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ONZE INLANDSCHE KOEKOEK.ONZE Kopkoek is in zijn doen en laten, in geheel zijn
optreden een geheimzinnige vogel. Ofschoon men zijn
terugkomst uit andere oorden reeds in 't midden N-an
Ajiril verneemt aan 't eentonig roejien van zijn eigen
naam, gelukt 't maar hoogst zelden hem wegens zijne

schuwheid te zien. Gewoonlijk verschuilt hij zich in 't tlicjist van
't woud en ojr al onze vragen krijgen wij tot eenig antwoord:
,,Koekoek!" Hij voert daar steeds het hoogste wooril, waarom
men hem den ,.dominee" noemt, terwijl dan de hoj) zijn ..koster" is.

Niet te verwonderen is het, dat heidensche volken hem een
goddelijke macht toeschreven. Het Christemlom echter wilde
tiaar niemendal van weten en veranderde de in den koekoek
wonende gotlheid in een boozen geest. ..Loo)) naar den koekoek!"
heteekent dan ook in onze taal: ..Looj) naar tien tluivel!" Ttich
is bij eenvoudigen van harte nog wel een sprankje van het eerste
bijgeloof overgebleven. Tegen herstellenden zegt men stims ntig
heden ten tlage: ,,Jij moet tien koekoek eens hotiren!"

Votiral hij tmze Duitsche naburen speelt hij in het tlagelijksch
leven een groote rol en is zeer geacht als profeet. Hoe ttud
een mensch twk is, hij wil altijd ntig wel een jioosje blijven leven,
hetgeen een bewijs is, tlat velen het hier beneden zoo heel
slecht niet hebben. Komt iemand ttji jaren en hoort hij den koe
koek. dan is de vraag:

Trouwe knecht, zeg mij recht.
Zeg mij waar, hoeveel jaar
Zal ik nt)g dit kransje tlragen.
Ktrekoek, hoe lang zal ik nog leven?

Zooveel maal de vogel clan zijn eigen naam roejit, even zooveel
jaren kan de vrager nog leven. Gidsjes blijven niet graag haar
geheele leven alleen. Nu. daar zijn ze meisjes vtitir. Pas ver
nemen zij zijn aankomst of nieuwsgitudg vragen zij:

Koekoek, koekoek in het woud,
Hoe lang blijf ik nog tmgetrouwd?

;\Iet hoeveel ongeduld zij 't antwoortl wachten, zal ik niet be
hoeven te vertellen. Een jongeling heeft dit vóór bij een jonge
maagd, tlat hij zich altijd tegen een teleurstelling in de liefde kan
wa]ienen. Draagt hij slechts een koekoeksei of een veer in den
zak, dan heeft hij de zekerheid, dat het meisje zijner keuze hem
niet afwijzen zal. Al naar de streek, waaruit de wind waait, voor
spelt het geroep van dezen vogel regen of droogte, geluk of onge
luk, liefde of haat. Wie zich bij het eerste geroep van den koekoek
in het gras 0]r zijn rug werjit, behoeft niet te vreezen, dat hij in
dat jaar veel last van rheumatiek zal hebben. Dezelfde manoeuvre
heeft hij slechts uit te voeren, die geld in den zak draagt. Ze
geeft hem de zekerheid, dat hij in den ganschen jaarkring geen
gebrek aan het aardsche slijk zal hebben, 't Is zelfs voldoende
met het geld te rammelen. :\Iaar wee hem, die oi) dat oogenblik
zoo arm is als Job! Geloof maar vrij, dat er aan zijn ellende
geen einde komt.

Hrt v,jksgd,«.is,.,v..k. hij .1™ k;;;*';;:;;
weer te metamor])ho-

verwisseling
kat, zoo neemt de koekoek in 'sperwer, om zich in het volgemle ^ ,,,- ,vel. Koekoek
ircnl E™,bo .d,iin als i„
en sperwer vertoonen wel ^ l-ntste zich meer in de
najaar de koekoek j en andere vogels, die
nabijheid der woningen. om< ' ■ „u-er de bescherming der
hem tot prooi dienen, in d " naar't vvoud on-
menscheii zoeken. In tjiooijUc , V ] geroep laat hooren.geveer in denzelfden tijd. ids ,',og nooit ont-Waar.hynipz|iner^ eoor te stellen.
moet hebben
Hij heeft de grootte van een meiel. , Jiij blauw
de lengte van staart en vleugels. -Aan <k , .l , •) . . _ ,

erel. doch schijnt veel grooter wegens
s- . , , ... ,,,,n rlp omlerzüde witachtig grijs metachtig ol donker ,1,, keel. <le wangen, de gorgel en

zwartachtige. zijn zuivi-r aschgrauw. de
de zijden vaii den hals to " met witte vlek-vleugels loodkleurig 'c geel. de snavel is zwart,
ken. De oogen j ] smua'lwortel. Als .ue dit een

1 ™ "-i-'ihen amlLi kcst zuii g teenen zijn naar voren en twee
Inj dan ook is. lv\ii \an zij ea„ deze laatste kan
naar achteren gekeerd: doch de buiti nstr ' tnieo-en
hij ook naar voren brengen. Hij bei ' ns ti ■> loooen
doet hij snel van tak tot tak springen mindei gotd. ui loiiptn
zeer slecht. Ofschoon woud,ijke streken zijn
zijn. schuwt hij toch ook bijna 'V" m J
maar genoeg vogels leven, wier nest door het koekoeksw,jl]c p-hruikt^<an worden. Iedereen weet. dat het vv.jljebroeit, maar deze bezigheid overlaat aan andeu'. help kl ineu
vogels. Ja, over deze onhebbelijkheid van den koekoek is a watgeschreven en gesproken en de reden wa,arom h.j zulks doet ri ip t
men tot heden nog maar niet met zekerheid vast kunnen stellen.
De allerdolste ],ogin,gen. om er een goede verklaring pm te geien,
zijn reeds aangewend, ofschoon te vergeets. Keeds Anstoteles
beproefde het en wijt het aan lalhartiglieid. erwijl s nnmigen
beweren, dat de koekoek te warmbloedig is. en de eieren zou \ ei -
branden, noemen amleren hem weer te koudbloedig- la 11 zegt.
dat hem het {irgaan der kinderlielde ontbreekt. Jenlon houdt
hem i'oor te dom om een nest te b.aiweii en l.eiiz meent, dat hij
er geen jileizier in lii'elt. Passier iwenwi'l zal wel het du htst bij
de waarheid komen, ilenk ik. als hij veronderstelt, dat hij ei geen
tijd voor heeft, daar de eiiaeii zich in liiH lichaam i'an lu t \'ou\\-
tje veel te langzaam ontwikkelen. (lebrek aan tijd neemt ook
een schrijver, ik meen in de ,.Ned. Jager aan. doch oni een .ge
heel andere oorzaak dan Piissler zegt. Hij heelt het zoo druk met
het verdelgen \"an allerlei schadelijke ins'ectmi. dat er geen paar
dagen overschieten kunnen, om te zorgen \oor de instandlioiidin.g
van de soort. Louter mens'diliiweiidheid dus. l'.n hoe komt de
. .Jager" tot ilit besluit? Hij grondt dit oji zijne waariiennng dat
het tijdsverlooi), waarmede ile eieren gelegd worden, niet ( > ol meer
dagen, doch slechts twee is. Hij vi-rgist zich daar echter in.
want dit is een uitzondering im valt hoogst zelden \-oor. ()1 nu
ile koekoek in vi'rren ouderdom een broeilvogel was. kan niet
heslist worden. Waarschijnlijk wel. en lieblvcn onze tegenwoor
dige koekoeken di- gewoonte, om 't niet te doen. ovi'rgem'ld van
die generatie hunner vooroudirs. welke er om de een ol andere
reden mee eindigde. Zeker is het. dat de koekoeksmoeder thans
niet meer broedt, omdat bij baar geen broedilekken aanwezig
zijn en zij zich ook geen broedruimte vormt. De zeer enkele
maal. dat zulks is waargenomen, is natuurlijk buiten gesloten.
Wij zullen hierover geen woorden meer versihllen en alleen ant
woord trachten te geven op di' vraag, waarom de koekoek
niet hroeilen kan en die bezighi'id aan anderen inoiH over
laten, al zou zij 't ook graag zeil doen. In het lichaam van
den VI ouwelij ken koekoidx komen di' ini'ren slechts zi'er lang
zaam tot rijidieid. Wat daarvan de oorzaak mag zijn. is
ook al een duistere geschiedenis in bet leven van den koekoek.
Men neenp wel eens aan, dat zulks in i'erband staat met het
Miplsel, dat hij in groote boeveelheid \erslindt en hoofd-
zakpijk bestaiU uit Indiaarde rupsen. Bewijzen kan men dat
eenter niet. Het vrouwtje legt hoogstens N .neren per laar. met
pn tusphenruimte van i. a 7. soms mem' .lagmi. Moest dus moeder
voekoik zelf de taak van bet broeden verricbten, dan zouden de
CUste eieren reeds bun klemkracht verloren lu-bben. eer d.. laat-

e ere n\ t "t"' "i' >1^'" eierstok nog aanwezige
zich t,U hroë l"'^ 'lit'
Srmte ovSi b '''' Seno..g en geenin 0™ " ..öiisf
sterven d-in 1,,.+ 1 1 nt \an .1.11 koekoek met uit-.iori.i"\™-:„ ik.1:n p ", '"n-

nachtegalen, roo.l-en blauwborstjes ro.uis •mrtf'r'";kopip. netzangers, winterkonink es' pie0^ • ^ t'' u'"' ''''
haanties. boomkruipers en b lomu'l J - kvMkstaart|es. ge
llOnt,llll\...,, l.. ...n . . nl\|t \ .^ m l'kstlM"C t. .t-+...l

bastaa

houtduiven

rd-
zwart-

oud-
tortel- en, kortom te veel om on tpaald wel eenige soorten van ileze bjst'gt'su' '^^Heii er beekste

hrapt moeten worden .
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Neemt men in aanmerking, dat het koekoeksei veel met de eieren
der ])leegouders overeenkomt, dan zal het wel eens geheiirtl zijn.
dat de onderzoekers een bijzonder groot ei van de ideegouders
voor één van den koekoek hehben aangezien. Ook zal 't clikwijls
geschieden, dat de koekoek door nood gedwongen haar ei legt in
een nest, waar zij 't liever niet had. De jonge koekoek wordt
groot gebracht uitsluitend met insecten, en nu zou 't al heel dom
van de koekoeksmoeder zijn haar eieren te deponeeren in dat
huisgezin, waar geheel of ten deele ook jrlantaardig voedsel ge
nuttigd wordt.
De eieren van denzelfden koekoek gelijken ojr elkaar, doch

verschillen met die van een anderen. Daar nu natuurlijk de koe
koek eieren legt in het nest van die \'ogels, welker eieren in vorm,
kleur en grootte met de hare overeenkomen, ten einde de ]'leeg-
ouders te foppen, spreekt het van zelf, dat het wijfje haar eieren
steeds onderbrengt bij dezelfde soort vogels. Vandaar dat de eene
haar eieren legt in het nest van boompiepers, een andere in dat van
graspieiiers, een derde in dat van zwartkopjes, een vierde in dat
van kwikstaartjes, al naarmate deze eieren overeenkomen met die
der plee.gcuders. Uit deze gewoonte, die zich licht laat verklaren,
meende men vroeger te mogen opmaken, dat de vrouwtjes
koekoek het in haar macht had vorm, kleur en grootte harer
eieren te wijzigen, hetgeen heelemaal het geval niet is. Niet
alleen vertrouwt de koekoek haar eieren toe aan een bejraalde
soort, waarvoor zij, om bekende redenen, zekere voorliefde heeft,
maar zij gebruikt daartoe ook het liefst het nest, waaruit hij
zelf voortgekomen is.
Tegen den tijd, dat het vrouwtje haar eerste ei moet leggen,

