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ALS 'T WINTERT
DOOR H. E. KuylmanToen de wllde ganzen onder luid gegigak hun v's tegen

het strak-hlamve fiiinament schreven, deed de mach
tige wintervorst zijn intrede. S] Met één zwaai van zijn
scepter veranderde hij de geheele wereld, waarover hij

regeerde en streng en meedoogenloos heerscher als hij was,
boeide hij de wateren en dekte de aarde onder de witte wade,
het doodskleed van den winter. §3 Dan, met de wassende
maan, zond hij de snerpende, snijdende koude, die den bast
der hoornen deed hersten en diepe scheuren sneed in de ijslaag
over plas en sloot. S3 En met de koude kwam de trouwe met
gezel, de honger, en in de bosschen zwierven met brandende
oogen en leege ingewanden de dieren, elkander de kleinste
prooi betwistend. SQ Over de besneeuwde velden dansen de
s^traleu van de maan. Zij glinsteren en schitteren over het ijs
der slooten, zij steken duizenden flonkerende kaarsjes aan
wier trillend licht weerkaatst in ontelbare edelgesteenten en
ZIJ omhullen de geheele aarde in een matblauw, bleek schijnsel
waarover zich stolpt een hooge hemel, waarin milliarden
stenen als lichtende kogels glanzen. SI Even blank als de
sneeuw sluipt het hermelijntje over het witte kleed, dat hem
OOI de scherpste oogen onzichtbaar maakt. SI Het herme
i,pitje IS op jacht. Flauwtjes bracht de nachtwind hem den

an üe sloot uit een onrustige sluimering ontwaakte T)^

jicL&g, „.ireti

licht op, kijkt „aar allo tijdcf o„ ïaM a,
om zijii reis te vervolgen Ook h,., 1 r V verder
geuren gebracht van het zoo hev 1 i , "^«htwind deachtig ook om tich in hèt t ™
van alle kanten dreigt kan hii waar de dood
om eens een flinken maaltijd ti' doen^*'' angen niet weerstaan
van de groene toppen boverd. • koerekool, waar-
heeft hij de plaats bereikt en zet ^ ̂i^idelijk
wegen zich snel en knapperend ve i kaken be-
koolbladeren. Sü Dat geluid is voldoeildr'^ f bevroren
ttaaktV '1'"' baas, die nu^XrVstaakt. Geen boven de sneeuw u tstekeL^ bet eten
"c-gcn, geen gelold, „je. 1.,, .io^^^gX^^grStt „tt

eet de haas. dat hii
'Jaar toch m  niet ■rd. Hiaa

drukkend in .
liij gevlucht Ivaarin li'.l kT/

hermelijntje b tek^
der de koolplanten, want qqJj

di
eb tig onder <le koolplan

e sterker

Boor INHOUD
.  , (iLL.) BLZ. 25Als t wintert door Kuylman . . . blz. 25—26

;teld en schuifelt ^.rokeii van een c
hij heeft de aanwezg ^ ^ eveneens op jachl
Mchier vlugger IS dan dat er buit te halen
het nachtwindje spoor van den vluchtenden
drukt zijn neus in staart en gebogen kop den dui
en volgt nu met ges , i . , ̂  eg. S3 De haas vliegt i
in de -neeuw afgeteeken b w g g
doch zijn doodelijke angst do< .n ^ ,|

«Pjacht

Cl - .1- v
i-.l c' ,

 rent

en

doot
Was,

en haas
duidelijk

Voort,

vergeten, >> ..

links en telkens stopt hij
_  , i **l Im T-i r

Als verdwaasd^
.l

kiiken En d

lucht
t hij nu eens rechts, dan weet

 om op d<' achterpooten gezeten over
0ns fttopT- ii' I . Cf

an sjningt hij weer weg, even voort.
"^.•pTend als een renpaard, oin dadelijk daarop zijn gang weer.schietend a, als verwachtte hij een vijand van tegenover-

l"esSlde zijde! De vos kent de gewoonte der hazen; hij haast
Hch niet. iioudt hetzelfde tempo en w armer en warmer wordt
Sn slotte het spoor dat bij zonder missen volgt. S! Nu ziet de
haas zijn vijand en zijn krachten tot het uiterste inspannend,
vergroot hij den afstand tussehen zieli en den rooden roover.
Maar deze is onvermoeid in het vervolgen en als ten laatste
de haas doodelijk afgemat met onzekere sprongen over het
sneeuwkleed voortijlt, weet de vos dat de prooi hem niet meer
ontsnappen kan. Si Nu is bet oogenblik gekomen dat hij zijn
gespaarde krachten zal gebruikim en als een bhksem,schicht
-  ' r. dat hem den geur brengt van levendenflitst hij langs het sjioor. „
buit. si Een sprong, een gedwarrel van opstuivende sneeuw,.  AA w,»,. i ,

een doodelijk angstgeschrei en dan keert de doodsche stilte
van den winternacht weer en slechts de maan is getuige van

1  . • 1 1 • _ 1... 1J..+ U E 1 r.

van den winLernaciiL wt-t-j m xaacaoaa ad gcLuigc vau

het drama, dat zich hier afsjieelt. S3 Het sparrenbosch heeft
het winterkleed omgehangen. Elke boom draagt den herme
lijnen statiemantel, w aarvan de lange sleep in mollige plooien
zich vlijt over den bernosten bodem. S3 Onder die dik-
besneeuwde waaiertakken. w aar zelfs het daglicht slechts als
een getemperde schemering doordringt, heeft de boschuil een
schuilplaats gezocht tegen de snerpende koude. Tegen den
stam van een spar gedrukt zit hij roerloos te wachten. Zijn
kleur smelt geheel sarnen met die van den boom. zoodat hij
voor vriend en vijand onzichtbaar is. Alleen zijn ronde, ste
kende oogen doorjirieinen ib- iluisternis en niets ontgaat hem.
S3 Diep onder het mos heelt fle bosehniuis haar voorraad
schuur gemaakt. In hoofdzaak bn-ngt zij den winter met sla-
jien door, maar als zij ontwaakt, plaagt de honger en haar
voorzorg is niet nutti-loos geweest. De eikels en beuken, het
sparrenzaad en nog aiub-re eetbare zaden bewaren haar voor

" b^t w arme nestje besehermt haar tegen de■OU e. aai toen haar leventje zoo rustig voortgleed en zij i
t geheel niet op gevaar bedaebt was. kwam de Een1. , ' -'- -.aixn >-vas. Kwam ue ramp. im nci

al v.ii-rl'' ooi r (-11 honger gedreven, zijn labyrint van ganger
kniis-e ' idtgebn-id had. kwam onverwacht hel
en in verstoren. Hij wroette en groei
op het oov *'b'm geen wormen vindende, rook hi

zieheid va ^ hongerdood hem aangrijnsde, de aamlijlidrvoecWl'i:r'",^ 'b-ze niet 'tot zijn dage
gangen van de * ^'"^*"ht zijn scherpe neus beminde
Vliegensvlug schoof hm m""^- begon de vervolging. §3
maar de mol. de -• (-(-ne gang in. de andere mt
■sneller nog en eeen^-^" nature geboren gangenbewoner, va
teling naar boven uieer w eti-iide. brak de kleine vluch
echter een non ^^fining uit en ontsnapte den mol Oiu
Hoe vlug de m^is l ' aarlijker v ijand te ontmoeten. S!

■  OK over den bosehbodem flitst, de oogeDvan den uil hebben 1 den bosehbodem flitst, de ooge
actie. Sneller dan cn tegelijkertijd is deze i7 . '^* Oiieiior dan inon , T Togoiijkertija is ^trippelt hij d e mnis n-i - " ^ verondersteUeiden, grijpen de klauw et" ^ 'lcz(- (-(-n schuilplaats'kan vh
9 c omknelling. ^ o< ( n sti-rft In-t muisje in de dood*

I  . .. ^ ^ or aI/. r . , - E.TT 1 A| I lllul^|r lil uvIJsselmeer irdt bet 11, ^01 /' ""«^^h-nbare ijsvlakte van heyegt, het ln-,B^^ seldt? 1'oft. h,»! siddert, het be
onveren t>„ tintelen d ' *hiizenden diamanten,^'Krakend barsten de ijsseb \ ̂ '"""' ^0,1 langen maannacht. S

^^ rin„ -'-ihotMm.di,- kreunend en klagend hui^ Pj " ^^ringen onder <1 i hreuneaar klinkt een v.-,... vuist v an den wintervorsl
en aebt 1. A-reein.l vuist van den wmtervors'
als roei,!r '""hu-, de w iek " ^ «b- troostelooze vlakt
die wilde riemen. doeiB,? .^'"''jk tempo bewegend, z"'^bde ^wmnen op, "'t de mat-blauwe s^emeri»

