raam ging staan, heeft hij me zeker aange
keken. Misschien was dat het beslissende oogenblik voor hem".
De toehoorders keken hem stom aan.

„Jammer", zei na een poosje de oudere juffrouw, „dat u
hem toen op het Signal niet aangesproken hebt".
,,Ja, mij heeft het later ook gespeten en zal het altijd

spijten. Misschien had ik hem kunnen redden".
Redden?" vroeg de oudere juffrouw.

Ja, den volgenden dag stond in de krant, dat een on

bekende jongeman zich op het Signal doodgeschoten had.
Het was mijn dubbelganger".
,Groote genade", riep de oudere juffrouw uit en viel op
haar stoel terug, „wilde u zieh soms ook doodschieten?"
Met een langgerekt „Sst" trachtte de voorzitter de indis
crete nieuwsgierigheid van de oudere juffrouw te temperen.

dat in Lausanne Fransch moest leeren babbelen. Men kan
in Lausanne in alle talen van de wereld Fransch hooren

babbelen. Maar gaat u verder, gaat u verder!"
,,We hielden van elkaar, Maud en ik. en we ontmoetten
elkaar nu en dan heel in het geheim bij een vriendin van
haar, de dochter van een Lausanner familie".

„Eenig!" riep de oudere juffrouw uit.
„Toen ik de kamer binnenkwam, viel Maud me huilend om

den hals. — Waarom huil je? vroeg ik. — Omdat Konrad
zelfmoord gepleegd heeft, antwoordde ze en glimlachte me
onder tranen gelukkig toe. — Wie heeft zelfmoord gejdeegd?
vroeg ik verbaasd. Ik heet namelijk Konrad. — Ik bedoel.
Arthur heeft zelfmoord gepleegd; weet je dat dan niet? —
En zij glimlachte tegen me. alsof ze iets gehoord had. dat ik
voor haar verbergen wilde. — Arthur? vroeg ik, was dat
die jongeman, die zich gisteren op het Signal doodgeschoten
heeft? — Maar natuurlijk, riep zij uit. greep me bij beide

handen vast en gichelde, als wilde ze zeggen, dat ik maar
niet moest veinzen, want dat ze toch alles wist. — Maar dat

geeft niet, zei ze toen, nu ben je er maar één keer. net als
wij allemaal. Eerst was ik zoo bang, dat jij ook mee dood
zou zijn . . .."
,,Lieve deugd, wat een eigenaardige geschiedenis", zei de
oudere juffrouw, en allen keken den jongeman aan met het

gezicht, dat wij plegen te trekken, wanneer we op ons qui
vive zijn bij een onwaarschijnlijke geschiedenis.
,,Ja, het was heel eigenaardig", zette de jongeman zijn
vertelling voort. „Ik merkte dadelijk, dat Maud. al was ze
ook weer opgewekt, toch heel opgewonden was. Ik beheerschte
mijn eigen ontroering en vroeg haar, me van Arthur te ver
tellen. Ze stemde daarin toe, we zetten twee stoelen bij het
venster, het werd al donker, en nu vertelde ze me haar heele
avontuur. Ze vertelde het me evenw'el niet, alsof ze me iets
nieuws wilde meedeelen, maar alsof ze me wilde laten zien.

dat ze alles wist. wat ik voor haar verborgen gehouden had.
Want daar ze Arthur en mij voor denzelfden persoon twee
keer aanzag, dacht ze, dat ieder van ons wist. wat de ander
deed en dacht. En omdat ze ons voor denzelfden persoon aan
zag, vond ze het ook niets vreemd, van ons allebei te houden".

„Dat meisje is door de een of andere dubbelganger-ge
schiedenis, die ze gelezen heeft, het hoofd op hol gebracht",
bromde de onverwoestbare.

Het jongmensch zweeg en glimlachte.

.,Waar heeft ze dien Arthur dan leeren kennen?" vroeg
de oudere juffrouw.

„Op straat", antwoordde het jongmensch. ..Op een dag
had ze hem op het trottoir zien loopen. Ze dacht, dat ik het
was, ging naar den overkant en bleef een poosje zonder

een woord te zeggen naast Arthur loopen. Ze keek hem daar
bij aldoor aan en verheugde zich o}) het oogenblik. dat hij
haar herkennen zou. Hij had haar ook een paar keer aan
gekeken, maar daarbij telkens vreemd gedaan. Maar toen

had hij tegen haar geglimlacht, en nu had zij vreemd gedaan;
tenslotte had hij haar aangesproken. Zij moeten een vreeselijk
verward gesprek gevoerd hebben, een mengelmoes van pla

gen, boudeeren, vreemddoen en misverstanden. Want zij
was overtuigd dat ik het was. maar voor de grap deed alsoi'

't Geeft niet", stelde de jongeman den voorzitter glim

ik h aar niet kende, en hij wdst niets van haar. maar was

Roman? Roman? Roman?" viel verschillenden onwille

liep, en van het geheim, dat haar omgaf".

lachend gerust, „voor mij is die roman allang afgeloopen". verrukt van de bekoorlijke Maud. die zoo aardig naast hem
keurig uit den mond.

(Slot volgt)
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DE NOORDELOOS NARIJ HET DORRJE VAN DEN/.ELVDEN NAAM

DE ALBLASSERWAARD

HARDINGSVELD-GIESSEINDAM,iln'ya qu'iin pas.

DOOR C. G. H. Bloemen

§3 OokGiessendain ligt uitg('.strekt en uit gerekt — zoo
men mÜ — langs den Merwtuledijk. Tn de historie

(Slot)

zoo plotseling gestoord in de rust van alle-dag. schrok hevig
van dit tumult ..de toestand \an zaken was er akelig", zoo
sehreiT iemand die er van weten kon. ..en men vreesde niet

zonder reden de droevigste gevolgen: onderscheidene lieden

bladen van dit dorp staat vermeld, dat de ..kom" den
21cn September 1777 afbrandde en dat nadien nog verseheidene malen de gemeente door brand geteisterd werd. SI Gies-

sloegen op de vlucht". ^ Maar door de kalme, bezadigde en

sendam heeft niet het rechtstreekschc zieht op de rivier. Langs

over het vredige dorp. dat voor T overige voor nog langen
tijd stof tot gezelligen kout had o^■ergehouden uit dit looze

den dijk, waarlangs het dorp gchouwd is. loo])t de BuitenGiessen, en tusschcn dit riviertje en de Merwede liggen zand
platen, de Peulen, die dicht hegroeid zijn. en de Giessendamsche plaat. SI Sliedrecht echter, dat weer evenals Giessendam aan Hardingsveld, onmiddellijk aan Giesscndam aan

waardige houding der overheden. ^ iel weldra Meer de stilte
avontuur. S3 Doch. waarde lezer, laat ik 1' niet te zeer

vermoeien met het verhaal van al deze ..gruwelen" en U ver

zoeken den Sliedrechtseheii dijk te verlaten om nog even
naar den polder terug te keeren tot een kort bezoek aan het

