
Buiten
28^ JAARGANG NO. 48 ZATERDAG 1 DECEMBER 1934

■~n.

~ -- -2' •'v I-

DE BARTIIOLOMEÜSTOREN (EINDE DER 14e EEUW) TE SCHOONHOVEN
{HIJ HEI ARTIKEL: „TV^^CHEN HAASTRECHT EK SCHOOKHOrEK'')



566 buiten
1 Dpcembet I934,

BUITEN
Geïllostree rd.^X'?e e k DI & dt

Redactie: Mr. P. J. A. BOOT INHOUD
Sinterklaas te Amsterdam, door W. v. L. blz. 566—567
Stormnacht (gedicht), door M. C. v. O.—v. D. blz. 567
Bep, door A. Potasse-Kummel blz. 567
Een merkwaardige landstreek in Span.ie (ge-

ÏLL.), DOOR WiLLY VAN DER TaK . . . BLZ. 567, 576
Tusschen Haastrecht en Schoonhoven (geïll.)
(slot), door C. G. H. BLoemen. . blz. 565. 568—571

De Hollandsche Keeshond (geïll.), door F.
M. C. Toepoel blz. 571—573

Amorphophallus Titanum (geïll.). door S. V.
BLZ. 573—574

Decembermaand in Ts.iecho-Slom'akije (geïll.),
DOOR W. Valk blz. 574—576

Men gelieve alle stukken voor Redactie en Administratie bestemd te
zenden naar Rokin 74—76, Amsterdam. Bijdragen dienen vergezeld te
gaan van postzegels voor eventueels terugzending.

Overneming van den inhoud, ook bij gedeelten, verboden.

SINTERKLAAS TE
AMSTERDAMWORDT Sint Nicolaas over geheel ons land — in

stad en dorp — op velerlei wijze herdacht, nergens
M'ordt hij ,,zóó hartelijk cn volop, zóó rijkelijk en
algemeen gevierd" als juist te Amsterdam.^ Dit

beweerde Jan ter Gouw in 1862 en wie zou het heter kunnen

weten dan hij! Trou-wens liet hij het niet bij deze bloote bewe
ring, maar met deugdelijke be\vijzen zette hij haar de noodige
kracht hij. S! In overeenstemming met de bekende legende
van de bezM^ering van den storm was St. Nicolaas al van ouds
her de patroon van alle zeevarenden en over heel de Christen
wereld stond hij in alle havenplaatsen in hooge eere. SI
Reeds in de 10e en 11c eeuw verrezen ook in ons land kerken

en kapellen aan hem gewijd en na een schipbreuk hingen de
overlevenden hun van het zeewater doorweekte kleeren in deze

kapellen ten toon als dank voor de gelukkige redding. SI Geen
Avonder, dat, toen Oud-Amsterdam zieh als visschersdorpje
begon te ontwikkelen, de patroon der zeevarenden een van de
eerste schutsheiligen der gildehroeders Averd. Het oudste be
kende Amsterdamsche gilde, dat van de kleermakers, droog
scheerders en lakenkoopers, het ,,Sinte Nyclaes gylde" be
stond volgens geschreven oorkonde reeds in 1371. SI Zoo zijn
dus de banden tusschen Sint Nicolaas en Amsterdam al min

stens een 600 jaren oud en zeker zullen Aveinig plaatsen op zoo
oude relaties kunnen hogen. SI Aanvankelijk had het onaan
zienlijk dorpje aan de rechterzijde van den Amstel nog geen
eigen kerk. Maar toen deze eenigen tijd later verrees, sprak
het haast vanzelf, dat zij gewijd Avas aan Sint Nicolaas. De
kerk droeg nog slechts een eenvoudig houten spitsje, maar
later zou de toren van steen Avorden opgetrokken en alsOude-
kerkstoren de stad tot op den huldigen dag ten sieraad strek
ken. SI Geleidelijk ging Amsterdam zich nu uitbreiden en
enkele malen moest de stad Avorden uitgelegd. SQ Tegenover
de ,,Kerkezijde" ontstond op den linker Amsteloever een
nieuAve buurt, oorspronkelijk naar den eenigen ter plaatse
aaiiAvezigen molen, de .,Windniolenzijde" genaamd. Pas later
Averden deze namen vervangen door ,,Oude Zijde" en ..NieuAve
Zijde". Het oude kerkje kon langzamerhand de steeds talrijker
parochianen niet meer bevatten en daarom gaf de bisschop
van Utrecht verlof een nieuAve kerk te bouAven. Deze AA^erd

gewijd aan de Maagd Maria, maar weldra werd ze in den volks
mond aangeduid als ,,dc NieuAve Kerk", een naam dien ze
tot nu toe heeft behouden. SI Zoo Avas Amsterdam verdeeld in

tAvee parochies: de St. Nicolaas- en de Onze Lieve VrouAven-
parochie. Maar nu Avaren de Amsterdammers van de NieuAve
Zijde van hun goeden ouden Sinterklaas gescheiden. SI Dat Avas
te erg. Al hadden ze dan geen St. Nicolaaskèrk meer, daarom
behoefden ze Sinterklaas zèlf toch nog niet geheel en al inden

steek te laten. En daarom plaatsten ze op den NieuAven dijk
oi) den straathoek recht tegenover de Sint Nicolaaskèrk een
Sinterklaas ..in een casse ofte huysken . En als het feest aan
de Oude Zijde gevierd Averd in de kerk, dan vierde men het
aan de Nieuwe Zijde op straat en met niet minder vreugde en
hartelijkheid. De parochianen kwamen te zamen op den hoek
van de straat en de scholieren hehhende al e haer choor-
cleederen aen. schonken hem een deuntghen, ende de Capeilaen
ons het Oremus". S! Deze feestelijkheid wekte evenwel weer
den naijver van de Oude Zijde op en om nu nmt onder te doen
voor die van de Nieuwe Zijde richtten zij in hun kerk een
standbeeld van St. Nicolaas op van klinklaar zilver, dat hijna
1000 Carolusgulden kostte, een heele som voor dien tijd. SI
Van dit zilveren beeld werd in 1578 een vierkante noodmunt
geslagen. Het NieuAA C Zijds Sinterklaasje is waarschijnlijk ten
tijde van den Beeldenstrom weggenomen en sindsdien ver
dwenen. Maar de herinnering er aan bleef bewaard in den
naam van de straat, waar het eenmaal stond: de Sint Nicolaas-
.straat. S! Zijn deze beide beeldjes dus allang verdwenen een
derde heeft het langer uitgehouden. Het is de bekende af
beelding van Amsterdams scbutsbeilige met de drie naakte
kindertjes in de tobbe, zooals ze door den goeden bisschop van
Myra Aveer tot leven geAvekt Averden bij den kannibaalschen
Avaard. die ze zijn gasten dacht op te dienen. ..Sinteiclaes
staat er onder het beeldje. 't Is volgens ter Gouw geen plat
Amsterdamsch, maar zuiver Hollandsch uit de 14e eeuw: een
samentrekking van Sint her Claes, Avat dan ..Heilige Heer
Klaas" zou beteekenen. SI Het beeld stond op den Dam in
den zijmuur van het hoekhuis aan het Damrak. De verklaring,
dat het juist hier Avas neergezet, is te zoeken in de omstandig
heid, dat op den Dam de Sint Nicolaasmarkt gehouden werd
en van ouds stonden deze markten onder bijzondere bescher
ming van den kerkheilige. Onze Sinterklaas beA'ond zieh daar
dus als beschermgeest van de Sint Nicolaasmarkt. de plaats.
Avaar onze voorouders zoo menig en uitbundig genot gesmaakt
hebben. SU Hier stonden omstreeks 1.5()ü tusschen de M aag
en de Vischmarkt, van het Damrak tot het Rokin. de koek
kramen in een dubbele rij en een onafgebroken stroom van
poorters en poorteressen golfde er langs. En verilerop. tusschen
den Middeldam en het Rooleeuw steegje A\ as de st andplaats
voor de knuAvagens, Avaar de mindere man ook voor zijn kroost
de noodige ..Slickerdemickjes" kon opdoen. De kinderen
hadden voor dezen dag vrij van school. In troepen trokken ze
rond met jiapieren vaantjes, die ze kochten bij den honden
slager van de Oude Kerk. SI En niet alleen koekkramen ston
den hier. Neen, 't was een volledige kermis, waar ..sprook-
sprekers" en ,,retrosijnen" hun stellaadje van planken en
palen hadden opgeslagen en hun zotternijen vertoonden.waar
Meester Kokadoris, de beroemde kAvakzalver. met z'n heele
Avinkel van ,,salven, oliën, wateren, wormkruvd ofte andere
speciën ofte compositiën, om verschevde quah-n ende acciden
ten te konnen genesen ' den doctoor speelde, waar honden
gevechten werden geleverd. Avaar tientallen bedelaars een be
roep deden op de goedgeefschheid van de burgerij, kortom:
Avaar alle kermisvermakelijkheden vertegenAvoordigd waren.
SI Jot laat in den nacht ging deze vroolijkheid maar door.
tot groote ergernis van de rustige, bezadigde burgers. S3 En
bovendien strekte dit alles tot ..sujierstitie end<* afgoderi) . SI
Den 5en December 1613 Averd dan ook van het oude raadhuis
een keur afgekondigd, om bekend te maken, dat het dat jaar
verboden zou zijn op den Dam kraampjes neer te zetten,
omdat „in de kraamen vercoft Averden verschevde goederen,
die men den cleynen kinderen dyets rnaeckte." dat Nicolaes
lunluj den gaf . Het Avas ..een saeeke. strijdende teghens alle
goec e or re ende polityc . waardoor ..de menschen Avierden
afgeleyeM van de Avaare Godesdyenst". SI En niet alleen wer-
t en de kraampjes verboden, neen. het was zelfs ..op een poene
van dertigh stuyvers" verboden allerlei ..eetbaare of anderen
waaren ..over straet te draaghen of thuys te brengen". En

wTrd *^1^" keuren nog meerdere kracht bij te zettenwerd bepaald dat ouders voor hun kinderen, meesters en
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klok afgeloopeii moest zijn. S3 Maar al deze bepalingen hielpen
niet of slechts voor korten duur. De Amsterdammers waren te
verzot op hun Sint Nicolaasfeest, dan dat ze zich dit zoo maar
ontnemen lieten. Totdat tenslotte de veranderde maatschap
pelijke omstandigheden ongewild deden, wat alle verbods
bepalingen te zamen nooit hadden kunnen bereiken. SI In
de vorige eeuw verliep de markt geleidelijk: de winkels namen
de taak over, die de markt in vroeger tijden vervuld had. En een
fleurig stuk oud volksleven was wederom verdwenen. W. v. L.

