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DUITSCHLANDIN vroegere tijden bestonden in Duitschland tal van
gewoonten, waarmede in de maand Mei, en voor
namelijk met Pinksteren, de komst van de Lente
werd begroet. Door deze gewoonten moeten echter

tevens de booze geesten van den Winter worden ver
dreven. In latere jaren zijn tal van deze heidensclie
gebruiken in gewijzigden vorm door de Christelijke
kerk overgenomen en tot den dag van heden in enkele
deelen van Duitschland blijven voortbestaan. Wie
kent die eigenaardige volksfeesten, die in den loop dei-
eeuwen behouden zijn gebleven?

Daar is, bij voorbeeld, het eigenaardige gebruik van
den „Pinksterrit", een overblijfsel van den omme
gang om de velden, die vroeger in de Lente werd on
dernomen. Dit gebruik is blijven voortleven te Kötz-
ting in het Opperbeiersche Woud, in het nabij
Neuwied gelegen gehucht Heddesdorf aan den Neder-^  c.' ^ V. -.j. j. 1 -

rijn en te Weingarten in Wurtemberg, waar deze
ommegang „Bloedrit" wordt genoemd, omdat er een
reliquie van het Heilige Bloed in wordt meegedragen.

De Pinksterrit te Kötzting is reeds vermeld in een
oorkonde uit het jaar 1442. Ongeveer 200 ruiters in
bonte, oude Bciersche kleederdracht trekken oji dr n
eersten Pinksterdag op feestelijk uitgedoste paarden
met kruisen en vlaggen onder leiding van hun geeste
lijken naar de bedevaartkerk te Steinbühl in het
Zeilertal. Het is een prachtig gezicht, deze boeren
zingend op hun zwarte paarden te zien zitten. Na
den terugkeer wordt op het marktplein van Kötzting
een goed befaamde jongeling tot „Pinksterbruide
gom gekozen. De pastoor drukt hem jilechtitr den
krau^ der deugd op het hoofd, waarna hij een maa-d
tot 1 mksterbruid mag kiezen. Beide jongelieden wor
den als bruid en bruidegom gekleed en in den kriim
der voorname burgers wordt hun een briiiloftsmaaT

■lanovbodeii. Hel feest eimiigt met een i inKsierkermij.
Te Kötzting. alsook in enkele andere gemeenten

van het Bciersche Woud. wordt ook nog aan
.im-sussciF' (..Pfinstu,schen' ) gedaan. \ ier jong,
mannen trekken met lange, zware zweepen door dorn
pn velden en laten de zwiM'pen op de maat knal.
len. Door dit geknal moeten de booze geesten van de
velden worden verdreven.

De Rijnlandscbe „Plmgstntt van Neuwied beant-
woordt 'in het algemeen aan die van Kötzting. Zjj
heeft echter een echt Rijnlandsch humoristisch voor.
spel, nl. de „Mei.sjesveiling" op den eersten Zaterdag
van'Mei! Iedere jongeling, die 't betalen kan, nioeï
liii deze trelegenlieid, te midden van de algemcenj
feestvreugde, zijn
wordt vaak hard

,dame" bij opbod veroveren. Er
gestreden, vooral als het metsjfc

reeds haar eigen keus heelt gedaan en de jongelieden
den uitverkorene een })oets w illen bakken door den
koopjirijs steeds weer o]) te diijven. De opbrengst van
deze veiling wordt in de gemeenschappelijke feestkas
der jongelui gestort. Ter versterking van dit fonds
is voorgeschreven, dat tusschen den dag van de veiling_  ̂ . !• ••

*  1 . __ ^ .r . k I I T k «r ryiiK»en Pinksteren geen jongeling zijn „vrouw" dichter
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dan tot op vijf pas mag naderen. Patrouilles, die
's avonds door de straten trekken, stellen elke over
treding van deze bepaling va.st, en veroordeelen den
zondaar tot een boete van 20 Penning. Dinsdag na
Pinksteren trekt de optocht der feestelijk uitgedoste
ruiters door het dorp. Zij dragen hooge hoeden, die
met veeren versierd zijn en begroeten elkaar met den
roep ,,Hah Pingstreiter!'' Buiten het dorp wordteen
wedrennen met de zw are landbouw paarden gehouden.
De overwinnaar krijgt een krans. De tocht gaat echter
verder naar enkele naburige dorpen, w aar de ruiters
onthaald worden. Ten slotte vindt 's avonds de ker
mis plaats. De jongelieden mogen dan eindelijk, onge
straft, bij den dans hun ..Meivrouwen" dichter na
deren . . . .

Te Deidesheim. bet vermaarde wijn-oord in de
Palts, vindt elk jaar op den Dinsdag van Pinkstereii
de traditioneele ,,Veiling van den geitebok" plaats.
Dit jaar wordt de 532ste bok geveild. Dit beteekent
dus, dat de eerste reeds in 1404 onder den hamer is
gekomen. Inderdaad heeft Keizer Rupprecht in dat
jaar bepaald, dat de stad Lambrecht elk jaar niet
Pinksteren als tribuut voor een zeker bosch- enweide-
recht in het bosch van Diedesheim aan deze gemeente
een geitebok moest schenken, die dan in het openlia^t
zou worden verkocht. Najioleon I heeft in 1805 de
oorkonde hernieuwd en er uitdrukkelijk aan toege
voegd, dat de geitebok ..bien coriiu et bien capahle
diende te zijn. Tot heden tot^ heeft men deze traditie
trouw in eere gehouden. De eiling van den Geite
bok behoort tot de origineelste en vermakelijkste
volksfeesten van Duitschland.

In Midden-Duitschland kan men met Pinksteren
eveneens met eenige eigenaardige gebruiken keniiij
maken. Helit gij Avel eens van het ..Hemelvaartsbier
gehoord? Dat wordt elk jaar op Hemelvaartsdag
dronken in de zoogenaamde ..Hemelvaartsdorpei'
mnsti t. yödewitz. Salzniünde. Zörnitz. Gorslekr"

en Krimpe. g<deg,ui in het distriet Mansfeld-See-EJ'
-VTTf 1 ' '^Dzit namelijk een oorkonde nit
nhr-] i ' t ' ^velke de Ix^volking tot dezen dronk ve''
m  l van (davin ElLabeth. J
d-it ' * 1^^' fï<'nieent(-n zoo gastvrij werdonthaaGe betaling van den .Tiende penning
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schold. Op vaslj.,.sl,d(lr lijd^.n dri,.l ,
bepaaldo plaatsen y - • , ! ihans opJ„.et nL,eK aarts,;:': i;:::' i'™'-'""
nailat vooral ,1,. oorkoii,!,. is v> wel,
ceremonie volet ook vroolijk vrik'sfcs"'
Dit «iebruik heeft eitrenl;:! i

niets ti- maken, zooals'"voort'"s o'l' f Pmksterfeest

Sertlï-nV'Kr;:;::.^;";; W ct:
in het faar 1542.'ln k;,:;l: T ,"i t
uit de Middeleeuwen trekk.m .h :
•  - 1 , " s,Burgerkomnao^-nien naar de voor den ^i irt i

. 1 aclsiininr Kelegc^ii ^v'eldenwaar een tent,.„kami, voor he, vieivn var, het vol£
feest ,s opgeslapm. Na drie rlagen trekken de „Ge-
harnasten Nseer naar de stad terug.
Het s.Questenfeest'' (Imi k,, n ^ i i ■•