gestrekte halzen spieden n®'
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water, alwaar dan ook voedsel te vinden is. SI Den geheelen
naiht hebben zij al rondgezworven, doch nergens gevonden
wat zij zoeken. SI Overal heeft de winter het water in boeien
geklonken en treurig klinkt hun hongerroep door de nachte
lijke >tilte. .slechts nu en dan verbroken door het gesteun en
gekreun \ an het werkende ijs. Si Maar dan plotseling remmen
zij de machinaal bewogen wieken en strijken, als daalden zij
langs een wenteltrap, in spiraalvlucht naar de vlakte, waar
'•en lichte rimpeling water doet vermoeden. S! En ja, hier is
een wak. door den wind of het opborrelend water van een
bron opengebleven en met waggelenden gang, telkens uit
glijdend op het gladde ijs, spoeden zij zich naar de plaats waar
zij dorst en honger kunnen stillen. Zij plassen en poetsen,
werpen het water over den zilverblanken rug, zij halen
met den langen nek het zeewier naar boven en verzadigen
zich en gaan ten laatste sluimeren om uit te rusten van de
ontberingen en vermoeienissen, die zij den laatsten tijd heb
ben doorgemaakt. S! Een van hen blijft in het wak drijven,
de anderen zetten zich op den ijsrand. SI Zij buigen den hals
-ierlijk achterover en steken den kop in het dikke vederendons
\ an de nekholte. SI Maar strenger dan ooit regeert de winter-
\orst. S! Het water is zijn grootste vijand en met hernieuwde
kracht valt hij het wak aan. dat tot nog toe zijn aanvallen
heeft weerstaan. SÜ Nu blijkt echter de aanvaller sterker en
geruischloos trekt er een vlies over het water, ijsprisma's
\ (irmen zich langs den rand van het ijs, verdikken zich, grijpen
zich vast aan de veeren van den slapenden zwaan en boeien
hem onmerkbaar in ketenen van ijs. S3 En als de schemering
aanbreekt en de oosterkim in vuur en vlam. staat, dan brengt
de landwind nog scherper koude mede en voleindt het werk
\ an den nacht. SI De zwanen ontwaken, ook hij, die in het
wak zit. Als hij zich op het ijs bij zijn kameraden wil begeven,
bemerkt hij eerst, dat hij gevangen is. Hij slaat zijn machtige
v leugels uit. maar sterker dan zij is het ijs, dat hem van alle
kanten heeft aangegrepen. Hij worstelt, hij vecht in doods
angst tegen dien sterken vijand; maar alles is tevergeefsch en
ten laatst<' zakt hij afgemat ineen en blijft half bewusteloos
liggen. SI Zoo vinden hem de spieringvisschers en deze brengen
luTu naar hun woonplaats, waar zij hem aan een liefhebber
verknopen. SI De bonte kraaien zwerven over de landen, hun
rauw gekrijsch klinkt als een dreiging van armoede en ellende.
Zij. de herauten van den winter, de indringers uit het hooge
Noorden, lijden met deze koude zelfs gebrek. SI Zij spieden
cn speuren naar voedsel en trachten alles te grijpen wat maar
voor voedsel kan dienen. SI Voorzichtig komt de haas uit
het kreupelhout en begeeft zich naar de vlakte, waar hij
nog eenig voedsel hoopt te vinden. De door een schot hagel
verbrijzelde achterpoot sleept hij mede en telkens dwingt de
ondraaglijke pijn hem tot rusten. Angstig maakt hem die
machteloosheid. Hij weet dat hij nu niet snel meer vluchten
kan als gevaar dreigt, maar toch moet hij om zijn armzalig
lo'staan te rekken naar het veld. aangezien er in het lage
hout geen voedsel meer is en ook daar de dood rondzwerft,
want het wezeltje doodt daar al het levende. SI Eindelijk
heeft de haas een graspol bereikt, die nog iets boven de sneeuw
uitsteekt" en hier zal hij zijn maal_^doen. Maar dan plotseling
zweeft een schaduwbeeld over de blanke sneeuw, hij drukt
zich angstig neer. maar de scherpe_oogen van de bonte kraai
hebben hem reeds ontdekt en een schrille, schorre waarschu
wing roept al de kraaien uit den omtrek naar de plaats,
waar de haas sidderend zich achter den graspol drukt. Sl
' )nder luid gekras strijken zijn vijanden op de sneeuw en be
ltinnen den aanval. Van alle kanten bestoken zij hem en als
de haas tracht te vluchten, grijpen zij hem in den pels. Hij
keert zich tot zijn vervolgers, deze wijken even, maar her-
V atten dadelijk weer het spel. dat hen opwindt tot bandelooze
roekeloosheid'. S! En dan als de aanval lang genoeg geduurd
heeft en de haas afgemat in de sneeuw zijgt, schiet de troep op
tiem aan en scheuren en trekken zoo lang aan hem, dat hij

ndelijk den strijd opgeeft en smartelijk sterft. ̂  Slechts
n pluk haar en met bloed besmeurde sneeuw wijzen dan

nog de plek aan waar de haas ten offer viel aan den sterkeren
al-overwinnenden vijand, den Winter.

cin

LUNCHROOM
nooit A. Potas.se-Khmmei,OVbjK de lage liguster-haag. die de kleine tuintjes

scheidde, maakten ze nu en dan een praatje. Frouk
en Lien. §3 Als de zon scheen en de brutale niusschen
tot op den keukendremi>el tripten, rekten ze het

babbeltje wel eens. Tot kindergehuil of belgerinkel hen weer
tot de altijd-keerende regelmaat van kopjes wasschen, stof
afmmien en kinderverzorging terugriep. Sl Uitgaan deden ze
zelden. De drukke gezinnen namen heel den dag in beslag
en ver leek de tijd. toen beiden als vroolijke jonge meisjes
droomden van een ongekend heerlijke wereld, waar zij eens
zouden binnentreden. Ö3 Lien had een zonnige natuur. On
danks de altijd keerende geldzorgen en de steeds groeiende
kinderschaar, kon haar vroolijke lach vaak blij uitschateren
om een p-ap. een niemendalletje. Een leeuwerik die jubelend
opsteeg in een wolkeloozen hemel, kon ze met verrukten blik
volgen. En ieder pas geboren kindje begroette ze met de
zelfde ontroerde teederheid, als haar eerstgeborene. Sl Toch
waren er ook oogenblikken van inzinking, waarin het leven
hopeloos zwaar was en de ledige huishoudbeurs haar 't svm-
bool van eigen bestaan leek. ̂  Doch deze momenten \varen
zeldzaam. Sl Frouk was anders. Zij had nooit kunnen ver
geten het ruime, vroolijke huis, waar ze grootgebracht was.
Zij had een aangeboren elegantie. Het simpelste japonnetje
droeg zij met gratie en zelfs de doorkloofde werkhanden
deden geen afbreuk aan de charme die van het kittige figuur
tje uitging. Doch zij miste de zonnige blijheid van Lien en
beiden bewonderden in elkaar wat zij bij zich zelf als gemis
voelden. Toch waren er glanspunten in hun bestaan, die hen
even wegvoerden uit den tredmolen van dagelijksche plichten.
Daar was allereerst de radio. Sl Frouk was in het gelukkige
bezit van dit toestel en door den dunnen w and was een liraad-

verbinding aangebracht, zoodat Lien met enkel een luids]»re-
ker volstaan kon. \s Morgens, als zij hun aardap])els schilden,
en 's middags als een altijd gevulde verstelrnand naast hen
stond, tooverden de klanken uit lu't kleine Avondertoestel soms

alle vermoeidheid weg. S! En dan was er de Zaterdag-morgen!
Vrijdag 's avonds waren de huisjes van blinkende helderheid
en de Zaterdag-morgen was bestemd tot het doen \an in-
koopen voor de komende week. In de stad toch was alles v'cel
goedkooper dan in deze afgelegen buitenwijk. S! Met welge
vallen kleedden ze zich voor dit wekelijksche pretje. Sl De
groote boodschappentasch werd o[) den heenweg keurig op
gerold als een coquet handtaschje meegedragen en als twee
verzorgde dametjes stapten ze d(^ deur uit. de kinderen voor
dien éénen morgen aan een gedienstig buurmeisje overlatend.
Al jaren veroorloofden ze zich dit uitgangetje, tot op een dag
Frouk, die door een ongedacht buitenkansje goed bij kas was.
het dolle plan opperde een deftige lunchroom binnen t(^ slap
pen. S! Z(j() genoten hadden beiden, dat zij voortaan na lu'l
boodschappen doen zich deze weehh' veroorloofden. S! Ze
hadden een zekere handigheid gekregen om ongezicm de ge
vulde tasch in een donker hoekje op te bergen. S! Ze kozen
een g(ïz<dlig plaatsje en Iiel<'n de goedkoope inanlelljes met
een achteloos gebaar van de schouders glijden als waren hel
de kostbaarste bontjassen. Sl Ze geiu)ten met kleine teugjes
de pittige koffie en e(m kwartier lang beleefden 7A' de emotie
van vrij en zonder zorg te zijn. De kleine en groote Ix'koin-
mernissen vielen van hen ai. S! De doorgroefde werkhamlen
waren bedekt door garen-handschoentjes. Sl Vf/Cggedolyn
zaten ze in de zacht-veerende kussens als w <'ehh'-vrouw tjes.
S Tot een blik op de klok hen waarschuwde dat het morgen
pretje weer verstreken was. De zware tasch werd te vooi schijn
gehaald en het leven van alle-dag was weer begonnen. S
Moedig en gesterkt sta])ten ze wetn- huiswaarts. Sl De vol
gende week zouden ze dit pretje weer doorleven. Sl Ei AAas
toch een weridd vol ongekende heerlijkheden, zooals^ zij lang
geleden gedroomd hadden en een voorproefje
ideaal was het zitje in de lunchroom.

van dit verre

FREDERIK DE GROOTE inspecteerde een ruiterregiinent
'■n informeerde bij den overste naar de officieren. Deze prees
allen, slechts laakte hij i-en ritmeester en zei, dat hij
liever overgeplaatst zag. ..Waarom?" vroeg Frederik. „Hij
drinkt. Majesteit!" De koning verafschuwde dronkenschap en
dit wist de overste beel goed. Zoo gemakkelijk ging het echter

niet, den ritmeester kwijt te raken.De koning nam bij den revui^
den beschuldigdim ritmeester en zijn escadron scherp op en zag
tot zijn verrassing,dat dit in elk opzicht uitstekend gedrild was.
terw ijl de prestaties der gejirezen officieren hem met ixivielen.
Na afloop der inspectie nam de koning den overste apart
en fluisterde hem in 't oor: eet U wat, drir.kt U ook.
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„LE PAYS OU FLEURIT LE CITRONNIEE." — MENTO^' ̂ E-MA RT I I\ i r ,
-IJ

