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Mededeeling aan de abonné's
Nu hiermede het laatste nummer van dezen jaargang

verschijnt^ moeten ivij U mededeelen, dat met ingang van
1 Januari 1937 ons tijdschrijt zal ivorden gecombi
neerd met ,,HET LANDHUIS^\ uitgegeven door
Joh. Enschedé & Zonen., Grafische Inrichting N.V.

Wij zijn overtuigd, dat „BUITEN'^ hier in goede
handen is en dat deze uitgeefster zooveel mogelijk het
cachet van het blad zal bewaren.

Wat den inhoud betreft: de bestaande rubrieken
zullen worden aangevuld met die vmi ,,HET LAND-
HUIS", zooals woningbouw, interieurs, tuinaanleg,
huishoudelijke ivenken e.a.
„HET LANDHUIS''^ verschijnt den 2den en

4den Woensdag van iedere maand met een aantal
pagina''s (40) gelijk aan het dubbele van „BUITEN^'
(20); tegenover een kleijier fonnaat staat een kleinere.
Jninstens eveii duidelijke letter, zoodat de lezers van
„BUITEN'^ ongeveer eenzelfde hoeveelheid tekst
ontvangen.
De abonnementsprifs wordt bovendien aanzienlijk

lager: f 8.— per jaar franco thuis, tegen voorheen
f 14.— [12.50 + verzendkosten).

Gezien het bovenstaande kunnen wij onze lezers met
ivarmte aanbevelen, hun abonnement op „HET
LANDHUIS''^ over te laten schrijven.

Ons rest nog een noord van dank aan onze abonné's
voor het vertrouiven in ons gesteld, l eien hunner ont
vangen reeds tientallen jaren ons blad, en inderdaad
is het niet gebrek aan belangstelling van de zijde dei-
lezers, die ons tot bovengenoemde stap noopt. Dit
vindt veeleer zijn oorzaak in het feit, dat in den loop
der laatste jaren, daartoe gedwongen door den econo-
mischen toestand, vele adverteerders ons verlaten heb
ben en een blad. dat steeds zoo verzorsd was als het
onze. deze bron van inkomsten nu eenmaal niet

blijvend ontberen kan.

Scheltema & Holkema's Boekhandel en

Uitgevers Maatschappij N.V., Amsterdam.

Na het voorafgaande kunnen wij volstaan met de
verzekering te geven, dat wij alles in het werk zullen
stellen om het vertrouwen der lezers van ..BUITEN"'
te ivinnen en spreken onzen dank uit voor de ivijze
ivaarop de N. V. Scheltema & Holkema ons bij de
overneming behulpzaam is geiceest.

Joh. Enschedé & Zonen Grafische Inr. N.l .
Haarlem.

De drie kluizenaars
dook Leo Lolsloi

Fn als Uii hult. zoo i^cbrnikt uccn ,/V/e/ vcr-
■  ' 1 „„nu.- th' hcidcncti: want
haal van woorden, aelijh

2»r,hn =„//.-« !
hm "" t-'I

„»<«/.■ h^br .'.T P.1 Urm M . _
M AT TH. >1. t • O.Een bisschop voer van Arclian^-I naar hetSolovctsk-klooster en oj) helzellile ^chip be

vinden zich een aantal pei-rinis. die op ^eg
waren om de heiligdommen daar te bezoeken.

De reis ging vlot, de bvind was gunstig en het weer
mooi. De pelgrims lagen aan dek. aten, o za en in
groepjes met elkaar te pralen. Ook de bisschop
kwam aan dek en terwijl hij heen en weer liep. be
merkte hij een groepje mannen, dat hij den voor
steven naar een visscher stond te luisteren, le
naar de zee wees en hun iets vertelde. De bisschop
bleef staan en keek in de richting, waarin de man
Avees. Hij zag echter niets dan de zee en kw ain w at
dichterbij om te luisteren. Maar toen de man hem
zag, nam hij zijn pet af en zweeg. Ook de overigen
namen hun petten af en hogen.

„Laat ik u niet storen, vrienden", zei de bis
schop. ,,Ik kwam hier om ook eens te hooren. wat
deze goede man vertelde '.

,,De vdsscher v^ertelde ons over de kluizenaars .
antwoordde één hunner, een handelaar en w at min
der verlegen dan de overigen.

,,Welke kluizenaars?" vroeg de bisschop, terwijl
hij naar de verschansing liep en hier op een kist
ging zitten. ,,A ertel het me eens. Ik zou het graag
hooren. Waar wees u naar?"

,,Wel, naar het eilandje daarginds' . antvAOordde
de man en w ees naar een plek \ óór en een w einig
rechts van het schip. ,.Dat is het eiland waai
de kluizenaars tot redding van hun ziel womm ".

,,Waar is het eiland?" vroeg de bisschop. ..Ik
zie niets".

,,Daar in de verte, als u langs mijn hand kijkt.
Ziet u dat kleine wolkje? Daar beneden en iets naar
links, ziet u een flauwe streep. Dat is het eiland".

De bisschop keek scherp, maar zijn oogen. niet
gCAvend aan zulk turen, konden niets onderscheiden
dan het water, dat in de zon spiegelde.

,,Ik kan het niet zien , zei hij. ..Maar wie zijn de
kluizenaars, die daar wonen?"

„Het zijn heilige mannen", antwoordde de vis-
schei. ,,Ik had al lang van hen gehoord, maar hen
vóór het vorige jaar nooit gezien".

En de visscher vertelde hoe hij eens, toen hij uit
visschen Avas, 's avonds op dat eiland gestrand" was
zonder te Aveten waar hij zich bevond. Toen hij den
volgenden morgen over het eiland ronddAvaalde
was hij hij een leemen hut gekomen en had daarbij
een ouden man zien staan. Een oogenhlik laDu
kAvamen tAcee anderen naar huiten en na hem te
eten gegeven en zijn kleeren gedroogd te hehhen
hielpen zij hem zijn boot te herstellen

„En hoe zien zij er uit?" vroeg de bisschop.
„Een van hen is klein en zijn rug i.-. gehotc<.n Hii

draagt een prieslertoog en is heel oud: hü moet
wel over de honderd jaar zijn. zou ik z<M,tr,\ii
IS zóó oud. dat het Avit van zijn haanl emi <noen-
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achtigeii tint lieeft, maar h,ij glimlacht aldoor en
gezicht IS zoo vioohjk als dat van een engel.

De tweede is langer, maar ook heel oud. Hij draagt
een gescheurde boerenjas. Zijn baard is breed geel
grijs. Hij is een sterke man. Vóór ik tijd had hem
te helpen, keerde hij mijn boot om alsof 't een em
mer was. Hij is ook vriendelijk en opgewekt. De
derde is lang en zijn haard is wit als sneeuw en
reikt tot aan zijn knieën. Hij ziet er ernstig uit,
heeft zware wenkbrauwen en hij draagt niets dan
een stuk mat, dat om zijn middel gebonden is".
„En spraken ze tegen u?" vroeg de bisschop.
„Grootendeels deden zij alles zwijgend en ze

spraken ook onderling weinig. Zij hoefden elkaar
maar een blik toe te werpen om eikaar te begrijpen.
Ik vroeg den langste, of ze daar al lang gewoond
hadden. Hij fronste en mompelde iets alsof hij hoos
was, maar de oudste nam zijn hand en glimlachte
en toen bedaarde de lange weer. De oudste zei
alleen: 'Heb medelijden met ons' en glimlachte".