TVT 11 • , , Questenberg nabn^ordhauseii m den Har/ wnrrlf ., • i • i1  , ^ vvoiclt gcwierd, is daaren
tegen >vel ciegeink een overbl^itwi v, 1T ^ ^ r ^ J " " I nnjt^el van een Germaansch
JLenteteest. fn cleii nacht \/'in ,1 * 11  „. 1 , 'laknc van den eersten op dentwee'l™ Pmksl,.r,lao versehijnen. <;etrouw aan eenmd frehruik. <!,■ mannrm uit het nabijgelegen dorp
Rothe ,-n brengen zout en brood". In den daarop
volgen,len na, lit treklc-n de mannen van Questenberg
inet fakkels naar ib-n (,)uestenberg. Op ,len top van
ilen berg verh,.|l zi, li ,1,. „Wueste". een tien nieter
hüoge. (likke eikestani, waaraan een krans van ber
kentwijgen hangt. \ oor zonsopgang wordt de oude
kians verbiand en een nieuwe aan den boom opge
hangen. I)an volgt een pleehtigheid in de kerk en een
vroolijke jaarmarkt besluit het feest.

s\an den oyitoeht der ..(j^ebarnasten ' uit Torgau
herinnert die. welke do(,r het ..rot dm- slagzwaardrid
ders in de stad llorn in Lipp^ ^vairdt gehouden. In
een gevecht, dat omstreeks 1.500 plaats vond, ver
overden de burgers van Horn zestien zoogenaamde
..Bidehander" (groote zwaarden, die met beide han
den moesten worden gezwaaid) en een even groot
aantal maliënkolders. Tijdens het schuttersfeest, dat
met Pink.steren wordt gevierd, stappen de .,Sehlacht-
schwertierer" in hun historische uitrusting met hun
reusachtige zwaarden aan het hoofd van den optocht
door de met berkengroen versierde straten naar het
feestterrein.

Het eigenaardigste Pinkstergebruik van het Zwarte
Woud is zeker de ..Bolleninarkt". die sinds eeuwen
op den eersten Pinksterdag oji de hoogte van den
Fohrenbiihl nabij de borlogcunakersstad Schramberg
wordt gehouden. \ an heinde en ver komen de herders
met hun herdersklokjes toegestroomd. Een vroolijk,
oorverdoovend bellen, bieden en ruilen, bandelen en
koopen begint. Iedere herder tracht voor zijn kudde
een zoo fraai mogelijk klinkend klokje te verkrijgen.
Dp het zakelid^e gedeelte volgt ch^ gebruikelijke
„hameldans". Jongens en meisjes dansen, twee aan
twee. rondom een feestelijk uitgedosten hamel en
geven daarbij een stokje aan elkaar door. Plotseling
loopt een wekker af en wie op dat oogenblik het
stokje in de haml heeft, wint den hamel.

Er zijn nog heel wat meer eigenaaidigcN
weinifi bekende Pinkstergebruiken in Duitsehlanc
hlij
de'
deur
herkentakken, (l«

anig Jielvemle rniKsiergenruiKen m
jven voortbestaan. Zoowel o{) bet platteland als m
steden bestaat ook hedcm de gewoonte nog huis-

ur en kamers met Pinksteren te versieren met jonge
'  - I 1 I.- „Pfingstmaien"
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DE PAALKLEMNiettegenstaande er reeds veie maat
regelen door de „Vereeniging tot behoud van
Natuurmonumenten" en van regeei'ingswege
tei bescherming der vogels zijn genomen,

eenerzijds door het aankoopen van terreinen om het
lustig broeden te bevorderen, anderzijds door het in
stellen van wettelijke bepalingen betreffende vang-
niethodes, worden toch nog steeds ongure practijken
ten opzichte van het laatste uitgeoefend. Hierbij doel
ik op de z.g. paalklem, die bij de wot voor de be
schermde vogels natuurlijk verboden is, doch voor de
schadelijke slechts op aanvraag mag worden gebruikt.
Deze klem, die ook wel voor het vangen van ratten
en muizen gebruikt wordt, wordt in geopenden toe
stand op een paal gelegd en door middel van ijzer-
draad of tomv daaraan bevestigd. De vogel zet zich
nu op het ijzeren plaatje en brengt daardoor de veer
in ontspanning, zodat de getande halve bogen dicht
slaan. Hierdoor worden de poten van den vogel ver
brijzeld en deze tracht nu w^eg te vliegen, hetgeen ver
hinderd w ordt door het gewdcht van de klem en de
bevestiging aan den paal. Zoo kan het voorkomen,
dat zoo'n slachtoffer een zeer langen doodsstrijd heeft
te voeren en zich geheel stuk vliegt. Door mij werden
achtereenvolgens een kraai, torenvalk en houtduif
gevonden, die alle nog levend in de klem zaten. Na de
vogels bevrijd te hebben, zijn ze weer weggevlogen,
doch zij zijn absoluut ten doode opgeschreven. Deze
klemmen w orden meestal door de boeren gebruikt om
schadelijke vogels, b.v. kraaien, te bestrijden. Ik ben
ten eenenniale tegen het dooden van vogels, die op
de z.g.n. zwarte lijst staan, maar dit zijn toch wel de
laagste middelen, die kunnen worden toegepast. S.

Nice en haar „Centre Univer
sitaire Méditerranéen

DOOR Théo de Veer
,,I1 est a souliaiter, pour la ploire de Niee et de la
Nation, que notre Centre se manifeste et s'impose,
quehiiie jour, eonimc Ie lieu d' élaboration d'une
connaissance inéditerranécnne, Ie point oü se 1'or-
me iine conscience de plus en plus nette et compléte
de la l'onctlon de cette mcr privilé^iée dans Ie déve-
l()p[)cment des idéaux et des ressources de l'liomme.
1,'ordrc, en loule matière. est né sur scs bords.
Notre éi)0{|ue excessive {raftnerait a ne pas l'oublier."
I'AIL VAI.ltRY — de 1'Académie Fran<;aise.
Administrateur du ,,Centre Universitaire Méditer
ranéen de N'icc".

US heeft dan, op een stralend zonnigen
ochtend van de afgeloopen Aprilmaand, in
Nice bij gelegenheid van de driedaagsche
zitting aldaar van het permanent Volken-

bondseomité voor Letteren en Kunst, en in tegen
woordigheid van tal van autoriteiten, de inaugu
ratie plaatsgehad van het er kortelings op de Prome
nade des Anglais voltooide gebouw van het „Centre
Universitaire Méditerranéen",van het, op voorstel van
de Universiteit van Aix-Marseille, bij Ministerieel
besluit van 18 Februari 1933 aldaar opgerichte
„Institut d'Etudes Supérieures'. Een „Institut", —
laat ik dit terstond zeggen, — waaraan, gezien het
zeer bijzondere en daarbij uiterst cosmopolitische
karakter van Rivièra's hoofdstad, van meet af aan
een in allen deele speciaal en ganschelijk origineel
cachet werd gegeven. (Slot op bladz. 263)

