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BUITENLAND. 

Hongarlla. 
weet.Hongarije, 

We nn 
gaan 

Da' d t antwo'}r I 111ll1d"r de m ertlllulllU' 
vnn dl' n i'nscben wccrgo'-'ft dan hnn v~coCs 
"Cor ae ~lagya,arsch" Ie<'hters g"ndarlllcn 
r. ld«"E 1 en gc ... ane:eIl1~ daaraa 1 denken cl(' 
1fa )aOrOChA onder~oc' ers 'au de atellllllll<'" 
onder d" IIeansen me De vreemde dw 
ender '\i Ier oogon met de bevol nng' m er hei 
tnella ""11 de nanojmt 1 g begmt ltrllot e 1 

gell~cl ?n"aen mdnk '\all de wm-kehtlo 
~t0 lml!H{ ,an (bt klElll" J~ cl Men zal h<:ln 
~ "st \CIOIl!:t;C~l11lcll!2'd \ertellen dat hf>t 
11ag\aar.rh~ 1.>e tuur zeer e1pc1rt IS en uat 
ode I ~ hters doen "at ZIJ WIllen, dat 
,J'l !>Clolen cnvoldoende en Imndel", a~r 

dat men voer het gerecht 
a,ûl eh moet spreken En de DUit~chn 

11u h lil woord no"h III schllft mag ge 
() (an 11nakt men '\ ef"dql'lngc-n lllet 

(l() • t"' L~ ! 1 a.all den andaren ka lt v 111 de 
Ü{r (IJ eren wa.ar het dlstnctshcofd 
er IS en met het volk voor 

Wli 

Aan den Overkant. 
, BIJ t,lentall(n " e",...!l de sterntjes bov n 

{(eu v\ a.ter'\\ eg rond I:1 allellel nchtlllg tJOk 
ken Z J af GU aan hIelden plotsellllg hun 
"'aart 111 en veranderdel' WEer'" aJl koers 
Telkens cok w crl,ten ZIJ z oh omhoog h1(,,1 
Q{;U Z1e n Ul€lt snel ~l ~anlQ 'Ieugels "taande 
ln ... 8> lucl L tuurdeu recht naar omlaag en 
~ho n dan met z cveel snelheId III bet 
W()~l ge water neer dat voor een oogenl;~ I, 
.1 < 1 de \ leugclpunten zlChbaa.r blelVeu 
D~ vc!:;ds waren oop Jacht en nu de eb 

<len "t oom ,cr~terkte, Wa5 het voedsel maar 
'OOr h t gnJp 1 Enke 0 sterntjes ropten 
ZJ.ch la 0 O\el hct '\\ater llaar de hrcodplaat 
len aan den overkant ,owt hun prOOI, ge 
1VOOllhJk -een zIlverglanzend uscllJe, 111 don 
-navol tors"nde 
Op den ha,lf zandIgen half shbhigen zuidwal 

abondt'ln de "terntJes UI goed gesloten tI"Oep 
JE!$ hIJ elkaar gemeLendo van d.e rum en van 
U'S wannte Even dnèbelden ZIJ som~ heen 
en weer, een en,kelen keer oook spreIdden ZIJ 
de vleugels UIt hCJIr:montaal oof vortlca.al, 
doell daarbJJ bleef het dan ook 

EEn paar bergeenden, <ht mch lU het on 
dIepste gedeólte ... au het WlIJler ophIeld en 
lU de heste verstallidhoudmg naar voedsel 
had gezocM ~ erd pIotsellOg door een mdnn 
ger gestoord Een d€rotl beorgeend een woerd 
:met donkerrood on snaNel en sna.velocllCJIhbeJ 
had ZICh biJ hen g~oe~ en het ee:rst~ 
mannetJO kon daann nIets anders ZIell dan 
teen bedreiging '\i rul zIJn l'echten Met een 
sprongetje sciloot bIJ op zIJn tegenstander 
toe, het waJter plaste op en half ondEl'!" water, 
half boven water on~ri.kkelde ZIch oon zware 
I!tnJd ~he pM oCllldigde toen de llldnnger 
Jnag over he.t water voorlvluchtte Het ge
he...IEl ge'l'ccht had ZIoh m de onm1ddelhJ~e 
lIII&blJheld.!illl ~ W~w~liJ.!e.pel'g'OOng a,fZe-