gaat zij dagelijks, van verre gevolgd door het mannetje, haar
omgeving rond, ten einde een geschikt nest te zoeken. Heeft
zij er een gevonden, dat haar aanstaat en waarin zich reeds eieren
van de pleegouders bevinden, dan legt zij het hare daarbij. In
hetzelfde nest deponeert zij er slechts één. Zij wacht daartoe den
tijd af, dat het nest verlaten is. Is dit niet het geval dan legt zij
haar ei op den grond en gaat er geduldig bij zitten. Oj) het oogen-
blik, waarin de broedende vogel even uitgaat om voedsel te zoe
ken, is haar tijd gekomen. Moeder koekoek neemt haar ei in den
snavel, werpt gewoonlijk één der eieren uit het nest en legt het
hare erin, midden tusschen de andere, opdat het de meeste warmte
zal krijgen. Heeft zij een woning uitgekozen, welker ojiening te
klein is om haar door te laten, dan brengt zij haar ei ook met
den bek in veilige haven. Hieruit ontstond de meening. dat koe
koeken andere vogels van hunne eieren hcrooven. hetgeen vol
strekt het geval niet is. Vindt zij op 't oogenblik, dat zij haar
ei moet leggen geen geschikt nest van den door haar hegeerden
vogel, dan bergt zij het in dat van een andere soort. Heeft zij
al haar eieren behoorlijk een passende plaats hezorgd, dan be
zoekt zij dagelijks in gczelscha]) van haar heer gemaal, de nes
ten, natuurhjk bij afwezigheid der jdeegouders. Zij verschikt de
eieren en werpt ieder eitje, dat het hare in den weg ligt, uit het
nest tot eindelijk het hare alleen overhlijft. Gelukt het haar niet
ze alle te verwijderen, dan groeien de jongen der ]ileegouders
een jroosje met den indringer, die altijd eerder geboren wordt,
op. Doch dit duurt niet zoo heel lang. Door zijn onverzadelijke
vraatzucht gedreven, kunnen de pleegouders geen voedsel genoeg
aandragen. De jonge koekoek verslindt alles, waardoor de eigen
kinderen van honger sterven of door hem uit het nest gedrongen
worden. Het broedsel, waarin een jonge koekoek ojigevoed
wordt, gaat onherroepelijk te gronde. De schade daardoor in de
huishouding der Natuur tewecggehracht is nog al heduidend,
daar op deze wijze duizenden insecteneters gedood worden. De
pleegouders echter verzorgen hem met een liefde, als was hij de
redder van hun kroost in ))laats van een moordenaar. Ja, zelfs
als hij 't nest verlaten wil en niet door 't vlieggat komen kan,
houden zij niet ojr hem te voeden en verzuimen daardoor vaak
den trektijd. Mocht de koekoek in zijn jeugd dus schade ver
oorzaken, volwassen geworden is hij de nuttigste van alle vogels.
Zonder hem was 't tenminste met onze houtteelt gedaan. Hij
voedt zich uitsluitend met insecten en verorbert daarvan een
ongeloollijke hoeveelheid. Ru])scn. en vooral behaarde, vormen zijn
lievelings'kost en dat zijn juist die, waaraan geen vogel, de geiten
melker misschien uitgezonderd, de voorkeur geelt. De haren ver
vormt hij tot ballen, die hij uitspuwt. Doch daar er ook een massa
mee naar binnen gaan en zich in de maag vastzetten, hegint deze
zoo langzamerhand op een muizenhuid te gelijken. .Meikevers,
rozenkevers, glazenmakers, muggen, vlinders, iu-ocessieru]5sen,
rupsen van jdakker, non, bastaardsatijnvlinder, donsvliniler, wil
genspinner, i'ingelru])sen, ja, welke niet al zijn van zijn gading. Is
hij dus een onmisbare vogel bij de houtteelt, ook voor land
en tuinbouw is hij niet zonder beteekenis, daar hij zich tegen den
nazomer naar de velden en tuinen begeeft en opruiming houdt
onder do koolru])sen, bessenbastaardrupsen en ander ongedierte.
Er wordt van den koekoek wel beweerd, dat hij een nijdige \-ogel

is en voortdurend met andere vogels, vooral met zijn soortgenooten,
op voet van oorlog verkeert. Niets is minder waar dan dit. Hij leeit
graag met iedereen in vrede. Dat hij soms met zijn eigen familie
plukhaart en ze niet in zijn nabijheid duldt, wordt verklaard
door den hevigen strijd om het hestaan, die ook in de vogelwereld
gestreden moet worden. Om de enorme hoeveelheid voedsel te
vinden die hij noodig heeft, moet hij m gewone tijden een
grootc' uitgestrektheid bezoeken en bevliegen. Waar men in
het hosch vele dier vrienden hoort, geloof maar gerust, dat
daar een nipsenjilaag heerscht, welke voor het geboomte zeei

gevaarlijk is. Hebben zij den vijand overwonnen, dan gaat ieder
weer zijns weegs en de houtvester kan gerust wezen. De koekoek
is zijn trouwe metgezel en wijst hem geregdd de plaats, waar
't neig niet zuiver is. Mochten de vogel en zijn gezellen alleen de
jilaag niet kunnen doen eindigen, voorkomen kunnen zij haar wel,
als wij ze maar stil hun eigen gang laten gaan. P. Fk.anskx Jz.n.

BLOEMEN DIE GEGETEN
KUNNEN WORDEN.

PMEKKELIJK is het. dat van verschillende iilanten
versclieidene onderdeden gegeten worden, doch dat
het juist de bloemen zijn, die daar het allerminst
voor in aanmerking komen. Van al onze groenten
is het alleen de bloemkool, waarvan men zou kunnen

zeggen, dat de bloemen als voedsel gebruikt worden, en Irij haar
spelen 'de verdikte bloemstelen nog een zeer voorname rol.

Bij een eenigszins nadere beschouwing is dit echter lang

O
ig met

zoo vreemd als het wel hjkt. De hladeren ttKdi beidden het
voedsel, dat daarna in den stengel, of ook wel in de onderaardsche
])lantendeden; de wortelstokken, knollen oi bollen, wordt opge
hoopt. Aan de bloemen nu wordt (rok wel een vrij groote hoe
veelheid voedsel toegevoerd, doch deze verbruiken het wedei,
om de vruchten en zaden tot (jntwikkding en rij|iheid te brengen.
In de zaden toch wordt ook een vrij groote hoeveelheid reserve-
vcredsd nedergelegd, dat later weder dienen moet om het kieni-
jrlantje zoo lang te voeden, totdat het sterk genoeg is om in zijn
eigen behoeften te voorzien.

Die onderdeelen van de plant dus, waarin zich het meeste
reservevoedsel bevindt, leveren voor den mensch de beste voeding
en een wonder is het dus niet, dat daarvoor de Irloemen pas
in de allerlaatste plaats in aanmerking komen.
Eén plant levert echter bloemen, die in een gedeelte ram En-

gelsch-Indië in groote hoeveelheid worden genuttigd, en wel de
('alligoiii/in polygonuidcs, een plant, die behoort tot de familie der
Polxgoniaccac of Boekweitgewassen. Haar bloemen heliben een
sterken geur, die aan rijjie aardbeien doet denken, en zij worden
door de inboorlingen in grooten getale verzameld en gegeten.
Onder den naam ..balanja" of ,,phok" wcjrden zij ter markt ge
bracht en aan alle standen der maatschappij verkocht. (lewoon-
lijk worden deze bloemen, nadat zij geplukt zijn, eeiiigen tijd in
een steenen ]iot bewaard, totdat zij min of meer verwelkt zijn,
hetgeen den geur en den smaak zeer schijnt te doen toenemen.
In den regel worden zij met meel, of alleen met zout vermengd als
groente gegeten, doch ook om te bakken zijn zij zeer geschikt.
Een scheikundig onderzoek heeft bewezen, (lat deze bloemen

ruim 46",, suiker bevatten, zoodat zij inderdaad zeer r'oedzaam
zijn. Voor zoover wij weten, is deze jilant niet in de Europee-
sche culturen, hoogstens vindt men haar in dezen ol genen bota-
nischen tuin. Het is echter een der weinige jilauten. waai van de
bloemen gegeten w(jrden. E. Th. W.

MAARTSCHE BUL
Dicht jaagt in dichte, witte vlokken, dicht
Als dwarrel-garenkluw de natte sneeuw.
En overal hangt wolkenlloers. geen licht: —
't Gepijnigd hart slaakt moedloos schreeuw na schreeuw;
't Gehokte menschdier brult als zieke leeuw
En sta])t zijn kooi rond, 't vreugdeloos gezicht
Vlak aan de tralies naar de lucht gericht.
Maar nergens zon — o droevig eind der eeuw!
Het straatkind gaat lamlendig schokkend voort.
De magere handen in het rafelkleed.
En als de jichtiiriem door zijn zenuw boort
En honger aan zijn jonge krachten vreet,
Dan staat het stil of 't helsche kreten hoort: —
Breekt daar de lucht en komt de zon? Wie weet!

J. WiNKLEK Prins.
') Vóór I9(« gosclireven.

BOEKAANKONDIGING.
No. 2 der eerste Seiie van de Paedagogisciie Mugschriften

voor ouders en ojivoeders, is een heel lezenswaardig boekje \'an
Mevrouw J. M. Sterck—Proot, oud-leerares in Aardrijkskunde
a. e. H. B. S. voor Meisjes, getiteld: ^\'a^ delen eu Op
merken. De schrijfster is het met de overtuiging van Ji^an
Jac(]ues eens. dat: ..la manière de voyager Ie jilus agréable,
c'est d'aller a jiied." en verder: ..J'ai peine a comprendre. com-
ment un jihilosojihe peut se résoudre a voyager autremeiit."
Welk mensch met een gezond verstand (en gezonde beenen) is
het hier me! mee eens? Fietsen en automobiel-rijden is inder
daad buitengew(ron pleizierig. maar wij zouden (tók met veel
pleizier eens een lange voetreis maken. Jammer dat in dezen
tijd ons voor iets dergelijks „geen tijd" wordt gelaten, we zou-
d(;n anders graag onzen tocht Genua—Amsterdam eens te voet
willen Volbrengen. Echter voor jonge menschen. wier ojivoeders
de yerecnr-oudiging van het onderwijs willen, is o. i. voor der
gelijke voetreizen (natuurlijk niet zoo breed ojigevat) wel
gelegenheid, en welke nuttige gevolgen daar\-an te \'erwachten
zijn, hierover vertelt de schrijfster oji inderdaad le\'cndige en
overtuigende manier.
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HET KASTEEL RECHTEREN.
( Slol).En nu nog iets over het gebouw en zijne omgeving.

In het Museum van Overijsels Recht en Geschiedenis
komen twee oude teekeningen voor, die het kasteel
voorstellen, zooals het was in het jaar 1729. De vader
van den tegenwoordigen eigenaar liet het Oud-Archief

schiften en beschrijven, waarmee de tegenwoordige bezitter voort
gaat, In dat archief bevinden zich vele oorspronkelijke per
kamenten brieven met zegels in rood of groen was.

Daaruit blijkt:
1, Dat reeds in 1339 een kapel te Rechteren bestond, want

Sweder van Voorst, vader van Lutgarde (vroeger genoemd) had
een rente vastgesteld tot onderhoud der ka]5el te Rechteren;
terwijl

2, in 1365 Fredcrik van Heeckeren en Lutgarde eenige lande
rijen in de Lenthermark schonken tot onderhoud van een juóes-
ter en van de kajiel vóór het huis Rechteren (14 Oct, 13Ó5),

Sweders gift schijnt dus niet voldoende geweest te zijn,
3, Frederik van Heeckeren genaamd Rechteren (kleinzoon van

Luitgardis (Lutgarde), Heer van Rechteren, Hekeren en Rhaen,
getrouwd met Cunegonda van Polanen, vrouwe van Voorst en
Keppel, een nicht van Johanna van Polanen, die in 1404 aan
Engelbert, Graaf van Nassau, de Heerlijkheid Hreda als huwe
lijksgift aanbracht —, verklaarde aan zijnen neef Arnold, Her
tog van Gelder den 26011 Maart 1427 den oorlog,

4, 24 July 1427 werd aan allen, die o]) het kerkhof bij de kapel,
voor het huis Rechteren gelegen, komen bidden, een aflaat van
40 dagen verleend,

5, 27 Maart 1433, Zoen tusschen Willem, zoon van Egmond,
broeder tot Gelre en Frederik van Rechteren, Heer van Voorst,
Asperen en Keppel,
benevens overeenkomst over de bemachtiging van de stad en

het slot van Asjiercn en Leerdam,
Verder bevindt zich o,a, in dat Archief de briefwisseling in

1591 over de ontmanteling van het kasteel Rechteren en ook die
uit den tijd van graaf Adolf Hendrik van Rechteren (1712) ge
volmachtigde der Algemeene Staten bij de vrcrlcs-onderhande-
lingen te Utrecht (zie boven).
De afbeeldingen spreken voor zichzelf, toch zal een nadere

behandeling van enkele niet misplaatst zijn, i'ooral wat het in
wendige betreft.