D



256

r

B U 1 T E N
1 Juni 1935

OUDE SCHAAPHERDER OP DE HONGAARSCHE POESPA

DE PINKSTERKONINGIN
DOOR Matty VigelilsPINKSTEREN in de Hongaarsclie vlakte. SI

Een landelijk en eenvoudig lee.st. SI Het Pink
sterkoninginnetje is een klein meiske, niet
ouder dan een jaar of vijf, zes, symbool van

lente en jeugd. SI Hoe verder we naar het Oosten
van Europa gaan, hoe zuiverder de oude volksge
bruiken van geslacht op geslacht zijn blijven voort
leven. SI Vooral hij de Slavische volkeren is het
heidensch verleden nog lang niet dood en duikt
telkens onder de een of andere gedaante weer op
in karakteristieke volksgebruiken. Maar hij de Sla
vische volkeren niet alleen. Want wel niemand hangt
zoozeer aan zijn oude overleveringen als de Hon
gaarsclie hoer. Zijn karakter is ernstig en terugge
trokken, maar hij houdt van zijn zinvolle volksfees
ten. Zelfs thans nog worden in bepaalde streken soms
boerenbruiloften gehouden, die verscheidene dagen
duren en een klein vermogen kosten. Daarbij speelt
eten en drinken een hoofdrol. Dan wordt ook gedanst
en de tonen van den meesleependen ezardas klinken
tot ver in de rondte. S3 Ge moet den ezardas hebben
zien dansen in de poesta. Dat is iets anders dan een
shimmy of een foxtrot! Hij past hij het vurige Hon
gaarsclie karakter, evenals de sprankelende Tokayer,
die hij het dansen niet zuinig wordt aangesproken.
Zelfs op een donkeren dag, als zivare regenvlagen
in slierten over de uitgestrekte Hortohagy, de groot
ste poesta van Hongarije, vegen en het huiten vol
melancholie is, brengt de wilde ezardas leven en
vroolijklieid in de oude en beroemde herberg, waar
onvervalsehte zigeuners, in jasjes, zoo vet, dat men
er soep van kan koken, maar met smaelitende blik
ken en roniantiselie lokken, uit hun hoofd den eenen
ezardas na den andere spelen. SI Dan treedt een der
„tseliikoschen" of paardenherders, die de geweldige
kudden bewaken, de lage gelagkamer binnen. Hij
heeft zich mooi gemaakt voor het feest van de Pink

sterkoningin. Hij draagt een hreedgeranden hoed
met reigerveer. Een lange jas van schapenvel om-
bidt zijn gestalte, oj) tien rug vtusierd met kleurig
borduurwerk. S3 Deze nationale costuums, die de
bewoners der Hongaarsehe dorpen op feestdagen in
tle kerk of hij bruiloften dragen, moet men gezien
hebben, om de sehoonheid daarvan te kunnen vaar-
deeren. \ ooral de kleeren der vrouwen vertoonen
vroolijke kleuren van groot e verscheidenheid. SI Deze
kleurenrijkdom vindt men t)ok in het Hongaarsehe
hoerenhuis, waar in t^t^n oneindige variatie bloemen
geschilderd zijn op een fond. welks kleur wisselt
naar ht^t district. De intrest voorkomende ondergrond-
kleuren zijn bruin, wit. doch vooral groen en blauw
Deze bloemen woitlen. evenals in haast ieder soort
van Hongaarsehe ornamentiek, in hoeketjes geschitt.
Het rijkste bezit van de huisvrouw vormt het opge*
maakt(j pronkhetl, tot tegen de zoldering opgetast niet
lij' ge )oi duurde kussens, op de manier, zooals ivtj
dit ook op Marken kennen .... De prachtige bor
duursels op kussens en dekens zijn wel een bewjs
voor de bedrevenheid in dez(^ oude naaldkunst vaD
cle vrornyen der hoermihevolking. De gestyleerde
rozen anjelieren en tulpen op de weefsels van Mezö-
oves en Hajdusag zijn betooverende bewijzen van

de scheppingskraeht dor volksfantazie en over de

hpA/^n-^" Het homogene van d*^
vnlt^ ^ " Hongaarsehe dorpen, met hun typhob^volkskunst, verhindert niet. <h!t toch ook een origj'
waar karaktiM' duidelijk hierin valjsierkunst, zoovtl

initiatief "^"^1^ dans op. Het individuee^
va^ de bedrevenheid oi»
het i w ï>'engen. al naar de ingeving vaU
Lwo^T volkskunst zich buiten-
laXn In T ••"^^^''•^Hudden van die van andereez( versciieidenheid ontdekt de oplette»'
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1  I ^ ̂ IT E ]\jde waarnemer (ndiier de .rrondl"
harniome. .■ve.ials l.ij •
verscheiden ,«,1 der toiifivallen va," «'Ie
districten. Dezelfde veest iiumif, ' ^'■■'■■^cldlleude
Hongaarsche muziek en in den in d(i
kull^t en in die van de naald ^ lueubel-
stertijd worden die zoo fraai cnd,nrr'^ den Pink-
stukken uit de ka.^ten te vooiNehi ^'^^^ding-
bewondering staren de donkerooo^it^e vol
moob. dat reeds door \ oorgaiTnde^ r
gedragen. ant meen niet, dat dez.. gf^^^cliten werd
het dagelijksch leven dituist doen H
wel af met het eenvoudige eonf-^^
zooveel goedkooper is en zooveel dat
Alleen in de Hortobagy is deze slecht^ a
niet binnengeslopen eri ziet men drV^ gj^'^^oonte nog
hun schilderaehtige kleedinv te ods. • nog met
hun lange, klapiiende zweepen de
drijven. Sl En als btu dan Pinksteren
vertoonen ook de jongelui van bet dorp zieb " """zij de mis lieziieken, in ,.n„ fraaie, /atttird™:!"
van lange witte mantels met roode vesten u ï
met veereii. Uien in het dorp maken zich nu op
voor de hiildiving van het Pinksterkoninginnetie
een der meest eharmante oude volksptvUvf i •Hongarije. SI Meer dan duizend Aaar^ veD ! !
reikten de heidenselie Hongaren hun ti^e ^ " l^'

I  , , •• i . rs yn nun tegenwoordigvader and ,vaar ZIJ het eerst in aanraking kwamen
met den Cliristelijken godsdienst. En zooals het ook
bij andere heidenselie volkeren was geschied, smolten
oorspronkelijke en Christelijke gebruiken samen en
kregen een geheel nieuwe beteekenis. Zoo is bet
Pinksterfeest in Hongarije ook zulk een mengsel van
godsdienstige zed(m. Ongetwijfeld is deze plechtig
heid. die tevens een volksvermaak is, al zeer oud.
V
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eel ouder, dan de vestiging der Hongaren in het
l

KINDEREN UIT SIO IN FEESTKLEEDING

baarlieidssymbool is. Het opbeuren van de kleine
koningin bevordert daarom een rijken oogst. Wor
den dan ook de koningin en haar „hofdames" niet
bizonder welwillend op een bepaalde boerderij ont
vangen, of worden de korven van deze laatsten
wat al te schraal voorzien, dan zet men het ko
ninginnetje op den grond. Geen sprake van, dat
de oogst nu zal meevallen . . . . In langvervlogen
dagen moet er behalve een Pinksterkoningin ook
nog een Pinksterkoning bestaan hebben, maar,
hoewel bier en daar van dit gebruik nog sporen
terug te vinden zijn, is over het algemeen de Pink-and van den Uonau. De Hongaren spndven in bun sterkoning toch van het tooneel verdwenen. SI Het

dichterlijke taal van den ,,rozenroodePinksterrnorgen" lied der Pinksterspelcrs wijst echter ook nog opeen.,piros pünközd , en bun Pinksterkoningin wordt oude, koninklijke bruiloft in het land der Magyaren,
dan ook gevierd met bloemen en draagt de roode welke in 1211 gevierd werd en waarbij de met rozen
Pinksterrozen in bet baar.
S! Dit Pinksterkoningin
netje, een klein meisje uit
het dorp, is waarlijk de
lente in menschelijke ge
daante. Ze is in het wit
gekleed en wordt door de
oudere meisjes van baar
woonplaats rondgedragen.
Het gezichtje met een
sluier bedekt, wordt de
kleine koningin van de eene
boerenhofstede naar de
andere gevoerd en om baar
heen dansend,zingen de an
deren vroolijke reidansen.
S! Onder den kreet:
hoog met onze Koningin
wordt de kleine onder veel
gelach en gestoei omboog
gebeurd. Snel licht zij haar
sluiertje op en haar bege
leidsters w enselien de boe
rin: „dat haar hennep zóó
hoog moge groeien . ^ We
weten, dat onder andere
ook de hennep een vruekt-