STORMNACHT
Als aarzlend na den stormbewogen nacht
Kruipt traag het vage licht langs huizenranden;
Hoe snel vernielden ongeziene handen
De goudgekleurde late najaarspracht;
Ontredderd staan de hoornen aan de gracht,
Die gistren nog in avondvuurgloed brandden;
Van over verre, kale weidelanden
Ruischt fijne regen aan, oneindig zacht.
En hult de aarde in een grijs gewaad.
Hoog in den sombren morgenschemer staat
Het donker silhouet van hoogen toren.
Stil glijdt een zwarte schaduw door de straat:
De wilde nacht ziet zwijgend om, en gaat ....
Een grauwe morgen is geboren.

M. C. V. O.—V. D.

BEP
DOOR A. Potasse-KummelELISABET Roorda toont zich een schilderes van groot

talent, lees ik in de courant. §3 In gedachten zie ik
de forsche, stoere koppen, die op de tentoonstelling
zoo zeer de aandacht trokken. SQ Ik moet erkennen,

een schilderes is ze geworden, maar hoe heel anders heeft
ze zich ontwikkeld, dan haar eerste werk deed vermoeden.
S3 Ze kwam geregeld bij ons thuis, toen ze nog meisje en
eenvoudig-weg Bep voor ons was. S3 Ze zou onzen jongen
schilderen. Zelf was ze nog kind bijna, met haar strak-gladde
jongenskopje, haar spichtige bakvischbcenen en de lange
armen, waar ze doorloopend geen weg mee wist. §3 Maar
teekenen kón ze. Zelfs was haar werk toen al enkele malen

bekroond met een eersten prijs. Bloemen en vlinders kon ze
schetsen, tot groote bewondering van ons allen, maar zelf
was ze zelden voldaan over haar werk. De mooiste schetsen

liet ze slingeren en het teekenare.sje van de fijnste vormen
kon even later stoeien met de jongens als een halve wilde.
S3 Aan schilderen had ze zich toen nog niet gevmagd. Doch
het hel-blonde jongetje met zijn bruin gebrand snoetje en
grappige wipneusje had blijkbaar haar inspiratie opgeAvekt en
ik had boven een kamer ontruimd voor schilderes en model.

S3 Speelgoed en boekjes had ik neergezet om het vaak al
te levenslustige ventje te bewegen in de kamer te blijven. S3
Wonderlijk rustig bleef het boven. §3 Ik popelde van ver-'
langen om het kunstproduct in wording te aanschouwen.
Mijn jongetje zag ik in gedachten al op het doek in kleur,
zoodat dit stukje kinderleven bewaard zou blijven. Storen
durfde ik niet. Zachtjes had ik enkele versnaperingen om den
hoek van de deur gezet. S3 Maar nu het al maar stil bleef,
kon ik mijn nieuwsgierigheid niet langer bedAvingen. §3 Stil
letjes deed ik dc deur open. S3 Daar zag ik een schilderij!
S3 Op den grond, lang-uitgestrekt, de schilderes. 53 Als een
spinnend poesje, dicht tegen haar aan, het model. 53 Bep
vertelde een verhaal uit bet groote geliefde sprookjesboek.
53 Warm klonk haar jonge stem. Heel anders dan die ik
kende, als ze met bravour bij ons beneden van haar bele
vingen vertelde. 53 Zóó verdiept Avaren beiden, dat ze mijn
binnenkomen niet eens bemerkten. 53 Op het strak gespannen
doek in den hoek was alleen een grappig rechtopstaand hel
blond jongenskuifje geschilderd. 53 Een poos later kAvam
het tAveetal met veel lawaai naar beneden. 53 ,,Ik ben van
morgen niet erg opgeschoten," klonk het al op de trap. 53
Nonchalant met de tasch ZAvaaiend kAvam ze binnen. Bep,
zooals ik haar kende, uitdagend en druk. 53 Nu staat haar
naam vermeld als een der grooten. In gedachten vergelijk
ik de teere bloemenschetsen van het meisje Bep, met de
zoozeer geprezen tentoonstelling-stukken en ik Aveet dat er

iets moois verloren is gegaan. 53 Als levend schilderij zal
altijd mij voor oogen blijven het meisje dat een moment
vrouAV' en moeder in volmaakte schoonheid openbaarde en
die met sprookjes-stem verhaaltjes vertelde, zóó, dat een
levenslustig Aumtje tijd en Avereld vergat, uren lang.

Een merkwaardige land
streek in Spanje

DOOR WiLI.Y A AN DER TaKHet is een merkAvaardig iets. dat de meesten van hen-
die hun reiz<'n nog nooit uitgestrekt hebben tot
Spanje en die het land dus niet kennen, zich er een
volmaakt verkeerde voorstelling van maken. Is daar

aan het feit schuld, dat een van de Aveinige positieve dingen,
die men meestal A'an Spanje weet. het feit is. dat het een arm
land is — een A'an de armste, zoo niet het armste van Europa?
.la, maar Avat een wonderlijk rijk arm land is het! Of is het te
Avijten aan het zeer bejjerkt aantal geijkte foto's van een nog
beperkter aantal geijkte onderAverpen, dat den gemiddelden
mensch in den looj) A'an zijn leven van Spanje onder de oogen
komt. en die dan. zoodra Spanje ter sprake komt, voor hun
geest opdoemen en A'oor hen heel Spanje A'ertegenAvoordigen?
Wie Aveet er niet mee te praten van den LeeuAvenhof in het
Alhambra te Granada. van de romantische Spaansche namaak-
zigeunerinnen met een verleidelijken blik in de oogen en ge
schilderde S])aansche krullen uit Sevilla, van de poort van
Alcantara bij de brug OA'er de Taag te Toledo. en van de sinaas-
appelgaarden bij Valencia — een viertal dat vrijAAcl steevast
,,het schoone. romantische Spanje" bij alle mogelijke voor
komende gelegenheden vertegenwoordigt? Zij, die Spanje ge
heel of gedeeltelijk kennen. Aveten. dat als er een land in
Europa aans])raak mag maken op onuitputtelijke veelzijdig
heid, het Spanje is: zij kennen natuurlijk ook den Leeuwenhof
en de zigeunerinnen en de sinaasappelgaarden en Toledo. en
geA'en ze Avat hun toekomt; maar voor hen zijn en blijven het
enkele schoonheden en merkwaardigheden uit een land, dat
van schoonheden en merkAvaardigheden overloopt, en die om
een aantal niet hcelemaal duidelijke redenen steeds Aveer op-
nieUAV boven alle andere verkoren Avorden als het gaat om
het buitenland te doen genieten van wat ..typisch Spaansch'
is. Wij. Hollanders, weten van dergelijke dingen mee te praten
— hoe lang A'echten Avij al niet tegen onze ..typisch Holland-
sche" molens en Volendammer hoertjes en boerinnetjes, waar-
A'oor in het buitenland zooveel ander typisch Hollandsch
schoon verAvaarloosd Acordt? 53 Er bestaat in Spanje zooveel
meer dan het Alhambra. dan Toledo. dan op vreemdelingen
ingestelde zigeunerromantiek. er bestaan zoo oneindig \'eel
meer landschappen dan de sinaasappelgaarden — en zoo on
eindig veel typischer. Niettemin kunnen nog weinigen zich
Spanje A'oorstellen zooals het werkelijk is: een land met een
voortdurend Avisselend en steeds boeiend landschap, een land
met honderden, met duizenden aspecten .... Die veelzijdig
heid A'an Spanje strekt zich zelfs uit buiten de grenzen van
Avat men ..typisch Spaansch" zou kunnen noemen, als men die
grenzen zoo ruim neemt als ze eigenlijk genomen moesten
worden en het maar zoo zelden worden. En het vergast soms
zelfs menscheu. die het kennen, op verrassingen, die maken,
dat ze zich toch even in den arm moeten knijpen en tegen
zichzelf zeggen: ...Ja Averkelijk. Ave zitten in Spanje!" Het heeft
Avonderlijke landstreken, die men nooit zou verwachten in
Avelk land A'an Europa ook te vinden: het heeft er meer
dan een. maar de mcrkAvaardigste is wel de streek, die zich
uitstrekt tusschen .41icante en Murcia, en die een volkomen

on-Spaansch, en een zuiver Afrikaanseh karakter heeft ....
53 Een inerkAvaardige gCAvaarwording is het zoo midden in
Spanje een oiiA'erA alscht stukje Afrika te A'inden .... TX e
kAvamen van Alicante. vriendelijk, vredig Spaansch stadje,
met een kneuterige palmenesplanade aan een zachtjes wiege
lende blauAve Middellandsche Zee, en om ons heen Avas het
landschap niet anders dan we het tot nog toe in heel den
Spaanschen LcA'ant gezien hadden: eindelooze sinaasappel
gaarden strekten zich links en rechts A an den weg uit, die af
en toe gladjes een ..rambla" (uitgedroogde rivierbedding)
indook en zich dan bedaard Aveer oprichtte tusschen weer
eindelooze velden ZAvaar beladen sinaasappelboomen.