Terwijl de visscher sprak, was het schip dichter
bij het eiland gekomen.
„Nu kunt u het duidelijker zien, als Uwe Genade

wil kijken", zei de handelaar en wees met de hand.
De bisschop keek en zag nu inderdaad een zwarte

streep — het eiland. Na het enkele oogenblikken
opgenomen te hebben, liep hij naar den achter
steven en vroeg den roerganger:
„Welk eiland is dat?"
„Dat heeft geen naam", antwoordde de man.

„Er zijn veel zulke eilanden in deze zee".
,,Is het. waar, dat er daar kluizenaars wonen,

voor de redding van hun ziel?"
„Dat is zoo. Uwe Genade, maar ik weet niet of

het waar is. Er zijn visschers, die zeggen hen gezien
te hebben, maar natuurlijk is het mogelijk dat zij
maar iets vertellen".

„Ik zou graag op het eiland aan wal gaan en die
mannen opzoeken", zei de bisschop. ,,Zou dat mo
gelijk zijn?"
„Het schip kan niet dicht bij het eiland komen",

antwoordde de roerganger, ,,maar u zou er in een
boot naartoe geroeid kunnen worden. U kunt het
't best den kapitein vragen".
De kapitein werd geroepen en kwam.
„Ik zou die kluizenaars willen opzoeken", zei de

bisschop. ,,Kan ik aan land geroeid worden?"
De kapitein trachtte hem daarvan af te brengen.
„Natuurlijk kan het", zei hij, „maar we zouden

veel tijd verliezen. En als ik zoo vrij mag zijn het
Uwe Genade te zeggen, die oude lieden zijn uw
moeite niet waard. Ik heb hooren zeggen dat het
malle oude kerels zijn, die niets weten en nooit een
woord spreken, net als de visschen".
„Ik zou hen willen opzoeken", zei de bisschop,

„en ik zal u betalen voor de moeite en het tijdver
lies. Laat u een boot voor me strijken .
Er viel niets tegen te doen en het bevel weid dus

gegeven. Elet schip zette koers naar het eiland. Er
werd een stoel voor den bisschop bij den vooi
steven gezet en hier ging hij zitten en keek naai
het eiland, evenals de andere passagiers, die zich
eveneens bij den voorsteven verzameld hadden. Na
een poosje zagen de passagiers met de scherpste
oogen dat er rotsen op waren, vervolgens een leenien
hut. Ten laatste zag één hunner de kluizenaars zelf.
De kapitein bracht een verrekijker en reikte dezen.

na er zelf door getuurd te hebben, den bisschop toe.
„'t Is zoo. Er staan drie mannen op het strand.

Daar, een beetje rechts van die groote rots".
De bisschop nam den verrekijker, stelde hem in

en zag de drie mannen: een langen, een kleineren en
een heel kleinen, gebogen man, die op het strand
stonden en elkaar bij de hand hielden.
De kapitein wendde zich tot den bisschop.
„Het schip kan niet dichter bij komen. Uwe Ge

nade. Dus moet ik u verzoeken hier in de boot
te gaan, terwijl wij hier ankeren".
Het anker werd snel uitgeworpen en de zeilen

gereefd. Er Avas een ruk en het schip trilde. Een
boot Averd gestreken, de roeiers sprongen er in, de
bisschop klom de ladder af en ging zitten. De
mannen trokken aan de riemen en de boot naderde
snel het eiland. Spoedig zagen zij de mannen staan:
een langen, met slechts een stuk mat om het mid
del, een kleineren in een gescheurde boerenjas en
een heel bejaarden, gebogen van ouderdom en ge
kleed in een ouden toog — alle drie hand aan hand.
De roeiers hielden hij de kust de riemen in en één

hield de boot met een bootshaak vast, terwijl de
bisschop uitstapte.
De oude mannen hogen voor hem en hij gaf hun

zijn zegen, Acaarbij zij nog dieper bogen. Toen
richtte de bisschop het woord tot hen.

,,Ik heb gehoord", zei hij, ,,dat gij, godvruchtige
mannen, hier woont tot redding van uw ziel en om
voor UAv^ medemenschen tot onzen Heer, Christus,
te bidden. Ik, een onwaardige dienaar van Chris
tus, ben door Gods genade geroepen om Zijn kudde
bijeen te houden en te onderrichten. Ik wenschte u,
dienaren van God, te bezoeken en te doen wat ik
kan om u eveneens te onderrichten".

De oude lieden keken elkaar aan, glimlachten,
maar bleven zAvijgen.
,,Zegt mij", zei de bisschop, ,,wat doet gij om

UAv zielen te redden en hoe dient gij God op dit
eiland".

De tweede kluizenaar zuchtte en keek naar den
oudste, den héél bejaarde. Deze glimlachte en zei:

,,Wij Aveten niet, hoe God te dienen. Wij dienen
en onderhouden alleen onszelven, dienaar Gods".
„Maar hoe bidt gij tot God?" vroeg de bisschop.
,,Wij bidden op deze wijze", antwoordde de klui

zenaar. ,,Drie zijt Gij, drie zijn wij, heb medelijden
met ons".

Toen de oude man dit zeide, hieven alle drie hun
oogen ten hemel en zeiden:
„Drie zijt Gij, drie zijn wij, heb medelijden met

ons".

De bisschop glimlachte.
,,Gij hebt blijkbaar iets van de Heilige Drievul

digheid gehoord", zei hij. „Maar ge bidt niet op de
juiste wijze. Ge hebt mijn genegenheid gewonnen,
godvruchtige lieden. Ik zie dat ge wenscht den
Heer te behagen, maar niet weet hoe Hem te die
nen. Dat is niet de wijze om te bidden, maar luister
naar mij en ik zal u onderrichten. Ik zal u onder
richten niet op de wijze van mijzelf, maar op de
wijze, waarop God in de Heilige Schrift elk mensch
geordonneerd heeft tot Hem te bidden".
En de bisschop legde den kluizenaars uit hoe

God zich aan de menschen geopenbaard had en
sprak hun van God den Vader, en God den Zoon
en God den Heiligen Geest. (Slot op bladz. 624)
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DOOR T WALENLAND
DOOR L. SpruitHeel anders dan het bedrijvige Henegou

wen en de schilderachtige Ardennen is het
gebied van de Maas. Weinig touristen zullen
de wonderinooie boottocht Dinant-Namen

verzuimd hebben en de allerliefste Maasdorpjes,
waar men zoo heerlijk roeien, zwemmen en visschen
kan, zijn bij heel wat landgenooten bekend. Maar de
Maas-steden komen er dikwijls minder goed af,
dienen vrijwel uitsluitend als uitgangspunt voor
tochten de Ardennen in en ... . verdienen beter.

