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derëlve yuur en 15 minuten duurt. Het verschi van 20 mi

nuten, dat zich hier voordoet, heblxui w-ij te danken
feit, dat wij zoowel bij zonso]ikomst als bij
^ van
nuten langer zonlicht genieten dan zou x'olgen mt de lengte ^an
het eerste segmentje der zonneschijf zien opkomen.

Op een tweede eigenaardigheid, onregelrnatigheul als men w il,
in de zonsopkomst en -ondergang, wees ik al lierhaalde malen
De 22® December is de kortste dag. maar reeds den 13

gaat

de zon, op de klok afgelezen, zoo vroeg mogelijk onder (te 3 uur
44 min.), en eerst den 31''^' kmnt zij zoo laat mogelijk op (te

8 uur 14 min ). Natuurlijk wordt half December ook de zons
opkomst \-ervroegd, na Kerstmis de ondergang vertraagd waaigenomen, en, daar wij uitteraard meer oji den zonsondeigang
dan op de opkomst letten, krijgen wij half Decembei een heel
sterken indruk van het vroeg invallen der schemering, en valt ons
reeds kort na den 22''" December het lengen der avonden op.

Dit alles, als men de klok raadpleegt, en de oorzaak is clan
te zoeken, zooals ik reeds meermalen aantoonde, in de ii/)ds-

verelfening. De zon is begin November een kwartier bij de klok
vóór, omstreeks Kerstmis oj) tijd, en geraakt tegen half
Februari een kwartier achter. Men vergelijke Buiten II N . i
en 49, VI NL 49.

Ultéave VOO SCHELTEMA HOLKEMA'S, BOEKHANDEL

K.Oroesbeek & p«ul NIjMf -AriSTERDAM-

Mercurius is in het begin van December als morgenster onder
vrij gunstige omstandigheden waarneembaar. Den 10®" bedraagt
de Westelijke elongatie 21 ; de jdaneet komt dan eenige dagen
lang bijna twee uren vóór de zon op.

Vemts en Jupiier zijn niet of nauwdijks zichtbaar. Mars wordt,
nu de oppositie in aantocht is, aldoor helderder; de schijf neemt

DE STERRENHEMEL
IN DECEMBER.

Het volgende overzicht geeft de stand der Sterrenbeelden
in den vóóravond (omstreeks 8 uur):

Zenith; Andromeda, Cassiopeia, Perseus ;
Noorden; Groote en kleine Beer, Draak;
Noordoosten: Giraffe;

in December van 13" tot 15" toe. Op haar Westwaarsche be

weging zal de planeet in den vroegen morgen \'an den 14®"
December dicht boven langs de ster 4® grootte % Geminorum
gaan. De afstand bedraagt dan iets meer dan 5', zoodat
jrlaneet en ster in het veld van een kleinen kijker een mooi
paar zullen vormen.
Saiiirniis staat den 7®" December in ojipositie met de zon, in
het sterrenbeeld Stier.

Oosten; Kleine Hond, Lynx, Orion, Tweelingen, Wagenman;

DE ZONNEVROUW

Zuidoosten: Stier;
Zuiden: Driehoek, Eridanus, Ram, Visschen, Walvisch;

Zuidwesten; Pegasus, Waterman ;
Westen: A.rend, Dolfijn, Hagedis, Lier, kleine Paard, Pijl,
Vos, Zwaan;

Noordwesten: Cepheus, Hercules.
De Melkweg loopt te 8 uur door het Zenith, van Oost naar

West. Hoewel hij op maanvrije nachten ook in de sterren
beelden Perseus, Wagenman, Tweelingen en Eenhoorn zeer goed
zichtbaar is, zijn hier toch lang niet zoo heldere ]5lekken te
vinden als in den Zwaan en in clen Arend, welke sterrenbeelden
echter nu al wat laag staan.

De prachtige Winlersterrenheind levert om 10 uur als ook

Siriiis hoog genoeg is geklommen, een luisterrijk schouwspel op,
nog verrijkt door de gele planeet Saturmis, in den Stier, en den
rooden Mars in de Tweelingen, die beide nu de ster Capella
in helderheid overtreffen.

Algolminima zijn waarneembaar: den 3'-'" December te 6 uur,
den i7<3" even na middernacht, den 20"^" te 10 uur en den 23®"
te 7 uur. De veranderlijke ster Mira. Ccti is nu in haar mini
mum, en alleen in niet al te kleine kijkers goed waarneembaar.
De haast nog merkwaardiger ster % van den Zwaan, ook wel
Mira Cygni genoemd, heeft de vorige maand haar maximum
gehad; zij was toen als ster der grootte 5.5 in een binocle

zichtbaar; scherpe oogen zullen haar misschien ook zonder op
tische hulpmiddelen hebben gezien, maar heel zeker is dat niet.

De ster is vrij sterk rood getint, en dan schat het bloote oog
altijd veel zwakker, in vergelijking met de minder roode sterren

van de omgeving, dan een binocle. Voor het bloote oog zal ;/
Cj'gni half November niet veel helderder geweest zijn dan de
steiTen, die aan de grens van zichtbaarheid staan
Van 9 tot 13 December zijn er in den ndcnd^Qhï vallende sterren

te verwachten, die naar hun straalpunt in de Tweelingen Gerniniden heeten.

Den II®" herhaalt zich het merkwaardige verschijnsel van
20 September: de maan bedekt omstreeks 10 uur de bekende
sterrengroep der Pleiaden: in de N. R. Ct. van 20 November

gaf ik ten onrechte op, dat de bedekking te middernacht plaats
zou hebben.

A. A. N.

door GASTON LEROUX.

(23)

{Geautoriseerde vertaling)

HIJ ijlde naar den kant, waar de ju'occssie werd ojigesteld
DERDE BOEK.

en naderde zoo dicht mogelijk. Hij was echter gedwon
gen, achtei de breede rijen Indianen te blijven, die
saamgepakt waren langs den weg, dien de stoet volgen
zou. Van de plaats af, waar hij stond, kon hij echter

alles heel goed zien.

De kolom \errees midden in een grooten steenen cirkel, en was
versierd met festoenen \-an bloemen, loover en \-ruchten

Er

boven oji stond een gouden troon. Deze troon was uitsluitend
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stof. Bij hun aanblik ving het volk aan te roej^en: „les amautas,

les amautas" („de wijzen, de wijzen"). Daarna verschenen lieden
in witte drachten; zij droegen zilveren knotsen en koj^eren hamers
op den schouder; men noemde hen de ,,dorpelwachters van het

koninklijk paleis". Op hen volgden de lijfwacht en het gevolg
van den vorst, lieden in azuurblauwe livreien, overdekt met schit

terend gouden belegsels; daarna kwamen de edelen, lierkenbaar
aan hun reusachtige oorbellen.
De gansche stoet daalde van den Sacsay-Huaynam zoo allengs
naar de vlakte, en het was thans de draagbaar met den dubbelen
gouden troon, die nader kwam, onder de oogen van liet geest
driftige volk. Duizenden kelen juichten bij den aanblik, en naar
mate de draagbaar naderde en men de twee figuren op den troon
onderscheiden kon, werden meer kreten vernomen van eerbied

voor den dooden vorst en van haat tegen het jongemeisje aan zijn
zijde, de afstammelinge van het vervloekte ras der Veroveraars,
die men nu aan de godheid offeren ging. ,,Miiera la Coya! Mttera
la Coya/". (,,Ter dood de Koningin! Ter dood de IConingin I").
Maria-Theresia leek naast den dooden koning zelve wel een
doode. Ze wiegde zacht op de maat der stappen \'an de edel
lieden, die de draagbaar torsten. Zij was doodsbleek, en geleek
een marmeren beeld zooals zij daar zat met den kleinen bleeken
knaap aan de borst gekneld, een Mariabeeld met een Jezuskind.
Men had hen beiden, voor zij de Gangen van den Nacht verlieten,
de kleederen van vleermuisvel uitgetrokken, en hen bekleed met
de tuniek van schapenwol, zoo fijn en zoo glanzend als klare
zijde. De twee mammacona's, die sterven moesten, kwamen dade

lijk achter de draagbaar aan. Hare hoofden waren geheel bedekt
met de zwarte sluiers. De andere mammacona's en de tempelwaclrter werden niet in den stoet gezien. Eindelijk werd de op
tocht besloten met een compagnie Ouichua-soldaten, die met het
geweer op den schouder, op de tonen van een marsch voortstapten.
De quenia-spelers, die deze marsch floten, kwamen achteraan.
De tegenstelling tusschen dezen antieken stoet en dat groepje
moderne soldaten was niet onaardig, doch de eenige die eiwan
had kunnen genieten, oom Ozout, was niet onder de toeschouwers.
Niet zoodra had Raymond ]\Iaria-Theresia bemerkt of hij werd
als een razende. Door de opeengepakte menigte dringen, kon hij
niet. Dus was hij teruggeijld naar de stadspoorten, waar hij zich
wilde opstellen aan den weg, zoodat de optocht dicht langs hem
henen moest gaan. Nauwelijks had hij echter de laatste treden
bereikt van den heuvel Qqnisillo Hungn-Ino, of het aanstroomende
volk belette hem, verder te gaan. Onmogelijk werd het hem door
te dringen door de menigte, die met opgeheven gelaat liep in de
richting der Sacsay-Hiiaynain, waar op een der hooge torens een
man verscheen, een priester, wiens roode mantel wonderlijk af
stak tegen het helle blauw van den hemel.
Deze priester begon met een zeer luide stem nu het verzamelde
volk toe te spreken.
Raj'mond lierkende den rooden monnik, die op den steen te
Oajamarca gepredikt had. Hij vernam thans wie die man was,
want om hem henen, mompelde men: ,,de groot-officier der qni■pucainvas 2), En de menigte kwam allengs tot staan, en vanuit
de hoogte van den toren klonk luider en wilder de stem. Ze sprak
van de heerlijkheid in vroeger tijden, van den dag, waarop de
Vreemdeling gekomen was in deze zelfde \dakte, de Vreemdeling