IN DE CITROENGaarden VAN MENTOh
DOOK TllÉO DEdook Thé O de Vee'^

Voor ..Tantine" iii Ainstcrdain.ZIEDAAR, beste vriendin, mij dan weer eens vo(»r een
paar daagjes in het rustige Menton, — mij dan weer
eens voor een poosje in de peisibele stilte en eenzaam
heid van ,,Lou Mas Flourit", van onze nooit-geno(>ir-

te-prijzen, kleine proven(;aalsche bungalow, verscholen tus-
schen mandarijnboomen en olijven halfweg op een heuvel
even buiten de stad. Alwaar ik, zooals ge weet, zoo af en toe
eens een korte wijle onder het palmgroen en de mimosa van
m'n exotischen tuin kom uitrusten van de vermoeienissen des
huidigen levens. Een „petite vacance", die ik dan doorgaan^
besteed aan het maken van lange wandelingen in de o^mlijr
gende „campagna", aan lezen natuurlijk, en aan — zooals
ge uit deze regels ziet, — het eenigszins bijhouden van nEn
correspondentie. En ook natuurlijk aan werken in m'n
tuin, — aan het soigneeren en steeds meer verfraaien van
onzen subtropischen hof. Waar, — tusschen twee haakies -
niettegenstaande wij „midden-December" schrijven, de thee'
lozeii en de witte „reines-marguerites", de roze klimgeranium -
en de heliotropen nu in vollen bloei staan de "
.Md, l,ie, en'^daar aach.jes.ar.vl™
kleuren, en tusschen het frissche groen van hét korfél"""""
zaaide gras, onze dwerggoudsbloemen reeds op enkele"nr "
sen hare knoppen vertoonen. En waar ik _ stelt TT \ f
eens een oogenblik voor, „Tantine", nu de nr . W
de saprijkste citroenen in overvloed aan Tn " i
Heerlijke, mat gouden vruchten, met den pluk
dezer dagen denk aan te vangen. Waarna ik
een kameraadschappelijken groet uit . Lou M-,s"
mandje van naar Amsterdam hoop on te 7 ,1 w; ^
p, zooals men, in Cannes zijnde 's winter"^"
beren aan z'n verre vrienden pleèet t .l en anjc-
Nice-la-Belle, in de maanden ̂Ja^fuar fnT{befde sinaasappelen en oranjebloesem teif '^u '-
zooals men, uit Reaulieu-sur-Mer en uit Fz 1'ied,.
magen m het kille Noorden mandjes meï' en
jeistcadeau opzendt, terwijl zij die in Gra! '""Ünmi alsdaarvoor weer in den tegel do'paar,: e„ drn::ï"i''

e „violette
en

d,..[>ariD'' "^''-zen. zo,, konil bi;.,- ■
van Mcnt^'" in h,-, g.-z.oo.n.l.. 1"' ' -campagni
de ovale- b'»bl,.„ vrudu -"'b Heurit Ie citronmei<len — \(>]gens de legende

bof van Eden iiigevoe
Kva na haar v,.rtrekdooi

den

van grot . ^ /-.ruuh.n ■
wcsten-t^"""achtitr,. 1,1,,,, j' ni-minder-bevoorrechte
kennissen l,' word'^ni gezoV | 'grienden en go
Menton niet in<b.,-,j.jy^| ^'"niers: is de streek ronc
citroeiilioom. wat men „ * * "
,  " noemtdat w.1 zeggo„. E
Gannes eii in ,

als alleeiistaan 1 " ' ' ginder, op een

Linionum""' "M'biar aantreffen, doch waai

fitroenhoom Imi", ^ inpvo
,et uit In-i^ /uid "^^'''"erking om. bij w

ge oord in Frankrijk, waar
-•■n grande culture" voorko

Jilaats
den ..Gitrus Limonum" 7

i
woonachtitr,. 1 i V' naar in-minder-bevoorrechte-j

i
'i' !''" "'"b zooals in Hvères en• < lts bi,-,- ,,,, _ .. — beschn

gekweekt- in ^aard<^i, boomgaarden
bier in een gunstig jajj,, /b- gezamenlijke opbrerNaar ik hoor, beston<j h' * V ''^***onen vruchten bedraa
zelfs een speciaal ambt,.,"-' ' goeien. ouden tijd danw iens werk niet anders i '' - inagistrat des citrons
der citroenen („f ^^ «s dan het plukken en het verkoo
meestal placht te noimie'T «Ppels". gelijk men ze vroe
den handel best,-,,,,!,, v'-' 1^'" '"*"^•'1''»- «'n door wienopdev
verordening dm,,- "i' lu. waarvan de grootte jaarlijks
kijk. ..Tantine-, „„ ^«^tgesteld. toegezien werd.
lange, wijd ui, b' de ..(;it,.„„ Limonum". met z
Wat geelachtig g,-,,,.,^ en zijn vrij groot.

staande boom I
doen als

mooier gezi
em-en-vrt
laatste &

• ezmds. hetwelk ik. of

"'jvomie. onwi]],.r, "T " '
.  ̂ '""'"g«'n. beerliil '-n,,.,.. - nncnen , , van den

KomieK„... , "li u,
hraebi , . r- '' < Kt ..proi,nete in 06

g''slete„ , N' vriendin, de dr
^•d wild,. bl7"''"'''*" daar") '''"''"mde eitroenbi
bdanziïr ... .. "'"t b..7. '''"">" i,ra, bt in het liooj

tm

ri7,^ "i"<iuebrumuren .bu,,-
"veral! [),.

,1 . - '^^^nncbcschcnen tl" Diant,". liehtelijk roze-vio
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ligt' l>l<>('><Mul)()U(iu<'t teil iiii Ki ,1 . . 11
vnuhii-u: Kmiurl,
Mhr.jvnnd. i„ g.Mlach,.-' "ook .Ü^;
VM-'T. Inx.r ik den liravi-n ' 1 tuuiniaii daar
m -.in kruiig ,,at..is .'n " i V v i"

Nsn-rdurn ' ''»•'-laan van

NNas ..lou paradis'' ti- vimI u.uV i,TT'\
Naii vrmhtlinnm,.,! uit dim In 11 ' f ^■««kui
--^•■ ti.unn.Mi.üooh tmj| 1! :^';^ a s aandmkm nn-t zichuaardig kt-urde om in lial iM l 'laarhii dm app.d Imt „u-est
-K-ht Kva. - a7k u n. t ''' 1'' '»-lvk-nomm.

..-luk «:i%, ''1'';:Nan ,-m andorm Imoni' Fn in in-t o d ^ '-aden
koezmn een „it vu, ,1 fi«'l'<>nn verlmrg /,| op haar-.1 i.a.l.en, .i'l l-iü'r'V";;".' ""'"'.i-
Doeh yi.. . l 1- aarile toevertrouwde.'..r i,t:: l'''''; ■!"■ "" »»- a,..i.-,s ,u,.
plant tin ., 'j i *j naaf^fliiinltjk niist.- tl.- ,.iijr,.|„kki.r,.

Fva I ' 1 , - ■ fg'-f nng- - .lo»r ,1,. tranon wolko
™.| t ' T'" g'-'a,roi,l. „aron haar>n. in plaats van rond en zoet. voortaan ovaal en
'aur . . . . L 11 ,h.,i kleurigen. zoeten sinaasappel uit het pa
radijs, was — daarhuiten — de mat-gele. wrange vrucht van
den ..citroniuer" ontstaan. ..Se non è vero". Tantine. ..è molto
hen trovato". is het niet? Maar. . . . waarom zou het zoo
met neusch gebeurd zijn? vraagt rn'n tuinman.

SIDALCEA'S
DOOR G. Kromdi.jkH FJ is nog niet zoo heel lang geleden, dat we schier

in geen enkelen tuin Sidalcea's zagen. Nu ja. hiel
en daar mocht eens oji den achtergrond in een hor
der een groejiji' Sidalcea candida staan, maar daar

idee! het dan ook hij. Daar is de laatste jaren wel ei-nige ver
andering in op te merken, wat heel gelukkig is. want de
Sidalcea s hehooren toch zeer zeker tot onze beste vaste
liianten. m \erdienen daarom zeker een plaatsji- in den hor
der. ^ Dat ze wat meer op den voorgrond komen, is niet
zoo zeer te danken aan het invoeren van nieuwe soorten, dan
wel aan het ontstaan van talrijke nieuwe variëteiten, met
jirachtig. gekleurde rnalva-achtige bloemen. Door kruising dei-
onderlinge soorten, waarbij men niet altijd doelbewust te
werk ging. ontstonden een groot aantal variëteiten. Indien
men daarbij bedenkt, dat elke kweeker zijn eigen gang ging.

29

CITROENEN VAN MENTON

dan behoeft het «reen
Sidalcea's zijn. di. onder
/<)(. n plant kreesj
in den hande
wanneer

toch d(-

verw

een na

ondering te baren, dat er heel wat
V oorkomen.versehdiende namen
nieuw igheid

gebeuren, dal.
men

am. en werd weer als
gebracht. Daardoor kan het

Verschillende soorten Sidalcea s bestelt.
.  '-f'Ude planten ontvangt. ?yatuurlijk tenzij men zijn

') v'an kweeker betrekt. SI Di- Sidalcea's belmoren
tot

zorg te kw

den dat ae

•1 i 1. IV > > V l IVII IJl Lil. IV l • V-

't '"^'^'velijke tuinjilanten. die eigenlijk met heel weinig^''ken zijn. Ze groeien lu-t liefst oj) ■11 vochtigi-n.
wc nn-e moeten hou-

cen zonnige standjilaats.