De hooge ronde toren, waariaii het boN'i'nste gwleelte hersteld
is in den stijl van de stichtingsjH'iiode, zal nu-t het hooge gebouw
wel het eenige zijn, dat overgi'bleven is \'an het oude luns. Be
houdens de vergrooting en ver])laatsing van ramen, zijn uitwendig
de muren en gevels van dat achterste, hooge gebouw gebleven
zooals in den oiulen tijd. De schietgaten zijn daar om zulks te
bewijzen. Van binnen echter zijn de zalen iii 1(185 en begin 1700
in den smaak van den toenmaligen tijd x'ernieuwd. Het overige
is voor een getleelte gebouwd oji muie fondamenten in 't begin
der i8e eeuw.

De steenen brug, waarvoor een paar zeemeerminnen de wacht
schijnen te houden, overgaande, lezmi wij. dat die gebouwd is
dooi Jacob Hendrik, graal van Rechteren-Lim|nug en de eerste
steen gelegd is door .Vdolt Zeger van Rechteren-Limpurg, Dit
geschiedde tei \ ei vanging \"an een ojihaalbrug, die er voor
dien tijd lag,

\eidei \ooitgaande komt men door c^en hek oji een plein waar
hnks en rechts bijgebouwen geplaatst zijn met de jaartallen 1685
en 1725,

In de eerste plaats valt ons oog op den toren. Inwendig is aan
alles te zien dat Inj uit den oertijd van het kasteel is. Elke ver
die,ung heeft zijn eigen bijzonderheden, lum tra,i, geheel uit-

rV paar ?iL dikke muur, voert ons naar boven,Zcei duidelijk IS nog te zien, dat elke verdie,)ing XToeger op zich
falïS ,7.' 1 " " ' "''■""■l'-'l'.ik v.T.l.hisVl ,v,.r,l. zijnaanvezig de kiammen m den iniiiir, waarin de deur hiii" daar-
wev'luf ^^'aarin voor die deur halken geschovenweiilen om haar nog beter te verzekeren en den vijan
doordringen te beletten. Nu kan men hm-s e,.n o l !
van do derdo vo„,io,,inB .1, in
aan de steenen is te zien, dat er in I hit rii i ,

stcxui van de hoogere verdieiiing rust
Boven gekomen wacht den bezoeker cam x re,.,o I ■ m au

schijnt nog ingericht te zijn alsof een hele» t. u
schiettuig, de balken en het verdere houtu v i
ontbrekon. nntimrliii.- ^ntwt ik. i\u steenen. enz.

om

naar

schiettuig, de balken en het verdere h ut\vv i' '
ontbreken, natuurlijk maar nou/ü,, , de steenen, ehet midden kondeii draaien en" dus uelëlnhm

,-,c legeniieid gaven om n
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beneden te zien en allerlei voorwerpen; zware steenen, balken,
■enz. naar beneden te werj)en. Ook bevinden zich in de muur nog
de vierkante gaten, waardoor zware balken naar buiten geschoven
werden ongeveer op een derde van hun lengte. Daarover werden
dan planken gelegd, zoodat bij een beleg in "betrekkelijk korten
tijd ,omdat alles gereed lag en in elkander paste, rondom den
toren boven de borstwering en de kanteelen een getimmerte ont
stond in de gedaante van een overdekte gaaaclerij (zoogenaamde
horden), maar nu buitenom. Van daaruit was niet alleen alles
waar te nemen wat aan den voet van den toren gebeurde, maar
men kon ook beter pogingen in het werk stellen om den vijand het
werken daar te beletten, terwijl men zich er ook gemakkelijker
kon bewegen en meer voorraad opstapelen van steenen, balken,
takkenbossen, enz. i). Daar is de muur nog wel een Meter dik.

Wie nog hooger klimt en dus van uit de spits zijn blikken laat
gaan over den omtrek heeft een prachtig vergezicht over een
groot gedeelte van de Vechtstreek. Aan den Zuidkant de Lemeler-
berg aan de eene, maar ook de Trijzelenberg achter Hattem aan
de andere zijde, terwijl aan den Noordkant over de Vecht weer
■een ander panorama zich aan zijn oog ontrolt. Dan is ook ge
makkelijk te volgen de bocht van de Vecht, waaraan het kasteel
gebouwd werd.

De toren is niet alleen een oud gedeelte, maar bevat ook veel
ouds. Zoo zien we er het Oud-Archief, zorgvuldig bewaard (zie
boven), ook allerlei voorwerpen bij verschillende gelegenheden in
den grond gevonden: een dolk, een hellebaard, steenen, en zware
iizeren kogels. Enkele van die kogels zijn ook in den buitenmuur
ingemetseld in den vorm van een )■ ) , hoogstwaarschijnlijk na
den Munsterschen oorlog, want ook in dien tijd is bier in den om-
trek heel wat gevochten. Bij het herstellen van een der muren
van het kasteel werd gevonden een Jacobakannetje; voorzichtiguitgehouwen heeft het ook een plaats in de vei zarneling gekiegen.

En nu iets over het overige gedeelte van het kasteel.
In de lange breede gang beneden (vestibule, voorhal) hangen

tal van portretten van de leden van het geslacht, terwijl, wan
neer we ons de trap op naar hoven begeven eii ons iiog ojiwamts
slaan we de familie-wapens zien van de stammoedeis van het
geslacht der Heeren van Rechtcren. Op de bovengang (cmTidor)
bevindt zich in een groote glazen kast het luodcl \an ,,De Gerechtigheid", een Nederlandsch fregat, zeer zeker bevaren door

Heeren van Rechtcren, want erzijinn Het geslacht enkele
'''fn elfe zaaïtreffen we zoo familie-portretten aan.
^ i) Zie Hofdijk, „Ons Voorgeslacht", dl, III.

Soms levens

groot en ten voeten uit. De ridderzaal, en nu lievinden we ons
weer in een zeer oud gedeelte van bet kasteel, waarvan de bui
tenmuur meer dan een IMeter dik is, geeft ons voor den schoorsteen
een familie-tafereel, waaro]) Johan Zeger van Rechtcren, de
stichter van het woonhuis, voorkomt met zijne gemalin Agnes
So]ihie van Raesfelt.

Ter weerszijden er van vinden we Jacob Hendrik, graaf van
Recbteren-Limpurg als Johanniterridder met het breede witte
kruis op de linkerzijde van den zwarten mantel, en zijne echt-
genoote.

Boven de sierlijk bewerkte deuren hangen Joachim Hendrik
Adolf en zijne echtgenoote Amalia gravin van Limpurg-Spick-
feld. Naar den kant der witte zaal zien we het portret van den
verdediger van het kasteel tegen de Spanjaarden, terwijl in de
witte zaal te vinden zijn: aan de eene wand Adolf Hendrik (uit
het begin der i8e eeuw) en gravin Castell en aan een antlere wand
boven de deur Agnes So]ihie van Raesfelt.

Het kasteel was vroeger veel grooter. De bewijzen daarvoor
zitten op veel jilaatsen nog in den grond. Toen eenige jaren ge
leden het koetshuis bouwvallig begon te worden, bleek het dat
een gedeelte van de zijmuur heelemaal niet verzakte en wat vond
men bij uitgraving? Die muur was opgetrokken op een oude
muur, die zich bij onderzoek uitstrekte onder het grasperk op
het voorplein door tot bijna aan het daar tegeno\-erstaande ge
bouw en daar zich met een boog aansloot aan de zijmuur aan de
Zuidzijde van het kasteel. Nader onderzoek zal misschien aan
wijzen, dat die oude muur zich ook nog verder naar achteren uit
strekte, Bij ontgraving oj) het ^'oor]llein werden blootgelegd ii
breede schietgaten, 2.30 M. dik, diep den grond in, waar vroeger
de strijders stonden. Bij dat graven bleek duidelijk, dat de grond
een ])aar .M, oi)geboogd is, maar dan is in vroeger eeuwen de water
stand ook veel lager geweest.

Het geheel maakt een veel aangenamer indruk dan voor eenige
jaren, toen het onbewoond was. Schrijver dezes heeft voor een
tiental jaren van de achterzijde over een waggelend, thans vervan
gen door een solied gebouwd, bruggetje van dichtbij een kijkje
door de onderste ramen genomen, maar wat zag het er toen \-er-
vallen uit. Nu de vlag, een rocjd kruis op een geel veld (het wapen
der Rechterens is een rood kruis op een gouden veld) wappert
en er weer leven en beweging in en om bet kasteel is, trekt de
omgeving veel meer aan, al vindt men in de bosscben ten Oosten
van het kasteel op verscheidene plaatsen , ,Verboden Toegang",
Daar bevindt zich de tegenwoordige grafkelder van de grafelijke
familie. Een heuveltje tusschen donkere dennen, waarop een
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monument, een afgeknotte pyramicle met verschillende symbo
lische figuren: een gevleugelde zandlooper, een weenende vrouwen
figuur, een vlinder, wijst de laatste rustplaats aan, sedert in
de kerk van Dalfsen niet meer begraven mag worden. Het eerst
werd daarin bijgezet Elisabetb Wilbelmina. Aan de eene zijde
lezen wij: Ter gedachtenis aan onze eenige en onvergetelijke doch
ter Elisabetb Wilbelmina, geboren te Recbteren 23 Maart 1860,
gestorven te 's Hage 25 Januari 1875. Aan den tegenovergcstelden
kant bet lieve, maar ook droevige: Lieve Elise, bet is gelukkig
in de jaren der onschuld te sterven. Gij die door liefde gedreven
met een bedrogen hart deze plaats bezoekt, beween mij niet,
want ik ben gelukkig, maar ga been en troost mijn treuremle
Ouders.