d stncl cof d \\ a:11 leder 
Illlk{) "ol col heer" I let dg 11 onder" IJL s dIe 

de kmdcren jJ"lworlIJK onoenv <pn ,aar de 
\'e",en ond€} lOuden \\orden de straten ... e~ 
licht Iu eeu "\\ OOI d men Wijst op al dnc 
ll"lll€l bre" Ie vt:l'Ochtl,en dIe tusschen het 
,\\€óit,m, dat b J de Lertha ophoudt en het 
oosten dat bl] de Lmtha beg:rnt bestaan en 
"\ert-elt dan op flmstoeIcnd"n loon dlm be 
langste IC11Clen '\i rcemdellllg nadat men Zich 
eerut overt ugd heeft aat er hem Ie en ver 
geen J\Iagva:usclle gEndarme te Llen 1S en 
geen JI. ... agj a~r"ch oor het hoc~en kan 'V IJ 
zouden 0 zoo graag bIJ OostenrIjk komen 
Zou het g-auw geoouren j 

Dit IS 111 het algemeen de stommlllg val 
de plaitelandsbevolkmg, maar dat weten de 
Magyaren met De I efde ... 00- hun e gell 
nabe en de ov erdl e\ en aannal1keh kheJ<1 
aan den Ma") aal'scb.en staat ... ertroebelen hun 
oordeel Zij kllnl en Zich JU het grlH?el lllet 
voor t~lkn dat Cl 1emand zon kuunen Z11n 
dIe In den l\Iagyaarschen otaat ,vocnt "en 
de leod wIt groene grel spalen zou "llIen 
... edaten Dit 1S eok de reden dat ZIJ thans 
I u de quae"be van \Vt'st HOllganJe JUTldls~h 
reeds bI' I st IS met rustlgo zel,erhcld een 
volk "temmlllg els~hen ZIJ zIJn er van over 
tUlgd da het resultaat onvoorwaardehJk 
gUl st g voor HongarI1e zal ~I]n en !lOp n 
zoo de besll In" van het vredesvelclla~ van 
St G erma n en TrIal on herzICn te kriJgen 
Niet ten omecjüe voeren ZIJ de 11l0leele 
Zijde van do quarst e van den a~stand aan 

Graaf Albert Appon'l met wlen IK ovel 
dIt cnder" e p enn langd l~lg g SpI ek had 
gaf het standpunt dat lUl en met hem de 
geheele 11abe 111l1"e'lllt ol1gC;"\OOI als vol gt 

, De \Vest IIongaaro;cho quaestre be 
de gO-l}do verstandhouumg van de 
op elkaar a~ngcwezen nat es ten 

zeerste Het 110€t In hoo .... e mate Immoreel 
werde;} genoemd dat Oe(3t~nr]1k onze naaste 
bcndgen ot In den wereldoorlog en hJdC'lls 
ger oOv III het ongeluk Zich ook pl..at taan 
do ZIjde van hen dIe op land roof Uitgaan 
en ZIch teu koste van Hongal'IJ3 WIllen ver 
rIjken Oer,tenrI]k d~t zelf aan den lIjve 
gevoeld heeft (bt "IJn gebIed met voorbij 
gaan va 1 het prIncipe der natIonalIteiten 
werd verdee'd mocht 1ll geen geval op grond 
van het af~ed ~OI gen vredesverdrag aan 
spraak Ol) stukken ., an ons gebIed maken 
en daal :loor dit \ redes ~erdrag moreel sanc 
tIcne-eren En al IS de qua<'€be van \\ est 
HonganJe nu eenmaal to berde gebracht 
toch ru"" 00 tenrijk onder geen bed ng 111 