-  ̂ -

HONGAARSCH MEISJE, GEKLEED VOOR DEN PINKSTERKERKGANG



258

buiten
1Juni 1935

omkranste, koninklijke Lrukl memand mmder was
dan de naar Tliuringen uitgeliuwelijkte later heilig
verklaarde Elisalietli van Hongarije i^eliter van
den Hongaarsellen koning Andreas II. Wat vei telt
ons de kinderlijke overlevering van deze groote
gebeurtenis? In oude kronieken heet liet: „Zusterke
zusterke, Heilige Vrouwe Elisabeth, die reeds op
den leeftijd van vier jaren als bruid naar Thurmgen
werd gebracht en in wier schortje de voor de armen
bestemde aalmoezen in roode rozen veranderden,
gedenk onzer". S3 Hoe leent zich deze bekoorlijke
kinderfiguur voor het symbolische Pinksterspel! Nog
thans leeft in de Hongaarsche spreekwijzen de uit
drukking: „Het duurt zoo lang als bet Pinkster-
koningschap"; wel een bewijs dat de kleine vorstin
slechts kort de teugels van haar bewind in handen
had. Hier en daar mengden zich onder de gebrui

ken die im-t lH>t Pinksterkomngsebap m verban^
staan, ook de zeden der volwassenen. Vi ,j vertelde^
reeds, dat vroegen- vrij algeim-en ook een Pinkster,
koning gekozen werd. wat nog duidelijker op ee^
bruiloft lijkt, dan bet tegimw oordige; gebruik. De^e
.konine^" behield een jaar lang zijn uitverkoren posi.
tie. Op^kosten van de andere jongelui van het dorp
mocht bij in de herberg ve-rtmingeii maken zooveel
als bij wilde! Doch na een jaar was üe schoone drootp
voorbij, tegelijk met bet Pinksterkoningschap. ̂
Het menscbeiiwerk, de menscbengedaehten en de
menscbenspelen uit lang vei v ogin tij en worde^
in stand gehouden door de w ereld van hen, die op
het land leven en door die van bet kmd In deze heide
werelden leeft ook nog do kleine PinksterUnioghi
voort met haar vier liegeleidsters. die de vier Eva
listen voorstellen.

/ange.

Merkwaardig vlechtwerk uit Z.O. Borneo
Op mijn reis door Borneo maakt»

mooie vlechtwerk der Dajaks. Ik fotografeerde er
verschillende voorwf-rpen van en had het geluk mijn
inlichtingen omtrent het vlechten <'n de heteekenis dei-

vele figuren te kunnen krijgen van den heer Epjile. den zende
ling, die zeer veel jaren onder Dajaks heeft gewerkt en van hun
gewoonten enz. als geen ander op de hoogte is. S! Te Koeala-
Kapoeas (in de buurt van Bandjermasin) kwam ik door be
middeling van den heer en Mevrouw Dr. Vissen- in aan
raking met een Dajaksche vrouw, die specialiste was in In-t
vlechten van matten. Deze liet mij haar verschillende model
len zien, waarhij ik versteld stond over het groote aantal
vlechtfiguren. die z»^ in haar matt(-n vt^i-AVi-rkte. Al die iigui-(m
— ettelijke tientalhni! — hehlx-n een heteekenis en een naam.
Mevrouw Visser-Mijlius had de groote welwillendheid al di»-
figuren te schetsen, de Dajaksche namen er hij te sehrijven.
hun heteekenis oj) te geven. SI Mevrouw Kühnle. eehtgenoote
van den zendeling, ̂'ereerde me mooie Dajak-mandjes. zoodat
ik in het bezit kwam van kostelijk materiaal, waarvan ik hier
i(»ts ga meculeeleii. Ik vermeld uitdrukkelijk, dat de ..Baseler
Zending" er naar streeft de oude motieven te behouden. S3
Ik begin met (uikele algemeene oj)merking<>n. die ik <lank aan
den heer Ejiple. ,,Bij het flikkerende lieht van een hars
vuurtje, of hij het de oogenhedervemh» schijnsel van een wal
mend, zeer jirimitief olielamiije '. zegt de heer Ejiple. ..vlecht
de Dajaksehe vrouw halve nachten door malt<'n en manden
voor eigen gebruik of voor den verkooj). Vaak begint ze al
vóór vier uur in den morgen te werken. Overdag In-eft ze veel
ander werk zooals: rijststampen, koken, het verzorgen dcu-
kinderen en huisdieren, kleeren maken, water iialen enz. Hoed
af voor de prestatie der Dajaksche vrouw! S3 Borneo is een
land, dat als geschai»en is voor het gedijen van den rottanpalm.
die met voorliefde

gebruikt wortlt
voor het vlecht

werk. De zeer

lange rott an wordt
in stukkeu van

eenig»» meters leng
te gekapt en van
huiten gereinigd.
Dan worden die

stukken met lu't
mandaumesje ge
spleten en daarna
g c 11- O k k (UI t u s-
schon twee mesjes,
die op den juisten
afstand van elkaar
op een blok hout
bevestigd zijn. S3
De reepen worden
van het weekere
gedeelte ontdaan,
zoodat alleen de
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ik kennis met het taaie, sterke ha-t overhlijfl. Di.- re.-pjes bast zijn over
gehe,-h- h-ngte gelijk van hre.-.lte. Men gebruikt bij ̂
vlechten, naast ongekb-urd.- zw arte. roo.fe »m grü,,m,
pen. De Ot-Danoeni vrouw in Int binn.-nland (1 20 dag^^
roeien van de kust af) ne<-ni« voor de zwarte kleur de big.
deren van hooim-n <-n and<'re gew ass<-n. zo»>als -.dauen kabtjoe
loending" ..lapping titoeiig . ..siwao»- . ..kalapindis .
Ze stampt deze blaren fijn en m<-ngt ze met het vui] va^
den slijpsteen en dat van InM geslepen kapmes. Met dit
nnnigsel vsordeii de reepen gekookt.(( hemiseh is de werking
de v-olg<-nd<*: dt- l)lader»-n ln-\att<-n looizuui. dat zich nret
het ijzer van mandau <'n slijpst<'en verbindt tot het zwarte
looizuurijzer. 't Is hetzelfde princij>e dat toegepa.st wordt
bij het maken van galnoteninktb In Apo-Kajaii volgen de

bPoenans een andere nietluxb'.
reepen in zwarte aarde <-n laten

egraven de te ^frveu
ze zoo eenige dagen liggen

Daarna worden ze bestreken met. naar ik me<-n. ramboetan.
blaren. Men ziet: bet principe is betzelfde: ijzer uit de aarde
en looizuur uit het bla<l. De rot tanblar<-n zijn nu zwart, waarna
ze in de schaduw worden opgehangen om te drogen. Als dc
rottan droog is. is z<- door en door zv\art. De groene kleur
wordt verkregen door ..sab"- njabtang" (roet van hars) te
koken met de blaren van een slingerplant, de ..sapang". Mej,
hrijgt dan een gevsone massa. Bood verkrijgt men uit denbast
van den ..katiwang '-booni. De bast wordt in stukjes ge-
sinulen en vermengd met <le scbors v an de k-alapaitbooin. Met
dit niengs<'l kookt men de rottanreejx-n tot alles flink gaar
cn rood is. Ook nu mogen de rot t anreep»-n niet in de zou
worden gedroogd. Deed men bet wel. dan zcxi de kleur niet
mooi rood worchm. Deze kleuren zijn duurzaam, goed bestand
t<'gen v\ assehen. A aak gebruikt men v «xir v lechtwerk ook
biezen (|x>eroen) en d»' Irlaren van bepaalde paljialmen. i'aii
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PHLOX AMOENA
dook (j.

oiiwillc-
hfkriid (If MXtrtcii uil deA ls we tl(!n naairi Plilox lez(ui, denken w(

keurig aan den herfst. De naam Herfstsering, waar
onder de Phloxen algemeen l)ekend staan, draagt
daartoe niet weinig hij. Toch is de naam niet slecht

gekozen, want is het de sering, die in het voorjaar zijn heer-
fijk aroma versiireidt, in het najaar boeien ons de Phloxen
door hun verrukkelijken geur. Sommigen vinden zelfs den
Phloxengeur binnenshuis eenigszins bedwelmend, zoodat zij
deze liever niet als snijbloemen gebruiken. Er is nog een
andere naam, die al even karakterestiek is. n.1. Vlambloem.

