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Hoe de ware deugniet ten
slotte altijd betoond wordt.VOERDEN wij onlangs onze lezer.s naar het legendarische

Oosten van het Khalifaat van Bagdad, ditmaal geleiden
wij hen naar levende werkelijkheid van het heden-
daagsche Morgenland. Hedendaagsch is eigenlijk iets
te veel gezegd, want ons verhaal is een veertig jaar

geleden geschreven, doch zoo er sinds dien iets in Perzië ver
anderd mocht zijn, dan is het zeer onlangs, door de constitiitioneele
revolutie; en men doet goed, zich van het doorwerken der moderne
ideeën in de Perzische samenleving voorloopig niet al te veel
voor te stellen. De schrijver, wiens verhaal wij met eenige vrij
heid in het Nederlandsch weergeven, is de graaf de Gobineau,
in zijn tijd een der beste kenners van het Oosten, bekend ook
als verdediger der theorie, volgens welke het ras, waartoe men
behoort, den grootsten invloed op iemands sociale waarde uit
oefent, Zooals gewoonlijk, wanneer een r'oornaam man van
ouden adel ook wezenlijk een hoogstaand mensch is, bracht de
graaf de Gobineau, afstammeling der Noorsche zeekoningen, die
in het begin der tiende eeuw Normandië vermeesterden, die
afkomst met zijn hoog zelfgevoel in verband, en nam eene derge
lijke oorzakelijkheid aan voor anderen. Doch dat belangwekkend
vraagstuk laten wij ditmaal rusten. Ziehier hoe de gezant r-an
Najioleon III te Teheran verhaalt.

*

*  *
Te Schiras leefde een schilder, 3lirza-Hassan genaamd, in ar

moedige omstandigheden. Hij bewoonde in een zijstraat een
armelijk huisje, dat men door een lage deur, in een muur zonder
\'ensters, binnentrad. Het bestond uit een hofplaats \'an acht
meter in het vierkant met een waterbassin in het midden, en
een armen stakker van een palmboom in een hoek, twee \'er-
\-allen vertrekken zonder dak, een derde waar het dek nog half
aanwezig was, en een vierde in dragelijke toestand. De schilder
had daarin zijn enderun, d,w.z, de woning zijner vrouw gevestigd,
en ontving zijn ruienden in het r'oorgenoemde, waar men het
\'oordeel Imd naar keuze in de zon of in de schaduw te kunnen
zitten. Hij leefde eendrachtig met Bibi-Dschanem, zijn rTouw,
behalve wanneer deze in de badinrichting, waar ze 's middags zes
of acht uur doorbracht, eene dubbelzinnige oimrerking betreffende
den levenswandel van haar echtgenoot gehoord had; dan regende
het slagen, want geen vrouw in Shiras verstond zoo goed de kunst
de ]iantoffel te hanteeren, als Bilh-Dschanem, Doch zulke too-
neelen vielen hoogstens tweemaal in de week r-oor; overigens
rookten zij te samen de waterpijj), dronken thee met suiker uit
Engelsch porcelein en zongen de liederen uit den bazar, waarbij
zij zich met den vedel iregeleidden.

Mirza Hassan beklaagde zich niet zonder grond over de moeie-
lijke tijden, die hem telkens dwongen kleeclen, tapijten en wat
van dien aard maar te vinden was, te beleenen en te verkoopen,
en geld te leenen van vrienden, kooplieden of Joden, wilde hij
zich \-oorzien^\mn het noodige aan confituren, gebak, wijn en
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Laster! Alles was het gevolg van

^ Beschilderde inktkokers x'onden nog maar
wemitr aftrek- naar werkdoosk-s was de vraag geiing, Konkuiien-
ten zonder eenige r erdiensten maakten
waarvoor ze zicdi hadden behooren te
ze voor latten iirijs, Boeklianden raakten uit de mode AJ. .Ui za
Hassan over dit treurige onderweri) nadacht weid hij bi e
Hij beschouwde zich zelf als den laatste en edelste r'an de -s< hoo
van Schiras, wier koene kleui-en])racht m zijn oogen lioogti -hond
dan de sierlijke kunstigheid der collega's te IsjKihan.
Een troost \-ond hij in de waardeermg der hooger ontu ikkelclen

Zijn koninklijke hoogheid de prins-stadhouder deed hem r an tijü
tot tijd de eer aan eener bestelling; het geestelijk ojijieihoold
der stad, de Iniam-Dschume, die eerwaarde jnaelaat, die \ iome,
hooge, doorluchtige man, en de vizier van den jirins, en de com
mandant der Inojiers, duldden in hun nobele zakken geen inkt
kokers, die niet door hem bewerkt waren, üngelukkiger-wijze
vergaten zij altijd hem te betalen.

Mirza Hassan en Bibi Dschanem hadden een zoon, die een
jongmensch van zeer knaji uiterlijk beloofde te worden. Hij
heette Gamber-Ali. Een jongen als hij kon men genist de noodige
vrijheid laten. Zoo lieji hij dan tot zijn zer'cnde jaai spieinaakt
met zijn vriendjes en vriendinnetjes in de stad lond. Weldia
was hij de schrik der kooplieden, wier dadels, augurken en stuk
ken geroosterd vleesch hij met bewonderesnwaardigc handiglieid
wist meester te worden. Werd hij gejiakt, dan had hij \veinig
te vreezen, daar men ontzag had \'oor zijn moeder, die bij zulke
gelegenheden een leeuwin gelijk was. Nauwelijks was de kleine
Gamber-Ali naar haar toegevlucht, in tranen liadend, met de
eene hand de lichaamsdeelen wrijvend, waar de driftige koojnnan
hem te na gekomen was, met de andere oogen en neus afvegend,
nauwelijks was het haar gelukt, door het huilen en jammeren
heen den naam van den schuldige te verstaan, of ze deed haar
sluier om en stormde de deur uit als een windhaas, roejiend;
,,Muzelmannen, ze vermoorden onze kinderen!"

Oji dit teeken kwamen \-ijf of zes vriendinnen, die krijgshaftig
van aard, gewoon waren haar bij zulke veldtochten te heljien,
uit haar woningen toegeloojien, en \-olgden haar met luid mis
baar; onderweg kregen ze versterking en verschenen zoo met
een geweldige strijdmacht voor de uitstalling van den schuldige.
Wat de man ook beweerde, men hoorde niet naar hem. De leeg-
loojiers van den bazar vermeerderden de \-erwarring, gerecht
dienaars jioogden een tijd lang tevergeefs met trajijien en slagen
de orde te herstellen. In het gunstigste geval vvercl de koojiman
niet gearresteerd; boete moest hij altijd betalen, omdat hij aan
leiding tot wanorde gegeven had.

Inmiddels bereikte Gamber-Ali den jilechtigen dag, waarop
zijne moeder hem broek, rok, gordel en muts gaf en hem naar
school zond. Een ieder moet dat doormaken; Gamber-Ali wist
het en berustte. Eerst bezocht hij de school \-an den Mulla Saleh,
Een vijftiental kinderen waren er met den leeraar als oranje-
ajijielen in een mand saamgejierst. Men leerde er lezen en gebeden
opzeggen, en van den morgen tot den a\-ond werden de buren
door het lawaai der schoolkinderen gejilaagd, Gamber-.A.li bleef
niet lang bij Mulla Saleh, daar die beroemde jirofessor, die \-roeger
muildierdrijver geu-eest was, de slechte gewoonte had, duchtig
oj) zijn leerlingen los te slaan, als ze ondeugend waren, Gamber-Ali
beklaagde zich bij zijn moeder, die een inval bij den jirofessor
deed, hem de drie stui\-ers, die ze liem voor de loojiende maand
schuldig was, naar het hoofd wierji, en hem mededeelde, dat hij
haar zoon niet meer terug zou zien,
(lamber Ali kwam toen onder leiding \-an Mulla Juzuf, waar

hij een half jaar bleef. Toen werd de ̂school gesloten, daar de
leeraar drogist werd, en den witten tulband der wetenschaj) \-oor
den muts \-an lamsvel \-an het burgerlijk leven verwisseld, Gamber-
Ali kreeg als derden ojrvoeder een r'oormaligen musketier \an
een vooimaligen stadhouder, van wien de o\-erle\-ering nog slei hts
een trek bewaarde, namelijk dat men hem den hals had afgesneden.
Als de leeraar van zijn vroegeren meester sprak, \'erzekerde hij
steeds met groote beslistheid, dat de rechter niet tegen zijn jiliclif
gehandeld had. Hij zelf was zachtaardig, hield van kinderen,
sloeg ze met en jirees hun \-orderingen, hetgeen hem \-ele kleine
geschenken der r errukte moeders bezorgde.
Op zijn zestiende jaar was Gamber .A.li's ojwoeding voltooid.

Hij kon lezen, schrij\-en en rekenen: hij kon de \ oorgeschre\en
gebeden ojizeggen; hij \-erstond een weinig .A.rabisch, droeg met
zeer .aangename stem eenige lyrische gedichten en fragmenten
van heldendichten voor, en beminde zijn ouders ojwecht, Hij bad
een dollen lust op avontuur uit te gaan, en zich tot eiken" iirijs
te \ ermaken, behab e tot den jmjs van zijn huid, want hij was
zoo bang als een haas.