met zijn duivelsch leger. Evenals thans zond ook de Zon haren
schijn over de vorstelijke stad, waar zooveel altaren tot hare
vereering waren opgericht. Ontelbare gebouwen, thans allen door
den vervloekten vreemdeling venvoest, bedekten met hun sneeuw

witte muren een groot gedeelte der vallei en de hellingen der

bergen. In zijnen schrik om den moord op den goddelijken Atahualpa, was liet \'olk hier zijnen nieuwen heer tegemoet gegaan.
En met ontzetting hadden zij de soldaten aanschouwd, wier krijgs

bedrijven tot in de verste hoeken van het rijk jammerend be
sproken waren. Vol verbazing hadden ze hunne blinkende wapens
bezien, en met weergalooze verwondering hadden ze hunne ge
zichten bemerkt, welke zoo blank waren, dat men hen voor de
ware kinderen der zon houden zou. Met een gevoel van geheime

cTees hadden ze geluisterd naar het trompetgeschetter, dat zoo
schel, en het hoefgeklop der paarden, dat zoo dof door de straten
hunner stad weerklonk 3). Het volk der Inca's begreep toen nog
steeds niet, wie de vorst was over het land, want de veroveraar
voerde Manco, den afstammeling des Konings, met zich, en elk

zijner bevelen geschiedde in Manco's naam. Doch wanneer dien
avond de zon achter de bergen was neergedoken, wist men dat het

roemvol rijk der Inca's had opgehouden te bestaan.
—• ,,Dit is echter niet waar!" hernam de stem, — ,,want de Zon

bestraalt nog steeds zijne kinderen; want de Andes richten hunne

toppen nog altijd tot in den hemel opwaarts; want Cuzco, de

navel der wereld 4), siddert nog steeds bij het geluid der stem van

hare heilige jiriesters; want de Sacsay-Huaynam en de Intilmatana staan beide nog overeind in de vlakte; want aan den voet

der heilige muren ziet men heden nog den goddelijken stoet van
het Interaymi-feesc voorbijtrekken".

Bij deze laatste woorden zette de optocht zich weder in be
weging en waarlijk, indien de troep Ouichua-soldaten er niet aan
deel genomen had, zou men gemeend hebben dat daar een
plechtigheid van voor vier eeuwen plaats had.
Raymond was overal gebotst op de ontzaggelijke menigte, en
hij wanhoopte reeds, nog ooit Maria-Theresia te benaderen,
als hij eensklaps den zonderlingen grijsaard van daareven weder
voor zich zag.
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— Wat zoek je? Een goede plaats? vroeg Orellana hem, kom
mee, en ik zal je mijn dochter eens laten zien. Ik ken Cuzco beter
dan de Inca's.

Kom maar mee! Kom maar mee!

En nogmaals liet Raymond zich door den gek den weg wijzen.
Hij had wel begrepen, dat die man hem zeer goede diensten be
wijzen kon, en daar de grijsaard dezelfde wenschen koesterde ais
hij, namelijk Maria-Theresia zoo dicht mogelijk te naderen, volgde
hij hem weder gewillig.

Orellana voerde hem langs het ravijn Huatanay, waarover de
door de conquistadors gebouwde bruggen nog liggen, de stad
wederom binnen. Langs korte zijwegen wisten zij al spoedig zicli
tamelijk ver van de menigte te verwijderen. Zoo trokken zij
om den reusachtigen muur, den Hatun Rinnioc 5), clie zonder

weerga in hechtheid en grootte is in de gansche wereld. Zij kwamen
voorbij het Calcanrpata, waarvan de overlec'ering zegt, dat het
het paleis was van den eersten Inca-koning, Manco Cajiac zeiven,
die de stad Cuzco stichtte. Dan daalden zij af naar de Plaza prin
cipale, door de Inca's voorheen en ook thans nog, de Huacaypala
genoemd. Om dit gebouw te bereiken, moesten de mannen door
het Huis der Zonnemaagd, (het acca-Huasi), waar de kinderen
van de vorstelijke familie, van hun achtste jaar af, onder de lioe<le
der mammacona's 6) leefden.

Vijftien honderd jongemeisjes, aan den dienst der hoogste

godheid gewijd, en daarom Zonnemaagden geheeten. worden daar
afgezonderd voor den Inca-koning, en wanneer ze den huwliaren
leeftijd bereikt hebben, brengt men haar in den harem.
Orellana wees met een gemeenzaam gebaar de imiren, kamers
en binnenplaatsen aan, en gaf de noodige \-erklaringcn. Zulks te
doen was zijn dagelijksch werk. Raymond duwde hem driftig
voort, doch de oude man suste hem met te zeggen: ,,Kom, we
hebben tijd in overvloed. Je zult mijn dochter te zien krijgen, en

van zoo dichtbij, dat je met haar zult kunnen spreken. Sta nu

stil, en luister eens naar het fluiten op de quenia's. De stoet heeft
op liet oogenblik nog niet eens San Domingo bereikt, dat bovenoji
de muren van den Zonnetemp.el gebouwd is. Ik heb nog nooit
een bezoeker hier gebracht, die zoo onverschillig was als jij.
Weet je dat dit oude klooster van de Zonnemaagden nog altijd
door de deugden en het gebed bewoond wordt? De Christenen
hebben er een klooster van gemaakt, gewijd aan de H. Catharina".
Rajunond lie]; vooruit, naar den kant, vanwaar hij de geluiden
van een naderenden stoet vernam. De ander echter holde hem
achterna, en schreeuwde: ,,Betaal me dan tenminste eerst!"

Raymond wierp hem een handvol centavos toe. De grijsaard
raapte ze op.

Wanhopig omdat hij meende zijn tijd met den ouden man ver
beuzeld te hebben, ijlde Raymond naar het hoofdiilein. Daar
gekomen botste hij oiuiieuw op de ondoordringbare menigte
Indianen. In zijn r-erwarring deed het hem goed, opnieuw Orel
lana terug te zien.

Deze trok hem bij een punt \-an zijn mante,

uit het gedrang weg. ,,Zoo kom je niet verder", zei de grijsaard— ,,blijf liever bij mij. Door een geheimen onderaardschen gangzal ik je brengen tot aan den tem];el \-an Venus, die de Indianen
Chasca noemen. (Chasca Iieteekent: de jonkman met lang golvend

haar). Ik zal je boven oj-) den lioogsten steen \'an dien tem] el
brengen. Kom mee". Orellana nam Rarmond bij de hand,
bracht hem in een onderaardsch gewelf, en klom daar een ont

zaglijk hoogen tra]-) o]). Zij kwamen nu werkelijk uit op den hoogsten steen \-an een tempeldak, hetwelk het lu)ofd]-)lcin bestreek.
Vandaar konden zij \-oortreflijk alles zien, de jilechtigheid, den
0]rtocht en het toestroomende volk, want alle straten mondden
op dat ]flein uit.
De tempel, 0]r welks dak zij nu stonden, was er een \'an de zeer

\-ele, welke vroeger den Zonnetem]-iel omringd hadden. —• als die
r'an de Maan, de Sterren, den Regenboog, den Bliksem en den
Donder, — en welke thans in gedeelten \-erhuurd waren als
magazijnen, werk]flaatsen en stallen.
Zoo ver naar c'oren hangend, dat hij was omlaaggestort, zoo de
oude man hem niet vastgehouden had, keek Raymond de straat in.
Maar hij zag den draagbaar met den gouden troon nog niet. De
eerste groe]) van den o]-)tocht hield een ommegang n-)nd de plaats,
in de volgorde als bij het \-crtrek uit den Sacsay-Huavnam voor
geschreven was. De vele dienstdoende ])riesters hadden de menigte
teruggedrongen, en het was een wijle een weinig rustiger op het
plein. Plotseling echter wierp het volk zich ter aarde, en stiet
een luid geklaag en \'reemde kreten uit. De gouden draagbaar
verscheen en koning Huayna-Capac vertoonde zich na eeuwen

wederom in de stad, waan-an hij eens de beheerscher was, op het
heilige plein, waar de zuilen van de dag- en nacht-evening omhoog
rezen, voor den tempel van de Zon.

(Vervolg op bh. 59J van dit nummer).
1) De tijd der dng- en nachtevening werd door de Indianen met geestdrift
gevierd. Het waren indriikwekheude feesten, waarbij men vruchten en bloemen

offerde. Dit tijdstip diende ook als uitgangspunt voor alle berekeningen van
feesten en godsdienstgebruiken. De Spanjaarden vernielden door het geheele
land al deze kolommen, zeggend dat ze toch tot niets anders dienden dan tot
afgoderij.
2) qui pu camyas = bewakers der Historie.
3) De intocht van Pizarro had plaats op 15 November 1533. De beste be
schrijvingen ervan zijn het verhaal van Pedro Sancho en de brieven van de
magistraten van Xaura, die door Prescott gevolgd zijn.
4) ,,Cuzco" beteekent woordelijk ,,navel".
5) Wat zeggen wil : uit eenen grooten steen gemaakt.
6) Mammacona's beteekent moeders-onderwijzeressen.
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KASTEEL EYSDEN.

GEZICHT OP DE STALLEN.

HET KASTEEL EYSDEN.