deze om~tal1(bgheden den afstand daal van 
elschen ·..,oa '6 tham het ge, al 15 er 11 oct 
In het heLI li en g~bled en' cll{03tel1lnllnr 
werde I gehouden, om het 'olK gcleg~nhcld 
te gP en, zelt te bes I""cn kt welken SlilRt 
het wIl 1 ~hOOl en V ElI t de bc,h~slllg ten 
gunste '\i n Ol s mt dan IS er aan den teren 
wao dl['''lJ toe tIl mets veranderd I~ het 
terrc lOvergc<tdde het ge\ al dan z I ons dat 
ze r Ie cl d" I ma~r w J zull~n den \~Ol <~h 
v n het velk a "ctbgc be h<smg eeTbwd 
ge I Daardoor" Ol den do gcvoel n liS van 1 ct 
volk t [' lover 00 tenrllk nI"t on~unstJg 
bemvlocd ['n de '\illendsdHl,ppe Ilke samen 
\ nk ng dcr b~1 e staten dIe € I aar "all 
vul pn (>} alO e T!llddCll d I' "'l1andeh]ke 
en s n llllg op elkaar "'Ijl! aang \ eze 1 \ cr 
zCKcrd 

Ocs nnnj'{ IS natuurlijk In e n z er 11 0('1 
IlJke po,Jt e Fet"\ lede~\erc1rag 1 edt het 
veel af"'onoTIlcn el mer ,\ elmg nl het gebIed 
van West HongarIJe gegeven Door deze 
I Ieme tegcmootkonll 19 moeten de mO~lltJk 
heden bI] de '\ioedscivoorzlclllllg' van OOISten 
flJk wordcn opgeheven "\\ e,:;t Hongartje moc 
cnbreng<;ll wat OcstcnTlJk ontbreekt om ............. I!!I11_--------
onder de tegenwoorolge omstanchglleclen te 
kUllnen loven Neemt OOotenrl1k het gohlcd staten .. Generaa!. 
van 'Vest HongarIje ... a11 Ie Entente met 
aan dan kan do conferentIe \an gezantpn TWEEDE KAMER. 
er altIjd op WIlwn dat de OestenrlJkoche 
klachten 0' er de besta 'lSl110ClhJkhpdcn ... ' 1 

<:1('n ",taat ongegrond zIJn daar Oo~tenn]k 
zelf de hulp nl dot gt'b cd ... an \Ve1t Hon 
gaT! e van de hand he-eft gewezen Ook UIt Wao.'1tgeld st&n:~el~niJder aan 
natron al oogpunt kan genn enl ele Oosten 
lIJk( che re~Eenng, tot welke partij ZIJ ook 
mogq bohcolcn, van Weet Honga11Je afw"!1 
, nnt de oo\iolkmg daar IS Dlllt~ch en m don 
tegen" eordlf!en bJeI van oplaalond na 10l1a 
htelt ;:;evod moet daanlede rekeniug '\\ orden 
gehouden Aan d<3n anderen kant IS mell 
ook In Oostenn K ZIch er van hewust dat de 
\"\ egt Hongaar<che quaC6tre de pol beke en 
cnononusche abnoefeer "\ oor goed b~derft 
Een \Ve~t Hongaar<ch E ~as Lothallllgcn IS 
e~n te Z,\aar blok aan het b"en ,oor don 
klelllen OcstenrIJkschen staat en sImt eon 
gc,aar ,oor toekomstige oorlogen 111 ZIch 
'\\ aartegen Ocstenr Ijk tegenover lIollganJe 
Dl t IS opgc, as~en Het lmmoreele ... an de 
zaclk \\ ordv III vele kIlngcn 1ll OcstenriJk 
CVC'leens g,- voeld lllen ar: lt het vordrag ... an 
ot G ermam geen ge&Chlkte baSIS Oul het 
grondgebwa Ult te breiden en helt er oak 
daar tvo over de aansprake op cht g bIed 
doo eIvol' ,,~tf'n nung kracht biJ te zetten 

Doch heb ,red'eSverdreg 18 het werk van 

-- ::!- .... == -*' 
speeld en tocJJ. ha.d ZIJ de lllzet ... all den merkwaardige ,an het landschap ook slecht, 
stnjd, n et de m1Ilste oolangstelhllg getoond kunnen schaden 
III deu afloop Op' allend welIg IS de grOOI aan de hel 

Vm-dcr op de modderv'akte scharr'lde hngen en z~lfs op do toppen dez-er dumen 
nog -een paar bonte scholekst.ers en ;'Ion roet. ~n bIJ nadere bésohollwmg IS dat ook wel te 
z.wa-rtoe 5c!wllc;vaar gmg vla.k OHT het" akr verl{laren ZO<lala de dumen nu hggen wer 
lil de nchtlllg va.n ue zee den ZIJ lllet door de l1atuur gn"\ormd de UIt 