sluit met z'n bebouwing, ligt veeroin direct aan de rivier,
met uitzondering van het deel van dit grootste dorp uit de
Alhlasserwaard, waarin de kerk gelegen is. en dat men der
halve als de kom zou kunnen beschouwen. Daar tegenover
lagen eens het Kerkplaatje en de groole Huibert-de-Baat's-

vriendelijke dorpje M ijngaarden. dat zoo ])etieterig en klein

plaat, waar de toen in Sliedrecht inhecunsehe zalmvisseherij

fjiafelijkheid van ^Holland, nog mc] een oude. vrije
.rijc iieerlijkHeerlijk

haar centrum had. Thans staan daar overal huizen en heeft

men er scheepsbouwwerven opgericht. Het eens zoo bloeiende
bedrijf der visscherij is verdwenen. SI In Sliedrecht ging 't.
evenals in Hoornaar,in 't jaar 1785 er raak tiaar toe.De boeren
en handwerkslieden waren daar in de kerk bijeengekomen om
hun bedrevenheid in het hantceren van gevechtswapenen te
vergrooten, toen er op een gegeven oogenblik een geweldige
beweging ontstond en er om het luidst werd geschreeuwd
,,dat zij niet wilden of zouden exeerceeren. maar wel voor den
Prins. Hij moet er boven", riep men. .,de Staten onder, de
Patriotten weg". SQ De Schout werd gedwongen om hel
oranjevaandel over te geven, er werd om het wildst op ketels,
die men tot trommels had geïmproviseerd, geslagen en men
hoste langs den dijk onder herhaaldelijk geschreeuw van de
leuze ,,De Prins er boven! De Prins er boven!" De bevolking.

tjes met z n veel te groote dert iendVeuw sehe kerk. daar mid

den tusschcn die vierkante, nialseh groene meilanden ligt.
sa Ge zoudt "t hier misschien niet zoeken, maar toch was dit

dorj)kc eens een heerlijkheid f>nder (!<• hooge jurisdictie van de

heid, naar Graal hloris de Vijfd(>. bij een te Medeinblik op
3 Mei 1283 gegeven open brief, getuigde. S3 De Graaf oor-

ondde. dat ^ ijngaarihm daarvoor gehouden moest Morden
l"t
G^raNofen eimige
landennioordjioging
of steden verjaagd,
le la 1*^M zij. die eenig verraad
jegens
den Draaf of diens kind.uon hadden gepleegd, zich te Wijngaai( ^"11 iTi<>chteii
dal ook
ingezetenen \an
de heerlijkheid vrij zouden zijn van alle schattingen, van allen
dienst, van heergevaart en van klokslacr. Toen Philips van
Bourgondie later graaf van Holland Mas. werden al deze

voorrechten door hem opnieuM bev estigd. SQ W anneer we
nu clit uitverkoren dorp verlaten over de W ijngaardsclie

Steeg, een kaarsrechte weg dwars door het iiolderland. herei-

nn W( f >- ■ < ii.sgi aaf. dat evenals Wijngaarden weleer, leenroerig was aan de Grafelijkheid van Holland. SI 't Ligt daar
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mooi, dit kleine dorp aan den Graafstroom, waarlangs we in
Oostelijke richting Molenaarsgraaf naderen, een evenzeer
vriendelijk en goedaardig dorp, dat we echter spoedig weer
verlaten, minder omdat we niet onder de bekoring zouden
kunnen geraken van de zeer aparte schoonheid van den Graaf
stroom met z'n oevers en de aardige behuizingen van Mole
naarsgraaf, of het simpele, eenbeukige kerkje van 1450, maar
meer omdat we ons langs den Kerkweg, door den Gijbelandschenpolder naar Brandwijk wenscben te begeven. SI Daar,
in het Noord-westelijk deel van het dorp, ligt een soort heu

vel, in alle geval mag het een vrij aanzienlijke hoogte heeten,
die De Donk genoemd wordt. In vroeger jaren is deze heuvel
door natuuronderzoekers bij herhaling een voorwerp van ern
stig onderzoek geweest. Men zocht namelijk naar een ver
klaring, waaraan het kon worden toegeschreven dat deze
heuvel, te midden van lage M'eilanden, geheel uit zandgrond
bestaat. Zij heeft een oppervlakte van 8 bunders en levert
vrijwel dezelfde planten op als de heuvels welke op de Veluwe
voorkomen. 03 Vroeger, dat wil zeggen eeuwen her, stond op
deze zandhoogte een klooster van Cisterciënsernonnen ,,Ma
ria ter Donk", waarvan een giftbrief bekend is van Engelbert
van Nassau, Heer van Breda, uit 1424. Van dat klooster was

in 1820, tijdens de groote overstrooming van de Alblasser-

schoonheid onvolprezen is. S3 't Ging niet aan om telkens weer.
bij elk dorp, dat ter sprake kwam, te wijzen op de verras
sende dingen, die ge in bet polderland ervaren kunt. Die zijn
voor elk dorp eender. Met dien verstande, dat hij die goed weet
te kijken, die zich de rust gunt om de plekjes op te zoeken,

die 't niet beneden zich acht om 'n zonnestraal te volgen in
z'n schijnsel, tot hij ergens breekt in prachtige tooverreflex.
in een slootje of tussehen het riet, die weet te turen naar
tusschen

horizon

en lucht zich

verliezende verten, overal

weer nieuwe dingen ziet. telkens weer een nieuwe vreugde
beleeft. §3 't Zijn immers de simpele, al te vaak veron

achtzaamde dingen, die de blijdschap opwekken. En juist
die dingen moet ge zoeken in het polderland, langs de rivie
ren, omdat ge er zeker van kunt zijn ze daar volop te vinden.

S3 Zoo moet ge. als ooit de lust tot eigen aanschouwen van
de Alblasserwaard in U mocbt groeien, deze vredige, stille
landen betreden. Laat dan Uw toej-istenuitrusting thuis. Kom
er heen om er stil te dwalen langs de dijken en tusschen de
weilanden, in allen eenvoud en zonder zucht naar sensatie. §3

Ge zoudt ze er niet vinden en indien ge ooit den euvelen moed
in U zoudt krijgen om deze goede, ongerepte landen te be
treden om ze te besmeuren met super-steedsche criticasterij,
laat U dan gezegd zijn. dat de teleurstelling aan Uw zijde

waard, niets meer te zien, want toen

stonden op den heuvel vier boerde
rijen waar het volk uit den omtrek
met het vee een toevlucht vond.