Later vonden ook baar vader en moeder (Jacob Hendrik graaf
van Rechteren-Limjuirg en zijne ecbtgenoote) er een laatste
rustplaats.
Zacht ruste bun asscbe!
Hoogstwaarschijnlijk beeft op diezelfde hoogte in vnjeger

eeuwen een molen gestaan.
De bosschen aan de overzijde van den grintweg, ten Zuiden

van bet kasteel, bieden vrijheid van wandelen, bier Iroscb, daar
heidevelden, die vooral 's zomers aantrekkelijke en afwisselende
tochtjes aanbieden, maar ook 's winters is bet er vaak mooi. Wat
leverden in bet laatst van Januari, van bet vorig jaar, toen alles
met rijm bedekt was, die bosschen, vooral van de hoogte gezien
bier en ook op Den Berg interessante en aantrekkelijke kiekjes o])!
Wie genieten wil, make een uitstapje ten Zuiden van bet spoor

en dwale daar door dennebosscben en akkermaalshout, afge
wisseld door bouwland. Dan vindt bij zelfs zandverstuivingen,
moerassige plekjes, zoodat het een uitgezochte streek is voor een
excursie. Wie eenigszins den weg weet kan de wandelingen door
die bosschen verbinden met die door de bezittingen van Den
Berg en kan dan uren dwalen, heuvel op, heuvel af, met verge
zichten naar bet Noorden op de Vechtstreek en naar bet Zuiden
op Dalmsholte, enz. Lof den tegenwoordigen eigenaar, die, als
zooveel anderen, nu de afstanden zooveel kleiner zijn geworden
door spoor en auto, bet kasteel zoo beeft doen herstellen, dat bet
niet alleen bewoonbaar geworden is, maar ook veel van het
oude beeft behouden!
En zeker past ook een woord van dank voor bet zoo belange

loos als vrije wandeling beschikbaar stellen van een groot ge-

n.+ 7,H'r velen er van genieten kunnen!
deelte der bezritmgen. ^ verderop de oude sagen en
Gingen we m deze streken en uat ̂  beluisteren,

vertellingen '''^"^^^-erbc-nck aan de oudste i)ewo-
dan zouden we ei vmdtn m ^ reuzen, die m
ners. Zoo zouden \ * jp. (Puien, die in bet Noor-
't Oosten woonden, strijd uittrokken om een
den bun verblijf hielden, d< ' kwamen uit bet Oosten en
andere ."J.pU^u'^''Ven pilTibi^ was liun wandelstok;
trokken door deze stiekem . t 1 ^^-unt ijzer kenden ze met,
elk bad een steenen bijl m c c g • p j p.,., yun verscheidene
en een mantel om ze zand en in
stieren. In de eene sli]) ^ h-ikken Heiden hadden groote
de andere korenj.m bun .pkmi kwamen en overkloiniien aan. Toen ze zoowa .i.p^'^tnd, dat nu de Beste-
tS^i^'^S'et^wemhpi^n Vin de itgge gebeurde betzelfde,.

ae ienuac..- ... „„g „iet
„Hola", zei de v "kk " De slip werd wat

waar we wezen nioeteii: je .p verdei', wipte de
lietei opgenomen e - .int''ireimel was en ai heel gauw waren
IJsel over. of het een ' f van <le beide reuzen

K ̂y'SSnVnVdiL zJi:"V;oi;j,:Vuit en iL zmunuu,.n,
i  laa uit vrieleii zijn de heuvelen, die <laar nog te vinden zijn.
Eeifweinig verder liet bij de slip van zijn mante los en zoo

ontstond de Doornweerdsche berg. De andeie piuttOde. dat zijnInSïër zoo'n moo, plekje had uitgekozen [jn
terne naar de plaats waar nu Nijmegen ligt. Hiu bet bij zijn
mantel los en zoo ontstond de Hunerberg. Ze '''
zoover mee, omdat ze een booidkusseii wibUm bei.bcn, uaaiop
ze na bun arbeid konden slapen. Dat werk alzoo was de af
spraak, zou bestaan in bet graven van den Kijn.

Bij dat graven kregen ze twist, omdat de een geen nondud
jaar'arbeiden kon, zonder een woord te zeggen, waai op ....vvigei ,
boos geworden, alleen bet werk van voren ai aan begint en de
Waal graaft, die dan ook zooveel hetei is inlgee allen. ^ ̂

HET VLIEGENDE
SCHIP VAN 1743. *'

EMAND toonde mij dezer dagen een massa oude documenten,
wij mochten zoeken om er \'oor ons \\ eekblad

Na eenig sjieuren
bet jaar 1847 die

van bet \'erkeerswezen

er meteen uit. dat

I-
waarin wij mochten _
mogelijk iets belangrijks uit te jmtteii.
vond ik de volgende aanteekeningen uit
met betrekking tot de ontwikkelin

voorzeker allerinteressantst zijn. \\'e Ie. —
ons volk vroeger evenals nu niet bijzonder \'eel \-ertrouwen in
de vindingrijkheid van medeburgers stelde en dat. zoodra een uit
vinding wat kostbaar werd. ons kleine volk er slechts onder
zuchten en tranen toe te krijgen was om een zaak van algemeenzuchten en tranen toe te krijgei
belang geldelijk te steunen, er echter
minste karaktereigenscbajijien :
bet kon bot te vieren :

bedil-

tuk op lileek, om zijne
en- e-ernielzucbt, waar

^  *

..Reeds lang voor de Hader- en Stoombooten
gebruik zijn gekomen, bestonden er mannen, die bet ontwerp
vormden, oin vaartuigen te bouwen, welke zonder zeilen of
riemen, door raderen of machines konden voortgestuurd worden.
Iwee der voornaamste ontwerjiers te dien irinde waren in 1Ö53
zekeren Di/son of Dessin, een Franseliman te Rotterdam en
bijna honderd jaren later. I74.5. Ihtein of Dacrnus (c'erbastering
van den naam Dainianns .'scJnjj) te Zaandam.
De pogingen der beiile ontwerjiers wieriien met geen

gunstigen uitslag bekroond en in jiiaats win iiunne fouten ter
\eibetering aan te wijzen of hunne pogingen tot eene nieuwe

in algemeen
: ontwerp
zeilen of

V.- iiniiin. I M 1 i i^v,-1 I IUV. LIN>*-

aan te moedigen, wierden zij iiespot en \'erguisd. Men
^ 7^ rt K ««■« . . .* Ia. 1--.. ..1 . ! ..

uitvinding
bieldt de za;ik voor onuitvoerbaar en zij wierdt dus als in de
pdioortc gestikt en als onderdrukt, tot ilat zij weder bijna
bondeid jaien later te luisterijker te \'oorscbijn kwam en door
toevoeging en veranderingen in de werktuigkunde en vooral door
(t toevoeging dei stoomkracht tot de tegvnwooriligi- verbazende-
hoogte IS opgevoerd (Dit is wel belangwekkend'uit aanteeke
ningen van bet jaar 1847).

_ \-an de onderneming te Rotterdam. 1(133, vindt men uit-
voeiige beiigten bij L. van .litzeina. .Sneeken van Staal enooWogJ, 3 d: bl : 837, 831 en 035. C. van Ijk de Nederlandsche
ScheepslHnr^kun.st^o 14: i, pj, : jpj /y. n, CollotdLsmnj Hollands Roem in Kunsten en WeiensehapPen. (1 deel.
iste stuk bl: 411. Men raadjilege voorts oe er dit scbin bet
if .f'>"ssen. omÈlïoni^iictSbij (ie TIaimc aan cle Rijkswerf te Rott.-rdam hl • i v,—147.

<; i Ti Ja '''^-rzjvneld en nügegeren door jonkh.Cr. .1. Undal. Luitenant..tter Zee van de le klasse en ./dcoö

Collectie^O^mlden, wLindfXTaarliü^^^^^^ eigenaar van deSteyn te Nbcuw-l.oosdrecbt vLltw ■ vntoonstelling op den Sype-
al te beelden. Ook kregen wil d,. h 1 -iT ^ '"'k-Mide voorwerpen
geschriften, waaraan dan ook dit stuk o'lwl^ enlLw'''''''
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Zwart, Lector in de Wis- en Zeevaartkunde enz., nieuwe \'o]gende
derde deel, Amsterdam in het Algemeen Etablissement van de
zeevaart van de Wed. G. Iliilsl van Keulen, 1843.

In dit Iets, hetwelk met eenc plaat is voorzien, vindt men
belangrijke bijdragen tot het vroeger en later gebruik van schep
raden om de vaartuigen voort te stuwen.
Wij bezitten eene afteekening van de groote koperen jilaat

van dit schip, van dien tijd. Boven aan staat van Mo, i—10:
beschrijving van het vaartuig, en onder het zelve, .4, ƒ, Print,
delin. Gedruct te Amsterdam bij Frederik de Widt in de
Calverstraat, in de drie ' Crahben. Tot onderschrift; Perfecte
ajbeeldinge van het wonderlijcke schip, gemaakt te Rotterdam, 165J.
Den Inventeur van dit schip, neemt aan, in een dach hondcrt

schepen te verdis.triieren, geen vuur, geen koegel, geen onweer of
baaren kunnen hem verhinderen, ten zij, dat het God de Heer
beliefde te willen doen. Al meenen de schepen die in de havens
leggen vrij te zijn, zoo zal het maar ijdelheid wezen, want hij zal
overal bij kunnen komen, alwaar 'i dat hij genomen wierdt, —
met verraad — want anders is 't onmogelijk; zoo zoude het van
■niemand anders kunnen geregeert worden als van hem; xaaardoor
het met recht een bliksem vaxt de sec mag genoemt worden. Hij
loil daarmede in ses weecke naar Oost-Indiê te vaaren en op een
dach na Vranckrijclt heen en weer te vaaren, ja, vermach daar zoo
snel 'mede loopen als een vogel kan vliegen.

Eene tweede afteekening bij ons, verschilt bijna niets van
de bovengenoemde, als het klepje op het schejirad en de ver
klaring en het onderschrift merkelijk vei kort. Van het zoo
genaamde Malle schip, vinden wij dus bij veele schiijvers
melding gemaakt, met de bijzonderheden en afbeeldingen in
]daat, dan, van het ontwerp van Daetnus Schijf t: Zaandam.
1743. hebben wij te vergeefsch in Kronijken, reis- of jilaats-
beschrijvingen, na of in dien tijd uitgegeven, noch in eenige tijd
schriften van dat jaar gezocht; alleen iets in de Haarlemmer
Courant van Junij 1743 (zie het slot van dit artikel,)

Het was ons dus een genoegen, een aanteekenboekje te be
zitten van een ooggetuige, een onzer bloedverwanten, en
ofschoon niet in de afkeuring en vooroordeelen des schrijvers
deelende, als niets ter zake doende, zeer welgevallig omtrent
het historieele.

Het loopt van 1740 tot 1750, bevattende, zoo als hij zegt:
,,Annotatien van de aanmerkelijkste saken van 1740 enz.

Er bestaat eene niet zeer algemeen voorkomende ]4aat met
de afbeelding van het schip in drie afbeeldingen : Het vaartuijg
op zijde en van achter te zien, met eenig bijwerk van huizen,
schepen enz. De tweede Afdeeling: Het vaartuijg voor en ter
zijde te zien, mede met eenig bijwerk als de koornmolen, eenige
boomen enz. De derde afdeeling zonder bijwerk: Op zijde t:
zien. Hier onder: van boven te zien en schale van 25 voete. Boven
aan : Het vliegende vaartuig of de Nieuwe Post- en Rijsmachine,
uitgevonden door D. Schijf tol Zaandam, gclekent en in het koper
gebragt door Hendrik de Loth.

Deze plaat komt ook somtijds gekleurd voor.
Eindelijk vonden wij in een oud kinderijrenteboekje, mede in

houtsnede, de afbeelding van het schip, waaronder dat versje:
Sie hier het Sardammer schip
dat vliegen zou door het Y
en over de Noordzee, De naam
was. Volg Mij,

Mijn aanteckenaar zegt: Bij den aanvang des jaars 1743,
wist'zekeren Daemes Schijf eenige Zaandamsche kooplieden over
te halen tot het doen bouwen van een schi]i van zijne uit
vinding, het welk zonder zeilen, riemen, haken of boomen en
zelfs tê<'en winden en stroomen, aanmerkelijk snelder zoude
voortgaan, dan eenig ander vaartuig, volgens zijn voorgeven in
een uur van Zaandam naar Alkmaar. M'aartoe een snelzeilende
Boeijer minstens twee en half uur nodig
had," De gevoelens der ingezetenen waren
over een en ander zeer verdeeld en had
den onder hun veel weddingschaiipen ten
gevolge.

Het schi]i wierdt aanbesteed aan Jan
Bol, een meester reeder en voornaam
Boeijer en scheepmaker, wonende op het
Zfooönakerspad te West-Zaandam, op
wiens mastwerf aan de Binnen-Zaan, bij
de koornmolen de Ruijtcr, den elfden
January de steven wierdt gelegd,

Naauwclijks was dit bekend, of men
kwam met spot en schimpdichten voor
den dag, zoo als:

xVanschouwers ziet mij toe,
Want hier is iets bijzonder;
Hier is een scldsaam schij),
dit is een wereldwonder.
De wereld staat verbaasd!
't is zeker en gewis
Die allergrootste konst;
Zoo die niet mal en is.

Toen de achtersiuegel gereed was en
door ieder gezien konde worden, zag men
de naam van het wonder vaartuig : \ OLn
My. Dit wierdt spottend uitgelegd: Veel Fcto.ug.p. w. vcgt. BOS

l

Foto AniF. F. II .

KASTEEL REGHTEREN. scuooRSTEESJ.\ DE eetzaal.