De H'oomdel ng, die den 'Yalerweg hm gegraven grond van den Waterweg heeft 
llt>n valt Uloet wel een gunsbgen I'ldruk het oorspronkeltJke landschap overuekt Zoo 
knJ"'en van den vogelrijkdom van ons land ZIJn er toppen van louter klei en het hemel 
En ";,nderdaad de omge mI{ ... an den Hoek achtlge gebIed door den boer van dl'n 
111 een onzeiT nJkste vogeloorden en het eIgen Scheurpolder 1ll bouwland 0 ngezet heoft 
ItJkc terrell1 ,oor dIe vogels IS de z g Over ook zeker een dergehJken bodem van klcl 
kant', lwt woeste en g81ukklg nog eenzame Als een brccde tong stoekt deze gecultl"\ecTcle 
terrelll tnn ZUIden van den \\ at~r'heg strook \oorult naar het \Ve"ten en het land 

EertJJds de ZUlo,e!JJkstCl punt ... onnen Ie schap IS er met fraaI~r op geworden De gI:l 

V8l!l de Hollandeeh& du.n~nrIJ, werd het InJ zige strandwelden daarachter nu<-taan III 

het graven van den breeden vaarweg daar veel g~lJ1ger mate ZIJn ook trouwenti veeI 
'an afgeschroden en thans 18 het het \V€Ste meer III den natuurl1.ken staat gelaten 
1tJke deel van hAt eiland ROZ€IllOllrg ge De dichtbewassen dumennJ 18 rIJk aan '\iO 

worden gels bleat ook al106, wat dle deren noodlg 
Het ~eheele gebwd men zIJn breede stran hebben, oor een behoorhJke ontw1kkelmg, 111 

den, zIJn groote ~andvla.Kten en zIJn gnl de eer~te plaats een O\enloed \an voedsel 
lIg dooreengeworpen du,uengroepJes 18 onbe en 00\ endlen een grcote mate \ an veih"hmd 
wcond, behalve dsn dat er een klem hOllten KnelltJes f..adde.rden overal v;eg UIt het 
hUlSJe IS opg€~lagen JUist voor den aanleg dIchte hout lang5 de sllllgerpaadJe5, f1tl&.oen 
stelO'er Moor naar het Oosten lIgt de groote zongen 111 onre onUlldaelltJke nabijheId en 
boe~ denJ van den Scheurpolder en daar om cle nachtegaal moet er te oordeelen naar den 
he~n enkele arbelderswcnmgen zang bijzonder algemeen zIJn Vmken en 

Langs den Waterweg 6treKt ZIch een vnj hJsters ontbraken al evenml11 en O'rasmus 
bréeue dUlllcnnJ uIt, dicht begroeId met 8ehen en tumflulteors waren aan all: kanten 
vll"r hguster en dUIndoorn, op de meeste te hoorNl Een zoo ontoogankeh:tk terrelll 
p!aaf;e.en vormt het geheel een ondoordrIng rIJk aan allerleI zangvogels, lIS een ultge' 
baar woud te meer nog omdat braam en wohte plaats voor koekoeken en d-e vele ha 
brandnetel er wehg heren, terWIjl de hegge rIgo rupsen waarborgen bovendIen nog eem 
rank Z1ch tot 111 de t<Jppen der strUlken slm goed en enn gemakkehJk leven Het aantal 
gert HlCr eu da/!.-r 18 een wllg opgeschoten koekoeken 1S nOOIt gemakkehJk te schatten 
en op enkele plekken IS men met het aan mJar zoo talrIjk ZIJIl ZIJ III led€T geval aan 
planten van deunenooGeh ooO'onnen, doch dat I Clcn ,O ... e.rkal1t dat hun geroep geen 
alles gaat sohler ,er1oren mOhet gloote veld oügenb' lk schIjnt te ver,tommen 
van dumdoorn~ vlIer en huusterstrmken l Z" arte kraa1en komen -er no'" al voor e<ll 

~ ö 

Denuena<1nplant IS bIer voor het, astleg paar"'gew Jze hIelden ZIJ hun strooptochten 
gen 4er dumen zeh~l ovel bodlS: en zou het over de dUlMn en over de :y!akten Eksters 