Want ze liggen zoo mooi en als de stad zelf niet de
moeite waard is, dan is het toch wel de naaste om
geving. Dinant behoort tot de oudste steden van
het land. Weinig sporen zijn er van haar ouderdom
terug te vinden. De O.L. Vrouwekerk is uit de 13de
eeuw, maar de monstrueuse toren bederft den in
druk. \lak tegen de rotsen geplakt sehijnt de kerk,
en erboven ligt als een oude slapende hond de ci
tadel, die in 1818 werd gebouwd door de Fransehen
en nu alleen nog maar een bezienswaardigheid is,
waar de vreemdeling graag ruim vierhonderd tre
den voor naar hoven klimt. En het uitzicht loont
alle moeite: de Ardennerbergen en, uitgeslepen in
de rotsen, het Maasdal met de in haar rust impo-
necrende rivier. We kunnen over den ,,bergrug"
evenwijdig aan de rivier verder wandelen naar de
oorlogskerkhoven en door de kleine, onderaardsehe
grotten weer afdalen. We kunnen ook langs de
Maas gaan naar de Fransche tuinen van kasteel
Freyr ol in den faubourg St. Paul de Bayard-rots
bewonderen. En tenslotte zijn de drie merkwaar
digheden van Dinant niet over te slaan: honing
koek, forellen en dinanderies, welke laatste, kope-

Jll. De Maasvallei
ren snuisterijen, een traditie achter zich hebben die
tot in de Middeleeuw en teruggaat' S] Aan de
samenvloeiing van Maas en Sambre ligt Namen, de
poort van de Ardennen". Dit kruispunt van de

hjnen Farijs-Luik en Aarlen-Brussel is overbekend,
en menigeen zal de kathedraal en de St. Loup, de
uitgestrekte onderaardsehe grotten en kelders, de
oude citadel en het voormalig grafelijk kasteel ̂ vel
bezichtigd hebben. Minder bekend is. dat Namen
in zijn oudheidkundig en zijn bissehoppeliik mu
seum bijzonder mooie dingen herbergt en een dag,
hier doorgebracht, ons het oude Maas-land veel na-

Md aar wie kent eigenliik Hoei?er zal brengen. 03
Tusschen Namen en Luik ligt iieï." en^'ÓoTbuitèn-
landers IS het ineestal niet meer dan een doorgang
van Luik naar Namen of omgekeerd. Toch hebben
d die haastige doortrekkers groot ongelijk, want
Hoei is een bijzonder mooi, oud stadje dat het
glansiijk kan opnemen tegen de andere Maasste
den, en hierom alleen al zou men verstandig doen
met het stille Hoei als uitgangspunt te kiezen voor
Maas-en Ardennentoehten en niet Namen of Luik:
want t IS hier zoo rustig en zoo mooi. ̂  ier
bezienswaardigheden heeft Hoei volgens de W alen:
h rondia (het roosvenster van de kapittelkerk), li
chestia (de citadel), li bassinia (een oude fontein) en
li pontia (de romaansche bogenbrug over de Maas).
De in 1311 begonnen kerk is zw art en verweerd van
buiten, maar inwendig een ijle. hooge. smalle bouw.
die in de Nederlanden haar gelijke nergens vindt,
zóó immaterieel dat het oiibegrijpelijk lijkt dat al
dit glas met zoo w einig steen ertusschen kan blijv en
staan! Mooi is het vlammende roosvenster, li ron-
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dia, maar min,stens even mooi is de kerk zelf en de
prachtig intacte crypt uit de 11de eeuw is al even
zeer de moeite waard. Het stadje ligt aan de Maas,
daar waar de Hoyoux erin uitmondt. De „altstadt"
vinden we in de wig tusschen beide rivieren. De
hoofdkerk staat aan de Maas vlakbij de oude brug,
en met de citadel erboven hebben we zoo al drie
van de vier geijkte bezienswaardigheden bijeen.
Maar er zijn er nog wel meer hier, al worden die
niet zoo vermeld! Minstens even belangwekkend is
het prachtige 13de eeuwsche Bethléem achter de
kerk, een portaal waardoor ge toegang krijgt tot
dat oude, stille wereldje rondom het bedehuis, waar
herinneringen aan vastzitten: vroegere kloosters, en
de heeren van Oultremont, wier 14de eeuwsehe
toren trouwens nog bewaard is gebleven. De ,,bas-
sinia" is een fontein uit 1406, die het gerust op kan
nemen tegen zijn beroemdere collega's uit de
Vlaamsche gewesten. De Maasvallei is immers het
land van de kunstsmeden geweest, vanouds. De
Bartholomaeuskerk te Luik bewaard de prachtige
oude doopvont van Begnier de Huy (1113) en in de
Hoeische hoofdkerk is werk te zien van Godefroy
de Claire uit dezelfde eeuw. De tegenwoordige
dinanderies, de vaak zoo prullige koperen snuiste
rijen, zijn de laatste resten van een traditie, die zes
of zeven eeuwen teruggaat. Wilt ge een oude kloos
tergang zien en een folkloristisch museum, dan
moet ge het voormalig minnebroederklooster be
zoeken. In het pas-geopende museum vinden we o.a.
bijzonderheden over den wijnbouw boven Hoei.

r
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Al/, ^ihindiiir, Htrsla/, België

TW EEDE BINNENtrOF IN HET PALEIS VAN JUSTITIE TE
LUIK

Foto Ed. Schinditcr, Herstal, Bc/gië

PANORAMA VAN DINANT

Dan is er het graf van Pierre 1'Hermite in de resten
der oude abdij van Neufmoustier, en het oude klok
huis, de wallen, het Matthaeushuis. Genoeg om
eenige dagen bezig te zijn, vooral wanneer we in
ons programma opnemen de tocht naar Sarte, zig
zag tegen de rotsen op tot waar bij het Predik
heerenklooster het kerkje met 't eeuwenoude ge-
nadenbeeld van N.-D. de la Sarte staat. Laat u de
geschiedenis van dit miraculeus Moedergodsbeeld
eens vertellen door zoo'n oud Waalsch vrouwtje,
dat is al iets moois op zichzelf. Ook voor den inwen-
digen mensch zorgt het oude Hoei uitstekend: de
specialiteiten zijn landwijn, kaas, gebak en forellen
uit de Hoyoux. Een plaatsje dus dat om meer dan
één reden een verblijf wenschelijk maakt! SI Met
Luik zijn we aan het einde van de Maas in Wallo
nië gekomen en zoo vreedzaam en schilderachtig de
rivier tot hier en ook in Luik nog is, zoo onheilspel
lend wordt zij verderop bij Seraing, waar ze door
stroomt tusschen hoogovens en fabrieken, waar ze
het schijnsel van booglampen, schijnwerpers en
rosse vuren weerkaatst en haar water zwart ziet
van het kolenstof. SI Luik is een stad met een eigen
sfeer. Zelfs wie er slechts enkele uren op doortocht
is, proeft daar wel iets van. Het „hart van Wal
lonië" klopt onstuimig: allereerst is Luik werkstad
en die koortsachtige bedrijvigheid is ook wel het
eerste dat den vreemdeling opvalt. Van heel vroeg
tot heel laat wordt er gewerkt en dat in alle denk
bare bedrijven, zoodat b.v. de Luiksche universiteit
met haar talrijke, streng-verplichte colleges meer
van een drilschool dan van onze vrije Nederlandsche
hoogescholen weg heeft. Maar naast dit intense
werkleven kent de stad ook even intens het vaean-
tie-houden: het straatleven, café's, mondainiteit,
flaneeren als in Parijs, een geanimeerd theater-



O}. 1936

618
buitkn

^vas

leven, waarbij de opera een belangrijke plaats in
neemt. Die kwijnt in het Luiksebe land niet! De

