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OVERIfSELSCHE
LEGENDES.

I. DE WITTE WIVE VAN ESPELOO.De machtigste van alle witte wiven, die in de veertiende
eeuw liet Overijselsch heideland bewoonden, was olde
Mineke, die haar schuilplaats had geslagen en uitgehold
in een diepe zandkuil bij den Holterberg.
Ze moet een afzichtelijk vrouwspersoon geweest zijn:

haren had ze niet meer, op den kalen schedel waren slechts twee
groote, door zwarte aderen doorgroefde, vuil-bruine wratten, die
als ze snel liep, om een jongen boerenzoon te vatten, een blauwig
licht spreidden. Ze had maar een smal voorhoofd, en geen wenk
brauwen, oogen echter onmiddellijk onder de wimpers, rond als
bij een uil, en even fel-groen van kleur. Inplaats van een neus
had ze een driehoekig gat midden in 't gelaat. Doch 't aller-
\-reeselijkste om te aanschouwen wa; haar mond: door de kleur-
looze lipjien schoten aan weerszijden twee gele, half-vermolmde
e\-erzwijn-tanden naar voren, die, als olde Mineke vertoornd
was, en in langen tijd geen boerenzoon op haar jacht had gevangen,
slangegif uitspoten.
Een van de armste jongens uit de streek, — en dat wilde wat

zeggen, want er was groote schraalte op dezen dorren grond —
was Galt, wiens vader een hutje bezat vlak bij olde Mineke's
groeve. Omdat hij er gewoon aan was de wive des avonds uit
te zien gaan, — gelijk een witte nevel sloop ze langs de helgele
holten en de donkerblauwe heide, en eerst als het nacht werd
\'erwaasde haar blank gewaad binnen-in het diepe, roerlooze
duister — was hij niet bang meer voor haar; zij liejr hem snel op
een afstand voorbij, en jjas wanneer zij ver-verwijderd was,
merkte hij, hoe zij haar lenig lichaam kronkelde, bij het bestaren
van een buit, en dan haar wijde armen als vleugelen wijd sjireidend
uit, haar prooi zou overvallen. Dan klonk soms een smartelijke
kreet tot hem door, gelijk van een stuk kleinwild door een bunzing
belaagd, dat geen ontsnapjien meer weet. En toch zou de ander
de aandringende klauwen hebben kunnen ontvlieden, indien hij
slechts de tooverspraak tot driemaal toe had gezegd:

Old, old Mineke
Ik goa met oe nêet met, i)
Ik heb mien zinnen en minnen
Op ander mèken 2) ezet.

Gait dacht er dikwijls over na, waarom zij, die door de ellendige
l) mee. 2) meisje.

„ets „er*.. ad,,erv,,lg,
verweerden, , ],etzelfde oogenbhk dachten aan
klauwen dreigden, ^ Ucwnonde eroe\'e \-erborgen. Menigeen,
het goud, had glkend - anner
dien liij m zijn knajien j , | on de rijke IJsel-uiterwaarden
.,„gda..l.ij IX.».- „.tte

"e xSl tod r,ê ie„,a..d, dienae
„ad gesleep., der rijte
hoopte meer dan een in opdat hij geld zou winnen,
de witte wive hem achtervolgen zou, < P " J « j ;„rnand hem
en toch zichzelf zou kunnen \ei-ontscIiuhhgen hem
verweet, dat hij het oji oneerlijke
De witte wive scheen eigenlijk wed

zoeken en wie haar ontwijken wilde. Waarom giceu ze anueis
Unes Ga t heen die zoo dicht bij haar woonde, en naar wie zesSts emr jSar assen te schrij^ien lia<D En waarom wist ze
'TeXrlaUlgSltoals er n.,g ee.r ge.vees, was - alles
lachte, leefde, tintelde, en geen smal lijntje schaduw was er of
er beefde nog zonlicht door - en tot aan den horizon vloeiden,
stroomden snel beken, ri\-ieren, zeeen \-an glans m sjiel en leutig
heid — de vogelen stoeiden en kwinkeleerden — en de bloemen
striemden haar felste kleuren, kleuren van den eersten bloei
zelfs op den droogsten, meest verlaten grond muURnjb
zilvereni oneindigheid — een lentemorgen, zooals er nog nooit
een geweest was, ging Gait naar 't kleine
liedje, dat hij van een minstreel had gehoord. Telkens bied hij
staan, om diep adem te halen — dan zweeg zijn stem de melodie,
doch die bleef na-trillen in zijn bloeil, en zonder dat Inj liet wist,
was hij het liedje geworden, dat de minstreel oji zoo zoete v\ijze
had gezongen en getokkeld. Zooals de zee zich ojient wjoi den
stroom, die haar ééns moet bereiken, zóó was zijn ziel dien dag
ojien voor de liefde: één was hij met de lente iondom hem, een
deel van dezen voorjaarsmorgen. En, — zijn de wegen der men-
schen toevallig? — hij ontmoette oji het smalle pad, dat over de
heide slingerde, Golida, de dochter van den rijksten boer, zoover
Salland reikt.

Men vertelde, dat Golida's vader door olde Mineke aan zijn
schatten wms gekomen. Niemand wist dit zeker, altijd had hij
erover gezwegen. Hij was een stuursch man, die voor geen ridder
of baron onderdeed in trots en kracht. De edellieden oji de kas-
teelen beschouwden hem als hun gelijke: nooit zou hij zich voor
hen blootshoofds vertonnen, en een machtig wajren was de knods,
die hij steeds in zijn hand voerde, waar het scherpste staal slechts
even in kon doordringen. Het was het hout van een onbekenden
boom, roodbruin, en met vreemde schriftteekens bekrast: niemand,
die zich in droom of dommeling een beeld van hem in zijn geest
schiep, of hij zag hem met den knods gevvajvend.
Ook Gait, nadat hij Golida genaderd was, en haar aanzag gelijk

een droomend man, ontdekte naast het jonge meisje haar breerl-
geschouderden vader, den stok in de hand.
Haar jonge lach echter scheurde de nevelen, die zijn geest

omhulden, uiteen, en, wakend, bemerkte hij, dat zij beiden alleen
stonden oji het kleine, smalle jvaadje.

Zij groette hem vroolijk. Meer dan eens had zij hem gezien, als
hij werkte op het Kloosterland, of des Zaterdagsavonds, als hij
met zijn weekloon, wat koren, wat brood, wat meel, huiswaarts
keerde. Hij keek haar nauwdvcuriger aan dan anders. Hoe ze
leek 0J5 de iMaagd in de kerk te Wiljie, dacht hij, met haar vroom-
geheven wasbleek kopje, en haar oogen goud van het zonnelicht,
dat haar heele wezen omstroomde. En toch — lioe menschelijk
weder was hem haar gelaat, haar lach, haar beschouwen. Men
schelijk, natuurlijk en goddelijk was ze als het lied, dat hij van
den minstreel had gehoord.'

,,M'aar ga je heen? ' vroeg ze in haar zangerige Saksische taal.
,,Naar het dorp".
,,Wat doen?"
,,Werk vragen bij den baron".
Hij zeide het op noi'schen toon. Waarom was juist hij gedwon

gen voor den edelman te arbeiden, als was hij nog een lijfeigene —
waarom had Inj geen stukje groml? Ja, er was wel een middel
waarlijk vrij te worden — als hij dien avond olde Mineke wachtte.

Hij huiverde, neen, daartoe zou hij nooit overgaan.
meisje jiraatte onbevangen met heiu, en telkens

l»em aanzien. Ook haar was het zonderling te moede
WrsTiaar oT^f-,1" lentedag alleen ging: het
iiadi^ien iw dien tijd, voor ze hem ontmoette, zijn beeld
Ze snmV n Pt "'1 toevallig, dat ze hem tegengekomen was.

Hifda ïï over oi • bepeinsde.
af te vrLen wi? i.a " pipiigde zijn geest, door zichzelf
geduld zoolancr pr waarom men haar had
grond.' Ze letten er hadden oji den dorren
werd en hii haar "''j samen liepen, tot het avondweui, en nij Jiaar zwijgend vere-ezoldn nnoT- i ■

en'J^iSln^'si^S^^Sl';:-^ Met hoon
gelen in zijn hanl ^ hij zachtjes wie-
't heele'\lsdomVBh'j™^o,,''de1S ^^clioonste vrouw uit
je me zoov^eel goud kunt geven ak ii-'i" weerom, vóórmaak je kennis met dit^lmu ^
berouwen". ' L* een wijze, die je eeuwig zal
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Gait wilde antwoorden, maar voor hij een klank had kunnen
uiten, was Golida gevlucht, en langs haar vader heengeslopen.
Hij zag, dat hier met geweld niets te bereiken viel, en met gelrogen
hoofd, als een schuldige, ging hij naar zijn grond terug.
De nacht weefde zijn eerste, teerste sluiers door het gedempte

licht van den avond — en waar in den morgen zonnelicht was
geweest, was nu een trilling van duisternis. De vogelen van
het donker stieten hun klagende, angstwekkende schreien uit
hoog in de lucht, en de echo van hun schor geluid vloeide over
den stillen schemer, die de vlakte vulde.
De geest van den jongen man, die zoo eenzaam zijn weg ver

volgde, werd door dien klank getroffen, en onmiddellijk dacht
hij aan olde Mineke, die ook thans zeker op buit was uitgegaan.
Nooit was hij angstig voor haar geweest; toch klojjte op dat
oogenblik zijn hart, en 't duizelde hem, dat 't hem leek, of hij
niet op dezelfde plaats zou kunnen blijven staan. — Tot zijn
venvondering bemerkte hij, dat ze niet verre \-an hem bleef,
gelijk anders — Ze naderde hem, ze stond voor hem stil, en hij
clacht, dat hij haar grijpen wilde. Haastig zeide hij de spreuk:

,,01d, old Mineke,
Ik goa met oe neêt met.
Ik heb mien zinnen en minnen
Op ander mèken ezet."