IN den gang vonden wij temidden van een groot aantal beziens

(Slot).

deze afbeelding staat het \-<)lgen(le niet onaardige \-ers geborduurd;

waarde zaken, een afbeelding van een sprei, uit echte kant

vervaardigd. Deze afbeelding, welke in een lijstje, met een
glasruitje ervoor, aan een gangmuur hangt, is vrij wat
curieuzer dan men zoo oppervlakkig haar beziend, zou meenen. Immers deze sprei werd bij de geboorte van prinses Juliana
door de Eysdenaars, die, afgescheiden van anderen een present
wilden geven, aan de koningin aangeboden.
Langs een sierlijk bewerkte trap geraakt men in de corridor.
Die is als een breede, lange zaal, welke rondom het geheele hinnenplein heen loopt. Het licht, dat door een enorme groep vensters
hier binnenvalt, is zeer sterk en draagt niet weinig bij tot den

bekoorlijken aanblik van dit intérieur. Het uitzicht, van daar uit,
op de tuinen, het ])ark, de oranjerie en opene gedeelten der om
geving is verrassend.
Van de slaapvertrekken op deze verdieping bezochten wij het
merkwaardigste, de „chambre de l'évêque" genaamd. Dit vertrek
is ook al van een buitengemeene voornaamheid met het helder
gelakte en rijk-overtrokken Empire-ameublement, de ongewone
prachtige gordijnen, den glanzenden parketvloer. Dit apparte

ment wordt door den graaf en de gravin als slaapvertrek gebezigd.
In een kleine kamer daarnaast vonden wij een aardige oude
kiek uit i88o van het kasteel met den tegenwoordigen heer en
zijne gemalin erop.
Nog wachtte ons een verrassing in een klein vertrek, de sjweekkamer genaamd. In deze kamer vonden wij een gansche ver
zameling van belangwekkende zaken, op de familie de Geloes
en hare voorvaderen betrekking hebbend. Zoo is er in de eerste

plaats een oude, op linnen gewerkte oorkonde — eene joyeuse
entree — aangeboden aan een voorvader van den tegenwoordigen
graaf bij zijne benoeming tot burgemeester van Luik in 1774.
Wij zagen daar ook een paar merkwaardige antiek lederen emmers,
door de Luiksche brandweer aan hunnen burgemeester aange
boden. Van alles wat dit kleine vertrek aan interessants bevatte,

u te verhalen, zou mij te ver voeren. Ik wil u echter van nog
één curiosum vertellen. In een groote lijst ])rijkt een op zijde
geschilderde luchtballon, waarop geschreven is „Vive Dandelot".

Deze ballon is het conterfeitsel van eene werkelijke ballon, die
de Maastrichtenaars oplieten ter eere van de overgrootmoeder
van den tegenwoordigen graaf, de Gravin d'Andelot, bij gelegen
heid van haar huwelijk met graaf Guillaume de Geloes. Onder

I'n'c Dandelot!

Ce grand noin brille sur la terre,

L'on connóit ses exploits fameux,
Chaqu'un l'admire et Ie révère.
Je pars en informer les deux.

Dit was een aardig besluit \'an de reeks merkwaardige zaken,
welke wij ciien dag oj) liet 7a)o prachtige kasteel zagen. Met een
woord van dank namen wij afscheid, en zochten de

kleine viiendelijke statie van Eysden o]i, om ons naar Maastricht
en zoo weer huistoc te begeven.

q
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KASTEEL EYSDEN. BIJ HET TUINHEK.

ontwaakt, bemerkt had, dat men zijn liand had geamputeerd,
liad liij het uitgeschreeuwd van wanhoop en woede; hij verweet
den doktoren op hartstochtelijke wijze, hem te hehhen verminkt,
voor zijn leven ongelukkig gemaakt.... en hij had dood gewild....
dóód, dood.... totdat zij hem met de sterkste verdoovingsmiddelen hadden moeten bedaren. Iedereen had diep medelijden

met hem, maar hij kon niet verdragen, dat dit hem werd getoond,
hij kon niet velen, dat iemand zijn ongeluk zag; hij sloot zich op
in zijn huis; hij wilde niemand ontvangen; en zijn familie maakte
zich met reden ernstig ongerust over hem.

Zijn broer Henri, de eenige, die in dezelfde stad woonde, kwam
hem dagelijks bezoeken. Maar Theodoor stond hem nauwelijks
te woord; Henri vond hem eiken dag onveranderlijk liggen op de
sofa, in de donkere kamer; hij ging nooit uit, hij sprak met nie

mand, hij las niet, hij hield zich nergens mee bezig
en Henri
vroeg tevergeefs zich af, hoe hij in dezen onhoudbaren toestand
toch verandering kon brengen? De manier, waarop Theodoor
zich van de buitenwereld hield afgezonderd, waarop hij zich zelfs

de vrije lucht ontzegde, was hoogst verderfelijk voor hem. Maar

—• .A.ch, jullie, jullie! zei Theodoor ongeduldig. Jullie hebben
allemaal je vrouwen en kinderen, jullie eigen zaken en belangen
in 't leven, jullie zouden er gauw genoeg zijn overheen gekomen,
hoor! Moet ik nu maar, alleen om jullie egoïsme, hier liggen, en
me verbijten, dag aan dag, totdat ik gek ben geworden van
't eeuwige tobben en treuren misschien?
Ofschoon Henri diep gegriefd werd door Theodoor's bittere
woorden, die, helaas, zooveel waarheid bevatten, voelde hij zich
toch eenigszins verlucht, dat zijn broeder tenminste sprak. Want

Theodoor's hardnekkig, somber zwijgen, had hem dikwijls bang
gemaakt....

— 't Is nu 't ergste voor je, begon Henri, omdat 't nog maar
zoo kort is geleden. Later wen je er aan.... Er zijn toch zooveel
menschen, die zoo iets hebben, jonge officieren, denk eens aan
Elinck, wiens been is afgeschoten....
— 'n Been is niet zoo erg als 'n hand, zei Theodoor koppig.

Door 't verlies van 'n been word je niet dadelijk heelemaal hulpe
loos, zooals dat 't geval is met 'n hand.... je rechterhand....

Kan ik iets doen? Moet ik niet overal in geholpen worden? Ik

niemand kon hem bewegen, eens uit te gaan, of tenminste de

kan me niet alleen kleeden, ik kan nauwelijks zelf eten, ik kan

ramen te openen.... hij verstikte zichzelf in zijn troostelooze

niets, ik kan niets....

droefheid, en scheen niet anders te willen dan dit

— Ik geloof, zei Henri, toen Theodoor niet geantwoord had,
terwijl hij hem even de hand op het gloeiend voorhoofd legde,
dat jij je ziek zal maken op den duur. 't Gaat zoo langer niet.
Versta je me, Theodoor? zei hij nadrukkelijk. D'r moet verandering
in komen. We willen niet lijdelijk toezien, dat jij je moedwillig

— Moedwillig! schreeuwde Theodoor, met een woesten vloek.

— Kom, als je wou, dan was daar wel iets aan te doen, zin

speelde Henri voorzichtig, omdat dit onderwerp Theodoor altijd
hevig irriteerde.

— Je bedoelt 'n kunsthand, zei Theodoor, en hij rilde. Stel
je voor, altijd zoo'n dor, dood ding aan je lichaam te voelen, te
schrikken voor jezelf, voor dat griezelige, — nooit, nooit! En

'n haak is nog erger, veel erger, dan zie je. aldoor je verminking,

Wat moet ik anders doen! Wat heb ik nog aan m'n leven, ik kan

en gruwt ervan.... Nee, 'tis 't beste, hier maar stil te blijven

niets meer, niets, ik beu niets meer, m n toekomst is vernield,
ik ben 'n ruïne, ik ben 'n mismaakte, en o, god, o, god, daar is

liggen.... 't einde zal toch éénmaal wel komen.

niets aan te doen!

Hij sloeg terug in de kussens, waaruit hij zich even m heete
drift had opgericht, en Henri voelde zich innerlijk verwecken van
machteloos meegevoel.
Jongen, zei hij zacht. We weten 't immers wel. Maar ]e
moet, ja, je moet toch leeren berusten.
— Ik kan niet, ik kan niet, kermde Theodoor, en hij lag opeens
te snikken als een kind: 't Was beter geweest, als jullie me hadden
laten sterven. Barmhartiger, als jullie me m de eerste dagen

niet zoo zorgvuldig hadden bewaakt. Dan was 't nu gedaan,
dan leed ik niet meer, dan schaamde ik me niet meer, dan had ik
rust rust.... dan had ik nu rust....

— Maar denk je dan in 't geheel niet aan ons? Dat wij je met
kunnen missen?

— Theodoor, — ik kan je niet zoo hooren praten. Je bent 'n
man, draag 't ook als 'n man. Niemand zal ontkennen, dat je
ongelukkig, diep ongelukkig bent, maar er kan nog zooveel goeds
in je leven zijn. Bedenk, lioeveel voorrechten je hebt boven anderen;

je bent rijk, je bent vrij, je kan reizen, je kan van kunst genieten,
je kan studeeren, je kan je met politiek bemoeien, of met philantropie....