Als een merkwaardigheid zal men
U in Brandwijk vei-tellen, hoe in

die angstige dagen van 1820 ook

eenige hazen, die aan het water ont
komen waren, geheel mak op den

drogen heuvel rondhupten. S3 Over
hazen gesproken, dat wekt herinne

ringen aan jacht en dergelijke op
wekkende bezigheden, zooals ook
visschen waarschijnlijk mag ge
noemd worden. Welnu, daarvoor, en

bij uitstek om baars te verschalken,
kan men het best zijn in Ottoland,
ten oosten van Brandwijk, in die

oude heerlijkhcid,waarmee eens graaf
Willem Frederik van Nassau verlijd
was. S3 Wat meer naar 't Oosten

ligt nog Noordeloos,een oud, reeds in
1025 door Jan van Arkel V gebouwd

dorp. In de XlVe-eeuwsche kerk
vindt men'o.a. de op blz. 114afge-

beelde graftombe van Martinus van
Barnevelt. Als laatste dorp in de
Alblasserwaard bezoeken we Goudriaan. We zijn hier weer in de
buurt van de Lek, op de hoogte

van Nieuwpoort en nog midden

in het polderland, waarvan de
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verduidelij-

de verspreiding der

k c 11.
Dc
naam zwerf
steen duidt

ZAverfsteenen in Ne

reeds

aan,

dat Ave hier
te maken
hebben met
een stuk

V

dan

weer

trokken

dat hier niet
thuis hoort
en dus van
elders hier
heen
moet

j ong-tertiaire en

omtrent

oud-kwartiaire
le
vensvoor av aarden

en dergelijke meer.
De groote verschei
denheid der ZAverf

steenen, die uit onze

EIVORMIGE SCHRIFTGRANIET VIT DE
BUURT VAN AMERSFOORT

eerste

serie foto's reeds blijkt, moet dus ook teruggebracht Avorden

vraag dringt

tot de verscheidenheid van gesteenten in het oorsprongsge-

zullen we het

bied, of beter: in het eenmaal vergletscherde gebied. Het
Avetenschappelijk onderzoek kan zich dus niet beperken tot een

Een

zich dus op: w'aar
waar komt hij vandaan? Waar

Avaaruit

/

gegevens werden'ge-

aardkorst,

zijn getransp O r t e e r d.
BROK BERGKRISTAL VAN DE VELUWE

derland van groote
Avaardc is gebleken
bij het trekken deigrenzen der diluvi
ale ver ij zingen,

vast gesteente vinden, dat dezelfde samenstelling heeft en

dus klaarblijkelijk de bakermat is van onzen zwerver? De
tAveede en voor den geoloog even belangrijke vraag: hoe
kwam hij hier? Welke natuurlijke agens is er gcAveest, die
de groote hoeveelheden van aan Nederland vreemde gesteen
ten hier bracht? Het antAvoord is sinds lang gekomen met

Avaarnemen van hun voorkomen hier of elders, maar moet

gang maakte in Ai'etenschappelijke milieus. SI Toen men in
Scandinavië vast gesteente vond, dat dezelfde samenstel

er dus op gericht zijn een nauwkeurige beschrijving te ge
ven ook naar gesteentekundig inzicht. Avant daaruit zullen
ook eigenaardigheden blijken, die het oorspronkelijk gesteente
op zieh zelf aanwijst: De puddingsteen, die hier wordt af
gebeeld, heeft een heel andere voorgeschiedenis dan d(> g<'plooide glimmerschist. om nu maar tAvee der voorbeelden
te noemen. SI Naast de ZAverfsteenen, dat zijn dus de resten

ling had als de ZAverfsteenen in Nederland en Noord-West

der jongste ijstijden in ons land. vindt men in Nederland

de studie der ijstijden, die hier enkele deeennia geleden op

Duitschland, toen ging het

eA'eiiAvel ook andere losse ge
steenten, die op zichzelf ook
zwerfsteenen in meer algemeene beteekenis zijn. maar

vermoeden uit naar het schul

dige ijs, dat. thans beperkt
tot de ijskap van Groenland,
in de verschillende ijstijden
een veel grootere uitbreiding
bezat en herhaaldelijk tot in
ons j^land is doorgedrongen.
Dit ijs heeft van den onder
grond allerlei gesteenten los
gemaakt, die het op zijn

heel andere kenmerken dra

gen, dan de hierboven behan

delde en dus ook de getuigen
zijn

van

heel andere ver

schijnselen. dan de vergletschering. Een drietal foto's
zijn hier bijgevoegd om b.v.

verren en langzamen tocht
meenam en Aveer deponeeren
moest, zoodra het in gebie

A'erschillende

vormen

van

Avind-erosie te verduidelijken.
GEPLOOIDE GLIMMERSCHIST (GEVONDEN BIJ MAARN)
Dat de Avind een groote verden kwam, waar het tengevolge van andere tempcra- nielende kracht uitoefent, zal eenieder duidelijk zijn en
tuursverhoudingen ging afsmelten. S] Het is duidelijk dat de opbouwende kracht van deze atmosferische agens ligt
de losse gesteenten, die door het ijs Averden vervoerd, hier in Zuid-Limburg op zeldzaam-mooie wijze geillusniet ongehavend den tocht meemaakten, maar daarbij langs treerd in de loess, maar ook aan een enkelen ..kei" kunnen
den ondergrond en de zijAvanden en ook over elkaar Averden we Avel zijn vroegere Averkdadigheid herkennen. Het meest
geschuurd, zoodat hun oppervlak Avcrd gepolijst en daarbij belangAvekkende voorbeeld is zeker dat der zoogenaamde

door hardere gesteenten Averd bekrast. Dergelijke gletscher-

ribbelingen of strandribbels. omdat het ook heden ten dage

krassen zijn nu kenmerkend voor vergletscherde gebieden en

in zijn ontstaan kan Avaargenomen worden aan onze kusten.

leveren dan ook het duidelijkste bcAvijs, dat het ijs inderdaad
de ZAverfsteenen uit het Scandinaafsche gebied hierheen ge
bracht heeft. Niet zoodra Avas dit vermoeden dus beAvaarheid,

of tal van verdere vragen drongen zieh aan de wetenschap

Deze golfvormige verhevenheden kunnen op tAveeerlei wijze
gevormd Avordcn. Ten eerste op het land door den wind in
losse zanden, (bijvoorbeeld in de duinen, op grootere schaal
nog in woestijngebieden.) en ten tAveede ook onder water

pelijke nieuAvsgierigheid op. Welken Aveg hadden de ZAverf door stroomingen. Dit laatste is bij\'oorbeeld zeer goed waar
steenen gevolgd? en in verband daarmede: Waar ligt het te nemen bij eb-bewegingen aan het Noordzee-strand. Het

I

centrum

verschijnsel zelf is niets dan een zeer bijzondere toepassing

der ver-

van een algemeene Avet der natuurkunde, die ons leert dat
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Z,,o ont moi't de geoloog bijna

van \^eten kan .
die uit een verboren plaatsje
zal zijn. Het stoere, ras-HolIaudsche poldervolk, de dorpers mensehen uit alle standen,
l)diepen en het hem triomfantelij]^

van de dijken, zij zullen U goed gezind zijn als ge len in men een ..merkwaardigh.Md
i,iedeti. Velen zijn er ook. die groote vfi,..
M'ilt zooais ze zijn, maar zij zullen U imitensluiteii en U niet ter bewondering aaninerleii
zamelingen van zwerfsteencn

opnemen in hun stille gemeenzaamheid als ge hen in supe

hebben opgezet en er met ge.