Zij lachte spottend, hoewel ze hem niet durfde te naderen, daar
het uitspreken dier vreemde woorden een toovercirkel hadden
geschapen tusschen hem en haar. Toch mocht zij op hem indringen
met den wil van lach en woord. Als uit de verte zóó zacht, als
van een zoete vrouwenmond zoo soepel en vleiend, als van een
mensch, die zich van macht bewust is, zoo dreigend, klonk
hem haar stem.

,,Meen je dan. Galt.... meen je dan.... dat je Golida zult
krijgen zonder goud ?...."

Hij hief zijn arm buigend op, als wilde hij een slag afweren.
Van alle zijtien, niet alleen uit den nevel vóór hem, maar uit
alle nevelen, die hem omringden, stuwden fijne stemmetjes op
hem in, en zijn wil was te verlamd, om aan hun geu'eld te ont
komen.
,,Meen je dan, Gait.... meen je dan.... dat je Golida zult

krijgen.... zonder goud
Zijn bewustzijn zocht de woorden van het oude lied, dat hij wel

duizendmaal voor zichzelf had gemompeld — als hij des avonds
naar de heide had gezien, waar de witte wive joeg. Driemaal
moest hij de spreuk zeggen — met moeite vergaarde zijn geest
wat poovere klanken. Wist hij dan 't wijsje niet meer, en kon hij
den nevel vóór hem, de witte wive, die zich al gereed maakte
over de grens te schrijden, die haar van haar buit scheidde, niet
uiteen doen jagen met de vreemde woorden, die ergens verborgen
waren in zijn afgematten geest? Doodsnood deed zijn bloed ver
starren. En eensklaps, als een juichkreet, achter elkander, sloegen
en formeerden de woorden zich in zijn hersenen, en, op het oogen
blik, dat ze los wilde springen, haar scherpe klauwen \'ooruit,
zeide hij ze :

,,01d, old Mineke,
Ik goa met oe nêet met
Ik heb mien zinnen en minnen
Op ander mèken ezet".

,,Wees niet dom" — ruischte hem haar stem tegemoet. ,,Gait!
zeg 't niet voor de derde maal — dan moet ik heengaan. In de
groeve, waar ik woon, heb ik het goud. lederen morgen, als de
zon opgaat, pluk ik goud, goud, goud van de horizon en verberg
het diep in het zand, waar niemand het vinden kan, als ik alleen.
Wel zijn mijn klauwen scherp, als ik je aangrijp — hoe zou ik
anders mijn prooi kunnen vasthouden? Het duurt niet lang,
dat je pijn voelt — en denk eens aan, hoe het goud blinkt. Lang
heb ik op je gewacht — ik wist, dat je me haatte en dat je achter
elkander de vreeselijke woorden zou zeggen, Gait, die mij doen
vluchten. Ik heb geen tijd voor een nuttelooze jacht, daarom
heb ik je met rust gelaten, al deze dagen. — Luister naar me.
Ilc heb veel menschen gelukkig gemaakt, Golida's vader ook —
al zijn goud heeft liij van mij. Bijna allen, die van dezen dorren
grond trokken, en nu in rijkdommen zwelgen op de groene landen,
hebben hun goud van mij. Waarom jij niet, Gait? Als je Gohda's
vader het goud brengt.... denk je dan.... dat hij zal vragen....
van waar je 't hebt gekregen — hij, die zelf schuldig is? Hij vraagt
om goud. Goud willen alle menschen, dat ik pluk van de horizon,
des morgens vroeg, en naar mijn hol breng".

,,Ik verlies mijn zieleheil niet om 't goud, witte wive".
„Meen je, dat je haar zult krijgen.... zonder goud.... goud....

goud...."
Lokkend-zoet daalde het woord uit de hooge wolken rondom

hem. Goud goud goud 't Leek hem, of de mist,
die de heide vulde, purper werd gekleurd, en of gouden munt
zachtjes neerviel goud goud goud
Hoe was het toch, dat de witte wive, zoo oud en leelijk, zulke

wonderlijke diepte wist te leggen in de klank harer stem — gelijk
van een klok, die roept en smeekt ?
,,Wie zal je het kunnen bewijzen, Gait, dat je het goud.... goud

.... goud.... hebt van de witte wive ? Een paar menschen zullen
het achter je rug zeggen, maar als je bij ze bent, kruipen ze r'oor
je in het zand, en omklemmen je knie. Om het roode goud. Je
kunt er den Kloostergrond bij koopen, de akker is dichtbij den
grond van Golida's vader, en voor goud goud goud....
koop je 't land, wat daartusschen ligt. Waar je nu werkt, zal je

anderen laten werken. M'end je gezicht niet af. Eens zul je in
mijn handen vallen, waarom zou je wachten, nu je toch zeker
weet, dat je aan mij zult behooren? Altijd zal het goud je lokken,
weet dat wel. \\'eet dat wel. Weet clat wel. Meen je, dat je
voortaan rustig aan de deur staat, als ik langs je heenga, en je
mijn gewaad in de verte ziet ? Altijd zul je denken, dat ik de
machtigste ben ̂ •an alle witte wiven. Je bent nog jong, een pas-
beginnende menschenziel, je weet niet, wat \'erlangen is en hoe
twijfel branden kan, Gait...."

Hij hield de handen \'oor de ooren, dat niet meer de klank van
haar stem zijn bloed kon kwellen, hij sloot zijn oogen, om haar
niet meer te zien. Hij wilde voortschrijden, zijn ooren \-erdoofd,
zijn oogen verblind, en hij meende, dat hij haar woorden zoo niet
zou kunnen hooren, haar gedaante zoo niet zou kunnen aan
schouwen. Hoe hij zich vergiste! Haar stem klonk hem luider,
en haar gestalte, zooals zij algemeen werd beschreven, kon hij
niet bannen. Ze was geen nevel meer. Ze was de witte wi\ e
geworden, kaalhoofdig met de blauw-glanzende wratten en uit
haar voorovergestoken zwijnetanden S]root 't gift, dat ze zou
spuwen in de wonden, door haar wreede klauwen geslagen.

,,Je bent mij vervallen, Gait", murmelde ze, terwijl ze hem al
vastgreep en hij al gevoelde, hoe haar nagels groefden in zijn
vleesch. ,,Beter is het voor je, je nu over te ge\-en, dan altijd
angst te moeten lijden — en je toch ten leste te moeten buigen.
In mijn hol wacht je het bloedroode goud. Morgen ga je naar
Golida's vader, je schouders zullen zich buigen onder den zwa
nen last van het goud.. . . goud. ... goud.. .. dat ik op je rug
zal stapelen, morgenvroeg, voor het helle daglicht het goud.,
goud.... goud.... aan de horizon heeft gedekt. Morgen is
het mooie meisje dijn".

,,Nooit", riep hij heesch. ,,Nooit op die wijze, witte wive!"
Hij stond stil en ten derde male nadrukkelijk schreeuwde hij

het lied.

,,01d, old Mineke
Ik goa met oe neêt met.
Ik heb mien zinnen en minnen

Op ander mèken ezet."
Hij opende zijn oogen. Alle nevelen weken langzaam terug, en

vervloeiden in de verre duisternis. Een heldere lentenacht was
om hem heen: hij zag de heide, als altijd des a\'pnds, wanneer
hij aan zijn deur stond: alleen de grond was donker, fluweelig-
blauw met hier en daar een streep zand, matgeel. Van den hemel,
fel van glans, zonder andere kleur dan wit met een teere nuan
ceering van violet, brak uit één oneindigheid van flonkering, tot
aan den nacht der aarde toe. Slechts aan de kim waren vage
wolken, weifelend van tint. Daar joeg, als in de vorige avonden,
de witte wive verre van hem, ze bleef op wijden afstand, sluiereml
en vliegend in haar wilden hol. Ze bekommerde zich niet meer
om hem. Hij, duizelig, sloeg zijn hand aan zijn i'oorhoofd, en
haalde diep adem. Langen tijd stond hij stil.

Eindelijk liep hij verder door den glanzenden nacht tot aan
de donkere hut, waar hij en zijn vader woonden. Hij wierp zich
neer op den grond, waar alleen wat bladeren waren uitgespreid —
en wachtte den troost \'an droom en slaap.

Alle rust bleef hem verre, dien nacht. De witte wive drong
zich door de spleten van het hout en ze stond aan den wand,
hoog tot aan het riet, waarmede de hut was gedekt. Dichterbij
komen mocht ze niet, want driemaal was de tooversjireuk gezegd.
Haar stem echter klonk zeker \-an triumf.
„Zoek niet den slaap, want in den slaap ben ik machtig voor

de menschen, die mij willen vinden. In den slaap kan ik je gedach
ten dwingen naar mijn wil, en wanneer je dan morgenc'roeg o])-
staat, ben je moede en als een oud man weerloos. Veel gift strooi
ik in droomen, in den sluier om het menschelijk bewustzijn ge
weven — de memschen weten niet, dat ik hun geest en ziel ver
giftigd heb, stil, in de oogenblikken, dat ze roerloos lagen. Dat is
de zonde, Gait. Hij, die zijn geest richt o]i de zonde, — éénmaal —
moet er lu.nderdmaal voor Iroeten in de droomen van liet duister,
terwijl hij zelf niet weet, dat hij denkt. Blijf waken, en hoor me
verder aan".