— Dat alles kan ik, zeker! zei Theodoor. Maar m'n eigenlijke
leven is toch voorbij. Want ik leefde immers van sport. Schermen,
zwemmen, golf, voetbal, tennissen, worstelen, paardrijden, —
vraag me één tak van sjiort, waarvoor ik me niet heb geïnteres

seerd. Nu moet ik zelfs hulp vragen voor de eenvoudigste dingen.
Heusch, 't was maar beter geweest....
— Neen, \del Henri hem in de rede, die krachtiger durfde

spreken, naarmate Theodoor kalmer werd. Zoo'n sterk, gezond
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mensch als jij, die nog zooveel goed kan
doen, mag maar niet zoo opeens van de
wereld verwijderd worden. Daar is geen
enkele reden toe. 't Leven begint pas
voor jou,
— 't Leven.... zei Theodoor. Ik heb

f

me tot dusver vrijwel alleen om sport
bekommerd, maar, 't is toch wel waar

schijnlijk, dat ik vroeg of laat eens ver
liefd zou zijn geworden. En nu? Nu zou
ik nooit meer 'n vrouw durven naderen.

— Dat is onzin, zei Henri. 't Zou je
inuners na je huwelijk óók hebben kun
nen overkomen? Je hebt veel te goede

eigenschappen, je hebt 'n veel te aan
genaam uiterlijk, dan dat niet menig
meisje
— Ja, om m'n geld misschien, zei Theo
door bitter. Wie neemt uit liefde 'n
mismaakte man! Je gruwt immers al, als
je me enkel maar ziet. Nee, — ik heb
met alles afgedaan, — ik heb niets
meer te wachten,

Henri zag, dat Theodoor weer prik
kelbaar werd, en hij was veel te dank

baar voor dit lang gesprek, dan dat hij
het effect door te star doorgevoerde rede
neering zou willen beder\'en. De ban
van zwijgen was nu verbroken, dat was
om te beginnen het voornaamste. Lateikon hij verder gaan, en Theodoor mis
schien overhalen, om zich met iets bezig
te houden....

toto Aug. F. IV. Vo^t.

want in dezen toestand

moest verandering komen,

— Dat heb je niet, zei hij, om Theodoor niet te doen denken,
dat hij hem gelijk gaf, We spreken daar nog wel 's nader over.
Nu moet ik gaan..., tot morgen,

Theodoor, weer terug-gevallen in zijn norsche stilzwijgendheid,

KASTEEL EYSDEN. HET SLOTPLEIN.

met een licliten sju'ong ()]> de sola. Stoeiend \\ieet luj zijn kop

tegen Theodoor aan, en stiet schelle jankblatjes uit \ an blijde
zenuwachtigheid, tour deze ev'en met hem begcm te ^j.elen,
— Goed beest, beste jongen,,,, zei hij, derr ruigen, verstan-

digen kop streelend, jou kan 't niet schelen, hè, dat ik,.,, mg

bromde nauwelijks iets tot antwoord, verlangend alleen te zijn.
En toen Henri zich uit de kamer verwijderd had, draaide Theo
door zich om met een gemelijken zucht. Daar lag hij nu,,, - een
machtelooze, nuttelooze., ,, op nog geen clertigjarigen leeftijd.

dezelfde,... alleen zou je wel 's graag weer achter me aan rennen,

Anderen begonnen nu pas te leven, vestigden zich in de een of

jongen, nooit meer, nooit meer.,..

andere betrekking, trouwden.,.. hij moest met alles afrekenen,
eindigen, waar nij nog nauwelijks was begonnen....
Hij keek naar zijn arm, die slap 0]r de sofa lag; de mouw was
lang genoeg, om de stoinjj te bedekken, maar in een wreede
behoefte, om zichzelf te pijnigen, en nog ellendiger te maken, dan
hij al was, schoof hij die heftig terug, en zag nu den afgeronden
arm met het wit-geheelde litteeken,,,, een walg steeg in hem
op, hij kreunde, terwijl hij keek,, , , o, zijn hand, zijn hand,, ,,
Voor de sofa, op de ]5anterhuid bewoog zich iets bij het geluid,
dat hij maakte. Het was Cceedd, zijn hond, een Welsche terrier,
die hem nauwelijks een oogenblik verliet, en die hem in de wanho]rigste oogenblikken vaak een soort van afleiding, \'an troost,
had gegeven. Zoo ook nu:
— Cceedd, riejr hij zacht.
De hond kwam aanstonds kwispelstaartend overeind, en wipte

maar één hand heb, jij grilt niet \ an me, \-<)or ]ou ben ik altijd

als ik uitreed op Pnil-de-Carotte,,. , maar dat zal niet gebeuren,
Er werd geklopt.

En opeens veranderde zijn stemming \an zaehten weemctd
weer in een \-laag \ an wilde drift.

En toen de knecht, o]-) zi n

bedaarde, b/edachtzame wijze was binnen gek(men, als altijd

bang, te veel te zeggen of te vi-agen, snauw de hij :
■— Waarom kom je me storen? Ik hel) niets noodig, ik verlang
niets van je, ga weg!, , , ,
— Heneer, er is. , , ,

— Er is niets, wat mij kan schelen. Ga je weg, of niet?

— IMeneer, zei de knecht, zeer rad s])rekend, om zijn bood
schap tenminste gezegd te hebben, er is 'n meneer, die niet weg
wil gaan, 'n Dokter, Hij kent u, u kent hem, zegt hij, U mag
'm niet wegsturen, zegt hij. Hij wil u heljien,

— Me helpen! zei Theodoor, uitbarstend in een schamperen

korten lach.

Zeker met 'n ,,i)rachtig-vernuftige" kunsthand, ik
ken dat, maar ik wil niets \'an die kwak

zalver weten. Zeg 'm, dat hij onmiddellijk
vertrekt.

Ondanks dit bevel naderde de knecht

toch met het blaarlje, waaroi) het kaartje
van den liezoeker lag,

meneer maar 's even wou zien. . ..

zeil: Dr. Hugo de \"eer,
Iheodoor luisterde niet,

, iel)j je nie niet
direct!
riej) hij En
rood\-an
woede,
v erstaan?
zijn verontwaaidiging rees tot een zenuwacces,

oen achter den knecht een figuur ver-

si

'^'ti een kalme, heldere stem zeicle:

. ~~
moet je sjireken, Theodoor, Ik
taat me met wegsturen, want 't is in

jo/nc' belang, dat ik kom,
( H ordt vervolgd ).

Jeanne Reyneke van" Stuwe,

TboWholm.
( )■

)EN Hanimershus als staatsge-

\ angenis had uitgediend, werd
het niet meer onderhouden en

V e^'iel. De steenen werden vcor
in Ttoo

gebouwen gebruikt, tot

eincl nïaS"^ Frederik IV daaraan een
komt'

F.oio

F. IV. Vogt.
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toren' haa

vanwaarmcn

i'^ rtiïne met haar hoogen

deelen de'^ ^rbrokkelde w allen met ronmakinp
bekroning, de vol
making van het landschap.
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witte schoorsteenen, waar de kleine ha

ringen worden gerookt, die ge goud
bruin in rissen, op straat of in het half
duister der huizen, glimmen ziet.

Overigens zijn de steden, of het moest

zijn om er een oude kerk te bekij
ken, een bezoek aan Bornholm niet waard.
Ze zijn onaanzienlijkenniet mooi gebouwd.
Origineele zaken vindt men in de winkels
weinige, behalve de kleurige bont geweven
schorten en de terra-cotta beelden en \ a-

zen, Bornholmer-industrie, waarvoor het
eiland zelf de aarde lei'ert, evenals voor

het fijner Kojienhaagscli porcelein. In de
vazen en beelden is wel soms eigenaardig
heid, zelden schoonheid te xdnclen. \\ aar

in oorspronkelijke ontwerjien echter het
origineele, hoe grillig soms, bekoort, voelt
men, waar Grieksche en Egyptische beel
den als model zijn genomen, te zeer de
grofheid der nabootsing, het gebrek aan
gevoel \'oor de schoone lijn.
Dat ze ook goede horlogemakers zijn,
zult ge wellicht hooren, een vaardigheid,
die echter meer \'an nabootsingskunst

dan van oorsjironkelijkheid getuigt. In
de i8e eeuw strandde een schip met
Zwitsersche horloges, die hun tot \-oorl)eeld dienden, en er ontwikkelde zicli een
Foto Aug, F. IV. Vogt.

KASTEEL EYSDEN. DE VOORHOF.

Ook is het niet meer noodig dat men steenen vandaar ontvoert:

de bodem van Bornholm levert bouvvsteenen genoeg, niet alleen
\-oor het eiland zelf, maar ook voor vele Noord-Duitsche steden.

Over het geheele noordelijk deel van Bornholm zijn op verschil
lende plaatsen steengroeven, dikwijls met steenhouwerijen ver
honden. Ja, in 't uiterste Noordelijk deel zijn uitgestrekte steen
groeven en fabrieken, die door een Duitsche firma geë.xploiteerd
worden.

