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DE GEHEIMZINNIGE VIOLIST
door WILLIAM LE QUEUX.

(26) (Geautoriseerde vertaling.)
HOOFDSTUK XXII.

RIE knoopehaken!"
Terwijl ik hem de woorden nazeide, dacht ik plot
seling aan Drew en aan zijn zonderling legaat, en

« ̂  ook aan de laatste koop die Ouain gedaan had,
/ 7 voor hij zoo geheimzinnig verdween — die drie
knoopehaakjes, die hij bij Harrod gekocht had.

,,Ga door", zeide ik na eenige oogenblikken, zoo kalm als ik kon.
,,Er valt verder niets te vertellen, signor", antwoordde de man,

weder in het Italiaansch vervallend, een taal, die ik ken. ,,Signor
Bondi hoopte altijd den moordenaar nog te ontdekken — zoo
de sterfgevallen tenminste aan moord toe te schrijven waren.
Wat hem zich in het begin zoo sterk voor de zaak deed interes
seeren, was, geloof ik, dat hij het arme meisje van het Eden
Variété zelf goed gekend had. Hij was in vele opzichten erg vrien
delijk en altijd vrijgevig met zijn geld. Ontelbare malen heeft hij
arme, onbekende artisten, zoowel mannen als vrouwen, geholpen.
Ik kende hem zeer persoonlijk, en dikwijls placht hij zich bij mij
te beklagen over de ondankbaarheid van dat soort menschen.
Hij vertelde mij eens, dat Gasperini hem vreeselijk had teleur
gesteld door zijn groote ondankbaarheid. Signor Bondi heeft
dat nooit vergeten, en ook nooit vergeven. Ik heb u al gezegd,
dat hij een wraakgierigen aard had. Als signor Bondi hem niet
geholpen had, zou de wereld nooit gehoord hebben van Volpi,
en zou hij nu nog arm en onbekend zijn. In plaats hiervan is
hij, zooals ik heb hooren zeggen, erg rijk".
Hoewel dit alles was wat Ficarra mij vertelde, gaf het me stof

te over om te denken. Hier was wederom een schakel, blijkbaar,
in den keten van mysteriën, die ik zoo wanhopig sterk \-erlangde
te ontwarren.

Wat kon het geheim van de knoopehaakjes zijn? Het leek mij
toe, dat er nu geen twijfel meer aan kon bestaan, of die knoope
haakjes waren het symbool van het een of ander, misschien
waren zij wel het een of ander mystiek teeken. Maar van wat?
Twee dagen gingen voorbij, en het gesprek met Ficarra was

reeds weder half uit mijn geheugen vervaagd. Rosemary was
blijkbaar weder geheel de oude. Er was niet gesjmoken over
Gasperini of zijn muziek, maar iederen avond hadden wij het een
of ander voorwendsel bedacht om Rosemary mee te nemen, van
het hotel weg. Wij waren vast besloten om, zoo mogelijk, een
herhaling van het tooneel van dien avond te voorkomen, doch
wij hadden er geen zin in naar een ander hotel te verhuizen, daar
het San Dominico zoo geheel aan onze eischen \'oldeed. Rose-

f  pr /mlieurd was maakte ons echteimarv's zwijgen over vat er ^ ,rebeel vergeten hebben, rede-

«eSfw "'".'la? Ji'T'eea ge..c),..e reien - mnea, hebben,
''TSedaêën'Liarna werden
geleid door het ont\ angcn \ a brieven geschreven, die ons
combe. Zij had ons een paar ^en stijl. Deze
vermaakt hadden door he^ "g^jge^aardige woordenkeus ervan,

Enrico Marco
brief, niettegenstaande
bracht mij een beetje van b.nnco .viarco
In de eerste plaats was ^fgramvoor mij gekomen, een lang teleg an dringend

den dood van Drew dingen gebcui . Londen terugnoodzakelijk maakten dat ik 'J ;g "tdUruwf en toen
keerde. Dat was de manier waarop hij het '"«trukre "1

ïLbtfsSflhjn'tn't'i h:?ditVS^^^ - - haar
hrief maakte zii hare verontschuldigingen liierxoor, en gai erbriei maakre zij u<±i^ tnsschen de regels door lezen, dat
haar reden voor, doch ik kon tussclien g noodie
ik haar zeer had doen ontstellen er was
om haar te doen ontstellen! chalet bezored

Dienzelfden dag was er een telegram aan het t Iralet ntzorgci
geteekend- Sophie Verande. Dit telegram sloot tante ongeopend
fn Zij voelde, zoo zeide zij, dat twee telegrammen oj. ̂ en dag
te openen, haar te veel zou aangrijpen, temeer daar het eerste
van zulk een dringenden aard was. 1 1 ,.1,
De naam ,,Sophie Verande" was mij gehee onbekend, doch

in het telegram legde zij dit uit. De dame had Drew s \ erbran-
ding bijgewoond, en had in nauwe vrieridschapsbetrekking tot
hem gestaan. Dit was dus de c-rouw, die ik bij de begialenis had
opgemerkt, de vrouw, wier miniatuur ik gelooide gevonden te
hebben, welk miniatuur ik nog steeds in imjn bezit had. Uok
zij smeekte mij dadelijk over te komen. De zaak waarovei zij rnij
wenschte te spreken was eveneens zeer dringend, en had betiek-
king op overleden \Tienden. Ik ben niet bijzonder zellziulitig,
doch als ik bedacht dat ik heelemaal niet aan Drew \erwant
w^as, dat hij zelfs geen intieme x'riend van mij was geweest, met-
tegenstaande zijn bewering, dat ik zijn beste \Tiend was. dat
zijn vader nu in Engeland terug was; en dat naar Londen teiug-
keeren gelijk zou staan met mij \'an Rosemary los te scheuren
zoowel als van Sicilië, voelde ik dat er wel een beetje veel van
mij geverd werd. Bo\endien waren de telegrammen nu beide
eenige dagen oud, zoodat, zelts al vertrok ik oji stel en sjirong
naar Engeland, ik waarschijnlijk toch te laat zou komen om nog
in iets van dienst te kunnen zijn.
Ik schreef dus aan Enrico Marco en aan Sophie Verande, en

besloot kalm hun antwoord af te wachten. Er gingen echter
dagen voorbij, zonder dat ik van een hunner een antwoord ont
ving.

,,Het is duidelijk", zeide ik tot Calvert, ,,dat de zaak waar ze
mij over wenschten te sjireken, welke die dan ook moge zijn,
van niet zooveel gewicht is als ze eerst dachten". Hij was dit
met mij eens. Had ik geweten wat ik kort daaroji te weten zou
komen, hoeveel minder tevreden zou ik dan geweest zijn met
de beslissing die ik genomen had!

,,Ik zou wel eens willen weten, wie die twee donkere, lange
mannen toch zijn, die ik hier onlangs gezien heb", zeide Rose
mary tot mij op een middag dat wij samen in het Corso Umberto
wandelden. ,,Vanmorgen nog waren zij oi") de binnenplaats van
het hotel".

,,Hoe zien ze er uit?" vroeg ik zonder erg.
,,0, ik denk dat het inboorlingen uit een of andere hoek van

Afrika zijn! Ik zou zeggen Egviitenaren".
..Egvjrtenaren!" rieji ik uit. ,,Zeg me, zijn ze zwart, of bijna

zwart?"

,,Ja, ze zijn heel donker; ja, zoo goed als zwart".
,,\Vaar zag je ze, en hoe vaak heb je ze al gezien?"
Ik \ oelde me j^lotseling aan een he\"ige opwinding ten jirooi
,,Ik heb ze de laatste dagen verscheidene malen gezien; maar

vandaag IS t de eerste maal, dat ik ze in het hotel gezien heb",
antwoordde zij.

,.\yat voerden zij daar uit?"
,,yoor zoover ik zien kon, niets. Ze zaten daar eenvoudig, net

alsot ze o]) iemand wachtten".
Ik ondeiAToeg haar scherp, en naar haar beschrijving van hun

voorkiimen, bestond er bij mij geen twijfel meer, of het waren
cL ^6jn jiogingen om te ontdekken waar"t Madame Joubert zich ojihielden waren vruchteloos

vol(Tpn Pil m "i"S^''jk zijn deze mannen te
7P fpu'nnp Hp' "'"tdekken wat ik wilde? Rosemary zeide, dat
te kunnen bpiTp" ' doch ik voelde mij er zeker van, hente kunnen hei kennen aan hunne trekken.

maa^ ^•<'OI-bij, doch ik ontmoette hen niet. Driemaal zag Rosemary ze, doch telkens was ze alleen Eenmaal

zij had niet'den • 'jy<?Bheden liejien zij over straat. Neen.
zij in antwoord on' Sekiegen alsol zij haar volgden, zeide
heelemkal niet ojrgenSt ̂ voorz hadden zij haar
Deze meilecleehngen n aal-Z

kon natuurlijk hloo't toeval zij, ht '^^®"^^fieriger. Het
steeds zag als ze alleen was. En i, -h lS-
samenloop van omstancligheclèn lm zn '8  cn, (lat ZIJ ze zoo dikwijls gezien
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had, terwijl noch Calvert, noch ik er ook maar eenmaal in geslaagd
waren ze te zien te krijgen.
De tijd, dien wij besloten hadden te Taormina te blijven,

spoedde ten einde. Behalve dan het treurige voorval op dien
avond, dat Gasperini Rosemary op zulk een vreemde wijze ge
hypnotiseerd had, waren de dagen zeer aangenaam voorbij ge
gaan. Wij waren van plan via Rome, Milaan en Parijs naar
Engeland terug te keeren, inplaats van over zee, en Rosemary
had goedgevonden onmiddellijk bij onzen terugkeer in Londen,
ons engagement publiek te maken. Voor dit besluit was mijn
tante wel voor het grootste deel verantwoordelijk. Verscheidene
malen, toen wij op het Chalet logeerden, had zij er bij ons op
aangedrongen het nieuws publiek te maken, en ons ook op andere
manieren aangemoedigd haast te maken met ons trouwen. Zij
had, zooals ik reeds vermeld heb, erg veel met Rosemary opge
kregen, en zij was bang, dat, als ons huwelijk al te lang werd uit
gesteld, er de een of andere onvoorziene omstandigheid tusschen-
beide zou komen, zoodat het heelemaal niet plaats had. Want
dat was, zooals ik later vernam, wat er met haarzelve gebeurd
was in lang vervlogen dagen, zoodat zij was blijven zitten als
een teleurgestelde, hoewel niet verzuurde vrouw.

_,,Ik voel me zoo vreemd, liefste", merkte Rosemary op zekeren
middag op terwijl wij onze toekomst zaten te bespreken. ,,Ik
kan niet precies beschrijven wat ik voel, maar het is een eigen-
aardig gevoel van gedruktheid, dat langzaam over me gekomen
is. Het begon gisterenavond laat toen ik in bed lag. Ik heb al
verscheidene nachten slecht geslapen: vannacht heb ik bijna
heelemaal niet geslapen".