[Slot op blz. 576)
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Tusschen Haastrecht en Schoonhoven. - De Vtist
DOOR G. C. H. BloemenHeel Holland door vindt go tusschen de polders de

breede vaarten en slooten met de zandwegen er naast,
of, in wat meer betreden streken, de klinkerwegen en
daar langs de boerenhofsteden en de behuizingen, om

ringd door wat tuin en wat hoornen. Daarachter, buiten die
bebouwde strookcn, liggen de weiden, de polders in hun stilh^
eenzaamheid. Dit typisch hollandsche heeft de Vliststreek in
versterkte mate. Het M'ater kronkelt daar in kalme strooming
voort, er ligt 'n smalle weg langs, als 'n dijk, en tegen de
glooiing naar de polders toe liggen er de nette, kraakheldere
boerderijen, dicht aan den weg, soms ook wat verderaf, wat
dieper, maar toch alle langs het water. De stroom is immers
als een deel van de hofstee. Elke woning heeft haar vlondertje
liggen op dien gladden waterspiegel, en de moeders en de
meiden spoelen daar de wasch en ze schuren er de kannen
blank tot ze glanzen als tinnen siervaten. en op de Zondagen
neemt vader 'n stoel mee en gaat er op z'n vlondertje zitten
mijmeren, z'n oogen dwalend over het stille water, dat onbe
roerde gladde water van de Vlist. dat zoo elegant en gracieus
in allerlei bochten kronkelt. Ge moet daar ook eens van uw
fiets stappen en eens wat zitten gaan langs den waterkant. Ge
zult dan, als ge innerlijk stil kunt zijn en goed weet te luis
teren, in het ,,ranke riet" het ruischen hooren van 'n streelend
windje, dat zoo schalks speelt daar tusschen die rietpluimen.
En misschien zal dan uw oog op het watervlak ook zoeken
naar zoo'n ,,krinkelend wrinkelend w'aterding, met zoo'n zw art
kabotscken aan". Want hoe ge gestemd zijt. dat is zeker, als ge
stil aan den Vlistoever zit. zal er vreugde in u opwellen en
ge zult misschien ook denken aan dien heerlijken Gezelle, die
de door de ongerej)te natuur opgewekte gevoelens zoo meester
lijk wist te vertolken. SQ Én dan die wilgen aan de Ylist.
Bijna geheel den stroom langs staan zij met hun verweerde
koppen, alle naar liet water gebogen, in stille vertrouwelijk
heid overneigend. Als ge er al die oude, trouwe wilgen zoo
ziet, dan denkt ge toch ook even aan dat aardige kinderliedje

^Slot)
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uadercl zijt, ziet ge ginds tegen den vlakken hemel reeds het
silhouet van Schoonhoven zich afteekenen. De fraaie torentjes
van de kerk en het raadhuis maken 'n goed figuur. Als uit 'ii
blauwig waas doemt het stadje op. 't Ligt nog te ver af om
al details te kunnen onderscheiden, maar hoe dichter ge 't
nadert, hoe aantrekkelijker dit stadje lijken zal. 't Verleden
begint weer te leven. Ook de Vlist heeft z'n verleden na
tuurlijk, maar ge merkt daar niet.s van. Daar hebben de
menschen uit vroeger eeuwen geen sporen gelaten van hun
doen en bedrijf. De natuur is daar de haas gebleven en zij
IS er dat nog. Maar zoo'n provinciestadje — en waarlijk
met zoo'n heel klein stadje als Schoonhoven is, heeft een
nog goed te onderkennen verleden. Duidelijk valt er op te mer
ken hoe intensief er geleefd en gewerkt is gedurende vele
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den thans nog geldenden naam Schoonhoven en verklaren
de herkomst ervan uit de schoone hoven en „bevallige
plantaadjen", die men in de omgeving der stad zoo vele
vond. 83 Waar nu de naam Schoonhoven vandaan komt,
is overigens van weinig beteekenis. Belangrijker is, dat
de stad kan wijzen op een zeer hoogen ouderdom. Er zijn
er, die meenen, dat de stad reeds in 787 bestond, maar daar
voor is geen bewijs te vinden. De eerste vermelding van
Schoonhoven dateert uit 1234. toen graaf Florens V op
verzoek van Otto van Holland, 36e bisschop van Utrecht,
een zwarcn dijk liet leggen langs de Lek van Amerongen
tot Schoonhoven. 83 Ruim is het aandeel getveest, dat
deze Lekstad gehad heeft in de gebeurtenissen der his
torie. Weinig is haar voorbij gegaan, verwoesting, brand,
hinderlijke (legerbezetting en, wat
wacht in een stad zóó dicht 5 bij
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de
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strooming en watersnood waren haar deel. 83 Tijdens
den opstand tegen Spanje ondervond Schoonhoven ook
wat het beteekende, dat de Vereenigde Nederlandsche Ge
westen in oorlog waren en niet lang daarna zag het binnen
zijn muren een verwoeden strijd ontbranden tusschen remon
stranten en contraremonstranten, waarvan een fleurig verbaal
zou zijn op te disschen, ware bet niet dat daar door de oji-
merkzaamheid te veel zou worden afgeleid van hetgeen ook
thans nog de aandacht van een belangstellend bezoeker ver
dient. 83 Dat is op de eerste plaats bet fraaie stadhuis. Den
7en April 1452 werd van dit gebouw de eerste steen gelegd.
Dat staat aldus opgeteekend in het j poortersboek van de
stad: ,,Int jaer ons Heeren MCCCC twe ende vijftich opten
zevenden dacb in aprille bij den rechte voorscreven wert
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wen met wapenborden, eenige jaren later, in 1611. werd aan
de voorzijde een hooge trap met opengewerkte leuning aange
bracht. Hoe 't Schoonhovensche stadhuis er toen uitzag,
blijkt uit de gereproduceerde gravure der vorige bladz.. ont
leend aan het werk van H. van Berkum over Schoonhoven.
Deze gravure is van 1762. Het zou na dat jaar niet lang
meer duren of men begon weer met knoeierijen aan den
gevel. De fraaie gothische vensters werden in 1775 ver
vangen door leelijke vierkante ramen en men prutste nog
wat aan details, totdat als resultaat verworven werd de
gevel zooals zij tot voor een paar jaar zich vertoonde.
Dat in onzen tijd geen vrede kon bestaan met een zóó
van alle schoonheid ontdaan bouwkundig monument, dat
eertijds de roem van de stad was. laat zich verstaan.
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licrstelUng verricht naar de thans heersehendc bouwkun
dige hcgrijjpen. Dit beteekende in casu dat geen gothi-

ramen zouden worden ber-aangebraebt, en daaropscbe

was bet gemeentebestuur toch wel zeer gesteld. Ware de
toestand van bet stadhuis niet zoo bouwvallig geweest,
welliebt bad de gemeenteraad bet door^-Monumentenzorg
ontMorpen plan niet aanvaard. Hij deed dit nu, door de
omstandigheden gedwongen, wel in zijn vergadering van
18 Januari 1926, ,,slechts noodgedwongen", zooals de ge-
meeutearcbivaris in zijn studie over bet stadhuis formu
leert, ,,onder uitdrukking geven aan zijn leedwezen, dat de
gevel van bet stadhuis wat betreft de boogramen, niet in zijn
ouden luister kon worden hersteld". In 1929 kwam de restau
ratie — welke bad plaats gevonden onder leiding van den
beer G. de Hoog, onderdirecteur van Monumentenzorg —
gereed. Het resultaat kan men aanschouwen wanneer men
thans bet stadje bezoekt. Men ziet dan op bet plein
vóór bet stadhuis een cirkel van witte steenen. Daar was.
naar de geschiedenis wil, de oude gerechtsplaats, waar de
vonnissen werden geexeeuteerd. In 1591 zou op die plek
een oude vrouw, Marrigje Ariens, die was besebuldigd van
tooverij, zijn geworgd en verbrand. Er zijn echter andere
bistoriesebrijvers, die in den witten eirkel de plaats zien
Avaarop een nieuwe Heer werd ingehuldigd. SI In belangrijk-
beid bet tweede der Seboonbovensebe opmerkenswaardige
gebouwen is de Nedcrd. Hervormde Kerk. Zij M crd omstreeks
1400 gebouwd in de plaats van een oudere, die reeds in
1234 vermeld wordt. Het is een belangrijk bouwwerk, kloek
en forseb, met z'n breeden, niet te boogen. maar uitermate
sierlijken toren. Thans staat deze toren tusseben de steigers en
is men bezig aan een grondige restauratie. De hoofdpoort, zoo-