Ziet men die enorme werken en de vermindering \-an de rots
gedurende slechts eenige jaren, dan begint men te vreezen,

horloge-industrie, waarin ze nog uitmun
ten. Tegenwoordig zijn, waar de kust
daar\'oor geschikt is, enkele visschersdorjien tot badjilaatsen ingericht.
Daar neemt de Berlijner met \-rouw en kinderen waterbaden
in zee, en zonnebaden, ook als er geen zon is, aan het strand, waar
zij een aesthetische (?) groeji vormen, zich aldus laten foto
grafeeren en den een\'oudigen Bornholmer visschers een eigen
aardig idee geven van de hooger beschaafde ,,Groszsta.dtler",
Aangenamer dan in die dorjrjes logeert men in de alleenstaande
hotels bij zee of in 't bosch.
Wie geen lang verblijf in een der hotels \'oortrekt, gaat \an
oord naar oord te voet of ];er rijtuig, de kust langs, en door het
binnenland naar de ,,I^undkirken" en naar het groote staatsl)Osci :

dat niet alleen de schoonheid van dit gedeelte, maar het gansche

,,Aliiu'ndingcn", sedert eeuwen de ])laats \'oor feestelijke samen

eiland er door lijden zal, indien dit voorgebergte, dat Bornholm
een natuurlijke bescherming biedt tegen den N.W. wind, \-erdwijnen, of van haar noodzakelijke hoogte verliezen zou.
Van meer gewacht neg dan de opbrengst van het steenlichaam

komsten der Bornliohners, met mooie meeren als de ,,Bürrisö",

is voor Bornholm de vruchtbare aarde, die het bedekt, zijn de rijke

korenvelden, soms door weiden afgewisseld, waar de rood-bonte
koeien en de mooie jiaarden, waaiamor Bornholm in vroeger tijd

Irekend was, grazen. Wandelt of rijdt ge door 't binnenland heu\-el

o]5 en af, ze strekken zich uit terzijde van u, begrensd door bosch
of zee, en boven het golvende koren uit ziet ge op grooten afstand
\-an elkaar het vierkant van stallen en woning, met de naar

den hof leidende poort: in het midden: de „bondegaard" (boeren
hofstede). De Bornholmsche boeren zijn welgesteld, de uit
gestrekte akkei's, die ze zelden door menschenhand, meest met

waarin eeuwen geleden een burcht \"erzonk ,,tot straf \'oor^de
goddeloosheid der bewoners", met rotsjiartijen en herwelen, waar

onder de ,,R\ilcrknacgt", het hoogste jmnf \'an Bornholm,\ anwaar men het eiland bij helder weer geheel ox'erzien kan.
Of men c'aart in stoom- of motorboot de kust langs en naar liet
eiland .Christutiisö", eens een geliefde woonjilaats \'oor zcc-

roovers, later ,,het iMalta \'an de Oostzee", nu een heerlijk jilekje
voor natuurlielliebbers. Een sjioorweg, die Bornholm ^•an noord
naar zuid doorsnijdt (een jaar geleden was er alleen een spoi rverbinding in het zuiden) is dit jaar geojiend en zal het bezoeken
der verscliillende mooie jmnten gemakkelijker, maar wellicht in
enkele ojizichten minder gcnot\"ol maken.
("h. v.vn Herwerden.

machines laten bew'erken, zijn hun eigeri-

dom. De hofsteden, er zijn er een dui

zend op Bornholm, hebben elk een vasten
naam, waarvan de voornaamste op de
groote Bornholmsche kaarten zijn aange
geven. Deze boeren zijn de voornaamste
Bornholmsche bevolking: adel bestaat op
Bornholm niet, en mochten er nog af

stammelingen der oude koningen en
Grooten zijn, ze zouden onder de boeren

moeten gevonden worden.!Maar de vecht
en zwerflust van dezen is hen vreemd.

Het zijn kalme, gemoedelijke menschen.
De oude zwerflust zult ge eerder bi] de
visschersbevolking vinden.

Visschersplaatsen zijn er aan Oost- en
Westkust, aan het vlakke sti'and, en tegen

de rots gebouwd. De aa.ntrekkeh]kste
\'an deze is Giidjem, een geliefd ooicl voor
schilders. Ge kunt 't begrijpen, als ge er

neerdaalt langs de zonnige huizen, me

wijn of rozen begroeid, soms met mkij ^
in een beplanten hof; — als ge ei kom
aan de zee-zijde, waar achter u de me
bloemen begroeide rots omhoog stijgt, en
vóór u de met bloemen begroeide m zee
iiitloopende scheren, en ge zjfj
naar de klippenkust van Helhgclomn
of naar de haven, waar de kleurige sc

jien liggen, de groene en witte met üe
goud-bruine, roode en witte zei e ,
kleurend tegen het blauw van het water
en de lichte huizen aan den karit.
g
wandelt van die eerste naar de twee

de haven langs de huizen met de

g

Foto Aug. F. IV. Vogt.

GEZICHT UIT DEN TUIN THA' KASTEEL EYSDEN OP DE .1/.4.4S EN
BELGISCHE DORPJE L.ANAYE.
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DE JACHT OP „SOERENSCHEAden DAGHUURDERS".
de leden .Ier
öïïSm

AAN den Soerenschen grintweg te Apeldoorn, den mooien

zijweg, die van de Loolaan at naar het oosten gaat, ligt
halfweg Hoog-Soeren in de bocht van den weg een
boschpartij, die op wandelkaarten nog als ,,de reigerskooi" wordt aangeduid. Een zijpad ter rechterzijde

leidt in enkele minuten naar een omrasterd gedeelte, waar in de

nabijheid van een waterplas hoog opgaande beuken de lagere
dennen afwisselen.

Evenals zoovele andere namen in deze om

geving, herinnert ook die van de reigerskooi aan den tijd van
den koning-stadhouder Willem III, die, groot liefhebber van de
jacht, O]) deze plaats de reigers door ruim voedsel tot nestelen
deed lokken, ten einde deze steltloopers geregeld in de nabijheid
te hebben en daarop met den valk te kunnen jagen. Het op
zicht over de ,,reigerie" was zelfs aan eenen bijzonderen functio

naris opgedragen. Ook c'olgende vorsten uit het huis \'an Oranje
deden de reigerskooi ter wille van het jachtvermaak in stand

houden en eerst koning Willem III liet, toen hij omstreeks idfro
de valkerij voor goed vaarwel zei, de reigernesten uitroeien.
Een reiger heette dan ook in den volksmond dezer streken een

,,Soerensche daghuurder", omdat hem hier den kost werd gegeven,
maar hij tengevolge daarvan zijn leven slechts bij den dag kon tellen.
De prinsen van Oranje zijn
steeds groote liefhebbers van de
jacht met den vogel geweest en
reeds uit 1561 is een brief van
^Villem I bewaard, waarin hij aan
zijnen broeder Graaf Lodewijk
van Nassau te Siegen schreef :
gisteren vloog ik een reiger, die
zeer hoog overtrok, welke vlucht
onder geregeld stijgen een kwar
tier duurde". In 1641 vereerden

tevoren hadden de leden der

ontbinden,

ich verplicht
verplirlit
Engeland zich

gev.ien ^'""f'rir.Shen
liggende heideheide......npn licmende
\-an de om de
|gf jn hun dienst
daar door orntginning
''
velden geen, geschikt
gesciiiKi jachttenxun
javiiLLCii^».^ nieer nv^ loerline
was
de
Hollandsche
^'^!'"'^'"'^''d.^I}tnl"le'(ien
hartstochtelijke lielgenoemden Daankers, die een twcct.
„jAtek geschikte velden
hebbers der oude ridderspoit, "1''® «-aarvan zijn leermeester

te Apeldoorn opmerkzaam maakte,

'

.

hem vaak had veVteld. Daanmi beslo en deze,

^ Woltlev

ïnrnn.rnr-frZm'.nt. zich nog hetzelfde jaar naai 'Jc- \ tn «e

^

het volgende seizoen op de Veluwe met c
van Koning Willem I .toesteinmin.g uu dtn
gevraagd en verkregen om uitsluitend op reigers 1^' ^ me/twee
De valkenier Bots werd reeds in het begin van Ajiril met twee
helpers, zijn broer Arnold en J. van den Boom, en
,,
Newcome om

Ldat zij
zij
gaan jagen, nadat

Apeldoorn gezonden, om zich met de teiremen \ c
.^
maken en iiroefjachten te houden. De valken w aren
''S
eigendom van Bots, die daarvooi
een

maandgeld

van

duizend

guldens genoot. In .Mei volgden
genoemde iieeren, vergezeld \ au
een Hollandsch edelman (Baron
Tindal ?), die ongeveer tvvet

v'
au..

maanden bleven jagen en 1411
reigers vingen.
Het zeldzame vermaak trok
veler aandacht en verscheidene

hooge

persona.ges

\-erzocliten

\-oortaan aan de jachten te mogen
deelnemen, zoodat in Januari

de Staten van Holland een vier

tal witte jachtvalken aan prins

1840 met toestemming en onder
bescherming \-an Koning Willem
I de ,,Royal Loo bawking clul)"
werd ojigericht. Voorzitter was
Baron Tindal, die zeer sjioedig
door Prins Ale.xander werd ojigevolgd; secretaris-penningmeester

M'illem II, welke vorst vooral
van het Hof te Dieren uit met

\-eer op veer ging jagen.
Prins Willem III werd door de

Soerensche bosschen aangetrok
ken, welker nabijheid hem in

1684 tot den koop van Het Loo
deden besluiten en waar hij zich
geregeld met het ,,vliegen op
den trek" vermaakte. In zijn

Baron H. Sloet van Oldruiten-

borgh tot 1847, daarna de onder
secretaris van Prins Alexander,

tijd was op Het Loo steeds ,,seer

C. J. Anemaet, welke in 1851

c eel volck, en geen welkomen
gebreck" en vele waren de aan
zienlijke gasten, die met hem ter
jacht trokken, of op de Veluwe
,,quamen om op de hey te vlie

door

A.

Trossarello

Een dertigtal

jirins van Oranje (later Koning
Willem III), zijne broeders, de
Prinsen Hendrik en Alexander,
zijn oom. Prins Frederik, ver

het oude riddervermaak in eere

Toen in het laatst der i8de

heer

leden traden toe, waarbij de Érf-

V

gen". Ook prins Willem V hield
en onze laatste stadhouder ging
reeds op 17-jarigen leeftijd ter
valkenjacht. Twee jaren later,
in Juli 1767, nam prins Willem
V eveneens op Het Loo ,,het
vermaak van cle reigerjacht" en
werd een reiger gevangen ,,met
een kopere ring aan den eenen
poot, waar uit blijkt, dat dezelve
in den jare 1737 door wijlen den
keurvorst van Brandenburg is
gevangen geweest".

den

werd vervangen

scheidene leden van het corps

i

diplomatique en vooral vele Engelsche edellieden. De contributie

bedroeg honderd guldens jier
jaar; de jacht begon 15 Mei en
eindigde vóór 10 Juli', mocht

uitsluitend ojr werkdagen plaats
c'inden en werd door den jrresident of het oudst-aanwezige lid
DE JACHT OP „SOERENSCHE DAGHUURDERS".
PRINS WILLEM V TER REIGER].ACHT OP HET LOO.

stelde.