Zij wendde zich om en keek mij aan. Haar oogen stonden vol
tranen, en ik zag een zeer droevige, bijna medelijdenwekkende
uitdrukking in de violette diepten harer oogen, geheel verschil
lend van wat ik er ooit in had waargenomen. Instinctmatig nam
ik haar hand, verlangend om haar te troosten, hoewel ik niet
wist waarvoor zij troost behoefde.
Er waren in de vervlogen weken zoovele vreemde dingen ge

beurd; zoovele geheimzinnige gebeurtenissen bleven nog onop
gelost. Er waren zoovele wonderen, onverklaarbare waarschuwin
gen geuit, niet enkel door Madame Joubert, doch ook door Bondi
— wiens dood ik nog steeds als een mysterie beschouwde — dat
Rosemary's geestelijke gedruktheid en haar voorgevoel van
naderend onheil, dat op het punt stond haar te overvallen, aan
stekelijk bleek.
Ik trachtte haar gerust te stellen, en vertelde haar, dat de

gedruktheid die zij voelde, de nawerking moest zijn van haar
ziekte, en dat het wel spoedig zou verdwijnen. Doch hoe meer
ik praatte, hoe somberder ik mijzelven voelde worden, niettegen
staande mijn vastberaden pogingen om opgeruimd en licht van
hart te lijken.

,,'t Geeft niets!" riep zij ten laatste uit. „Het móét komen,
al doen we ook weet wat, om het af te wenden. Neen, het moet
komen. Ik heb mijn uiterste best gedaan om er het hoofd aan
te bieden, iederen dag; heusch, Cyril, maar 't geeft niets! Waarom
zouden we voortgaan met onszelven te beclriegen? De dingen
worden in deze wereld door de een of andere Macht geschikt,
waartegen we ons niet kunnen verzetten, en die wij niet begrijpen".

Plotseling wendde zij zich tot mij, met brandende oogen.
,,Cyril!" riep zij uit, tenvijl zij zich bijna woest aan mij vast

klemde, ,,beloof me één ding — je móét, schat, o, je móét het
me beloven!"

Vreeselijk beangst, want ik had er geen idee r'an waaraan zij
had trachten te weerstaan, verklaaiMe ik, dat ik haar alles wat
maar redelijk was wilde beloven.

,,Als er een ongeluk mocht gebeuren", ging zij snel voort,
,,als er iets mocht gebeuren, dat je wonderbaarlijk en algeheel
onverklaarbaar vindt, zul je me dan niet veroordeelen, liefste?
Ik heb mijn best gedaan, heusch, dat heb ik. De een of andere
vreemde macht overmant en or^erweldigt mij, dwingt mij tegen
mijn wil. Ik kan het niet helpen. Het is me alsof ik het or^eral
om me heen voel, zooals ik het al dagen gevoeld heb, maar van
daag is het al heel erg".
,,Een macht, die je dwingt, kindje!" riep ik ontsteld uit. ,,Maar

hoe dan en op welke manier? Wat is het, dat je je gedu'ongen
voelt te doen?"
,,Dat kan ik je niet zeggen. Ik zou er te lang voor noodig

hebben om het je uit te leggen. Maar — maar ik smeek je,
het doet er niet toe wat er in de eerstvolgende dagen gebeurt,
en wat ik ook zeggen of doen moge, mij niet hard te beoordeelen
— zul je niet?" smeekte zij. „Ik heb je lief, Cyril — ach je weet
hoe hartstochtelijk ik je lief heb, schat, maar-maar-ik-ik...."
Plotseling zweeg ze, en tenvijl zij haar treurige gezichtje in haar
handen verborg, barstte zij in bitter snikken los.

HOOFDSTUK XXIH.

HET PROBLEEM VAN DE KNOOPEHAAKJES.

Mijn beminde werd den volgenden morgen e\-en v-oor achten
vermist.

De ontdekking van hare verdwijning verlamde mij bijna. De
tijding werd mij gebracht door Calvert, want volgens den nacht-
jiortier van het hotel, had zij het hotel om één uur in den nacht
verlaten en was sedert dat oogenblik niet meer gezien.
Gedurende eenige oogenblikken zat ik onbeweeglijk, niet in

staat te denken of mij te bewegen. En toen, met een uiterste
poging, verzamelde ik mijn gedachten en begon zoo goed en
kwaad als het ging, te overwegen welke staj^pen er te nemen
waren om te ontdekken waar zij heen gegaan was.

Mijn eerste indruk was, dat zij in een val gelokt was, en dit
geloof werd versterkt toen ik dacht aan de Egyptenaren, die
zij zoo dikwijls gezien had. Doch toen bedacht ik weer. dat een
ontvoering in een plaats als Taormina heel lastig zou zijn. Bo\-en-
dien waren er teekenen, die erop schenen te wijzen, dat zij het
hotel uit eigen vrije beweging r-erlaten had. Haar toiletbenoodigd-
heden, zoowel als andere van haar bezittingen waren verdwenen.
Toen ik navraag deed bij den gérant \'an het hotel en bij zijne

ondergeschikten, kwamen er verscheidene dingen aan het licht.
In de eerste plaats was er een half uur voor haar verdwijning een
briefje voor haar bezorgd. Het was gebracht door een Siciliaan-
schen jongen, dien de nachtportier, die het had aangenomen,
zich niet herinnerde ooit te\"oren te hebben gezien. Later was
Rosemary de trap afgekomen, haar tasch dragend, en was het
hotel uitgegaan zonder tegen iemand te spreken. De hotel
bediende, die haar had zien vertrekken, zeide, dat hij niets bui
tengewoons in haar voorkomen had ojigemerkt. Hij was er\'an
overtuigd, zeide hij, dat de dame zou terugkomen. Iemand moest
haar onvenvacht hebben weggeroepen, en zij, langer dan zij eerst
het plan had weg te blijven, ojigehouden zijn. Hij had wel meer
van dergelijke gevallen bijgewoond, zelfs wel met bezoekers van
dat hotel. En hij trad in lange bijzonderheden, die me niets kon
den schelen. Geen rmn de bedienden scheen zich werkelijk on
gerust te maken over Rosemary, en tot op zekere hoogte stelde
hun kalmte mij een beetje gerust.

Calvert was \-an meening, dat wij tot 's middags moesten wach
ten alvorens de politie van de zaak in kennis te stellen, en toonde
aan, hoe akelig zij het zou vinden als er een hoop drukte \ an ge
maakt werd, en het dan later bleek, dat er een goede reden was
geweest voor haar afwezigheid. Nooit zal ik die vreeselijke
uren vergeten, dat gevoel van hulpelooze onmacht dat mij \ er-
vulde, tenvijl ik doelloos ronddwaalde, eerst den eenen kant uit,
ven'olgens een anderen, toen tenig naar het hotel, koortsachtig
van angst, en terwijl mij dan telkens verteld werd, dat er nog niets
omtrent haar vernomen was. Tegen vijf uur dien middag kon
ik de spanning niet langer verdragen. Alleen opgesloten in mijn
kamer, lag ik rusteloos op mijn bed te woelen, mijzelven almaar
afvragend waar zij toch heen kon zijn. Vreeselijke r isioenen
rezen voor mij op. Ik zag Rosemary in de macht van Gasperini
— daar gehouden tegen haar wil. Ik zag hem haar op een dozijn
verschillende manieren mishandelen. Ik zag —!
De visioenen veranderden. Rosemary lag in zijne armen en

hij liefkoosde haar. In hartstochtelijke bewoordingen stortte hij
zijn liefde voor haar uit, en legde zijn geheele ziel voor haar bloot.
Haar krankzinnige verblinding, hartstocht, of wat het dan ook
mocht zijn, en die weken lang opgekropt was, werd plotseling
losgelaten. Dus hierop had zij gedoeld toen zij den vorigen dag
zoo raadselachtig tot mij gesproken had over haar strijd en haar
pogingen om ,,het" te weerstaan. Ik had haar gevraagd wat
zij bedoelde en wat zij weerstaan moest. ,,Ik kan het niet uit
leggen", had haar antwoord geluid. En toen kwamen mij de
woorden weder voor den geest, die zij dien middag op zulk een
spreekenden, diepbedroefden toon had geuit:

,,Als er een ongeluk mocht plaatsgrijpen, als er iets mocht
gebeuren, dat je vreemd en algeheel onverklaarbaar mocht voor
komen. beoordeel me dan niet hard, liefste. De een of andere
vreemde macht o\'ermant en or-erweldigt me, en dwingt me te
handelen tegen mijn wil".
En ik had het beloofd — ik had haar mijn woord geger en, dat

ik haar noch zou veroordeelen, noch hard zou bèoordeelen. Ik
moet bekennen, dat ik daar voor het oogenblik niet aan had ge
dacht. Nu kwam het mij plotseling weder voor den geest, en
oogenblikkelijk was ik besloten te doen zooals ik gezworen had.
De ramp, het onbekende ,.verbazingwekkende", waar zij instinct
matig zoo bang voor was geweest, was gekomen. Nu nn.est ik
mijn ridderlijkheid bewijzen door haar onvoorwaardelijk te \er-
trouwen, niettegenstaande de veroordeelende getuigenis. Want
hoewel ik nog niets jmsitiefs wist, leek er mij, alles wel beschouwd,
slechts éc'n oplossing van het vraagstuk: Rosemary w as naar
Gasperini gegaan!
Wat zou de wereld zeggen als dit schandaaltje haar ter oore

kwam? vroeg ik mijzelven met bitterheid af. Dat het haar \ roe-
ger of later ter oore moest komen, was zeker, want Taormina
leeft van schandaaltjes.
Dien namiddag was het gloeiend heet, en hieraan, alsook aan

het feit, dat ik den vorigen nacht nagenoeg geen oog had dicht
gedaan, is het waarschijnlijk toe te schrijven, dat ik onbewust in
diepen slaajr r iel.
loen ik wakker werd, was het al heel laat. Er bonsde iemand

op mijn slaapkamerdeur, en, te oordeelen naar het lawaai dat
hij maakte, zou ik zeggen, dat, wie het dan ook was, die daar
stond te kloppen, hij al een heelen tijd daar gestaan had. Ik
sprong van mijn bed, deed het slot \'an de deur, en opende haar.

,,Er is een dame voor u, signore", zeide een kellner kortaf in
het Italiaansch. ,,Zij gal geen naam op, maar kwam om zes uur,
en een uur geleden weer. Dit is de derde maal dat zij er geweest
is, om u te spreken, en ze zegt, dat als u thuis bent, ze u moet
sjjreken, want dat de zaak waar ze voor komt, zeer gewichtig is".

(Wordt vervolgd).
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Foto C. Steenbergh.