1  ,1 l{eeds lieei v i w. ̂
dat is trou^vt-n.^ geDeiir ' . v(torna-

-"-"'XVrin 'I'"- J'""--e(lel>nieed
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Martin uit),
en vooral

het pahns
van de

prins-bis
schoppen, nu Paleis van Justitie. De binnenhoven
zijn terecht beroemd. Tusschen 1508 en 1540 is
dit prachtige huis gebouwd door bisschop Eber-
hard van der Mark en de binnenhoven met hun

zware kolonnades verraden Moorschc, Italiaansche,
Renaissanee- (vooral in de arduinsteen) en laat-
gotisehe invloeden. Ze zijn van een trotsche kracht
en oen rust die imponeerem en had Luik niet meer
dan dit, dan zou de >;tad nóg de moeite van een be
zoek waard zijn. SI Over de luwvogen gesehicdenis
van het prins-bisdom zijn boekdeelen te vullen;

I'oto Uil. Ilt-rsliil,

DE I'ONT DE .lAMBES TE NAMEN

cbtenis aan zijn voor
ganger bisschop Lambcrtus. die bij Legia was ver
moord. Dit was het begin van cmi nederzetting die

snel iiroe ide.
11 w a a r-

lieeii de his-
scbop>zetel
dan ookw ei-

(1 r a \ e r-

]) 1 a a t s t
werd. Mooie

b e r i n n e-

ringeii aan
<lie oude tij
den. aan op-
k O in s t en

niaebt van

bet ])rin>-
bisdoin. aan

den rijkdom
der L n i k-

>ebe burge
rij zijn nog
O \ (' r a i te

\  i n d e n.

W onderlijk-
d e in O e r a-

onshetpvivilegioaanda, bisschopAlW.rtVï'v ruwkaan zijn Luikenaren eab ^ai\(k
burger voor een andere rjelitbank'l""l" "J" ''
sobepencollege gebraeh, kon « .'r
mand in een huis nioebt Inn»stennning van den . .^Uar" r""'''''' l'"
naar die een misdadiger roelii .T." " f:".''' '"-''"-
teert van 1198, en nog „1,; i,, " '"-'''■ë-, '1-spr^dcvoord: „Panvr;: bon\!ne dlln:' :;':;'ro. . Jammer genoeg h.diben In.rgeroori, ,m \ n
plunderingen veel van de oudste ^ebonMir., Véi-
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loren doen gaan. De oxide St. Martin b.v. — die van
de Sacramentsprocessie — is in 1312 verbrand, toen
de Liiiksche adel bij een van tle vele opstanden der
burgerij in die kerk gevlucht was, volgens het oude
asylrecht. De burgers staken de kerk met de edelen
in brand en niemand ontkwam. Zoo is nog altijd de
Luiksche aard: lel en onstuimig. Als woonstad is
Luik niet altijd ideaal. Koud-voehtig is de atmos
feer er meestal, en het grootste gedeelte van het
jaar varieert de windrichting van zuidoost tot
noord-noordoost. Meestal volgt er regen op; de
droge, snerpende oostenwind maakt dat bet er eind
Maart dikwijls nog volop
winter is. Maasgassen en
nevel maken het verblijf
er niet altijd aangenaam.
Maar interessant blijft
Luiktoch, met zijn mooie
ligging aan Maas en Our-
the, zijn kerken, musea
en oude huizen, zijn eer-
biedwaardigenouderdom
en intens leven. Luik

sleept ons mee en na kor
ten tijd voelen we ons
opgenomen door dezen
ononderbroken stroom

van energie, die komt en
gaat als het bloed van
een machtig kloppend
hart.

ü

Saxifraga
sarmentosa
(Het Moederplantje)

DOOR G. KromdijkTot de ouderwet-
sche kamerplanten
mogen we onge

twijfeld ook de
Saxifraga sarmentosa re
kenen, het Moederplant-
je. Men trof het vroeger
zoo goed als in elke wo
ning aan, waar het dan
vlak voor het venster
hing. Ons Moederplantje
is n.1. een hangplant,, en
dit zal wel mede een der redenen zijn, dat men het
thans zoo weinig meer aantreft. In onze tegenwoor
dige huizen komen zoo goed als geen houten pla
fonds meer voor, de moeilijkheid is dus: waar moet
men de plant hangen? Een aardige oplossing voor
deze moeilijkheid zag ik onlangs. Een lange, glazen
bloemenvaas diende als standaard; de pot was er
bovenop geplaatst, zoodat de talrijke ranken sierlijk
af konden hangen. S! Het Moederplantje vormt
een rozet van ronde, sterk behaarde blaadjes, die
met zilvergrijze nerven versierd en van onderen
rood gekleurd zijn. Zonder de roode, draadvormige
ranken, die zich in grooten getale ontwikkelen, is
de Saxifraga reeds een aardig plantje. De talrijke
ranken vormen aan den top jonge plantjes, die op
hun beurt weer voor nieuwe ranken en jonge plan

SAXIFRAGA

tjes zorgen, zoodat de plant steeds langer wordt. S3
De vermenigvuldiging is al heel gemakkelijk, im
mers men kan van deze jonge plantjes steeds weer
andere planten kweeken. In het voorjaar of in den
zomer verschijnt bij de oudere planten een sterk
vertakte bloemstengel, bezet met talrijke witachti
ge bloempjes. 03 Het gebeurt nogal eens, dat de
Moederplant na den bloei afsterft, doch dat is geen
bezx\ aar, immers men heeft nieuwe planten kunnen
kweeken. Het Moederplantje behoort tot de
familie der Steenbreekachtigen en is uit China en
Japan afkomstig. Het groeit heel gemakkelijk in

dien we slechts zorgen
voor een licht en niet te

warme standplaats.
Vooral in den winter
mag de temperatuur niet
te hoog zijn. Ze ver
langen een luchtig, doch
voedzaam grondnieng-
sel; in den zomer geven
we dus van tijd tot tijd
een weinig vloeimest. In
den groeitijd veel water,
doch in den winter zijn
we aan den zuinigen
kant. Ö3 Vroeger bedekte
men den geheelen pot-
rand met een laagje wat
ten, opdat de dunne ran
ken zich niet zouden af

snijden. Die watten staan
nu juist niet mooi, daar
om kan men beter ge
bruik maken van een

gummiring. SI Hoewel
het Moederplantje niet
winterhard is, komt het
toch een enkele keer
voor, dat het, in den vol
len grond gezet, 's win
ters buiten overblijft.We
dienen dan echter voor
een zeer beschutte stand

plaats te zorgen, terwijl
we het daar in het voor

jaar al moeten planten.
Natuurlijk mag de stand
plaats ook in geen geval
te nat zijn. S! Naast de
gewone Saxifraga sar

mentosa treft men nog enkele bonte vormen aan,
doch deze zijn veel teerder en voor kamercultuur
dus minder geschikt.