In r8o8 engageerde Lodewijk Napoleon de befaamde valkenier
Jan Daams, van Valkenswaard, om ojr Het Loo de sedert het
vertrek van den erfstadhouder vervallen jacht met den vogel
te herstellen, waartoe deze zich onmiddellijk met zijn collega Jan
Lambert Daankers, gewapend met tien valken, naar de Veluwe
begaf en den koning van Holland, die zich hartstochtelijk aan de
sport wijdde, nog hetzelfde jaar bij de vangst behulirzaam was.
Het volgende jaar brachten Daams en Daankers vier hulp-valke
niers en een dertigtal jachtvogels uit Valkenswaard mede. Behalve

ojr reigers, waarvan er dat jaar een zestigtal werden gevangen,
vloog men ook op patrijzen, kraaien en eksters. Volgens eene
rekening over het jaar 1810, bestond de valkerij \-an koning
Lodewijk op Het Loo uit drie valkeniers, twee draagramen en
veertig jachtvogels, waarvan er vijf 0]i patrijzen waren afgericht.
Na Lodewijks regeeringsafstand liet Napoleon de valkeniers
zijns broeders naar Frankrijk komen om te Versailles bij de jach
ten behulpzaam te zijn. Daar werden echter slechts twee maal
jachten georganiseerd, die weinig beteekenden, en in 1813 zoch
ten de Hollanders hun geboorteplaats weer op.
In Nederland bleef toen de valkerij tot 1839 onbeoefend. Een jaar

niers, zoodat elk lid zijne eigene
jraarden moest medebrengen.

{.\'tD7r (ie Ejnivure van B. MourUS).

eeuw geheel Europa in beroering
en opstand geraakte, kwam in alle landen de valkenjacht, die
bijna uitsluitend door de vorsten en hun aanhang beoefend werd,
tot verval, wat zich eerst in het begin der volgende eeuw her

geleid. De jraarden der club dien
den uitsluitend voor de valke
Door toevoeging

Fr. \'an
den Heuvel en Jan Peels werd het valkenierskorps van
tot zes
man

uitgebreid; laatstgenoemde was in dienst van Sir E C Newcome
te Brandon, doch kwam elk jaar met zijn heer over om te assisteeren. Zij werden m twee ploegen verdeeld, de eene onder lei

ding van Jan Bots de andere onder Adriaan Mollen die tevo-

ren m Oostenrijk bij den Graal van Trautmannsdorff had ge

werkt. Hun costuum herinnerde oorspronkelijk aan den tnd v^n

Prm,.stadh«der W.lk,,, In. Jd» ttKd.ter Van Ho T,'matr
werd later door eene uniforme kleeding vervangen en best,m l

toen uit groene jas met valkenknoopen, vleeschkleurige kaniL"
en broek, bruine slobkousen j;en zwart fluw-eelen pet tei w f de
beide aanvoerders kajilaarzen droegen.

wiwiji cie

Gedurende het eerste bestaansseizoen der clufi werden i ?8

reigers met behulj-) van 22 valken gevan-en

Nn

Botsen Van den Boom naar Dovre Fmld in Ncicirweipn^''^'

jachtvogels machtig te worden, vanwaar ze na vierM'n
negen giervalken terugkeerden.

' ^

weken mei

(iroot was het aantal vreemdelingen uit blnm.n , 1 ■

dat door het ongewone schouwspel naar A.nek" "

uuoorn werd gelokt

uit hun

Loo om voomf «fePinsm lVhlmlta
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den isten Juni begon en den loden Tuli
d.a.v. werd gesloten. Niet minder dan
237 reigers werden ge\'angen, waar\'an
er..121 levend op den grond kwamen

Het volgende ]aar werden 148 reigers
met 44 valken genomen en in 1845 ruim
200 door 40 valken. In deze jaren was

liet gezelschap luisterrijker dan te voren
en 't was in laatstgemeld jaar, dat Son(Icritind. 06 liicinncist \\'C6rgcgGV6ii scliil-

deiijen met de zoo uitstekend geslaagde

portretten vervaardigde. Behalve door de
jagers was de anders zoo eenzame heide

'4

vei levendige! door talrijke genoodigden
niet hunne dames, waarbij de Graaf van

Nassau (Koning Willem I) en Prins
Albert van Pruisen.

Meestal werden de vluchten bij wes
telijke winden oji de toen nog geheel
onbeplante heidevelden ter weerszijden
\'an den Soerenschen grintweg, het z.g.
Orderveld, gehouden, bij oostelijken
wind ^evenwel achter Asselt en bij zuide
lijken wind achter Wiessel. Het i'ereeni-

gingspunt was steeds de Galgenberg, nu
ook nog als Valkenberg bekend, waaroji
een tent gebouwd was om gasten te onti'angen, die in de meeste gevallen van deze

hoogte af de vluchten konden volgen.
Beter terrein dan het eerste was niet denk

baar, omdat men zich daar vrij en veilig
kon bewegen en het uitzicht nog door
niets werd belemmerd. Een goed beeld
■der uitgestrekte vlakte geeft bijgaande
reproductie van Lieman's aquarel, de

DE VALKENJACHT IN 1843.

(SAAR de schilderij van j. b. sonderland).

In hel miihkn Prins Alcxeinder, gevol;e<l door den Hertog van Leeds en andere leden der elul'. Ter linkerzijde de
valkeniers F. van den Heuvel te paard met een valk op de hand, en A Mollen, op valkenierssoijze rechts te paard

stijgende.

Op den achtergrond de tent op den Galgenberg.

laatste vlucht in 1843 voorstellende, van

af

den

Galgenberg

naar Apeldoorn

gezien

In de nabijheid was de reigerskooi,
waar de vischdieven hunne nesten had

den gebouwd en die ze 's morgens verlie
ten om'te gaan visschen en waar ze in

■

den namiddag volgekropt terugkeerden

d
-t

om hunne jongen te voeren. Tegen 5
uren , was de jachtstoet op het terrein
aanwezig en jjlaatste zich tegen den
wind in op ruim 500 schreden van het
l:)osch. Twee valkeniers, van een valk

voorzien, gingen een eind verder staan
■en op nog grooteren afstand betrok een
helper de wacht. Kreeg deze een reiger
in 't gezicht, dan steeg hij af en plaatste
zich aan] dien kant van zijn paard, waar
de vogel zou overkomen. Nauwelijks was
dit door de beide valkeniers gezien, of ze
ontdeden hunne vogels van de kappen,

reden (den reiger tegemoet en zoodra
■deze gepasseerd was, wierpen ze de val
ken op. De reiger kreeg zijne natuurlijke

DE LAATSTE VALKENJACHT IN 1843.

(naar de aquarel

a. lieman).

Ter rechterzijde een reiijer en een valk in de tucht, door de valkenjaj^crs oj de heide achtervoljjd.

Of* den

achtergrond Apeldoorn^ jjezien van den Galpenherg.

vijanden steeds direct in het oog en ter

wijl de valk nog naar zijn prooi zocht,
liet hij reeds den inhoud van zijn krop
vallen en trachtte door versnelden vleu

gelslag het bosch te bereiken, wat echter
•door den tegenwind werd bemoeilijkt.
Bleek ontsnajij^ing onmogelijk, dan

jirobeerde langbeen door voortdurend
stijgen boven zijne aanvallers te blijven,
wat zijne redding was, doch zelden ge

lukte. Was de valk hooger gevlogen, dan

liet hij zich pijlsnel op den hals van den
reiger \'allen, dien hij met zijne sterke
klauwen omklemde.

Onder het dalen

werd de reigerkop met den scherpen

snavel bewerkt, zoodat de steltlooj^er vaak
■doodelijk gewond ter aarde stortte.

Het gezelschap zette de vogels intus•.schen zoo goed mogelijk na en ieder
trachtte na dollen rit het eerst aanwezig

te zijn op de jilek, waar de vogels zouclen

neerkomen. Hadden deze den grond be

reikt, dan werd de reiger onmiddellijk

aan den valk ontnomen en wanneer lang

been er het leven bij ingeschoten had.

ontving de eerst aangekomen jager cle

fraaie nekveeren van den reiger als

zegeteeken. Was de reiger in leven ge

bleven en weer in staat om op te vlie

gen, dan kreeg hij zijne vrijheid terug,

nadat één zijner jiooten van een rneta-

len ring was voorzien, waaroji vimgplaats
en datum gegraveerd stonden. De hon
gerige valk werd door middel van een

DE VALKENJs\CHT IN 1843. (naar de schilderij

/. b. sonderland).

De reiger is juist door een valk op den grona gehracht, terwijl de andere door een helper met een duif aan een lijn

-wordt opgevangen. In het midden de Prins -■an Oranje (later Koning IVitlem HI), gevolgd door zijn ad/udanl
Sir Kesocome, a/gestegen, geeft den valkeniers aanwijzingen.