•ib zü op de hierbij gevoegde aflmelding voorkomt, is eveneens
:  ' deze Restauratie betrokken. SI Een zeer belangri|k stuk is
. Heerenbank. welke in «leze kerk geplaatst werd. Zij i, ̂er-

.ierd met zinrijk en gevoelig gesneden beeldbouwwerk. Indien
we echter over deze en dergelijke zaken zouden uitweiden,
w ire daarvoor meer tijd noodig. dan we ons thans voorgesteld
luRben te benutten voor bet ontvangen van een indruk van
deze stede aan de Lek. SQ Kr zijn nog zoovele andere dingen,
die in Schoonhoven de aandacht waa^ zijn. doch daarvoor
loont de moeite van een apart bezoek ^ Laten we nog slechts
via de schilderachtige haven, met z n knoestig geboomte, even
ons gaan verpoozen aan de Lek bij het veer. Daar .staat nog
de oude Veerpoort van 16(11. Een machtig ding. imposant
genoeg om zelfs in het aanseliijn % an den majestueusen Lek
stroom van de waardigh.-id der stad jegens de voorbijvarenden
te getuigen, 't Doet goed. daar aan de breede. tiere Lek eens
even te rusten, "t Is er een gezellig vertier van slrepen. aken.
raderbooten en andere dingen, die men zoo al op groote rivie
ren ziet; en dan dat onophoudelijk heen-en-weer gaan van de
veerpont, die steeds weer nii-uwe mensehen naar de overzijde
brengt en van de overzijde, de groote Alblasserwaard. naar het
allijd bedrijvige Seboonhoxen. Als we nu teruggaan,
zouden we wel een anderen weg naar hui> kunnen kiezen,
maar de vraag is. ol dat wid wen.'-ehelijk moet geacht worden.
De indrukken van onzi'ii kalnien toeht i\aren \an zoo bonte
sehakeering en zoo groote x erselieidenlieid. dat het slechts tot
hernieuwing van vreugde kan dienen om op denzellden weg
terug, nog eens aan v erseheidene dii'r indrukkim een sterker
accent te verleenen. Als we .Selioonhoven achter den rug heb
ben straks, en weer tusseben de ̂  list en de knusse behuizingen
aan z"n oevers door fietsen, dan zal het ons aarscliijnlijk op-
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vallen hoe weinig tegenstelling er bestaat tusschen het land
en de stad. Beide verdragen elkaar, beide hooren bij elkaar
en hebben elkander noodig. Ze zijn samengegroeid en leiden
één leven, al eeuwen lang en nog voortdurend, met het vooruit
zicht op een blijvend vredig bestaan, niet naast, maar met
elkaar.

DE HOLLANDSCHE

KEESHOND
DOOR P. M. C. ToepoelDe Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Neder

land en Goethe's Duivel zijn.twee wel zeer verschil
lende instellingen! Terwijl de laat.ste, als bekend,
steeds het kwade beoogt, doch het goede schept,

heelt onze Raad ongetwijfeld altijd het goede voor,maar
sticht hij daarbij wel eens het kwade.j SI Zooals bij den Hol-
landschen keeshond, ,,made in England, patentedl926' ,
officieel afgemaakt in Nederland 1934. SÜHeel de wereld over
bestaat de kees. Hij moet zeer, zéér oud wezen. De hond der
paalwoningen (canis palustris) van midden-Europa toch,was
reeds een kees. Volgens Richard Strebel zou de paalwoning
hond zich verspreid hebben, wellicht echter blijkt later, dat
deze hond, die zich door zijn krulstaart en beharing zoo op
merkelijk onderscheidt van alle vormen van den wilden hond,
bij een meer ontwikkeld volk is ontstaan. Hoe het zij, kees-
achtio-e vindt men overal. De bekende kees over geheel mid
den-Europa, de eikhond in Noorwegen, de chow chow in
China en de Samojeed en de Eskimo bond in het hooge
Noorden. SI De kees met zijn voortreffelijke eigenschappen
van bewaker van buis en goed, kind en mede-dier, werd hond
in buis en hut, op boerderij en schip en begeleider van de
diligence en vrachtwagen. Overal waren keezen en overal
trokken ze door het land. Terwijl de welgestelden er jacht- en
zware waakhonden op na hielden, werd hij de volk.shond. ̂
Dit zal dan ook wel een der redenen zijn geweest, dat bij de
moeilijkheden tusschen de prinsen van Oranje en de regenten,
de laatsten, vooral in het democratische eind der achttiende
eeuw, den 'keeshond tot zinnebeeld kregen -- en aanvaard
den - en zelf keezen werden genoemd. Al bleef he^t eenvoudige
volk prinsgezind. S3 Waar een ras met zorg grfokt en gevoed
wordt .oToeit" het. In Nederland echter gold in de negen
tiende'eeuw de kees als niet chic en op de tjalk, hoogaars of
aak zou een groote hond te moeilijk zijn pweest. Sa Zoo
kwam het, dat ik in mijn jeugd in het eind der vorige eeuw
op de schepen, die door onze Anisterdamsche gracht voeren
of voor onze deur bleven overwinteren, den kees leerde ken
nen, die zoozeer de schippershond was, dat men nog wel zich
een vaartuig zonder vrouw, ja, zelfs zonder man «an booid
kon voorstellen, doch niet zonder kees. Ach, ach, wat heb
hen vcrwenscht, de luidruchtige rakkers, die in razeinij langs
het boord van het schip holden - en wat lagen er een schepen
bij ons in die jaren — eiken keer op den dag, dat ik met
de honden de gJacht rondliep! Ik. die zoo n afkeer heb van
lawaai. SI Daar die keezen nooit hun schip verbeten, zal dooi

de bazen meer invloed op hun liefdeleven zijn uitgeoefend,
dan anders bij den hond van den eenvoudige het geval is.
Ongetwijfeld is vooral op het karakter gelet, want w aakzaam
heid wms de eerste eisch. SQ In de eerste jaren onzer eeuw
verschenen talrijke keezen oji onze tentoonstellingen. Het
woord ,,HoIlandsclic kees" hoorde men toen niet. Daarentegen
werd wel het Duitsche tegenover het Engelsche tyjie gesteld.
Want in Engeland bestond de kees reeds tijdens het leven
van Gainsborough, gelijk vele zijner schilderijen, o.a. Perdita,
toonen. Foxdogs noemde men hen daar. Later hield koningin
Victoria er ecnige. Deze waren klein, onder de 10 kilogram en
wit. Zwarte, bruine in twee tinten, roode in twee tinten en
tweekleurige volgden. S3 Voor wat men thans politie-werk
noemt, fokte men op het vasteland groote keezen. Een. dien
ik goed gekend heb, was het ideaal van een afgerichten hond.

Nadat de heereii M. Kes.der en K. S. Schutte zich terugge
trokken hadden van het ras. werd het oj> de tentoonstellingen
noodlijdend. Tegelijk verdween het bij het volk en zells bij
den schippersstand. Waarom':' Waardoor? Men kan een dozijn
oorzaken bijeenzoeken, maar een bevredigend antwoord geven
zij niet. SI Alleen de dames Van der Blom hielden tot kort na
den wapenstilstand een })rachtige groep forsche keezen van
Duitschen stam. S3 Kort hierna is mevrouw M. baronesse V an
Hardenbroek van de Kleine Eindt de energiekste j)oging tot
vorming of herstel van een ras begonnen, die ons land na die
van wijlen den heer Korthals gekend heelt. De herinnering
aan een dierbaren keeshond, die als kind haar vriend geweest
was, deed haar besluiten zijn ras te herstellen. S3 Hier komen
wij voor de vraag of wel een slag keeshonden bestaan heelt,
dat zich voldoende onderscheidde van de overige keezen om
van een Hollandschen keeshond te spreken. Ik laat nu de
onjuistheid van Hollandsch daar, waar klaarblijkelijk Neder-
landsch wordt bedoeld. S3 Ik meende van niet. doch ik heb