SARMENTOSA

HOLBEWONERS
DOOR KO ZWEERESIEDEREEN zal het met me eens zijn, dat het

konijn een grappig dier is en geen leek op bio
logisch gebied zal het wel in zijn hoofd halen,
om een campagne tegen deze aardige knagertjes

op touw te gaan zetten. Toch zijn deze diertjes, die
in het duin in vaak ontstellend groote aantallen
voorkomen, veel schadelijker dan alle vogels van de
zwarte lijst bij elkaar. SI Het is niet alleen aan de
uitdroging tengevolge van de waterleidingen te
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wijten, dat de .luinflora in de laatst,.
jaren ,,«0 „nrustliarend verarin.l is. y"»!' ,
belangrijk deel zijn daar ook de konijntjes m
aan. Overal, waar zij in grooten getakt vooikoim r .
krijgen we een armelijke konijnenflora, hen plan
tengroei van een steppenaclitig type. met kleine,
gedrongen exemplaren, 's Winters knagen ze den
bast af van allerlei struiken en vooral de aardige
kardinaalsmutsjes — Verborgen Oranjeklanten liee-
ten die in Kennemerland, omdat ze binnen de
roode zaadbuid helder oranje zaadjes verborgen
houden — moeten het dan steeds weer ontgelden.
S! Overal in het duin zien we de sporen van liun
aanwezigheid. Niet alleen uit de ronde „bolletjes",
die overal verspreid liggen, maar ook uit de veb-
witgebleekte scliedeltjes en de tallooze halfvergane
bulzen van jachtpatronen. Die scliedeltjes en pa
troonhulzen staan in onmiddellijk verband met
elkaar. Want er loopen in den jachttijd nog maar
al te veel lieden met een
geweer rond, wien liet
verband tussehen schie
ten en doodelijk raken
niet heelemaal duidelijk
is. Zoo weet menig
aangeschoten en zwaar
gewond konijntje zich
nog een eindweegs voort
te sleepen, zoodat het
niet door de drijvers ge
vonden wordt en in een
afgelegen hoekje ellendig
omkomt. Dat men uit
vermaak op die diertjes
wil jagen, moet iedereen
voor zichzelf uitmaken.
Maar schiet het wild
dan ook onmiddellijk
dood en laat het niet nog
dagenlang lijden. SI Maar
al is het konijntje over
al, waar het in groote
aantallen voorkomt
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buiten

,,.i.ter het gehei.n van de steen
den komen ue zo() i„.tnd<kelijk algemeen in

de duinstn-id^. SI ^ ^es per
kunnen we

zijn

nest

P,, -jn voor het hol aan-

n.Mi vroe<nm oehtend of tegentreffen, waar ze i , ,1e zonnetje zitten te
den avond tegen n , ,.i. i ..jjjp voor de ouden.

,k makkei

'ir'TnH.'.' v^l-l Dan l.oeven
I..-.

,1„ clc-ur <l"nr <1<- ,la"l zich vaak
H.U ^teeniii t ie IS een gezellig on I IJ

k „v,:,-,iaakr.,on. ,.n ,ia„
• • n wiw.ti iw hef een \an onze aige-

hliikt te ziin. Bovendien is mi «' rDiijKt 11 z . ze ( en in de onmid-
meeiiste iiilensoorteii. dl nu t zi i

deliijke nabijheid van de menselieiijk Honmgen
,  .... ,li'. .M. in v.ij.,,.| ,.ik an.D,. .ap kunnen

aant..<.iTen. SI In l.,-. pni.lclan.l l.rn.-.len z,- in <k
holle knolwile,.,,. „e, ai,- .l.' "il";.''*""''™,toreiivalkjes. In de dor

pen van de \ eliivve en
den Aeliterhoek maken
ze hun nest in een holle
linde op het dorpsplein,
en in het vroege voor
jaar. als het mannetje
z'n vijfp' in pijlsnelle
vaart najaagt, zoodat ze
rakelings langs ons heen-
sehieteii en we hun don
kere sehimmen

schadelijk voor de duinflora en brengt het ook
door z'n graverijen vaak het zand aan het stuiven,
er is toch nog veel goeds van hem te vertellen.
Behalve dat ze ons een smakelijk wildbraad leve
ren en er vele dames in ..echte" konijnenhont-
mantels rondw'andelen — wat lieusch heel warm
is — verschaffen ze door het graven van allerlei
holen, welke ze zelf lang niet altijd noodig hebben.
oninggelegenlieid aan een aantal vogeltjes, die

een onmisbare stoffage van het duinlandschap
vormen. SQ Dat zijn in de eerste plaats de sier
lijke, vlugge tapiiiten met hun witte lokstaarten,
die hij elke diiinivandeling voor ons uitvliegen,
van paaltje tot paaltje, tot het hen gaat vervelen
en ze met een grooten hoog om ons heen trekken.
Maar ook de bonte bergeenden en de aardige
liolendiiifjes zijn vrijwel geheel op de konijnen aan
gewezen, wat hun nestgelegenlieid betreft. Waar
zich dan in hoonilooze streken nog vaak het kauw
tje hij voegt. SI Maar de grappigste bewoner van
die koele en ruime woningen is toeli wel het aardige
steenuiltje. In den broedtijd kijken ̂ ee altijd even
hij elk konijnenhol, of zieli in het losse zand ervóór
geen vogelpootafdrukken afteekenen. En niet zel-

tegen den sterrenhemel
zien afsteken, zijn de
naehten vervuld van hun
klagelijk geroej). Pi-oew.
pi-oew ! l)e hoeren die
liet hooren. zeggen dat
het onheil voorspelt, en
als ze tegen een venster
vliegen van een kamer
w aar een zieke ligt. voor-

STEENUIL -l"-'' . 'P' , "a'l"™-
den dood. Sprookjes."^

Maar de kleine roovertjes worden er nii^t minder
hardnekkig om vervolgd. S! Door hun geringe
grootte zijn ze voornamelijk aangewezen oj) mui-—  ̂

zen en kikkers, allerlei insecten en soms een enkel
vogeltje. Misschien is dit laatste wel de reden, dat
ze. wanneer ze zich overdag vertoonen. vrijwel
steeds achtervolgd worden door een lawaaiende
bende niusschen en sjireeuwen en meezen en wat al
meer. S! Als we jiiotseling zoo'ii geroezemoes van
vogelstemmen hooren. weten wc ai. wat dat be-
teekent. Met is soms om medelijden met het achter
volgde diertje te krijgen. De kleine jiiaaggeesten
doen verwoede aanvallen op hem. zoodat hij van
angst niet weet waar hij zich hergen zal. terwijl ze
de heele omgeving alarnieeren en hij geen kans
krijgt om iets te vangen. SI Tot een donker gat
in een muur of een holle boom uitkomst brengt.
Beduusd wacht hij daar. tot de kwelgeesten, die
nog een poosje blijven doorsehelden. verdwenen
zijn. Dan komt hij voorzichtig te voorschijn en
tracht ongemerkt zijn weg te \crvolgen. Maar wel
dra krijgt een mees of een vink iiem in de gaten,
en dan begint het lieve leventje weer van voren
af aan.
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Oude kerken in de Groninger Ommelanden
_ « A -r-v / V T m • « • . - ^"door Adolf PathlusZOOALS in een vorig artikel gezegd, werden

de kloosters zeer spoedig rijk en machtig. De
abt trad op als grootgrondbezitter en kreeg
daardoor een andere plaats in de samenleving.