_!!2S 

sch11nen er 6leeht!\ \\elmg te hUIzen en belde 
,ogd oorten zullen aan de gehE'<>le be,olkrng 
si:.elhg geen schade ... an e<:mg-e bcteekel1ls 
kunnen toel rengen Intusschell IS de O'eh~lo 
Overkant als ]achtterre 'I geresenenrd en de 
zWarte en de bonte vogel!! zul en Ar dlenten 
gevolge geen ,alkomen \e lrg le'en kunnen 
lelden 

Fazal ten "\1 aren fr ... eel ~ hcoren en de 
dUI >"cn ""ren er flInk ,erteO'em O{ll dIgd 
Het aan"al tortels en houtdulOen Viordt er 
zeer zekm nog o,ertroffen door dat der 
kle:ne bo<chelulv€'Il Deze donk-erblau"e dUlf 
J~ ,logen o~€ral ,an de aurnhelhnocn af 
en de 'el~ kODlJnenholen bIeden bun daar 
o"k goede n€6tplaatsen aan Alleen zullen ZIJ 
soms ... erstoord worden doeT de bergeenden 
die er III grooten getale broeden De dUlnen 
"aren letterlIJk overdekt met hun spoor en 
overal op de toppen hadd~n de forsche, 
bonte vogels Zich geposteerd En geen oogen 
blIk waren ZIJ ook wt de lucht verdwenen 

Maar 'W10 '\\11 zIen hoo rIjk de bergeenden 
be olklDl! er 19 moet gaan naar dB kleIne o , J 
plassen eu naar de strandwelden aan <len 
voet van de dumenrIJ Nergens op de Wad 
denellanden komt deze vogel meer zoo tal 
TIJk voor troepen van veertig -en VijftIg of 
meer stuks ZIJll aan den Hoek geen zeld 
zaamheld 

Dat de bergeend ell ZIch aan den 0'; erkant 
zoo goed hebben kunnen handhaven, danken 
ZIJ aan de dIchte vegetatie, dIe het Vlnden 
van de nesten met gemakkelIjk ~aakt En 
toch werd er III vroeger Ja.ren IjVerIg Jacht 
gema.akt op de berg«!ndeneler.en en deze 
nestenplundenng, dIe haast overal tot groote 
natuurverannlllg leIdde, was gegrond op 
een oude en ,erouderde bepalmg III de 
Jaclttwet Hoe de me uwe wet zallmden, valt 
nu nog met te voarspellen maar dat de 
angunsbge bepahng ten o'PzIChte van de 
bers:eenden &elian~baafd zal bliJven, 111 met 
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.na lf( nOllen n ",t &J I na \ an het pUII10i zul. 
Ge h('el~ll lef Hal! len 1 unnen ~r~ cU L J de bcoordedlllg der ~ch 

dnelt \ an (>Cu llleU\\e ~em(",l te <xn ll,., Al~ cc 1 
e~m f'nte goed bestuUld \\oldt IS er geen aan 

gemeenten ICIGIJ g W lUee cn dat ZIJ ge n held zal kun

te denken Trou,,-ens, ll1 het ontwerp werd 
dIe bepalmg ook nIet meer opgenomen 

~\loor naar het ZUIden knJgt het land 
schap het ka.rakter Hn een strandgebied 
~e dumen nemen lil cnnang af en ten slotte 
v111d t men er slech 1:.6 op ZIch zelf .taande 
heuveltJe!! met helm overdekt Moor naar 
het 008t~m &trekt ZIch ook daar weer een 
rmme strandv;elde mt met een bevolking 
van kIeVIten, tureluurs en grutto IJ De 
Jonge runderen welke daar grazen, maken 
de befJta.ansvoorwaarden dezer vogels natuur 
lijk ruet gunstiger Het woeste ~trandge>bled 
161 dan ook de eIgenliJke broedplaats en de 
mE:~ voorkomende vogelsoort IS het gev;one 
sterntJe ook wel gewone zeezwa.luw cf 
vl8CndlefJe genoemd Dat &t-erntJe behoorde 
clgenhJk te zIJn de karaktervogel ,an onze 
kuatstrook en 161 dat oak werkehJ,k ge~eest 
Maar de broe<iplaatBen namen hoe langer 
hoe moor ]U beteekerus af en de genadeslag 
werd dezen vogels toegebracht, nu cn~oor 
derüen Jaar geleden, toen er ID1dden III den 
broedtIjd tlendulZenden geschoten Vi erden 
alleen voor mod&-doel~]Uden e~ t~n er even' 
veel jjendlUze~den Jongen van honger IDDebI

ten omkomen 
Toon b:egonnen de s~rntJ€S VierkehJk zeld. 