Deze eigenschap verhinderde hem even weinig aks zijn meeste
schoolkameraden, die tegelijk met hem in het 'leven traden, de
losse houding aan te nemen, die in Perzië het kenmerk is der
dandv s uit de lagere volksklasse. Hij droeg een wijde, uitermate
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vuile broek van blauw katoen en rok (jas) van grijs vilt met dub
bele mouwen, het hemd open, zoodat de borst vrijbleef, de muts
op ëén oor; de tweesnijdende sabel hing van aan zijn gordel en
diende zajn rechter hand tot steun, terwijl hij in de linker een
bloem hield, die nu en dan ook door den mond werd vastgehouden.
Dit opzichtig kostuum stond hem voortreffelijk. Hij had prach
tige zwarte krullen, oogen zoo schoon als die eener vrouw, zwart
geschminkte wenkbrauwen, een ranke gestalte, en in al zijn be
wegingen gratie en waardigheid, meer dan noodig was.
Zoo jong nog en met zulk een optreden bezocht hij de etablisse

menten der Armenische kroeghouders. Hij vond daar wel is waar
weinig strenggeloovige Muzelmannen, doch daarentegen veel
windbuilen van zijn soort, gevaarlijke vagebonden, die met even
veel gemoedsrust iemand een messteek geven, als ze zich een glas
wijn inschenken. In een woord, hij verkeerde in zeer slecht ge
zelschap, wat voor veel levenslustige menschen zooveel zeggen
wil als dat ze zich perfekt amuseeren.
_Hoe hij aan het noodige geld kwam? Men zou om meer dan

één reden verkeerd doen, hier al te veel naar te vragen; de manier,
waarop hij er aan kwam zou hem daar ook allicht eindelijk ge
voerd hebben, waar hij liever niet heen wilde, zoo zijn noodlot
hem niet tijdig op den baan gebracht had, waarvoor hij be
stemd was.
Op een der eerste dagen van den vollen maan, tegen vier uur

in den middag, na het avondgebed, had hij zich naar een kroeg
begeven, vrij dicht bij het graf van den dichter Hafis. Hij trof
daar goed gezelschap, twee Kurden met onheilspellend uiterlijk,
een mulla, die trouwakten voor den tijd van twee dagen, vieren
twintig uur of nog minder, verkocht, vier muildierdrijvers, vroo-
lijke jongens, die door het uiterlijk der Kurden volstrekt niet
afgeschrikt werden, twee jonge lieden van het slag r'an Gamber-
Ali, een reusachtige artillerist uit Khorassan, en een kamer
dienaar van den prins-stadhouder, die ondanks het verbod daar
gekomen was. De Armenier spreidde een ossenhuid over het
tapijt uit, en bracht geroosterde amandelen, die den dorst prikkelen,
kaas, brood en stukken schapenvleesch gewikkeld in vet en
laurierbladen, het Non plus ultra van lekkernij. Tusschen deze
kleinigheden in werden met plechtigheid een twaalftal flesschen
met platten buik geplaatst, die drinkers, die zich geneeren, ge
makkelijk onder den arm verbergen en weer naar huis nemen
kunnen, zonder dat iemand er iets van merkt en niets geringer
dan wijn of brandewijn bevatten.
Men dronk een paar uur lang tamelijk in vrede. Het gesprek

was aangenaam, zooals bij zulke gedistingeerde lieden te ver
wachten was. Er waren juist lichten gebracht en nieuwe flesschen
neergezet, toen de mulla aldus begon:

,,E.xecllenties! Daar de spiegel mijner oogen het uitnemend
geluk heeft, heden zoo veel innemende gezichten terug te stralen,
zoo kom ik op de gedachte) eene aanbieding te 'doen, die onge
twijfeld door een der doorluchtige aanwezigen met welwillendheid
aangehoord zal worden.
En de kurden onderbrak hierop het mmmerlijk gezang, dat hij

bezig was uit alle macht door zijn neus te zingen, en een muil
dierdrijver, die nog min of meer nuchter was, antwoordde:
— Uwe Excellentie's overmatige goedheid brengt mij in ver

rukking; wat gij ook bevelen moogt, wij zullen het doen!
— Moge uwe welwillendheid nimmer verminderen! antwoordde

de mulla. Ik ken een jong vrouwspersoon; zij wenscht met een
man van aanzien in het huwelijk te treden, en ik heb haar beloofd,
een haar jjassenden echtgenoot voor haar te zoeken. Om open
met u te sjjreken, zooals dat onder beproefde vrienden kan, en
u niets van de zuiverste waarheid te verbergen, de bewuste dame
is eene schoonheid, om de zonnestralen te doen verbleeken en
zelfs de maan tot vertwijfeling te brengen! De vonkelendste
sterren zijn doffe kiezels bij de diamanten harer oogen! Haar
lijf is als een wilgentak, en als zij haar voet op de aarde zet, dan
zegt de aarde: ,,heb dank!" en raakt bedwelmd van liefde!
Deze beschrijving, die toch nog al veel goeds over de betreffende

dame berichtte, maakte slechts weinig indruk, zóó weinig zelfs,
dat een der muildierdrijvers met een tremolo, dat oj5 gorgelen
leek, begon te zingen:

,,De premier, die is een ezel.
En de koning deugt niet meer!"

Dat was het begin van een onlangs in Teheran debuteerend
liedje. De mulla echter liet zich niet van de wijs brengen, en
ging met huilerige stem voort:
— Excellenties! Deze hemelsche volkomenheid bezit achter den

bazar der kopersmeden een huis met drie kamers, acht bijna
nieuwe tapijten en vijf met kleeren gevulde kisten. Bovendien
heeft zij schuldvorderingen van een tamelijk bedrag; ik weet
niet precies hoeveel, maar het kan niet minder dan tachtig tomans
zijn.
Dat tweede gedeelte van de eigenschappen der bruid maakte

allen wakker. Een der muildierdrijvers riep: ,,hier ben ik! Zij wil
een man? Laat ze mij nemen! Bij wien zou ze het zoo goed hebben?
Gij kent mij, mulla? Als ik haar niet krijg, treur ik mij dood!"
Hierop begon hij tranen te storten, en trok om een idee te geven

van de sterkte van zijn gevoel, zijn zwaard en wilde zich zelf
daarmede een Hinken slag op het hoofd geven; doch de kanonnier
hield hem tegen. En daar een ieder, opmerkzaam geworden, be
greep dat de mulla niet alles gezegd had, zoo bezwoer men dezen,
zijn i^anegyrikus ten einde te brengen, opdat men te weten zou

komen, of er mcf de een of andere vlek op het schoone schilderij
was, dat hij geschilderd had.
— Een vlek, Excellentie! Moge uwe goedheid nimmer vermin

deren! Moge elke zegen als een regen op uw edel hoofd neeidalen!
Wat voor een vlek zou er kunnen zijn? Eene onvergelijkelijke
schoonheid, is dat een smet? Een vermogen, zooals ik het u heb
voorgerekend, is dat een gebrek? Een onbevlekte deugd, slechts
vergelijkbaar met die der gemalinnen van den jirofeet, lijkt u
die eene onvolkomenheid? Deze deugd nu, hooggeboren heeren,
is er niet eene, waaraan men zonder bewijs behoeft te gelooven.
Er zijn onwederlegbare bewijzen van, en die bewijzen zijn hier.
Hier is de tobeh-verklaring, op heden ochtend gedateerd!
De lezer zal willen weten, wat eene tobeh-verklaring is. Als een

vrouw al te veel aanleiding tot ergernis heeft gegeven, dan neemt
de rechter haar onder toezicht. Hij laat haar handel en wandel
nauwkeurig gade slaan, valt haar herhaaldelijk om geschenken
lastig, en zorgt wel dat zij na het ondervinden van eenigen tegen
spoed behoefte begint te \'oelen haar leven te beteren. Dat is
echter slechts mogelijk als zij trouwt. Maar hoe een man te vin
den? Zij zoekt een vromen man op, schildert hem haar toestand,
haar diep berouw, en de vrome man schrijft, nadat men het over
den prijs eens geworden is, een getuigschrift waaruit zal blijken
dat de zondares door ojrrechl berouw geheel schoon gewasschen
is. Nu is zij weder huwbaar geworden; de man, die haar neemt,
behoeft niet te vreezen, dat men zijn vrouw een kwaden naam
zal toekennen.
De mulla las \'oor:
,,Bülbül (d,i. de nachtegaal), die het ongeluk gehad heelt,

gedurende verscheiden jaren een onbezonnen levenswandel te
voeren, verzekert ons, dat zij daar groote spijt over gevoeld, en
dat het haar ten zeerste leed doet, de harten der brave lieden
bedroefd te hebben. Wij geven getuigenis van haar berouw, dat
ons bekend is, en verklaren haren schuld voor geboet".
Het voorlezen was nauwelijks geëindigd, of de minst beschonkene

der beide Kurden \'erklaarde, dat hij besloten had ieder te dooden,
die onbezonnen genoeg was, hem de liand der schoone te betwisten.
Doch de kanonnier liet zich niet bang maken en gaf den uitdager
een vuistslag midden in het gezicht. Waarop een der kameraden
van Gamber-Ali een muildierdrijver een flesch naar het hookl
wierp, terwijl de anderen bijna gelijktijdig den mulla tegen hem
aan wierp. Het gevecht werd algemeen.
De kamerdienaar van den prins-stadhouder had als ambts

persoon grenzen in acht te nemen Hij begreep instinctief dat zijne
waardigheid op het spel stond, en dat het niet slechts onaange
naam is, afgeranseld te worden, doch ook kompromitteerend zijn
zou, als er sporen van op het gelaat zichtbaar waren. Hij verhief
zich dus, zoo goed hij kon, probeerde zoo vast mogelijk op zijn
beenen te gaan staan, en trok zich, het gezicht met de armen
bedekkend, langzaam terug; doch zijne bewegingen werden \'er-
keerd uitgelegd.
De strijdenden meenden namelijk, dat hij de wacht wilde

gaan halen. Zij richtten zich daarom met vereende krachten
tegen hem. Nu wilde het ongeluk, dat de Gamber Ali geheel
buiten zijne bedoeling tusschen den kamerdienaar en zijn aanval
lers in raakte, zoodat hij den eersten tot stootkussen diende.
In de verwarring weinig in staat de x'erhoudingen te oc erzien.
klemde de arme Gamber Ali zich krampachtig aan den kamer
dienaar vast, en smeekte hem, o])huilend en schreeuwend onder
de slagen die den ander toegedacht waren, bij al wat heilig is om
hulp. M'aarschijnlijk zou de zaak voor beiden zeer slecht zijn
afgeloopen, indien niet de waard, een forsch gebouwd Armenier.
die aan zulke tooneelen gewoon was, plotseling binnen gekomen
ware. Zonder zich de moeite te geven te vragen, wie het recht
aan zijn zijde had, pakte hij met den eene hand den kamerdienaar,
bij den kraag, met de andere Gamber Ali in zijn jas en wierji beiden
met een krachtige beweging de openstaande deur uit, die hij
achter hen sloot.