SI De groote rijkdommen leidden allerwege tot ver
fraaiing der interieurs. Daarenboven verslapte de
weelde de energie der voormannen, zooalsHidde Jen-
sema, een Ommelander jonker (1497—1573), dat
schetst in zijn dagboek. S! BaweCater, de ecbtgenoote
van Bartold van Starckenborgb, jonker en hoveling
tot Dykum en Garstbuizen, ging in dien tijd met baar
zoons en scboondocbter, Gaets Grovestins, naar de
kerk aldaar, doch vond de deur gesloten. Ö3 Op
haar last bakte Hiske
Herent, een timmerman
uit Loppersum, een gat
in den toren, klom er
door en opende de deur.
Samen traden ze voor het
altaar om daarvan bet
kleed te verwijderen en
te beschadigen. Deze
symbolische handeling,
door een der meest voor

aanstaande personen, zal
niet zonder gevolg geble
ven zijn. Na de be
kende woelingen in de
16e eeuw deed de gere
formeerde religie bier in
1594 voorgoed baar in
trede. SI Kerkgebouwen
werden overgenomen en
naar ,,de eiscben des
tijds" ingericht. 'Prach
tige en kostbare altaren,
beelden, muur en gewelf
schilderingen, priesterge
waden enz. werden op de
meest ruwe wijze verwij
derd. SI De protestanten
vroegen slechts een zaal
ruimte, een preekstoel
en wat zitbanken. Elke

vorm van symboliek werd verbannen. De predikant
kreeg tot taak de zielen nader tot God te brengen
door het eenvoudige klare woord, dus zonder bemid
deling van uiterlijk schoon. S3 Van de kunstschatten
bleef zoo goed als niets bewaard. Te Krewerd is nog
een laat gotisch orgel uit 1531 aanwezig. Te Midwolde
(w.) en te Scheemda behield men een renaissance-
orgel; het laatste is nu in het Rijksmuseum te Am
sterdam geplaatst. SI Een kleurig altaarkleed en
priesterkleedij uit de 15e eeuw, afkomstig van Warf-
fum, berusten in het Museum van Oudheden te Gro
ningen. Alleen de torenklokken bleven alom gehand
haafd. De geverfde zandsteenen Veronica-statie in
de Commandery der Johanniter-orde te Klooster-
wytwerd, gemeente Uskwerd, dateerende uit de
eerste helft der 16e eeuw, bleef ongeschonden be
waard. S] Priesterzerken zijn er nog legio, grooten-
deels echter afgesleten. Buiten de bronzen graf
platen verdient de epitaaf voor den priester Egbert
Onsta (t 1476) te Middelstum belangstelling. Dit

tuf btfofn^tmbrf

ZANDSTEENEN EPITAAF (10

 iil
o Cr-tf tuajif

mWfrnarövj*fü$Cuaufiöo«)ht

n

3x88 cm) VOOR EGBERT ONSTA,
DEN TWEEDEN PRIESTER DER KERK, f 1476

Hel ,'iliik is gerestaureerd, de Iwo/deu zijn iiieuw aangebracht. Op de zuilijes ter
rechter en ter linkerzijde zijn kaarsen geplaatst. Oorspronkelijk zullen hierop heiligen-

beeldjes geslaan hebben

(IV. Slot)
stiik heeft een minder genadige behandeling on
dervonden; het kAvam danig verminkt onder een
pleisterlaag vandaan. Bij de restauratie werden
door een dorpsstucadoor nieuwe hoofden aange
bracht en kaarsen geplaatst op de zuiltjes links en
rechts van de groep Allicht hebben hierop vroeger
beelden van heiligen gestaan. SI Het koor — nu
overbodig geworden — werd doorgaans afgesloten
door een, het interieur zeer ontsierenden, wand van
hout en glas. SI Met de Reductie — de defini
tieve toetreding van Stad en Ommelanden tot de
Unie van Utrecht — kwam er aan de Groninger
bouwkunst een einde. SI Tal van sehuurkerkjes

werden nu gebouwd, o.a.
teBourtange(1607), Delf
zijl en Faan. Ze waren te
weinig solide gebouwd
om de eeuwen te kunnen

weerstaan. Reeds in de

vorige eemv moesten ze
worden vervangen. De
meeste zijn pilasterkerk
jes zonder eenige kunst
waarde. S! Slechts een

viertal komt boven dit

peil uit. Het zijn de
kerken te Sappemeer
(1655),de Nieuwe Kerk te
Groningen (1660—^1664),
te Harkstede (1692—
1700) en te Oostwold
(1775). De eerste twee
werden gebouwd on
der leiding van Conraet
Roeleffs, die door ,,Bor-
geniesteren ende Raedt
der stadt Groningen"
naar Holland was ge
zonden om daar eens af

te kijken hoe de protes-
tantsche kerkengebouwd
werden. Hij kwam met
teekeningen terug en zoo
werd de achtzijdige koe

pelkerk te Willemstad (1583—1604) tot model
van de kerk te Sappemeer. S! Het eertijds met
koperen platen bedekte dak werd tijdens de
Fransche bezetting vervangen door een afdekking
van gewone pannen. Volgens Dr. M. D. Ozinga
werd door aanbrenging van 4 zuilen het gebouw tot

kruiskerk gewijzigd. SI De Nieuwe Kerk te
waarvan 7 Juni 1660 de vier hoekstee-

nen door de vier burgemeesters werden gelegd,
werd eveneens gebouwd onder de leiding van Con
raet Roeleffs. Het is een copie van de Noorderkerk
te Amsterdam, welke laatste een monumentalere
uitvoering van die te Blokzijl is. SI In 1775 diende
deze Groninger kerk weer tot voorbeeld bij den
bouw van de kerk te Oostwolde (O.); gewijzigd in
1882. Originaliteit is dus verre te zoeken. De ver
gelijking met een middeleeuwsch baksteenbouw
werk kunnen ze niet doorstaan. SI Toch is er één
kerk de aandacht waard, n.1. die te Harkstede. SI
De bouw werd geheel bekostigd door Henric Pic-

een

Groningen
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cardl en Anna Elisal)eLh Keiifiers, IJeer en \ rouw
van Slochteren ete., cli(i hiervoor f 70000.— o}»

consoles etc. overal /ie| incil (1<' alliool

-  rir. anll j^.,r,l,.j,al,.rij,ook
rente genomen hadtien van „Syiie Konincklyehe van haWeeri. hlliicnkant aange-

v™u".i<^ ""l'oun ter linkerzijde be-
' '^^>lfde nrafkt'Idere waarin de ge-

Majesteyt van Groot Britlannien, Willem <le Derde
Prinee van Orangien", onder <le voorwaarde, dat
deze schuld niet opvorderbaar zou zijn voor het balsemde lijkt»

uderoverlijden der
genoemde ech
telieden. ^
Piccardt werd
spoedig daar
op unicus eol-
1 a t O r van

Harkstede em

reeds 20 Juni

1692 volgde
het leggen van
d e n e <; r s t en

steen. SI Hen-

ric Co(;ur en

Geert van der

Aa waren er

— blijkens een
gedenkbord —
resp. meester
metselaar en
meester tim
merman van.

Inderdaad

HEERENBANK IN ÜE KERK TE STEDUM

st . ^l aiiveiuri. - n^iHditers e<m riist})laats hebben
gev(

Het

(rovonden. sa

eenvou-

dige

. BEIIOO RENDE BIJ DE BORG NI TT E RSLM
TE STEDUM. MET HET irAPEN VAN 11 ET GESLACHT CLANT VAN STEDIM (± 1670)

meubi-

iair. eveneens

uit den tijd
der stichting,
vormt met

het gebouw
oeii iiarmo-
niseli geheel.
In de meeste
iniddeleeuw-
sehe kerken is
dat niet het
g(»val. Er zijn
iiofi -vele in-
t erieurs.waar-

in de armoe

dige banls-en
e oiitrasteeren

met het impo
sante bouw-

w e r k. zóó

is het een meesterwerk geworden. \ olgens den Rijks- zelfs, dat de protestantsche bezoeker voelt dat er
bouwmeester C. H. Peters is het de eenige protes- iets ontbreekt, dat liet niet zijn geest is. die aan de
tantsehe kerk met een steenen overwelving. Sa totstandkoming heeft medegewerkt. In het bijzon-
Het gebouw
heeft nog tal
van details die

aan den ka

tholieken tijd
h er i n n eren;
zelfs een koor

Het is dus

werkelijk te
b e s c h O u iv e n
als een "voort-

zetting dei-
oude bak

steen-bouw-

kunst. sa Was

de gelegenheid
er voor ge-

Av eest, Av a s

men op deze
wijze voortge
gaan met het
zoeken naar

nieuwe, eigen
modellen, dan
zou — al bou

wende — de

goede weg tot

DOOPHEK IN DE KERK TE NOORDBROEK. STIJL LODFAVIIK \n n,-
PREEKSTOEL GELAKT IN 1779. DE LESSENAAR IS ly J ODlJri L ' \ y ̂  i ,i

GF.invNn ' .11\ - I i.i I. i 11.