zaam a.a.n de Nederlandsehe kust te wor 
den, doch na. dien tIJd hebben Z,IJ 1.lch, dank 
ZIJ een wettehJke en een prakt1-" he bescher 
mmg weer kunnen uItbraden Gnend en 
de Hoek van Holland Vormen nu wel de 
nJksl:a broedplaatsen 

Van de lage dumtJes en wet mlllder van 
het begroeIde schelpenstrand vlogen wolken 
dezer ... egels op en het a.anW nesten was op 
dIe plaatsen met meer te tellen De broed
tIJd voor de sterntjes was nog met ver 
gevordea-d en de meeste nesten waren dan 
ook nog le.eg enkele bevatten meren, mees 
tentrJds éen Benen ons CJrkeldeu de vogels 
rond, steeds maar knJ~endo. 

Ie 1 knjg 11 ~Iaar aannemmg, del mot e zou 
too .erkecrde Loe~tanden lelden Of de Sta... 
cr (!Jet zal ,ers rekl <,n Ul~g Ulet afhangen ,an 
den aal d der Illstdlligen die het Hagen, doeh 
alleen 'al dPlI toes and der fin anCien 

De heer Dl< "\\ IL])E (A R) dankt de Re
gecrmg \001 de mdlPnlllg ... an dIt onh\erp, dat 
I ceds e<,rd<,r had moct{'n Zl n lllgechend In het 
algemel'n h( bbel1 de gcmecntebc,Lu en bI Jk ge. 
gC\C!l herelend te LJn ,oor hun taak en heb
ben ZIJ ons door de n ()(,lhJkhedcli heen geholpen 

J an f I allel(>('1 1 e eer 'an de g<omeel ten IS 

dan 00 lll"t ",,'Cl t('1 te ach I uan ('eu EGO

dam;! boheer ~ an G d<>pu0 rue Staten En ... an 
h"t H Ik ~ICIl1 7.31 "el ,bell een g, 1 elJlkb 
stuur dat tJ~cl.chJk m f na 1" cele ll'(){'ülll J M€'n 
,,,,I (>('1 t niet langer te &CL( "n als Hn l'e
n.., nt",bcstuur d t nIet bel' ,c d U> ,oor Zijn 
ta.nl Ecu kllld J nn uhter ral Jl <ht (~ û 

nllihoen dlC hPi H ~I, thans l)('Schlkbaar zal 
steil!";). n!!"t, oldocndo zIJn fcch hceft ':'It Ol t
"elp ZI n nut De groot", f ut \\a< dat tot 
dusH,r de gem<èC JUn geld IOel deal \[1[;011 en 
10., 'lin elku.nder "le dan h~t me"S' 1 ood 
J re°j); geld ter leen van Ol'n bankm teil ng 
\ audaar dat de I cntc ste.cdlS G<,rd oP7cdre\ en 
"as deze Instell ng eerder ontstaan à:ul 1 ad 
men nooIt gom~ntc e<>11111gan ,an ~ "0 g&kre
~11 Ook het 'Wan trmH\(Jl!\ \ au het pull €ok 
heeft llldood geoolCnd op den loers der 
l('CluU ~cn ç; pr€l r] Ulàt het dan ooI tee dat 
cr c<>n zokcr toczle t op /Zomocn i:m1 koor.t In 
t ssch n z 11 n do poote 6teJen HX r lool>l.jI'; 
no;!: op de partIculIel e banken aa 1~{'W'€"'J> \ 
blJJH'n :\.lhcl t zal do bank UI] de loenlllgen de 
,oorkeur gel Cn aan Jc.(,lllugen \ oor po uctle\ e 
dodclIldC11 maar daarnaast bhJft û€'ll herOO'p 
op de 'Tl 0 maIl t o'er Do r('Chts~r(>l1d 'oor de 
d,,.,lnemmg 'un dcn "taat U1 dC7'.e banl hgt 
hICfl;n Gat dil gen !'<'Jlten In n oei] Jl heden 
,erkC'C'ren me~ dOQ~ de u tgaH''Il dIe d~ StlUlt 
dO<lr z J11 maatregdcn n.an de gcmPCllwn Ol legt 