I 'iln ( nwN'iir, i\ur
CIRRUS LÏMONUM

geven aan
In schaduw-tuinen en op hoo-
geii. drogen grond is er dan ook
weinig succes mee te bereiken,
tenzij men grondverbetering,
door die[) spitten, en wal kleien
turfmolm in te brengen, tracht
te hereiken. SI Mmi kan zoowel
in het voor- als najaar jilanlen.
en hoewel ze volkomen wintm--
hard zijn. verdient het bij na
jaarsplanting aanbeveling, ze
met een dun laagje turfmolm
af te dekken. Hei'ft men oude
jiollen staan, dan kunnen die
liij open weer in Maart verziet
worden. We kunnen zi- dan ge
lijktijdig scheuren, waarbij wc
rekening houden dat do bui
tenste stukken de beste zijn.
S3 Laten we nog even opmer
ken dat men ze niet te veel
verzetten moet. want juist als
ze eenigc jaren vast hebben ge
staan, worden zeophun mooist.
Sf De vernuM-rdering kan ook
plaats Indiben door middel van
zaaiim. Het nadeel is eehter,
dat men veelal verschillende
kleuren krijgt, al kan nnm te
genwoordig ook wel soorten op
naam krijgen. Men kan ze be
gin Mei in <ien vollen grond oj,
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oet den arond Jxdioorlijk

een zonnigvochtig houden. Het eerste ] j^estemde plaats
speend op een onderlingen heel aardig bloeien.
daarop volgend voorjaar woi . ic -penslott
uitgeplant, waar ze het zeilde pog
het derde jaar bloeien ze ec ^
willen we dan nog enkele so» t
variëteiten noemen, die ons
de beste behooren. Sidalcea
heeft dunne, rechtopstaande, ecl^
hooge stengels, dicht bezet gp
bloemen. Uit de hybriden noe» j^jjjigl
de S. hybr. Nimmerdor (zie
met sehitterende zalm-rose P\ :neP

teerdag tot
artikel 2
te Oudenbosel
jaar o[) «len
kle<"ding na <1<
en de palluereii

b'
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1,.,-heden onisebreven. Zoo vertelt
'"T'" „t van het Sint Seba.stianusgdde

van het regl'-'»' ^„^i„„lag-hije<-nkomst. dus ieder
in alh'

Kerk

die van Juni tot Augustus versc .^e
Deze wordt niet hooger dan
60 cm. Dan noemen we nog de -' jjo"'
Mr. Lindbergh met donker-roodt
men, hoogte 50 cm, en de plo<"
Lowfields Pink met satijn-roi''
men, gezeten aan een metei
stengels;dezebloeitin Juni—Sep^

De gilde teef^'

H
door D. J. van der

ET jonge jaar wordt
pet

sch^'
Brabantsche en Liinho'^jjtic
gildeleven naar aloude ip-
nog vroolijk ingegeteO jolijt

de Ipj-d-

Foto ja. J. Abbing & Zonen, Zeis!

SIDALCEA HYBR. NIMMERDOR

ive ,scut" of ,.guld".
de bescherm-

gedronken. Nauwelijks is er ^
van den Driekoningendag
heeft men Koppermaandag de O le^^'
eer bewezen, of daar komen
dagen van Sint Sebastianus ed
Antonius beroering brengen in j,jg .pke?
tige middewinterleven van zoo veilig geschaard

Want, dat zijn er in zo" ^ (-n 20steii Januari
heiligen waaronder de schutteh'" ^ 1 U't
weten en hun naamdagen op
mogen niet
onop gemerkt
voorhij gaan.
SI Het zijn er
de vermaarde

teerdagen, die
met meer of

minder luister

nog steeds tra
ditioneel wor
den gevierd en
Avaarop het
gilde feitelijk
het zuiverst
zijn bestaans
recht demon-|
streert. Im

mers, openlijk
wordt in zijn
naam reeds

van „gilde",
Middelneder-
landsch „ghil-
de' ', wat sa

menhangt met
het oud-Noor-'
sche „gildi";
hiervan ge-'
tuigd, daarliet
in zich de he-
teekenis van

oPSêita"", • Tï'
zich vereenigde in een plechtig en later y.oobjk
samenzijn. Het feit, dat ook thans nog m een levende tradiUe
het „offeren in de Kerk" onmiddellijk gevolgd wordt door
een overdadig rijk ontbijt op het giidehuis, is een aanwij-
^ng te meer voor de tweevoudige beteekenis van ..gilde".

n vele reglementsbepalingen worden de handelingen op

TE DEURNE IlJ^J^'.rrC
VERKIEZING PLAAI^

rr^nEll OP ST. ANT

waarbi

dat <.P Ue in

2()sten Ja»"'» .
gaan- , lyiis: ..zal lederen broeder of
' oiKh"'" ' Gilde zijnde eenen zilveren

moeten offeren op boete van
.iiiiiiir 73 eeiite. die ziek is zijn
-  ' ""„leii elkaar ten opzichte van

lid

alle in gelijke orde en deftige
eerlyek met haere tabbart.s

dc M
.1 liilde

)fferen

Dat beid en de stichtelijk.pp, -vaal

dronken loopt nochvloe.plicht
ihh-hrne' rj,aarheid jileeght". Wan-

ol om _ , —

tr
r?

kt g
neer
1  ;<1 hoog

rtteders onzer aagen op aanzntiaiins- > misdragi

.  er de met hun eigen waardi

r dagen op aanzie

.
" »>lijk ingenomen Sint Sebas

t,

van

Sint-Sebastianus-teren m
ds tot het legendarische

en tlat ook de regle-

dan ^"■f!''.'j''van het jaarlijksche hoog';
in den 1 nin . . . .
Cee.stehjh'-

ibo-^di reeOuden
I den beln^nit
t bepaling -om in een deftige hou-bnisAA aarts te keeren vanzeF-

wtirdt geacht. SI Wij vinden
m<

ding
keiid

in

n-ei j 1 ,^  naar en van de kerk
kkeii der hoog-gehoede gildebroeders

liecn de tamboer schijnt vrij te
bet dragen van een slap deuk-

,. ,.en ritueele handeling, die
I  • ... .

I  „btiven inzet vormt van eenfleii plet n lig'* 1 ■ ...^  ' b teerleest. zooals er m i\e-
weinig meer worden ge-
\erschijning van dezen

I  broeders met hun hoofdman,loet deltig "^'"'"'^■"r'^rijt • ouderlieden. allen ge-
koning. deken, luitenants. bun liooge waardigheid, de
tooid met de attributen van Hun g g

bet zilveren r-jian.

— al

zijn in

drietlaagst
derlaiid maar
houden. De ve.

broetl el"!-

koning omhangen met
anderen in den

l

ONIUSDAG, 17 .JAN
EEFT PEKEN GEEFT hier Jl ET VAANDELt

VAN het gilde

ft ldan'verwaiit IS aan eeuwige rnome uitgaan, dan juist in dit stidekt* van de ..Sinte Basjaon-hrt.eders" ^
regt*lrecht van de kerk ' - - ' ^*gelrecht

l '"""- "«i'- * ..,.n klrin
Eaai s Avorilt

angzamen
b e é V a arttred
met hun hel
lebaarden en

pieken, een
enkele op de
borst pron
kend met een
..h e e r e t e e-
ken". geeft
een voornaam

decoratief ac
cent aan het
aspect van de
monumentale
h oofdstraat.
die met haar
koepels van
Sint Pieter en
.Sint Louis,
alsmede door
haar Zouaveii-
mO nu ment.

den vreemde
ling er aan
herinnert, dat
nergens op ons
Nederlandsch
platteland de
gedachten zóó
sterk naar bet

He. waardige ste-
SI Zoo trekt niennaar het gildelokaal bij van Beck-

sehilderijt je. dat den pijlendoor-
voorsteh. onder groote stilte eeD

UARI, DE PLECHTIGE DEKEN-
OVER AAN DI:N COMMANDANT

deus de teerdrgm^nw^/r'''""'. onafgebokeii tij-
openbaart bet vcdk -'".l" ^ ontroerende cere-

'giouzi* g(*nim<(i van den aanzijn
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v.rknochtcn IJrahandur. Zij
zeer de uiterlijke vurni van oude eiide-i
aehaiidliaald kan worden in zuiki'^ noiieli
als die van het Sint Si-lmsiianns-(

Gildeheilifft > < . ivuwvinen m-Momiwi.... ■/:: i
tf

1' onlhijt-diseh
hakt. met heer-

ki entehollen, die zoo hij-
N uilen. Het is waf wit<

ewijst tevens hoe-
nten f^eneraties lang

hroedersehajipen
ir I 1 I-. ihle te Oudenhoseh.Maar nu ook geen oogenhhk langer gewaeht ! 1)
lokt met versehe broodjes en warme hallen
lijke mik. hard-gekookte eieren en 1
zonder gesehikt zijn om de gaatje.
zoo mogen noemen ..een stevig ontbijt^, maar daarvoor zijn
wij immers in Braliant. waar men op teerdag van goed eten
en goed drinken jileegt te houden en daarin vooral ook de
teerheiligen Sint Sebastianns en Sint Antonius pleegt te
eeren. Immers, evenals in Limburg zijn er deze boersche
hroedersehappen Wel is waar gestieht ..pro ares et foreis".
of. zooals het in nioiiigen stiehtingsbrief heet. ..tot een bew aer-
nisse en beseuddenisse der steden im dorjien"\ doeh de broe
ders zeiven zullen de eersten zijn om het f openhartig te ge
tuigen. dat zij meer de ..teer" dan de ..weer" beoefenen! SI
Na het ontbijt heelt er de voorlezing plaats van het reglement
(lat ontvangen is \ an Johan. manpiis van Bergen-op-Zoom.
graaf van Malhani- heer van \\ a%'ere. Exeansdeure. Borchvliet
en \ ossenaar

srTtirid dt'renz
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het Gul-
.