\/V. El EN ALS
IR IS IN l.ODKU

GEVOERD

behoud der inheemsehe kunst zeker gevonden zijn. steedden aan het inlerieur Imn
sa Het eenbeukige sehip met 4 traveeën heeft een
driezijdige koorsluiting. Eén travee is uilgebouwd
en correspondeert met den toren ter andere zijde.
De kruisvorm en zelfs muurnissen werden in eere

gehouden. De ramen zijn spitsbogig gesloten.
Alleen de ornamenten zijn uit den tijd van den
bouw zelf. Op de kruispunten der gewelfribben. op

l<»r is dit het

g(»val in ker-
ken vaar de

trio m fb oog
smal en forsch

is opgemet
seld. zooals

o.a. te Tol-

bert. sa Nau

welijks is de
voor haar be

st aansr<»eht

strijdende
kerk de heer-

s e h e n (1 e

staatskerk ge
worden of ook

daar is de ver-

a n d (» r i n g
merkbaar. Sa

Hoe kon het

ook anders,

hoe was het

te verw achten

dat onze voor

vaderen. die
alb» zorg be

ner woningen, zieh
thuis zouden gevoelen in die groote witgekalkte
rumite zondereenig decor. Al spoedig komt men van
de e(>rste gedachte terug. Ondanks het felle verweer
van den I treehtsehen ])r(Mlikant (iisbertus ̂  oetius
werd het orgiJ in eere herst<»id. Sa De t(»n koste van
het arehiteetonisehe g(»heel sti»i'k vergroot!» ramen

werden wo(»r gevuld met gebrandschilderd glas.
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weliswaar niet met voorstellingen uit het leven des
Heeren, doch met de emblemen van den Heer van
bet dorp, van die der eollatoren enz. Zeer fraaie
ramen zijn nog aanwezig in de kerk te Noorddijk
en in die te Noordwolde; van die in tal van andere
kerken zijn alleen maar de teekeningen bewaard ge
bleven. SI Inplaats van het priestergestoelte op het
k

M

FREESIA'S
DOOR G. Kromdijk

OGELIJK hebt ge wel eens gedacht: kon
ik zelf ook eens Freesia's kweeken, die heei'-
lijk riekende bloemen, maar ge dacht dan
natuurlijk aan groote kweekerijen, alle in-

oor kwam et Heerengestoelte zijn plaats in de gericht naar de eischen des tijds. Gij vergeleekt
kerkvragen. Langzamerhand wordt het bankenplan daarbij uw eigen kasje, wel een heel aardig kasje,
weer een aispiegeling van de door standsverschil maar bij strenge vorst ternauwernood vorstvrij te
verdeelde samenleving. Te Zeerijp kan men nog stoken. Freesia's bloeien in den winter, en uw oor-
duidelijk zien hoe zelfs de begraafplaats daarvan deel was reeds klaar: dat gaat in ons kasje toch
afhankelijk was: de adel op het koor in den daar- niet. Maar het gaat wel en heel goed zelfs, want
onder gelegen grafkelder of crypt; de predikanten hooge kunstmatige warmte vei'dragen ze juist
om den preekstoel, de
schoolmeesters — tevens
organisten —• onder het
orgel; de eigenerfde boe
ren in het middenpad;
de arbeiders (w aarsehijn-
lijk) op het kerkhof. SI
De rouwborden, waarop
doorgaans de 16 kwar
tieren van de(n) over
ledenewaren geschilderd,
werden na de rouwperi-
ode in het koor gehangen.

Tot zelfs het belletje
onder aan den ,,klingel-
buul", het collectezakje,
bet beslag der bijbels enz.,
alles draagt nog de wa
pens der wereldlijke heer-
schers in de kerk. SI De

nieuwe meubels, die met

heelemaal niet. Daarom

zullen w^e hier het een en

ander over de cultuur

van de Freesia's mede-

deelen. Sü De Freesia's
behooren tot de familie

der Iridaceeën en zijn
uit de Kaapkolonie af
komstig. Vandaar dat de
bloem, mede door den
heerlijken geur, den bij
naam: Kaapsch lelietje
der dalen verwderf. Het is

een overblijvend bolge
was en de vermenigvuldi
ging geschiedt door zaai
en en door jonge broed-
bolletjes,die zich aan den
ouden bol ontwikkelen

Foto Van Tubergcn

de Hervorming hun in
trede deden, zijn de
avondmaalstafel en het

doophek. De laatste om
sluit een gedeelte van de
ruimte om den preek
stoel. De voorzanger
vindt daarin zijn plaats,
de doopplechtigheid
wordt er verricht. De
avondmaalstafels zijn
soms zeer fraai uitge
voerd, vooral in die
plaatsen waar een adellijk heer als unicus collator
belangstelling toonde voor „zijn" kerk. De acht
tiende eeuwsche tafel te Garnwerd — geheel van
marmer — zou, volgens de overlevering, een speel
tafeltje van den Abt van Aduard en de zijnen ge
weest zijn, hetgeen niet mogelijk is, daar er na
1580 aldaar geen kloosterlingen meer waren. SI
Gelukkig zijn de in de vorige eeuw „uitgevonden"
afschuwelijk leelijke petroleumlampen vervangen
door electrische van minder omvang en minder sto
rende werking. In vele kerken is de verlichting en
de verwarming — veelal zonder noodzaak — nog
aangebracht ten koste van de schoonheid van het
interieur. SI Moge ook hierin een verandering ten
goede komen.

FREESIA'S

.
SI Men zou de Freesia's

in twee groepen kunnen
verdeden, n.1. de Free-
sia refracta alba met

witte, en geel gevlekte
bloemen, die hoofdzake
lijk door zaaien vermeer
derd wordt, en de ge
kleurde variëteiten, die
men door middel van

jonge bolletjes verder
kweekt. Tegenwoordig is
er echter ook van de ge
kleurde variëteiten al
zaad in den handel, doch