Spreker \\ Ijst op Echoknbouw In kleme dor 
pen Spreker mI dus gaarne aan dIt ontwerp 
zIJn st('m ge ... en doen niet aan de motIe Als 
het RIJk zelf ken nggeld aan de gC'1lleenten 
g('('ft dan leIdt d t tot ('('n oo~trolc dil' funest 
zal zIJn 'oor cie c!'meente autoncmH' "\\ il de 
heer \ all den Tt'mpel oonSNJ.uent ZIJn, dan 
trekke hlJ de motJe In 

De heer BOM \~S (R K ) JUlcht dit wl.'tlo. 
ontl\erp ten zeerste toe Sprf'kcr komt op tegen 
de gooaehte alsof deze bank niet ook ...an groot 
nut zou kunnen ZIJl! ... oor de grootc gemeenten 
en al !'Of alleen het R]k deze 7.oU kunnen hel 
pen DIt laatste ~.ou ten ge\()lgc hebben dat 
h"t RIJk seherDo contröle odende op de 
gem0Cnt€n \\a:udoor de gemeentehJke autono
nlle zou "orden geknot 

~La.ar ook meent sprol6l' da.t de heE'r Van 
oen Tempel ten onrec\te de tusschenk<1lT1st der 
bal k bIJ de gToot-e l'e!IlN'nten leM lerp als \""an 
nul en gC<'ner wnari!" Zoonls .... ""led<,n J<I.ar door 
ondf'rlm)!'€Jl ooncurrentIestTIJd de ge~ten de 
re'l1w Ic ,lwn opgedre,en tot Î % zou nOOIt zIJn 
~oorg<'j, "n n s er ecu dergelIjke bank was ge-
wpcst lker tusschonkomst de ~n;pentcn 
z eh h, Cl uunen }x>dlenen om het renteb~ 
te (>~ah~('('rell en zoo mogehjJ te ~erlag: .. n Om 
cliO rcdcDfll zal sprekl?T ,-oor het on t\\ ery en 
ugcn de motte stemmen 

De h~r "IJ~KOOP «('omm P) zegt dat 
InC'n I et re:lrp~ der geruel"nte-fmanc en lD d" 
I'(>rst.. plaat,. dll'nt te bczlen u t hot 0' gpunt 
'an den klassestTlJd \ Cl< r de str Jdend .. arkl 
leTS h"~taat get'll aaJllelGmg "Icl! te st" len 0l> 
IE' hnsis 'an dit 1\etsonh\erp :Met d. motJe 
daarelJ .-.ep:en kan spreker ZIch \""ereenI,.!:'l! Deze 
1 rne]UdlCleert met op de gem"",nt-cl Jk auto 
nOnJJ(' 71Ia.ar met dit "ctsontwt"rp j!aat het 
andpr- Daardoor komen de ~ :'€nten n\J~ mepr 
dan tllans onder een 00 eIS tooziC:ht der H~(>(' 
r ng ~I(m tracht op bet st! 0 (>TI ,n'"l l:et op 
stre, end proletanaat lil de g<>meent,," een 
d()mpfr te xtJten d()()r do eme<'n~n ho,) langer 
110" moor In haar Ultg ... en te h.?pE'rken 

De MI~ISTER VAN IINANCIEN de ... er 
DE '\ RIES oonlJ'tateert dat diL ontwerp bP
hû'Udens biJ dezen laatsten spreker algE'meene 
lUst€mmlllg heeft gevonaen Er bl'Staat zekeor 
held dat bmnen twee Jaar de 10 mllhoen der 
ba.nk zullen 'lIorden geplaatst en volge!"tort 
Aan de bank zal ook een CO=I~le 'ran adnes 
worden t.ocgevoegd \\"nart<>e de RIJk!Wel'ZE'k .. 
rmgsl ank de P"nSlOPnfondllE'n de RIJkspost
spaarbank E'n de partJetlhere bankIers zullen 
"orden Ultgenoodlgd 