En inderdaad, het is alsof een groepje bloeiende Phloxen
als het ware vlamt. De heldere kleuren komen prachtig tot
hun recht tegen een donker-groenen achtergrond, en als ge
dan 's avonds, of liever tegen den avond, naar de Phloxen
kijkt, dan is het alsof ge vlammende plekken in uw tuin
ziet. SI .luist bij het scheiden van den zomer komen de Phlo
xen en zetten uw tuin nog in de felle zomerpracht. SI Het is
dan ook geen wonder, dat het populaire bloemen zijn en
dat ze in zoo goed als ge(!n enkelen tuin ontbreken. S! Maar
U  is niet zoo

lage voorjaars Plij
0

want ze zijn zeker niet minder
X(;„

K KO M IJl.) K

bloeiende soorten. ILx'
„ok mogen zijn. vr.j o.d)eken.l z.jn
Dat is wel heel jam mei.
dan hun grootere broers. Ook ondm- deze nmuatuur-Phlo j
treft men beel wat soorten aan. .i.e bijzonder geschikt,. )

dan vooral als ondergrond in

DlOoj

voor perkbejilanting. eenljierk Darwin-dhilpmi
m de voorste

recbt. SI De
eenige die vm

Niet

rijen van den
ideale plaats
daar nog wid

allei

border

s eiditer

een

n a s perkplant. doch oqL
komen ze goed tot C
wel de rotstuin. en 4

111 aantrellen, is de Pkl
('(diter ook een van deAmoena. Onget wijbdd is dit echter ook een van de mooist^

Ze wordt niet hooger dan vijltien tot twintig centimeter.
is daarbij van April tot .Juni als overladen met de prachtig,
zuiver rose bloemen. SI Nu m>k in vele liefhebherstuinci
kleine ..rotsjes" meer en meer voorkomen, is het Zoeken naar
laagblijvende en mooi bloeiende plantjes. ̂  elnu. ge vindt
in Phlox .\moena een dankbaar plantje, want juist op 4
droogste plekjes, waar anders weinig groeien wil. zal zij f
juist beloonen met een schat v an bloemen, zooals de afbee] ^

d
e n t h ü u s iast

over uw Vlam-
bloemen? Dat

komt omdat ge
nog met de ver-
ouilerde soor

ten zit, met
hun fletse kleu

ren en hun ma

gere bloem-
e n.t r O s s

Phloxen gaan
nu eenmaal

nooit dood, en
daarom blijft
"•<' tenslotte
P

zitten met een

aantal jrlanten,
die ook al in

Groot va der's

tuin stonden,
en tlie nu zoo

goed als niet
meer bloeien.

Die planten
moet ge nu
maar eens op

ruimen, en wat

nieuwe koojren, en ge zult perplex staan over de zware bhx'in-
Irossen en de prachtige kleuren. SI Eigenlijk zouden we het niet
over de herfstbloeiende Phloxen hebben, maar meer over die

lieve, khdne voorjaarsbloeiertjes. SI De Phloxen zijn in drie
groote groepen te verdeden, n.1. de voorjaars- zomer- en herfst-

7wi/o ir. H. Ditvjcltlcin
PLOX AMOENA

woon mooi. D<

in Maart-Ajiril.
ten. en ztdfs i

kweeker levert

ze van bet vm-planli

beste dit

ing wel over- i
duidelijktoont. !•
S! Het eerste '
jaar na de plan. |
ting moet ge
er echter niet i
te veel van j.-
V er wachten. ''
doch het twee. i
de jaar gaan i
ze reeds schui] [
onder eenf
w eelde van t

bloemen. Heeft i
men een stapel-
muurtje, dan
kan men w:

boven aan den'

a chterkanl

planten, op den;
duur hangen '
ze er dan ai- ;
bloeiende kue •

sens overheen.}
SI Ook voor i
het maken van j
randjes in kiei-1
ne tuintje.s zijn i
ze buitenge ■

dige gewasjevall , plaiitlijd \an
doeb men kan ook direct na den bloei phn'j
og wel tijdens den bloei, want een sold' 1

jiiantjes toch met een piotkluitje. zoodal ;d.-

last hebben.

Zes oude proeflokalen en slijterijen te Amsterdam
DOOR WiLLYDe vereeniging van Fraiische wijnhandelaren houdt

er een slagzin oj» na. die in w einig woorden een w ereld
van overtuiging besloten houdt, en die zij dan ook
tot in de kleinste en afgelegenste dorpen toe op mu

ren en schuttingen heeft laten schilderen — opdat iedere
vreemdeling, zoodra hij de grens over komt, eraan herinnert
wordt, dat hij zich bevindt in het land van den wijn. .Stel
11 een vreemdeling voor, die om de een of andere reden naar
Frankrijk gereisd is. Hij heeft de grens nog maar net acht<n-
zich gelat(>n — of hij per trein reist of ])er particulier ver
voermiddel doet er niet toe — en hij ontdekt plotseling, dat
zijn maag teekenen van onrust geeft en dat het dan ook de
iioog tijd is voor zijn eerste Fransche déjeuner. Als hij dus
per trein reist, zal hij zich naar den restauratiewagen begeven
— reist hij per auto, dan zet hij die stil voor het eerste het
beste dorpsrestaurantje, dat hij oj) zijn weg tegenkomt. In
beide pvallen zal men hem vragen, wat hij bij zijn déjeuner
wil drinken. „Et comine boisson, monsieur?" Is hij een Hol-

VAN DER Tak

lander. dan zal hij op bet |iunt staan: ..Koffie" te antwüonl
s hij (-en Duitscber. dan ligt bet In-m oj) de lippd
zeggen dat zijn wonseben naar bier uitgaan. Maar wat^
xuit t l? De trein rijdt toevallig door een dorpje. cU
angs SC lieten springt-n lu-in plotseling een paar voorde
Het oog, die nn-t reusachtige letters op tien achterkant^
een huis ge_selultl,-rti zijn. ..I n repas sans vin estunejoUji

so ( u dan \\ r\ aui nuiohilist kijkt even
A  ♦ . .. •' .1ranst ht tltirpsji-ugtl zijn waiien wt-l met rustlat'

-  d • - ,,chuf
•• I .)• "Ci-i .f.i II ttaaeii '

«iaarbij op jvurten zin. tlie opeen;
achter ,1,,-,, wagen is o,.^,.hij,h-rd; ..I n repa,s snf

oL bl .ir-t?v:. -leiir Wat tltxm natuurlijk
veel wa plotst-linu. tlat er in diewijn da'? V" plaats' van bit'-r of koffie be^f
ba, s volgen er natuurlijk f