,,Ik wil niet".
(Wordt vervolgd). Josef Cohen.

VERBETERING.

In ,,Buiten" van 21 Juni 1.1., blz. 295, 2e kolom, regel ',o
van boven, staat: even bijgeloovig als zijn grootvader. [Men
leze: als zijn grooie oom.

Aan onze lezers!
Te beginnen met het nummer van 5 Juli zal in ,,Buiten"

worden opgenomen de vertaling van ,,L'épouse du soleil"
van Gaston Leroux, den schrijver van boeiende romans als

,,Le mystère de la chambre jaune", „Le parfum de la

dame en noir", ,,Le fantöme de l'Opéra", waarmee hij zich
ook in ons land reeds groote bekendheid heeft r-erworven.
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, Sieeuhergh.
HET KASTEEL RENSWOUDE, VOORZI JDE.

R E N S W O U D E.RENSWOUDE, het dorp, ligt aan den straatweg Amersfoort-
Ede-Arnhem. 't Is niet groot, noch lijkt het welvarend,
maar toch kan het niet nalaten een bij zonderen indruk
te maken op den tourist.
In de eerste plaats is er de eigenaardige ligging der

huizen, die als bedeesd schuilgaan achter vlakgeschoren linden
en achter hagen en warrige boschjes van meidoorn, bloemheesters,
hulst en accasia-opslag. Een ligging, geheel afwijkend van die
der dorpshuizen van Woudenberg, Scherpenzeel en Ede, welke
dicht langs den rijksweg geschaard staan.
En in de tweede plaats is er, aan 't oosteinde, waar hooge beuken

den straatweg in koelen schaduw leggen, omgeven door een ruim
park met zwaar opgaand geboomte, het huis Renswoude en in
de onmiddellijke nabijheid daarvan de kleine koepelkerk met
het, voor een kerk, ongewone intérieur.
De geschiedenis van dit huis en van deze kerk verdient belang

stelling.
Van den rijksweg voert een breede oprijlaan naar het plein

vóór het Huis, — 't Kasteel van het dor]?. Een hoog ijzeren hek
geeft toegang tot dit geplaveide voorplein, aan de achterzijde
besloten door den voorgevel der behuizing en terzijde begrensd
door lagere bijgebouwen, 't Geheel ligt temidden van grachten,
die achter 't hoofdgebouw een breeden vijver vormen.
Het gebouw zelf is niet van oude dagteekening. Het is een

dier ruime landhuizen, zooals er zoovelen werden gebouwd, toen
rustiger tijden, wel geen burchten of sterkten meer eischten,
maar men toch nog hechtte aan een vrije, veilige ligging. De
voorzijde, bordes en balcon bezet met de blijde siering van planten
en bloemen, spreekt van de gastvrijheid van het landhuis, maar
gaat men terzijde door de boschpaden, dan is het, als dwingen de
hoog en wat stug uit het water oprijzende muren en het in torentjes
opgaande dak tot tenighouding.
De naanr Renswoude heeft een bekende klank in ons land. Men

denke slechts aan de Fundatie van Renswoude te Utrecht en de
weeshuizen te Delft en 's-Gravenhage. Door de welwillendheid
van de tegenwoordige bewoners van het Huis daartoe in staat
gesteld, zal ik in grove trekken mededeelen, wat er bekend is
geworden uit de vroegere geschiedenis der heerlijkheid en welke
herinneringen verder verbonden zijn aan Renswoude.

Verschillende feiten uit het verleden zullen de belangstelling

kunnen wekken, zoowel van de velen, die de genoemde stichtingen
hebben leeren waardeeren, als van hen, die onze mooie Gelclersche
Vallei kennen en die zich wellicht menigmaal hebben afgevraagd,
hoe in dit eenvoudig dorpje een kerk kon verrijzen van zoo geheel
bijzonderen bouwstijl met de inwendige versiering van de menigte
wapenschilden van vreemde vorsten en adellijke geslachten.
Voor een volledig overzicht moeten we teruggaan tot omstreeks

1340» toen de geheele landstreek, Rijnreaardt en Noorderaard
geheeten, tengevolge van verkooji door de burgers van Rhenen
overging aan Johan van Arkel, Bisschop van Utrecht. Aan het
einde der 14e eeuw^ behoort Renswoude aan Arnolda \'an Zevender,
echtgenoote van (^erard, heer van Kuilenburg. Hun beider zoon
Geiaid ontvangt cle heerlijkheid in leen in het jaar 1425. Waar
m dezen tijd het eigenlijke kasteel gelegen heeft, \'alt niet te zeg-
gen. Het tegenwoordige Huis dateert van 1054, maar uit het
feit, dat de Staten van l'trecht in 1536 het Huis Renswoude tot
een Kiddeihoistad \-erklaarden, moet men het besluit trekken,
dat er reeds toen een heerenbehuizing gestaan heeft

In de „ regenwoonhge Staat van Utrecht", blz. 102, komt de
IJS \ oor van dez.e Riddermatige holsteden, met toevoeging van

crpJ-nrrl'p,? ^530 voor Ridderhofsteden erkend
bescbrevpn +' "V" Orde der Ridderschap
rfJèn .Pn 1 ï' ^vorden voorge-

Utrecht bestond"^' ru overheid der provincienamehjk u.t drie le.len: i. de Geëligeerden of
Gekoorenen uit cle

•uklerliofstad als \ anoeme geen accijns op te bremm.rvan'bit voningen, en
gebruikt werd. Als vmrnl di inè t 'f'
een huisman virh ,1 ' o; hiertegenover, o.m.,1  KuUleiwdnin^ ,,veilig mocht be

Tija van nood, veilig op slaiien." Overi;
rgen

behoefde geen
en ■

dat een huisman zich oj
met lijf en goed en er, in
moest men

aan bepaalde eischen, w voldoen
tle liaii.l werd (.elnradei,' XUmÓrt'''!'' f"'» gestreng

■  ■ mocst de voorgedragen persoon
Ridderhofstad bezit^^en^'jhetzH^ Religie zijn en eene
iiiivv«i,,i.- c verkregen door

e leeftijd was bejiaahl oji 24 jaar.huwelijk, kooji of erfenis).
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Foto C. Steenhers^h.
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leiwijl in de provincie Utrecht vaste
•eigendommen ter waarde van 25.000
gulden moesten gelegen zijn.
, lp 1558 gaat Renswoude uit het huis
Kuilenburg over op dat van Philips,
Baron van liamal. Vrijheer van Mon-
ceau.x, geliuwd met Jlargaretha van
Kuilenburg, terwijl het vervolgens door
verkoop in 1623 eigendom wordt van
Johan, Baron van Reede. Deze eigenaar
is de stichter van het tegenwoordige
huis (1654) en van de kerk (1639).
In 1674 wordt Renswoude van Am

bachtsheerlijkheid verheven tot Hooge
en Vrije Heerlijkheid, waardoor de ge-
heele rechtspraak (ook in halszaken) kwam
aan den Vrijheer van Renswoude, uitge
zonderd het crimen laesae majestatis
<maj 5steitsschennis).

Deze gunst werd aan J ohan van Reede
\'erleend in verband met zijn houding
ten opzichte van de gebeurtenissen in
1672. In denzelfden tijd werd hij door
Willem III benoemd tot buitengewoon
lid en voorzitter der Staten van Utrecht.
Een wel eigenaardige eisch werd daar

bij aan den Vrijheer gesteld. Hij moest
namelijk eene verklaring onderteekenen,
dat hij en zijne nakomelingen nooit ofte
nimmer zouden toelaten, dat een kanaal
werd gegraven van de Grebbe naar
Amersfoort, opdat daardoor de scheep
vaart, welke door den krommen Rijn langs
Utrecht ging, niet zou worden verlegd.
1754. In dit jaar stierf Maria Duyst van Voorhout, Vrijvrouwe

van Renswoude en Emmikhuizen, enz., weduwe van Frederik
Adriaan Baron van Reede van Renswoude, kleinzoon van Johan
van Reede. Zij vermaakte haar vermogen aan het kinderhuis
te Utrecht — naar aanleiding hiervan is gebouwd de Fundatie
van Renswoude aan het einde van de Lange Nieuwstraat te
Utrecht — en aan de weeshuizen te Delft en 's Gravenhage, tot
•opleiding van eenigen der bekwaamste jongelieden in allerlei
Avetenschappelijke vakken.
De heerlijkheid Renswoude werd geërfd door haar nicht, !Maria

Jacoba Pijnsen van der Aa, vrouwe van Deil. Zij was gehuwd
geweest met Leonard Baron Taets van Amerongen, Drossaard
AJ^n Dalem en 's-Hertogenrade.
In 1769 wordt Gerard Maximiliaan, Baron Taets van Ame

rongen, Ambachtsheer van Deil, beleend met Renswoude. Deze
was gehuwd met Catharina Johanna Mossel, dochter \'an den
Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië, Jacob Mossel.