\\ at de motie' an den Tempel aangaat wan. 
neer ... aststond dat de Regeermg steeds leenmg_ 
~E'ld zal "'E'1"strekk(>n al. men nIet klaar kon 
komen op dc parhcuh.,re markt dan ZOU het 
eantal loomngen en het &'3utal gm:alJen 
\\ a a?1n mell DIPt klaar was sterk tOE'nemMl 
Dm endlen kan de Rpgt'enng zulk een gwa.ntIe 
l1Jet goven Dat &OmmlEre gemeenten haar IC<'
nmgen nIet konden plaatsen W86 det'l. een 
ge, ol/!; 'an g( mis 'an ... eTtrou"-PD van het 
part luher kapItaal deels \"":1n geld.cbHarsootp 
)1aar daaraan ltJdt ook het RIJk D& vlottend" 
8Chuld ,au het R Jk IS thans weder bUItenge
"oon opge I()()pen 

Zoo zachtJes aan gaat men weer denken &all 

het plaatsen \ an een !eelllng De Staat zou dUI 
de benoodlgde gelden vaak met kunnen ,mden 
tenzIJ hIJ o\ergmg tot een gedwongen !eewng 
ten behoe ... e der gemeenten Bo ... endlen sou de 
gemeentelIJke autonolllle daardoor lD bet ge
drang ko:nen Tot zlJn SPIJt kan spreker dus de 
motIe met aan, aarden 

De he('ren \\ IJN KOOP en "" AN DE1\ TEM 
PEL replice<"ren Laatstgenoemde 15, In .trlJd 
met den ~11O .rer 'an oordeel dat de St:lat w'r 
plicht IS "'001' goed beheer de gf'meenten die geld 
noo<hg bebben te helpen desnolKis door een ge 
dwongen leenlng ten behoeve van dIe gemeenten 
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De tlCholeksterpa.ren welke mch daar op 
hlt~lden, hadden hun legsel al compleet en 
op allerhande Wijzen traclttren Zil ons te 
nuslelden StrandplunertJe6 draafden voor 
ons rut over bet vlakke ,eld en een paar 
maal vonden WIJ het ne6~Je, nJk "\ er61erd 
met gebroken schelpen en steeds met drle 
eloren Zooveel schelpen hadden de vage s 
aa.ngebracht, dat de eIeren er half In weg 
lagen 

Kl1llten konlen ~ In enkele pa.re'll voer, 
h~t terrell1 dat ZIJ bewooen, 18 va-re van 
\ eahg en bIJ hoogen '\i lood gaau de meeste 
legsels vcrlorel!l 

Tusschen de gewone su "JltJ€6 hleMen ZIch 
nog tv; ce andere lSOOl'ten op, het dwerg
<.terDtJe dat algemeen op het schelpen 
!;trand broed.t en de groote stem dIe als 
broed, ogel nog ntet bekend IS a.a.n den 
0\ erkant Het 1$ natuurlIJk zeer goed me-
gehJk, dat er Zlch een kleme koloDle gaat 
vestIgen 

Eertijds werden de vogelkolOD.lee duchtig 
gebrandscha.t, '\i&ll den Hoek, va.n Rotter 
dam '\i &n Voorne, ,-a.n alle ka.nt6t kwamen 
de eierenrapers opda.gen M&ILI"?eel 18 SlDd~ 
dlen veranderd De Nooedandsehe Vereeni 
ging tot Be9Chermmg va.n Vogels heeft 2J.ch 
het lot dezer nJke broodplaate aa.ngetrok 
k&ll en heeft enkele bewakel'8 8&1gcsteld 
En d. R~ng heeft ha.a.r daarvoor sul>
sldle Terleend 

Groote bezwaren hebben Zich aam anke
lijk voorgMaan teleurstellIngen ble-<. en 
met mt, mur meer en meer worden die 
overwonnen en als de .. oorteekenen Dlet be 
dnegen gaan de vogels \ ll.Ii den Ovet-kant 
een vClltgen broedtlJd tegc.moet 

1 DRIJ'VU. 