HET ROKIN TE AMSTERDAM, EERSTE GEDEELTE.

HET ROKIN TE AMSTERDAM.
IV. NIET VAN VROEGER, MAAR VAN NU EN STRAKS.IN de drie voorgaande nummers van dit weekblad heeft de

Heer Corn. J. Gimpel belangwekkende historische bijzonder
heden meegedeeld over het Rokin. De fraaie en voor een
deel zeldzame platen welke die artikelen vergezelden, hebben
ongetwijfeld het besef verlevendigd voor het schilderachtige

van dit gedeelte van Amsterdam, eenmaal de feitelijke binnen
haven van de koopstad aan het IJ. Gebleken is claarbij ook,
dat de rivier die zich hier met een prachtige kromming IJwaarts
wendde, in den loop der tijden voortdurend meer werd versmald
en aangeplempd, totdat het eeuwenheugende Rak-in de gedaante
verkreeg waarin wij het thans kennen.
Hoe ook verminkt, nog altijd heeft deze gracht zonder boomen,
— een unicum in Amsterdam — het karakter van haren oor
sprong bewaard, nog altijd treft zij door schilderachtigheid die
bijna uitsluitend aan het water is te danken.
En toch wil men het Rokin gaan dempen!

*
*  *

De beweging die tot demping drijft is lang niet nieuw. Zij
deed zich reeds gelden in de dagen toen nu wijlen A. W. de Flines,
als een andere Haussmann ijverende voor een echten boulevard
(in de grachtenstad Amsterdam!), in een vergadering van ,,Vooruit
gang" de noodzakelijkheid om het Rokin te dempen bepleitte.
(17 Oct. 1899). Er werd druk geoefend op den Gemeenteraad,
maar onmiddellijk daaro]) verscheen een contra-adres, geteekend
door 43 bewoners van het Rokin ,,tusschen het Beurspleintje
en het Spui", — en onder dezen aanzienlijke firma's — om niet
tot demping over te gaan. Zij spraken daarbij terecht van een
vandalistisch streven en zij voerden verschillende practische
redenen aan voor het behoud. Hun stem vond weerklank in de
burgerij en het was met name nu wijlen P. L. Tak, die in ,,de
Telegraaf", met klemmende argumenten de demping bestreed.
Daarop is een periode van stilstand gevolgd, waarin het vraag

stuk door andere kwesties scheen verdrongen. In de buurt\'er-
eeniging ,,Het Rokin", door anti-dempers opgericht, vormde zich
langzamerhand een meerderheid van voorstanders. Door dezen
is de sluimerende beweging weder opgewekt. Zij deed zich gelden
in den aanvang van 1908, toen de Vereeniging / 300 uitloofde
als e.xtra-premie voor den winner van de Dam-]U-ijsvraag indien
zijn ])lan samenging met demping van de gracht. Deze projia-
ganda-zet werd door de tegenstanders onmiddellijk welsprekend
lieantwoord, want 23 bewoners van het Rokin loofden toen / 1000
uit wanneer in het bekroonde plan de gracht in stand zou blijven!
Weer verstreek eenige tijd, maar de Vereeniging zat niet stil.

Nadat zij bij het Gemeentebestuur had aangedrongen op
verbetering van den toestand op het Rokin,' richtte haar
Bestuur een schrijven tot B. en W. (30 Aug. 1912), waarin
werd verzocht om demping tot aan het pontje. Het antwoord
luidde, dat, indien tot demping werd o\'ergegaan, die zou

geschieden van het Beurspleintje tot aan de Langebrugsteeg.
Overigens werd erkend, dat de demping op het algemeen
program stond aangeteekend, maar niet dat zij dringend nood
zakelijk en dus urgent was. Men zou er eens over denken, or-er
een jaar of tien. Bij wijze r-an een onderhandsch accoord werd
tegelijk aan de Vereeniging te verstaan gegeven, dat de demping
vervroegd zou worden indien zij een bijdrage zou leveren in de
kosten en het renteverlies die zulk een besjxiediging zouden mede
brengen. Het benoodigde bedrag werd becijferd op / 65.000 of de
rente van tien jaar over het kapitaal voor de demping benoodigd.

Dit antwoord wekte in de Vereeniging bevreemding en ont
stemming. IMen sprak van een \ erkeerd precedent. Toch werd
met algemeene stemmen (!) besloten, om zoo mogelijk aan den
eisch te voldoen.
Met een ijver, een betere zaak waardig, is de Vereeniging toen

onder hare leden aan het collecteeren gegaan. Geruimen tijd bleef
het totaalcijfer onvoldoende om er mee voor den dag te komen,
maar na anderhalf jaar, toen nog enkele belangrijke bedragen
waren toegezegd, was het totaal gestegen tot ongeveer / 40.000.
Voldoende was dit nog wel niet, maar ten Stadhuize werd het
vooruitzicht geopend, dat men nu langzamerhand wel met een
voordracht zou komen. De heeren hadden hun best gedaan en
in iedei geval was na de eeiste onderhandeling weer eenige tijd
v erstreken en het renteverlies dus ook naar rato verminderd

In deze aangelegenheid, men ziet het, had dus het Stadsbestuur
een compromis gesloten met een buurtvereeniging en zich door
een belofte gebonden. Niet het algemeen belang, maar het buurt-
belang — oi juister nog, dat van een deel van de buurt, — zou den
c 001 slag geven. Het geld van een bepaalde categorie van direct
belanghebbenden zou het temjio bepalen voor de uitvoering van
een regeeringsdaad, waarin heel <le burgerij recht van spreken
en oordeelen heeft, ook en vooral uit aestlietisch oogpunt. Is
hf, ^^eze eigenaardige j.roeve van gemeentelijk beleidbij velen vveinig instemming en zelfs afkeuring ondervond^

voordrnrbt hil'' nu tegen de te verwachtenvoordracht bij v 001 baat verzet aangeteekend. Het Genootschap
,,Amstelodamum wendde zich in rlon •

•  -- - "en aanvang van dit jaar.tot den Raad, met dringend verzoek niet 1, "jl"' V " , ^
omdat deze uit een aestl e iscï -n
den vearbt en ,l,v,r iwu 1 ""^1""^^ verweriielijk moest wnv-(len patiit en dooi het ojienbaar belang niet werd eeëisclit ter-
wiil toch (Ie bestaande pohrplHMi w/vi i .
den verbeterd. ^ konden woi-
Nog altijd liet de voordracht zich wa. hton t t 1 + 1

het geval weer een ander aanzien kre l i,r :
de Vereeniging ,,Hct Rokin" Fplinn 1 vergadeimg van
voorzitter, de Heer Vruètnvnf ^
machtiging moest vragen' oni 110^^n' bestuur
Gemeente, als bijdrage in de demninpsb T '
Wat was er gebeurd? (),, het Prinsenh i"i' "V' ^e trekken.
verbinden om de demjiing nog vooj diT vfn '"1^'''"'i  g V oor dit jaar 11)14 voor te stellen.
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Drie van de voornaamste deelnemers in het bedrag, de Rotter-
damsche Bankvereeniging, de Heeren Drijfhout en Van Delden, die
zulks als dwingende eisch aan hun toezegging hadden verbonden,
hadden zich teruggetrokken en.... daarmee viel alles in duigen.
Hiermede was de voordracht meteen van de baan, want spoedig

verluidde dat zij onder deze omstandigheden was ter zijde gelegd,
onder het loodje. Duidelijker kon niet nogmaals en ten over
vloede worden bevestigd dat er inderdaad een accoord heeft
bestaan. Maar tegelijkertijd is ook bekend geworden wat die
voordracht behelsde en wat het Stadsbestuur van plan is.
Aan spoedige demping kan niet worden gedacht, omdat voor

al het sloopen en bouwen op den Dam en in de naaste omgeving,
veel bouwmateriaal te water moet worden af- en aangevoerd.
De gesmade gracht kan vóór 1916 niet worden gemist en de Stad
ondervindt nu zelve de gegrondheid der bezwaren van verschil
lende Rokinbewoners, die groot nadeel en ongerief zouden lijden
indien schuiten door karren moesten worden vervangen.
Evenwel blijft de demping pro memorie op het gemeentelijk

werkprogram, als een maatregel voor de toekomst. Als het zoo
ver is zal men zich niet bepalen tot demping van het eerste ge
deelte, maar ook de prachtige breede gracht ter hoogte van de
Nederlandsche Bank zal het moeten ontgelden. Wanneer eenmaal
de geheele Vijzelstraat is verbreed, zal het bedoelde gedeelte tus-
schen Spui en Sophiaplein door aanplemping worden versmald.
Het is duidelijk, dat dit op den duur moet voeren tot ge

hééls demping.
Men geeft er zich niet voldoende rekenschap van, hoe het Rokin

er na de demping wel zou uitzien. De hierbij gevoegde platen
(look on this picture and on that!) zijn zeker in staat om velen te
bekeeren die gedachtenloos instemmen met het koor, dat vol
komen blind voor de schoonheid van de oude stad, altijd maar
klaagt met schampere woorden over het stilstaande water en
zweert bij de eischen van het Verkeer. Heeft men niet kunnen
lezen in een ,,juridische verkeers-causerie" dat met het gehééle
Rokin ook de Binnen-Amstel tot aan de Hoogesluis behoorde te
worden gedempt?
De bedoelde klachten zijn zeker met ongegrond, maargehjk
Amstelodamum" reeds heeft aangestipt, zeker is er verbetering

mogelijk ook zonder dat tot demping wordt overgegaan. Men
vergete niet, dat er in al den tijd dat het Stadsbestuur, wachtende
oir de afkoopsom, met de vereeniging ,,Het Rokin" in stil accoord
heeft verkeerd, hier ter ]daatse niets is gedaan. Het water is niet
op afdoende wijze gereinigd, de rioleeiing is niet ter hand genomen,
er is niet geasfalteerd, voor beveiliging van het r-erkeer is met
gezorgd Bij al die verwaarloozing heeft zich ten onrechte een
comnuuiis opinio gevormd, dat het Rokin in „een onhoudbaren
toestand" r-erkeerde en demping het eenige redmiddel zou zijn
om daaruit te geraken. , ,
Nu is gelukkig het gevaar geweken, en de voorilracht voor

onirepaalden tijd opgeborgen. Al behoort het tot het jongste
vGrlcclen wc liGbbcn het bovcnstticinclc bier \\illen Vcistleggcn
tegen den tijd dat het Rokin weder met demjring wordt bedreigd.
Moge het nóóit daartoe komen! •

EEN STEDELING NAAR HET

BOERENLAND,

T
I

WAS bij half negen, toen ik op Hemeh'aartsdag ineens
klaar wakker werd. De doffe zwaarmoedigheid der
gordijnen kon de jubeling van de zon niet weren;
het was te zien en te voelen, dat daar buiten een
zomerdag straalde vol bloei en blijheid, \ ol warmte

en weelde; een echte Zóndag.
Maar ik zag hem niet tegemoet als enkel vreugd. Want ik

voelde mij verlaten. Mijn huisgenooten waren op reis, en mis
troostig keek ik naar den mooien dag als naar iets buiten mij;
een feest waarbij ik door de ramen kon toezien.
Maar dat wóu ik niet.
En ineens kwam er een gedachte bij mij op, die me 't bed uit

deed wippen en naar het spoorboekje grijpen. Een kwartier
later zat ik in de tram naar 't spoor. Ik zou naar Winkel gaan.