5Ü2
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duif aan een lijn ge\'angen. die hij tijdens het inhalen der lijn
niet losliet, weer van zijn kap voorzien en op het rek geplaatst.
Ofschoon steeds twee valken werden geworpen, werd de reiger

geregeld door slechts één op den grond gebracht. De vluchten
duurden soms tot 9 uren in den avond.
Nam de belangstelling van het groote publiek steeds toe, de
deelnemers begonnen naar meer afwisseling te zoeken, zoodat
vermoed mag worden, dat de jacht op den duur te eentonig werd.
In 1843 begonnen de leden dan ook wedrennen te organiseeren,
eerst onderling, doch van 1845 af ook voor paarden \-an anderen,
om zoodoende levens tot verbetering van het paardenras mede te
werken. De eerste twee jaren hadden deze rennen op de Noord-Apeldoornsche heide ten noorden \"an liet koninklijk park plaats,

daarna op een aangelegde baan ten zuiden van het Soerensche
bosch, op de kaarten nog als de Renbaan aangeduid, en sedert
1849 op een zorgvuldig Lewerkt terrein aan de noordzijde van
den Amersfoortschen straatweg, in de nabijheid \-an den bekenden
echo-put.
Van 1843 tot 1850 bleef de toestand der club en de belang

stelling harer leden vrijwel op gelijke hoogte. Het getal afgerichte
vogels werd met eenige schommeling zoo goed mogelijk op peil
gehouden door af en toe een tweetal \'alkeniers naar Noorwegen
en IJsland te zenden om gier- en witte-valkcn te bemachtigen,
waarvan jaarlijks gemiddeld een achttal werd verkregen, een
enkele maal werden zelfs vogels uit Algiers besteld, die van Parijs
werden afgehaald. De verjaardag \-an Prinses, later Koningin
Sophie op 17 Juni gaf meestal eene interessante vlucht te zien,
door het vorstelijk gezin met vele gasten bijgewoond, terwijl de
aanzienlijkste leden der club dien dag aan den feestdisch ten
paleize waren genoodigd.

Nadat Prins Alexander in Februari 1848 oj) Vadeira was over
leden, werd de Prins van Oranje tot voorzitter gekozen. Na
diens troonsbestijging werd de valkerij naar het Oude Loo over
gebracht, waar clubkamers waren ingericht; bovendien nam
Koning Willem III de valkenier Mollen met twee helpers \'oor
zijne rekening, terwijl Bots met twee assistenten en de benoodigde paarden ten laste der club bleven. Valken en paarden
kregen onderdak in het Jachthuis op het Loo. In Januari kocht
Z. M. een stuk grond aan de Loolaan om daaro]) een valkenhuis
met paardenstal te laten bouwen, welk plan echter evenmin
tot uitvoering kwam als een dergelijk jdan van Prins Alexander,
negen jaren tevoren geopperd. Het ledental der club was intusschen tot 61, waarbij 4 eereleden, geklommen.
De zes valkeniers brachten in A]5ril 1851 nog 3b jachtvogels
op Het Loo en in het komend seizoen werden een honderdtal

DE JACHT OP „SOERENSCHE DAGHUURDERS".
KONING WILLEM III ALS VALKENJAGER IN 1852.
[Xiuir dc .^chiuii'rij van X. I^iTncntan).

reigers ge\'angen. De uitoefening der jacht werd echter steeds
moeilijker. De geschikte terreinen gingen ook hier verdwijnen:
in 1847 bracht de Ordeimark hare uitgestrekte velden langs den
Soerenschen grintweg in jiublieke ^•eiling en kwamen deze in an
dere handen, cm daarna met dennen bezaaid of op andere wijze
te worden ontgunnen. Wel werd het eigendomsrecht door het
domeinbestuur betwist en de mark een ])r(,)ces wegens onrechtmatigen verkooji aangedaan, maar dit werd ten voordeele der
mark beslist. Ook de reigers begonnen schaarscher te worden en

waren in de laatste dagen \'an het seizoen ihjna niet meer te \-angen; als de jacht eenige weken had geduurd, waren de steltloo])ers
reeds zoo slim onmiddellijk te keeren, wanneer ze den jachtstoet
gewaar werden en zien niet meer te laten zien. Ze gingen ook de
instinctmatige gehechtheid aan hunne nesten \'erlonchenen en
\"eiliger oorden zoeken; waren b.v. \'óór 1840 reigers in de bosschen

van het kasteel Biljoen te Velp zeldzaam, in dat jaar x'estigde zich
daar eene geheele kolonie, waarvan sommigen, die werden neer
geschoten, ko]5eren bandjes droegen, waarch)or bleek dat ze op
Het Loo gevangen waren geweest.

De vereeniging bleef echter nog bestaan en in Ajiril 1853 \-er-

schenen de valkeniers weder o]5 Èfet Loo, doch zonder Jan Bots.
Met de koninklijke familie bleven echter ook de jagers weg. Wel
bracht het volgend jaar weer eenig le\'en door de aanwezigheid

van het Hof en de valkenjacht, die op den \-erjaardag deiKoningin werd gehouden, doch in het seizoen \'an 1854 sclütterden allen, zelfs de reigers, door afwezigheid.
Den 22sten April 1835 waren de valkeniers weer met hunne
vogels gearriveerd, maar ongunstig weder en schaarschte \ an

reigers maakten de jacht vrijwel onmogelijk, evenals de te geringe
opkomst der leden. Den loden Juli van dat jaar zochten ze hunne

haardsteden op om niet weer in hunne functies op de Veluwe
terug te keeren ; 's konings valkeniers werden gepensionneerd.
De „Royal Loo hawking-club", die vele jaren door vermaarde

jachten had geschitterd en later daaraan grootsche paarden
sportfeesten had gepaard, was ontbonden en het oude ridder-

vermaak behoorde weer tot de geschiedenis. Nog is het niet her
boren, wat aan de groote kostbaarheid en de schaarschte \ an
geschikte terreinen in de nabijheid \-an jdassen en bosschen moet
worden toegeschreven.
q ^ Evers

SINTERKLAAS.
Ze stonden, met hun beidjes, met stil gezicht
Te kijken voer het winkelraam, zoo helder licht

Ze hadden voddenkleertjes an, 'n stuk te groot'
Het stralend helle winkellicht hen overgoot

Ze stonden maar te staren naar al die pracht
Ze wezen soms elkaar wat, of smoesden zacht'

DE JACHT OP „SOERENSCHE DAGHUURDERS".
JACHTVALK VAN KONING WILLEM III, THANS OPGE
ZET IN HET MUSEUM FELUA TE APELDOORN.

Er was een echte spoortrein,.... een groote stal
Er was n tooverlantaren,.... 'n kleurige bal.'
Ze konden noode scheiden, van 't moois x-andaan
Ze hadden met hun beidjes 'r al lang gestaan '
Nou schuifelden ze verder, en smoesden saam
Van al de mooie dingen, daar achter 't raam
M. COHEK Jr.
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TEELEN.
STA onsZANDKAS
toe, zeer waarde lezeressen
en lezers, dat wij, ter

afwisseling, uwe aandacht nu eens vestigen op een ander

soort van kasteelen dan die, waarmee wij gewoonlijk
u oogengenot schenken.

Niet op luchtkasteelen, die hebt ge allen wel eens gebouwd,
en daar weet ge zeil' alles van, maar oj5 kasteelen \'an.... zand,
wad niet hetzelfde is, al zijn ook deze broos en vergankelijk.
■^De hierbij geplaatste afbeeldingen toonen u aan, welk genot de
za,ndbak in den tuin, mits telken jare opnieuw ge\'uld met zuiver
wit zand, aan onze kinderen kan geven.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor plaatsen, waar zuiver zand te

k

kust en te keur te vinden is, als aan ons Noordzee-strand. Dit

bewijst wel de l^ovenste afbeelding, die een reprotluctie van liet
slot te Bentheim te zien geeft, dezen zomer gebouwd op het strand
te Bergen aan Zee, door een dertienjarigen architect. Hij die dit
slot kent, zal zien, dat alles natuurgetrouw is weergegeven: hij

zal terugvinden de lioofdgebouwen, de Fransosenturm, Pulverturm, enz. Men ziet, dat er voor onze kinderen aan het strand nog

wel iets anders te doen is, dan in vormlooze forten den strijd aan
te binden met de zee, die hun steeds weer hun machteloosheid
doet gevoelen.

De drie andere afbeeldingen, gebouwd in den zandbak, stellen
voor het kasteel ,,Brekenburg", aldus gedoopt door denzelfden
dertienjarigen bouwmeester, niet omdat het grondplan en de
opbouw liem zoo\'eel hoofdbrekens gekost hebben, maar omdat hij,

, -w

REPRODUCTIE IN ZAND F-HV HET SLOT BENTHEIM,
GEBOUWD OP HET STRAND VOOR BERGEN .d.I.V ZEE

BIJ HET IN DEN AEGELOOPEN ZOMER DAAR
GE HO UDEN STRA NDFE EST.

DE.\ JEUGDIGEX BOUWMEE.STER WEED HIERVOOR EEN
UITZONDERISGSERIJS TOEGEKEND.

voordat 't geheel naar zijn zin was, daarin veel iieeft moeten
wijzigen en afbreken.

Ge vindt aan dit zandkasteel een ,,oudste-romaansch gedeelte",
verder nieuwere renaissance aanbouwsels, een hoofdtoren, archief
toren, waclittoren, uitkijktorens, de kemnade of vrouwenwoning,

een ophaalbrug en een voorplein omringd door staigebouwen en
voorjioort met brug over de alles omringende graclit. En daar
weer omheen geven kleine donkere bladeren en takjes een boscli
weer.