rioritcitswaan zoudt willen
overbluffen. SI Maar zoo zult

rechtvaardigden

trots op

kunnen bogen, dat deze soms

ge niet gaan, nietwaar. Er is

in \erseheidenheid en rijk

immers reden tot eerbied
voor het waterland, voor het

dom verre het bezit van me

volk dat daar al eeuwen lang

nig museum overtreffen. ^

den strijd tegen den vijand,

Dat dit hier in Nederland
meer dan in eenig ander land

dien het lief heeft, vecht, en
reden immers ook tot eerbied
voor de historie van het land

het geval

b eenerzijds

makkelijk Ie \ erklaren door

en zijn dorpen, ook al is die
geschiedenis dan niet van
overweldigende beteeken is of
van groote dimensies en
houdt, of van Londen, kom

de in dit opzicht zoo merk
waardige ligging van ons
land. zooals uit het volgende
trouwens nog zal blijken, en
is anderzijds ook een op zich
zelf zeer verheugend ver
schijnsel. maar — de geinte-

dan niet naar dit polder
land, maar wilt ge vrede.

resseerth' lezer neme me de
zen (lidaetisehen toon niet

slechts van zeer localen aard.

S3 Als ge alléén van Parijs

onhesmeurd(ï klaarheid, wa

kwalijk — hel heeft herhaal

ter, lucht. land en goede

delijk geleid tot een ongeluk

menschen, kom diin naar de

kig uiterste. \ elen dier verza

Alblasscrwaard.

melaars hebben zieh opgrond
v an een jarenlange ervaring

De ruste- f

als ..keienzoekers" wel eens

aan jmblieaties gewaagd, die
ook voor de w etenschap van

y

looze aarde

onschatbare

ÜORICONDEN HAKHU GESCHIE
DENIS

DOOR

waarde hadden

kunnen zijn. w anneer ze wa
ren tot stand gekomen na een

{Slot)

voldoende

voorstudie

dei-

meest elementaire beginselen
en methoden der gesteente-

R. GnEVSELINCK

Oen kleine gegevens,
NDERde vele groote

leer.

Een

ander betreurens

die den geoloog richt
lijnen kunnen zijn
bij de reconstructie der aardgeschiedenis, wil ik ditmaal
een zeer bejierkt materiaal

waardig feit is daarbij ook.
dat deze verzamelingen na
den dood v an dengene. die ze
in jaren v an moeizameii ar

uitkiezen, omdat het me in

al in handen komen van erf-

de eerste plaats een inleiding
kan zijn voor een volgende
serie bijdragen over ijs en
gletschers en ook omdat het

g<'namen die voor dezen rom

beid heeft opgebouwfl. meest
mel bitter weinig voelen en

hem dan ook weer op straat
gooien, zonder zieh een oogen-

vrijwel het eenige gebied is.

waarop de leek in Nederland

OHAI'M()^ÜMhN'l IP'i T)h

in contact kan komen met de geologie: de zwerfsteeneii.()\ eral

KEHK TK WOORDELOOS

blik reki-nsehap te geven van
de groote waarde, die deze

rommel krijgen zou. wanneer hij aan een of ander instituut

in den lande vindt men eenzame wandelaars, die wel eens een

werd afgestaan of in handen gesteld w <*rd van iemand die

eigenaardig gevormden kei meehrachten van hun tochten of
getroffen werden door een of ander gekleurd gesteente, dat
ze dan bij gelegenheid aanbieden aan ..iemand, die er meer

er ditmaal ook meer van weet.

Dat aan deze zwervende

keien inderdaad problemen van grooter belang dan kleur en
vorm verbonden zijn. wil ik in het v olgende trachten te
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den zijn bewaard gebleven in de tot zandsteen verharde losse

De zandstormen of be ter

zanden uit die tijdperken. Wordt hier
nu een ,,kci" gevonden, waaraan we

Toen de wordende driekanter door een
of andere oorzaak verplaatst werd en

deze ribbelingen herkennen, dan weten
wc dus ook, dat hij afkomstig moet

daarbij bijvoorbeeld op een ander sta-

zijn uit een ■woestijn- of zandig-ku.stgebied. In het groot kunnen we deze
1'ossiele ribbelingen terugvinden in de
zoogenaamdf! bonizandsteen uit de
buurt

van

Trier.

biliteitsvlak kwam te liggen, kon de
wind dus w eer aan een nieuwen kant

een zoogenaamd windvlak slijpen,
w aardoor tegelijkertijd ook de scherpe

S3 Aan den wind

windribbeii ontstonden. Aldus zou dan
ook bet w illekeurig aantal vlakken en

moeten we ook de zoogenaamde kris-

krasgelaagdheid toeschrijven, die in een
bijgaandf^ foto geïllustreerd wordt. Deze
onregelmatig afwisselende gelaagdheid

riblx-n dezer typische steenen verklaard
kunnen worden. De verdere zwerfstee-

nen of gesteenten die hier afgebeeld

is kenmerkend voor woestijngebieden,

worden, vertoonen alle eigenaardighe

vooral wanneer ook de zandsteen een

den die oji bepaalde geologische proces
sen kunnen teruggebracht w orden, maar
w ier verklaring of verduidelijking beter
volgen kan aan de band van grootere en

lypisch roodachtige kleur vertoont. SI
Zij kan echter ook veroorzaakt worden
door stroomend water in een rivier,
maar dan vinden we in samenhang

algemeenere illustraties.die bij volgende

daarmede een afwisseling van grof grint

bijdragen geplaatst zullen worden ^).

en fijner materiaal, wat bij de gewone,

]) De l)ü\ ('nsle en beiiedeii.sIe ;ifb. op deze

door winden ontstane kriskrasgelaagd-

l)Iz. zijn ontleend aan: Bos; Geoloirie voor "Sa-

hcid niet het geval is. Het hier afge

luurvriciidcn. S.
f 3._. irch, r

beelde voorbeeld is dus een gesteente

afkomstig uit een woestijngebied en
komt vermoedelijk uit dezelfde bontzandsteen der omgeving van Trier. Het

tijdperk waarin dit gesteente werd ge
vormd.

wordt juist

om

zijn

voor

komen daar Trias genoemd. Een derde

ZiNDSTEEN MET RIBBELINGEN,
VEROORZ IAKT DOOR DEN WIND IN DE WOES
TIJN OF AAN HET STRAND

en laatste voorbeeld van wind-erosie vinden
eens in

de winden met zandkorrels beladen

(woe.stijn!) die er over heenbliezen,
slepen aan den kei een tweede vlak.

hier ook wel

ijoou

G.