1787. Tijdens de twisten tusschen Patriotten en Prinsgezinden
Avas Gerard Maximiliaan, president van de Staten van Utrecht,
een vurig aanhanger der Patriotten. Door de komst van de Prui
sen moest hij vluchten naar Douai, in Frankrijk, waar hij in 1788
overleed. Zijn goederen, ook de heerlijkheden Renswoude en Deil,
Averden verbeurd verklaard. Zijn vrouw en kinderen bleven in
het buitenland tot 1802. In dit jaar trad Leonard, Baron Taets
van Amerongen weder op als heer van Renswoude, maar reeds
spoedig daarna ging deze heerlijkheid mèt
de heerlijkheid Emmikhuizen over aan
diens broeder Joost Gerard Godart. Sedert
is de bezitting ook verbleven aan de
familie Baron Taets van Amerongen.
Van het oude adellijke huis Emmik

huizen is geen enkel spoor overgebleven.
Slechts de naam leeft voort in den Em-
mikhuizerberg, den heuvelrug welken den
Staatsspoorweg doorsnijdt tussclien het
station Veenendaal-de Klomp en de halte
Amerongen.
De tuinen en het park om het kasteel

Renswoude waren eertijds aangelegd in
den stijl van Le Nótre, doch zijn in het
begin der 19e eeuw veranderd in den
toenmaals in de mode zijnden land
schapsstijl. Het hek, dat toegang geeft
tot het voorplein, heeft den vroegeren
steenen muur met poort en ophaalbrug
vervangen. Een oude schilderij vertoont
nog deze wijze van afsluiting.

Zooals boven gezegd is, dagteekent het
kerkje van 1639- Het heeft een eigen,
heel bijzondere geschiedenis. Men vertelt
•er het volgende van:
De stichter, Johan van Reede, was

gezant aan het hof van Karei I van
Engeland. Tijdens een feestmaaltijd te
Londen ontving hij aldaar het bericht,
dat de kajiel op zijn landgoed te Rens
woude door brand was verwoest. Om
welke reden is niet te doorgronden, maar
het schijnt, dat de verschillende personen.

i

C. Steenicrgh.
HE

RENSWOUDE MET VOORHOE EN BRUG.

die aan het feest deelnamen, \'an hun belangstelling hebben
willen doen blijken in de catastrophe. Ze wenschten althans bij
te dragen tot den bouw van een nieuw kerkgebouw, echter
onder bijzondere voorwaarden. Het bouwwerk moest namelijk
eene nabootsing worden van de St. Pauls Cathedraal te Londen,
terwijl de wapenschilden der schenkers er als herinnering aan
dit feit een plaats in moesten vinden.
Hoe primitief nog de verbindingswegen waren in dien tijd,

blijkt wel hieruit, dat tot aanvoer der benoodigde bouwmateri
alen een vaart werd gegraven van Renswoude over Emmikhui
zen naar Veenendaal.
Van de nabootsing van St. Pauls is niet veel terecht gekomen.

Maar, een koepelkerk is er verrezen. De koepel rust op acht pi
laren. Hoog boven deze pilaren zijn 12 wapenschilden aange
bracht. In volgorde vindt men er de wapens van: Engeland,
Bohemen, Brandenburg, Nassau-Dietz (2 maal), Engeland, Nas-
sau-Liesvelt, Solms, Brederode-Solms, Oost-Friesland, Solms en
Nassau-Dietz.. Boven in den koepel zelf prijken nog de wapens
van de vijf kapittels van Utrecht, het wapen van de provincie
Utrecht en dat van de Duitsche Orde Balije van Utrecht. De toe
stemming tot het bouwen der kerk moest uitgaan A-an de vijf ka
pittels en van de provincie, zoodat het aanbrengen dezer wapens,
hoewel het iets bijzonders blijft, toch reden van bestaan heeft.
De inrichting van het kerkje is zeer eenvoudig. Eenig beeld

houwwerk vindt men alleen op de rugleuning der eiken statie-

i

I
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banken; de gesneden wapens zijn die van
de familiën van Reede en van Ede. De
lezenaar ,'aan 'den preekstoel is een wat
grillig gevormd zwaar koperen werkstuk.

Opmerkelijk zijn nog de groote zwarte
borden in den Noordoost-hoek. Het
zijn rouwborden van het Huis Rens-
woude, die daar als herinnering aan een
sterfgeval en bijzetting in den grafkelder
zijn aangebracht. In goud en zwart of
zilver dragen ze de verschillende sym
bolen van dood en vrede. Ze vermel
den de namen: I. Fred. Adriaan Baron
van Reede van Renswoude (wapen met
i6 kwartieren), II. Maria Duyst van
Voorhout t 1754 (wapen met i6 kwar
tieren), III. Gerard Max. BaroniTaets
van Amerongen, Vrijheer van Renswoude
en Emmikhuizen, Ambachtsheer van
Deil, overleden te Douai in 1788 en bij
gezet te Renswoude, IV. Baronesse van
Reede, geb. Baronesse van Nijevelt, overl.
1699, en V. Henriette Jacqueline Wilh.
Huydecoper, echtg. van Mr. Max. Jac.
Leonard Baron Taets van Amerongen.

Oveniemi/i^ verboden. P. E. W. KoK,

DE OLIFANTSTOR.
(Vervolg).Thans vlot het werk naar wensch,

maar de boor di'ingt zoo lang
zaam naar binnen, dat de vor
deringen zelfs met de loupe
nauwelijks zichtbaar zijn. En steeds draait het insect

heen en weer, rust uit, hervat zij n werk. Een, twee uur gaan in zenuw
achtige spanning voorbij, want ik wensch het dier te betrappen
op 't juiste oogenblik, dat het zijn sonde zal terugtrekken, zich om
zal keeren en zijn eitje in den mond van den put zal deponeeren.
Dat het goed van me gezien is, me van medehelpers te voor

zien en hun oogen en hun aandacht te mijnen bate aan te wen
den, zal aanstonds blijken. Na acht eindelooze uren komt tegen
't ̂ mllen van den avond de dienstdoende schildwacht me roepen.
Het insect schijnt er genoeg van te_krijgen. Het treedt inderdaad
achteruit, trekt voorzichtig, uit vrees hem te beschadigen, zijn
drilboor uit de opening. Nu is het oogenblik gekomen. Helaas!
weer niet. Nogmaals word ik teleurgesteld: mijn langdurige
w^aakzaamheid is op niets uitgeloopen. De olifantstor gaat heen.

Foto C. Siceohergk.

HET KA

1IJ
1

lii

STEEL RENSWOUDE, r.4N TER ZIJDE GEZIEN.

n

verlaat den eikel zonder van 't boorgat gebruik te maken. Had
ik geen gelijk die waarnemingen midden in het bosch te wantrou
wen?

Gedurende de geheele maand October neem ik met behulp
mijner assistenten talrijke boringen waar, zonder dat daarop een
legsel volgt, en bij herhaling vraag ik me af, met welk doel deze
putten wel gegraven, doch zoo vaak niet in gebruik worden ge
nomen.

Misschien dat we het antwoord hieroj:» vinden door de zaak
vooruit te loopen en eens te gaan zien, waar 't eitje wordt ge
deponeerd en waarmee de jeugdige lar\-e den eersten tijd wordt
gevoed.
De bewoonde eikels blijven in hun dojije geklemd aan den

boom zitten, alsof er daarbinnen niets ten nadeele der zaad
lobben plaats vond. Met een weinig ojimerkzaamheid zijn ze
gemakkelijk te herkennen. Niet ver \-an het eikeldo])je, \-ertoont
zich op het gladde nog groene omhulsel, een klein stipje, een prik
van een uiterst fijnen naald, waaromheen sjioedig een smal bruin
kransje zichtbaar wordt. Dit is de mond \-an 't boorgat. Som
tijds, doch slechts zelden, wordt de lans dwars door het dopje
zelf gestoken.
Zoeken we nu eenige ])as aangeboorde eikels d.w.z. die, welke

een bleeke steekwonde \-ertoonen, nog zonder dat bruine krin
getje, dat de tijd ei op zal aanbrengen, en snijden we ze ver\'ol-
gens dooi, dan zien we, dat de meeste niets bijzonders bevatten,
de ke\-er heeft ze aangeboord zonder er het legsel aan toe te
yertiouuen. Deze vertegenwoordigen de eikels, die uren en uren
lang m mijn volicies bewerkt en daarop niet in gebruik genomen
zijn. In vele echter treffen we wel een eitje aan.
Hoe \ei de mond van den jiiit van 't dojrie ook verwijderd

mag zijn steeds vindt men dit eitje aan de basis i'an de zaadlob.
dojije zelf geleverd lajije molton,dat het einde van t steeltje met smakelijk vocht besproeit. Ik

ivoimjije, onder mijn oog uit 't ei gekomen als eerste
voedsel aan dit pluisje happen, dit versche gebakje met een
anine-sausje overgoten. Een dergelijke sappige, liditTerteei"

mh'uiV.f en dalfcfn' cleponeeA hetyijfje ook uitsluitend haar eitje tusschen het eikeldopje en de
basis der zaadlobben. Het insect weet maar al te Voed waÏÏ
het voedsel te vinden is, dat 't best door de zwakke iLlg vmi den
jonggeborene verteerd wordt. ®

Foto C, Sieenber^h.

HET KASTEEL RENSWOUDE, ZUIDZIJDE.
DE LINKERVLEUGEL.

lobben GÏsterJd dnnr'l ^betrekkelijk grove brood der zaad-nonïn hedf blieft Lt'IS ef zfcldoch langs het klnaal, dat de mSderhjkelinde'? 'T'^^^^treeks,
een doorgang verstopt met allerld afcS dip t e ^/eeit gegraven,
van te voren geschikt eemaakt !c i-f!;"ie tot voedsel voor tjong
op krachten en verdwijnt in de steVige
Deze gegevens verklaren de taktiek ^•an 't ^ '1"

doel inspecteert ze alvorens tot 't i ^^i t vijfje. Met welk.™este hrg haar gikel van"„r"'
achteren? Ze onderzoekt of de vrucht o.h il i t'
al IS de spijskast noe zoo mir,-, • reeds bewoond is, want
voor twee. Ik heb dan ook nog nooh^t' i® genoeg
eikel aangetroffen. Een enkele en stLd^PP "t^^zelfden

ivomm1ÏÏart?'4kter?r£^dfla ^oetadrilg pjedï
re gast het rantsoen
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/^o/o C, Stceubergh,

HET KASTEEL RENSWOUDE. DE HAL.