van

denVlies.stad
houder. kajii-
tein-generaal
en hoog bal
juw van He
il e g O u w e n
enz., enz. en

(lat ten eeuw i-
gen dage van
kracht blijft
en telken jare
op St. Sebas-
tiaansdaij in
de vergade
ring dient te
worden voor
gelezen. opdat
zich ieder der
broeders moge
wachten voor
ongeregeld he
den op ver
beurte d e r
boeten daarin
vermeld. SI
Na de bespre
king van de
b uishoudelij-
ke zaken gaat
uien over tot

verkiezing van
-chiedt met

— j

i

iFni r rrsf trommelslager, vaandrig, koning, deken
/!( n ^ f IN VOL ORNAAT TER KERKEBet
d e

witte
•en

r  ..mr'""

gilde van ovd^'^qiU'en end ERE IIOOGIVAARE g<
"i'Miw i" gildebroeders. |,oon i'

_  l>ruin(- bo(>nen. Een br«i'"'-l..m vo„r .-n .-p, Is .L' >;' ,|, p.|..k-
mond dan IJ t ,1,. ,|i, ns l.uis ..m 1" ..„r.'n
kige tijding te berichten. Hij heeft zich dan t'" I don
voor de plechtige eedsafleggi„e. welke des iTinl"'>b j ^^.pasti-
leestmaaltijd plaats heeft. SI L)it ..inbooiien" „.a- ^e
aansdag. dat wij „„k elders in Brabant aantroj
Helmond in het --boonaliseeren". houdt ongetw
met zeer oude overgangsriten, die gebonden "^'''''.^^'.i-üningen),
vierdag van Kopjiermaandag (de .Maandag na ^ staat.
welke ook algemeen als ..Verzworerf-Maandag /^'(j^denboFch

Doch wij keeren thans naar ons gildelokaal te'  .. , c , w aarop eenterug, waar wij net plechtige moment meemaK - van
nieuwe ..ingeboonde" broeder zijn twee bij
de rechterhand op (>en gespannen boogjiees
flakkerig schijnsel van het kaarsje voor het St. ■ ]^,jning
-cbilderijtje zweert: ..Ik Ixdoof mijnen hoo <
en deken aan hunne wmtten en voorstellen te g< volmaakte
die mij als Broer zijn opgelegd en die ^,.l,astiaan
Broer getrouwelijk zal nakomen. Zoo waar als . o ..jlvnitsche
m den Hemel is". SI .Natuurlijk, dat hieroj) ^
jiulheid de nieuwe broeder duchtig wordt ingi g' door
dronken. Maar de avondbijeenkornst wordt ^ ' snaren
Lo-voerd. omdat men nog de Ook'deze worden
voor den tweeden en derden ..teer -dag.

ingezet met H. Missen. De eerste voor de levende broeders
en de tweede voor de overleden broeders. Op den tweeden
( ag pan de hoofdman, koning en deken de jilaats rond om
de eijnspeimingen te innen van de eeuwige pachten, welk(> het
gilde op sommige panden bezit, die gelegen zijn aan het
..Dmdpad". den weg naar de oude ..Doelplaats". Zijn de gel
den binnen, dan wordt een tweede maaltijd gehouden, welke
vooral om zijn kostelijke vleeschgerechten vermaardheid be
zit. SI De derde dag culmineert eveneens in een gildcmaaltijd.
<lie alle broeders en zusters vereenigt in een samenzijn waarin
Braliantsche en Oudenbossche jolijt hoogtij vieren en waarin
het beroemde Oudenbossche bier sedert overoude tijden in
groote hoeveelheden genuttigd wordt. SI In deze overdadige
eet- en drinkpartijen, die wij in anderen vorm ook elders aan
treffen. ziet de folklorist een laatste herinnerim; aan d(> oud-
Ge rmaansche winterfestijnen. die vooral in Zweden. Noor-
A\egen en Denemarken den ..Kanutstag" (Affare Dag) stem
pelden tot den hekkensluiter van de met een octaaf verlengde
..Twaalf nachten", zooals het oude rijm zegt in:

..Trettonde Dag Knut
Daiisas Jul ut",

of:
,,Sankt Knut
Kör Julen ut
Sankt Knut
Driwt den Jul

[ut".
S! Overal was
het en is het
nog in het
Scandinavi
sche Noorden
gewoonte om.
als in Ouden
bosch, Deur-
nc, Tilburg en
Gemert, Swal-
mcn en Broek-
li uiz er vorst,
omstreeks St.
Antonius (17
.Januari) en
St. Sebastiaan
(21 Januari)
in gezellige
b ij e e n k o m-
sten zich ..het
merg in de
botten te drin
ken",den Joel
tijd uit en de
Vasten avond-
weken in te
(1 a n s e n. E n

hetzelfde gebeurt eveneens in ZwitserlandMoor het vieren van
den ..Gliirelistag" der Zurcher gemeenten en in de met de
Perchtennachten versmolten ..Biichtelis" of ..Bertholds-
tage". waarop men in de dorjien van de hooge Aljien ,,berch-
telt". g(dijk men in de lage landen ..copperde" en thans in
Brabant en Limburg ..tennist" of ..ba.sjaant". De Knutsgilden
in het Noorden, de Bachteligezelschappen in het centrale
Alpengebied, zij dronken en aten allen, zooals het in Dene
marken heette ..til god afgrode". tot een goeden wasdom. En
omstreeks midden Januari werden overal brood- en vlecsch-
offers gebracht — ook thans nog wel op enkele Netlerland-
schc plaatsen Antonius tien varkensheilige ter eere — ter
wijl nog immer door de gildebroeders in het ..teren het
vermaarde Brabantsche worstebrood bij meters verslonden
wordt! sa Evenals West-Brabant kennen ook de Meierij en
het Peellantl hun schutters-teerfeesten om.streeks mitlden
Januari, waarbij het kiezen van den nieuwen deken in som
mige dorpen met zeldzaam ceremonieel plaats heeft. SI Zoo
heeft o.a. te Deurne ieder jaar oji den patroonsnaamdag van
Sint Antonius, 17 Januari, des voormiddags op de gildekamer
de dekenverkiezing plaats. De gelukkige wordt des namiddags
jilechtig naar huis geleid, vooraf gegaan door den standaard-
ruiter. die zijn prachtig ojigetuigd jiaard zigzag tiver den weg
laat paradceren. Zoo houdt men onder vaandelslag en trom
geroffel een fleurigeii ommegang door het dorp. Gok de jonge
dochters, de Miekes en Truikes, laten zich niet onbetuigd en

SEBASTIAANSDAG. 20.JANUARI, BEGEEFT
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om den deken en der broederen iu koningsman-
oneele handelingem Jidemaagd". (meestal de doehter
tp] waarbij hem door de ^ ' ,vordt aangeboden
Tan den kistalcin), ea„ kom " Idatuk ligt, dat
voor de plechtige wijzen er op, dat ook in het
in vroolijkheid verleerd wordt, j;Us geconserveerdhedendaagsehe Brabant veel eig ^ij^en. SI Moge ook
is gebleven in de Mulwmtersehe güdete,^ 1dit jaar de fiere kernspreuk ^ Winterscbe teer-
bant is nog thans syn eygheii ̂ and p ^„odat
dagen door tallooze gilden in eeie
ook voor 1935 het oude rijmpje bewaarheid

...... 't was feest m t dorp
St. Sebastiaan ter eer
Een beeld rees op uit ouden tijd.
In de echt Brabantsche sfeer".

Op Santo Domingo
DOOR Mr. W. J. van BalenDe ontwikkeling der wereldge.schiedenis

naam Santo Domingo naar den achtergrond ge ion
gen, evenals ook het land zelf tot een alge egcn
hoekje aarde is geworden. Maar er is een tij ge

weest dat Santo Domingo de hoofdstad was van het ge lee^e
Spaansehe gezag in de geheele Nieuwe ^rMe^xi-
toen Havana pas een onbeduidend dorpje was, terwijl -
To en Peru nog op ontdekking wachtten. Dat was toen Co-
lumbus besloten had om hier zijn hoofdkwartier te vestigen,luijnj , , . ,. i.;; -.zerdere na-

co en Peru nog op ontdekking wachtten.
bus besloten had om hier zijn hoofdki

een stad die hem als basis zou dienen bij zyn v
speuringen naar de westelijke route om naar Japan en
te komen. S3 Men zal zich herinneren, dat de Groote n -
dekker overleden is zonder eigenlijk begrepen te hebben w a
hij nu wel ontdekt had. Hij was ook volstrekt niet uitgevaren
om nieuwe landen te gaan zoeken, maar enkel om een 'oi-
feren en gemakkelijkeren weg naar de Avonderlanden van
Cathay (China), Cipangu (Japan) en Indië te vinden, waar
heen men toen enkel maar kon komen over een zeer orn-
slachtige en bezwaarlijke overlandroute, dwars door het i ij
van den Turkschen Sultan en van den Mongoolschen Gian
Khan. Voor dezen laatste had Columbus trouAvens geloois-
brieven bij zich, Avant in diens gebied moest hij natuui ij '
terecht komen Avanneer hij westAvaarts rondom den aar o
voer. Dit hadden de oude Grieken reeds bcAveerd, en dit AAa.s
eindelijk ook tot de meest verlichte geesten van de I 5e ccuaa
doorgedrongen: de aarde is rond, zoodat het Oostelijke uit
einde om dien bol heengevouAven ligt, en zich bij het weste
lijke uiteinde aansluit. Het Westelijke uiteinde kende men.
dat Avas Spanje met Portugal. Als oostelijke uiteinde moest
men Cathay beschouAven. Dit lag dus recht tegenoA'cr Spanje.
De vraag Avas nu enkel nog hoeveel oceaan zich nog ^tis-
schen die beide uitersten uitstrekte. Columbus dacht dat dit
wel zou meevallen. Immers, aan den Europeeschen kant kon