K.KUMDI.IIV

DE Gladiolus. ook bekend als Zwaard

lelie, behoort tot de familie der Iridaeeat en is afkomstig uit
Z u i d-A f r i k a.
Klein
Azië
en

drie-

Z u i d-E u r o pa.

kanters, dat zijn

Het is een knol

keien die meestal

gewas dat zeer
rijk aan vormen

door scherpe rib
ben en platte
vlakke n

on AJoo/vn /k £r
bes taan
wel

b e-

grensd zijn;waarom ze juist driekanters genoemd
worden

is

duidelijk,
het
ten

200 sotirten in
verschillende ras

sen. .Nu door hy

niet

bridisatie

want

bet aantal soor

ten de laatste ja
ren nog sterk is
vergroot, onder

en meestal grootcr dan drie. Men

eigenvorm

scheidt

in

dezer keien verklaren door aan

te nemen dat ze
reeds als rolsteenen voorkwamen
toen de wind er

vat op kreeg en

ze

groote

vroee:- en He laatr'

bloeiende.

lagen en minder regelmatig konden verplaatst worden .

wat

vooral voor den
liefhebber
van

ZOOGENAAMD E DRIEKANTERS

KRISKRASGELAAGDHEID IN ZANDSTEEN

groote w aarde is.
Over de vroegbloeiende soorten zuilen we ihans niet sjireken.
deze toch w orden reeds in het najaar geplant. \ an meer belang

GEIOLIJSTE ROINTEFN MET DUIDELIJKE GLETSUHLRkrassen

-^1 .V

men

twee

groepen, n.1. de

daarbij
irlii) een soort stabiliteitsvlak bezaten, waardoor ze .,vaster

dezer

rassen onderling

aantal kan
is wisselend

kan den
aardigen

Aincrshuiri.

GLADIOLUS

de zoo

genaamde

W . Mclchinr.
.
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zijn de laatbloeiende soorten, daar de planttijd thans spoedig groeien op eiken goed losgewerkten. Hink bemesten groiul.
aangebroken is. De Gladiolus is over den geheelen aardbol Ze verlangen echter absoluut een plaats in het volle licht.
vei.spreid, M'el een bewijs dus dat ze overal hoog gewaardeerd Zoodra de zware bloemstengels verschijnen, doen we goed
al.' snij
voi^dt. Wij aks Hollanders kunnen er trotsch op zijn. dat ze tijdig van stokken te voorzien . Willen wc ze als

zoo n echt nationaal product over de hcelc wereld zóó ge bloem gebruiken, dan zetten we er een apart hoekje van op.
vraagd wordt. De Nederlandschc kweekers zijn het toch. waar we naar hartelust in kunnen snijden. SI ^c nemen dan
die de enorme verbeteringen aan vorm en kleur tot stand verschillende soorten, die we groepsgewijze van half Afaarl
wisten en nog weten te brengen. ^ ant al schijnt het tot begin Mei uitplanten. .Men heeft dan den geheelen zomer
volmaakte bereikt te zijn, toch zoekt men nog steeds naar door een opeenvolgenden bloei. Ten slotte geven we nog
verbeteringen. De nieuwste soorten van thans hebben bloe

men die de Amaryllis bijna in grootte evenaren. Ook in

Frankrijk en België werden vele goede nieuwigheden ge
wonnen, hoewel men hier te lande aan de spits staat. Cosmo-

poliet als de Gladiolus is, werden haar goede hoedanigheden
m vele toonaarden bezongen, en 't is daarom geen wonder

dat ze zoo'n algemeene be

enkele van de beste soorten, daar de prijzen momenteel zeer

laag zijn, kan men zich voor een luttel bedrag, van het beste

uit het beste verzekeren. .Jacoba v. Beyeren paars. Baron v.

Wijnbergen zalmkleurig-rose. The Queen schitterend-rose
(zie afb.). Mount Everest wit. Pfitzer's Triumph oranje-rood.
zeer groote bloemen. Bij een eventueele bestelling vergeten
we niet te vermelden dat we

kendheid heeft verworven. En

de grootbloeinige soorten wen-

hoe staan wij Hollanders daar
nu tegenover? Eerlijk gezegd,

schen. Gnder de laatbloeiende
heeft men ook de Gladiolus

al de goede hoedanigheden van
dit fraai bloeiend knolgewas
■worden hier maar matig geap

Primulinus met kleinere, maar

precieerd. O ja, als snijbloem

leent dan bovenstaande. Croede

is de Gladiolus onovertrefbaar,
daar zijn we het allemaal wel

soorten hiervan zijn o.a. Scarlet

over eens; die stevige lange
stengels, die groote mooi ge
vormde, schitterend gekleurde
bloemen, de lange houdbaar
heid op water, het gemakke
lijke vervoer, 't zijn allemaal
hoedanigheden die een bloem
het stempel van ,,goede snij
bloem" bezorgen. We koopen

afb.).

elegantere bloemen, die zich
voor snijbloemen

Bedder helder scharlaken (zie

Salmonea

je-zalmkleur.

Maideiiblush

zacht rose. Het is vooral voor

bloembollen, dat we nog weer
eens

meenen

oj)

te

moeten

merken: koopt uw bollen bij
solide firma's, men blijft dan
verschoond van kleine,

zieke

en niet bloeiende bollen.

ken immers ook zoo gemak Foto fa. C. J. Biicjir, HilliSoin
GL.IDIÜLUS PRIMULI NUS
kelijk in de vazen. Groote mas
sa's bloemen worden dan ook jaarlijks verhandeld. Maar als
tuinplant, als perkplant, neen, zóó vindt ze bij ons wtdnig

SC.iRLET REDDER

waardeering. Wc vinden ze zoo lang en zoo kaal; dat zijn
een perkje in uw voortuintje, zooals we enkele jaren geh-den
eens zagen. Daar deugen ze niet voor. daarin kunt u beter an
dere bol- of knolgewassen zetten. Gebruikt men ze echter in
combinatie met andere gewassen, dan kunt u ook met perkbeplanting fraaie successen hereiken. .Stelt u voor; een achter
grond van groene Coniferen, met een groot perk wit bloeiende
Spirea's (Astilbe's) daar tusschen door lo.sjes geplant roode
Gladiolus, een perk met witte Mignon-Dahlia's en roode Gla
diolus, een perk met bruinbladige Canna's. afgewisseld met
oranje-rood.
er zijn nog

SLOT TARASP
IN BENEDEN-ENGADIN

toch geen planten voor een perk? Neen, tenminste niet voor

DOOR R. P. V.\N DER P.\NT Jr.