Zij rolden beiden in het zand en bleven geruimen tijd liggen:
ook gevoelden zij dat het hen eenige moeite zou kosten, weer
op te staan. Doch verontrust door dezelfde gedachte, dat de
bezetting een uitval mocht doen, werkten zij zich met geweldige,
inspanning op de beenen. De kamerdienaar richtte zich toen tot.
Gamber-Ali:

— Zoon van mijn hart! Verdedig mij zoo noodig weder! \'er-
laat mij niet! De heilige Imams zullen u zegenen!
Gamber Ali dacht er niet aan de eenzaamheid te zoeken. Hij

kwam dicht bij zijn beschermeling, en beiden verlieten, elkaar
steunend, met moeilijke passen het steegje waar de kroeg zich
bevond. Toen ze weer oji den gewonen weg waren kregen zij
moed en spraak terug.

■— Gamber Ali, zei de kamerdienaar, de leeuwen helrben niet
zooveel onverschrokkenheid als gij! Gij hebt mij het leven gered,
en bij Allah! ik zal het nooit vergeten. Gij hebt geen ondankbare
aan u verplicht. Ik zal uw geluk maken. Kom morgen hij mij
aan het paleis; als ik niet aan de poort ben, vraag dan naar mij.
Doch zweer mij voor alles, niemand iets te vertellen van hetgeen
ons dezen avond overkomen is, en dat gij er uw \-ader, noch uw
moeder, noch uw hoofdkussen iets van zeggen zult. Ik ben een
godvruchtig man, bij allen geacht door mijne strenge zeden,
waarvan ik nooit afwijk; gij begrijjit, licht mijner oogen!, hoe
zeer het mij smarten zou, indien ik belasterd vverd.

(B'ordt vervolgd).
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/■'oio R- //. SLUIS. AAN HET KANAAL r.-JA' SLUIS NAAR BRUGGE.

S L U I S.Sluis Is ecnc merkwaardige stad. Meer dan van eene andere
in ons dierbaar vaderland kan van haar gezegd worden,
wat Vondel eenmaal van Amsterdam zei. Sluis toch is
meer nog dan onze goede hoofdstad eene ,,aloude stad.
befaamd in ooreloghen". Lang voordat Amsterdam op

eene stad begon te gelijken, was Sluis er reeds en toen de stad.
die zich aan ..Aemstel en aan IJ zoo heerlijk opendoet" nog een
klein onnoozel visschersdorpje was. toen was Sluis eene uiterst
belangrijke handelsstad, die meermalen vorstelijke personen bin
nen Iiare wallen ontving, die zelfs getuige was van huwelijken
van regeerende vorsten, die in Oost en West bekend was als voor
name handelsstad, die kooplieden uit alle hemelstreken binnen
hare wallen kreeg en die meermalen getuige er van was, dat in
hare nabijheid groote oorlogsvloten elkaar de bloedige zege be
twistten! Zoo was Sluis eenmaal — en wat is er van geworden?
Een stil. eenvoudig landstadje, welks bevolking in hoofdzaak
leeft van den landbouw, die op den vruchtbaren en rijken klei-
bodem welig tiert. Een stadje, dat zich bijna nergens door onder
scheidt van andere stille landstadjes. Van waar toch deze ver
andering? Het antwoord op de vraag is niet moeilijk te geven.

Eens was het gedeelte der provincie, dat wij Zeeuwsch-, of
ook wel Staats-Vlaanderen noemen, rijk aan waterwegen, diep
en breed genoeg om rijk geladen koopvaarders gelegenheid te
geven tot ver in 't binnenland hunne waren te brengen. En
deze natuurlijke toegangswegen waren ook breed en diep genoeg
om trotsche oorlogsvloten te dragen, w^ant meer dan een ander
deel van ons land was dit gedeelte van Nederland het tooneel
van het woeden van den oorlog.

^laar het Zwin, ook wel de Sincfal genoemd, die eens het
zoo machtige Brugge met de zee verbond, begon langzamerhand
dicht te slibben en het trotsche Brugge, dat meermalen koningen
had doen beven, geraakte langzamerhand in diej) en doodelijk
\-erval. De stad, eenmaal met recht zoo fier en zoo prat oj) hare
rechten, begon haar langzamen. maar zekeren doodsstrijd en het
was ten slotte met recht, dat zij onder de doode steden gerekend
werd. Het voordeel-aanbrengende Zwin kon niet meer de draag
ster zijn van de vloten, die 's werelds overvloed naar Vlaanderen-
land liadden gebracht — eerst was Damme de voorhaven van
Brugge geworden, later werd Sluis de ha\'en])laats voor de nog
altijd belangrijke, schoon achteruitgaande gewesten en eindelijk
toen het steeds meer \'erlandende en dichtslibbende Zwin ook

geen die])gang genoeg meer bood om schejien o]) zijn rug naar
Sluis te dragen — toen was ook het pleit voor deze stad beslist
en begon ook hier de achteruitgang, die slechts met den dood kon
eindigen. Want het leven, dat Sluis nu leeft in vergelijking met
het vroegere, is erger dan de dood!

Nog meer moest de stad lijden dan het \'erlies \-an den ver
keersweg met de zee. Zooals we reeds zeiden, is er zeker geen
landstreek in ons vaderland te noemen, die meer leed \an het
woeden van den oorlog. Er is veel waars in den overbekendcn
regel uit den aanvang van Tollens' bekend dichtstuk. Het was
werkelijk eene . .kneuzende oorlogsvracht", die ..Vlaandrens beem
den doorploegde". En dan dacht de dichter alleen aan een zeker
tijdvak uit den vrijheidskrijg, doch voordat bet . .schriklijk pleit
van dwang en vrijheid" aanving, had Vlaanderenland reeds meer
dan zijn deel gehad \'an de rampen, die de oorlog steeds met
zich brengt. Schrikkelijk hebben deze gewesten geleden in den
strijd tusschen de aristocratie en de democratie, die overal in
Europa tot het bittere eind is volstreden geworden — de Lelie-
aerts en de C lau\\*aerts stonden iiok Iner geen hoekje \'an den
vruchtbaren en zoo begeerden bodem aan elkander af dan na
feilen strijd. De Vlamin.gen. zich bewust \-an hunne madit.
duldden de oveiheerscliing der Fransclie koningen niet en de
klauwen van den \laamschen Leeuw verscheurden meer dan
eens de Lelie-vlag dei Fransche koningen — getuige de roem
rijke Sjiorenslag van 1302! En in den worstelstrijd van tachtig
jaren koos Vlaanderenland de jiartij van Oranje — doch lag
het meest blootgesteld voor de aanvallen der Sj.aansclie leger
benden en moe.st ten slotte zwichten m den ongel,jken kamji.
Vlaurits heldendt^gen bevrijdde ten slotte bet noordelijke deel
van Vlaanderen, dat bij den VVestfaalsclien vrede
de l nie bleef — doch. als veroverd land
schouwd bleef en geen stem in 't

lijl
voor goed aan

steeds onmondig be-
I0 1 ' T- 1 kajiittel kreeg! Eindelijk, toende dioLve dagen dei Lransche overheersclnng tot de geschiedenis

behoorden, kwam Nedeiiandsch-Vlaanderen weer o,
met de overige deelen van ons land en thans is '
legen en weinig bezocht, doch geenszins
veronachtzaamd deel van ons vaderland, woor iioom
Steldheid eetn; , , . . . S.S"1

gelijken voet
hef wel een afge

ven verw aarloosd
Door lie

beiangneens aangewezen om een en

en

ge-

l iworden, werd het vruchtbare land een landhonwgel.ieci
de wehgste van Nederland behoort. De zware kden'
harden en moeizamen arbeid voor zijne bewerkiri" %Iorli

iandelsgeb ed te
dat tot

zware kleigrond eischt
levert
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ook Vluchten, honderd- en duizendvoud. En waar eens de zee
golfde, ruischt thans in den lentetijd de lichtblauwe bloem dei-
zoo nuttige vlasplant.

Sluis is thans een landstadje geworden en de verkeersmiddelen,
die onze tijd zoo zag verbeteren, hebben het o])geheven uit de
afzondering, waarin het te lang verkeerde. De wallen, eenmaal
zelfs door onzen grooten vestingbouwkundige ^lenno van ('oe-
hoorn aangelegd, zijn in puin gevallen — de zwaar ommuurde
kasteelen, die eenmaal den toegang tot de vesting \'erdedigdcn,
zijn van den aardbodem weggevaagd. De rijke en trotsche Sint
Janskerk, die eenmaal den inwoners van Sluis tot bedehuis diende,
brandde in 1811 af en werd natuurlijk niet meer opgebouwd.
Slechts weinig is er in Sluis overgebleven, dat herinnert aan de
dagen van grootheid en bloei. Het bijzonder fraaie stadhuis
r.taat daar echter nog altijd als een monument uit het grijze ver
leden en alleen het bezien en — wat daarmede gelijk staat —
het bewonderen van dit trotsche bouwwerk is een tocht naar
het meest zuid-westelijke gedeelte van ons land ten zeerste waard.
Stout verheit zich de toren, gebouwd naar het model der Vlaamsche
beffrois ten hemel. Robust en fier verheft zich de vierkante
r.teenklomp — het ])lompe van het bouwwerk wordt te niet ge
daan door het viertal hangtorens op de hoeken. Heeft men het
klimmen er voor over, dan beloont een heerlijk ])anorama, dat
men van den bovensten omgang der torens geniet, zeer de moeite.
Ruim is het uitzicht over Belgisch- en Zeeuwsch-Vlaanderen
— onmiddellijk voor zich ziet men de trotsche torens van Brugge
en in 't westen weidt het oog over de wateren der Noordzee. In
het bovengedeelte van den toren bevindt zich het uurwerk en
telkens als de klok het verscheiden van een heel of half uur aan

kondigt, slaat een bijna
levensgroot, \'erguld
beeld schijnbaar op de
torenklokken. — Men
noemt dit beeld ,,Jan
tje van Sluis" en het
verdient zeker zijn bij
naam van ..oudsten
klokkenist \'an Vlaan
deren". Trouw is Jan
tje op zijn boegen en
eenzamen post om den
Sluizenarcn telkens te
verkondigen, dat de
uren voorbijgaan—één
maal slechts x-erzuimde
hij zijn plicht en juist
daardoor redde hij zijn
stad. In ibobstond Sluis
verrast te worden door
eene afdeeling Sjjan-
jaarden onder bevel van
du Terrail, In alle stilte
hadden de vijanden aan
tw^ee zijden de stad in
gesloten en de afspraak
was, dat het slaan van
het eerste uur van mid
dernacht het sein voor
den aanval zou zijn.
Doch dit sein bleef uit
— de man, belast met
het verzorgen van het
uurwerk had zijn jdicht
niet naar behooren ver
vuld, Misschien was hij
wel wat in de war ge
raakt in den kermis-
nacht — want dezen
hadden de Spanjaarden
voor den aanval geko
zen — en nu had hij
het drijfwerk van het
uurwerk, dat ook Jan
tje in beweging brengt,
te stijf opgewonden.
Het booze opzet der
x'ijanden werd nog tij
dig ontdekt en du Ter
rail met de zijnen moes
ten met bebloede kop-
])en afdeinzen. Jantje
kreeg de eer Sluis gered
te hebben.