II

Ge weet waarschijnlijk niet, waar dat Winkel ligt. Het is dan
ook een oord, dat niets in mindere mate is dan een villégiature.
Het is eenvoudig een welig, welvarend boerendorp in het welige,
welvarende West-Friesland. Het ligt bij den hoek dien de lijn
van Noord-Holland's oostkust maakt, wanneer ze zich, na haar
extra-oostelijke uitbuiging, weer, na Medemblik, noordwaarts
wendt. Ieder zal mij toestemmen, dat dit een buurt is, waar geen
mensch die zich respecteert, ooit den \-oet zet. .A.lkmaar is het
kaasmarktelijk einde van very dutch trips; en er zijn nog steek-
neuzen, die de Streek bekijken; maar de noordelijke rest is silence.
Die ,,silence" echter wilde ik juist hebben oji mijn Hemel

vaartsdag. De wereld zou daar zijn zonder feestelijke uitbundig-
heicl, rnaar ik zou in de stilte loopend, er toch iets heel liefs \'inden
en innigs: den zachten glans dien herinneringen leggen o\-er een
land.

In zeventien jaar was ik er niet geweest: en zeventien jaar is
heel wat, voor iemand die twee maal zeventien jaar oud is. Toen
dan logeerde ik te Winkel voor mijn gezondheid, die wat wei en
boerschen zomer ter remedie vroeg. Vijf weken heb ik er in de
heerlijkste jongensjaren, in de dubbel-zalige bedwelming van
buitenlucht en gezond-v\'orden, langs den dijk en door de hooge
koienxelden geloojien, heb ik er op kaduke vletten met een
hooieishoed oji m n koji door kroosige slootjes geboomd, geluierd
in weiden, gecroquet oji bleek\eldjes en boerenerven, en ben \'an
vele schonkige boerenjiaarden afgevallen, ah-orens ik den dijk-
ojnit met eere \'olbracht. Het was een schoone zomer, want ik
weet dat ik geen boek onder mijn oogen mocht hebben. Tot ik
op t laatst weer tot \-erfijnder le\'en terugkeerde, en in het jirieel
van mijn gastheer heele morgens ging doorbrengen met een paar
jaargangen van. . . . T.A.V.E.X.U. — Tavenu — jawel, maar hoe
was die lectuur \-an jasmijn en seringen doorgeurd, en hoe frisch
en aardig vond ik 't alles — Ook muziek ging ik weer genieten....
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HET ROKIN MET DE OUDE TURFMARKT.

en tot in 't oneindige een oude speeldoos opdraaien. Hij verveelde
mij nooit. Als ik mij dat alles te binnen breng, besef ik eerst
recht, dat ik nooit weer zóó gezond ben geweest. Maar ook toen
deze ,,geestelijke vreugden" weer toegankelijk werden, bleef ik
in de volheid van buitenlucht loopen en varen, en klom in den
toren, en liet er de klok tien minuten vóór drieën slaan, of ging
met den domine naar Alkmaar op dagen dat ,,de ring" ver
gaderde, of hobbelde in 't oude tentwagentje, dat men mij nog
ternauwernood toevertrouwde, achter 'n eigenzinnigen en ,,kijke-
rigen" i) ket over den Zuiderzeedijk naar Medemblik, dat ver
weerd en stil boven de wijde zee en 't vlakke lage land uitrijst....
Kortom, ik ben daar een gelukkige jongen geweest.

III

Daar zou ik dan nu weer eens heengaan, vertrouwde wegen
hervinden, bekende uitzichten zien, en o zeker, wel véél veranderd
ontwaren.... Nu ja.... Op 'n enkel herinneringsmoment maar
hoopte ik; als 'n plezierig kostbaarheid je om van te genieten.

IV

Na een lunch in Alkmaar en een ritje in 'n snikheeten coupé
waar de zittingen door het stof van rood tot meer royalistisch
oranje waren bekeerd, stapte ik om half drie uit te Noord-Schar-
woude. Het stationnetje — 't is mogelijk dat er ook een dórp
Noord-Scharwoude bestaat, maar ik heb 't nooit gezien — lag,
na zeventien jaar, nog als een even eenzaam grijs blok, sterken
stil boven de felzonnige velden, en daar zag ik ook den witten
weg.... En die aanblik droeg iets zacht- en-lichts in mij. Het
was zoet met dat gevoel dien weg weer te beloopen; zonder één
strakheid van gedachte in mijn hoofd. Het was een \-reemde
gewaarwording: of overal verspreid lagen lieve gedachten, en
de wind die nu juist opkomt, waait ze zachtjes in mij, en daar
wordt langzaam-aan iets teer lichtends opengewaaid, en open-
gewiegd op den kalmen voortgang van mijn schreden. Het wordt
als een witte bloem in mij, en haar teer schijnsel van geluk door
licht mijn leven, terwijl ik daar loop door de oude gekendheden.
Er zijn jaren van streven en strijden weggevallen tusschen toen

en nu, en even wordt mijn zaligheid tot een besef: dat dit
nu wel een hoogtepunt van mijn bestaan is dat ik doorleef.

V

Ik ben, automatisch rechts afslaande, onder de huiving van
boomeri gekomen. Aan beide kanten van den weg, maar vooral
links, liggen nu telkens boerenhuizen, met bloemtuinen ervoor-
en rondom die huizen staan boomen die lustig bewegen in deri
opkomenden wind, den wind, die kwam om mij herinneringen toe
te voeren. Op de muren der huizen wordt een bewegend kant
werk van licht- en-schaduw. Dit is ook een vroolijkheid, maar
hoe innig in de wijde stilte; hoe anders dan 't krioelen der grauwe
stadsmenigten, waarin het leven armelijk is en schaarsch daar
m Scheveningen. Mijn weg stijgt tot een hooge brug, een' „ver-

i) schrikachtigen.

laat", waarachter een landelijk brinkje. Daar komen witte land
wegen saam; er is een herberg, en er staan wat hooge boomen: en
dan ga ik langs 'n zonnigen weg, door hoog gras bezoomd, verder.
Evenwijdig aan mijn pad loopt een water, waarin telkens, als
eenig geluid, het lekker geklok klinkt \-an sjiringende \-isschen.
En verder aan weerszij, én voor, én achter, een eintleloos wijd
verschiet van weiden, van 't malschte groen, met roomige scheu
ten van glanzende boterbloemen hier-en-daar oveqdast. Een
enkel schuin dakje van 'n boerenhuis, 'n enkel schriel boomenrijtje
van 'n weg, en verder de stilte van een zonnig land op Hemel
vaartsdag. ,,Hemelvaartsdag". ... Ik zeg 't zachtjes voor mij uit,
terwijl ik zie naar het wijde land, naar 't hooge gras, dat even
leeft in zonglansen en windstrooking: ,,Hemel\ aart". Het is of
het heerlijke beeld van mijn zinnen 'n oogenblik wankelt; en of,
van-onder de schoone verbeelding, heel, heel e%-en een nog ontroe
render schoon, de schoonheid zelf, mij naar 't hart stijgt.

VI

Laat ik hier niets meer aan toevoegen. .Alle uiterlijkheden die
ik zag, waren in de stemming, die in 't \-oorafgaande is geduid.

J. L. W.<\LCH.

SAINTE AGNÈS.ZIJ is het die mij heeft verlokt! zij! een heilige'
Als ik mijn oogen dicht doe, zie ik haar weer voor mij,
geheel in t wit, hoog troonend bo\-en het menschen-
gewoel.

1  oop-erblindend schoon was zij 's morgens, badendm gouden zonlicht, onder blauwen koeiiel.
Hoe liefelijk bloosde zij 's a\-onds, als ik in \-errukking naar

haar ojizag bij de laatste rooskleurige stralen
Hoe ernstig was zij neer een ander maal, hoe streng hoe koud

Svïenr aT ^elfs {^en ik haar
tin ze dregde t . 1 f" trekkend om zich heen. zelfstoen ze dreigde, toen hah-erwege naar haar toe een onweer zich
ontlaadde over mii toen ik de\vfUi-c« oiiweti zicii

o! Sainte Agncs! ® ^ "^^stuk x an mijn beeld.
de^ hede'"Ritïra' rSgeÏoU'irhad^ ™ d'^^^^Senaamste plekje x an
gehoest, uit Monte Carlo weggespeeld !ht X' T-" ' "t"
weggeduwd. Nu was ik te iilentorè 'ril f'pt"t-ht,
ik het mij dat de zon d-ïór bleef ik. \ erbeeldde
weelderigst bloeiden, de zee da"a^Siet "iT'
tongen omving.? blauwst de groene land-

zoo in verschillende'rfekse^n te^voorn'l' zee, zoo hoog?
men het land in gaat? ^'«'isihijn komend hoe \-erder

Is elders de afwisseling zoo frr,„w ,.
go t \ an olijlbosschen. tuinen
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HETZELFDE GEDEELTE VAN HET ROKIN, GEDEMPT.
DE IJSELIJKE DROOM VAN EEN MINNAAR IM.V AMSTERDAM'S STA OSSCHOON.

\ol oranjeboomen, kweekerijen van rozen en anjelieren, van
weiland, wijnberg, kale rotsen, van vriendelijke villa's, armelijke
hutten, forten, half vervallen kloosters, van dorpjes, eenzaam
en \'erscholen leunend aan een bergrug, waarheen alleen een
\-oetspoor voert?
O heilige Agnes, schoonste aller schoonen! Gij hebt mij verlokt!
Niet rustig was ik meer in 't vriendelijk kleine, stadje, niet

luisteren kon ik meer naar de muziek in het park vanwaar ik jé
zien kon. Niets boeide mij meer van die vreemdsoortige cosmo-
])olitische menigte op den boulevard, zelfs keek ik niet zoo vaak
meer naar de schitterende zee want jij bleef naast mij aan den
anderen kant. Toen ik naar Cap Martin tramde, ik zag het wel
hoe steeds je blik mij volgde, haast tot bij den tunnel en toen ik
nauwlijks in den trein naar Monte Carlo zat — daar was je al weer
en gluurde door 't portier.