EEIN MODERN SPROOK.1E

RAUBÜNDEN is het land der grijze biirchtruïnes.
IS

Vele eeuwen geleden waren die ommuurde uitzicht
torens reeds ruïnes en er is veel fantasie voor noodig.
zich die haast ontoegankelijke naakte steenmassa's
voorste .stellen als door ridders en edeRrouwen bewoonde

G

sloten. SI De burcht Tarasp vormt in vele opzichten een uitzon
dering. Reeds
dadelijk door
zijn vrije lig
ging op een

veel meer nio-

kegelvormige

gelij khed en.

rots, ' midden

in het ter
Zoekt u die
zelf
e e n s !j^ plaatse
vrij
Even
onmisbreede
Inndal. waar hij
haar
als
de

V O O r j a a r s-

in
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|danlen ze aan
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van

20 tot 30 bij
elkaar,
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Mooi zijn ze
ook te gebrui
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tusschen

vroeg bloeien
de vaste ))lanten, die 's zo

mers
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met terracotta. Hermione oran-
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heeft.
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door de aan
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il(! omgeving een betrekkelijk veilig toevluchtsoord vonden. sloten In het westen rijst nu de burchtgevel op. Door een
Het hoogste gedeelte van den hreeden toegangsweg gaat
schuil achter een verdedigingswalmuur met schietgaten en is
bij de twee torentjes nog gemakkelijk te versperren. Weinig
vermoedt men beneden, hoe geraffineerd hier boven die weg

liggen de overwelfde oudste burchtruimten: achter den zuid-

in de massieve rots uitgehouwen is. 83 Als de bezetting zich

gevel

overwelfde lange ruimte eindelijk den aan alle zijden door
hooge
gevels omringde binnenhof. 83 Achter de^n noordgev^el
'
de drie verdieiiingen hurchtwoonrmmten. die direct
boven op den

binnen den eer
sten
buitenhof

zuidelijken wal
muur opgetrok

teruggetrokken

ken zijn en met

beeft, moeten de

den

aanvallers langs
een
nagenoeg
loodrechten rots

om

naar buiten het
totale
burchtmassief vormen.

Achter den smal-

len westgevel be

strate

vinden zich toe

gische redenen
geleiden we u

gangen naar de
uitwendige verde digings gangen
en naar de kel

naar den nu zoo
vreedzamen

burcht

Tarasp,

derruimten.

waar ieder bezoe

ker, zelfs zonder

deze

SLOT TARASP. RUÏNE VOOR DE RESTAURATIE. UIT HET ZUID-W ESTEN GEZIEN

men in den hui-

daar intact gebleven is en toch volslagen veranderd in een
stijlvol oud sprookje met geraffineerd modern comfort. 83 Trap
op. tra|) af. komt men door een doolhof van grootere en klei
nere vertrekken. Burchtzalen met de prachtigste antieke pla
fonds en wandbetimmeringen, stijlzuivm-e. zeer oude meube

_

len.

aardewerk

^^^/^IÊÊÊfimJf^ilÊÊKÊÊÊIÊÊKÊKÊKÊÊÊÊÊÊÊIf
zitkamers

aan

met

vensternissen,

slaapkamers met
opgemaakte
p r a a 1 b e dden.

zende steile rots,

burcht

en

kijkje konden ne

digen woonburcht! Wat zouden zij zich verbazen, hoe alles

sluit en rechts bij
de hooger oprij

waarop

burchtheeof burcht

vrouwen eens een

kruithuis, stijgt men in oostelijke richting naar een tweede

toren

wel te vol-

gere

zuidwesten het eerste buitenhofpleintje met poortgebouw,
waartegen de noordelijke walmuur begint, die overal den
buitenrand van de grillige rotsformatie volgt en van talrijke
schiet- en kijkgaten voorzien is. Langs een vrijstaand. 171()
gedateerd gebouw met zeer dikke muren, bet zoogenaamde

walmuur

burcht Ta-

rasp

ren

buiten

poortgebouw,dat
zich links bij den

van

gen. S3 Als vroe-

een poort in den
tra])sgewijs tegen
de rots opklimmeiiden

beknopte

situatieschets

laten
Door

sten walmuur be
treedt u in het

83

Op de foto's is

fantasie, talrijke
cultuurtijdperken kan
herleven.

iets

lijken hoektoren

wand, waarlangs
men over de geheele lengte steenen omlaag kan
werpen. 83 Maar
niet

nog

hooger opgaanden noordweste

alles

woon

ruimten zich ver
heffen. Tusschen

alsof

het

eeuwen onveran

derd zoo geweest

m

het poortgebouw

is.

Boven

de

w o o n V e r diepin
gen uitgebouwde

en den massalen

woontoren zijn in
de rotshelling nog

overdekte

twee

ten verdedigings

verdedi

gingsmuren

op

hou

gangen met ver

getrokken. Het
poortgebouw'

rassende uitzich
ten over bene-

geeft toegang tot

den-Engadin en
scbilderac btige
inkijkjes op de

het tweede bui
tenhof. Hier be
vindt zich een

verschillende
burchthoven. 8]

geheel buiten den
walmuur uitge

In den bij iedere

bouwde vierkan

ruïne nog aanW'C-

te verdedigings
toren. De vrij
groote, inwendig

zigen

beschilderde slot

ren
HET SLOT TARASP UIT OOSTELIJKE RICHTING GEZIEN. IN HET

DAL HET PLA4TSJE

burcbttogeven

een

Rüstkammer en
de bo ven- en be

SPARSELS
kapel, met rond
nedenzaal voorkoor op het oosten, sluit met haar westwand tegen een beelden, hoe die vierkante torenkame
,
,
, ,
f'ts ingericht en heel goed

derde poortgebouw, dat zelf weer opgevangen wordt door
een hoogen, slanken toren, die den indruk maakt van een kerkeampanula, maar inderdaad de oostelijke hoektoren is van
de oudste woonruimten van den burcht, die zich naar het wes

ten bij den massalen verdedigingstoren aansluiten. Door dit

poortgebouw komt men, nog steeds stijgend, op een derde
buitenhof, in het oosten en zuiden door den walmuur afge

bewoonbaar gemaakt konden worden. S3 Toch was de burcht
Tarasp omstreeks 1900 niets meer dan een havelooze ruïne,

met alleen op den w oontoren een dak. 83 Graubünden mag
gekocht cloor een kunstlievend en vermogend inwoner van

zich wel gelukkig prijzen, dat deze ruïne in 1900 werd aan-

Dresden. SI Het verloop heeft werkelijk iets van een sprookje,
maai dan een zeer modern sprookje. 83 De geschiedenis van
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de heeren van Tarasp reikt tot vóór het jaar duizend terug. van Hessen. SI Ook zelf zou Dr. Lingner de voltooiing van
SI Wij willen u niet vermoeien met een lange rij o])volgende zijn levenswerk niet overleven. Op 5 Juni 1916 stierf hij. SI
eigenaren uit vroeger eeuwen, die alle in een trapportaall'ries Ernst Ludwig, Grossherzog von Hessen und Beirhein, bewoon
in historische volgorde vermeld staan. SI In 1626 kwam Taras]) de met zijn gevolg en logeergasten den burcht eenige achter

aan het nog hestaande, hekende en invloedrijke geslacht der
la Planta von Wildenherg.s, die hun stamslot in het naburige
Zernez nog nu en dan bewonen. In 1644 werd Tarasp van
Oostenrijk (Tirol) vrijgekocht en in 1803 kwam het aan het

eenvolgende jaren gedurende de zomermaanden, maar om
begrijpelijke redenen is hem dit reeds sinds eenige jaren niet
meer mogelijk SI Het slot is nu voor touristen te bezichtigen,

kanton Graubünden, dat het tot 181,3 nog gedeeltelijk be
woonde slot verpachtte en in 1829 voor 250 florijnen verkocht.