De rom]) van het
stadhuis dient in hoofd
zaak voor raadzaal en
menige groote stad mag
deze aan het kleine
Sluis benijden. Een
mooie schouw en de
binten met goed be
werkte kraagstukken
geven aan de vergader-

/'o/o K. 11. lU'f'n'ig.

SLUIS. HET GASTHUIS IN DE
HOOGSTRA.IT.

/■'oio R. //. Iler'-.x'iS'

SLUIS. OUD HUIS IN DL HOOGSTRA.iT.

zaal een rustig en x'oornaam aanzien. Natuurlijk bewaait men oj)
't stadhuis eenige oudheden, die nog altijd de stille en stomme
getuigen zijn van vroegere grootheid en aanzien. Ondei de laad-
zaal vindt men den kelder, die eveneens een bezoek waard is.
Zware ]iilarcn ondersteunen de gewelven. Het stadhuis is xTij goed
bewaard gebleven — alleen heeft de gevel aan de marktzijde in
I7()4 eenigsziiis geleden door het bomliardement der Fianschen.

In Sluis zijn in de Hoogstraat nog een jiaar gebouwen over
gebleven, die uit 't grijze verleden dagteekenen. Een er van is
'ongetwijfeld het oudste woonhuis der stad en misschien wel van
gansch Nederland. Jammer, dubbel jammer is het echter, dat
dit huis zoo ontzettend gehavend is en dat het zoo slecht onder
houden wordt. Men heeft de inderdaad mooie bogen o]) eene
ontzettende manier bedorven en er een luik en een deur in gezet
met een frisch rood kleurtje, dat allerellendigst aisteekt bij het
grijs der muren. Veel mooier bewaard is in dezelfde stiaat een
gedeelte van het Gasthuis, dat met zijn goed bewaarde Gothi.sche
vensters een lust der oogen is.

Sluis heeft nog altijd een haven! Langs ,,de Kaai" liggen nog
enkele schepen gemeerd, die daar komen om hunne x-eldvruchten
te lossen. De eenvoudige haven — treurig overschot \-an vroegere
grootheid — is tevens het beginpunt der geregelde stoomboot-
dienst, die van uit Sluis op Brugge wordt onderhouden. Meer
malen is dit kanaal door broeders van Sint Lucas o]r het doek
gebracht — het is dan ook een zeer schilderachtig gelegen met
zijn hoog geboomte, dat zich zoo duidelijk in het kalme water
afspiegelt. L. \V.

STEMMING.
Jagende luchten
lijk trekkende vluchten van sombere vogels,
bij zomer-st erven —

Gierende winden
met hagel-verblinden teist'ren de aarde,
in zonne-derven

Rukkende vlagen
huilend belagen
heuvel, bosch en rax'ijn — — —

Luchte-demonen

schaterend hoonen.
Vieren helle-festijn !

J. Olivier \ f.kii.v.\r.
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foto Aug. F. IV. Vagt.

SNOEK VISSCHEN. HET ELKANDER TOESTEKEN DER SCHAKELS.

f

Foto P 'ogt.

SNOEK VISSCHEN. HET UITZETTEN VAN DE SCHAKELS

Foto Aug. F. IV. Vogt. SNOEK VISSCHEN.

DE SLOOT WORDT OVERGESTOKEN EN HET NET VOOR DEN DAG GEHAALD.

SNOEK VISSCHEN.GIT'S voel je er wat voor morgem
met ons mede te gaan schake
len ? vroeg mijn vriend Toon.
We gaan om 8 uur met onze
motorboot van steiger, in de

buurt \-an de Kalfjeslaan hebben we toe
stemming van een landbouwer gekregen
om daar eens eenige sloten af te jagen.
Wij zijn met ons \-ij\'en bekende onder
elkaar lienevens een Duitsche fabrikant,
een leverancier van me, die hier tijdelijk
\'oor zaken \-ertoeft, en die ook mee wil.
Nu moet ik eerlijk bekennen, dat ik niet
zoo'n bijzonder \ ischsi)ortmensch hen.
Voor eenige jaren terug was ik nog eens
met mijn \'riend op het l itgeester Meer
gaan snoeken en de lotge\-alIen daarbij
ondervonden waren nu juist niet zoo
bijster aangenaam geweest om mijn
\-ischlu.st aan te wakkeren.

Met deze herinneringen aan mijnen
eersten snoekdag, kunt gij wel begrijjien
dat ik niet dadelijk toehapte om weer
van de jiartij te zijn. Ik beloofde ecbter
indien het weder gunstig was, den vol
genden dag met mijne camera jiresent te
zijn, temeer daar wij thans niet meer
zouden behoe\'en te roeien en er met de
schakels gevischt zou worden. Mijn cn'iend
Toon bezit bo\-endien een gerieflijken
motorboot en ik deed het dan ook meer
om het gezelschap en het boottochtje,
als te wel om de visclpiartij.

Den volgenden morgen onder beguns
tiging \"an fraai herfstweder, waren wij
met ons zessen jiresent en werd onder
het smoken \-an een jiannetella en gezci-
ligen kout het reisje aamaard, .üe
noodige netten etc. hadden wij aan boord
en zoo arri\-eerden wij na een aangenaam
tochtje \-an een half uurtje ter liestem-
der jilaatse, naliij de Kalfjes laan.

Voor de welbekende iiitsjianning \an
den heer Deijers werd de boot aan den
steiger gelegd en togen wij gewa|)end
met het noodige \'ischwant. draagstok
ken en camera oji weg naar het be
wuste \ischwater.

Zoo'n schakel])artij in een beetje visch-
rijk water is een geanimeerde sport. Bij
het begin der sloot of \ aart worden (.ge
lijk op bijgaande illustratie duidelijk' te
zien is), eenige netten o\'er de breedte
van het gansche water x'astgezet. Deze
netten zijn c.a. i M. breed en 5—10 M.
lang; aan den onderkant bevinden zich
kleine stukjes lood. terwijl aan de boi'en-
hjn \"erscliillende stukken kurk als drij-
\ ers be\-estigd zijn. waardoor deze netten
Niijwel rechtstandig het water afzetten.
Nu wordt naar het uiteinde der sloot ge
handeld en \'an daar om de 20 a 25 M.
^n 4- tot ()-tal gelijke netten gesjiannen.
hiieimede gereed wordt met lange stok-
'en z.g.n. idombstukken flink door het

water gewoeld, waardoor de visidi o]^ge-
O- iii de schakels achter

''.T.. ■'i'^ww-en \ erwart ; zoodra men deaujvertjes van de netten bewegen ziet
w 01 den de netten \'oorzichtig op dea
r+o setrokken en de \-isch er uitgehaald.■  ec s woiden de achterste netten meer
naar [het jmnt
plaatst, terwijlde in de sloot aanVezige vi'sch v
or?i' 1 de menschen treft men

/ ̂  ï^^t-'henvvereid enkele schran-
besiio "'J'eniiilaien aan. welke zoodra zij
afeèyot'^"'- ''et w ater aan weerszijden
^■ers(■bl1no "T'dder schieten en zichof wèl ' \ sevaar geweken is.
de scb-iVof*''+V'"'^'^ vaartje over
meeremlee'/ '."^'^'l^'^P'aasen : docli het
in de m-i? ^'^'^eart zich in hunne \ Iucht

"^'•aren, in enkel,' ^•l^'srhen
op ..,.,,1 aien 70 aardige rietx'o-
l.en(; ens'een^4'pd''''"waaronder er eëne snoeken..Kdoch zou ook lëze ëë joezt ge \'ischdag niet

\'an uitgang terug\ er
op deze wijze \rijwe] al

erschalkt

rens

Sen,
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geheel zonder ongelukken afloopen. Een
van het gezelschap, onze Duitsche Han
delsvriend, maakte van onze afwezigheid,
terwijl men bezig was de schakelnetten té
verzetten, gebruik, om eengevangen snoek
je van t- 2 pond van nabij te bewon
deren en te betasten. Op eens werden wij
door een erbarmelijk geschreeuw afgewis
seld door Duitsche vloeken en verwen-
schingen opgeschrikt. Omziende bemerk
ten wij, dat O]) -r 8o meter van ons af,
onze Duitsche vriend als een bezetenen
in het rond stond te springen, terwijl
vriend snoek zijn kaken als een bank
schroef om 2 zijner vingers geklemd hield.
Ach Maria Josef! Kommen Sie doch das
verdammte Luder hat mich fest, er frist
mir meine vingern auf! Komme doch!
Komme doch!! hoorden wij hem jamme
ren. Ofschoon innerlijk met 's mans lot
begaan, had ik toch werk, door zijne
Ookkesju'ongen, mijne lachspieren te be
dwingen. Spoedig was echter mijn vriend
Toon hem ter hulp gesneld, die door een
forsche knee]) achter den kop van den
snoek, den man uit zijn benarde positie
verloste, terwijl zijn loeide vingerto])pen
deerlijk gehavend te voorschijn kwamen.
De wondjes werden zoo goed mogelijk
aan de slootkant gezuiverd en de ge
wonde vingers met eene zakdoek verbon
den. De dag liep voor ons zonder
verdere ongelukken af. Uit voorzorg
werd den overigen snoek-exemplaren
door een paar stevige slagen op de her
senpan den bijtlust benomen. In een
paar uur hadden wij op deze wijze eene
goede 20 pond visch bemachtigd, waarna
de netten te saam gebonden en de terug
tocht aanvaard werd.