Opzettelijk ging ik naar het Oosten, over Frankrijk's grens,
maar toen ik uitrustte op den rand van een regenbak, waar
hoog in de bergen het water opgevangen wordt tot besproeiing
der citroenboomen, toen ik neerkeek op Grimaldi's toren en van
\ er de goudstad flonkeren zag in 't parelblauw der zee, toen
wendde ik even 't hoofd naar rechts — en zag je!

Rivieren bracht ik tusschen ons; 'k bleef aan den linkeroever
der Carei, je was ook daar. 'k Verschool me achter t linnen,
<lat in kiezelige bedding, arm aan water, daar niet wordt gewas-
schen maar gedi'oogd! Een windvlaag trok de lijn omhoog •
je zag me! Ik plaatste bergen tusschen ons je keek ei o\ei
heen. Ik gleed mij in een dal, zóó diep, waar beekjes vloeiden
en 't fijne Venushaar ontsproot op ruwen steen. Verbolgen bleef
ik niet, je wenkte! .
Waar ik ook was of ging, ik zag je en je lokte en ik kon je met

weerstaan!

*  *
Wat is dat witte huis daar tegen den berg? had ik meermalen

gevraagd zonder een bevredigend antwoord te kiijgen.
Wisten ze het niet? Stelden ze er geen belang m.
Had ik mij toevallig tot vreemdehngen gewend? Het scheen

mij toe dat bij de enkele aanduiding „de berg met het vitte
huis, dat men overal ziet" iedereen had moeten ui roep n. ,,\\ ,

oïvollcdige en dikwijls onbetrouwbare kaart
geraa<l|3e'egd te hebben besloot ik aelf dat
jrositief vragend: ,,is dat huis daar Samte Agn . g
lijk een duidelijk „ja" ten antwooid.

Ik was blij dat ik het wist maar ik hooide Twou
de vermoeiendste wandelingen moest , P narticuliere
er heen! Wat was het eigenlijk? Een sanatorium? een particuliere
woning? een hotel? een klooster?
Het lae- er zoo rustin zoo ongenaakbaar, een met den rotstiet lag ei zoo rusyg & gj. moeten

wand, waartegen geen weg te zien v n».

muilezels met fluweelen ooren en groote glanzende oogen, \ eel
levendiger dan ik ze gewoon was te zien.

Caroline en Marguerite kregen ook meer vriendelijke woordjes
en klontjes suiker dan slaag en konden betrekkelijk doen wat ze
wilden. Ze wisten den weg veel beter dan hun berijders en kenden
ook de mooiste uitzichten, waar ze dan een poos stil bleven staan.
Hun eigenaressen zagen er veel minder lief uit. Ook glansden

hun oogen niet goedig en fluweel was aan hen alleen hun keurs
lijfje. Ze waren even bruin als Marguerite en hadden pannekoek-
vormige hoedjes oji hun hoofd, versierd met kunstroosjes. Hun
taal was hoflijk, zelfs vleiend. ,.Caroline, écoutez ma chérie, pas
si vite, attendez-moi donc, je vous jirie" en Caroline luisterde dan
werkelijk maar of zij ook het verzoek ,,un pen jflus vite s'il vous
plait?" inwilligde, dat weet ik niet recht. Ik zat nooit op haar
rug, ik wandelde en zocht mijn weg alleen. Dikwijls nam ik mijn
lunch mee, die ik, na lang er onder gezwoegd te hebben, dan
zielsvergenoegd onder een olijfboom opat met een heerlijk uit
zicht op den afgelegden afstand beneden mij en natuurlijk hier
of daar uitglurend naast of boven mij — Agnès!

Veel wegen leidden naar haar toe, maar hoe eigenaardig in een
bergstreek, waar recht oji het doel afgaan onmogelijk is en men
den weg zelden voor zich uit ziet, het schijnt meestal of men be
gint met den tegenovergestelden kant uit te wandelen.
Wat achter den hoogen berg lag, waartegen Agnès leunde zou

ik graag willen weten en van die zijde zou ik haar het liefst naderen.
Ook zou ik eens één maal niet tegen haar oj), maar oji haar neer

willen zien en ik las op mijn kaart: Sainte Agnès — zevenhonderd
meter. Nu, dan wilde ik minstens tot duizend meter stijgen en
ik vond: roe d'Qrmea — elf honderdnegen en twintig: Berceau,
elf honderd vijf en vijftig; Grammondo, dertien honderd zeventig.

,,Va pour Ie Grammont of Grammondo!"
Vandaar op ruim zes kilometer afstands van de zee zou ik twin

tig bergtoj-ipen kunnen zien die meer dan vijf en twintig honderd
meter hoog waren en zes bergketens en — Sainte Agnès!
Ik had de tram willen nemen om mij een eind in de goede

richting te brengen, niet achtend de bergreeksen die zich dan
tusschen mij en mijn doel zouden schuiven, maar gelukkig werd
ik in mijn dwaasheid verhinderd door een kippeboutje, dat men
op 't oogenblik van vertrek nog bij mijn toeristen-ontbijt voegde
en dat mij juist één minuut te laat oji de place Saint Roe deed
komen. Even ojigewekt lieji ik toen verder en kon na één straat
uit, beter gezegd ,,op" te zijn gegaan al genieten van een mooi
gezicht op het stadje.

Speciaal in Menton \'indt men xoor wandelaars van elke kracht
iets loonends mits men maar stijgen kan.

Links van mij scheen Agnès mij dien morgen bizonder vroolijk.
het was alsof ze mij een eindweegs begeleidde en dan, als ze een
oogenblik achter 't groen was weggedoken, weer op eens nieuws
gierig uitkeek waar ik was gebleven.
Gaarne had ik wat \-an de heerlijk ruikende viooltjes geplukt,

die onder de olijfboomen naast den weg groeiden maar ik liet
ze aan de kinderen en oude vrouwen, die, op het alleronver-
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SAINTE AGNES. GEZICHT OP MENTON EN ZIJN BLOEMENWEELDE.

wachtst op eenzame wegen hun oogst den vreemdelingen aan
bieden. De bloemen zouden ook verwelkt zijn voor dat ik ze thuis
bracht. Ik klauterde naar het dorpje Castellar, dat schilder
achtig op een klein bergplateau gelegen is, maar dat mij \'an
boven af gezien en als ik niet poëtisch gestemd ben, aan een
kinderzandtaart doet denken, waar een sjreelsche vinger zich
omkrulde tot den top en zóó de rijwegen trok.

Ik geloof dat ik wat snel was gestegen want ik \'erlangde al
naar een gelijken weg toen een recht moeilijke pas begon en ik
vervroegde het uur van mijn déjeuner om in de bosschen van den
roe d'Ormea uit te rusten. Mijn dorst kon ik bevredigen met
helder water van een fontein, die bij een driesprong stond. Toen
kwam van het pad boven mij een muildier met hout beladen en
schuurde met zijn vracht zóó dicht langs mij dat ik haastig moest
opspringen om niet geschramd of van 't pad geveegd te worden.

Hij was blijkbaar gewend hier te drinken en de vreemdelinge,
die op den rand van den bak zat intimideerde hem in 't minst
niet. Nu, hij mij ook niet en toen zijn meester eindelijk afdaalde
zag hij ons vriendschappelijk samen drinken, ik, uit de fontein
boven, hij uit den bak beneden.
Ik meende eenige verbazing op het Italianengezicht te zien,

maar hij sprak enkel een groet en een onverstaanbaar bevel tot
zijn muildier, dat gehoorzaam meeging, dezen keer wat beleefder
bocht om mij heen beschrijvend. Ik liet de ruïnen van het oude
Castellar achter mij dat, door een aardberdng verwoest, daarna
zooveel lager opgebouwd werd en hier moest de eigenlijke tocht
naar den Grammont pas beginnen.
Was het omdat ik begreep niet voor donker terug te kunnen

zijn? was het omdat de weg zoo zonnig was of \'reesde ik ojreens
de puntige keien die omhoog voerden? ik voelde niet den minsten
lust den goeden weg in te slaan, misschien zou ik er, het gemakke
lijker pad volgende, al was het misschien met een kleinen omweg,
ook wel komen, maakte ik mij zelf wijs, maar die moraal weivl
zooals gewoonlijk gestraft; ik kwam er niet, maar wél bij de kapel
van den heiligen Bernard, een ongezellig mensch, die op dezen
eenzamen berg gehuisd moet hebben in een door de natuur ge
vormd hol met verschillende uitgangen. Een daarvan had ik
■straks gezien in den steilsten kant van den kam waartegen oji
alleen een vlieg of hagedis zou kunnen kruipen en aan de andere
zijde, die op den grooten weg naar Sospel uitziet wist ik er nóg
een. Daar scheen het meest geprefereerde zitje van den kluize-

Foto C. O. Bulla.

NOORD-HOIMANDSCHE KOOL EN WESTLANDSCHE GROEN
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naar geweest te zijn, ten minste er was een houten schot niet
een klein venster aangebracht, waarboven het jaartal vijltien
honderd te lezen staat en ,,Christ Ie fi t, Bernartl 1 habita . Wat
een bestaan moet dat daar geweest zijn, hoe mooi ook de streek!
,,Gedeelde vreugd is dubbele \'reugil, gedeelde smart is liaK e
smart" kan zijn leus niet geweest zijn.

Zijn kapel was slecht onderhouden en stond vlak naast een
ezelstal, waaruit het hooi en stroo verspreid was tot op het gras
veldje voor de kapel dat blijkbaar eerst door de beesten afge
graasd was. Ik keek door het getraliede \-enster naar het schoone,
ernstige gelaat van den heilige, keek toen naar beneden in de
vallei, die mij dor en leeg toescheen, zag rond mij vvaar mijn blik
gevangen bleef tegen kale bergruggen en oj) eens wist ik waarom
de streek mij zoo \'erlaten en zof)veel minder schoon leek, dan al
wat ik tot nog toe zag. Ik miste Sainte Agnès, mijn heilige!
Sinds uren had ik haar al uit het oog \ erloren!

Dadelijk wuifde ik den onschuldigen kluizenaar een afscheid
toe en rie]) ontstemd: ,,Heer Bernard, mij ziet ge nimmer weder!"
Verbeeldde ik het mij of gleed er een glimlach o\'er het stille ge
zicht? Vlug daalde ik een steil, mul \-oetpad met losliggende
keien af dat mij, naar ik meende, in een dal zou voeren \'an waar
uit ik den straatweg van Menton naar Sospel zou kunnen bereiken
en ik dacht dat ik dit pad lie\-er af dan op zou gaan. Ik kwam
in een kloof waarin een beekje met mij daalde en mij slingerend
een paar maal den weg versperde. Een weg was het eigenlijk
niet meer, ik sprong \'an steen tot steen, rook de bloeiende \-iool-
tjes, zag de goudgele primula's en de verschillende soorten x'arens,
die daar, stil en weinig gezien, als in een toovervallei ojfirloeiden
in onze koudste wintermaand.