TJV DEZE OUD-SPAANSCHE KATHEDRAAL TE SANTO DOMIISGO
RUST IIET GEBEENTE TAN COLUMBUS

men de pas ontilekle eilanden der C.anarias. Madeira en
Azoreii als springplank gebruiken. En volgens Marco Polo
moest er buiten de Cbineescbe kust ook nog een groot aan
tal eilanden in zee liggen, die tot het rijk a an Cipangu hoor
den. De Venetiaansche wereldreiziger was daar Avel niet zelf
gcAveest, maar bij had het in (Jiina uit goede bronnen ge
hoord. Volgens Columbus zouden die eilanden wel dezelfde
zijn als het reeds lang vergeefs gezoeble Antilia of Ante-illia,
— het voor-eiland, dat dus vóór Jajian lag. SI Dat de eerste
eilandjes, die Columbus bereikte (de Bahama's). geen sporen
van Oostersche praal vertoonden, behoefde nog niet te ont
moedigen. Want verderoj» — zoo Avezen de inboorlingen
hem — lag een veel grooter eiland. waaroAer een machtige
vorst heerschte. Daar hadden ze ook Aan dat gele metaal,
Avaar de vreemdelingen zich zoo \erzot op toonden. Voor
Columbus bestond er toen geen tw ijfel meer. of met dat Rijk
werd Japan bedoeld. Reeds in den naam Cubanacan hoorde
hij den titel van den Khan doorklinken. En toen dit Aveldra
een teleurstelling bleek, verliet Columbus de kust van Cuba,
om dan naar (Jiina en Japan te gaan zoeken op het daar
naast gelegen eiland. Daar lag — zoo vertelden de Indianen
hem — een landstreek die Cibao heette, en Avaar woud van

betdaan kwam. Kon

blijken te zijn . . .
eiland geblunderd
ooit beseft te hebben

missen Dit zou natuurlijk Cipangu
Aldus heeft C.idumbus A an eiland tot

om het Verre (losten te zoeken, zonder
dat hij t»(»n geheel nieuAV Averelddeel

Ë

HET VOORMALIGE JEZUÏETENKLOOSTER TE SANTO DOMINGO

gevonden had. Voor het vollodige verhaal van zijn omzAver-
vingen en vergissingen verwijs ik naar mijn ..De Ontdekking
van de Wereld", om thans «-erst eims te zien Avat voor een

land het Avas. Avaar C.oluinbus
zijn hoofdstad «rebouAvd heeft.
SI De offieieele lezing, die men
onA'erinoeid reeds meer dan
^ ier eeuAA en lang elkaar na
praat. zegt dat Coluinhus dit
eiland Hispaniola of Espafiola
noemde, omdat het zoo op
Spanje leek. Maar daar lijkt
het nu juist beelemaal niet op
en ook zou «»r dan toch niet
de minste reden gCAveest zijo
oin er dien Eatijnsehen draai
aan te geven. v\at tochookniet
htPt (Ie andere namen

De Zaak is eeiiAOudig
geAAeest: gedurende de Middel"
oeuwen Avas bet zoeken naai
' g< ndarisehe eilanden

'^^'1 Van inodesport. De
'11(11 ervoor had men reed?'®
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H [-.T ALCAZAR 1'.^ V DE FAMILIE COLLZ\IBES
TE SAM'O noMiyco

ontbrak nog.
Zoo bad m(Mi
Brac ir of Bra-
sil roods klaar-

liggon. ovon-
als Antilia. (>n
zoo bostond

or ook oon

vaag goruclit
O V (> r O O n

tdland His])a-
niola. olnu.
doz(> olikotton
zijn oon \()or
oon t)j) do go-
dano vondston
go plakt, on
toon dozo

V O O rgosobio-
donis op don
achtorgrond
raakto. zijn or
podanto uit-

b'ggingOTi \oor in do plaats gokoinon. ^ an Antilia hobbon
do Antilion hun naam. En zoo juist hrolt mon in Amorika
bosloton om ook don oudon naam Ilispaniola woor to hor-
•^tollon voor hot oiland dat togonw oord.ig door do boido ropu-
bliokjos Haiti on Santo Domingo wordt ingonomon. §3 Hot
was oon vruohtbaro bodom on oon lielolijk landschap. —
zoo rapportoordo (".olumbus aan zijn ^ouvoroinon. Ook do
l)owonors waron goedaardig, gewillig en gastvrij. ..Ik zweer
uwe Majesteiten dat er op aarde geen beter en zachtzinniger
volk bestaat ..." — zoo schreef' de ontdekker in zijn ver-
>lag. .Maar reeds enkele tientallen jaren later was er op Ili
spaniola geen Indiaan meer over. Ze waren door de Span
jaarden afgebeuld in de mijnen, doodgemaakt voor straf of
als vermaak, of anders hadden de inboorlingen zichzelf van
kant gemaakt, uit angst voor hun lot. De bisschop van Santo
Domingo. fra\ Bartolorné de las (iasas. heelt toen voorgesteld
otn dan liever negers uit Afrika te laten komen, en de Indi-

Zijn advies vermocht de inboorlingen niet
maar wèl heeft het tot gevolg gehad dat

tdders in de Xieuw e ereld een geheel
ontstaan, waarin de .Afrikaansche af-

nwoordijid is. Ook de hur-

grootste

anen te sparen,

meer te redden.

• ■r op Hispaniola
nieuwf' bevolkin:^
-tamming het sterkst vertegenwoordigd is.
gers der Dominicaansche Republiek zijn voor het ^

o:ei)robeerd aan

gedeelte bf zwart, bf in verschillende nuances gekleurd. ^>1
Nadat de eerste vestiging van Eolumbus aan de Noordkust
mislukt was ingevolge het minderwaardige gedrag van de
liezetting. heeft de Admiraal het nog een
de monding van de Ozama-
rivier. aan de Zuidkust. Men
wijst u te Santo Domingo den
boom nog aan- waar Columbus
zijn schip aan heeft va.-'tge-
maakt. Hij heeft er een stadje
gesticht, genoemd naar den
H. Dominicus. en daar heeft
kort daarop (lölO) zijn zoon
Diego een huis gebouwd, een
wdning die tevens een sterke
burcht moest zijn. Want men
woonde ten slotte in een ver
land. omgeven door een vreemd
volk. en ook leefde rnen nog
geheel in den gedachtengang
der Mid<leleeuwen. (reen won
der dus dat het Alccizar of |»a-
leis der familie (.olumbus te
Santo Domingo den somberen
indruk maakt van half ves
t ing. half klooster te zijn. De
tegenwoordige president der
republiek, de generalissimus
Bafael L. Trujillo M. heeft den
wensch te kennen gegeven orn
deze rnassievi'bouw vallen weer
in hun oors])ronkelijke ge
daante te herstellen. I-aat ons

dal rnen het niet al ti'lopen TARAK russen

mooi maakt. Want het graf van Columbus te Santo Domingo
mag als waarschuwend voorbeeld gelden. Datgene wat men
— vermoedelijk n-recht — voor het g.dieente van den Ont-I elvker houdt- ts m de eerwaardige en stemmig omlijnde
vattiedraal bijgezet in een pronkerig praalgraf van oveida-f en gothieke vormen. — te mooi om waar te zijn . . . En

( at in ( ( n stad di(> zoo rijk is aan de meest stijlzuivere uitin
gen van S|mansche kerkelijke kunst uit alle eeuwen sinds
de ontdekking! Uit de verweerde en grijze huizenzee van
Santo Domingo verrijst ieder oogenblik weer een andere kerk.
V  ( Os t l O geestelijk jraleis. als bewijs voor de groote rijk-

( om. (litYvroeger op Hisjianiola heeft geheerscht. SÜ Van
11.'. -"^""' welvaart krijgt mmi een indruk wan-ti men per auto door de binnenlanden rijdt. Dit lijkt alle-
maa zoo ver en zoo onbermkbaar. maar het valt erg mee
tol "h "!■" T' Nederlandsch mailschip varen
via W. n.1. hetzij van Holland
\ 1 ' LI iV ' ^i"'"i"midijn. hetzij via New Vorkmet de Holland-Amerikalijn en de K.N.S.M.' Is men eenmaalort au I riiice aangekomen, dan is het een kleinigheidje

om die paar uurtjes naar Santo Domingo te vliciren. — e.m
ochtje dat daar te lande zoo iets is als een ..ti-eminetje"

van Am.sterdam naar Zandvoort. Bovendien geeft het prach
tige moderne wegenstelsel, dat president Trujillo oii Santo
Domingo heeft laten aanleggen, en dat aansluit aan het
Maitiaansche net van president Stenio Vincent, gelegenheid
om gmlurende ongeveer een week over heel Hispaniola rond
te reizen. Er zijn in de voornaamste jilaatsen behoorlijke
hotels, en over zijn veiligheid behoeft men zich geen zorgen
te maken. .Aldus toert men heel plezierig door liefelijke val-
eien. die gewoonlijk door zeer hooge en woeste bergketenen

omsloten worden. Naar goud wordt er niet meer gedolven,
maar de streek die nog tegenwoordig Cibao heet. is bijzonder
vruchtbaar. Dp den bodem groeit alles wat de tropen maar
kunnen voortbrengen: veel suiker, die o.a. een prachtige
rum ojdevei-t; goede tabak, ter jilaatse tot pittige sigaren
verwerkt, en ook naar Nederland \erseheept: zachte koffie-
soorten. geurig en smakelijk, hoewel grootendeels in ver-
wildmelen toestand voorkomende. Bijzonder opmerkelijk is
(b' rijkdom aan bloemen, wat anders volstrekt geen typisch
tropische eigenschap is. De beroemrle Vega Real op Santo
Domingo is een groot gedeelte van h(>t jaar een selder on
afzienbare vlakte van zalmkleurig bloeieiuh' booinen. Men
kijkt er overheen, staande 0{) een heuveltje waar Columbus
een Indiaanschen opstand onderdrukt heeft, en waar de
Sjianjaarden in het heetst van het gevecht O. L. Vrouwe
in den hemel zagen verschijmm om hen in hun heiligen strijd
aan te moedigen; dit is de Santo Cerro of Heilige Heuvel,
waar ter herinnering een kerkje op gebouwd is.