Onder een welverdiend hartverster-

kertje werd, nadat wij den landbouwer
voor zijne vriendelijke toestemming een
snoekje en eenige vorens geoffreerd had
den, in de kajuit om visch geknobbeld.
De le prijs was nl. de snoek van 7

]iond; de 2e prijs de beide kleinere snoek
jes, terwijl het restant den 3en prijs-
winner ten deel viel.
Onze Duitsche handelsvriend wenschte

niet mede te dingen; hatte keine Ahnung
mehr für Snoecke und kannte so ein
N-erdamtes luder selbst gebraten nicht
mehr leden. Aug. T.

VERGIFTIGE

Foti Aua. /•'. //'. fee'-

SNOEK VISSCHEN. DE VISCH WORDT MET PLOMBSTOKKEN OPGEDREVEN.

KAKTUSSEN.

Foto Aug» /'*. //'. V^gt.

SNOEK VISSCHEN. EEN MOOIE SNOEK T'.-ITV ZEVEN POND.

OVER het algemeen worden de
Kaktussen als onschuldige plan
ten beschouwd en van soor
ten, die vergiftige eigenschap
pen hebben, hoort men den

ook zoo goed als nooit. Toch zijn ei ,
volgens de mededeelingen van een Duitsch
wetenschappelijk blad, enkele sooiten,
die niet zoo onschuldig zijn als zij wel
lijken.

In Noord-Mexico toch, en wel vcwr-
namelijk in de staten Cohahuila en la-
maulipas, wordt er door Indianen uit de
Anhaloniwn Williamsü (Eclnnocaciis
Wüliamsn) een bedwelmingsmiddel be-
i'eid. De plant wordt daartoe in dunne
schijfjes gesneden en het gebruik daai-
van veroorzaakt een eigenaaidige be
dwelming, waarbij toestanden van diepen
slaap met aangename droomen en h^-hu-
cinatie's elkander afwisselen. Bij de
grootere feesten is het gebruik van di
bedwelmingsmiddel dan ook viij alge
meen en er zijn dan z.g.n. kaktiiseters,
die dagen lang in hun roes blijven, dooi
telkens, wanneer zij er uit ontwaken,
een nieuwe hoeveelheid van het midde
te gebruiken. Het is bij hen bekend
onder den naam pelotte of peyote.

Eigenaardig is, dat de uitwerknig dei
iielotte zeer veel gelijkt op die der
cocoïne en dat dan ook in Midden-
Amerika het middel veelvuldig ter op-

J'oto Aug. F
SNOEK VISSCHEN. IN DE SCHAKELS VERWARD
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wekking bij groote vermoeienissen wordt gebruikt. Bij bet
aanvaarden van grootere marschen zullen de IMexicaansche
indianen dan ook niet verzuimen om steeds pelotte bij zich te
hebben en een schijfje van een paar c.M. groot en enkele m.lM.
dik is reeds genoeg om inspanning, honger en dorst oj) voldoen
de wijze te bestrijden.
Deze mededeelingen hebben een paar Duitsche geleerden er

toe geleid een nader onderzoek naar deze kaktussen in te stellen.
Heffter te Leipzig onderzocht de pelotte en vond er twee zeer
sterk werkende alkaloïden in, die hij anhaline en pellotine
noemde. Dit gal Lewin te Berlijn aanleiding om jdanten \-an
het geslacht ."1 nhalonium te onderzoeken en ook hij vond er een
zeer sterk alkaloïd in, waarvan hij de werking oji dieren heeft
nagegaan, waarbij bleek, dat er een krampachtigen toestand van
verscheidene dagen door veroorzaakt wordt, zoodat deze werking
zeer verschilt van die bij menschen, waar een slaa]3 met \-izioenen
wordt te voorschijn geroepen. Ook Lewin doet mededeelingen
omtrent het gebruik der pellote bij de Indianen.

Veel pharniacologische onderzoekingen zijn bij kaktussen nog
niet geschied, doch ook de Cereiis grandi 'orus, de bekende
Koningin van den Nacht, werd onderzocht en ook bij haar werd
een sterk hart ver gif aangetoond.
De kaktussen zijn dus niet zoo onschuldig als men r'rij

algemeen denkt.
E. Tii. W.

BONTE SPECHTEN.Een nieuw- geluid klinkt er langs den boschrand. Tot nu
toe hadden de korhoenders en fazanten het hoogste
woord, toen de nacht hare vale wieken nog over de
heide hield uitgespreid, balderden en koerden en blie
zen zij al, en toen de dagvorstin in al haar pracht en

majesteit de intrede hield,
rumoerden ze nog op de stille
r-lakte. IMaar voor het zoo
ver was, waren de kleine zan
gers ook al uit de veeren.
Nachtegalenroep was niet van
de lucht, droomerig duiven-
geluid klonk uit de dichte
dennen, en scherp ratelde de
zwarte lijster zijn alarmkreet
door het onderhout. De
boomleeuwerikken op de hei
de hielden een beurtzang, en
sterk en doordringend klonk
hun zilveren geluid in den
ochtendstond. In het bleeke
licht van den komenden dag
worden de roodborstjes, de
winterkoninkjes en de rood
staartj es nu langzamerhand
zichtbaar, doch veel meer
dan silhouetten onderscheidt

men niet, en alleen aan de
geluiden zijn ze te herkennen.

Zimmermaun,

GROOTE BONTSPECHT BIJ DE

NESTHOLTE.

Tui n fluiter, bastaard nacht egaal,
spotvogel en lijster zingen overal, de kleine dappere winterko
ning knettert er tusschendoor. levenslustig ziegezagen de meezen.
'n paar draaihalzen ravotten in de hooge beuken, de nachtegaal
begint opnieuw-, de groenvinken blèren in de popels, en luid
roept de koekoek ziijn monotonen eenzang over bosch en heide.
En tusschen al dat jubelende vogelgeluid hoor ik plotseling

/•'oto ZhiimernitiHfi.

VIER JONGEN r.-/,V DEN GROOTEN ISONTSI'I-ICHT .MICT DE
moi-:der.

een nieuwe stem. een
Hinken. dur\-enden
roep, brutaal en vol
levenslust. Pix pix
]5ix ])ix klinkt liet
forsch lioven uit een
ouden eik. en ])ix pix
pix pix antwoordt
het een paar boomen
verder, 't Zijn lionte
spechten, ik ken ze
al verscheidene jaren,
ze behooren tot mijn
oudste r-rienden.
vrienden die je niet
licht vergeet. Toen
wij. 'n jaar of tien
geleden, miilden op
de Veluwe woonden,
broedden ze op nau
welijks honderd me
ter afstand r-an ons
huis. en sinds dien 1 1 1
tijd ontmoet ik ze overal op de \ eluwe. wel met zooveel als hun
groenen neef. maar die is er ook bepaald talrijk te noemen,
vooral langs den Zuidelijken rand.
Drie soorten van bonte siiechten kunt ge in onze bosschen

aantreffen, maar er is er slechts één bij. die er vnj algemeen
broedt, de groote bonte specht (Dendiocopus majoi L.). De
twee andere soorten, de middelste en de kleinste bonte specht
(resi). D. medius en D. minor) blijven vanwege de zeldzaamheid
voorloopig buiten besiireking. De groote bonte specht is overal

niaai' boomen \'oorkomen. Hij maakt tus-

}'nto ZhiiDicrmdun.

M.'iNNirrji-: i'.i.v di:n c.rooi'es
Si'ECHT.

IIONT-

op zijn plaats, waar

SC hen loof- en

scheid. Oude,

naaldhout,

verweerde

J-'otc Zinimcrvinuu.

MANNETJE EX WIJEJE r./.V
DEN GROOTEN BOXTSPICCHT

BEZIG MET HET VOEREN DE.R

JONGEN.

heuvels en laag land weinig onder-
boomen heeft hij het liefst, en met

r-lugge sprongen werkt hij
zich aan de stammen om

hoog. 't zij in rechte of in
sjuraalvormige lijn. waarbij
hij de scherpe nagels diep in
dé schors slaat, en op den
ste\-igen elastischen staart
steunt, die er door al dat
klauteren meestal \-rij have
loos uitziet. Vindt hij ergens
een bijzonder rijk insecten-
le\-en. wat hij door eenige
flinke snavelhouwen is te

weten gekomen, dan hakt hij
ijverig in het hout om bij
de lekkere beetjes te komen,
zoodat de spanen rondom
vliegen. Ook cle takken zoekt
hij ijverig na. en het is hem
daarbij totaal onverschillig,
of hij er zich bovenover voort
beweegt. of. evenals een \-lieg
tegen het plafond, er op den

koj) langs w-andelt. Nooit ziet men hem echter o]i boom-
kleversmanier niet den kojr naar beneden klimmen, en zelden,
maar toch altijd nog meer dan andere spechten, zooals de meeste
vogels, in de breedte op een tak zitten. De vlucht is vrij hoor
baar ruischend en beschrijft een ojr- en neergaande lijn. waaraan
men opjrervlakkig niet zou denken dat de vogel zoo goed opschoot.
De bonte spechten voeren alle de Duitsche kleuren, wit-zwart-

rood, en zijn daaraan direct van de levendig gekleurde groene
sjrecht te onderscheiden. De naam Eksterspecht, dien men in
Noord-Holland aan den groot en bontspecht geeft, is dan ook
zeer toepasselijk.
Over nut en schade der spechten laat de bekende dierkundige

Dr. Ritzema Bos zich als volgt uit: ,.Welke insectensoorten zijn
het. die door deze vogels op groote schaal worden gedood? Tot
de schadelijkste insecten in onze boomen behooren zonder twijfel
vele schors- en snuitkevers. Worden nu deze door de siiechten
in zoodanige mate in aantal verminderd, dat het wat geeft
voor de bosschen? Zeer zeker worden de groote dennensnuit
kever (Hylolnus abietis) en de kleine of bonte dennensnuit-
tor (Pissodes notates) en hunne larven door de soechten
gegeten; bejKialdelijk ziet men dikwijls dennenstammetjes.