Alvorens er het ei aan toe te vertrouwen is het dus voor het
wijfje zaak te onderzoeken, of de eikel reeds een bewoner heeft.
Deze mogelijke bewoner nu ligt diep verscholen aan den voet
\'an den eikel onder de bedekking van een met schubben voor
zien dopje. Geen enkel oog zou daarin een opgeslotene vermoeden
als de oppervlakte van den eikel geen fijn prikje droeg.
En dit ]uist even zichtbare puntje is mijn gids en ook de snuit-

kever zal er ongetwijfeld op gelijke wijze door ingelicht worden.
Ik bekijk de zaken van boven af met een vasten blik, die zoo

noodig de hulp van een vergrootglas iiuroept, ik heb het voor-
wer]5 slechts even tusschen de vingers te houden en van alle
kanten te bekijken en de inspectie is afgeloopen. Maar die andere,
de onderzoeker met zijn beperkt gezichtsveld, is verplicht zijn
mjeroscoop nagenoeg op alle punten gericht te houden, ten einde
het verraderlijk jslekje te ontdekken. Bovendien legt het familie
belang hem zwaardere verplichtingen op dan mijn overigens goed
gemeende nieuwsgierigheid. Daarvoor eischt zijn onderzoek van
clen eikel zulk een zee van tijd.
Maar eindelijk is toch ook dit afgeloopen; en wordt de eikel

goed bevonden, dan wordt hij aangeboord, maar lang niet altijd
in gebruik genomen. Waartoe al die moeite? Is het alleen een
\'at, dat de snuitkever aanboort om zich te laven, zich te verster
ken ? Zou de snuit in de diepten van 't fust afdalen om er eenige
slokjes van een voedzamer drank uit te nemen? Zou die heele
onderneming een kwestie zijn van persoonlijke voeding?

Aanvankelijk heb ik dat inderdaad gemeend, hoewel zoo\-eel
\'olharding met het oog op 't te verkrijgen resultaat me wel wat
\-erdacht voorkwam. Ingelicht door de mannetjes heb ik dat idee
dan ook heel spoedig laten varen. Ook zij bezitten een lange
boor, waarmee ze desnoods een put zouden kunnen openen;
maar nimmer heb ik er een betrapt, die een eikel met de priem
bewerkte. Waarvoor zouden ze die moeite nemen. Een nietsje
is hun voldoende. De oppervlakte van een malsch blaadje met
hun snuit te bewerken levert genoeg voedsel op om hem in 't leven
te houden.

Als nu die leegloopers, die zich kunnen \-oorzien van al wat
hun hartje begeert, al niets meer verlangen, met hoe weinig
zullen dan de wijfjes, die 't met 't leggen der eitjes zoo druk
hebben, zich tevreden stellen? Kunnen zij wel tijd vinden om te
eten en te drinken? Neen, de cia.ngeboorde eikel is nu eennia.3.1
geen buffet, waar men zich in eindeloos gelepper langen tijd op
houdt. 't Is mogelijk dat de bek in de vrucht geboord er een be
scheiden hapje van neemt, maar 't staat bij me vast, dat dit
kruimpje 't eigenlijke doel niet is. . , n
Wat er dan wel mede beoogd wordt, meen ik gei aden te hebben.

einde nu aan 't wormjije geen \erkeercle
sjiijs \oor te zetten, is de moeder, die
door het uiterlijke der \ nicht niet xol-
doende ingelicht wordt, verplicht van te
voren met de punt A'an haar snuit te
proeven, wat de provisiekamer daar be
neden oplevert.

Voordat de moeder 't jonge kinü clen
lepel paj) in den mond brengt, ])roelt ze
er zelf eerst even van. Met niet minder
zorg en teederheid handelt 't sniiitkevcr-
moedertje. Ze dompelt haar sonde tcjt
O]) den bodem c'an den jiot, en onder
zoekt den inhoud, alvorens dien aan haar
kindje na te laten. Is de spijs geschikt
bevonden, dan wordt het ei gelegd: zoo
niet, dan wordt naar het boorgat niet
vercler omgezien. Dat \'erklaart de bo
ringen, waarvan na een moeite\"ollen en
langdurigen arbeid geen profijt getrokken
wordt.

Het zachte brood daar in de diejite,
met aandacht geproefd, is bevonden niet
aan de eischen te voldoen. Wat zijn de
snuitkevers toch la,stig en veeleiscliend,
waar het het eerste voedsel caior het
nakroost geldt!
Een eitje neer te leggen op een ]ilek,

waar de jonggeborene malsche en liclit
verteerbare spijs vindt, is voor hen niet
voldoende; hun zorg reikt verder. Er
moet een overgangstijdperk gevonden
worden, dat de jonge larve van de-

lekkernij der eerste uren brengt tot den leefregel \'an hard
brood. Dit tijdperk wordt doorgemaakt in de galerij door de
moederlijke boor gegraven. Alvorens in de zaadlobben te hap
pen, begeeft de larve zich in dit kanaal. Zij vcjedt zich met
het griesmeeltje, dat zij onderweg ontmoet, zij smult van de
verdroogde vezels, die aan de wanden hangen; en is zij eindelijk
krachtig genoeg, dan waagt zij zich aan den eigenlijken kern,
dringt er in door, en \'erdwijnt er ten slotte in. De maag kan
er nu tegen. Het overige is niets dan één zalige smulpartij.
Het buisvormige voedselmagazijn moet een zekere lengte

hebben om te voldoen aan de behoeften van 't eerste tijd])erk;
daarvoor werkt de moeder er met haar drilboor aan. Was de
boring alleen noodig om de^^spüs te proeven of den graad \"an

We hebben gezien, dat het eitje steeds aan de basis van den
eikel gedeponeerd wordt op een bedje van watten, dat dcior de
sappen van 't steeltje steeds vochtig wordt gehouden. Bij t uit-
komen hapt 't wormpje, dat nog met in staat is de haide sub
stantie der zaadlobben te venverken, van t smakelijke vilt, dat
den bodem van 't dojije bedekt. ■ . vi i i •
Maar met den leeftijd van de vrucht,^ wint dit gebakje aan

gSoreS! KS'me'l^te^vroel, 'kn°w^de'?^rberdding nift
behoorlijk afgeloopen ; kwam men te Iaat dan zouden de voorliet
dier wenschelijk geachte spijzen te vei leen •
Van buiten is er op de groene scM f S

dat de wijzigingen dier inwendige keuken \erraadt. ten

..... zzfctrrfi
Foto C. S{i'enbers.h.

SCHOORSTEEN IN HET KASTEEL RENSWOUDE.
U'.-IT M.-lIiMElt SCHIJ\T, IS KUNSTIG?BESCH1LDERD HOVT.
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rijpheid \'an de cikelbasis te onderzoeken, dan zou het heele
werk vrij wat eenvoudiger kunnen wezen als t ondernomen was
niet ver van de basis, dwars door 't dopje heen. Dit voordeel
wordt inderdaad lang niet altijd \'ersmaad: het gebeurt me wel,
dat ik 't insect \^erras, terwijl het bezig is het schubbig napje te
bewerken. . , ,, .
Dit zal wel niets anders zijn dan een poging van t wijfje om

zich spoedig op de hoogte van den toestand daarbinnen te stel
len. Is de eikel geschikt bevonden, dan zal de boring op een hoo-
ger punt, buiten het dopje, hervat worden, want als regel geldt
bij 't leggen \'an een eitje den eikel zelf te doorboren, zoo diep
als de lengte van 't werktuig dat toelaat.
(ilol vclgl). J. H. F.\bre. (\'ert. door P. G.)

Overneming verboden.

ONWEER.
Het wonder gedonder
Rondom-alom..

Een ombere, sombere
Luchte-kom.

En overal toover
Van lichtgeflits,

Éen gloeiende, bloeiende
Bliksemspits....

Gedurig een vurige,
Luchtige vlucht,

In machtige, drachtige
Wolkenlucht....

En de aarde ligt bang,
In de dreigende pracht.

Van de razende, bazende
Onweersnacht.

S. G. v. H.arlin'GEN'.

ROUWPLUIMEN.De Londensche begrafenisondernemers hebben het te
kwaad gekregen met de dierenbeschermers. Zooals men
liier ook wel ziet bij plechtige begrafenissen, worden
ginds de paarden voor den lijkwagen hooge, zwarte
vederpluimen op den kop gezet. Met de overige zwarte

kleedij der paarden bij zulke gelegenheden zien de dieren er,
\'olgens ouderwetsche begrippen, deftig uit en verhoogen den
aanzienlijken praal van het plechtstatige gebeuren.

Onderzoek heeft echter aan het licht gebracht, dat zulke plui
men van 4 tot 7 pond wegen onder normale omstandigheden;
de wind oefent echter een heftigen druk uit op de zwaaiende
pluimen en een regenbuitje maakt ze ondragelijk zwaar voor
de dieren, die toch reeds om dien tooi stevig aan te kunnen
brengen en rechtop te houden, strak opgestangd moesten worden.
Niet zelden veroorzaken het kopschudden en de pogingen der
paarden om zich van dien last te bevrijden schavingen aan
het achterhoofd, de beesten worden weerspannig en verzetten
zich na een eersten tocht ermede steeds tegen heP optuigen
niet rouwpluimen, zoodat daarbij vaak geweld moet gebruikt.
Het zou inderdaad niet kwaad zijn, als met dezen overouden,

doch eigenlijk geheel overbodigen pronk en noodelooze dieren-
plagerij uit gewoonte, gebroken werd.