 EN DE PALMEN VAN LA VEGA OP SANTO DOMINGO
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de sint

G

DOOK P. M

een ander ra« staat bij hot publiek zóó hoog aan
geschreven als dat van den
Sint Bernharcl. Iedereen,
tot het dorpskind toe, dat

BERNhard
• iu van eon an.lereii berghond, deus afkomst ^ van bouw is

C. Toepoed

acht men hel

nog

MOOI KORTHARIGE MOEDER MET NES'!

van het klooster,

verschuiving over

nooit zoo'n hond
u uat de lobbes verongelukte lei-
üge" te hulp komt. Dit fe.t, da
men zijn werk kent, maakt den Smt
Bernhird populair Van de ande
rassen kent men öf met of
vaag de bestemming, alleen va
den Sint Bernhard weet letterlijk
iedereen het, tot in de bijzonder
heden van de onmisbare sneeuw en
het onafseheidelijke vaatje toe. Uat
het werk zoo mooi is en levensge
vaarlijk wekt natuurlijk eerbied, .
maar de hoofdoorzaak zijner populariteit dankt het ras daar
aan dat ook de grootste leek zijn arbeid met van hem
sehèiden kan. De Sint Bernhard is de
held van kinderverhalen, die, daar zij
nog in onzen tijd plaats vonden, een leven-
digen indruk op ons maakte. Van die
goede verdichtsels, die men als kind hoo-
ren en gelooven moet om volwassen iets
beter te zijn, dan men anders zou we
zen. Nu is de wereld voornamelijk
grappig en dit verloochent zieh ook niet
in dit opzicht. Want van welk andei hon
denras ter wereld doen zóó weinig leden
actief dienst als van dit? Mogelijk twee
dozijn en meer niet. Zouden alle onze
Sint Bernhards in staat wezen het red-
dingsAverk te verrichten? Zeer zeker niet.
Dadelijk reeds vallen de fraaie langharige
uit. De oorspronkelijke kloosterhond had
haar, dat een beetje langer dan kort w as
en toen men hem omstreeks 1820 kruiste
met den New^ Foundlander onder andere,
om hem door eene zwmre vacht tegen de
koude te besehermen, bleek dit verkeerd
gedacht te wezen. De sneeuAV zette zich
vast op het bovenhaar en menige hond
kwam om. Dan spreekt, zooals voor eiken
arbeid, de geest een woordje mee, in dit
geval bijgestaan door den reuk en bij de
opleiding schiften de monniken de bruikbare dieren van de
minder goede. Ten slotte zijn onze Sint Bernhards m.i. vaak
te kolossaal om vlot te kunnen

werken. Daargelaten, dat de alge-
meene tekortkoming in ons land
van den hondeneigenaar tegenover
zijn viervoetig stiefkind oorzaak
is, dat ook ontstellend vele onzer
Sint Brenhards door te kort aan
voedsel en aan beweging te zwak
op de beenen zijn, laat staan voor
ber'gwerk deugen. SI Waar komt
de Sint Bernhard vandaan? Hij is
typisch de berghond zooals prof.
Pierre Mégnin, hem in Nos Chiens
beschrijft: ,,hoog van gestalte, in
drukwekkend van forschheid,
trotsch van gang, met een natuur
lijken aanleg voor bewaken en
redden, zeer phecht aan hun ba- dRIE ZWITSERSCHE BEROEMDIlEDEN. DE l OORSTF
zen ^vrouwen), met halflange be- IS DE ONVERGETELIJKE REU KAMP. EMIR VON
narmg, stug en gekruld of gegolfd, JURA, DE IDEALE BERGHOND, IVANT IN ZIJN GOEDEN
zoodra het hun tegen slecht weer TIJD STERK IN DE BEENEN. HIJ HAD OOK KROOST
'  ' ■ IN NEDERLANDbeschut, hun voorhoofd is breed

goed

neheel wit. Een spaniel-ras zou
dan den reuk hebben aangebracht.
Echter is van zijn ontstaan en zijn.
,.,'.rsten tijd (eeuwen wellicht) niets
bekend- iinniers. al is het kloojster
n-eds in de aebtsti' eeuw gesticht,
h<-t archief. <lat bewaard is geble
ven. dagteekent <-erst van 1755.
VL Marsehijnlijk hebben de twaalf

,li.-oph„hoog,„.b,.
woonde plekje van Europa, 2200
meter boven den zeespiegel, hun
groot sehe t aak volbraehten,te eeni-
ger tijd berghonden uit de streek
tot zich genomen voor bewaking

W anneer

den lias , . , , ,
allerlei ra.-< <1o<m- die streek zijn getrokken
en dat het harde bestaan van dien tijd
alléén in leven liet. wie pasten in streek
en klimaat, dan is het aannemelijk, dat
in den loop der rustiger eeuwen een waar
schijnlijk niet streng eenvormig, maar
bruikbaar slag bonden is overgebleven.
Daaruit zullen de monniken hun eerste
dieren hebben gekozen. Nu bestaan er

teldbeden. die ons belem-
het terugvinden van zelfs een

men bedenkt.dat menige volks-
is crm'aan. zoodat honden van

eren ne

twee Aveersge

meren in

E^"i (? Toepoel) — hun hoofd is
teem ' ™^chtig en zij .staan sterk op groote, vijf-

bekenden weg. Dit zijn nevel en
snei'uw . \ an mist w eet iedereen het. van
sneeuw niet. Maar ik moet bekennen, dat
ik. zelfs overdag w ek alléén doordat mijn
honden hardnekkig een andere richting
insloeg(»n dan ik. begrejien heb op een
verkeerden weg te wezen. De monniken
nu zullen de honden als gidsen hebben
gebruikt bij hun reddingswerk in nevel
en over sneeuw en zoo er toe gekomen
zijn henzelf als redders te laten optreden,
waarbij hun goede neus hen helpt. En
kele honden, zooals Barrv. trekken er

IN ZIVITSERL.4ND GEEOKTE HOND. 'V mden zij lernand. dan
THANS KAMPIOEN EN GEZOCHTE rennen zij terug om hulp te halen, be-
VADERHOND IN DE VER. STATEN tvoonlijk echter loopen een paar honden

voor de speurende broeders en knechts uit. Barry is Avel
de beroemdste van zijn ras. Zijn vel is opgezet en wordt in

bet museum te Bern bewaard.
Mim is hierdoor in staat zich een

beeld van zijn ras in dien tijd
— Barr\ is in 181.5 overleden — te

vormen. Hij was volgens Rawdon
Eee (Modern dogs) veel kleiner en
lichter dan onze kolossen. Zoowat
tusscben (iS en (>T centimeter

schouderhoogte, dus even hooger
dan een Duitsche herdershond.
Hij moet licht van bot zijn ge-
wec^st. Nergeleken met zijne na
neven. en zijn hoofd, hoew el achter
breed, was vKior smal. Hij Avas
kortharig on .... had geen Hu-
bert us-klauAv. ^ at is een Hu-
bert us-klauA\ ? De hond heeft voor
en achter aan eiken voet A'ier

Averkzaine temien. 5 óór is in den
regel de a ijfde nog aaiiAvezig.
l<'r soms en men doet AA'ijs hem
iladidijk na de geboorte te laten

•Heren hehhmi er alléén last van.

in l '""irnigc rassen t aak een dubbele Hu-.-■.•".".■"LI:;'",::-'
i^lechleii

•  Herdershonden

veiAvijderen, Avant
Maar ziedaar, dat
bertus-klauw

vaak oorzaak van
^•'11 van Ehansch

(te

A aak een
JNAee zulke rudi'
A an A eel last en

ftang- z.g. koehakkig. Alle ras-
inoeten op straffe A'an

IJ gen.
Bron
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AVOND IN DE BERGEN