de kleine dennensnuittor

er

sjioren van

nenscheerders (Hylesimis'piniiierda)^' /uÏTewoond t'"i
de sjoechten met bij voorkeui- snuit- ■ ■ ^tenlarven, en dit dient ten opzichte
sterk voortplanten, en in zoo groote getale

onder welker schoré de larven van ...
zich ophouden, met gaten bedekt, die door den bonten siiedit
ingeslapn zijn. _ Ook vindt men soms deriiehike

spechtende werkzaamheid der

en schorske\'ers en hunne
an insecten, die zich zoo

^■oorkomen
-TLciiv \ uui Lpianien, en in zoo PTr^,,ro „ + 1 .
het geval te zijn . wel, z-al de werkz.aanrlieid rlm v ^ we
kenen hebben. In T algemeen wonit 1 ^ ^moeite, verbonden aan het wegzoekm van'^'"^ ' " oote

nww schors- en snuit-'S 'nieg beloond. Moeten zij er toch
grootere insectenlarven - - ^■oorkeur daaruit

torren en hare larven
voor m de stammen hanrere'm'daiuiaië;;";
erootere . ^ 1 namn zzooals die van houtwespen en bok-
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torren, alsmede de groote roode liout-
rupsen (Cossus ligniperda), rupsen van
Scsia's, etc. Zeker doen de spechten
daardoor nut, maar daar in 't algemeen
deze grootere lioutinsecten in veel 'minder
gioot aantal \'oorkomen dan de snuit
en schorske\-ers, en een veel minder
groote rol ten opzichte van de lioutteelt
spelen, wordt ook het nut, dat de specli-
ten. als insecteneters doen, iiigevole^e het
vooriirelde feit veel minder groot dan an
ders het geval zoude zijn. Wanneer de
s])echten m den winter een menigte in
secten van allerlei soort, duizendpooten
inssebedden, enz., van onder de schors-
.schuhben der lioornen wegiialen, doen zij
ook daardoor nog niet zooveel nut als
men misschien zou meenen, want onder
de insecten, die daar een schuilhoek
tegen de koude zoeken, zijn er zoowel
nuttige als schadelijke, terwijl verder de
meeste voor de boomteelt en den land
bouw zonder beteekenis zijn.

Toch is zonder twijfel het nut, dat de
spechten als insectenverdelgers teweeg
brengen, in den winter het grootst.
Immers overal rondzwervende, halen zij
uit de reten van de schors en buiten
■van de schors af, tal van poppen van
schadelijke insecten, zooals die van het
insect der ,,wormstekige appelen" (Car-
pocapsa pomonana) en i'an de koolrup
sen (Pieris Brassicaej; ook de eieren van vele nachtvlinders,
zooals die van den processie-rupsvlinder, van den gevreesden
nonvlinder en van den plakker, die in groote hoopen buiten
tegen de stammen zijn aangeplakt, maar het ligt in den aard
der zaak. dat alle insecten en insecteneieren, die diep in de reten
\'an de schors verscholen zijn, daar beter kunnen worden weg
gehaald door de dimsnavelige boomkruipertjes, dan door de
diksna\'ehge spechten. Toch doen deze vogels zonder eenigen
twijfel in den winter eenig nut, en voor ons land staat als ^•er-
delger van schadelijke boschinsecten de bonte specht
bovenaan. . . ." Tot zoover prof. Ritsema Bos, van wien ik
nogeven de volgende minder gunstige getuigenis -v-an Dendrocopus
major wensch aan te halen.

, ,Als insectenverdelger is de groote bonte specht zonder twijfel
de nuttigste der inlandsche soorten. Maar jui.st deze soort eet
naast insecten, zeer vele zaden van boomen, met name die van
naaldboomen, eikels, hazelnoten, beuken, ook wel kersepitten.
Wanneer nu deze specht — de eenige inlandsche s]iecht, die
als insectenverdelger werkelijk soms nut teweeg brengt —
zóóveel zaden nuttigt, dan ligt het voor de hand, dat het nut,
dat hij als \'erdelger van insecten doet. lang niet zooveel te
beteekenen kan hebben, als men meestal denkt. . . ."

Spechten hebben de gewoonte om noten en dennenkegels in
een boomspleet te klemmen, en ze zoo kapot te hameren. Zulke
plaatsen, waar de grond vaak bezaaid ligt met brokstukken,
heet in het Duitsch heel aardig ..Spechtenschmiede" (Spech
tensmidse). Alle spechten roepen bijzonder ijverig vóór sterken
regenval*), en vooral de in ons land zeldzaam voorkomende zwarte
specht geldt als een goede weerprofeet.
Ook de draaihals, die trouwens nog in
de verte familie is, staat in dien reuk.
Een op zichzelfstaand geluid in onze
bosschen, dat ik er niet gaarne uit zou
willen missen, is het zg. trommelen der
spechten. Door bliksemsnel hameren op
het uiteinde van een tak, liefst een
doode, brengen zij deze in trillende be
weging, en al naardat hij meer of min
der het einde van een tak behamert,
is het geluid hooger of lager. Natuurlijk
maken de groote soorten meer kabaal
dan de kleinere, en men zegt zelfs, dat
een geoefend oor aan het trommelen kan
hooren. welke spechtensoort er bezig is.
Een enkelen keer wordt ook een door
een houthakker weggeworpen bus of
ketel een bron van genoegen voor hem,
en uit den treure bespelen zij dan deze
metalen xylophoon. Evenals hunne ver
wanten zijn de bonte spechten holen-
brrjeders, en wanneer de mensch hen geen
kunstmatige nestholten vei^schaft, timme
ren zij die zelf. Doordat reder ]aar- een
nieuwe holte gehakt wordt, komt drtden
kleinen holenbroeder-s, zooals rn^eze
roodstaartjes, uilen ander e nuttige
x-ogels ten goede, en dit bosscheii
waar geen holle boomen zrjn. lang metzrmder^ beteekenis. Het vlieggat loopt
oiuvaarts. om het binnendirngen
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in een holte van fl eschvormige gedaante, 0]i welks bodem de
ronde, glanzendwitte eieren komen te liggen. Zooals ojr de foto's
te zierr is, zijn de jongen al heel en al specht ..like". 't Zijn aar
dige beesten, maar tegelijkertijd groote schreeuwleelijkerels.

Volledigheidshalve deel ik nog even mee. dat de middelste
bonte S])echt slechts eenige malen in Nederland is waargenomen,
en eerst in den laatsten tijd is geldeken, dat liij ook, zij 't ook
in zeer zeldzame gevallen, broedt. De bekende ornitholoog A.
A. van Pelt I^echner determineerde een tweetal hem toegezonden
eieren, in iS()4 of '05 in Amerongen (Utr.) gevonderr, als zijnde
van D. medius, een deter-minatie, die dr. Rey, te I,eipzig. be
krachtigde, zoodat vei'gissing is buitengesloten.

De kleine bonte specht is een beetje talrijker, 't Is een
vogeltje, ter grootte van een musch, die o. a. br'oedende werd
aangetroffen bij Diepenveen, Zwolle, Sant])oort, in den tuin
var^rtis. Voorschoten en I..oenen o.d. Veluwe. A. B. WiG>t.^\.

♦) Zie „IJuilen" van 16 September 1911: De (Jrocne Specht.

VAN HOOGE BERGEN
EN KLEINE LEVENS.

(Slot).
OB en ik genoten van de reis terug met de electrische tr-ein,

die al maar daalde langs schrikwekkende rotsblokken en
bruischende stroomen en donkei-e bosschen. om eindelijk
neer te glijden tusschen bloeiende kla\er\'elden die hier

jrrachtig zijn.
J

I
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ZONNIG STR.4ATJE.

Na ons avondeten in Aigle begonnen we onzen toclit naar boven.
De weg had een nieuwe bekoring zoo 's avonds bij vallend licht.
Altijd deden wij hem 's morgens, eerst door de boschrijke hooge
streek om later te komen in de lichte wijngaai'den, waar je, tus-
schen dik steenen muurtjes loojrt en soms kijkjes krijgt ojr de
uitgestrekte wingerden, waarvan de blaren blauw zijn door het
kojiersulfaat waarmede ze bespoten worden. Telkens is dat
hard, allerhardste blauw in den feilen zonneschijn, want de man
nen dragen die met sulfaat doortrokken blikken op hun rug en
hun kleuren druipen van het blauwe vergift.
Nu was in de wijngaarden alles stil en zagen we over hun don

kergroen heen, langs ware bergsilhouetten, een vurige streej^ van
de ondergaande zon boven het even zichtbare meer van Genève.
Toen we de wijngaarden achter den rug hadden, kwam het bosch
rijke stille gedeelte. Een eind van Vers-Cort af zei Job ,,Nu moeten
we schreeuwen".

Foi" II A ''"'"ij

VAN HOOGE BERGEN EN KLEINE LEVENS, les alpes in

We riepen onze bergroe]), die we \"an den Brigadier geleeid
hebben en we kregen dadelijk antwoord. Duidelijk was de stem
van Brigadier en die van Monsieur Horna. • . , j
Ze waren er dus! en we stapten vlugger door, maar niet \eei

want een goede bergklimmer doet langzaam zijn weik. Na een
perenboomgaard, na een geitenweitje, de eerste huisjes \ an
Vers Cort, We riepen nog eens — toen hoorden we als een koor
van vele stemmen

,,I1 y avait un petit navire,
il y avait un petit navire
üui n'avait ja, ja, jamais

,,Toute la bande", bij de ,,Fontaine" de oude steenen pomp
op het plaatsje van Vers Cort!

Monsieur Horna vertelde me dat ze daai al lang gestaan hadden
en* al tweemaal hun welkomstlied gezongen hadden, denkende
dat wij het waren ,,qui montaient", maar de eene keer was het
een oude boer geweest en de andere maal .Monsieur Vernay uit
cIg

De maan kwam oji boven de ,,Agites", toen wij met ,,la bande
naar huis gingen en Job en ik waren tevreden dat wij met iii
Chamjiery woonden.