het stijlvoi geheel. Het meest geraffineerd comfort is aan

die werkelijk vol waarachtige bewondering kunnen zijn over
wezig, maar nergens zichtbaar. Alle .slaapkamers hebben vaste

Later ging het nog vier maal in andere handen over, tenslotte

waschtafels met warm en koud stroomend water en de voor

aan Nationalrat la Planta, wiens zooiPhet in 1900 met om

naamste gastvertrekken complete badkamers, maar dit alles

liggende landerijen voor 20.000 franc verkocht aan Dr. Lin-

is verborgen achter oude betimmeringen en fraai bewerkte
antieke deuren. Nergens valt^'de centrale verwarming op,

gner uit Dresden, waarmede'dan het moderne sprookje eerst

recht begint. SI Dr. Lingner w'as niet de in sprookjes te ver
wachten oud-adellijke
prins, die het ingesla

(evenmin als electrische schakelaars. Aan de oorspron
indeeling
van

e

den

woonburcht is echter
niets veranderd. Gan

pen en vervallen slot
tot nieuw leven wekte,

gen waarop de verschil

doch een grootindus

lende woonvertrekken,

trieel uit Dresden, de

eetzalen, ridderzalen en

uitvinder en fabrikant
van het bekende Odol

slaapkamers uitkomen,
zijn niet aangebracht,
zoodat men nog van

mondwater. SI Zijn
hobby was het verza
melen van oude frag
menten uit gesloopte
gebouwen,
meubels,
schilderijen,aardewerk,
wapens, enzoovoort.De
aankoop van de ruïne
Tarasp maakte het
hem nu mogelijk, zijn
kunstschatten op on
gezochte wijze onder te

het eene vertrek in het
andere komt, met tel
kens nieuwe verrassen

de doorkijkjes. Sl^Zoo'n
aartsvaderlijke

verlaten kan door een

paar andere gastver
trekken, geeft zoo iets

echt gemoedelijk in
tiems. Sl De oorspron
kelijke bakkerij en keu
kens zijn ingericht met

brengen in een alles
zins

waardig

slaap

kamer, die men slechts

milieu,

dat elke denkbare mu
seumruimte ver over
treft. SI Nu behoefde

trische fornuizen, waar

hij zijn verzameling
niet op te hoopen in
een museumpakhuis,

een kleinere overwelfde

moderne ovens en elec

het beste hotel afgun
stig op kan zijn. terwijl
oud-engadiner keuken
geheel antiek en oor
spronkelijk ingericht is.

maar zou ze een vorste

lijk verblijf versieren,
een koning waardig. SI
Daarom bood hij den
luisterrijk te herstellen
burcht Tarasp bij voor
baat aan den koning

Sl Buiten den walrnuur.

in het slotpark, is nog
een zeer oude waterput,
waar

een

toren

over

heen gebouwd is. Op

van Saksen aan. SI Dr.

dit w ater is men echter

Lingner had het geluk

niet meer aangewezen,

in Waker Türcke een
idealen
architect te

want

vinden, voor wien de
Grauhündner

hurcht-

woonhuizen geen

geheimen

verborgen

hielden, maar die te
vens

midden in

ver

uit de

tige bronnen van de
omringende mondaine

ruïnes en oud-engadiner

van

bergen, waar ook de
beroemde geneeskrach

badplaatsen ontsprin
EEN

VROEGERE R.K. SCHUILKERK TE AMSTERDAM. IN 1910 GESLOOPTDE „BOOMPJESKERK" AAN DE KALVERSTRAAT BIJ DE MUNT

ste bronwater door een

eigen w aterleiding naar

het

volle moderne leven stond waar electriciteit, woon- en sa
nitair comfort een zoo belangrijke rol in spelen. Sl In 1907
en 1908 werden alle vroeger noodzakelijk geworden her

gen, wordt het zuiver

de hooge rots gevoerd, waarboven op de aloude burcht nu weer
in nooit eerder aanschouwden luister praalt, helaas zonder

vaste bewoners, die van zijn .stijlvol interieur kunnen genieten.

stellingen, die zich niet al te zuiver bij den oorspronke-

lijken burcht aanpasten, gesloopt en daarna de plannen
voor een piëteitvol herstel uitgewerkt. Sl Lingner ver
schafte de millioencn en van 1910 tot 1914 werd het geheel
herbouwd. Toen begon de oorlog en wierp ook een eerste
schaduw over dit grootdeels voltooide w erk en het moderne

sprookje, dat niet blij eindigt. Dit past zoo bij onzen tijd. Voor
Waker Türcke was het niet weggelegd, zijn grootsch opgevat

EEN HEEMSCHUT TEN
TOONSTELLING
DOOU M.VTTV VlGELIlS
EEMSCHUT waakt over

schoonbeid van ons
land. Sl Het teere mooi van ons landschap, de

werk te voltooien, maar architect Robert Kosenbach bracht

bouwkunst van vroeger eeuwen, natuurmonumenten

het van 1914—1916 volgens de gemaakte plannen tot een

, van alleilei aard zijn hij hem veihg. Hij bew aart

ze voor de vernielzucht van een generatie zonder piëteit:
hij beschermt ze tegen grond- en bouw speculanten. Sl In
gerde de schenking te aanvaarden, naar men zegt omdat de 1910 werd de hond Heemschut opgericht. Het verlangen

alleszins geslaagd einde. Ook Dr. Lingner had niet veel eer
en voldoening van zijn werk. Sl De koning van Saksen wei

kosten aan onderhoud, bewoning en belasting verbonden,

hiernaar leefde reeds lang, want meer en meer kwam men

boven zijn finantiëelc draagkracht zouden gaan. Bij testa

tot de ontdekking dat aan ons landschap overal onherstel

ment vermaakte Lingner toen Tarasp aan den Groothertog

bare schade werd aangericht door onoordeelkundig wegbak-
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ken van beplantingen of het (Icinpeu van karakteristieke
watertjes, bet bouwen van on-aesthetische buitenhuizen en

:>sultaat ,
een geschonden
landschap
te beteekenen. dat het re;
. „
,

zal ziiii De vereenigina Heemschut draagt zorg voor de

oplossing, welke het aesthetische nooitweet
uit tegemoet
het oog
boerderijen en liet sloopen van datgene, wat uit kunsthisto- goede
verliest, maar toch ook aan moderne eischen
riscb oogpunt voor het nageslacht diende bewaard te blijven, te komen. Een nieuw arbeidsveld vormt thans de
sa Reeds werkten een aantal vereenigingen op dit terrein,
tegen de ontsierende i dame. Wanneer men door streken reist,
doch de resultaten hiervan stelden teleur. Eerst door aan
dit gebied wordt gedaan, b.v. door

waar nog weinig oj
eensluiting in een grooten bond zou het mogelijk worden België,
ziet men. dat het landschap en ook de steden overal
ziet
doeltreffenden arbeid te verrichten. Zoo kwam dan ten slotte
worden
ontsierd door reclameborden. Antwerpen
en Brussel
de bond Heemschut tot .stand. Sa Aanvankelijk bestond bet
Op aandringen
zijn
afschrikwekkende
voorbeelden
hiervan,
werk in het houden van congressen, waarop de bestaande
iNoord-Holland de eerste
is

toestanden werden besproken en de middelen tot vei betering

beraamd. Doch spoedig daarop kwam de oorlog, die de al-

geheele aandacht opeischte en het Heemschut-werk totaal
naar den achtergrond drong. Eerst geleidelijk aan keerde de
belangstelling ervoor terug,
toen meer en meer het dorps-

van Heemschut was de provincie iNoord-.