5lflf73Öef5t

Foto C. i^iieeuht-r^h.

DE KERK TE RENSWOUDE.

Foto C, Steenbergh.

KELDERGANG IN KASTEEL RENSWOUDE.

EEN OPENLUCHTSPEL.De gesloten schouwburg, met zijn geschilderde coulissen,
zijn kunstlicht, zijn publiek in avondstemming, zijn
tooneelspelers met beschilderde gelaten, die de trekken
vervalschen, is een surrogaat. Alles is valsch, is een
opzet, is een kunstmatig doen.

Wie slechts eenmaal een openluchtspel gezien heeft, beseft,
dat waarachtige dramatische kunst slechts bloeien kan in 't vrije
veld.

Het openluchtspel is een ideaal. Ideaal is de natuur-omgeving.
Ideale eischen worden gesteld aan de vertoonenden. Het is hier,
tegen het natuurlijk decor van groen en bloemen, met den koepel
van 't hemelgewelf boven zich, dat de mensch in zijn zui\'ere
verhouding komt te staan tegen den achtergrond. Het is Iher,
dat de kleur in het licht van de zon, zijn ware schakeering en
tinten toont. Ook alleen in de buitenlucht, waar de bries speelt
in 't losgeplooide gewaad, ziet men het gewaad in zijn natuurlijke
plooien, hangt het niet doods en futloos neer, gelijk op het gesloten
schouwburgtooneel, maar toont het de levende, bewogen dra
peering van het menschelijk lichaam. De ,,stand" wordt hier in
de buitenlucht geen groteske versteening, maar een bewogen
werkelijkheid. De stem — niet afhankelijk van de acoustiek
der zaal, maar mee-drijvend op de vrije luchtstroomen, wordt
een geluid, dat gelijk het fluiten van den vogel, behoorlijk ryth-
misch dient gearticuleerd te worden, op straffe \-an ongehoord
en on\'erstaanbaar weggewaaid te worden. Demosthenes aan
't zeestrand zich oefenend in de kunst der oratie, wordt begrijpelijk
voor wie de stemmen gehoord heeft van de tooneelisten in een
goed ojienluchtspel.
Het publiek ten slotte, zit niet in de benauwde, doorgaans

onwelriekende ruimte van een theater opeengepropt,'maar voelt
zich vrij en onbelemmerd, haalt adem met volle teugen in de
vrije lucht van het buiten-tooneel.
En al de toevalligheden \-an de vrije buitenlucht het zwenken

of zelfs krijschen van vogels in de lucht; het schui\-én \-an wolken
r-oor de zon; het betrekken van het blauw van 't azuur tot een
parelgrijs; het spelen van de bries door geboomte en gewaden
ja zelfs soms het wegwaaien van de stem des acteurs — zii ziin
bekoringen te meer, omdat zij als zoovele \ errassingen ziin
Mevrouw Amy Grothe-Twiss is eene der eersten aew4st in

Nederland de eerste, die het goed reclit i-an 't on'enhirhtsnel
begrepen heelt. Op haar landgoed „Villa Corvin", aJn den Bera
W-eg te Hilversum, heelt zij, nu tien jaren geleden een terrein
afpzonderd en dat tot openluchttheater doen inrichtén Ziizelve
schreef de stukken voor dat theater. Zijzelve zocht onder düet-
^nten de tooneelisten uit, die haar stukken zouden opvoeren
Het geheel blee , zonder een volmaakte kunstuiting te kmnnen
worden, toch altoos belangwekkend om het streven
Maar strevend ontwikkelde zich in mevrouw Grothe de hun

stenares. En dit jaar, op den 2(f'i juni zal de eerct-^h, • ■'
haar ojienlucht-schouwburg plaats hebben van een too'iiedMul-van haar hand, dat iets meer, iets geheel anders irdin ÏÏn xïr-
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Foto C. SteeubergJi,

DE TUIN ]-AN „VILLA CORVIN" Tfi HILVERSUM.
I.\ DEN OVERTUIN OP DEN ACHTERGROND ZAL DE VERTOONING VAN HET OPENLVCHTSPEL PLAATS HEBBEN.

maak alleen.... dat een oorspronkelijk, gevoelig kunstwerk is.
,,Toen de rozen bloeiden" is de titel van het nieuwst openlucht

spel van de hand van mevrouw Grothe dat op Zondig 2g Juni
door een aantal dames en heeren dilettanten uit de beste krin
gen in het openluchttheater op villa ,,Corvin" te Hilversum zal
i'ertoond worden. Het stuk speelt omstreeks 1780 op een plekje
in het park van klein Trianon te Versailles en de hoofdfiguur is
Marie Antoinette.

De inhoud is fijn-gevoelig en geestig en naar mijn meening
historisch juist, juist Jnaar den geest. De jonge Marie Antoinette
i'oelt liefde voor [den jongen graaf Axel Fersen, attaché van de
Zweedsche legatie. En de jonge Zweed voelt ook voor haar een
groote liefde, gemengd met eerbied. ̂ Bei-
den weten, dat zij elkaar beminnen en
beiden weten eveneens, dat hier liefde,
ontzegging en beminnen, derven moet
heeten.
Daarom vertrekt Fersen naar Noord-

Amerika en Marie Antoinette laat hem
gaan, diep-in vol weemoed maar óók, de
tleugdzame gemalin van Lodewijk XVI,
die zij op dien leeftijd nog was. Het
i'erhevene, dat haar later, tijdens de re-
i'olutie, heeft gekenmerkt, wordt hier ge
toond in het deugdzame van de gehuwde
vrouw, die liefheeft maar weet, niet te
mogen noch te kunnen bezitten.
Doch met Fersen gaat een boerinnetje

mede, die zich, als het meisje loos, dat
wou gaan varen als matroos, uit 't volks
liedje, zich in een jongenspak steekt, om
Fersen, dien ook zij liefheeft, maar naar
heur onderworpen aard, te kunnen die
nen en verzorgen.... dienen en vei-
zorgen, het liefste, dat zij ter aarde
bezit, naar den aard der niet door
liegrippen verbasterde vrouw.
En het is Marie Antoinette, die het plan

\'an het boerenmeisje niet verhindert, die
een zachte troost voor de eigen wonde
\'oelt in het besef, dat haar aanbiddei, die
zonder klacht, zelfs zonder veiklanng,
wegvlucht naar over den grooten vijver,
om zijn hefdessmart te vergeten, naast

Foto C. Stecnber^h.

DE PLAATS IN DE

zich, er ééne zal vinden, die hem nabij zal zijn in de vele uren,
dat hij zich eenzaam, verlaten, ongelukkig en wellicht.... zwak
zal gevoelen.

Dit openluchtspel heeft de geur van de achttiende eeuw. Voor
't eerst is hier in Nederland een spel voor het openluchttheater
geschreven, dat iets anders is dan een gelegenheidsstuk, iets
naders dan een toegepast maakwerk.... dat een leaarachtig
kunstwerk is.

En daarom hopen wij dat bij de eerste opvoering (alleen voor
genoodigden) en de latere, die zullen volgen, allen aanwezig
zullen zijn, die belangstellen in de evolutie van onze tooneelschrijf-
kunst en onze tooneelspeelkunst.

N

VOOR

OVERTUIN \'AN „Ï7/.Z.4 CORJ'IN" TE HIL]'ERSUM, DIE
OPENLUCHTTHEATER IS INGERICHT.
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De onvermoeide pogingen van mevr.
(irothe-Twiss. die met dit werk haar
plaats onder de Nederlandsclie schrijfsters
zich heeft veroverd, die voortaan genoemd
zal mogen worden naast de Ireste kun
stenaressen, in stijlgevoel, in historisch
seniimeni en in hjnheid, velen heeft over
troffen, verdienen de belangstelling van
allen, die onbevooroordeeld, de kunst
weten te waardeeren, waar zij ook ge
boden wordt, zelfs als zij vertolkt wordt
door dilettanten, die hoe hoffelijk de
toewijding en het streven ook zij, de
moeilijke tooneelspeelkunst, het ambach
telijke van het vak, niet zoo opeens maar
zuilen kunnen beheerschen.

Bernard Canter.

Overneming verboden.

B UITEN.

Juni 1913.

St. Cristopher of St. Kitts, eersteling
der Engelsch West-Indische Koloniën.ST. Kitts, zooals het gewoonlijk genoemd wordt, werd in
1493 door Columbus op zijn tweede reis ontdekt en door
hem Santo Cristoval gedoojrt, daar hij in den vorm van
de voor hem oprijzende heuvelreeks veel gelijkenis zag
met den Heilige van dien naam, den Heiland dragende.

De Engelsche naam van dien Heilige is Saint Cristopher, waaruit
St. Kitts ontstond. In de taal der Caraïben, de oorspronkelijke
bewoners, heette het land ,,Liamuiga" d.i. ,,Het Vruchtbare
Eiland".