Ombragie, Luijt Geroep, ilaar—Ydel, Ook een ander versje:
De V en L moet uitgedaan.
Dan krijgt het schiji de regte naam,
van den heer Machinist,
Die een Zee van geld verkwist,
En die veel gekker zijn als hij.
Wat blijft hun over? Slegts Oc Mv,

Meer bezadigden begeerden "men zoude ile tijd afwagten
wanneer het schiji zijn proeftogt zoiule doen, daarop verscheen
een vers met dit opschrift: Op het schip van Schijf en zijn

Den 21 Junij was de dag tot de proeftogt be]iaahl en in de
vorige nacht eenige paarden in het vaartuig gebragt.

CHGKZIGHT ACHTER HET KASTEEL REGHTEREN.
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Ten halftwaalf uur zoude de zaak een aanvanf,' nemen, ten
aanscliouwe van duizende menschen, welke van Amsterdam en
elders waren toegevloeid en de achterzaan met hunne schuitjes
liedekten.

Den Inventeui" ging met een aanzienlijk gezelschap, waaronder
de heeren Haillmer van Haarlem en de Beverieijk aan boord,
hetwelk behoorlijk \'an ])roviand en wijn voorzien was.

Eindelijk wierdt het wonderschijr met haken en boomen van
de wal gezet; het ideef tot ruim twaalf uur zonder eenige be
weging en scheen tot zinken te neigen en zat ten een uur voor
de werf van Jan Louwe Jr. aan den grond. De Passagiers ver
lieten ten spoedigsten het vaartuig en de paarden werden met
moeite gered; met moeite wierd Schijf voor de beledigingen
en aanvallen van het gemeen beveiligd.

Ter zijner verdediging liet hij in de Haarlemsche Courant
plaatsen een gedeelte van een brief aan een Heer te Delft ge
schreven, dat men hem gedwongen had eer nog de zaak geheel
in orde was, dewijl het anders zonder twijfel zoude gelukt zijn.

Later wierdt het schip voor / 550 verkogt aan bovengenoemde
Jan Louwe Jr., die het tot een scheepsligter inrigtte — en
Schijf, wiens goederen niet toereikende voor zijne schulden
waren en dus verbeurd werden verklaard, vertrok in alle stilte
naar Curapait.
Wij hadden gaarne in ons aanteekenboekje gevonden eene

beschrijving van het inwendige zamenstel van het schip, doch
vonden daarvan niets; alleen dat het door paarden in beweging
moest gebragt worden, waarschijnlijk zoo omtrent, als voor
weinige jaren de overtogt van Amsterdam van de Nieuwe stads
Herberg naar het Tolhuis geschiedde.
Dusons onderneming weten wij, dat door veeren en raderen

moest werken en een rad had, dat na acht uren arbeids, weder
opgewonden moest worden. De platen van beide sche]ren geven
ons weinig inlichting. Het roer bevond zich bij Schijf, volgens
gewoonte, achter aan het schip, terwijl er bij Duson aan beide
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schepen loopen zoodanig lutecn,
aan is te besjieuren. e\ eninin als ht t ( o(
tligd wierden.
Dusons wilde de sche]U'n \-ernielen in i,

Schijf wilde het vervoer van koojmians.gowii 1
hesjioedigen en fielden om te kunnen nmi --i h
of stroom alhankelijk te zijn. ^

Schijf \'oorbeschikt was

de praktijk te mislukken, anders lia.l
' moeite gedaan, om i'lders weei gild \ 001 de

m te beuren, alles ..tot meerdere
luyster zijner inventie", zooals het in een Init-^en
In ieder geval de tijden waren (len onge ukki^en

zooals wel heel duidehjk b ijkt
uit de Saturdagscbe en Dmsdagsihi
van 22 en 25 Juni van het jaar I74j'

*

„Amsterd.ui. Het alias 7'fiegende schift van Dammas-Schyf te
Zaandam is gisteren aan bet bewegen gebragt 111 praesentie van
duyzenden van menschen. De geoctroyeerde
in 't vaartuijg eenige jiaerden gebracht en maakt daaimede
zijne geheijme gemaekte machinen en scbejiradeien gaance,
't schil) had eene slechte voortgang en na naauwlijk.s 200 roeden
gevlogen of beter te zeggen geboomt te hebben is betzehe van
onder gebarsten en in den gn.»nd gezonken, komende daaruit
zwemmen 5 levendige jiaarden en men zegt dat er iiaaid van
v-erdronken is. De passagiers die zich in t zelve bevonden
wierden met natte vleugels uit het water ter naauwei nood
gered. NB: Vüi.d Mv N.v is de naam van de groote kunst
machine.

*  *
Extract uijt een eigenhandige briel v'an Danimas Schijf aan

een beer van de regering
der stad Delft, uijt Zaan
dam den 22 Juny: In
dezelve lieklaagt zich den
Inventeur jammerlijk over
de insolentien door het

woedend graauw zijn per
soon en vaartuig gepas
seerde donderdag aange
daan, hem dreigende
indien hij niet vom' het
vaartuig met geweld te
zullen spoliëren en plun
deren ; door welke groote
gisting van het gemeen
de beercn regenten van
die plaats aan gemelde
Schijf geordonneerd lieb-
ben 't zijdat het gereed of
niet gi'reed was hetzelve
vi'iór Saturdag uit Imn
district te moeten voeren
hetwelk dan den inventeur
bi'i'lt moeten doen, s boon
het nog niet in gereedheid
was. seggende in zijn britd
aan gemelden heer dat
liet Satuidag gereet zoude
C'-Wn, i'u dat hij S<inda,gs
de i'eijs na Rotterdam zou
hebben aangenomen. De
Woede ging zoo verre
meldt hij dat toen
het vaartuijg met
van de Wal had geiuagt
en in het midden ilerZaan
voor anker lag, meer dan
.=5') vaartuigen hetzelve
omcingeUlen, en eene groo
te menigte volk op ' liet-
selve klommen vvaardoor
liet vaartuig overladen
wierd en zooveel water
111 'leeg dat het binnen
t hall uur zonk : toen
Hakten eenige quaa.laar-
'ligen de planken iioven
Hijt het dek oin de ma-
^lime te ontdekken
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beschouwd
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PERÏECTE AFEEELDINGE :VAN 'T WONDERLYCKE SCHIP, GEMAAKT TOT ROTTERDAM. 1655
Din. ZnvtnUur van »ot Schtg neemt aan. m een dach hondert Schetgen U. verd^lrueerm.^eejtVuur.^een Xa^el, ̂eai Stsjrm.. ̂etn, osofetr ̂  haarai- knnnta hem itr.'rauderen, ten
zy dat het Godt de Jftere behtjde te willen, doen . .dl meenen de Schegen . dit utJe hanais l^ens vry U Jy^-Joo Jbl het maar ydelhetl w^tn . vznt hti J'h.L oytr al hy kunnen
komen . al waa.- 't dat hyyenomen wiert.metverrcaf want anders ̂  anmogtlyck>Joo Joude het van niemant anders kunnen, ger^eert worden, als van kern. waar door het mei
recht een Mtxemi'ofi de See mach genoenit worden. j£y vil daar mede in. Jts weetktn. tiatr Oojh-indun te. vaaren. ■ lEn ojf een. dnx.h naa. Vranckryck. hun en weer tt
yjoren. la vermach daar Joo JneL mede hogen, als een vogel kan. vltegtn .

HET SCHIP VAN DUSON. (Naar een oude gravure).

wederom uit de grond zal worden geligt en met dubbele yver
voltooyd, zynde niets minder in onze gedagten, dan dat het
werk zal blijven steken en dat alle genoemde onheylen zullen
strekken tot meerdere luijster myner inventie."

DE DROOMER.
De M.\n. De Vrouw. De i\Iixx,\.\R. De Vriexdix.

(De man, de minnaar, de vriendin zitten bij hel haardvuur.
De vrouw loopt onrustig heen en weer, verzet overal dingen
in de kamer).

De vrome: ,,Wat waait het! Wat waait het verschrikkelijk."
De vriendin: ,,Het zal straks wel bedaren."
De man: ,.Waarom doe je toch zoo, Annie? Wat loop je heen
■en weer. Wat is er toch?"
De vrouw: ,,Niets. Wat zou er wezen. Het verveelt me stil te
zitten."
De man: ,Je maakt ons in de war, je loopt heen en weer, je gaat
zitten, je springt weer op. . . .".
De vriendin: ,,Misschien komt het van den storm."
De minnaar: ,,i\Iisschien."
De vrouw: ,,Wat bemoeien jullie je toch met mij. Omdat ik niet
den heelen avond stijf in het vuur zit te kijken, hen ik nerveus.
Ik ben niet nerveus."
De niau: ,.Waarom haal je alles dan door elkaar. Ik heb straks
alles zóó geschikt. De stemming is weer uit de dingen."
De vrouw: ,,Die komt wel terug. . . . later."
De vriendin: ,,Zou je denken, Annie?"
De minnaar: ,,Kom nu rustig hier zitten, Annie. Toe."
{De vrouw gaat züten. Hel is doodstil in de kamer. Men hoort den
wind om hel huis gieren).
De man: „O, wat waait het. Zou het ooit weer lente worden?"
De vrome: (springt weer op, gaat naar de piano, speelt ecnige woeste
maten, dan blijft ze in gedachten voor zich uit staren).
De vriendin: ,',Waar is liet kleine, bruine poesje? Het zit anders
altijd op mijn voetkussen."
De man: ,,Dat is weggeloopen met den grooten witten kater. Nu
heb ik eéii zwarten kater. Heb je hem nog niet gezien ? Hij
springt zoo maar uit liet slaapkamerraam op stiaat en blaast
tegen de mensclien."
De vriendin: .,Net iets voor jou."
De vrome: ,,De hond is er ook niet. Ik ga hem zoeken. (Staat
op loopt de deur uit. Men hoort haar in de gang roepen).
De man: ,, Wat heeft ze toch? Die hond komt wel terecht Nu
is ze hoven Nu gaat ze de slaapkamer binnen daar
komt hij nooit. Wat doet ze nu weer. . . . ze gaat heelemaal
naar hoven — naar haar atelier — ik begrijp haar niet."
De minnaar: ,,Het lijkt wel of het dak er afgeslagen wordt, zóó
waait het. iMaar 't is tóch muziek "
De man: ,,Wij zitten gelukkig hij het vuur."
De vriendin: , ,Ja, ja". ,,
De vrome: (komt lenig). ,,Hij is er met, ik ga hem huiten zoeken.
De man: ,,Maar Annie". ., , , . ..
De vrome: ,,Ja, ik ga hem zoeken, ik heb geen rust.
De man: ,,Die hond gaat niet dood.
De vriendin: ,,Laat ze maar.'
De man: „Wil ik gaan, Annie?" . „
De vrouw: „Nee, nee! Hij is hang van ]ou.
De man: ,,Maar 't is zoo laat en zoo donkei. Je zult hem met
vinden."