Toen begon weer het opklauteren tegen den anderen kant,
met een hutje tot doel waarvoor een \ rouw werkte. Haar wilde
ik den weg vragen. Zij antwoordde mij in een taal tusschen
Fransch en Italiaansch, dat ik niet \-erder kon; dat er geen ver
binding was tusschen mijn jiad en den grooten weg ,,un chemin
marri, trop marri" herhaalde ze telkens hoofdschuddend.

Toen kwam haar dochter uit het huis en hojrende het jongere
geslacht ondernemender te vinden, onder\-roeg ik ook haar.

,,Ja, er waren wel eens menschen recht o^•er den bergkam heen
gegaan, maar dat waren menschen \-an de streek, \Teemden
konden het niet" en haastig voegde de oude er aantoe, ,,deEngelsch-
man die het jirobeerde is terug moeten komen en heeft liier in

mijn ezelstal o\-ernacht". Blijkbaar was
dit geen jirettige herinnering \-oor haar
evenmin als het xoor mij een aanlok
kelijk vooruitzicht oj>le\ erde en hoe on
gaarne ik ook den zeilden weg terugkeer
ik neigde er toe. Oji eens" schaterden
de \-rouwen het uit:

,,Mais, Madame, vous avez iiensé
lirendre cettc route péniide a\ec vos
souliers?" ik keek snel naar uu]n schoe
nen, om te zien wat er aaiV hai.enie
,,ayec des souhers jiareils! " maar ik
ontdekte mets hizonders aan mnn ge-
woon, dun gezoold en toeh zof/ ster^-
schoeisel van glaccMeer, <lat mi, al o,> z,h,
inemge bergwandeling had gedragen

W. V. SchimmelBr.vkel-Goudri.van.
( Slol i'olgf j

TEN OP DE INTER
RSBURG.
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NEDERLAND OP DE INTERNATIONALE TUINBOUW
TENTOONSTELLING TE ST. PETERSBURG.VAN den aöen Mei af werd te St. Petersburg een Inter

nationale Tuinbouwtentoonstelling gehouden, die met
het oog op den handel in tuinbouwproducten op dat
land van zeer veel belang voor onze kweekers was,
waarom dan ook tijdig pogingen in het werk werden

gesteld om er een Nederlandsche Afdeeling te verkrijgen en zoo
doende ons land daar waardig te doen vertegenwoordigen.

Heel wat moeilijkheden zijn er te overwinnen geweest eer men
eindelijk zoo ver was, doch de uitslag heeft het werk bekroond en
gerust kan gezegd worden, dat de Nederlandsche Afcleeling een
der fraaiste van de geheele tentoonstelling was; zij trok dan
<iok de algemeene aandacht.

In de zaal voor Nederland bestemd, waren het vooral Aals-
meersche snijbloemen en groenten, die er een plaats hadden ge-
N'onden. Kr worden tegenwoordig groote hoeveelheden afgesneden
bloemen van Aalsmeer uit naar het buitenland verzonden, doch
de productie neemt steeds toe en dus moet getracht worden voort
durend nieuwe afzetgebieden te vinden en Rusland is een land,
waar heel wat geplaatst kan worden. , , ,
Nu ligt het echter voor de hand, dat er aan het deelnemen met

afgesneden bloemen aan een zoover verwijderde tentoonstelling
heel wat moeilijkheden verbonden zijn. De bloemen moeten toch
op een bepaald tijdstip op haar fraaist zijn, waartoe zij onder
glas moeten gekweekt worden, doch einde Mei zijn de Seringen
hier buiten reeds dikwijls uitgebloeid en dus was het yooi dit
doel noodig de struiken eenigen tijd in een koelpakhuis te be
waren, teneinde ze terug te houden en ze daarna m de kassen m
bloei te trekken. Zoo is dan ook geschied en de resultaten zijn

' Een fweede zeer groote moeilijkheid was de reis die viei
<luurt. Om afgesneden bloemen gedurende vier dagen in kistjes
zoo te verpakken, dat zij voldoende frisch blyven om nog tentoon
te stellen, wil nogal wat zeggen, doch ook deze jrroef hebben zij
uitstekend doorstaan. Toen de kistjes met bloemen, por
het warmloojien van een wagon onderwerg nog overgeladen moes
ten rvorden, ontjiakt werden, zagen de bloemtrossen « pel vat
slap uit doch onmiddelijk werd onder van de steel een stukjeatgUSen waarn.-, ae in emmers met rvater ,,, een te y"ve"ta
gezet en ziet, de volgende morgen kon men bijna met meei zien,
dat de Seringen zoo'n reis gemaakt hadden.
De Rozen waren blijkbaar iets minder sterk

was toch een gedeelte, dat voor gewoon gebruik nog wel goed
was, doch niet meer voor tentoonstellnigsb oemen waauu
werden afgekeurd. Was het weer, gedurende de i e s, M
der warm geweest, dan zouden de Rozen waaischijnhjk
^''^NbiTkraïèr proef werd genomen met Lelies. De bloemstengels
werden met ongeveer driekwart ontwikkelde knojrpen afgesne en

en zoo in kistjes gejrakt. Dit geschiedde twaalf dagen voor de
ojrening der tentoonstelling, claar zij jier scheepsgelegenheid
werden verzonden en ziet, toen zij na tien dagen reis uit de kistjes
werden genomen, zagen zij er juist zoo uit als zij verjiakt waren.
Onmiddellijk in water geplaatst, begonnen de bloemen te ont
luiken en bij de opening der tentoonstelling deden de Nederland
sche Lelies voor die te Petersburg gekweekt geenszins onder.
Met het snijgroen was het al precies hetzelfde. Er bestaat in

ons land te Gouda een snijgroenkweekerij, die een groote e.xjrort
naar het buitenland heeft, doch die haar uitvoer ook gaarne in
Rusland zag uitgebreid. Zij zond kistjes met Asparagus en \'er-
schillend varengroen naar Petersburg en ziet de resultatenwaren
prachtig en men kon zien, dat het uit Nederland \'erzonden groen,
na zoo'n reis, nog verscheidene dagen frisch blijft.
In het geheel waren naar Rusland gezonden 3500 trossen Serin

gen, 3000 Rozen, 300 Lelie's alsmede een aantal Seringen en
Malus struiken, die daar in bloei getrokken waren en met dit
materiaal moest nu de heer 1. G. Ballego uit Leiden een geheel
maken, dat een mooi beeld zou geven van wat Nederland pro
duceert. Wanneer men bovenstaande afbeelding beziet, dan ge-
looven wij, dat ieder met ons zal instemmen, wanneer wij zeggen,
dat hij daar uitnemend in geslaagd is. Het was een o\-erwel-
digende blcjemenweelde, die men te aanschouwen kreeg en die
toch door sierlijkheid c'an rangschikking uitmuntte. De Neder
landsche Afdeeling onderscheidde zich juist van de overige zalen
dezer tentoonstelling doordat zij niet te vol stond, doch iedere
bouquet Seringen, Rozen of Lelies goed tot haar recht kwam.

Nederland wordt tegenwoordig wel eens de groenten tuin van
West-Europa genoemd en dat zeker niet ten onrechte, want de
uitvoer van groenten naar de omliggende landen begint steeds
grooter omvang aan te nemen. Doch met de toenemende \-raag
neemt ook de jwoductie voortdurend toe en zoo is het gevaar niet
denkbeeldig, dat, komt er door deze of gene oorzaak een
stremming in den e.xport, naar het een of andere land er over-
jiroductie zal ontstaan en hierom is het gewenscht steeds nieuwe
markten te vinden.
Door met een flinke collectieve groenteninzending aan de Peters-

burgsche tentoonstelling deel te nemen, hooj)te men twee cdiegen
in een klajr te slaan, n.1. de aamlacht oji de Nederlandsche jiro-
ducten te vestigen en zich zelf te overtuigen hoe zij er, na zoo'n
betrekkelijk langen reis uitzien. In beide ojjzichten is deze zen
ding een succes geweest. De Nederlandsche groenten toch trok
ken zeer de aandacht en werden gretig gekocht. Ook zag men.
dat het meerendeel der jiroducten de reis goed gemaakt had,
doch dat een andere emballage ze in nog beter toestand zal
doen overkomen, wat vooral met bladgroenten en jieen het
gex'al was.

Bijzonder gelukkig was men met de inzending witte, gele en
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roode sluitkool, die in dit nummer is afgebeeld.
Deze kolen werden ruim een half jaar geleden
te Broek op Langendijk geoogst en daarna
in een koolpakhuis tot den dag der verzen
ding bewaard. Bij het ontpakken bleek er
geen rot plekje zichtbaar te zijn en zij lag
hier even glazend en mooi of het een ten
toonstelling in Noord-Holland was. Een niet
minder mooi succes had men met komkom
mers. De groote Nederlandsche komkommers
zijn in Rusland onbekend; men gebruikt hier
een kleine, dikke soort, die veel op een groote
Augurk gelijkt en die daarbij droog en hard
is. Onze groote vruchten werden aanvankelijk
wel wat wantrouwend aangezien, doch toen
men in de gelegenheid gesteld werd ze te
proeven, vielen zij blijkbaar zeer in den smaak.
Met tomaten was het al precies hetzelfde.

In Rusland worden over het algemeen Fran-
sche tomaten gebruikt, die wel groot van stuk,
doch gedeeltelijk hol en niet saprijk zijn.
Onze aardige kistjes met de mooie, sappige,
zuiver ronde, helder roode vrachten trokken
•dan ook ieders aandacht.

Bloemkool is in Rusland een luxe artikel,
wanneer men hoort, dat voor een niet eens
groote of mooie kool hier tot 75 cents moet
betaald worden, dan zullen onze huismoe
ders wel bemerken, dat zij nog niet eens zoo
slecht af zijn. Twee groote stapels Holland-
sche bloemkool lagen hier en met groote,
begeerige oogen werden de gesloten, blanke
kooien bekeken.
Ook de rhababer mogen wij niet onvermeld

laten. Er lagen een paar hopen stelen van
één Meter en meer lengte en een doorsnede
van bijna 10 c.M., zoo ziet men ze hier te
lande niet eens vaak en in Rusland zijn ze
zoo onbekend.

Wij zouden zoo kunnen doorgaan met het
vermelden der verschillende groenten, die
waren ingezonden, doch vrezen onze lezeres
sen en lezers te vervelen. Alles was tot

een zeer mooi geheel te zamen gevoegd, wat
de waarde der producten zeker nog verhoogde.

Buiten waren duizenden Tulpen uitgeplant,
doch daar het terrein, door den hoogen wa
terstand van de Newa, dezen winter een tijd

BUITF.X.