St. Kitts, dat met het naburige eiland Nevis een Presidentschap
uitmaakt behoorende tot het Gouvernement der Leeward Islands,
ligt op 17° Noordei'breedte en bijna 63° Westerlengte (Greenwich).
Het strekt zich in Noord West-Zuid Oostelijke richting uit, heeft
eene oppervlakte van 68 vierkante Eng. mijlen en een bevolking
van 28000 inwoners.
Met uitzondering van Anguilla, Barbuda, Antigua en Barbados,

die volgens het meerendeel der geologen koraaleilanden zijn, zijn
St. Kitts en alle andere Caraïbische eilanden van vulkanischen
oorsprong. Zijn hooge, woeste, aan den top verrukkelijk mooi
begroeide heuvelreeks daalt, een enkele rotspartij uitgezonderd,
aan alle kanten langzaam naar zee af. De lagere hellingen tot
vlak aan zee zijn bedekt met tallöoze velden katoen en suikerriet
van donker- tot lichtgroen.
De oostkust wordf door den Atlantischen Oceaan''6'espoeld,

wiens lange Oceaangolven zich in tallooze kleuren o]^ de zich ver
in zee uitstrekkende riffen breken. Aan de Westkust vinden
wij de Caraïbische Zee, die er altijd rustig en vriendelijk uitziet,
maar zich in October en November met Zuid Westerstormen
toch duchtig kan laten gelden.

Enkele, alleenstaande heuvels zijn 500 tot rooo voet hoog, het
binnenland zelve bereikt in zijn altijd door sombere wolken om
ringden Mount Misery (3711 voet) zijn hoogste punt. Op 2000 voet
hoogte ligt een idyllisch mooi kratenneer, onpeilbaar diep naar
men zegt, welks hellingen met onafzienbare bosschen reuzen
varens bedekt zijn. Het is helaas een weinig bezocht oord en

ST. KITTS. BRIMSTONE HILL, ZUIDZIJDE.

zeker niet geschikt \-oor pic-nics door het gemis aan goede wegen.
Een heete modderbron, waarin men een ei kan koken, is eeir

meer bezocht plekje.
Sinds de groote, moderne suikerfabriek gebouwd is, hebben

minnaars van natuurschoon ^•oor hunne uitstaj^jes de voorkeur
geschonken aan de bronnen van de Cayon-ri\-ier, tevens het begin
punt zijnde van de waterleiding van genoemde fabriek. Het
grootste gedeelte van den weg kan per rijtuig afgelegd worden,
het laatste slechts te voet. Maar ofschoon cle weg clan niet te
gemakkelijk wordt, heeft niemand iets tegen zoo'n gedwongen
wandeling; men is n.1. al op 1600 voet hoogte en de mooie natuur
en frissche atmospheer loonen de genomen moeite ruimschoots.
Werd op het begin van den tocht aller aandaclit in beslag ge
nomen door eenig mooie vergezichten over de met golvende
suikerrietvelden dicht begroeide hellingen en op een — tot zoo
ver het oog reikt — diepblauwe zee, thans kan men niet genoeg
de omringende flora bewonderen, waarvan vooral varens \'an
heel klein en fijn tot hoog en forsch het oog boeien. Een aan
gename verpoozing is het zich uit te kunnen strekken aan het kris
tal heldere en koude water, dat jammer genoeg v\'el wat te frisch
is voor een bad.

St. Kitts heeft, buiten kijf, een gezond klimaat en malaria
is vrijwel onbekend. De temperatuur scliommelt tusschen ()6
en 88 graden Fahrenheit en met uitzondering van Augustus,
September en October, als wanneer het hier warm en ch'ukkencl
is — dit is een ongezonde tijd voor alle West-Indische eilanden —
kan het klimaat aangenaam genoemd worden en vooral in cle
koele maanden December, Januari en Februari is men dikwerf
geneigd van een ideaal klimaat te spreken. Het aantal Engelsche
maar vooral Amerikaansche toeristen in deze maanden is steeds
groeiend en de mailstoomers zijn dan alle overvol.
Het sterftecijfer is 29 per duizend. Het kon heel wat lager zijn,

ware de sterfte onder de negerkinderen, door louter \'erwaar-
loozing, niet zoo groot. W at overal in de West, maar vooral hier
zoo opvalt, is het groot aantal personen op leeftijd, wier gezond
heid nog in den allerbesten staat is. Met het klimaat ben ik dan
ook hoogelijk ingenomen.
Aan St. Kitts, ontdekt in 1493 zooals wij reeds zagen,

werd pas in 1O23 eenige aandacht ge
schonken uit een oogpunt van koloni
satie, hoewel Sir Francis Drake liet

;  eiland al in 1585 met zijne \doot be-
zocht had.
Hoewel Barbados in 1605 in naam in

bezit was genomen, kwam het aldaar
echter pas in 1625 onder Thomas War-
ner tot een bepaalde nederzetting, zoo
dat St. Kitts met het volste recht
eersteling \-an Britscli West-Indië ge-

BASSETERRE, HOOFDSTAD VAN ST. KITTS.
DE INGANG DER STAD AAN DE ZUIDZIJDE. LINKS DE SOCIËTEIT

noemd mag worden. Op denzelfden dag
m 1625, dat Warner voor den tweeden
keer (ditmaal met 400 man) in St. Kitts
aankwam, landde D'Esnambuc, een zee
man uit Dieppie.
In het gezicht \"an den gemeenschap-

pelijken vijand, de Caraïben, vestigden
zich de Engelschen aan de beide uit
einden van het lange eiland en de Fran-
schen in het midden. Al spoedig kwam
het tot een schier eindelooze reeks bloe
dige twisten, totdat eindelijk in een
vreeselijk bloedbad de Franschen en
Engelschen A^ereenigd de Caraïben \er-
sloegen en de overlevenden in zee
joegen.
D Esnambuc, die intusschen onder

nooge bescherming van Kardinaal Ri-
chelieu was gekomen — W'arner was
inmiddels geadeld — landde in 1(127
opnieuw en bracht een x'ijfhonderd emi
granten mee. Maar de expeditie was zoo
armoedig uitgerust, dat een groot deel der
opi-arenden van gebrek omkwam. De
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overlevenden werden door de Engelschen hartelijk ontvangen, die
hen van hun eigen niet te overvloedige voorraad, naar vermogen
afstonden. Zoo leefden de zonen der twee naties heel vriend
schappelijk op hetzelfde kleine eiland. Gedurende korten tijd
evenwel werd de rust wreedelijk gestoord door de komst der af
gunstige Spanjaarden, die met hun overmacht zich spoedig van
'het eiland wisten meester te maken. De Franschen weken uit
naar Antigua en de Engelschen werden gedeporteerd (1629).
Maar de kloeksten der kolonisten bleven en verscholen zich in

de bergen en toen de Spaansche vloot vertrok, zagen zij de kans
schoon de Spanjaarden geheel te verdrijven.

Als staaltje van eensgezindheid tusschen Engelschen en Fran
schen verhaalt de geschiedenis, dat er vrede bleef heerschen
zelfs gedurende de herhaalde oorlogen tusschen Engeland en
Frankrijk. Dit nam evenwel niet weg, dat onder de regeering
van Karei I gedurende zijn oorlog met de Hollanders de Franschen,
genoten weldaden vergetende, voor laatstgenoemden jmrtij trok
ken, de Engelschen van hunne nederzettingen verdiuven en het
geheele eiland veroverden; Bij den Vrede van Breda in 1667
kregen de Engelschen hunne bezittingen weder terug.

Gedurende de revolutie in Engeland verdreven de Franschen,
onder voorwendsel, voor den verdreven Koning op te willen
komen, de Engelschen voor den tweeden keer van St. Kitts en
ble\'en er een jaar meester van. Naar men zegt was deze aanval
later mede eene aanleiding voor Willem III en Maria om Lode-
wijk XIV den oorlog te verklaren.
In 1690 rustte Generaal Codrington, Gouverneur van Barbados,

op het hooren van de tijding van den slag aan de Boyne, een ex
peditie uit om St. Cristopher te veroveren, waarin hij hulptroepen
kreeg van Antigua, Montserrat en Nevis; benevens een twee
honderdtal vrijwilligers. Deze groote macht in elf oorlogsschepen
en vijf branders ontmoette weinig of geen tegenstand en her
overde het eiland vrij vlug, waarna tienduizend der Fransche
inwoners naar Martinique en San Domingo verbannen werden.
Nog verscheidene malen trachtten de Franschen zich opnieuw

te nestelen, waarin zij ten slotte gedeeltelijk slaagden en tot op
de regeering van Koningin Anna hielden zij een deel bezet. loen
werden zij hieruit verdreven en bij den Vrede van Utrecht kwam
St. Kitts weer geheel aan Engeland. De voormalige Fransche
goederen werden in het openbaar ten behoeve van het Engelsche
Gouvernement verkocht. In 1733 werd van de gemaakte gelden
.f 80.000 bestemd als huwelijksgift voor Prinses Anna, che met den
Prins van Oranje in het huwelijk zou tieden.

In 1782 belegerden de Franschen St. Kitts alweer en namen
het niettegenstaande de Engelsche vloot onder Rodney door een
van groote zeemanschap getuigende mana-uvre de op de reede
liggende Fransche vloot onder de Grasse van alle verbinding met
den wal afsneed. In de Bibliotheek alhier hangt een schilderij,
deze belangrijke gebeurtenis vereeuwigend.