van den beginne af diej)en eerbied gehad voor de vrouw, die
geheel alléén de zichzelf gestelde taak ging vervullen. Geheel
alléén. Want met uitzondering van den verslaggever van de
N.R.Ct., van den keurmeester den heer Krebs en van mijzelf,
ondervond zij alléén hoon en geen medewerking in kynologi-
sche kringen. SI Mevrouw Van Hardenbroek moest dan ook
wegen bewandelen, die voor het kynologisch begrij) wel uiter
mate zonderling waren. Zie. ons land heeft mooie honden
— jammer slechts, dat onvoldoende voeding en beweging hun
de volle schoonheid onthouden — maar het zet geen ras op.
Ons volk koopt liever kant <'n klaar een mode-ras in het
buitenland, dan dat het zijn eigen rassen aanhoudt of herstelt.
Voor den kynoloog. gewend honden te hestellen op officiëel-
gewaarhorgden stamboom, leek het bes])ottelijk hen op
Brahantsch erf en in achterhnurt en wel het meest in het
woonwagenkamp hijeen te zoeken. Vlaar het was de éénige
weg voor w ie het inzag als mevrouw Van Hardenbroek. Daar
bij had zij twee hondgenooten: de traditie en de afgelegen
heid van Brabant. Die twee hebben gezorgd voor de fok-
zuiverheid van wat zij kocht. Dat men zich beijverde goede
keezen voor haar te zoeken is ongetwijfeld te danken aan het
z u i vere,
dat in
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schamele volk moet den zuiveren opzet van mevrouw \ an
Hardenbroek aangevoeld en beantwoord hebben. SI Toch
zou zij niet geslaagd zijn, indien niet eene Engelscbe dame.
mevrouw Wingfield Digby, in 1926 op een zoiltocbt in Neder
land een paar keezen bad gekocht en die in Engeland ten
toongesteld. Zij baalde mij er bij of dit nu een Dutcb barge
dog was. Ik bevestigde bet. Een echte scbipperskees. beele-
maal niet zoo mooi als de groote, vierkante, rijkbebaarde
tentoonstellingskeesbond. Stralend toonde zij mij de pboto
van den echtgenoot, dien zij besteld bad. Maar ik wees
baar er op, dat zij bij dien Duitscben
tentoonstellingsbond liever een dito dame
moest laten komen en ik toonde baar
bet verschil aan tusscben de twee. Die
Dutcb barge dog was bij de niet gevraag
de rassen ingezonden, maar Cbarles
Cruft, dol belust op „nieuwtjes" voor
zijne tentoonstellingen, gaf bet ras(?)
eigen klassen. Een Nederlander zou ben
keuren, ze heetten ,,keeshonds" en bij
kreeg in den catalogus niet mr., doch
,,mijnbeer" voor zijn naam. SI We lo
geerden met nog meer bondenlicfbebbers
in bet bekende Nederlandscbe „Bangor-
bótel" te Londen, toen nog op Tor-
ringtonsquare, nu verplaatst naar Bed-
fordplace. Den avond voor de tentoon-
■stelling maakte ik een grapje over den
Hollandscben kees en vroeg of de keur
meester bet verschil wist met den . . . ja
met den wat? Met den Duitscben dan
maar, om bet kind een naam te geven. Hij
verzekerde mij, dat bet twee geheel ver
schillende rassen waren. Maar den ande
ren dag, terwijl bij vertwijfeld de meest
uiteenloopendc klassen keurde, die ik
ooit zag, vroeg ik den inzenders, boe zij
aan hunne dieren waren gekomen en bet
antwoord was eensluidend: uit Duitscb-
land! Hierbij moet men w"el bedenken, dat bet grootste deel
wel uit bet Rijnland zal zijn ingevoerd. S3 Uit dit hopeloos
verschillend materiaal beeft de Brit, schitterende fokker, in
korten tijd een uitstekenden keeshond gevormd van kleiner
maat dan de vroegere tentoonstellingskeeshond. Dit was
goed bekeken en een der voornaamste fokkers, baronnes
Burton, verklaarde mij ook ronduit,
dat zij wel wist, dat er geen Hol-
landscbe kees bestaan bad, doch
dat deze kleine maat beter ver
koopbaar bleek en dat zoo'n buiten-
landscb etiket een mooie reclame
was. SI Die Engelscbe Hollandscbe
keeshond, tot welks slagen ecnige
uit ons land door mevrouw Van
Hardenbvoek toegezonden bonden
niet weinig hebben bijgedragen,
beeft bier te lande den Holland
scben keeshond tot een door den
Raad van Beböer op Kynologiscb
Gebied in Nederland erkend ras
verbeven en, zooals dit vaker gaat,
bet levenswerk van mevrouw Van
Hardenbroek in gevaar gebracht.
De R. V. 5. toch beeft verleden
jaar eene commissie ingesteld om
de laspunten voor den Holland
scben kees op te maken. Aan wat
er verder is geschied, draagt de R.
V. B. geen schuld, maar wèl aan de samenstelling der com
missie. Terecht benoemde bij hierin mevrouw M. van Har
denbroek en de beeren M. Kessler, den oud-fokker, en G.
Krebs, den keurmeester. Maar men miste in deze commis
sie ten eerste een geneticus en dat in een land, waar een
intcrnationaal-gecerd geleerde als Dr. A. L. Hagedoorn. zelf
bondenfokker, woont en beschikbaar was, ten tweede ontbrak
iemand, die zoowel den bloei van den keeshond in ons land als
zijn ontstaan en ontwikkeling in Engeland bad gevolgd. In
deze commissie domineerde, schijnt het, één lid. De ras-
punten, die bier onverkort volgen, verschillen bijna alléén in
de hoogte van de Duitscbe, die voor de grauwe kleur liefst
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,5 „f daarboven heeft. Verder word, daarin vi.rkam
„?el Benoemd en moeten de »og™ "l;erf»taaa,Dit,,
Sr ehere bon» doe, hier »aarech,jnli|k he, hoofdDiit'chen kees «olfacht.g noemen ,en opa.chte van d.,
van den Hollandsehen. ter» >jl de Duitsche raspunlen ,oeh
evenals de onze van een vo.ssenhoofd spreken. De Duit.
rbe kees beeft behalve grauw, ook andere kleuren, ter-

wiil de onze alléén grauw mag wezen om Hollandscb te
zijn De officieele Engelscbe raspunten erkennen alléén deeimuwe kleur. De ideale hoogte js 18 mcb (bijna 46 cm),^  maar voorloopig moet nog het type

den door.slag geven. Het grootste ven-
.schil schuilt in de afteekeningen. Allp
drie de lijsten wenschen den snuit
donkerder, maar die van bet vaste
land verbieden zwart. Dit komt noch
tans vaak voor. geeft veel uitdrukkingen
wordt dan ook voorgestaan door dep
grooten bondenkenner en dierenschilder
Ricbard Strebel. Dan wenscbt de Brit
den ..bril", die ook al zoo aardig staat
en bij ons verboden is. as bet reeds
niet gelukkig om verschil te maken met
de reeds bestaande Engelscbe raspunten,
de voortzetting van het werk der com
missie. d.w .z. de splitsing der keezen in
Duitscbe en Hollandscbe door de nieuwe
keurmeesters, leidde tot een volkomem
scheiding. Deze jury. onervaren in dit ras.
en waaronder geen enkele geneticus,beeft
een jaar geleüen te Breda de nationali
teit onzer keezen vastgesteld. Broer en
zus. ouders en kroost, zij werden vaak
dc een Duitscb. de ander Hollandscb.
De ontstelde toeschouwer leerde al spoe
dig zelf de indeeling. Wat een tvpische
kees is wordt Duitscb. wat dit niet is.,
maar ook tot geen ander ras behoort,
wordt Hollandscb. SQ Deze keuring en de

volgende)^ bedoelden vooral de fokricbting aan te geven.
Men verbaast zich daarom over de zekerheid, waarmee deze
leiders, zonder ervaring in dit ras. durfden schiften. Zelfs
verleenden zij de qualificatie Uitmuntend en bet kampioen
schap, wat dus zeggen wil, dat bet vrijwel volmaakte reeds
bereikt is. Dit ideaal is Rekel, een braai hondje zonder be

kende afstamming en naar bet oor
deel van vele andere oude kynolo-
gen met mij een zeer matig keesje.
Een nietig hondje, welks hoofd geen
vossenboold is. Bij navraag waar
om deze als Adonis werd gekozen,
heb ik zoowel vernomen, dat bet
om zijn te verwachten nakomelingen
zou wezen, als omdat bij gelijkt op
de kynologiscbe jeugdliefde van een
der thans leidende figuren in dit
ras. In bet algemeen moet men
jeugdliefdes niet terugzien (men
vergelijke Dante s werk. die de zijne,
niet met Heine s ontboezeming,
toen bij de zijne wèl terugzag!) zij
vallen meestal onszelf en altijd an
deren tegen. Met Rekel moge dit
eerste niet bet geval wezen, hel
tweede gaat wel op. SI Gelukkig
beeft de Raad van Beheer thans
ook den beer J. L. J 1 H

larms.loog, tot keurmeester in dit raTÜnoemd e^n?e\TpTeh\'e"er
r  tentoonst^m:;^^l.t jaar, d,e te Rotterdam , met internaHonaaT ^ 'cbap op 1 en 2 September j.1 geen d^r bek a
verscheen en alléén Prof. Jbr V M M El
zond. De beste Maia bp^ft tl '- ' ' • ^"^s twee teefjes in-<la. ».at.,p 1,11 i,™ 4b„„» v'r li
worden, namelijk type, bet r)""
De Britten, die den kpp,, nboofd en gedrongen bouw.
SI Met ben mevrouw A Gat" bokken, gaan bun gang.»itr k.„„el„aam cileltt u 'li": f'™'' De Staer..
zich wel evenmin van ,t louw \ an Hardenbroek zal

°  "i"' «'!» iMen l,,e„j,„, al aal tij er-
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varen, dat men, alléén en ge
hoond, gemakkelijker werkt,
dan met verkeerde hulp. De
Raad van Beheer ten slotte
zal, hoewel gebonden door den
democratischen geest van on
zen tijd, ook niet stil zitten en
zoo schijnt mij de toekomst
verzekerd van een uiterst be

trouwbaar en bruikbaar ras,
onversehillig welk etiket het
draagt in de officiëele wereld
der kynologie. 83 Aangezien de
kees nog zoo veler vriend is,
volgen de raspunten hieronder
onverkort. Opdat men ons,
hondenvrienden niet te laag
zal aanslaan, wijs ik er op,
dat het gebruikelijk is te spre
ken van hoofd en beenen,in-
plaats van de uitdrukkingen,
welke men, ook in tegenstelling
van de wetenschappelijke ter
men. hieronder zal aantreffen.