We vroege

De vrouii': , .Ik moet er
wat uit 't Is hier zoo be
nauwd. ik ga hem zoeken."
De minnaur: , .Ik ga zoo
ver mee."
(Dc vrome trekt een mantel
aan. slaat een doek om 't
hoofd, blijft stil staan, kijkt
rond. Dan zegt ze vreemd):
..Dag Willem — dag —
Willem", [(raat de deur
uit. gevolgd door den niin-
luuir).
De man: Annie?"
De man: , .Wat heteekent
ilat allemaal ? Is ze ziek ?
Ze doet al lang zoo
vreemd."
De vriendin: . .Arme jon
gen."
De man: ..Wat zeg je?"
De vriendin: , ,Niets."
De man: ..De voordeur
is open gewaaid. Ik zal
haar sluiten.
(Hij gaat).
De vriendin: (gaat naar

1 een venster, schuift een
gordijn weg, kijkt naar
huilen, loopt dan weer terug
naar den haard. Op een

taf eitje ziet zij een stuk papier uit een hoek steken, ze neemt het,
leest hel en laat het verschrikt vallen. Raapt hel dan weer op en
steekt hel haastig bij zich. Dan gaat ze in het vuur zitten kijken).
De man: (komt terug). , ,Het is zoo donker buiten, je kunt geen
drie huizen ver zien. Ik weet niet. welken kant Annie oji ge
gaan is. Begrijp jij er iets van ? God, goil, wat is ze toch won-
clerlijk. En al zoo lang zoo lang."
Vroeger, Tonny. je hebt haar toen niet gekend, maar wat was
ze lief. Zoo blond, zoo zacht en zoo rustig. Ja, rustig vooral.
We woonden toen in dat kleine huisje aan den Boomweg, je
weet wel, Tonny, met dat rooie dak en een tuintje rondom. Wat
waren we toen gelukkig. Later heb ik dit groote huis voor haar
laten houwen en het zelf heelemaal ingericht."
De vriendin: ,.Als het huis klaar is, komt ".
De man: ,.Wat zeg je. Tonny?"
De vriendin: . .Niets."
De man: , .En toen is ze zoo anders geworden. Het lijkt me. of
het is sinds rlie vent in huis kwam, met zijn moordenaars-gezicht.
Ik kan hem niet lijden, maar Annie dweept met hem en ze
spelen altijd samen. Tegen mij is ze zoo vreemd, soms stuift
ze oj) en dan valt ze weei" om m'n lials en begint te huilen. Ik
ben altijd dezelfde gebleven, dat weet je wel. Tonny. Ik zit
liefst in m'n boeken en heb graag, dat het rustig is in huis. Maar
als ik zit te werken, komt ze de kamer binnenhollen, of rammelt
op de ])iano."
De vriendin: ,,Jij droomt altijd, jij drof)mer."
De man: ,,Ja, dat geloof ik ook wel. Ja. iMaar waar moet dat
heen met Annie. De rust is uit mijn huis weg. Waar moet
het heen."
De vriendin: ..Arme jongen."
De man: . .Waar zit ze nu toch. God, ik ben den laatsten tijd
ook zenuwachtig geworden. Het is zoo donker buiten. Als
ze een ongeluk krijgt."
De vriendin: , .Annie zal toch wel weten, waai" ze heen wil."
De man: ,.\\'at bedoel je?"
Dc vriendin: (legt haar hand op zijn knie). ..IMisschien zal het
wel heel lang duren vóór ze terug komt."
De man: ..Tr)nny, wat bedoel je in godsnaam?"
De vriendin: ,,Dat ze. . . . Dat ze. . . . (grijpt hei papier en geeft
het hem).
De man: (leest hardop zonder begrijpen): ,.Zeg-hem-dat-ik-niet-
terugkom — Zeg-hem-ilat-ik-niet-" (begrijpt plotseling), schreeuwt):
,,Annie — Annie! —" (begint wanhopig te nikken).
De vriendin: (trekt zijn hoofd naar haar toe en tegen haar aan
schreit hij, eerst woest, dan zachter. Eindelijk blijjt hij op een
tafel mei het hoofd op zijn armen liggen kreinien als een gewond
beest.
De vriendin slaat zachtjes op, gaat stil de kamer uit, het hoofd
gebogen).
De wind giert om het huis.

Mevr. M. Vermeulen—Duixker.

n eens aan 'n grasmaaier, aan zoo'n echten met zil
veren ringetjes in de ooren, zooals ze in den liO(utijd \-an den
hoogen kant komend hij tientallen 't station Utrecht passeeren;

— Als je nu eens zoo rijk was als 'n koning, wat zou je dan
't liefste eten?

— A'k zoo riek waar as 'n keiming, a'k zóó riek waar, ver-
dulleme, dan at 'k alle doag' kloar sjiekvet!
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EEN BO VENNA TUUR-
LIJKE ERVARING.Het volgende verhaal is waar gebcurtl ; want het was

nog wel mijn moeder, die het mij vertelde 's morgens
na de vreeselijke oogenblikken, die zij gedurende den
nacht had doorgemaakt, \^"ij (moeder en ik) traden
ü]) zekeren warmen Augustus-middag een hotel, de

,,RGode Leeuw" genaamd, in het dorp W. binnen en vroegen de
eigenares, of zij voor dien nacht ook twee slaapkamers voor (uis
beschikbaar had. Eerst zei ze, dat er slechts een kamer, Xr. 7,
vrij was, doch na nog even nagedacht te hebben, zei ze tot
een der kamermeisjes, die daar dichtbij stonden : ,,0 ja, Nr. 9
is ook vrij." ,.Zeker mevrouw," zich tot mijne moeder wendende,
,,we hebben juist twee kamers, die u wel bevallen zullen ; als u
even mee naar boven wilt gaan, zal het meisje ze u laten
zien.

Wij volgden het kamermeisje een steile trap o]), en daarna een
erg nauwe, donkere corridor af, tot we aan Nr. 9 kwamen. loen
we deze gezien hadden, leidde ze ons langs een andere kronke
lende gang, doch die niet zoo donker was, en zoo naar Xr. 7.
Ik betrok Nr. 7 en moeder Xr. 9, want deze was gezelliger en

geriefelijker.
Den volgenden morgen vertelde zij mij het volgende:
,,Kort na middernacht, toen alles in diepe rust was en ook zij

juist zou indommelen, voelde ze, toen ze zich even bewoog, een
wollige ko]i onder haar rechter arm, en een vreesdijk, niet te
beschrijven wezen drukte haar neer, zoodat ze zich niet bewegen
kon. De klok naast het bed tikte, en, wat vreemd is, ze dacht
aan de kleine insecten, die in de wol van een schaaji leven, en
die soms ,,schape-teeken" genaamd worden. Er moest zich iets
levends in haar onmiddellijke nabijheid bevinden, daar was geen
twijfel aan. Een nachtmerrie was het niet en evenmin een zins
begoocheling; want ze was klaar wakker en zich \'olkomen \-an
alles bewust — doch ze was hevig ontsteld.

Zij zei, dat ze zoo hard ze kon om mij riep, om haar te komen

•  i , 1 rl-jt dit \re(.'selijke wezeri wat 'thelpen, en dat ze vm ig ba. . „urn mocht worden en
dan ook mocht zijn ^a . loltcrcnde oogenblikken deed
haar geen kwaad doen. Xa e g l)„„«,nd
ze een wanhopige pogmg ''-h,-nu beven.Ie. gelukte het haar een
hart en over \awtrek r..n.^ zien. Er was
kaars aan te steken, en k n - 1 kalmer werd. stapte
„iets: en daar zij door iet li 1 t u i» .1
ze weder in be.1. .l.ich k..n met \mu m - u 1
beg.m te dagen. niemand amlers .hm mij wat ze .nuler-
v.,^£nTS":.rh:fd-.:ü verser Oagen v.V.r ze haar
vreeselijke av.m.ls ..ns jacht aan
Ongeveer een week latr . ^ ^ i„„lden. en aan l...ord

gene zijde der buig \ an -■ vertelde de schij.iier,
den zonsondergang zatrii tc ,^^.h,„,l uit .Xhnfolk was. .ms de
die een Broa.lsman yan ' , huizen, waarmedegeschiedenis \an zekcic <> ' .i^ maar met iVm wo.ird gerejithij liekend was. en z.mdei lyt ^ ^ ' Hij ^•ertel<le on.ler
had van wat nu,e.Ier ]^n,ie Leeuw", en

llllVli;:; in ,1™ ...in .«». j.L. .m xa..,..,- -as ™ n., ,ed„
g„la,„n l.a.1,, Hi Uta.
Saair?'al'Ln' Ls'aal'„.a ncll,.: «yu;-;.»;.. ''a
naran der wet na .Ie hielen zalen. :!n,. ,abijzonder jiaar hooge laarzen: en de aii.h. i y<y •tillMtie'- oi> eneerlijk man. In den nacht stond de scliapeiuliel ■ t Utkh- en
slooi, het huis uit. daar nij maar al te goe.1 wist, dat. al. hij t t
■s morgens wachtte, hij zeker gevat zon wor.len maai ey yt yti-
wisselde hij van schoenen met den aii.ler. .lie te slap, i yn
niets wist van .len noodlottigeii poets, die hem gr )a \ ti i . ■
De dief zette zijn eigen schoenen er voor m de plaats Den \ol-
genden morgen vond men den vreemd," slapen,Ie. met , t w, k
kende laarzen naast zijn bed. Hij wer,l meegevoer.1 en o], .lez,"n
vagen bewijsgrond veroortleeld en gebaiigeii. terwijl de eig,'n-
lijke die!' iiiitsnajite en zijn kwatle jiraktijkeii v.uirtzette.

W'. T.wlok Lowi-n.

ALS /OURNALISTEN-CHANSONNIERS DE WERELD OM.
11. Met de ..Remhr.andt" Nz\.\r Xed.-Indië. (]'crvolg).Maar weinig oogenblikken in mijn leven kan ik mij

herinneren die een zoo diejien indruk hebben achter
gelaten, als die heerlijk-stille nachten oji het com-
mandodek, als de ,,Rembrandt" met onverstoor
bare kalmte vooruitschoof over de mystiek-verlichte

golven van den Indischen Oceaan. Meestal was het de gezagvoer
der, die daar rustig in het donker vóór de glazen beschutting van
de brug zijn sigaartje zat weg te damjien, als we in slaajibroek
en kabaai, die ons, ,orang baroe" nog wel wal ongewvoon kleedde,
naar-voor kwamen om de zee te zien lichten. Dan schoven we
met z'n drieën de klapstoeltjes bijeen. Tien minuten lang keken
we recht vooruit naar de wazige nachtkim, waarin wij —leeken
niets ontdekken konden, dan lieten we met bedoeling een enkele
ojimerking los over 't schip: wat dat toch 'n gemak is met die
stoombooten, waar je zoo oj) vertrouwen kon, ze loojien rusteloos
door, onafhankelijk van wind en stroomen. . . . maar ook — en
o, dat was zoo stiekum met bedoeling gezegd! — hoe weinig wer
kelijk zeemanschap kwam er toch eigenlijk bij te jias om deze
moderne drijvende hotels naar verre landen te brengen; komjias
en stuurrad, jiasser en liniaal; bij niet al te onrustig weer haast
een kantoorbaantje. En dan kwam de ouwe rustig-aan los. giug-ie
heerlijkheden vertellen van z'n eersten tijd, als kwajongen ,)ji de
schuit. Ouwe Geschichte. toch ..immer ucu". Thuis niet ojipas-
sen, o|5 school weggejaagd, groote rad. blanwgeruite kiel; en dan
vluchten, naar Antwerjien of zoo iets. de schuit oji. Eu geen

II

st,)omschi]). maar 'n zeiler, 'n echt,', met want t. it in ,!,• \millcn
en groote blanke lajijien zeil. z,)oals we .Ir' wr.h'r oj'. in ,1e ja\"a
Zee. eentje kieki'ii z,)nden. Dan z'n eerst," wa,-ht, als j.mgste
stuurman; . .Jong. jong. dat was me 'n ding,"tj,"l I)i"-.ni\ve-\-an-toen.
onverschillige zeeb,)nk. trok zich maar weinig meer van ,1e
boot aan: ,lie versufte. En toen ,le-.)uwi"-van-nu \-oor 't eerst
de wacht had. met drie. \'ier man vailk. luul ,1," kajiitein g,"Zegd:
Nou ga je tot 'n uur of ,lrie maar iu ,lez,"lf.le ilirectii". i'ii als je
dan zelf tlenkt. dat 't oogenblik gunstig is. ,lau gooi j," 'm om.
Jonge nog toe. denk je nou mij. als snotj,>nge. die zoo iets u,ig
niet bij de hand gehad had. Maar al zat ik ste\'ig in angst, nou
mot-ie, dacht ik z,,,,. d'r oji ,,!' d'r on.h-r. En 's nachts storul ik
bij 't roer. En toen 't tij.1 wenl. be,lacbt ik nog e\-en rn'n .■om-
mand,i's. Dat was \-er,lraaid lastig in 't Engels,-h, want 't was
'n Engelsche schuit. En toen nmest 't maar gi"beur,"n. En 't
ging. Zenuwaclitig dat ik was. nu'iieer. als 'n juffertje, ,lat v,ior
't eerst oji 'n concert nuiet zingen. Maar 't most. Di'U \'olgen-
den ,)chtond kwam ,1e ouwe al \-r,)eg oj, iK'k. Dat h."--j," n'm
gelajit. zei ,1 ie. ik zal an je ,lenk,'n. als de eeist," stuurman weg
gaat. Dat was die mooie tijd. to,"n w," nog met .k- z,"ik"rs om ,1e
Kaaj) gingen. Toen 't nog kunst was ,)m j," s.-buit naar .l'r be
stemming te brengen. Eu 'n ver,luiv,"lik" iuo,"ilijke knust ook."