Engeland verkreeg St. Kitts bij den Vrede van Versailles m
1783, welke een noodzakelijk gevolg was van de nederlaag van
den Franschen admiraal in de West-Indische wateren. Kort na

het samentreffen bij St. Kitts n.1. was de Admiraal de Grasse
genoodzaakt zich aan boord van zijn vermaard schip „Ville de
Paris" aan Rodney over te geven.
De zeeslag van 12 April 1782 op de kusten van Dominica was

beslissend voor de West-Indische eilanden, daar van dien datum
af Engeland met zijn vloot aldaar oppermachtig was. Wel ver
scheen gedurende de ,N apoleontische oorlogen de Villeneuve, maar
Nelson was hem te machtig. Martinique was van 1794 tot 1800
het hoofdkwartier der Engelsche strijdmacht.
In de 19e eeuw woedden er geene oorlogen meer en de eilanden

hadden een periode van grooten voorspoed en welvaart, toen
ineens de plotselinge afschaffing der slavernij en de crisis in de
suikerindustrie een vrij algemeene armoede veroorzaakten en
het is slechts de laatste 10 jaren, dat de eilanden weer wat wel
vaart leeren kennen. Er komt meerdere belangstelling der diverse
regeeringen in het lot dezer verwaarloosde eilanden en Joseph
Chamberlain, dien wij in Holland slechts van den slechten kant
kennen, heeft zich beijverd, de Engelsch West-Indische eilanden
in het algemeen en hunne suikerindustrie in het bizonder er weer
bovenop te helpen.
Zooals gezegd gaf de plotselinge afschaffing der slavernij een

grooten knak. Men had dit geleidelijk moeten doen om het jon
gere geslacht aan vrijen arbeid te gewennen. Het was te voorzien
geweest, dat aanbod van werkkrachten schaarsch zou worden
en men had maatregelen moeten treffen om daarin tijdig te
voorzien en speciaal landbouw en nijverheid, die meer dan eenig
ander bedrijf zouden lijden, tegemoet te komen.
Thans bepaalde men er zich toe, de slaven \u'ij te koopen en

hun dadelijk de volle vrijheid te geven. En hoe gemakkelijk het
voor een neger is rond te komen zien wij hier overal; ze leven \"an
bijna niets en de prikkel tot den arbeid ontbreekt dus \-rijwel
geheel.
Men kan het zoo goed bemerken, dat door gebrek aan werk

volk en hooge loonen de planters heel wat minder zorg aan hun
land besteden dan wenschelijk is. Ook in het stadsleven is dit
onvoldoend onderhoud merkbaar: er wordt minder aandacht aan
het uiterlijk der liuizen geschonken en bij de bedienden moet men
zeer veel door de vingers zien.

In een oud boek vind ik de volgende aanteekeningen, die niet
onbelangrijk zijn. ,.Accounts of Slave-compensation Claims" door
het Britsche Lagerhuis in 1838 uitgegeven, meldt, dat in 1834
de slavernij in alle bezittingen van Groot-Britannië afgeschaft
was. Het Parlement stelde een groote som beschikbaar ter ^•er-
deeling onder slaveneigenaars voor het vrijmaken hunner zwar
ten.

Volgens het werk, uaaiumor zij geschikt waren, werden de
negers in klassen verdeeld, terwijl beëedigde schatters een bepaalde
waarde voor iedere klasse vaststelden. Zoo werd de waarde
voor ,,chiefs" op I 144.9.8! bepaald, ambachtslieden i 112, min-
dei^e ambachtslieden I 59, goede veldarbeiders ,( 94, mindere \-eld-
arbeiders /, 31 en huisbedienden J 82. Maar er was ook verscliil
in die waarden tusschen de diverse eilanden, daar ,,chiefs" in Ja-
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DE ROEIWEDSTRIJDEN OP DEN AMSTEL.
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ROEI VEREEN IGING DIE NIET ALLEEN BIJ DE WEDSTRIJDEN T'/l.V DE KONINKLIJKE OP Jl'NI IN ALLE NUMMERS
OVERWON, MAAR OOK DEN iS'-D'' JUNI BIJ DEN STRIJD OM DEN TELEGRA A FBE KER GROOT SUCCES HAD.

maica op j 78 geschat werden, in St. Kitts op f] 80 en in Grenada
op !] 120. /

Kinderen beneden de 6 jaar gerekend op i Augustus 1834
(dag voor algemeene emancipatie der slaven) waren j 13.17.4
waard, bejaarden, zieken en andere minderwaardigen slechts
i 10.18.5b
Nu heeft men onder ons in Europa een overdre\'en idee over

het bestiale der slavernij. Het is natuurlijk met onze christelijke
begrippen volkomen in strijd, en geenszins te rechtvaardigen,
maar over het algemeen hadden de slaven het niet zoo kwaad als
wij wel denken. Een oud vrouwtje vertelde mij zich nog uit hare
kinderjaren te herinneren (en v.n.1. door verhalen van hare moe
der) dat de slaven het zoo kwaad niet hadden. Zij hadden ten
minste eiken dag hun voedsel, wat nu niet eiken arme overkomt.
Een eigenaardig iets was, dat men den zwarten niet toestond te
trouwen zooals zij verkozen. Een verstandig slaveneigenaar liet
de sterksten huwen en verkreeg daardoor een geslacht van krach
tige arbeiders. En bestaan gedwongen huwelijken nog niet in
onze beschaafde maatschappij (al geschieden zij om gansch
andere redenen)? Het resultaat van zoo'n sla\'enhuw.e]ijk was
toch nuttiger voor de samenleving.
De voornaamste artikelen van uitvoer zijn suiker en katoen.

Aan suiker werd in 1904—5 12.167 uitgevoerd voor eene
waarde van j 109.065. Het jaar 1911 kenmerkte zich door lage
rietopbrengst tengevolge van buitengewone droogte; slechts
II.130 ton suiker werd uitgevoerd, welke evenwel door hoogere
suikerprijzen ruim I, 123.000 opbracht. Met de aanplant van
katoen is men een 8 jaar geleden begonnen en wel met zeer veel
succes. Men teelt hier de welbekende ,,Sea Island cotton", die
een goede opbrengst geeft en op de wereldmarkt steeds mooie
prijzen haalt.
De door een Administrator beheerde Presidency St. Cristopher-

Nevis, waaronder ook vallen het eilandje Anguilla en eenige nog
kleinere eilandjes, behoort tot het Gouvernement op the Leeward
Islands, onder een Governor, die in Antigua resideert.
De Presidency maakt hare eigen wetten en heeft haar eigen

financiëel beheer. Er bestaat een Uitvoerende Raad en een

Wetgevende Raad; de laatste bestaande uit 6 "Official Members"
onder den Governor en 6 "Unofficial members". Het idee zelf

bestuur schijnt hier wel wat rekbaar want de "Official Members"
moeten stemmen zooals het Government aangeeft, anders is er
later wel eene aanleiding tot ontslag te vinden. Wetten en be
sluiten worden dus altijd gemaakt zooals de door de Kroon be
noemde Governor wil.

Sir Thomas Warner, de stichter der kolonie, was haar eerste
gouverneur. De groote kolonisator overleed te St. Kitts op den
loden Maart 1648, algemeen betreurd. Op zijn gi'af leest men
het r'olgende opschrift:

„First read, then weepe, when thou art hereby taught,
That Wamer lies interr'd hare, one that bought,
With losse of noble blood, illustrious name
Of a commander greate in Acts of Fame".

(Slot vclgt). J. H.

VERSTOORD EVENWICHT.IN Australië vonden de kolonisten een land arm aan zoog
dieren en van den beginne af was hun streven om den wild
stand, de voorraad nutsdieren door invoer van elders te ver
beteren en uit te breiden. Bekend is echter, hoe de vleesch-
vraag ginds door ruimen invoer van konijnen al spoedig te

eenzijdig opgelost bleek door de snelheid, waarmede deze knage-
ijntjes zich vermeerderden, zoodat alras van een konijnenplaag ge

sproken kon worden. Omgezien moest worden naar vijanden
dezer dieren, om het gestoorde evenwicht te herstellen. Als
proef werden een groot aantal katten losgelaten om de konijnen
uit te roeien. Het was een lieve lust te zien hoe flink deze
verwilderende huistijgers huishielden f)nder de konijnen, doch na
ettelijke jaren bleek men den duix'el met Beëlzebub te hebben
uitgeband. In verschillende dis'ricten nam onder zulke gunstige
levensvoorwaarden het aantal katten enorm toe en met hen de
schade, welke zij onder de o\"erige fauna aanrichten.
De Agricultural Gazette van N. Z. Wales meldt, dat de

kattenplaag thans meer schade doet als de konijnenplaag van
voorheen. De verwilderde katten maken op alles jacht; vc gels,
opossums, jonge lammeren, allerlei klein wild, waaronder vooral
tal van jonge buideldieren, vallen hen ten prooi, zoodat men
voor het uitsterven van enkele typische Australische dieren met
recht beducht is. De katten gedijen in wilden staat uitstekend,
op de Lord-Howe eilanden bijv. zijn exemplaren van 18 pond
geen zeldzaamheid, terwijl het land geen natuurlijke \ijanden
oplevert o:n het kattengeslacht tot meer normale verhoudingen
terug te Irrengen.
Thans wordt er overwogen om door den invoer van honden

een slachting onder de katten aan te richten.
Niet zonder reden zijn de landbouwers echter huiverig om er

mede te beginnen, daar een honden- of wol\"enplaag wel eens
de kattenplaag zou kunnen vervangen.

G.

Bchrabgisz
I'oto C. Vriedcubur^h Jr.

DE GROOTE- OF ST. L.iURENSKERK TE ROTTERD.AM
INZIL] ER 1 ER]V4ARDIGD DOOR DEN HEER B.TRESFON.
DU MEESTERSTUK, g J.IRE.X IS GEWERKT BE
STAAT UIT 2480 STUKKEN EN STUKJES. HET IS OOK BE
ZIENSWAARDIG DOOR DE GROOTE GETROUWHEID W-\4RMEF
DE KERK IS NAGEBOOTST, DIE IN NATURA NERGENS IN
HA.4R GEHEEL GOED TE ZIEN IS WEIGENS HARE LIGGIXG

.MIDDEN TUSSCHEN DE HUIZEN.