ChVER STERVEN' EN' ZOUERWEELHE.

Van'morgen vroeg in het mooie jonge licht een begrafenis. Een
begrafenis van den ouden Pcre Bertholet, dezelfde die Zondags
met Tedeski voor het witte muurtje zat te ])hiloso])heeren. Maai
ik hoor nu dat hij niet daar woonde waar ik dacht, maai \ lak
achter ons huis in een allerschilderachtigst huisje, naast het witte
muurtje en den tuin met de roze rozen. Het is een biuin oud
huis, het is geheel van hout opgetrokken en donker ,gewoi den
met den tijd en bo\'en voor het venster, waar ik dikwijls een
jonge vrouw zag met een witte doek om het hoofd, kleinen fel
oranje sterrekers en roode geraniums en slanke hoog o|;schie-
tende leliën.
Die bloemen trekken de aandacht oji het stille donkei e huisje,

waar een uitgesleten brokkelig steenen traji naar boven leidt. Er
is een groot kipjienhok tegen aangebouwd en de kijijien daarin
met de bloemen bij het i'enster zijn de eenige kleurtjes tegen
de rood bruine tint van het huis. In dat buis is twee dagen ge
leden de oude Bertholet gestorven en nu zal hij begraven woKlen.
Alle mannen uit het dorp komen hem den laatsten eer bewijzen.
Ze zijn in hun zwarte jiakken en het is een i'reemd gezicht, die
zwarte gestalten daar allen voor het huisje en in den tuin \ an
den buurman tusschcn de toefen roze rozen die zwarte mannen
op den weg in den vroolijken tintelenden zonneschijn. De dominé
is er ook en Monsieur Beauchani]), die dicht bij Box'eau woont
in een keurig chalet met zijn jonge Grieksche x'i'ouw een echte
klassieke schoopheid, behalve cleze twee en Monsieur Bonge zijn
allen die daar wachten boeren en liandwerkslui. Onder den boom
aan den weg oji een steen zit de oude Tedeski, die in dat zwarte
jiak in 't geheel niet meer op zich zelf gelijkt. Onder dat aarts
vaderlijk gezicht hoort een bloote nek en blauwe blouse niet
dat rare zwart. Ik kan zijn gezicht niet zien want hij heeft zijn
rug naar ons raam gewend; ik zie alleen dat hij naar den grond
ziet en niet spreekt, maar nu heft hij opeens het hoofd oji en hij
staat o]i, en neemt zijn jiet af en allen die daar staan oji den weg,
tusschen de roze rozen nemen de jietten en hoeden al'. De kic.t
wordt voorbij gedragen door vier mannen. Pere Bertholet gaat
zijn laatste gang uit het kleine donkere huis waar hij zijn le\ en
doorbracht, hij gaat voorbij aan het kleurige tuintje en het witte

muurtje, waar de zou dikwijls om zijn
oud hoofd speelde, aan de oude ,,fontai-
ne" waar hij zijn koeien liet drinken en
zelf dronk, en achter hem gaan allen die
hij gekend heeft in het dor]). Achter den
dominc en Monsieur Heaucham)) gaat de
oude Tedeski. Zij gaan den w eg door
het dorji, die meer stijgt en langer is dan
den buitenweg naar het kerkhof en dat
doen zij zeker als een soort eerbewiis.
De eenige wellicht die zulk een eeni'o'u-
dige begrafenis medebrengt en als de
stoet bijna bij den lioek \ an den weg-
is, komen de vrouwen uit de huisjes, ook
in het zwart, allen de schoondochter en
zuster en eenige vriendinnen en zij zien
met de witte zakdoeken in de handen
den doode na — een juiar vegen tranen
weg, anderen jiraten zacht en ook de-
kinderen die Père Bertholet gekend heb
ben komen uit de deurt jes en gluren den
stoet na. ... Nu is zij den heek om en
m niijn gedachte zie ik de zwart geklee-
de mannen langzaam het schelie zon-
behchte pad opgaan dat naar het dorp
\oeit en ik zie uit de in de schaduw van
hun da-t verzonken huizen, de vrouwen
en kinderen komen en de stoet aan-
staren, en ik zie b,, de school, waar de

P'i" de stoetinks afslaan om den heu\ el 0]i te gaan
waar het k euie kerkhof ligt met zijn wit
mai meren kruizen tegen het blauw derden vroegen morgen.
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niets af van Ie père Bertholet, ik heb liem alleen
tw te drie keei op de bank zien zitten voor liet witte muurtje
■achtei de roze rozenstruik, ik lieb geen enkel woord met hem
gesproken dan het „bonjour" of „bonsoir" in het voorbijgaan
•mi toch moe ik aan hem denken, aan dat stille heengaan van
hem , iemand nam het afscheid van het leven, terwijl alles zoo
rijk en bloeiend is. ■'

Many waters go on to the sea
But the 1 ivei of death flowest softest to thee and to me. . . .

In den tuin is alles vol druk levensgeronk — zoemende kevertjes,
fnommende vliegen, vogels die uit het fonteintje komen drin
ken, dat Mademoiselle Jeanne daar neer heeft gezet ojr een be
schut plekje en die gracieus doen met het roode kopje als ze het
\\atei in hun keel laten loojoen. Een jirachtig groen schitterend
lie\en Heeisbeestje dribbelt over het jiacl vlak voor m'n voet,
zoekt tusschen het gras en beklimt dan een glanzend halmjrje
dat licht met zijn schitterende last mee buigt.

,,Voila les cerises!" dat is Madame .Dubuis, die heel uit Aigle
komt met haar ezel en haar zoontje Jean jjlus de manden met
de wit roode kersen, die aan weerszijden van ezeltjes rug han
gen. Madame Dubuis lijkt op haar kersen- blond en blozend
■en rond en bij ons tuinhek begint ze den ezel vast te ontladen,
want ze weet wel dat de Brigadier haar veel af zal koojien en de
ezel kijkt al onderzoekend naar binnen en wat hij wacht komt
gauw, Mademoiselle Jeanne, met haar groote tuinhoed oji, grab
belend in de zakken van haar blauw werkschort om er klontjes
suiker uit te halen. Op dat ezeltje van Madame Dubuis zijn alle
kinderen gesteld, zelfs Renée een klein verlegen boerenkindje,
dat aan weerszijden van haar oortjes een blauwe strik draagt
oj) de blonde krulletjes komt toegeloojren om te zien hoe hij
klontjes eet. Het is dan ook het ge .vichtigste voor den ezel:
hij zal over die klontjes jihilosojrheeren den heelen langen weg
denk ik met zijn kersen op den rug, en misschien straks terug
gaande ook, als al de kersen verkocht zijn en Jean ojr zijn rug zit.

Ik hoop niet dat je vindt Amico, dat ik heel onbelangrijke
dingen vertel vandaag, eerst over een ouden man die dood gaat
OJ) een dag dat het toevallig mooi weer is en dan over een ezel
die klontjes suiker eet! Het leven geeft soms niet meer belang
rijks dan dat en mij dunkt dat als wij konden weten wat er om
is gegaan in den ouden Bertholet toen hij het tijdelijke met het
•eeuwige verwisselde en in den ezel als hij zijn weg wandelt met
zijn \'racht op den rug, dit toch zeker wel belangrijk zou zijn
voor ons. Het innerlijke zou ik zeggen is altijd belangrijk ook
voor de allergewoonste uiterlijkheden — en nu voer ik toch wel
in jouw schuitje IMijnheer de schilder, die mij eens zeido dat een
jiaar schoenen schilderen iets was wat je leerde te zien de ziel
\-an een mensch:

Toch heb ik nog wel iets ongewoons voor je! We hebben hier
n.1. sneeuw gehad midden tusschen de rozen en anjelieren. Neen,
ze is hier niet gevallen, zulke ongewoonheden geeft Zwitser
land niet in de warme maand Juli, maar boven oji de bergen
lag ze natuurlijk en Job en ik hebben ze \'oor een langen tocht
naar het meer \-an Nairvaux meegebracht in onzen Thermos-
flesch, die alles ongerejit laat zooals je weet door hermetische
afsluiting. Zoo kwam het dat we een groote sneeuwbal konden
rollen in den tuin en dat de kleine Rence ijsvuisten had door
miniatuur sneeuwballen te gooien op het warmste van den zomer
dag! En nu terwijl ik dit zelf schrijf ..A.mico is het zoo warm als
nog nooit in mijn achteraf pavilloentje, waar de zon binnen
krnijit en me gaat verjagen. Een blozende jierzik oji een schaaltje
\'oor me, die Job meebracht van Aigle,
geurt me toe. Het is jammer dat ik
geen ander woord vinden kan om mijn
jicrzik te qualificeeren want jierzikken
blozen altijd en in ieder boek — maar
daar het un eenmaal zoo is, laten wij
haar blozend laten en ik eet haar sap-
jiige blozendheid in den zonneschijn \ an
liet bergland!

ViVE I-.-V LIHEKTÉ!

Madame Bonno en Zwitseiland zijn
me ojicens geheel anders vooigekomen
sedert gisteren, Amico. Waarom dat jriist
gisteren is gebeurd en waai om ik juist
Madame Bonno jrik uit ons troejije jren-
sionnairs hier zal ik je uitleggen, (iiste-
ren n.1. was het de iste Aug. de giootc
feestdag voor Zwitserland. Op den
.a\-ond van dien dag werden in 1291 de
•eerste vreugde vuren ontstoken oji de
bergen, door de krachtige mannen die

•de 'vrijheid verkondigden tegenover de
Oostenrijksche overheersching. Waltci-
fürst, Arnold de Melschthal, Weinei
Staufiach toonden door hun krachtig
■ojitreden dat een \'olk van herders hun
vredelievendheid ^■er- loochenen als het
■er ojiaan komt de vrijheid te behouden.
En nu ontsteken alle bergen hunne
vuren op dien avond en alle klokken
luiden in Zwitserland en er is een heili
gen ernst en een heilige vreugd in alle
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harten. Het feest wordt een\'oudig gevierd — niet heel luidruchtig,
niet overdreven. Zwitserland is eenvoudig, k niet luidruchtig.
Op den dag zelf was er zelfs niets te bemerken van den buiten
gewone dag, ten minste niet hier in de bergen. Sommigen hadden
zich met de roode wit bekruiste vlaggetjes getooid., anders niet:
maar des ac'onds tóen daar ojieens de eerste Lichten op de bergen
begonnen te tintelen, de klokken beneden m de dalen begonnen
te luiden, toen voelde je opeens dat Zwitserland een mooi, groot,
intiem feest vierde, het feest der vnjheid en hroederschaj) die
gelijkdenkenden vereenigde.