Atg zmeui voorkomen. Korte
gedrongen figuur, volkomen
vierkant, met levendige hou
ding, vosachtige kop, spitse
ooren, zoo klein mogelijk: en
sterk over den rug gekrulden
staart, die bijna tot aan den
kraag reikt. De beharing is
grauw, overvloedig en los af
staand, aan den hals een kraag
vormend. Kop, ooren en pon
ten kort behaard. 83 Hals en

lichaam. Hals eer kort dan lang,
medewerkend tot den ge
drongen vorm van den hond.

Rug kort, in juiste verhouding tot de hoogte van den hond.
Borst diep, zooveel mogelijk reikend tot den elleboog. Rib
benkast gewelfd, doch niet tonvormig. Buik matig opge
trokken. De kop is vosachtig. Van boven gezien lijkt de kop
van achter het breedst, wordt wigvormig smaller tot de
neuspunt. Van terzijde gezien neusbeen recht of lichtelijk ge
welfd; ingevallen neusrug is foutief; stop goed afgeteekend,
maar geleidelijk van schedel in neus overgaande. De snuit,
van boven gezien,eerder vlak dan rond, wigvormig verloopend,
evenwijdig met den schedel en van ongeveer dezelfde lengte
als de sehedel. Gebit zuiver sluitend. Neus rond en klein; zwart.
De lippen goed aansluitend, niet overliggend. Lipranden
zwart. Ooren dun (geen vleeschoor), klein, dicht bij elkaar
geplaatst, hoe dichter hoe beter, driehoekig, hoogaangezet,
boven op en niet zijwaarts op den schedel, en altijd stijl recht
op gedragen. Gogen middelmatig groot, ovaal en altijd donker
gekleurd. Hoog aangezet, vast aanliggend over den rug ge
dragen; iets zijdelings gedragen wordt niet als fout aange
rekend, maar is minder gewenscht. De dikwijls aan de punt
van den staart voorkomende haak strekt tot aanbeveling. 81
Hanen en voeten. Voorpooten recht, van alle zijden bezien;
achterpooten slechts matig gehoekt; voeten rond en goed ge
sloten; teen goed gekromd; nagels zwart. 83 Beharing. Kop,
ooren, voeten, evenals de buiten- en binnenzijden der vóór-
en achterbecnen kort en dik behaard. Over het geheele lichaam
overvloedig en lang haar, stug aanvoelend. Deze lange be
haring wordt gesteund door een dikke onderbeharing, e
z.g.n. onderwol. Het eigenaardige der beharing bestaat hierin,
dat de lange beharing los en recht van het lichaam afstaat;
ook op den rug mag er geen scheiding invallen, maar moet het
haar los naar alle zijden uitstaan. De beharing is recht, zondei
golving of krul. Zij is bijzonder lang aan hals. schouders en
vóór aan de borst, zoodat zij een duidelijk afptcekende kraag

bot vormt. Ook de staart is zeer lang behaard. De acht, -

Foto H. Huysntaiis

AM0RPJI0PH.4LLUS TITANUM
OP 27 .]ÜLI 1933 IN 'S LANDS
PLANTENTUIN TE BUITEN

ZORG

zijde der voorbeeneii heeft sterk ontwikkelde, naar beneden
lengte afnemende beharing, z.g.n. veder eindigende bij den
voet. Overvloedig lang haar op de achterzijde der achteibeenen
vormt daar een z.g.
het s

?«»• ■» Ueu, over h., ge-

Jvervloedig lang naai op UI. av.-.. j i „„1

daar een z g.n. ..broek"; deze reikt echter met geheel tot. f I , Ut de voet zelve kort behaardsjironggew richt, zoodat dit ( n ut V _ ^ ^ __i_
81 Kleur. De klem

licht

heele lichaam. De onderzijde van den staart, de ,,bevedering"
en de ,,broek" evenals de beenen zijn gewoonlijk lichter van
kleur. De snuit liefst donkerder dan de kleur van het lichaam,
doch geen zwart masker vormend. Zwarte teenen of zwarte
vlekjes op de teenen zijn ongewenscht. 83 Grootte. De schouder
hoogte is, met aangedrukt haar niet hooger dan 45 cm, doch
niet lager dan 40 cm. 81 Diskwalificeerende fouten. Bruine,
vleesehkleurige of gevlekte neus. Niet staande ooren. 83
Stekend, zwavelkleurig oog. Glasoog. Witte vlekken aan
lichaam of voeten.

AMORPHOPHALLUS
TITANUMIN s Lands Plantentuin te Buitenzorg, welke, zooals be

kend, een wereldvermaardheid heeft en jaarlijks door
duizenden personen, o.w. vele geleerden, wordt bezocht,
heeft een Amorphophallus Titanum, afkomstig uit Su-

matra, gebloeid. 83 De bloem, bestaande uit een zuilvormige,
groengele kolf en een ter ongeveer balverhoogte reikende
gekartelde bladscheede, welke in open toestand purper ge
kleurd is, komt uit den grond uit een knol te voorschijn en
heeft een maand noodig om tot vollen wasdom te komen. 83
In dezen toestand blijft zij ongeveer een week en verspreidt
dan in den avond een ondraaglijke lucht. De inbeemsche
naam van een tot dezelfde familie beboerende bloem, doch
van zeer geringe afmetingen, welke op Java voorkomt, is
de Kembang bangké (Kembang = bloem en bangké =
kadaver). 81 Op de eerste foto. genomen op 27 Juli jl., is de
boogte 2.20 m en op 30 Juli d.a.v. met geopende van binnen

, zoo gelijkelijk mogelijk van
noch donker noch

Foto H. Huysmans
AMORPHOPHALLUS TITANUM OP 30 Jl LI 1934 IN 'S LJNOS
PLANTENTUIN TE BUITENZORG. DE BLOEM HAD EEN M4 4ND

NOODIG OM ALDUS UIT TE GROEIEN
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purpergekleurde en gekartelde bladsclieede 2.40 m (zie de
meetlatten op de foto's der vorige bladz.). Een vorig exem
plaar van een andere plant bereikte ongeveer 2 jaar ge
ledeneen topboogte van 2 m. S! Nadat de bloem uitge
bloeid en afgestorven is, (de zuilvormige kolf begeeft bet

t eerst) komt na geruiinen tijd de plant zelf uit den grond
bet afsterven daarvan vieer plaats te

De periode tusscben twee bloei

tijden is echter zeer grooi. nl. twee en een balf tot drie
jaren.

te voorschijn om na
maken voor de bloem.

echter zeer groot.

Decembermaand in Tjecho Slowakije
N verschillende Bobeemscbc en Moravische dorpen ver
brandt de jeugd elk jaarT

I een pop in vrouwenklee
I ding, die den wónter voor

stelt en naar een beidensebe
godin Morava beet. Deson
danks keert de wónter op den
dag van St. Barbara (4 De
cember) terug en wel als
oude vrouw 1). Zij gaat ge
kleed in bet wit, zwaait met
een sikkel en draagt in baar
rechterband een kruis. Elk

buis treedt ze binnen, laat
de kinderen knielen en gebe
den opzeggen en reikt bun
bet kruis om te kussen. SI

Met buitengewonen glans
doet den volgenden dag St.
Nieolaas zijn intrede. Een
,,looper" kondigt met zweep
geklap de komst van den hei
lige aan. Deze toont overal
zijn goed hart en vermaant
de kinderen nooit bet pad
der deugd te verlaten. SI
Naast St. Nieolaas gaat een engel, gekleed in bet wit. Hij
draagt een grootc, versierde korf met appels, noten, eboeo-
lade en ande

re lekkernijen,
maar beeft ook

een roede bij
zieb om ohge-
boorzame kin

deren te straf

fen. S2 Behal

ve de engel
begeleiden den
heilige talrijke
duivels, die
sebrikaanj a-
gend met ket
tingen ramme
len, klokjes
luiden en on

der t usseben

geen gelegen-
beidverzuimen

om lieve

woordjes tegen
jonge meisjes
te fluisteren.

Minder opge
wekt gedraagt
zieb de dood;
bij is gewapend
met een zeis,
herinnert er de

menseben aan

boe kort bet

leven is en dreigt dezen of genen binnenkort te zullen balen. SS
In de middeleeuwen werd op 6 Deeember bet St. Nieolaas-
feest met zooveel praebt te Praag gevierd, dat'Jiet stadsbestuur
bcrbaaldelijk ingreep ter beteugeling van de enorme uitgaven,
welke de burgers zieb veroorloofden. Thans is de dag van
St. Nieolaas in de Tsjeeboslowaakscbe hoofdstad weinig
anders dan bij ons; de kinderen plegen bun gevulde kousen
eebter niet onder een schoorsteen, doeb tusscben de dubbele
vensters te zoeken. De reden daarvan zal wel zijn, dat zoowel

1) Winter (zima) is in het Tsjechisch vrouwelijk; vandaar de zinne
beeldige voorstelling door een vrouw.