Ik weet wel. ,lat het 'n afgezaag,k" bezigh,"i,l is om z,","bonk,"n
te laten vertelk'n van hun . .g,>ei,"-ouwe-tij,l". maar 't is zo,)
eeuwig-niettw v:in bekoring, van oer-g,"z,"lligb,'i,l. En 't was . laar-

b,,\en ,)j) ,1," brtig in di," tia,'ht uren
z,,o heerlijk-frisch ,"n geln-imzinnig : je-
v,>el,le de z,-,-. ile ono\-,"rtrotfen v,"rtell,"r.
zo,) on,)i)hou.l,"lijk .uuk-r je ojigwhcn'
die ein,lel,)oze l,"\cn,le massa, waarin
de Rembran.lt e,"n latig," voor pl, ,i"gde
van in t maanlicbt matblauw s.buim.

Alles wat j.assagii-r was. sliej. in die
uren gewoonlijk; om.lat ,1," ,1," na.ht nu
eenmaal ^-,)o^ slaj.en is aang,"W,"/,"n en
.1," . .mooie i)unt,"n" in de reisgids,■„ zijn
aang,",lui,l Maar ,1," ox-,"rweldig,"nile
s,Itoonheid van .li," o,-,"aannachten l.leef
voor hen v,"rb,,rg,"n „iets b,.hi,"l,len
ze dan t ktn.lerhjk gen.u.gen om 's och-

\io,"g,"r aan de ontbijt-
laaioni s nii.ldags weer

i'en mutje langvr t," .hitten.

ten,Is een uurtje
talel te zitt.'ii .laar..lu

*
*

Foto M„.r niok'iji. jV/1 TAFEL AAN BOORD L/IAf DE „REMBR.iNDT
Sabang was ,1,"

.lische u,"d,"rz,"ttint eerste Xeerlau. Is-1 n-
,  ''''' "ns ,1," e,"r \an,, n bezoek gun,Ie. (imdat ,1e . .

■ Rembran.lt'^
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eun nachtboot is, kwamen wij er natuurlijk met donker aan, juist
hl dat geheimzinnig tropisch half-uurtje van zes tot hall' zeven, als
jaar-in, jaar-uit meest in een aureool van felle kleuren, de zon
])recies o]i tijd naar bed gaat, In dat half uurtje voel je als nieu
weling al cladelijk iets van de natuur-eenzaamheid van deze
evenaarlanden; je voelt met schrik, tenzij de melancholische een
zaamheid je een genot is, dat er waarheid schuilt in wat de
Indisch-gasten je daarvan vooruit verteld hebben. Het is akelig,
absoluut stil. Eigenlijk voel je je met je liguur een beetje ver
legen; het is zot, dat het even verplaatsen van je voet op de stee-
nen van de voorgalerij een geweldig misbaar is, een schennend
geluid, als van een leekenlach midden in de stilte van het gebed
in den tempel. Want waarachtig is 't, alsof heel die imponee-
rend-zware vegetatie om je heen aan 't bidden is; alsof je ver
stomd staat te midden van een ontzaglijk bedehuis, en de zon
de hoogepriester is, die langzaam de treden van het vuurgloeiend
altaar afdaalt.
Er zijn ,,heele rassen" in Indië, die zoo'n geregeld terugkeerende

schemerstilte niet verdragen kunnen, die er zwaarmoedig onder
worden, nog erger dan onder de meer dan drukkende daghitte.
In grootere jjlaatsen als Weltevreden, Samarang, Soerabaya vooral,
is 't zoo erg niet. Dan kun je, al woon je in de stillere
wijken, even vluchten naar het centrum, naar de ,,city", waar
juist in die namiddag-uren de drukte overweldigend is. En als
de duisternis invalt, glinsteren de honderden gloeilamiijes der
keurig-ingerichte sociëteiten je vriendelijk toe.
Maar o wee, de kleine plaatsen in het binnenland, waar je —

om met Hclène Lapidoth Swarth te spreken — niets hebt ,,dan
de heilige onsterfelijke sterren hoog boven je sterfelijk hoofd".
Daar ontkom je niet aan de melancholie, of je moet in die oogen-
blikken gezelschap zoeken, boomen o])zetten bij een ..sjilitje" —
dat is de gemeenschapsterm voor den Europeesch-Indischen
volksdrank whisky-soda — oj)
de piano rameien zóó hard, dat
het ivoor van de toetsen vliegt
en de verzameling familie-por
tretten, die er boven op staat,
naar beneden komt dansen.
En aangezien het onderhoud

van ])iano's in de troiien toch al
zooveel meebrengt, doet men
beter, er uid op te rameien, en
blijft dus den armen afgezonderde
niets over dan de melancholie en

de whisky-soda.
Doch hall — in Rideamus-stijl

— jasl vci'giisz ich den Païi: der
giilc Pail.

-Alaar daarover later!
:|:

ïH _ !l<
We hadden niet heel lang ge

legenheid, dien eersten avond in
Sabang, de ,,Poort \'an Indië",
om tropen-melancholicus te wor
den. Daarvooi" ging het te Ame-
rikaansch — later zou ik met

trots leeren zeggen: te Indisch —
toe. .\cht uur de boot aan wal:

'n meneer in 't wit aan dek: ..Waar zijn de heeren Pisuisse en
Blokzijl? Aha! Ik ben .\. Aangenaam. Wilt u vanavoiul in het
hotel een voorstelling komen geven? Om half tien? Kan dat?"

Alles kan in Indië, en iedereen kan alles.
Om half tien hadden we een meer dan volle zaal, met als jirach-

tige clat/ne bijna al onze vrienden van de ..Rembrandt". Om
half twaalf waren we als journalist én als chansonnier de ..Pooid
\-an Indië" doorgetreden. Den volgenden ochtend seinde Sabang
naar de Bataviasche bladen ,,Pisuisse en Blokzijl o]) doorreis naar
Bata\'ia, hier ojigefreden, enorm succes."
Dat was boften.

En zoo ging onze eerste avond in Indië oji in klanken en hiisi-
ncss. Maar toch hadden we gelegenheid om kennis te maken
met cenige getrouwe metgezellen van de Indische nachten: de
kikkers, de krekels en de tjitjaks. De kikkers kwaken ongeveer
anderhalf octaaf dieiier en drie f's krachtiger dan hun Hollandsche
moerasgenooten in 't Kikkerland, de krekels j)ieiKm niet, ze gülen
ono])houdelijk, ademloos, wanhopig-schel, angstwekkend hoog, in
de kruis-bes of de driedubbel-gestreeiite g. En vormen nog wel
een koor van zooveel honderden stemmen, dat het geluid je over
weldigt tot rloofwordens toe. De tjitjaks.... daar vertel ik
lekker nog niets van, die zijn veel te leuk. Oni die te apjireci-
eeren, moet ik eerst zorgen, dat de lezers van Builen wat meei
van Indië afweten.

Den volgenden ochtend trokken we de donkeren kleereii en
den overjas aan, omdat het ftksch geregend had en stevig-koel
was; en een half uur later brak de felle tropenzon door de wolken
heen en kleurde de Indische natuur in al haar vettig-waime
tinten. Toen was 't ons net, of we op een tentoonstelling lond-
licpen, Oj) de Tentoonstelling van vrouwenarbeid in Dtm Haag,
in de Javaansche kamjiong. Je hebt moeite om je voor te s dlm
dat dit vreemde daar heel gewoon is; het lijkt zoo geweldig lij
zonder. Ik kreeg bijna denzeltden indruk, als toen ik \ooi
eerst als jongen eain tien in Sjia logeerde, en daar ^^^n
een jaar of zes, een Fransch kindje. . . ■ \loeienc

Ep/(' J/ir.r

DE BEKENDE VIOOL-VIRTUOOS M.iX MOSSEL

ALS ADMIRAAL .1.-1 A' BOORD TbEV DE „REMBRANDT'.

vloeiend! — Fransch hoorde sjireken. Dat dit voor een Fransch
meisje héél gewoon en héél natuurlijk is, drong toen eigenlijk niet
tot me door. En zoo verwachtte ik in Sabang elk oogenblik een
dame met p ogramma's naar me toe te zullen zien komen: of
een vriendelijke gids, die ine ginds het jirachtige achterdoek met
'n Indisch jianorama zou uitleggen. En, gezien het gering aantal
Eurojieanen, dat ik tegenkwam, maakte ik rustig de gevolgtrek
king, ilat de tentoonstelling dien ochtend maar zeer matig be
zocht was.

Vreemd is alles.
Vreemd, dat de menschen allemaal oji bloote voeten loojien;

al a-cel je jaren lang van te voren, dat ze het doen. Je denkt 't
eene oogenbilk aan de jiracbtige reclame, die de Kneijiji-kuur-
methode hier al gemaakt heeft; het andere moment aan de zotte
nonchalance van de menschen om te vergeten hun schoenen en
kousen aan te trekken.
Vreemd, dat geen enkele c-racht gewoon, oji z'n Hollandsch,

gedragen wordt; dat alles ..gejiiekeld" oj) de schouders, aan beide
uitersten \'an den sterk zwiejienden bamboestok: dat haast iedere
inlander of Chinees een wandelende weegschaal is van keurige
stabiliteit.

Vreemd, dat je hier oji Nederlaiidsch grondgebied loojit, e;n
haast niets anders hoort sjireken dan een brabbeltaaltje, dat je
de eerste weken als ada-cadabra in de ooren klinkt.

Vreemd, dat je micklen tusschen de Inlandsche kampong
hutten, vlak naast 'n ("bineesch temjxdtje, onder het bouquet-
vormig gebladerte van steile klajiperboomen: ..Kantoor van dit
of dat", ,,Havenmeester", of ..Binnen zonder klojijien" leest.

Vreemd is alles.

Maar ontegenzeggelijk mooi en belangwekkend.
En als je na een uurtje wandelens de ,,Rembrandt" hoort flui

ten en naar boord terugsjioedt, dan dank je ilen lieinel, dat je
tot de uitverkorenen behoort,
wieii 't gegeven is \'erder te zien
dan hun land groot is.
En in gesjiannen verwachting

stoom je het nog \T'él grootscliere
tegemoet, dat je nu lunneii wei
nige dagen wacht.

*
*  *

\'ergun me — en dat zult u
Wel, want 11 kunt toch niet anders!
— dat ik u niets vertel van Sin-

gajiore, ilie hoogst interessante
Eiigelsch-Indische hax'en, of
schoon we er eiui liah'en dag stil
gi'k'gen en heel wat jiret gemaakt
hebben. Dat ik thans niet o\er

Singajiore schrijl, \'in(.lt eeinaui-
dig zijn oorzaak hierin, dat wij
beidiii er over eenige maanden
ojmieuw komen, om \aior de clubs
concerten te geven en dan waar-
scliijiilijk minstens een week blij
ven, teneinde alles eens rustig
te bekijken wat Sin,gaiiore
Wel waard is. En een andere re

den is, dat men ons oji de ,,Rem
brandt" hevig aan 't schrikken gemaakt had door te \-ertellen,
dat de Singajiore'sche jiolilie fi-l is oj) alles wat ook maar heel
\'an de verte door een jiatrijsjioort heen gezien, oj) een kiektoe-
stel lijkt, dat het vertoonen van zoo'n machine oji een van de
dekken een bataljon rustbewaarders onder de wapens deed komen,
dat de hoofdwacht uitrukte, iiulien iemand het wagen dorst met
zijn ajijiaraat de loopjilank over te gaan; en dat tle stad in staat
van beleg werd verklaard, het toestel in beslag genomen en de
schuldige drie booten aangehouden, indien de lens aan 't werk
gesteld werd.