Toen kon Madame Idonna het niet meer uilliouden, ze had de
,,mal du jiays" ojieens te pakken en verdween langs het steil
heen schietende jiaadje dat naar Vers-Cort en Yvorne en Aigle
voert. . . . Het was niet zulk een bijzonderheid dat Madame
Bonno naar beneden wandelde, maar ik vertel het je omdat
Madame Bonno zoo goed voor mij Zwitserland vertegenwoordigt.
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Stel je voor een kleine vrouw, met donker stijl haar eenvoudig
in een knoetje gedraaid langs het kleine hoofd. Een stil menschje,
hij nadere kennismaking goed ontwikkeld, met een tikje muzi
kaliteit, met gevoel voor natuur en kunst; misschien ook bij
nog \'erdere Irennismaking fermer dan men zoo oj) het eerste
gezicht zou zeggen. Iemand met frisch gestreken blousetjes,
en een zwart lakensch rokje tot even op dc j^raktische rijglaarsjes;
iemand met een borduurwerk en soms met een boek en nu ik
over haar spreek, kan ik niet zwijgen over dat wat Zwitserland
zulk een eigenaardig land doet zijn, en zoo krachtig maakt, de
democratie. De afwezigheid van alles wat naar standsverschil
riekt. Madame Bonna n.l. is dc vrouw van een eenvoudige schoen
maker en het merkwaardige is dat noch de notarisvrouw, noch
de bankiers-, noch de dokters- en leeraarsvrouw, hier ook aan
wezig, de neus voor haar optrokken. Zij werd ook niet ,.geduld"
'zooals bij ons in Holland in een pension zou gebeuren, dat be
hoeft volstrekt niet, want zij is even ontwikkeld als die dames,
en evenzoo ,,dame" als zij en heeft waarscliijnlijk dezelfde op
voeding ontvangen als zij. Omdat Madame Bonno dus zoo de
eenvoudigheid in alle opzichten vertegenwoordigt, vergelijk ik
haar juist nog even met Zwitserland.

Vermoedelijk is zij heel gelukkig met haar schoenmakertje,
die in het stadje Aigle beneden in de vallei, schoenen maakt
voor zijn medeburgers, want juist
op het oogenblik dat wij ge
hoord hadden om op een open
plek vanwaar men de geheele
vallei goed kon zien, te luisteren
naar de klokken, kwam de papil-
Ion bleu buiten adem aangeloo-
pen en riep: ,,Voila Madame Bon
no qui desccnd!"
Wij konden haar niet meer

zien door het struikgewas dat
het steile pad aan ons oog ont
trok, maar Monsieur Horna die
een oogenblik later bij ons kwam
vertelde dat hij een tenger vrou
wenfiguurtje den berg had zien
afhollen en in de duisternis niet
goed kunnende onderscheiden had
hij gevraagd: ,,C'est vous itla-
damc Bonno?"

,,Ja, ja, je derxend. ...! ik
moet naar beneden, naar huis!"
Dichterbij gekomen had hij tra
nen in haar oogen gezien.

,,Ze is zonder hoed", zeide Ie
pa])illon, ,,zoo o])eens, tont a
coup, toen daar de klokken be
gonnen te luiden, juist toen wij
hierheen wilden gaan, zei ze tegen
me: ,,lk ga niet mee, ik moet
naar mijn stad, naar mijn man".
En ik vroeg nog of ik niet iets
voor haar zou halen, een shawl,
een hoed, maar zc was al weg
voor ik iets kon zeggen'."

,,C"ctte jretitc dame!" zeide
iemand op het gras naarh mij.

,,Als zc haar man maar \-indt!"
,.En die stecnigcn weg bij

ar'ond!"
,,Hct duurt wel een uur eer

ze beneden is!"

,,Pourtant, c'cst joli, j'aime ca!"
Wc zaten allen naast elkaar

O]) het glooiend grasveld. Het
was een prachtige avond. De maan flonkerde al hoewel ze half
was met een mooie ster dicht bij haar, naar beneden en overal,
overal begonnen nu de vreugde vuren te schitten, blauwe, roode
en gele. Kleine ronde oogen die ons aankeken van de Dent de
Moigue,^ de Jumelles, de Cornet de Bise, zelfs \'an dc boogste
t0])pen der Dent du Midi! En vreugde vuren ont\-onkten beneden
in Aigle, in Yvorne, in Rochc, in Bex. .. . En ik moest denken
aan Madame Bonno dat kleine stille vrouwtje dat nu door de
klokkenstemmen getrokken lie]) naar haar stadje, naar haar huis
en haar man, langs den moodijken donkeren weg, die zonder
zich een oogenblik te bedenken gezegd bad: ,,Ik moet gaan,
ik wil bij hem zijn van avond" — die straks misschien ademloos
met glinsterende oogen zou staan bij bet Bengaalsch \-uur waar
haar man baar plotseling zou ontdekken in den rooden scbijn,
zijn viouw die hij dacht daar boven oj) de bergen waar bij haar
voor haar gezondheid gebracht had. Ik vond er ook iets moois
in, Amico, een élan, iets onverwachts in die stille kleine vrouw
met haar borduurwerk en haar boek. — Zwitserland en Madame
Bonno waren dien avond zoo anders \-oor me. Tot nu waren
ze beiden voor me, een stille bescbeiden \'rouw. nu waren zc
een ernstige ,een diepvoelende, misschien oogenblikkelijk harts-

■ tochtelijke voor me.
Toen de klokken allengs hun luiden staakten, die van Yvorne

het laatst, na de zilveren toontjes zelfs van Bex, begonnen de
meisjes Dumas te zingen. Het zijn vier onderwijzeresjes, zusters,

J-'oto If. .i, A'onij.
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baar nnieder. Ze mgen:die hier ]ias zijn gekomen met

La iiatrie est sur nos monts.
Sur les roes quc nous aimons
Elle est sur les blanches cimes
Les glaciers les noirs abimes
Sur les neigeuses hauteurs
Sur les monts et dans nos couis!

En in het dorii waren al de kinderen bij elkaai gekomen met
lamiiions aan stokken. Op de boeken clei weggetjes stonden
ze met elkaar te zingen: ,,Enfant de la Monta.gne en ,,\oble
croix de l'Helvetië". Het onzekere bewegende licht xuel op hun
gezichtjes. De boeren en boerinnen stonden er om heen en zon
gen zacht mede. In de tuinen der pensions bengelden kleunge
lamjiions onder de boomen en het zat er vol gasten die wij nog
nooit gezien hadden; donkere gedaanten die stil luisterden naai
de zingende kinderen.
De ..Brigadier" had haar tuin ook \ ersierd in onze afwezig

heid. Onder de linden boomen bloeiden zachte kleintjes \ an
roode en jiaarsche lamjiions. Daar hebben wij allen lang gezeten.
Amico en goudgele Y\-orne gedronken en de meisjes zongen
N'oor ons haar heele liederenschat tot laat in den avond, liedjes
i'an Delcroze, een\'oudige dingetjes van het land. over kleine

herders en koeienmeisjes, (wei
den wijnoogst en de trouwlus
tigen in de Lente en de oudjes
in den Winter en wij scheidden
met een ,,\'ive la liberté!"

.Madame Bonno is van morgen
weer met de dikke diligence
terug gekomen : natuurlijk zoo
als zij gegaan was zonder hoed.
Zij werd, als \-an zelf sjirekend
er mede gejilaagd dat zij door
manlief onmiddellijk terug was
gestuurd. Later kwam zij bij
mij in het jirieel, het mooie
jirieel in de tuin \-oor de gasten,
(niet in het \-erscholen hoekje
waar ik dit schrijf!) en ze zei:

..("est quelque cbose, mada
me, Ie mal du jtays!"

,.Ja, ja, zei ik. het is erg als je
zoo verlangt naar je land!" Het
grajijnge was dat we ..bet land"
(luidelijk zagen li.ggen \-anuit
ons jirieel waar de bessenboom-
jijes met groene blaren en Iialf
\erscholen roode trosjes naar
binnen gluren: en we lachten
allebei ,,Toch. (kiclit ik, blijft
heimwee niet heimwee, ook al is
bet land waar je naar verlangt
oj> een uur afstands ? ook al
kan je het bereiken zonder er
je hoed \-oor op te zetten?
.Madame Bonno's gevoel bracht

me duidelijk in herinnering het
heimwee ilat alle Zwitserschen
eigen is. Zij kunnen niet bui
ten hun ..beau jiavs", buiten
bun bergen en hun valleien....
,,.\ls je ook in zoo'n land woont!"
zei Madame Bonno, dat kan
iedereen toch wel begrijjien !"
land te hebben met bergen en
ik zeg het je heel in \-ertrouwen

.'^mico. ik verlang naar mijn weilanden en slootjes en koeien,
naar de hei en de berken, naar onze boerenhuisjes en kojieren
emmers, naar onze wolken, naar onze molens, naar onze wilgjes
langs de vaart....

Ik zeg dit jou alleen en ik zeg het heel zacht, want het is niet
voor Alpen ooren geschikt ik verlang, maar heel lang zal
ik niet meer verlangen want over drie dagen neemt de gele dili
gence ons mede. itlonsieur en Madame Horna. iMiss'(londale
en ons.

Dan zeggen we de bergen en de menschen vaarwel dan
zingen we:

I.IU'ENS.

Maar het is niet noodi,g een
meren en rotsen en valleien
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Mes Aljies, adieu, adieu, adieu!
^ Je vois dans les mers vos cimes chenues.
\os noires tcfrets. vos heureux chalets

Ju.squ'an lointain rivage
Votre cclatantes images'
iM'accomjragne en tout lieu

iMes Aljies, adieu, adieu adieu!
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