Jiatr ^ ̂l-;ze.t. dat de HollaJ"  ̂^'-afl.neerd v t.lk zijn en .lat .^eii dergelijkeen
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van vreiMndeliiifr en lands
man opeen nationaal product to ^

weggelegd zou zijn. Holland "110^1^' " Hollander
ooh zijn nationale industrie

een tweeliiu

.r^

I

t, ft ■7,iT-, t van den h ranschen w ijnbouw: Hollandheelt zijii beroemde likeurstoke-
rijen en distileerderijen. die in
het buitenland op hun g«d)ied
zeker even veel naam hebben als
de Franscbe wijnen. Nochtans,
houdt de HollantHcbe Vereeni-
ging van Likeurstokers die
toch vast en zeker ook bestaat
— er zoo'n slagzin op na als de
Franscbe wijnhandelaren? Maakt
zij op even subtiele en drastische
wijze reclame voor haar product

voor ons natiimaal product?
01' laat zij met Hollandsche lank-
müedighei<l maar alh-s aan het
toeval over. en staat ze goeder
tieren toe. dat in Hoilarul de
Duitscher zijn Duitschc bier. de
Engelschman zijn Schotsche w his
ky en de branschman zijn
Fransche wijn drinkt? 03 MJc
Amsterdam kent en zijn oude
proetlokaalljt's en slijterijen, die
houdt een beschuldiging als deze
niet lang vol. Al kent hij er maar
een paar en niet alle. dan zal hij
nog moeten inzien, dat zijn the
orie over het Flollandsche ge
brek aan raffinement in allen ge
valle wat de .Amsterdamsche likeurstoker^
betreft, niet opgaat, en dat integendeel Holland in dit op
zicht in allen gevalle bVankrijk met gemak de loef afsteekt.
Geen slagzinnen — hoe geraffineerd, hoe overtuigend
ze ook zijn mogen! Dat is
een manier van reclame ma
ken, die den Hollander te
grof — niet verfijnd, niet on
opvallend en misschien ook
wel niet — hoe vreemd het
ook moge klinken — over
tuigend genoeg is. Geen op
schuttingen en muren geschil
derde groote w oorden, die ten
slotte toch niets dan woorden
zijn. maar een daad. simpel,
als vanzelf sprekend (>n onop
vallend gedaan — en in zijn
simpelheid pakkender en
boeiender en bekorench-r dan
de treffendste slagzin! SI ie
de charme van die typische
-Lmsterdamsche instelling —
het oud-Hollandsche proeflo-
kaaltje, kent, die weet. dat er
hier inderdaad een industrie
in geslaagd is om op de tref
fendste en charmantst'* w ijze
reclame voor zichzelf te ma
ken, die er ooit te vinflen zou
zijn. Het reclame-element
raakt er voor den buiten
staander volkomen bij op den
achtergrond:, en niets dan een
traditie vol bekoring en een
gebaar van werkelijk bdfe-
lijken burgerschapszin blijven
over. De traditie is de tradi
tie, die iedere goede Amster
dammer kent en in stand
houdt, zoo hij eenigszins kan 1 ^ 1
— dat is de traditie van den dagelijkschen borrel, staande
"edronken voor de toonbank van zoo n oud Amsterdamsch■  „ , , . r ijifcriitie Het gebaar van burgerschapszmproef lokaaltje ol sli t( ri|r)t. , f . 1 dictillitenrs.^schillende .Amsterdamsche distitlat(urs,

tadsschoon. dat ze in hun bezit
Ie wisten te schatten, maar die

if

„DE DRIE FLE

II

rnin ^nnn

,DE GEKROONDE WILDE

is dat van al die versctii
die elk het stukje oud
h

iipi
' .jKi •

SCHJES" IN 1788

i*n distillateurs

nnmn
~T''n~ci

'nArTiT(

RiniFii inn
rümr'"'!
fiüiirnri

incn

er ook zorg voor droegen op zoo'n manier, dat het voor het
nageslacht bewaard bleef en voorloopig ook nog wel blijven
zal. En zoo typisch Amsterdamsch is — dank zij dat gebaar —
die traditie geworelen, dat zij zelfs een plaats gekregen heeft

in Baedeker, die iederen vreemde
ling aanraadt bij zijn bezoek aan
Amsterdam toch vooral ook een
kwartiertje te sjiendeeren aan
een oud-Hollandschen borrel in
één van de oud-Hollandsche
— ,,altertümliche" — proeflo-
kaaltjes ,,De Gekroonde Wilde
man" of „De Drie Fleschjes". De
lijst is daarmee weliswaar niet
compleet — terwijl Baedeker de
op zichzelf al onvergeeflijke fout
begaat den Amsterdamschen J or-
daan, één van de meest typische
oude stadsgedeelten, als quan-
tité négligeable te beschouwen,
ziet hij daarmee tegelijkertijd
een paar van Amsterdam's mooi
ste oude proeflokaaltjes en slijte
rijen over het hoofd — maar op
zichzelf bewijst het feit toch, dat
de oude Amsterdamsche ,,Likör-
stuben" zoowel in het Amster
damsche leven als in het Amster
damsche stadsbeeld een groote
plaats innemen. S3 Van die proef
lokaaltjes behooren inderdaad
„De Drie Fleschjes" en „De Ge
kroonde Wildeman" tot de oud

ste en de bekendste, terwijl ze bovendien beide op dezelfde
manier onstaan zijn. In de tweede helft van de zeventiende
eeuw werd namelijk door twee Amsterdamsche likeurstokers
in het centrum van de stad een huisje aangekocht, waarin

ze een distilleerderij vestig
den. Toen later de zaken uit
gebreid moesten worden, wer
den de distilleerderijen naar
de belendende perceelen ver
plaatst, terwijl de oorspron
kelijke panden tot proefloka
len werden ingericht en sinds
dien geheel in den ouden toe
stand bewaard werden. Op
deze manier is ,,De Drie
Fleschjes" ontstaan, dat in
de Gravenstraat bij Dam en
Nieuwe Kerk ligt. Het oude
huisje zelf, met zijn kittig
trapgeveltje, zijn oud-tlol-
landsche halve deur en zijn
kleine ruitjes, dateert vermoe
delijk van nog voor 1640, het
jaar waarin de distilleerderij
erin gevestigd werd. De oud
ste afbeelding, die van het
pand bekend is, is een zieh
in het Museum Fodor bevin
dende oude prent uit het jaar
1788, waarop ,,De Drie Flesch
jes" volkomen in zijn tegen-
Wüordigen toestand tusschen
de andere oude geveltjes
pronkt, waarvan er op het
oogenblik verscheidene ver
dwenen zijn. Wanneer ,,De
Drie Fleschjes" voor het eerst
zijn renommée als proeflokaal
heeft gekregen, is niet mak
kelijk na te gaan — maar
wel staat vast, dat die ras-MAN" IN DE PIJLSTEEG

echte Amsterdammer, .lustus van Maurik, er in eén van

adden, niet alleen naar waar(

zijn boeken al een geestdriftige beschrijving aan wijdde. SI
Aan den anderen kant van den Dam, in de Pijlsteeg, ligt
sinds 1689 de tegenhanger van ,,De Drie Fleschjes" — „De
Gekroonde Wildeman" van Wijnand Fockink. De firma zeil
werd tien jaar eerder op dezelfde plaats in de Pijlsteeg ge-
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V(;.sLiH(l; maar in 1()79 wcr.l hel o()rs])ronk<-li)k.- gcl)()U\y d.M.r
brand vcM'wocst. mi znn is het iirmdlokaal Umi jaar jonger
dan zijn eigenaar. Jlet huis In-efl den oorspronkelijken slijl
volkomen bewaard; glimmend van Hollandsebe vnendelijk-
lieid en properheid staat bet als <-en kneuterig sprookji-sluiisje
te pronkmi in het smalle, donkere steegji', waarin verder
niets dan sombere kantoorgebouwen en pakhuizen staan, is
bet toeval of widwillend ojizet, dat de overkajite bo()g van
het aan de Damstraat gelegen groote winkeljiand l>''emes het
uitzicht op de onderste verdieping van ..De Gekroonde W li-
demaii" vrij laat? Alleen opzettelijke bezoekers zouden an
ders van dit stukje oud-Hollandsebe bouwkunst hebben kiiiw
nen genieten — nu is tenminste ook aan toevallige voorbij
gangers in de Damstraat een boog-omlijste glimji ervan ge
gund. En de glimp is voldoende — wie die eenmaal gehad