KERSTMIS IN SLOJVAKIJE. J

DE WINTER, VERBRAND OF VERDRONKEN
DEN DAG VAN SINT BARB

DOOR W. V.4LK , , ■ 1 u
te Praag als elders in de Republiek, rijken noch armen m hunbuizen een schoorsteen heb

ONGENS GAAN MET DEN STAL
VAN BETIILEHEM VAN HUIS TOT HUIS

ben. welke St. Nieolaas een
geschikte gelegenheid geeft
üin binnen te komen. SI Zeld
zaam is bet schouwspel, dat
men op 10 Deeember bier en
daar ten plattelande kan
waarnemen. De Heiland. St.
Nieolaas. St. Petrus, een engel
en de knecht Ruprecbt gaan
in optocht door de dorps
straat. kloppen aan elk ven
ster en vragen of zij binnen
mogen komen. Wordt bet
verzoek toegestaan, dan opent
de engel voorzichtig de deur
en begint :
..W ij komen uit den hemel

[op aarde
En brengen u nieuws van

[groote waarde.
O. Heiland blijf toch niet

[langer daar;
Men zet den stoel reeds voor

[U klaar."
SI De Heiland, herkenbaar aan een kroon van goudpapier,
treedt binnen en vertelt op aarde te zijn verschenen om iets

over bet ge
drag der kin
deren te ver

nemen. St. Ni-

colaas, die

daarop de ka
mer binnen

stapt, is belaas
niet over alle

kinderen even

goed te spre
ken en mop
pert:

..Indien ik dan

de waarheid

moet verkon-

[den,
De kinderen

zijn niet zon-
[der zonden.

Nadat ze de

school verla-

[ten.
Zie ik ben treu

zelen in alle

[straten.
En w at zij doen
in bun vrijen

[tijd
Is razen en

schelden uit

[baat en nijd.
de boeken

 IN HET VOORJAAR. KEERT 41 S VnniTTr z. „

Zonder zich te bedenken, vernielen ze
En hun sch

ARA (4 DECEMBER) TERUG ' ' OI'

riften slingeren in alle boeken.

Will T kinderen, behalve de coede.Willen slaan met een zween of een ^
SI Maar de Heiland is vergeven V 1 f
de engel, dat St. Petrus bhinen'zal'k; m"
wel iets in bet voordeel der , • , " en missebien nog
St. Petrus blijkt eebter ^eenszin " vertellen,
brave kinderen onaestraff' 0 T r' m<^ening. dat de niet-
dreigingen en roept'^dan den knecïn ̂ "'1 «-«-nige be-
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Ruprecht rust namelijk de plicht om voor de ware feeststem-
g te zoigtii en in verband daarmee; valt hij bij het over-
Hjf en van den drempel languit op den vloer en kreunt:
^iJrempels zijn er niet in mijn land;
Daarom va] ik hier binnen als een zak zand",
et slot is, dat alle kinderen versnaperingen en de hemel-

sc e gasten eenig geld krijgen. Betonnen zich de ouders niet
gierig, clan schiet er nog wel een vermanend liedje over. b.v.:

^Dij ouders, goeden naeht!
Geeft op uw kinderen aeht!
Zorgt, dat zij worden brave menschen;

W  goed als de wereld slechts kan wenschen."öJ Bij nadering van Kerstmis placht men eertijds in sommige
•stieken spinavonden te orgaiiiseeren èn voor de gezelligheid
o.n voor het verkrijgen van een extra verdienste, noodig om
^n familieleden en kennissen kerstkoeken te schenken.
Mocht de opbrengst der spinavonden niet voldoende zijn. dan
werd wel eens een geheele nacht — de z.g. ,,lange nacht" —
aan overarbeid gewijd. SI De kinderen verwachten een ge-
^henk van het Kerstmannetje, althans wanneer zij niet door
Ruprecht op slechte dingen werden betrapt. Soms komt deze,
gemaskerd en
gehuld in een
costuum van

stroo, plotse
ling een huis
binnen en wil
weten of de

kinderen heb
ben leeren

bidden en of
zij hun ouders
ook reden tot

klagen geven.
SI St. Thomas

herdenkt men

in enkele dor

pen door op
21 December

een met fak

kels versier

den wagen te
laten rijden en
daarna tot 2

uur 's nachts

gezellig bijeen
te b 1 ij V e n.
Dan gaat ech
ter langs alle
huizen een

man met

langen, witten
baard; het is

,,de nacht
wacht", die zingend waarsehuwt, dat het tijd is om naar hed
te gaan:

,,Mijn lieve dames en heeren, luistert goed:
De heilige klok heeft juist 2 uur geslagen.
Weest voorzichtig met vuur en lieht,
Opdat St. Thomas geen brand bij u sticht".

SI St. Thomasfeest valt natuurlijk op den kortsten dag van
het jaar, doch langen tijd gold 24 December als zoodanig.
Vandaar, dat de Tsjeehen nog tot in de XYIe eeuw de feesten
voor het nieuwe jaar begonnen met 24 Deceinbei. Thans
heeft deze dag als Heilige Avond voor de bevolking van het
platteland een zeer bijzondere beteekenis. Kippen en ganzen
krijgen extra goed eten, want dan zullen ze meer eieren leggen,
vooral als de boer zijn beesten zelf voedert. Ook moet hij goed
toezien, dat de knecht stallen en erf keurig m orde brengt,
terwijl zijn vrouw voor de reinheid van kamer en keuken zorg
draagt. Als lekkernij bij het avondeten wordt reeds des
middags een groote kerstkoek bereid en ondertusschen zitten
de kinderen in een hoek van de kamer en boiiwen met behulp
der gebakken poppen, die moeder uit de stad meebracht, een
Stal van Betlehem. Zoo nu en dan gaat de buitendeur open
en zingen eenige jongens een kerstlied. Een van hen. die den
Heiland voorsLlt en daarom een wit kleed en een papieren
kroon draagt, houdt in zijn handen een Sta van e e lem,
twee herders zingen zoo goed zij kunnen, maai een
— herkenbaar aan zijn zwart gezicbt — tracht hen van d

wijs t

KERSTMIS IN MORAVIE. DE HEILAND DRAA
ZINGEN EEN KERSTLIED EN DE DUIVEL, IIE

HEN VAN DE W

e brengen. Aadat het (■.hristuskiiidje een geschenk heelt
gekregen, trekt de stoet verder. SI 's Avonds wordt, indien
slechts eenigszins mogelijk, in elk gezin een feest maaltijd ge
noten. Alvorens de huisvrouw haar zegen over de sjiijzen uit
spreekt, ziet zij goed na of niets is vergeten, want onder tafel
wegloopen zou tot gevolg hebben, dat de broedhen later niet
lang genoeg op de eieren bleel zitten. Hebben alle huisge-
nooten jilaats genomen, dan zegt de vader een gebed, waarin
hij dankt voor het gelukkige jaar. dat ging en den wensch uit
het volgend jaar alle aanwezigen weer gezond en gelukkig
hijeen te zullen zien. Daarop snijdt moeder de kerstkoek aan.
legt de eerste plakjes oji zij en laat het gebak rondgaan.
Wanneer straks na het eindgebed de disehgenooteii zich op de
een of andere wijze vermaken, gaat zij naar den stal en geeft
alle dieren iets van het besjiaarde gtdiak, want de kerstkoek
beschermt het vee tegen elk ongeluk. De vischgraten. die van
den maaltijd overblijven, worden door de knechts begraven,
opdat de akkers altijd vruchtbaar blijven en de ooftboomen
goed zullen dragen. Tot middernacht — niemand zal ver
zuimen dan de mis bij te wonen — houdt men zich binnenshuis
bezig met spelletjes en tracht een blik in de toekomst te slaan.

De huisvader
b ij V oo r b eeld
vult wel eens
twaalf note-
doppen met
water of
twaalf uitge-
h o 1 d e u i e u
met zout om

den volgenden
morgen uit
den inhoud te
coneludeeren.
welke maan
den van het
komende jaar
droog zullen
zijn. Angstig
wordt het hem
te moede, als
de paarden op
stal slaan te
hinniken e n
e V e n erg is
het. wanneer
t ij d e n s den
maaltijd zijn
kaars uitgaat
of zich op den
muur z ij n
schaduw niet
a f t e k e n t.
want stellig