Anders als door bouwmeesters van échte kasteelen is ,,Breken-

burg" door den jeugdigen architect zonder eenige hulp \-an iemand
anders gemaakt. Alles — behalve natuurlijk het houten ophaal
bruggetje — bestaat enkel uit zuiver wit zand.
Wij twijfelen niet, of vele ouders, die over een niet al te kleinen
tuin beschikken, zullen — met deze afbeeldingen voor oogen —
er toe overgaan, zich ijlings een zandbak met zuiver wit zand aan
te schaffen, waarin hunne kinderen in gezonde beweging hunne
fantaisie en hunne kennis kunnen reproduceeren.

ZANDKASTEEL

„BREKENBURG".

VAN TER ZIJDE

GEZIEN.

LINKS DE VOORGEDOrWEN. RECHTS H ET EIGEN LI JKE K.I5TEEL.

DE ZONNEVROUW.
(Vervolg van hlz. 58^).
En rondom zijn vorstelijke schim uit het ontzaglijk \'erleden
zonk stamelend of geestdriftig juichend ganscii dit volk op de
knieën, voor een wijle de Coya \'ergetend, de \-erafschuwde

vreemdelinge, die den kleinen vreemdeling tegen haar roerloos
lichaam droeg.

i\Ien bracht de draagbaar tot in het midden \-an het plein. Dan
richtte het volk zicli op met een gejubel van blijdschap, want
rond de draagbaar hadden alle opperhoofden, edelen en wijzen
zich verzameld, en terwijl ze elkander bij de liand namen, vingen
ze aan te dansen, evenals in oude tijden, wanneer ze, elk met een

gouden schakel in de hand, den kettingdans uit\'oerden. Die
ketting bezaten zij echter niet meer, want, zooals een ieder wel
wist, bij den dood van Atahualpa hadden de edelen \-an Cuzco

dien'gouden ketting in het diepst van het Titicaca-meer gewoqien,

opdat hij niet in handen ^•an den oj) buit belusten overwinnaar
vallen mocht i).

,

•

Deze dans, door de keur der aanzienhjkén meesterlijk uitgevoerd,

werd eensklaps gestoord door een onverwacht gebeuren. Een
kreet, een luid klinkende roep, leek vanuit den hemel omlaag te

ScfifjatJBlsc
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VOGELVLUCHT

GEZIEN.

vallen: Recticrdal (Denk er om!) Die kreet, welke ook het sein tot

den aanval was geweest bij de mislukte poging om het jongemeisje

uit het Huis van de Slang te bevrijden, deed de Coya beven oji
haren troon. Gedurende een oogwenk leek zij niet dood, gelijk de

gebalsemde koning aan haai zijde. Het kind rilde in haai aimen,

en beiden, het gelaat opwendend, zochten omhoog, \-anwaar
toch wel dat geluid gekomen mocht zijn.
, , .
— O God, Christobal, steunde het jongemeisje, — heb je met
de stem van Raymond herkend?
, ^ „

— Ja, ja, antwoordde het kind, — het is Raymond. Hij komt

°"Vaar was hij echter? Waar hield hij zich schuil? Hunne blikken

nledcn langs de granieten hellingen, welke als bezaaid waien met

Indianen Hoe hem dus te herkennen temidden van al dat volk?
Hoe dus'te weten, vanwaar de verlossing komen zou? De N-erlossing' Immers, nu ze die stem weer vernomen hadden, was er
weder iiüop Hunne blikken zochten langs de steenen ge\-aarten,

en zagen niets. Toen klonk opnieuw hetzelfde w-oord hoog boven

hunne hoofden, en ditmaal met zulk een kracht, <lat het door
een ieder vernomen werd, op iiet jilein en m de omringende straten:

^'^Uc fïeesi was onderbroken. De dans hield oji. Alle gezichten

waren naar den hemel gewend, en een vijandig gemompel steeg

allengs uit dit verzamelde volk, hetwelk door een Sjiaanscn woord
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Eindelijk gelukte het den.ouden man,

bestaan kende. Langen tijd liepen ze voort,

J®den^L"nkemnTmcht'
oSerarrd''sche gangen.
UpTnerinewt

slechts nu en dan verlicht door de

Ike tusschen wijkende steenen hier

f^au^o
hoofd is nu dit of
naar binnen scheen. Af en tce zeule cle oude,
uT",rhp;id onder
de
Ya,a.Huast.
dat
genbhk
loopen
wij
bijvoorbeeld,
onder
de
Vm
da
dat paleis, deze of gene tempel. Op het oc
^
'
is het „Huis \-an de blang .
Raymond stond stil.

4»^

— Ts daar de Zonnevrouw nu

binnengebracht? vroeg hij.
— Neen, neen, geloof me, nu
is het uit. Ze is nu oj) weg naar

den Tem])el des Doods.
— En wij? Waar gaan wij
heen? Waar breng je me!"

— Naar den Temjiel des Doods.
\'an dit oogenblik af volgde

Raymond hem zonder tegen te
striblielen.

Hij was \en\-omlerd, dat ze
bij het verlaten \-an het gewelf,
plotseling buiten de stad stonden.
— Waar is de Tempel des
Doods? vroeg hij.

— Op

Foto-bnrean ^.Arjins'*'

het eiland Titicaca!

Wees maar niet bang. We zullen
er vóör hen zijn.

CHANTELOUr,
DE PLOTSELING BEROEMD
Girir07?rt/fM VLI EG-A CROBA A T

van vrijheid en wedergeboorte.
Waarom riep de stem: ,,Kecuer-

In een doriislierberg huurden
ze jiaarden en daarna reden zij
naar Sicuani, v\-aar ze op den trein
.gingen. Over Juliaca ging het
dan op Puno toe, dat aan den

da?" Denk er aan! Wat beduidde

oever \'an het Titicaca-meer ge

dat? Waaraan moesten zij nu wel
denken? Dat zij slaven waren?

legen is.

gewekt was uit zijnen droom

(Wordt vervolgd).

En al deze feesten ter eere van

een dood verleden, niet langer dan

1) Do goscliieilscliri'oevs bowereii, dat
do-te UcUing lany .nenueg wa.< om orde

één dag duren zouden? Dat de
zon van morgen, die \'an heden
vergetend, opnieuw hun knecht
schap zou beschijnen?
j\Ien zag Maria-Theresia zich
bewegen op haar gouden zetel,
met den knaaji in de amien. En
het was of zij, schier een doode,
weder ojdeefde bij dien kreet,

muren van Ciizco mede te omsiiamien.

2) Dood aan de Koningin!

OlSrS
EEN \'ERG1SSING.
»ji4iaiii*jBïïL'ïi3uaujiii

In ons nummer van 22 Nüv,
1.1. was een afbeelding opgeno-

inni!

welke het Indiaansche volk zoo

men ^•an de t nafhankelijkheidsfeesten - te Arnhem. Naar wij

zeer verontrustte. En allen span
den zich in, en keken. Eindelijk
bemerkte men op het hoogste

vlucht der Franschen". Nu lericht men t ns echter uit Arnhem

steenblok een man, die, ver voor

dat de foto vNiorstelde i..,,het aan

overgebogen,

mededeelden, stelde ze voor: ,,de

,,Maria-Theresia"

vallen der Diiitschers". Na deze

schreeuwde. En de Coya riep nu

verbetering willen wij niet na

op hare beurt: ,,Raymond".
Toen begrepen allen, dat daar

laten, er aan toe te vt egen, dat

boven zich iemandlhad verstoken,
iemand die niet tot hun ras be

[•oiO'bnreait

hoorde, en die was gekomen om

DE RIJK VERSIERDE DUITSCHE-RENAISSANCE-GEVEL LIEP
GEVAAR, DOOR VERKOOP IN SLOOPERSHANDEN TE VALLEN.

de ziel der Coya met zich mede

EET RATTENVANGER-EUIS TE HAMELN.
WELK GEVAAR GELUKKIG IS AFGEWEND.

men reclifs .op. den achtergrond
de uitgeloopen Arnhemmers aan
schouw t, die er met belangstelling

naar kijken,

hoe

ze

bevrijd

worden.

te nemen.

V.

Zij hadden wel gewenscht, dat ze al
dood ware! Want dit was een heiligschen
nis.

Behoorde ze niet reeds aan

de

goden? De schenner, die het woord ge
roepen had, verdiende evenzeer den
dood! En er begon een veivvoede loop, de
granieten glooiingen op, naar den tempel,
waar de vreemdeling zich vertoond had,
de als Indiaan vermomde vreemdeling.

Middelerw'ijl werd de draagbaar met den
dooden koning en de ten doode opge
schreven koningin door de temjielwachters en wijzen weggedragen, en de lucht
weerklonk van het ijselijk gekrijsch: Muera
la Coya! Muera la Coya! 2)
Maria-Theresia had de oogen gesloten,
als wilde ze thans dadelijk ster\'en, nu
zij in den dood dien kreet, die als een
laatste kus was van Raymond,meenemen.
De waanzinnige Orellana had tot den
jonkman gezegd: ,,Je bent gek", toen
deze zich voorovergebogen had en ,,Re-

cuerda" riep tot het meisje. Toen de
Coya zich opgericht had en naar boven
gekeken, had hij gevraagd: ,,Ken je
mijn dochter ?"

Het toornige volk naderde. De grijs
aard had moeite om Raymond mede te
nemen van die jrlek, waar hij de Coya
toegeroejien had. Gelijk een steenen beeld
stond hij nog aldoor roerloos op het ont
zagwekkend steenen voetstuk \"an den
tempel-bouwwal.

Foio-bitrcan

OPGR.WJ'SGIIN IN DE NABIJHEID IHA' DE PYRAMIDEN, 11".4.4R PROEESSOR
REISN ER EEN rt.lA' DE ZON GEWIJDE TEMPEL IIEKET ONTDEKT.

