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SCHOOLGENOT NAAST VACANTIE-VREUGDE. 
Hoe zalig, als de jongensbroek 
Nog op do schoolbank glijdt! 
Dan is het hemel in de ziel, 
Ën alles even blijd. 

ET groote bevreemding las ik hel artikel ))Vacantie-vreugde< van den heer M. 
Wel weet ik, dat bij vele ouders de woorden: «schook en »schoolmeesler« 
de chimère oproepen van een ongezellig hok en den nog veel ongezelliger 
man met de plak. Of zoo omtrent; »veel geholpen heeft al het klagen immers 
nog niet.a Maar is ook de heer M. zoo'n vreemdeling in Jeruzalem, dat hij 
blijkbaar geen scholen kent, waarin op ernstige wyze getracht wordt aan 

zijne en dergelijke bezwaren tegemoet té komen"? 
Ook ik heb in mijn jeugd de onvermijdbare, reêele kinderrampen gekend; en misschien 

daar mijn haren nog niet grijs zijn, herinner ik ze me nog levendig. Soms hen ik er thans 
dankbaar voor, dat ze indertijd 
mijn deel werden. Ik voel me erdoor 
gestaald legen de vele legenheden, 
die ik later in 't groole-menschen-
leven ontmoette. 

Voor mij was de school — een 
dood-ouderwetsche! — volstrekt 
niet, zooals voor den heer M. een 
«dagelijks lerugkeerende kwelling.» 
Maar ik miste er iets: degelijke 
leiding bij de natuurliefde, die me 
«gepakt» had. Dat was een dei-
grootste mijner v>kinderrampen«. 
In mijn eentje peuterde ik voort 
op mijn zolder met mijn bloemen-
bakken, aquaria en potten, mijn 
miniatuur duinpannen en dito heide
velden. (Misschien herinnert zich 
een »oude, trouwe* lezer uit een 
der eerste jaargangen hel plaatje 
van dat laboratorium uit hoogere 
sfeeren — 4e verdieping! — Doch 
vele vragen bleven open. 

Maar uilkomst en leiding 
brachten twee mannen: Heimans en 
Thijsse met hun onovertroffen eerste 
serie populaire werkjes. Die openden 
ongedachte horizonten. Daarin zag 
je zooveel voor je neus geteekend. 
waarnaar je al zoo lang had gezocht. 

En in den benedenhoek van de 
leekeningen in die boekjes vond je 
altijd weeraan: öf wat slij tjes E. lis, öf 
die jolig dooreengeslingerde 1. P. T. 

Op zekeren dag keek ik toevallig uil hel raam van mijn zolderlaboralorium omlaag in 
een stadsluintje. in de buurt. En daarin stond een groene vuilnisbak, waarop in witte letters 
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datzelfde, zoo vaak geziene E. Hs. Wat aanleiding gaf tot kennismaking en tol tochtjes, waarop 
de wereld mij nog duizendmaal schooner en rijker bleek, dan ik had durven verwachten. Ik 
had de mannen gevonden, van wie de zoo noodige, zoo degelijke leiding kwam. En ik was hen 
voor deze leniging mijner kinderramp meer dankbaar, dan ze ooit hebben kunnen vermoeden. 

Later nam ik mij heilig voor, mijn kinderen en leerlingen ongevraagd en vroeger die 
leiding te geven, waarnaar ik zelf lang tevergeefs moest uitzien en door goed geleide natuur-
liefde, die immers ieder rein kind bezielt, wijding te geven aan hun kinderleven, troost bij 
hun kinderrampen. 

En als de heer M. nog met Hildebrandl volhoudt, dat »de school de plaats niet is, om 't 
kinderlijk gemoed te doen overstroomen van 't besef van geluk en genol,« dan noodig ik 
hem uit, eens te komen kijken, als we »op schook bezig zijn, onze bloemen te zaaien, onze 
groente te planten, onze bijen te verzorgen, onze eigen wandversieringen te schilderen, onze 

Op bezoek bij den modernen imker. 

observaliekast te timmeren, de vogels te bespieden in 't bosch, de salamanders in de plas. 
Dan vraag ik den heer M., de «kwelling des geestesct aan te toonen bij mijn jongens, als ik 
ze een kaart laat ontwerpen van of een opstel laat maken over «dien pracht-locht,« dien we 
gisteren — een heerlijken zonnedag — maakten naar dien heipoel, waar «van alles slond«, 
of over die nette modelboerderij, waar je wel soep van den grond kon eten; of over dat 
Muiderslot waar alles zoo echt oud was, een steenen geschiedenisboek. Ze vertellen er met 
liefde van! En die liefde heb ik noodig; want zij en die kaart en dal opstel en die geschie
denis brengen me toch ook — maar heel zonder «overlading» — waar ik wezen moet door 
de «exameneischena. Zijn die waarlijk wel zoo exorbitant'? Is 't niet meer de manier dan de 
zaak? We ijveren zoo voor sport, voor lichaamsonlwikkeliug. En terecht! Want onze kin
deren hebben straks een goed onlwikkold sterk lichaam noodig in den struggle for life. Maar 
zijn geoefende hersens daarbij overbodige weelde'? Mogen we die nooit eens «vermoeien» bij 
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Zangles in 't bosch. 