(üsqualificatie zoo'n dubhel^j onding meesleepen en voor
den Sint Bernhard is één noodzakelijk en strekt de tweede
tot extra-eer. Maar Barry, de werkhond bij uitnemendheid,
heeft er wijslijk geen gehad. Het heet, dat Barry 50, ja
75 menschen het leven heeft gered en dat degeen die had
kiinnen volgen, hem in zijn angst heeft doodgeschoten. (Jok
heeft hij. zegt men. eens een ing(\sneeuwd jongetje; uitgegra-
\ en. wakker gelikt en op zijn rug naar het klooster getorst.
Het opschrift in het museum te Bern kent hem 15 levens toe.
(leen kleinigheid en een getal, dat door zijn grootere waar-
-ehijnlijkheid meer aangrijpt dan de andere. Ook is hij vredig
gestcjiven. want de monniken, die hem hoog waardeerden,
liehhen hem. toen zijn oude dag aanbrak, naar Bern gebracht,
/oo is het heter. Men behoeft niet te sneuvelen om een held
te wezen. Sï \ an faluds gesproken. Het heet ook, dat in —
ja. welk jaar zal ik kiezen van de v(de. die verhaald worden?—
enliri. tusschen IBK) en 1820. kort na Barry's dood, de een
zegt door een lawine, de ander door inlluenza, alle honden op
één na gestorven zouden zijn en dat na de aanvulling met
\ reemde honden het klooster <lus geen eigen stam meer had.
Die te hulp geroepen honden zouden Duitsche doggen zijn
geweest of volgens een ander Pyreneeërs en volgens een derde
New Foundlanders. Alléén het laatste heelt ongeveer in 1830
plaats gevonden.zoowel om.zooals boven gezegd,den klooster-
liond lang haar te bezorgen, als om den ietwat verzwakten
-tam te versterken. Daar het haar mislukte, schonken de
monniken, zooals zij alle onbruikbare exemplaren van de
liand deden, de langharige jongen, die zich nog lang daaina
m de nesten hieven vertoonen en die volwassen zeer mooi
waren met hun fraaie vacht, aan begunstigers van hun ge-
-t icht. Het verhaal van het uitsterven der kloosterhonden
zou volgens Seegers (Hondenrassen) bedacht zijn door den
\ roeo-er zoo hekenden hondenhandelaar, die onder de firma
naam Caesar urnl Minca werkte, om zijn ..de eenige over-
trehleven echte"' goed te kunnen verknopen. Het feit, dat
nok de post op den Sirnplon honden had en dat zich in het
■Toote klooster te Martignv een reserve van honden bevindt,
weerspreekt ook de mogelijkheid van het verdwijnen van

den stam. SI Engeland, met zijn belangstelling voor honden,
was het eerste land, dat het kloosterras invoerde. Reeds een
portret van den jongen prins Karei van Engeland door Van
Dyck toont een Sint Bernhard. Later spreekt, gelijk Prof.
Strebel (Die Deutschen Hunde) schrijft, Bewick, in het einde
der 18e eeuw van een kruising van mastiff en kloosterhond
om het Engelsche ras versch bloed te geven. In 1815 schilder
de Landseer een ,,Alpine Vlastiff", zooals hij d(;n Sint Bern
hard noemde, doch het duurde tot het begin van de tweede
helft der vorige e(;uw eer het kloosterras ,,|)akte". Maar toen
had het ook zoo'n succes, dat het zelfs den nationah;n hond,
den mastiff. op den achtergrond drong. Er bestond toen nog
geen quarantaim; voor honden in Engeland en zijn fokkers
zonden hun honden op alle groote tentoonstellingen op
het vasteland in. waardoor zij den ,,menschenredder" ook
daar bekend maakten. A'atuurlijk moest hij groot worden.
Destijds moest elk ras, dat door de kynologie gegrepen werd,
uit reuzen of dwerg("n bestaan, een tusschenvorm duldde men
niet. Sint Bernhards van hoven de 80 centimeter ontstonden,
ja, Raw don Lee heeft hij Schumacker, den Zw itser, die groote
vrienden met de kloosterlingen was, vele hond(;n van hen
overnam en een stamboek inrichtte, er een van 85 cm
gezien. Seegers spr<'ekt van 1.10 m, maar dat moet een poney
zijn geweest. Gewichten van 90 kilo werden behaald, ja, van
100. De waarde steeg met hoogte en gewicht! Rohert Leigh-
ton (New Book of the Dog) geeft op, dat Sir Bedivere na
500 pond sterling aan bruidschatten te hebben verdiend,voor
130 pond naar Amerika werd verkocht. Lord Bute zou latei-
volgens .Seegers 48000 gld. hehhen opgebracht. Helaas ble
ken de warme zomers in de V(-recnigrle Staten noodlottig
voor de berghonden. 83 Hoogte verkrijgt men het best door
kruising en daartoe had ook (li; Brit zijn toevlucht genomen,
met het gevolg, dat het Britsche type afweek van het Zw-it-
sersche. Dit is later herst<;ld (;n de leidende Britsche fokster
van thans, de groote philanthrope mevrouw Staim-s, h(;elt
eerst mijn oordeel en toen op mijn raad dat van onzen oudsten
fokker, den he(;r Steensma, te Gouda, die reeds in 1891 zijn
eersten kloosterhond kocht, gevraagd en is zelf naar Zwitser-



buiten
19 Januari 1935

Sé"-
i-r ^^■•-

land gegaan om zeker te zijn juist te fokken. SI In ons land
heeft sedert eenige jaren de Hollandsclie St. Bernhard Club
nieuw leven ontvangen door den heer Alb. de la Rie en eenige
andere kynologisch-jongeren, waaronder de heer J. M. Haas-
dijk. Zoo bracht de Winnertentoonstelling in het R.A.I.-
gebouw te Amsterdam op 7 en 8 April j.1. 28 Sint Bernhards
hijeen. Nu is ongetwijfeld de Sint Bernhard een edel en
voortreffelijk ras en men kan iemand geen beteren vriend,
noch een huis een geduchter bewaker, noch een kind een
lievcren beschermer toewenschen, maar dit ras deugt niet voor
iedereen en is propaganda een gevaar voor elk ras, hij wordt
vaak noodlottig voor de individuen van een ras van reuzen.
In hun ijver voor het ras, waaraan zijzelf tijd en geld wijden,
vergeten de leiders vaak het individu. Dat toch belangrijker
voor ons wezen moet, want ons nader staat, daar het als dier
begrijpelijker voor ons is, dan de fictie, die met ras wordt
aangeduid. Lijdt een ras, dat niet in de mode is, pijn? Ikweet het niet en zoolang ik het niet weet, trek ik het mij
maar niet aan. Maar zelfs op tentoonstellingen ..hangen"'
honden van groote rassen aan hun — ach ja. vaak met vet
omkleed — geraamte, ook bij den Sint Bernhard en op deboerderij bij ons op de hei ligt zoo'n reus van edel bloed
Ue vrouw nam hem uit medelijden van iemand, die hem al-
tijd vast had liggen. Ze geeft hem melk en meel en groentenOok wat afval van vleesch. De arme lobbes heeft slechte

oi- en achte^eenen. Zijn voedsel is kennelijk nooit veelbttei geweest. Hij is drie jaar. De hoer wil niet. dat hij bliift
Mijn vrouw schrijft een paar adressen aan. waar nJen een
hond zoekt. Anders, „indien hij niet dadelijk een huis krW
Xr h deskundig dierenarts naar eenvleesch-dieet wordt geleid en waar hij heel den lieven XX
.ouew.ï°iL°°ri i-s"- "-se- "en .ch". tl'dTa" "Hj"- ""

STORM OP HET VJERfVALDSTATTEKMKER

niet er tusschen als de mast iff. De borst reikt niet lager dan
de elleboog. Het korte haar ligt vlak en mag niet ruw aan
voelen. Het lange is middelmatig lang en glad tot licht ge-
golld. Voorbeenen licht-, acliterbeenen sterk bevederd. De
kleur is rood met witte platen oi" omgekeerd. Rood strekt
zich in dit geval tot grauwgeel zoowel als tot bruin uit. ^*it
moeten zijn: de borst, beeneii. staartjiunl, neusband en kraag.
Bles en vlek in den nek zijn zeer geweuseht. terwijl een
donktw masker hem w aardig staat. SI Vi at goed gezicht is een
statige Sint Bernhard op het gazon N'oor een flink landhuis!
Meestal kan hij vrij rondloopen. slechts een enkel exemplaar
is boos. In ons land wordt dit vo(tr dit ras bij de keuringen
streng tegengegaan. Het eenige bezwaar van clen Sint Bern-
aaid is. dat hij kwijlt. S3 Nu b(>t \ erk<'<'r door den pas sterk
xeiminderd is. zien de kloosterlingen uit naar een andere
p ek voor hun arbeid. Eenig<'n tijd geleden zijn eenige broe-

ers naar Thibet geweest, welke reis zoowel aanleiding heelt
gegeven tot het bericht, dat in dat land een post van monniken
ini t ronden zou w orden opnerieht als tot een ander, dat het
plan niet uitvoerbaar was. '

den. M Men mecne „i.t, d,, de heerA',,:;er;Tm»ir''''

hele van de lenete Stm V meer dan het dub-bekende doggengroef, cHe'^over denXcLcRUloorX'T'H''''
vormt b.j agitatie daarbij een plooi SteVk X'"
Neu,s recht of iets oploopend De T M''"ekende stoj,.
sluiten. Mond van biine" , overzware tand
niet te
moet óf

■  binnen zwart, evenals de Hor.

gracht-impressie
ItüOR J. .J. VAN (kei NS

Het Water ligt zoo zachtkens te bevriezen
In dezen kalmen winternacht.

Ik wandel langs de gracht
Rn voel mijn leven zich verliezen

'^IVi oud toen albw anders wasMaar deze stille waterbaan
usschen de nachtelijke ramen

Juist zooals thans — diep-wakker lag
aan het einde van een winterdag

ristallen vederen op "t water kwamen
Wat eens stroomde werd zoo glad als glas
Wie toen eenmaal hier is langs gegaan:

nijn leven zich in "t zijn' verliezen.
Het'''^- klinken langs de gracht.V ater ligt zoo zachtkens te bevriezen

dezen kalmen winternacht.
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beginnen. > (u-ns een koorrepetitie.begi„„en. „viu . 1 ' boorrepetit ie. De dirigentD e dirigent

l ^.vei van elkaar. Ietwat diep en het ond^-? ®g"i men zichzelf •' ' ' dames babbelden er zoo hevia: op losof aansluiten, öf slechts een\natiX vouw r ' BiilX i verstaan kon. Ken poosje va.
isten hoek vormen. Een weini. keelhni.r«!fJ'" de, maar ten Habel van stmnmen" ook vers

os.

binnensten hoek vormen F-are hond, moet de St. B. tXroTle v^i'betneifXa^n""
bij; ..Dames, ik

 dat
chtt.^
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ijn geduld uilireiuit en met doiide

•  ' Opzou u er opmerkzaam
ajiitool al gered