die een jirovinciale verordening vaststelde op de ontsierende
reclame. Tegenwoordig hebben alle jirovincies zulk een verordening. De provincie Brabant was de laatste; zij kwam
het vorig jam' het gezel

schap completeeren. ^ De
eerste stad. die een stede

schoon bedreigd werd en de
toestand kritiek begon

lijke verordening op dit ge

te

bied maakte, was Nijmegen.
Thans hebben ook weereen

worden. SI Een der eerste

dingen, die ter hand geno

groot

men werden, w as de verbete

ring van de dorpsbouwkunst.
Er werd op dit gebied aller

pen hebben zoo iets meestal
niet. doch dit is ook minder

geweldigst gezondigd. Had

noodig. daar deze dan onder
de jirovinciale bepalingen

een boer een nieuwe boer

derij noodig, dan stapte hij

vallen. SQ In den loop der

naar den dorpsclien aanne
mer en droeg dien den bouw

jaren heeft de vereeniging
zich natuurlijk ook met het

op. Het resultaat was dan in
vele

aantal plaatsen dit

voorbeeld gevolgd. De dor

buitenland in verbinding ge

gevallen weinig minder

dan een misbaksel: een of an

steld

om

na te gaan. wat

dere villa, of desnoods een
stadshuis, eenigermate tot

Zoo zijn buitenlandsche or-

boerderij omgevormd. Waar-

aaneii

er op dat gebied gebeurt.
van

de meeste dier

vereenigingen op de leestafel

juist de boerenwoning zulk

van Heemschut te vinden. SI

een karakteristiek onderdeel

van het landschap vormt en

Dit jaar zal in ons land de

iedere streek een eigen type

eerste

Heemschuttentoon

vertoont, lag het voor de

stelling worden gehouden in

hand, dat men in de eerste

het Koloniaal Jnsstituut te
Amsterdam. Hier zal het

plaats liet boerenhuis weer
in den (loelmatigen en daar

werk van al de vereenigingen.

door aesthetischen bouwtrant

niet alleen van de plaatselij

der oude boerderijen diende

ke. zooals Oud-Hoorn. Amstelodanium enz., maar ook van

te herstellen. SI Ten deze

algemeene. zooals Hendrick
de Keyser of Menno van Coehoorn, worden bijeengebracht
en een duidelijk beeld geven
van datgene, wat op dit ge
bied reeds werd gedaan. De
tentoonstelling zal 15 Maart
geopend worden en twee

hangt natuurlijk veel af van
de medewerking der gemeen
tebesturen. Krijgen zij een
bouwaanvrage binnen, dan
kunnen ze deze naar Heem

schut opzenden, die ze zoo
noodig corrigeert of er een
geheel nieuw ontwerp voor
maakt, waarbij dan volkomen
wordt rekening gehouden met
het doel en de verlangens

I-ai-,

HET VOORMALIGE RAADHUISJE TE SCHOORL. DAT DOOR DE

der bewoners. Reeds in 1916

VEREENIGING „HENDRICK DE KEYSER" IN EIGENDOM K' ERD

werd dit werk ter hand ge
nomen en is thans opgevoerd

VERKREGEN

EN

DOOR

HAAR

IN OUDEN LUISTER

HERSTELD

tot een ,,produktie" van 500 bouwplannen per jaar. Wat
nogal wat zeggen wil, indien men bedenkt, dat al deze
arbeid gratis door het bestuur verricht wmrdt. SI Thans
zijn echter vrijwel overal provinciale schoonheidscommissies
in het leven geroepen en Heemschut is nu bezig den
arbeid daaraan over te dragen. Ten slotte geschiedt deze
het best districtsgewijs. En voor Heemschut komt hierdoor

tijd vrij voor andere dingen. Zoo heeft men zich b.v. het
vorige jaar geworpen op den Weg in het Landschap (W.I.L.).
Nederland krijgt binnenkort een geheel nieuw wegenstelsel,
waarin de schoonheid een rol van betcekenis zal vervullen.

Niet alleen de groote rijks- en provinciale wegen zullen onder
handen genomen worden, maar ook zal in ieder dorp iets
aan den weg worden gedaan. Hierbij zullen dan misschien
wel boomen moeten wmrden omgehakt, of slooten gedempt.
Dat zal dan in bepaalde kringen wel aanleiding geven tot
luid gejammer. Maar met weeklagen lost men geen moderne
verkeersproblemen op. Het gaat er nu om, van het nieuwe
iets goeds te maken. Vernieuwing is nu eenmaal vaak nood
zakelijk en dat daarbij offers aan natuurschoon moeten worden
gebracht, soms onvermijdelijk. Doch dit behoeft nog niet

ïï ERD
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maanden open blijven. Reeds
meer dan 40 vereenigingen.
die op dit gebied in Neder
land

werken, hebben

hun

deelname toegezegd. SI Ook
het buitenland toont groote

belangstelling voor d(>ze 'X])ositie. doch de inzendingen zijn
beperkt tot Scandinavië en de kleine landen. Zoo worden inzendingen \'<*rwacht
verwacnt \"an
van Zwieden. Denemarken. IJsland, wellicht van Groenland. B(
België en Zuid-Afrika. Ook
het Kunsthistorisch Instituut te Rome. een Nederlandsche

instelling, zal inzenden. .Al deze exposities omvatten het

streven van het bewaren van de schatten van bet eigen land:
m de eerste plaats die der ongerepte natuur, maar verder ook
van datgene wat het voorgeslacht ons aan schoonheid na*^e-

laten heeft. SI De

lentoonstelling in het Koloniaal Instituut
geeft deze instelling tevens de gelegenheid om aan te toonen
wat de Heemschut-gedachte in
" onze koloniën heeft tot stand

gebracht. Is daar niet het

imposante natuur-reservaat op

Sumatra. waar olifanten en gorilla's nog in bun natuurstaat
verkecren? Doch ook aan het behoud der sehoonheid die

een verloren gegane cultuur ons heeft nagelaten, wordt ginds
de grootste aandacht geschonken, zoo aan de oude HindoeL-nipels. sa Heemschut waakt over de schoonheid van

NedeHand. Het Nederlandsch publiek beeft recht te weten,

wat Heemschut heeft tot stand gebracht, Zij zal er zich in

de komende maanden van kunnen

overtuigen.