□

E i S P I N C K, K 'ü n D E R t

BOVENGEDEELTE VAN EEN DER
AARDIGSTE GEVELS TE AMSTERDAM
(ROKIN go) DIE IN DE LAATSTE WE
KEN GESLOOPT ZIJN. DE GEVEL
STEEN MET HET „HEIDELBERGHS
VADT" IS EEN DER LAATSTE HER
INNERINGEN AAN DE VELE DRANK

HUIZEN, DIE 'T ROKIN EERTIJDS
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SCHAA TSEN Rif DEN.
Het meer is toegeyroren.

Men kan er veilig staan ;
De baan is als een spiegel.

Ze glanst ons \Toohjk aan.
Het weer is nu zoo heerlijk,

't Is held're zonneschijn!
Wie gaat er mee naar buiten ?

Wie wil mijn makker zijn ?

Lang praten is niet noodig.
Wie mee wil, maakt zich reê!

Kom, fluks de vrije lucht in ;
Maar — neem de schaatsen mee!

M'at deert ons sneeuw of ij zei!
Wat deert ons 't gure weer!

M'e willen schaatsenrijden
Al oj) het blinkend meer!

Toen zijn wij uitgetrokken
Terstond oj) 't ijs\-eld aan.

Wij hebben ons oji d' oever
De schaatsen aangedaan.

Wat was 't een vroolijk leven
In held'ren zonneglans;

Wij zwierden en wij zwaaiden.
Als waar' 't een rondedans.

Nu is voorbij de winter.
Nu sneeuw en ijs voorbij !

Nu staan slechts tuin en boomgaard
In 't bloesemwit der Mei.

Doch 'k roej) zelfs in mijn droomen
,,Hallo!" nog keer oji keer

,,Wie gaat mee schaatsenrijden
Al op het blinkend meer?"

{Hojmann von Fallersleben.)
L. A. J. Burgersdijk.

IETS OVER MAK ART.

RIJK WAS. H
A

C Steenbergh.

HETZELFDE GEVELTJE, KORT NADAT
MEN MET SLOOPEN BEGONNEN WAS.

lang onder water
stond en het daar
na ging vriezen,
zijn de bollen in
den grond ver
rot, waardoor de
prachtige inzen
ding mislukte.

Dat er Rhodo-
dendrons zouden
zijn, was wel te ver
wachten, evenals
dat zij er een goed
figuur zouden ma
ken, wat ook met
de vorm Buxus
het geval was.

*
*  *

Ten slotte was
er op deze ten
toonstelling nog
een prachtige in
zending jardiniè-
res, vazen en
mandjes, eveneens
Nederlandsch fa
brikaat, die door
haar sierlijke vor
men en mooie ver
sieringen de al-
gemeene bewon
dering wekten.

Ook ditmaal
heeft Nederland
dus te Petersburg
weder een uitne
mende figuur ge
maakt.

Moge de resul
taten de genomen
moeite en kosten
ruimschoots be-
loonen.

E. Th. W.

NS Makart, de groote Oostenrijksche
schilder, had \-rij algemeen den
naam van zeer stil en teruggetrokken
te wezen, en e\'enal.s Moltke noemde
men hem wel eens ,,den grooten

zwijger". Zij, die dit vertelden wisten zulks gewoonlijk door twee
anecdoten te bevestigen. De eerste luidt aldus:

Eens zat Makart, die een groot liefhebber van schaken was,
met een vriend aan het spel. Drie uren achtereen hadden ze
zwijgend en ern.stig tegenover elkander gezeten en gespeeld —
tot Makart's medespeler eindelijk ,,Mat!" rieji.

,,Ondragelijke babbelaar!" zou de kunstenaar hem hieroj) heb
ben toegevoegd.

Op een diner — dus luidt de tweede anecdote — zat Makart
eens naast de beroemde tooneelspeelster Oallmeyer en deed, als
naar gewoonte weer geen mond open. Bij het dessert zcm Pejii
Gallmeyer hem toen schertsend hebben toege\-oegd: ,,Als we
nu eens over wat anders jjraatten!"

Beide anecdoten zijn zeker niet onaardig, maar ongehdckig
is er geen woord van waar. Ze zijn ,.geheel verzonnen" e\ enal's
de gansche historie van Makart's Phyta,goraeische gewoonten.
Wat er mogelijk aanleiding toe heeft geg'e\-en, is de inderdaad
ware omstandigheid, dat hij eens, toen hij nog oj) het atelier bij
Piloty schilderde, een wijsneuzig baronnetje, dat hem uit de
hoogte vroeg, wat hij daar schilderde, kortaf ten antwoord
gaf: ,,een schilderij!"

i\Iakart was zoo weinig een zwijger, dat zijn vriemlen hem
,,den grooten babbelaar" noemden. Hij was een bijzonder lief
hebber van het vertellen van anecdoten en deed het met groote
uit\'oerigheid, zoodat het wel eens voorkwam, dat hij te inidden
zijner uitwijdingen den draad verloor of de poiute kwijt raakte

De kunstenaar was ook het tegendeel \-an een melancholicius
waarvoor men hem soms wel uitgaf. Hij was vroolijk tot in het'
kinderlijke en had over een eenvoudige graji st)ms uren lang pret

Alleen des voormiddags, wanneer hij arbeidde, was hi bij
voorkevlr alleen; maar ojr elk ander uur \ an den dag kon men'hem
overal treffen, en 's avonds was hij geregeld in de kunstenaar
Kneipe bij (>anse aan den „Ojiern-Ring" te r inden waar Ini de
ziel was van het gezelschaji. Zijn vrienden jilachten hem dan
met zijn „Kleinheid" te plagen. Hoe meer hij drinkt beweerden
ZIJ namelijk des te kleiner wordt hij — een inkrimiiings-pr< ,res
dat ook wel bij minderen dan iVIakart is waargenonten

Eenvoudig in zijn doen en laten — alleen in zijn atelier
een vorst — mag Makart als de verjiersoonlijking van ecu u,
nemend mensch gelden. Kon hij iemand helpen dan het hii bet
met: maar hij behandelde alle menschen gelijk en keek -/iincMende met hetzelfde gezicht aa„ ab het gerro^de hi.S

Schaken en croquet-spelen waren lie\-elings-uitsiianningen x-an
Makart en hij had nog liex'er dat men zeide, dat hp slecht sclfi .
derde, dan dat hij deze beide spelen niet grondig x-erstond C

w as hij
een in-
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EEN VERLIES EN
EEN WINST.

L. W. J. K. ÏHOMSON.Een groot verlies heeft ons land getroffen.
Diep droevig stemt het ons, te be
denken, hoeveel hij, die nauwelijks vijf
en veertig jaar mocht worden, met
zijn energie, dieniet op stoffelijk winst

bejag gericht was, doch streefde naar berei
king van idealen, in welker dienst hij héél zijn
kunnen (en weten stelde, nog voor land en
volk had kunnen zijn.
Een man van karakter, een man van on-

buigzamen aard, dat heeft hij zich getoond,
een man die stónd voor zijn eenmaal opge
vatte overtuiging. En nu de eindelooze slaap
zijn wakker oog heeft beslopen, voelen niet
alleen zijn talrijke vrienden van allen rang en
stand, doch wij allen, wat wij aan hem verlo
ren hebben.

Hoe vaak klonk niet als het geklater van
een frissche fontein zijn geestdriftig woord te
midden van het moddergespat der politiek.
Wij herinneren ons nog zoo goed zijn woorden
— wanneer hij ze uitsprak, wij kunnen het
niet met juistheid zeggen: ,,Een volk, dat
niet iml, kan niet overwonnen worden".
Acht maanden geleden schreef hij in ons

blad i) over zijn overleden vriend Ram harte
lijke woorden van waardeering. Hoeveel is er
sinds dien tijd gebeurd! Voor de oogen van
heel de wereld is hij aan 't werk geweest en
met stillen trots hebben wij 't opgemerkt, hoe
de kranige figuur van Thomson aller bewon
dering afdwong door de wijze, waarop hij zijn
moeilijke taak vervulde. Bij de vervulling van
die taak is hij gevallen, als man van eer. Ge-
\allen voor een goede zaak? De twijfel, of
die \-raag bevestigend moet worden beantwoord, maakt zijn
\'erlies des te moeilijker te dragen....

Maar hoe 't zij, geheel voor niets is zijn sterven niet geweest.
Het is zoo goed door minister Cort van der Linden gezegd, dat
zijn dood behalve een verlies ook een winst is, omdat door hem
de Nederlandsche naam over de geheele wereld wordt geëerd.
Hij heeft getoond, hoe een Nederlander een moeilijke, ondank
bare en gevaarlijke taak, die hij nu eenmaal op zich heeft genomen,
weet tè Vervullèn.
Er is meer, waarvoor wij Thomsom dankbaar zijn. Hij heeft

ons gesterkt in de overtuiging, dat ons volk — in ons kleine,
rustige land, waar de echte maatstaf van grootheid wel eens zoek
raakt, blijkt het te weinig — mannen bezit, naar wie het in moei
lijke omstandigheden met vertrouwen zal kunnen o]5zien.
De tijden, dat Nederland en Nederlanders, bang de handen

in een wespennest te steken, zich in een hoeksken hielden buiten
gevaar, zijn. God dank, voorbij. En dat tegelijk met 't verdwijnen
\mn die bedeesdheid weer met eere de Nederlandsche naam over

de geheele wereld genoemd wordt, — de Ruyter's woorden: ,,Zij
hebben nog ontzag voor de Zeven Provinciën" schieten ons in
de gedachten — zie, dat stemt ons tot rechtmatigen trots.

Straks brengt de ,,Noord-Brabant" den doode terug naar het
\mderland, waar rouw is over hem, die zoo noode gemist wordt.
Dankbaar voor hetgeen hij gedaan heeft, voor ons en voor de

wereld, zal heel zijn volk hem
in gedachten naar de laatste
rustifiaats brengen.

Zijn naam zal in dankbare
herinnering blijven voortle\"en.

Hij blinkt in onbezoedelde
eere.