GT EEN STAL VAN BETHLEIIEM. TWEE HERDERS
RKENBAAR AAN HET ZWARTE MASKER. TR ACHT
IJS TE BRENGEN

zal hij dan den volgenden Heiligen .Avond niet meer beleven.
SI Jonge meisjes maken op den Heiligen Avond herrie bij het
kippenhok. Kraait de haan nog vóór de kipjien zich laten
hooren, dan is er een bruidegom op komst: de wachthond,
die in dat geval hij de huisdeur wordt gebracht, verklapt
door zijn geblaf uit welke windstreek de aanstaande te wachten
is. Ook de put bewijst goede diensten bij het verkennen dei-
toekomst: beantwoordt hij geroep met klokgelui, dan moet er
misschien spoedig iemand sterven, maar muziek voorspelt een
huwelijk. In sommige streken gaan de meisjes naar de naast-
bijzijnde beek en doen een greep in het w ater: een .stukje hout
geeft hoop op een timmerman, een brokje leer maakt een
schoenmaker gelukkig. Ook gebeurt het. dat een jonge dochter
den huisvloer veegt om het stof op een kruisweg te werpen.
Hoort zij hij die bezigheid een haan kraaien, dan is haar toe
komstige man een zanger; een schot belooft een jager tot
echtvriend. Soms neemt het meisje een apjiel. gaat in het voor
huis zitten en eet hem daar op. Komt nu ondertusschen een
man voorbij, zeker zal zij spoedig trouwen en . . . anders in
geen geval voor den volgenden Heiligen Avond. §3 Hoewel
dat niet ongevaarlijk is. zijn er toch dochteren van Eva. die
het geluk een handje probeeren te heljien. b.v. bij het orakel
van de ..scheepjes". Dat spel begint hiermee, dat een meisje
de doppen der eerstgegeten noten neemt en in elk een was-
kaarsje zet. Vervolgens plaatst zij de scheepjes, na aan alle een
naam te hebhen gegeven, in een kom met water en geeft ze een
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duwtje. Een belangrijk moment voorwaar, want de winnende
schipper zal haar binnenkort komen halen. Vandaar, dal
menigeen de verleiding niet kan weerstaan om den wedstrijd
door blazen te beïnvloeden, maar — ziedaar het gevaar — wie
één der kaarsjes uitblaast, moet spoedig sterven. SI Gelijk
boven vermeld, gold 25 December vele eeuwen als de dag.
waarop de zon terugkeerde en de vreugde daarover uitte zich
in acht tot twintig feestdagen. Sinds 354 is echter ook het
kerstfeest op 25 December gevierd, doch niet altijd op gelijke
wijze. Zoo heeft de gewoonte om geschenken onder den Stal
van Betlileliem te leggen, de laatste jaren moeten plaats ma
ken voor den versierden kerstboom. S! Het wrcede hevel

van Herodes leeft hier en daar nog voort in het ,.recht", dat
op 28 December de mannen hun vrouwen, de kinderen hun
ouders zoo lang mogen slaan tot een losgeld is betaald. De
herkentakken, waarmee de slagen worden uitgedeeld, dient
men reeds op den St. Barharadag te snijden en ergens in
het water te zetten, waar zij spoedig uitloopen. Op 28 De
cember bindt men die takken

dan door middel van een rood

handje aaneen om heter te
kunnen toeslaan. SI Het jaar
spoedt ten einde! Wie op
30 December naar de maan

ziet — zeggen de Tsjechen —
ontdekt David, spelend op
zijn harp. Maar voorzichtig,
voorzichtig! Er mocht eens
een snaar springen en ieder,
die daarvan getuige is, moet
weldra het licht uit de oogen
verliezen. SI Oudejaarsavond! Met den rug naar de deur
gekeerd, zitten de meisjes op den grond, maken een schoen
los en werpen hem door een krachtige heenheweging over
het hoofd. Wijst de neus nu naar de deur, dan is voor de
werpster een spoedig huwe
lijk weggelegd, maar als de
schoen dwars staat, is een
ernstige ziekte op komst.
Klokslag twaalf ijlen de
jongens naar huiten, maken
"een helsch lawaai en schieten

op heksen. In de steden wor
den de hooze geesten echter
sinds lang met rust gelaten;
men gaat er naar de kerk
en zit daarna in restaurants

en café's hijeen tot de tijd
is gekomen om elkaar een ge
lukkig jaar toe te wenschen.

f '- -.g-3 . .v m .

Foio W. de Graaf

Foto W
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GEZICHT OP ELCHE

vlakte. S3 Na Elche, Alhatera en Crevillente komen nog Cal-
losa de Segura en Orihuela. allemaal Afrikaansche dorpen
in Spanje; Murcia is weer puur Spaansch en na Murcia zijn
ook de dorpen weer Spaansch. Het lijkt of een stukje Afrika
per ongeluk naar Spanje overgewaaid is en daar tusschen
Alicante en Murcia terecht gekomen: een stukje Afrika met
vijf dorpen, en zonder bewoners. De Spanjaarden hebben toen
natuurlijk meteen bezit genomen van die vijf dorpen, en van
daar dus, dat ze alle vijf Spaansche inwoners, en Spaansche
namen hebben .... ^ Dat is natuurlijk een kostelijke
sprookjesoplossing voor het merkwaardige verschijnsel: mis
schien is het nog wel veel kostelijker dat men er geen andere
afdoende oplossing voor heeft kunnen vinden. Er zijn nu een
maal menschen. die niet in sprookjes gelooven — maar
voor dat stukje Afrika in Spanje schijnen ze het daar
toch mee te moeten doen. De aanwezigheid van palmen is
natuurlijk een klimaatskwestie en de uitgestrektheid van
de merkwaardige palmwouden tusschen Alicante en Mur

cia schijnt men behalve uit
het klimaat ook uit de plaat
selijke bodemgesteldheid te
kunnen afleiden. Maar er is

meer dan dat: en het wonder

lijke Afrikaansche karakter
van de dorpen en huizen
heeft men natuurlijk noch uit
klimaat, noch uit den bodem

kunnen afleiden, zoodat er

misschien toch op een ge-
heimzinnigen dag vijf .Afri
kaansche dorpen over de Mid-

dellandsche Zee naar Spanje toe zijn komen waaien. ..Quien
sahe?" zegt de Spanjaard. Wie weet? De streek verliest
door die onverklaarbaarheid allesbehalve aan charme, en

wint er eerder bij. En een wonderlijk soort van charme heeft
het dan om in Europa door
reusachtige palmwouden te
loopen. tusschen de recht en
eentonig omhoog rijzende
stammen, in de stilte, die

heerscht onder de hooge rui-
schende kronen. De ..palme-
rales" die samen ElcheN pal
menwoud vormen, zijn de
grootste en de beroemdste
uit de heele streek: zoo groot
zijn ze zelfs, dat men een gids
mee moet nemen, omdat het

voor een vreemde ondoenlijk
is om den weg tusschen de
alle op elkaar lijkende stam-

E VERTE GEZIEN

Een merkwaardige landstreek in Spanje
{Slot van bladz. 567)VRIJWEL niets wees erop, dat ons een verandering

te wachten stond; bij Alicante hadden we de kust
verlaten en het land werd nu wat droger en warmer,
zoodat de sinaasappelen wat schaarscher werden

— in de verte wuifde een enkele palmkroon, zooals we al
steeds in Spanje zoo hier en daar eens een palmenkroon had
den zien wuiven. We schuiven een heuvel op .... en boven
op dien heuvel staat de auto plotseling als vanzelf stil — want
voor ons ligt Afrika. Afrika in Spanje! Een dorp als een Afri-
kaansch oasisdorp: vrij groot met witte huizen, zooals alle
huizen in Spanje: maar allemaal huizen met Afrikaansche
platte daken en smalle kleine spleten van ramen. Tusschen de
huizen, naast de kerk met haar in de zon schitterenden blauw
betegelden koepel wuiven de palmen; links en rechts van het
dorp deint tot aan den horizon een oneindige golvende zee
van donkergroene palmenkronen. Het dorp heet Elche, vol
gens de kaart — een Spaansch klinkende naam genoeg voor
een Afrikaansch dorp! SI We rijden Elche door; er voorbij
ligt een heuvel, achter dien heuvel ligt Crevillente .... In en
om Crevillente wuiven de palmen, wit en gesloten liggen de
huizen er in de zon. Sfl We rijden Crevillente door; voorbij
Crevillente ligt een heuvel, achter dien heuvel ligt Alha
tera .... In en om Albatera stijgen de rechte palmenstammen
omhoog en heffen zelfbewust hun trossen van lange gebogen
bladeren boven de nietige huisjes en de omliggende zand-

men te vinden. Tusschen de

palmerales. de palmtiiinen door baant zich de rambla
van de Vinalopo een weg: slechts heel zelden bevat ze
water en het ingewikkelde drainagesvsteem. waardoor de
boomen van water voorzien worden, wordt dan ook ge
voed door een ,.pantano" of waterreservoir, dat vijf kilo
meter ten Noorden van het dorp ligt en w aarin men al het
water uit de omgeving verzamelt. ElcheN palmenwoud
kan bogen op een stuk of wat merkwaardige specimina: de
trots van het dorp is de ,,palmera del Cajiellan". een bijna
honderd jaar oude palm. die zeven bijstammen van onge
veer vijftig jaar heeft. Ook de gewone boomen zijn al merk
waardig genoeg om hun grootte, want een dadelpalm groeit
heel langzaam en zelfs een dertigjarige boom is meestal niet
hooger dan acht of tien meter. Zelfs de kleine palmpjes, die
nog maar net een eigenwijs kroontje boven den grond uit
spreiden, zijn al verscheidene jaren oud. en het is dan ook
geen wonder, dat de kleine bruine jongetjes, die belangstel
lenden veilig en met verbluffende zekerheid door het verbijs
terende stammenwoud voeren, stralen van naïeven trots op
het unicum, dat zij te vertoonen hebben, en vol zelfbewustzijn
vertellen, dat het palmenwoud van Elehe zijn weerga in
Europa met heeft .... Maar misschien wel doordat Elche de
meeste bezoekers trekt, hebben eigenlijk de andere dorpjes
hun karakter zuiverder bewaard. Crevillente en Albatera.
zooals ze daar liggen, wit en stil in de felle zon. omgeven
door statige palmen met hier en daar stukken jonge aanplam
er tusschen door . Callosa aan de rambla van de Segura en
Orihuela Afrikaansche dorpen midden in Spanje