Aan het strand der Zuiderzee. 
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wijze van oefening met hel oog op later te stellen eischen'? Ik zeg ja. Maar laten we de 
wijze van doen beter, aangenamer maken. 

«Reikhalzend zien de kinderen uit naar hel einde van 't schooljaar» zegt de heer M. Een 
zoon van zeer gefortuneerde ouders, die zijn zomervacanlie met hen elders had doorgebracht, 
volstrekt geen «brave Hendrik» was, eer een «lastig heertje«, zei me eens begin September: 
»hè, ik ben toch blij, dat ik weer hier ben!« Zie mijnheer M., dal gezegde rekende ik tot 
groote belooning voor mijn werk. «Reikhalzen^ er niet meer zoo'? 

«Eindelijk is die gulden tijd gekomen en dan — naar bui ten. . . .» Waar die nare school 
niet meer is! Och kom, kan dat niet anders'? Laten we de school maken tol een waarachtige 
oefenplaats voor lichaam, verstand en gemoed. Laten we niet na «dien akeligen schooltijd» 
het bosch ingaan; laten we de school zetten Ie midden van de kleurige bloemen, de zoemende 
bijen; bij hel bosch, waar de vogels kwinkeleeren; de weiden, waarin de koeien loeien. 

De heer M. geeft een afbeelding van kinderen — der school ontvlucht — eerst düördoor 
gelukkig spelend tusschen de korenaren, 't Kan ook anders; mijns inziens beter: hier hebt 
ge kinderen afgebeeld, gelukkig in hun schoolomgeving, met de school in de natuur en het 
natuurgenot. 

De heer M. eindigt met iels te zeggen over de ouders. Dat wensch ik ook te doen door 
te vragert: is van dat vaak verspeelde jeugdgeluk wel altijd de schuld aan de school, of ook 
soms het verzuim aan de ouders, door hun onbekendheid met betere toestanden, zooals dal 
bij den heer M. voorkomt'? Gebrek aan waardeering laat ik nog geheel builen bespreking. 

Vacantie'? Heerlijk; wie zou haar niet roemen! Maar naast het in zijn eenzaamheid 
trooslelooze, slechts luttele weken durende: «leve de vacantie» van den heer M., plaats ik 
het heel wat langer geldende: «leve hel schoolgenot!» 

CHR. H. .1. MAAD. 

/'n-. rfer Augustaschool te Hilversum. 

JENEVERBES. 
Juniperus communis. 

ICHT bijeengeschaard op de hellingen van den Halsberg in de Sötenicher Mulde 
(Eifelgebergle) slaat de Juniperus in lagen slruikvorm. Daar, op de Eifelkalk 
voelt hij zich thuis, daar verspreidt hij zich en verovert gebied, langzaam 
maar zeker. Bijna op alle berghellingen en hoogten, maar vooral op de heide
velden komt hij veelvuldig voor. Doch niet alleen in hel Eifelgebergle heeft 
hij zijn verspreidingsgebied, op vele plaatsen der aarde vindt hij een groeiplaats. 

Zijn zuidgrens vinden we in hel Middellandsche-zeegebied ; oostwaarts strekt zijn groeiplaats 
zich uit. lot in den Kaukasus, in Perzië, Afghanistan, de Himalaya, den Tiantsian en Kamsjatica, 
zelfs lol in Japan toe. Noordwestelijk strekt zich zijn gebied uit van Spanje, over Frankrijk 
en Engeland naar Skandinaviö en IJsland. Een noordgrens is moeilijk vast te stellen, daar hij 
vele overgangsvormen heeft. Juniperus nana heeft nog noordelijker grens en moet zelfs nog 
aan de Noordkaap en in Lapland zijn gevonden. In Noord-Amerika vinden we den Juniperus 
communis van Uritsch Columbia af lot New-Foundland en Nieuw-Schotland zuidelijk tot in 
New-Jersey, Penssylvania, Michigan en in het Rotsgebergtc lol Nieuw-Mexico. 

De plant behoeft niet beslist een bepaalde grondsoort en gevoelt zich nogal overal thuis, 
maar het liefst staat zij toch op de heiden der Grauwacke, waar zij verscheidene meters hoog 
kan worden. 