het zijn niet de mooiste kleuren. SI Wil men dus
de nieuwe kleuren hebben, dan moet men niet
zaaien, doch bolletjes bij den kweeker koopen.
Als een bezwaar wmrdt soms aangevoerd, dat
de Freesia's slechts kort bloeien, doch dat kan
men ondervangen door ze op verschillende tijd
stippen te zaaien. De eerste maal zaait rnen in
April-Mei, en voor de tweede maal in het begin van
Juni. Dan laten we eerst het zaad in vochtig scherp
zand eenigen tijd voorkiemen, om het daarna in
een bakje of kistje uit te zaaien. Zoodra de jonge
plantjes enkele cm hoog zijn, worden ze met een
vijf- of zevental in een Geraniumpot gezet. We zor
gen voor een krachtigen grond, die goed fijn vei-
deeld en eenigszins kalkachtig moet zijn. De potten
worden buiteTi ingegraven en geregeld vochtig ge
houden, terwijl men ze zoo nu en dan bij donkei
weer wat vloeimest geeft. Tegen October moeten
ze in een bak worden ingegraven en komen ze onder
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glas, voorlüopig moet men eehter hoog luchlen.
JIel)ben w(; een sLookl>ak, dan is dat een id(;aie
plaats, doeh ook in ecm kouden hak gaat Jiet luad
goed, als we ze maar vorstvrij houden. Zoodra
de knoppen v<;rsehijnen geven we ze (;en j)iaatsj(;
in de koude kas, waar we de t(;mperaluur vooral
niet te hoog opvoeren. SI Nu tenslotte nog iets over
de holletjes. Daarmee kan men veel later beginnen,
doch door ook hier op verschillende tijdstippen te
planten kan men een eenigszins opvolgenden bloei
verkrijgen. De eerste potten we bijv. eind Juni op,
de laatste in Augustus. Men plant vijf tot zeven
bolletjes in een pot en behandelt ze evenais de
jonge zaailingen. S3 Na den bloei moet men de
planten — ook die van de jonge zaailingen, voor-
loopig nog aan den groei houden. Zoodra het blad
gaat verdorren geven we geen water meer. Zijn ze
geheel afgestorven, dan halen we de jonge bolletjes
uit de potten, om ze droog te bezwaren. In Juni
kan men die bolletjes dan weer oppotten en be
hoeft men niet meer te zaaien.

DE DRIE KLUIZENAARS
(Slot van bladz. 615)God de Zoon kwam hier op aarde", zei hij„

„om de menschen te redden en dit is de
wijze, hoe Hij ons allen leerde bidden. Luis-

'  tert en zegt mij na: 'Onze Vader'."
En de eerste oude man zei het hem na: ,,Onze

Vader" en de tweede zei ,,Onze Vader" en de derde
zei „Onze Vader".
„Die in de hemelen zijt", ging de bisschop voort.
De eerste kluizenaar herhaalde: ,,Die in de heme

len zijt", maar de tweede struikelde over de woor
den en de lange kluizenaar kon ze niet goed na-
zeggen. Zijn haar was over zijn mond gegroeid,
zoodat hij niet duidelijk kon spreken. Ook de heel
oude kluizenaar, die geen tanden meer had, mom
pelde eigenlijk slechts onduidelijk.
De bisschop ging op een steen zitten en de ouden

stonden voor hem en keken naar zijn mond en her
haalden de woorden naarmate hij ze uitsprak. En
heel den dag gaf de bisschop zich moeite en zei
een woord twintig, dertig, honderd keer over en de
grijsaards herhaalden het na hem.

1  J^bssehop ging niet heen vóór hij hun het ge-heele Onze Vader geleerd had, zoodat zij het niet
alleen konden herhalen, maar het ook zelf opze^^-
gen. De middelste kende het het eerst en de bis
schop het het hem over- en nog eens overzevsen
en ten slotte kenden de anderen het ook.
Het was donker en de maan verscheen boven het

water, vóór de bisschop opstond om naar het schip
teiug te keeren. Toen hij afscheid nam van de oude

r r flen grondHij hief hen op en kuste elk hunner en zei hun te
bidden zooals hij hun geleerd had. Toen stapte hii
m de boot en keerde naar het schip terug.
1 oen hij naar het vaartuig teruggeroeid werd

kon hl) de .Remmen der drie kluizenaars hooien die
luide het Onze Vader herhaalden. Bij het schiu
gekomen waren hun stemmen niet langer verstaan
de kl staan in hel maanlichtde kleinste in het midden, de langste links en de mid'dclste rocl.,.,. Zoodra de bis.chop lun schi,, t"eik,"
ad 011 aan biiord sekloiiiineii loas. werd liet anker

gelicht en het zeii gchcscheii. De wind vulde dit
en de bisschop ging bij den achtersteven zitten eu
keek naar het eiland, dat zij veriaten hadden. Een
tijdje nog kon hij de kluizenaars zien, maar spoedij;
verdwenen dezen uit het gezicht, al was het eiland
nog zichtbaar. Toen verdween ook dit en slecht>
bleef de zee over. die riinjielde in het maanlicht.
De pelgrims gingen slapen en alles was stil op

het dek. De bisschoj) bleef echter alleen bij den
achtersteven zitten, staarde naar de zee en dacht
aan de goede oude mannen. Hij dacht hoe verheugd
zij geweest waren het Onze \ ader te leeren en
hij dankte God ervoor hem gezonden te hebben
om zulke godvruchtige lieden te onderrichten.
Daar zat de bisschoj) dus, en peinsde, en tuurde

naar de zee waar het eiland verdwenen was. De
maan scheen en flonkerde nu hier. dan daar op
de golven. Plotseling zag hij iets v its en glanzends
op het heldere joad. dat zij over de zee wierp. Was
het een zeemeeuw, of het kleine, glinsterende zeil
van een of ander scheepje? De bisschop bleef er
naar turen en vroeg zicb af. wat het kon zijn.
,,Het moet een scheejrje zijn, dat ons nazeilt".

dacht hij, ,,maar het loopt snel op ons in. Een
minuut geleden was het nog heel ver weg en nu is
het al veel dichterbij. Het kan toch geen boot zijn.
want ik zie geen zeil. maar wat het ook moge zijn.
het volgt ons en haalt ons in".

Hij kon niet uitmaken, wat het was. Geen boot.
noch een visch, noch een vogel! Het was te groot
voor een mensch, en bovendien kon een mensch
daar niet midden oj) zee zijn. De bisschop stond op
en zei tot den roerganger:
„Kijk daar eens vriend, wat is dat? Wat is dat?"

herhaalde de bisschop, ofschoon hij nu duidelijk
genoeg zien kon wat het was — de drie kluizenaars.
le over het water liepen, glinsterend wit. Hun

baarden glansden en zij naderden het schip zoo
snd, alsof dit in 't geheel niet bewoog.
De ander keek en liet het stuur van schrik los.
"  ' 1 ^ ̂ 5 kluizenaars loopen ons over hetwater na alsof ze op het droge waren'"
De passagiers die dit hoorden, sprongen op en

hepen te hoop Inj den aehtersteven Zif zagen de
heide b rr'T' kon,en%n de
pen Alle "aar het sehip om te stop-
soh^on ze ^ "t-sehoon ze hun voeten niet bewogen.

zenaar's TVk "''as. hadden de klui-

r,^ij hebben uw onderricht + j-
van God. Zoolang we het b ev t J"'.
innerden wij het ons herhalen, her-
niet meer opzeiden, mi.sten wT "

-  vij een woord en nu ishet heelemaal verkeerd
o g(Moiden. Wij herinnerenns er niets meer van Dic i u

He hissehop bekruiste^ z' mede",
schansing en zei: bninde over de ver

van God.^Hetis nief a ^^^reiken. mannen
Eidt voor ons. zondarerT^^ ̂  ^^i^fl^rriehten.
p  -- - "V'.inaren .
1^11 de bisselmn t, i-

7^ <'<'zen Mendden S
E" tot het aa 1) ï ^-tig

7" Eeht op de ld u " das Jc

mannen

over

op de plek \ dag scheen
verdwenen waren. " het gezicht