ze zoo inuKim. m liet een. run. ... o,:.. tvvce
vermoedelijk uel bun bekeiulbeid: bovemiien hooren ze «n.
tegenzegLodijk tot d.- zm-r mooie staa tjes van zeventiende
eeuwseliè bouwkunst te Anistenlam. Maar ook in wat verder
afgelegen «iedeelten ^ au de oude stad zijn verscheidene va„
d

va

van \vi(^

maar zoo weinigen alweteii.

Igelegen «ieueenen . - ,a,i

ie oude slijterijtjes en proei lokalen Ie vinden, die. zoowel
an buiten als van binnen, de aandacht overwaard zijn en

bestaan. merkv\ aardig en jammer genoeg, toch
(Slot

STOKROZEN (ALTHAEA ROSEA)
üüon G. Khomdi.ik;De Stokrozen of Althaea's behooreii tot de

tweejarige planten. Daartoe rekent men de
planten, welke het eene voorjaar gezaaid, het
daaropvolgende voorjaar ofdienzomerbloeien,

zaad geven, en daarna in den herfst afsterven. Lang
niet alle tweejarige planten hotiden zich strikt aan
dit schema; er zijn er die door hun weligen groei het
eerste jaar reeds bloeien, terwijl andere, die in minder
gumstige omstandigheden verkeeren, eerst het derde
jaar bloeien, ten,slotte nog enkele soorten die eigen
lijk inplaats van twee- meerjarig zijn. Tot deze
laatste behooren de Stokrozen, die het bij een goede
behandeling wel tien tot vijftien jaar lang kunnen
volhouden. Maar hoe ouder ze worden, des te minder
bloeien ze en des te meer hebben ze ook van de|
roestzwam te lijden, waaraan helaas heel weinig
te doen is. Alleen als men de planten tweejarig
kweekt, dus elk voorjaar zaait, heeft men van
dat euvel zeer weinig last, terwijl de bloem
stengels ook belangrijk hooger zijn, en de bloe
men grooter. De stokrozen behooren tot de reeds
zeer oude tuinplanten, die eeuw en geleden, vooral
in de Hollandsche tuinen, vrij algemeen voor
kwamen. Krijgt men oude gravures of platen in
handen, dan zal men ze daarop meermalen vlak
naast het raam aantreffen. SI Lang hebben ze het
volgehouden, maar in de hedendaagsche tuinen
treft men ze toch weinig meer aan. Ö3 Dat is toch
wel jammer, want die levende, kleurige bloemzui-
len, die hoog boven alles uitsteken, trekken toch
bijzonder de aandacht. Bovendien worden de
groote, glanzende, satijnachtige, zoet-geurende
bloemen door talrijke zweefvliegen en vlinders
bezocht, zoodat we niet alleen kunnen genieten
van de fraai gekleurde bloemen, doch ook van de
dito vlinders. SQ Doordat men de stokrozen in
alle mogelijke kleuren, zelfs ^vitte en zw arte, aan
treft, is het aspect door het drukke vlinderbezoek
telkenmale anders. SI De naam stokroos is mis
schien voor sommigen w^el een weinig misleidend:
men houdt ze dan voor stamrozen. Daar hebben
ze echter totaal niets mee te maken, ze btihooren
zelfs niet eens tot dezelfde familie. Hoe de stok
rozen in den tuin te gehruiken zijn? Wel. in de
eerste plaats als bloeiende achtergrond in een
groote border. Daar zit men werkelijk wel eens
verlegen om planten van drie meter hoogte, en die
hoogte kunnen ze op een zonnige, beschutte stand
plaats, en op een voedzamen, flink losgewerkten
bodem, gemakkelijk bereiken. Vooral veel mest

en veel vocht, U begrijpt, dat zulke hooge sna
ken heel wat kunnen gebruiken. Het mooiste
effect bereikt men door een vijftal planten van één
kleur bijeen te zetten. Dat is. nu men de verschillende
kleuren zuiver uit zaad terug krijgt, geen hezwaar
meer. SI Bijzonder aardig zijn ze ook ter maskeering
van een gevel, of vlak bij den ingang van een tuin-
hui.sje, waar die bloeiende schildw achten het geheel
een romantisch aanzien geven. Natuurlijk zijn ze ook
heel geschikt om ze tussehen laagblijvende heesters
te plantmi; al ^\ orden ze dan van onderen wat kaal,
dit is nog geen bezw aar. Het is reeds jaren geleden,
dat we tussehen een nogal ruim geplante groep
coniferen hier en daar verschillend gekleurde stok-

ALTllAEA ROSEA EL. PI.. (SCHOTSCIIK STOKROZEN)
lil: „1 (Ls/i--, I uwiinii;,- ,ii Rul.-. Rliinloi". f'/Zceir 'J ia kiiihuy^, Bintc^raven
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buitkn
rozen aantrolfon. <lir
achtergrond goed dVd^n^'" groenen
bere van d<' eonil'eren »»^eheol t " ' ^nni-
1  f l • ^ ' ̂>P"i<'ven. SI De cnltnnr,I,T .Inkro,.,.,, '- g-Mnakk,.lijk, daar ,1e
.. . 1 . -j-»., v.m,, ,4.^ verrnenievnl-

2()3

(liging door zaaien <'esehi..rtt , i i- n
^  ' 1 . ^ <ir. iets wat de heflieblier

Over het alge-§3
heel goed in eigvn tuin d„en kan
meen wordt ,m- in de liefhebberstuinen nog veef te
weinig gezaaid. De liefhebberij heeft men veelal wel,
maar de noodige kennis
ontbreekt, (ieliikkig is er
echter de laatste jaren
door juiste voorli(>hting
wel een merkbaren voor
uitgang te bespeuren. De
eenjarige zaadbloemen
treft men dan ook al in
vele tuinen aan. maar dat

ook vele vaste planten en
vooral ook de tweejarige
planten zoo gemakkelijk
door zaaien zijn te ver
menigvuldigen. dat is iets
wat de meeste liefhebbers

in het geheel niet weten.
Het zaaien en opkweeken
van eigen planten is niet
aUeen veel prettiger, maar
ook veel goedkooper. w at

i

PAULI ALÊRY. DE VACADÉMIE FRANÉAISE, ADMINISTRATEUR
DU ..CENTRE UNIVERSITAIRE MÊDITERRANEÉN DE NICE"

stengels met grootere bloemen. Zooals gezegd, treft
men ze tegeinv oordig in allerlei kleuren aan, zoowel
enkel- als dnbbelbloemig. Heeft men een bijzonder
mooie kleur, dan kan men de jonge scheutjes in het
voorjaar ook door stekken vermenigvuldigen, men
w eet dan zeker dat men dezelfde soort heeft. SI Naast
de tweejarige stokrozen zijn er nog de eenjarige,
die, mits tijdig in het voorjaar gezaaid, nog hetzelfde

jaar bloeien.