Dies heb ik angstiglijk mijn klaji-camera in drie ombullingen
verjiakt en onder de matras van mijn slaajistee verborgen; want
ik ben een \-rijhei(llievend mensch. i\laar ik had toch danig 't
land in, toen onlangs vriend Ma.x Mossel, de violist uit Birming-
ham, dien de ,,Rembrandt" de volgende reis naar liier bracht,
mij vertelde, ilat hij zonder eenig bezwaar had mogen kieken,
wat hij maar wilde, tot zelfs de jiolitie-oj)j)asscrs in hoogst-eigen
jtersoon!

Ik belool u, dat ik bij mijn tweede bezoek aan Singa])ore alles
zal kieken, wat los en vast is; en de resultaten voor ..Buiten"
zal opzenden.

*
*  *

Die laatste vier dagen aan boord behocjrden nu juist niet tot
de gezelligste. In de eerste jdaats was ons tafeltje uiteen geslagen
door het achterblijven in Sabang van een onzer goede \-rienden-
onderwijzers. En dan had in Singaj)ore een aiuler deel van onze
medereizigers \'oor nieuwe elementen: Engelschen, Jajianners en
onbekende landgenooten moeten jilaats maken, met wie we 't
niet meer de moeite waard vonden kennis te maken. Voor we
de vreemde gezichten alle goeil gezien hadden, lag oji een zon-
belichten ochtend de haven van Tandjong Priok vóór ons: heel
in de verte de aanlegsteiger, \-ol wuivende witte figuurtjes.

..Java, the Wonderland", de eerste halte oji onze wereldreis,
was zonder stoornis bereikt!

M.\.\ Biokziji,.
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SCHUTKLEUR BIJ SOMMIGE
VOGELS, NESTEN EN EIEREN.ZOOALS liekend is, s])eelt bij verscheklcne dieren de schut

kleur, d.w.z. een zoo goed mogelijk passen bij de om
geving, zoodat zij goed voor hunne vijanden Ireschermd
zijn, een groote rol. Vinden we een schutkleur in ho()ge
mate, dan noemen we haar mimicry, die het best ontwik

keld is bij sommige insecten, zooals s])rinkhanen en krekels. Dcrch
ook bij de vogels vinden we mooie voorbeelden van schutkleur.

Zulke vogels b.v., die overdag o]) oude, knoestige, bemoste
boomstomiren zitten dutten, en eerst 's avonds uitvliegen onr zich
voedsel te verschaffen, vertoonen in hunne veeren een zóo ojrval-
lende, en tot in de kleinste bijzonderheden gaande overeenstem
ming met oude boomschors, dat zij daarvan bijna niet afsteken
en daarom gemakkelijk voor een knoest, fff iets dergelijks worden
gehouden. Bekijk maar eens aandachtig onze nachtzwaluw ol
geitenmelker, en dadelijk zal men inzien, waarom deze vogel over
dag bijna nooit te zien is. Ook de vogels, die veel stammen op
en afklimmen, zijn vaak boomschors-achtig gekleurd, zooals o.a.
het gewone boomkruipertje en de groene specht. Voor de vogels,
die zich meestal ophouden in struiken en iroomen, moet een bruin,
geel of geelachtig groen de grondkleur zijn, zooals wij die dan ook
bij de boschvogeltjes vinden (b.v. tuinfiuiter, iitis, spotvogel,
fluiter, tjiftjaf, goudhaantje, e.cl.).

Veel zeldzamer zijn er Xeder-
landsche vogels met contrastkleu
ren te vinden; zijn deze er echter,
clan bevinden zij zich nog meestal
oj) een minder in het oog loojiende
plaats, n.1. de onderzijde, zooals
we opmerken bij roodborstjes,
roodstaartjes (IL phoenic.),
blauwborstjes, koohneezen, gele
kwikstaart, goudvink, en nog
eenige. Natuurlijk zijn zij zóó be
ter voor hunne vijanden beschut,
dan dat zij een kleurige boven
zijde hadden. Een mooie mimicry
vinden we ook bij de vogels, die
zich veel op den grond ojrhouden,
zooals leeuweriken, pie])ers, kwar
tels, snippen, patrijzen. Hunne
veeren vertoonen tot in de fijn
ste nuances eene overeenkomst

met den grond. Zeer ver wordt
de schutkleur doorgevoerd bij de
bekende kuifleeuwerik. Deze vo

gel heeft, al naar de )ffaats, waar
hij zich ojffroudt, een andere
kleur. In het roodgele zand van
de Sahara is hij roodachtig, in
de aarclgrauwe stepiren vertoont
hij ook deze kleur, en ook in ons
land kleurt hij prachtig bij den
grond, waarop hij voorkomt.
Ook het blauwgroene der rot

sen vinden we in de veeren van
verscheidene vogels, vooral dui
ven, terug. De bovenzijde van
meeuwen is van een zachtblauwe
kleur, de onderzijde is wit, zoo
dat ze èn op zee, èn in de
lucht, zeer weinig afsteken. Bij
vogels, die in 't hooge Noorden
leven, vinden we de sneeuwkleur
terug, o.a. bij sneeuwgorzen, sneeuwuilen, e.a. Het mooist is de
mimicry echter bij de sneeuwhoenders, die in den winter een
helderwit, dus met de sneeuw overeenkomend vederkleed dragen,
dat 's zomers verandert in een grauwachtig bruin.

Groote, flinke vogels hebben natuurlijk de minste beschutting
noodig (b.v. zwanen, reigers, ooievaars). We merken deze dan
ook niet bij de laatsten op.

*
*  *

Het vogelnest heeft echter misschien nog meer beschutting noo
dig dan de vogels zelf. Wie zelf wel eens nesten gezocht heeft,
weet, dat ze, inzonderheid die der kleinere vogels, zeer moeilijk
te vinden zijn. Bijna altijd i)ast het jirecies bij de omgeving.
Nemen we b.v. het nest van onzen gewonen vink. Tot de buiten-
bekleeding ervan worden slechts zidke mossen en andere bouw
stoffen gebruikt, als de boom, waarin het nest zich bevindt, ze
zelf draagt. Zelfs is de vogel zoo slim, geen materiaal van den-
zelfden boom te nemen, en dus het maken van kale, o])vallende
plekken te vermijden, maar geeft zich liever de moeite de bouw
stoffen soms ver weg te halen. Dit is meteen een bewijs, dat de
vink zeer goed bewust is van het voordeel, aan schutkleur verlronden.
De staartmees lx)uwt meestal in dennen of lari.xen in een vork

van een tak. Ook dit nest is geheel van mos gebouwd, dat over
eenkomt met dat van den boom; verder is het vlieggat naar boc'en
gericht, zoodat het meest geoefende oog het vaak niet van een'be-
mosten boomstomp kan onderscheiden. De verbinding tusschen
de afzonderlijke, losse mosstukjes bestaat uit wol, paardehaar.

k

Foto B.

NEST EN EIEREN

siffnuewebbeu, etc.
koninkje is zeer moeilijk te vinden.

Ook het nest van het goudhaantje en winter-
J>„,uwt de eerste altijd m iioo-

n bijna alleen in den grond,
" ■ ' " " zijn

es,

nn-

iT'St

men (meest dennen), de t-e,le kan num ̂  ,|j
in takkenbossen, ol iets dergelijks Y',''' , \ veertjes, jffmsje;
van mos gebouwd, met een vfVèèiik'n^
wol, enz., terwijl de buitenwand | ̂ i,n.e.lnes

Vnn den Winterkoning is efhtci aiRcu .geving

rood-

e.a.

oemde

. Van U''lffaai,-'^..rsiH;^hu.sten bestaan alleen
van binnen bekleed, de \elc slaaj) - 1

""iJiTnie rtk «w*. -.in «O.-.-
grasmtisch b.v maakt een ^Yer d.ior'Vu'en ziet. Natuurlijk is
los gebouwd, dat men de eieieii ti ' . tcuen alle moge-

liik't-» \\'(»prs-in\']()cclcn. \ H.n óijr iHstcn zi]

talrijke broedsels te gi onde gaan. t zij iMunT vei boreen
beenige roovers. Er zijn ook vogwls. - ie wel zeei «owl rcG^-ikcn
nesten bouwen, maar ze flikwijls zeil tniufluiters
borstjes, roodstaartjes (K. iihoemc.). ; V J""' ,
Vooral wanneer zij reeds eieren ol jongen Ir ' f j,' -f; . „.,,,(,^11
vogels soms verbazend d<nn. Ziet men b.v. een ^ u s hff
tijfl in de buurt romlscharrelen. <lan kan mm. se i i"
sehng in een gat in den gron.1 zien venlwijuen H'-'-Yil Ys; Y es
schijnhjk bevindt zich .laar dan het nest. Alle rood!,,,1 st es-nes
ten <lie ik gezien heb, iieb ik oj. deze wijze gevoii.len O k he

nest op Inj.gaande loto eau den
fluiter. X'erschillende vogels zoe
ken beschutting hunne
iroetlsels, door in koloniën samen
te le\-en. zooals meetiwen en
oe\'erzwahiweii. De laatsten heb-
lieii. evenals de ijsvogel, nog een
zeer mooie beschutting in de
jilaatsing van het nest. n.1. in
een gat. aan het einde \"an eeti
soms 2 Heter laipgen gang. in
steile ri\'ieroevers. zandaigravin-
geii of ilergelijke. ()\'er de meeu
wen-kolonies leze men het
Intieme Leveii der \ ogels, van
'en heer 'Ihijsse.

7

Ook bij
schutkleur

ang.

 I'-HV DEN FLUITER.

*  * • , 1
de eieren is vaak de

\-an niet weinig be-
Eiereii. welke men i'indt in

ixiomholeii, nestkastjes, ol iii t
algemeen oj) donkere jilaatsen,
hebben natuurlijk geen kleur noo
dig, zijn dus wit. Dit ziet men
o.ni. ihj specliten, .Ivaathalzen,
zwarte roodstaartjes. ijsN'ogels,
en tiilen. Soms hebben de eieren
ook een egaal blauwe kleur, zofi-
als Sjireeuwen en gewone ge
klaagde roodstaart jes. Soms zijn
ze min of meer gevlekt. \'ooral bij
vogels met hall overdekte nes
ten. ol met nesten met klein
vlieggat, zooals van staartmeezen,
winterkoninkjes, b. lerenzwaluwen
en verschillende kleine boschzan

gers. (Oj) onze afbeelding van
den fluiter zijn deze \dekkeii
tluidelijk zichtliaar).
Wie wel eens kierdts-eiereii

gezocht heeft, zalwelweten.dat
men beter oj) de bewegingeti van

de oude vogels kan acht geven om een nest te vinden, dan den
bodem afzoeken, waar men de eieren licht N'oorbij loojit. ze zelfs
wel stuktrajijien kan. De grutto-eieren komen soms nog beter
overeen met den grond, dan tlie van den kieidt.
De eenvotidige, koffiebruine nachtegaal-eieren zijn ook zeer

moeilijk te vinden, in het van droge halnum \-er\-aariligile nest.
\T'le vogels leggen ook hunne eieren tusschen steenen, grint of

kiezel, zooals de scholekster, meeuwen, jile\'ieren, nachtzwahtwen
e.a. Ook bij dezty heeft men een sclierji oog noodig. om ze te

eieren, die in ojien nesten liggen, hebben
gevlekte kleur, als bij rietzangers,

grasniiisschen, lijsters, enz. De grootere vogvls, voornamelijk
roofvogels, hebben geen schutkleur voor hunne eieren noodj.g
1°. omdat zij hunne nesten meest iii hooge, onbereikbare liooin-
tojijien bouwen, en ten T. daar zij ingeval \an nood sterk ge
noeg zijn, hun broetlsel te verdedigen.
Van eenige watervogels, b.v. futen, zomien de lichtgekleurde

eieren vaak het nest \'erraden, intlien zij ze niet bij 't \erlaten
met een laagje jilanteninodder bedekten', waardoor'het brot'dsel
minder in het oog valt.
Hen ziet dus uit deze weinige voorbeelden, dat de vogels in

de mimicry een machtig midtlel hebben om zichzelf en' hunne
broedsels tegen hunne vijanden te beschermen. Wie 'n weini"
uit zijne oogeii kijkt, kan meerdere bewijzen genoeg %-mdeir
-Materiaal is voldoende voorlianden!

W.

kunnen vinden. De

meer voordeel van een

t