Nice en haar,, Centre
Universitaire Médi-

terranéen"
{Slot van hlacls. 255)

E Centre de Nice"

est sansmodèle;on
ne peut consulter
de précédents, ni

invoquer des exemples,"
zegt Paul Valéry dan ook
in zijn uitvoerig uitge
werkt project voor deze
wetenschappelijke instel
ling. Beschouwen wij het
„Centre Universitaire Mé-
diterranéen de Nice"

daarom dan ook niet zui

ver als een instelling be-

Tj
1 J'

toch mede een Ixdang-
rijke factor is. SI Het is nu een heel goede tijd om stemd om geregeld en volledig hooger onderwijs te
stokrozen te zaaien. Mmi zaait eind Mei—begin Juni geven, — óók al bezit het de bevoegdheid om, ge
gewoon in den volh-n grond; heeft men een broei-
bakje, dan is dat natuurlijk te prefei'eeren. Men

lijk een Universiteit, diploma's uit te reiken,— doch
in de allereerste plaats als een instituut, dat tot taak

dient er rekening

niee te houden

dat de zaden vrij
onregelmatig kie
men, en de plant
jes zich eerst na
firie of" vier we

iten vertoonen.

Er kunnen soms

lieschadigde za
den bij zijn; deze
z ij n doorboord
door een insect;
toch ontkiemen

ze wel. als ten-

mi n s t e het

vruchtbeginsel
niet beschadigd
is. Zoodra ze een

paar blaadjes
hebben, moet
men ze liefst een

weinig in de scha
duw verspenen: beter is
kweeken. Tegen den
worden uitgeplant, waarop ze den volgenden zomer
volop bloeiim. Wenselit men ze een paar jaar over te
houden, dan mag de standplaats vooral in den winter
niet te nat zijn". Oi" hiU wegrotten tegen te gaan,
kan men rondom <len wortelhals een laagje •''V n ip
^a„,l van 15 tnt 20 ,-n, f'"l"''"!.";";M"':;
jarif;,. ,,!anl,.n ".-wn nv.-r In-t ay<-.n<-, n
.  ' slechts een vieitai^vheuten. waarvan we ^ ^.waardi

stengeh

U

IfUT

lal,.,, ,l,.,.rvaan. M,'., kiijfil dan /.waan
lere

NIEUWE GEROUW OP DE PROM

Üf

heeft: „de coor-
donner, de stabi-
liser et de déve-

lopper les divers
cours et conféren

ces d'enseignc-
ment supérieur, et
d'enseignement

pour étranger.s,
qui se donnenta
Nice." Met welke

\ „cours" en „con-
Jérences" hier dan

in het bijzonder
worden bedoeld:
die van liet ,,In-
stitut d'E tildes

F r a nc 0-Etrangè-
res" en die van

het „Institut des
C .om f é r e n c e s

d'Enseignement
Supérieur" waar

bij, — zooals de benaming het reeds zegt, — die van
het „Institut d'Etudes Franco-Etrangères", en daar
onder wel speciaal die welke ten doel hebben lud
onderwijs in „languc, littérature et civilisation fran-
Caiscs", in het bijzonder voor ons vreemdelingen
van belang zijn. Vooral van belang, wijl de „cours
(renseignement supéneur", cr gegeven door profes
soren der Faculteit, en bestemd voor hen die naar
Nice gekomen zijn om er een grondige wetenschappe
lijke studiiï der Fransche taal, lettiu kunde en cultuur-
gesehiedenis te maken, hier voor minder-giworder-

ENADE DES ANGLAIS VAN HET „CENTRE
UNIVERSITAIRE MÉDITERRANÊEN DE NICE"

het om ze in potten te
herfst kunnen ze dan
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den, en voor
„eours d'ensidgnement moyen'

beginnelingen in het
^  " en, indien nood^ig,

door „cours élémentaires" wo.den

met welker org-inis^tm
Waaraan ik nog wil toevoegen
d'Etudes Méditerranéennes"
men hier op het oogenhlik druk bezig
studeerenden bin
nenkort in staat

hoopt te stellen er
op methodische
wijze studie te
kunnen maken
van de kunstge
schiedenis, mo-
raal-philosophie,
ethnographie, ge-
ographie, en ju
ridische en poli
tieke tradities der
diverse rond de
Middellandsche

Zee gelegen lan
den. In verband
waarmede dan te

vens, althans tel
ken male wanneer
een voldoend aan
tal inschrijvingen
zulks toestaat.

de ,.salle du CONSE

deeld zijn over twee semesters van ongeveer vig,
maanden (^ovember-Februarl. Maart-Jum), ̂aark
aan het eind van elk semester gelegenheid hestaJ
tot het afleggerx van een der bij ministerieel besU
van 25 i^pril 1934 voorgeschreven exarrenstervej
krijging van: öf het „Certificat de Langue et Litté

lature W

ses , cl het,.Dj
plome d'Etiides
de Lettres et Ci
vilisation francai

tegenover het
,InstitutdesCoii.
fé

i
rencesd'Ense

nement

ig.

IL'
J]S HET „CENTRE universitaire MÊI)iterranëen

DE NICE''

leergangen in Italiaansehe, Spaansehe, Pro vengaal- praehistorisch, geologisch, oceanographisch,
sche en — eventueel — Arabische taal, letterkunde matologisch, als wel als van die op zoölogiscl

Supéii.
eur ' vanhetUni.
versitair Centrum
van Nice aam
gaat, zoo vinden
wij, — in verband
met de studie der

Middellandsche
Zee en der haar
omringende lan-
den, — dit zoo
wel aan bet be
handelen van on-
derwerpen op

en kli-

isch, bota-

en cultuurgeschiedenis zullen worden gehouden. In nisch, en medisch gebied gew ijd. Waarbij als een bij-
z'n geheel
een inder

daad bijzon
der belang-
wekkend

studieplan!..
Alhoewel

voor Fran-

schen toe

gankelijk,
zijn de cur
sussen der

„S e c t i O n
d'E t u d e s

Franco-

E t r a n g è-
^ 9 1

r e s , als-

mede die

welke bin-

n e n k O r t

door de

„S e e t i O n
d'E t u d e s

Mediterra

ne e n n e s"

zullen wor

den gegeven
Foto M. F. J. Cofypens

voor-zomer op t geitenweitje

zonderheid

— althan?

voor Frank'

rijk — dient
te worden

a angetee-

kend dat het
„CentreUni-
versitaire

zicb daarbij
niet aUeen
de medewer

king van de

heeft

hier nochtans in 't bijzonder voor de vreemdelingen leeraren aan biiitenlandsclu
bestemd. Aan wier toelating — dat ik er dit ter
stond biivoege — volstrekt géén andere conditie is
verbonden dan dat zij den leeftijd van minstens zes
tien jaar moeten hebben bereikt (en zelfs daarvan
kan in bijzondere gevallen nog door den Minister
van Onderwijs dispensatie worden verleend). Waaraan

nog wil toevoiïgen dat vermelde leergangen ver-

uitgcnoodigd. Hetgee
het ,,internationaal" karakte

artisti

ik

pathies scientifique
„rendez-vous d'échanges inte

^
meest enn-

nentegeleer-
den der ver-
scbillen'l® j
Fr anschf
U niversitd"
ten der Sor-
bonne ^

van

„CoUègc df :
F r a

heeft f
zekerd-do*^'
ook

Universiteiten daad
tenn ons nu v—

r doet zien. Een ""k
de haute culture désintéressée" nnledesr„póleeen

ques et littéraires
rnationaux", ziedaar

ne f nu ook dreionit van haar Ihiiversitah'
zullen knte innen maken.