KOLONEL L. W. J. K. THOMSONi f

ge in gelederen op de doozen \ an den entomo
loog vinden kunt. 't Minder welluidende van
die klanken zou nog te verontschuldigen zijn,
als die barbaarsche term niet iets geheel anders
beteekende, dan het dier, dat er door aange
duid wordt, maar in den regel heeft deze
naam, opgedolven uit zijn Grieksche of andere
stammen, zekere beteekenis, waarin de nieu
weling iets hoopt te vinden, om zich aan vast
te houden. En meestal komt hij bedrogen uit.
Het geleerde woord sj:ireekt hem van moeilijk
te begrijpen kleinigheden, meestal van zeer
matig belang. Te dikwijls voert het hem op
den verkeerden weg en tot beschouwingen,
die niet overeenkomstig zijn met de, waarhe
den, die hij door eigen waarnemen verkregen
heeft. Het zijn dikwijls grove dwalingen, of
vreemde, onzinnige toespelingen. Mits ze maar
fatsoenlijk klinken, verclienen die uitdrukkin
gen de \-oorkeur, waar de etymologie geen
vat op heeft.
Tot die woorden zou o.a. fitllo behooren, als

het woord nu maar geen oorsjnonkelijke be
teekenis had, waaraan het allereerst gedacht
wordt. Dit latijnsche woord wil zeggen: de
voller, de walker, hij, die onder een waterstraal
het laken \-olt, het zacht maakt en er de pap
uit \-erwijdert. In hoeverre heeft de kever,
die het onderwerp van dit hooldstuk is, iets
met dezen werkman te maken? Breek er uw
hoofd maar niet mee, ge zult daarop nimmer
een bevredigend antwoord kunnen vinden.
Het woord f nllo oji een insect toegepast vdndt

ge bij Plinius den ouden. In zeker hoofdstuk
heeft de groote natuun'orscher het over mid
delen tegen geelzucht, koorts en waterzucht.
Men vindt allerlei rariteiten in die oude medi-
cijnenlijst. We vinden daarin ojigeteekend:
den langsten tand van een zwarten hond, den
snuit van een sjiitsmuis in een rose lapje ge-

M.AJOOR ROELFSEMA.

I) In het nniiHuer van iSOct. 1913-

DEN NEK EVER.Door dit woord als
opschrift van dit
hoofdstuk te bezigen
bega ik met opzet
een dwaling; de we

tenschappelijke naam van het
insect is: Polyphylla fnllo L.
d.i. de ,,voller" of de ,,walker"
(bij ons de Duin- of ,,Julike-
ver" S. L.). Men moet het met
een naam nu eenmaal niet te
nauw nemen, dat weet ik wel:
maak slechts 't een of andere
geluid, soldeer er een latijn-
schen uitgang achter en ge
krijgt, althans voor 't gehoor
net precies hetzelfde als er op
de etiketten te lezen staat, die

wikkeld, het rechteroog van een groene hagedis, dat het levende
dier uitgerukt en daarop in een zakje van geitenvel gepakt is;
het met de linkerhand uitgetrokken hart van een slang; den
staart van een schorpioen met 't stekelig eind eraan, dit alles
zoodanig in een zwarten doek geborgen, dat de zieke drie dagen
lang, noch 't geneesmiddel, noch hem, die 't toepast zien kan,
en meer dergelijken onzin! Men doet het boek dicht, verbaasd
over die jwel van zotheden, waaruit de kunst om te genezen
te voorschijn is getreden !
Te midden dezer onsmakelijke dingen, die rmorboden der

medische wetenschap, prijkt ook de ,,voller". Tcriium qni vocatur
fnllo, albis gnttis, dissectnm ntriqne laccrto adaüigant, zegt de tekst.
Om de koorts te bestrijden, moet men den fullo-kever in tweeën
snijden, de eene helft op den rechter en de andere op den linker
arm wrijven.
Wat meende nu de oude natuuronderzoeker met dien fullokever?
Precies weet men het niet. De aanwijzing albis gnttis, witte

vlekken, zou op den wit gespikkelden dennenke\-er wel toepasselijk
zijn, maar of dit daar inderdaad bedoeld is, staat lang niet vast.
Plinius zelf schijnt niet geheel zeker geweest te zijn van zijn won
dermiddel. In zijn dagen konden cle oogen het insect nog niet
zien. Het was te gering, 't was net goed genoeg om er de kinderen
mee te vermaken, die 't aan een draadje gebonden rond lieten
vliegen, maarniet waardig, dat
een deftig mensch er zich mee
bemoeide. Blijkbaar heeft hij
het woord \-ernomen uit den

mond der landlieden, die zeer
oppervlakkig waarnemen en
zich graag \-an buitengewone
benamingen bedienen. De ge
leerde nam de landelijke uit
drukking over, die misschien
't product was eenerkinderlijke
verbeelding en ])aste die zon
der nader onderzoek, eenvou
dig toe. Het woord is met een
antiek geurtje tot ons geko
men; de moderne natuurken
ners hebben er zich ook van
bediend en zoo is een onzer
fraaiste insecten de ,.voller"
geworden.
Ondanks mijn diejien eerbied

voor de oude talen kan ik me

met het woord van ,,r-oller"
in dit verband onmogelijk
vereenigen ; waarom niet een
voudig gesjiroken van ,.Den
nenkever", als herinnering aan
den beminden b(X)m. die het
paradijs van" dit insect is, ge-
durencle de twee of drie weken MA JOOR KROON.
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\'an zijn hovcnaardsch bestaan. Het zou zeer eenvoudig en na
tuurlijk zijn; juist een reden oni er 't laatst aan te denken.
Men moet lang in den nacht van 't onzinnige ronddolen, al

vorens het gebied der waarheid te betreden. Al onze wetenschaji-
]3en bewijzen dat, zelfs onze cijferkunst. Be])roef eens eigene
getallen in Romeinsche cijfers op te tellen: ge moet het o])ge\-en,
daar al die teekens u doen duizelen en ge zult moeten erkennen dat
't cijfer O een geweldige revolutie m de getallen heeft gebracht,
't Is wel steeds 't ei van Columbus, een doodgewoon iets sajorzeker,
maar, men moet er op weten te komen.

In afwachljing dat de toekomst den onheilsiiellenden ,,voller"
tot algeheele \'ergetelheid zal doemen, zullen wij maar sjmeken
van den Dennenkever, dan kan niemand zich vergissen: ons
insect toch wordt uitsluitend op de dennen aangetroffen, i)

't Is een dier dat in sierlijkheid wedijvert met den neushoorn
kever (Orycliis iiasicornis) en al mist zijn costuum dien prachtigen
metaalgloed, dat sieraad der loopkevers, bupresta's en cetonia's,
't is ten minste hoogst elegant. Een zwarte, clonker- of lichtbruine
grond in grillige wanorde met een massa witte vlekjes bezaaid, is
de kleur van zijn stemmig en tegelijk buitengewoon fraai kleed.
De zevenbladige waaier, die het mannetje aan 't eind \-an zijn

korte sprieten draagt en die hij open- en toe kan slaan, verraden
zijn innerlijke emoties. Men zou aan
vankelijk geneigd zijn deze prachtige
sprieten voor een uiterst volmaakt or
gaan te houden, die in staat zijn om de
fijnste geuren, de zachtste geluiden en
andere niet door onze zinnen waarneem
bare indrukken op te vangen; het uójfje
echter waarschuwt, ons niet te \-er ojr
dien ingeslagen weg te begeven. Haar
moederlijke j'jlichten leggen haar een min
stens even groote gevoeligheid op, als den
leden der andere sekse en toch zijn haar
sprietpluimen zeer klein en bestaan uit
niet meer dan zes armzalige blaadjes.
Waartoe mag dan wel die groote waaier

den mannetjes dienen ? Dit zevenbladig
toestel is voor mijn kever, wat de lange
beweeglijke sprieten voor den Helden-
bok, de voorhoofdswa])enrusting voor
den Mestkever, de geweivormige kaken
voor 't Vliegende Hert zijn. Ieder steekt
zich op zijn manier in een eigenaardigen
bruidstooi.
We ontmoeten den machtigen Duin

kever tegen het midden \-an den zomer
ongeveer gelijk met de eerste cicaden en
hij komt zoo sti))t op tijd, dat zijn ver
schijning in den entomologischen kalender
even geregeld staat opgeteekend als die
der jaargetijden. Als de langste dagen
komen, die dagen, welke geen eind
schijnen te nemen en den oogst vergul
den, verzuimt hij niet naar zijn lievelings
boom te snellen. De St. Jans-vuren, door

Foto C. Vreedeubur^h ')r.
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deren in onze dor])sstraten aangestoken en zoo de litiin
de oude zonnefeesten bewarend, komen niet leeel-

de kmd

nering aan
matiger terug. i . i ,
Omstreeks dien tijd bezoekt de kewr eiken a\aind, al> liet

wetler kalm is, in 't schemeruurtje de dennen \ an mijn tuin. Met
't oog volg ik zijn bewegingen. Met kalme, dodi daarom met
minder krachtigen \deugelslag, rdiegen x'ooral de mannetjes >teeds
oimieuw met 'breed uitgeslagen waaiersprieten rond en zoeken
de takken oji, waar ze door de wijljes \'erwacht worden: ze gaan
en komen, waarbij zich hun silhouetten tegen den \ alen. dooi de
laatste zonnestralen r'erlichten hemel, aiteekenen. Ze zetten
zich neder, rdiegen weer op en her\'atten hun beweeglijke \ lm iit.
Wat doen ze toch daarboven gedurende de veertien dagen, dat
het festijn duurt? _ , .
Dat is niet moeilijk te raden: ze maken hun sciioonen een weinig

het hof en zetten hun huldelietoogingen den ganschen nai iit
voort. Den c'olgenden morgen vindt men geregeld mannetjes
en wijfjes oj) de onderste takken eenzaam en onbeweeglijk zitten,
onverschillig \'oor alles, wat om hen heen \'oorvalt: ze ontcdiu hteii
zelfs de hand niet, die zich naar hen uitstrekt.
Hangend aan de achterjiooten knabbelen de meeste aan een

dennenaald, terwijl ze in zaligen sluimer het stuk tusschen de
monddeelen geklemd houden. Xiet zoodra valt de avondsciieme-
ring wederom in, of ze ontwaken tot nieuw leven.

't Is onmogelijk hun verrichtingen daar hoog in de fioomen
nader te bespieden. Laten we trachten het daarom in gex angi-n-
schaj) te doen. Vier jiaren heb ik 's morgens kunnen \ angen en
die in een ruime, met dennetakjes xaiorziene, volière ondergebracht.
Wat ik te zien krijg, beantwoordt niet aan mijn \crwachting,
blijkbaar omdat hun hier de \-rije cducht \-erboden is. Hoogstens
zie ik een mannetje van tijd tot tijd zijn gehelde naderen, hij slaat
zijn waaiersjirieten uit en schijnt, door ze zachtkens in beweging
te brengen, haar wederliefde te willen verweiwen, hij doet zich
OJ) zijn gunstigst voor en jiraalt niet weinig met zijn hooldtooi.
Alles vergeefs: het wijfje, ongevoelig voor die schoonheden,
verroert zich niet. De gevangenschaj) heeft haar levenslust ge
doofd. Vlijn verder onderzoek is zonder eenig resultaat geblec en.
't Schijnt, dat de jiaring heel in de \u"oegte jdaats moet hebben
gehad, zoodat ik 't gunstige oogenblik \-oorbij heb laten gaan.
Een bijzonderheid trok vooral mijn aandacht. De dennenkever

kan muziek maken en zoowel de mannetjes als de wijfjes bezitten
eenzelfde soort van instrument. Bedient de minnaar er zich \ an
als middel om te lokken, of om de liefde te verwerc'en? Wordt
't lied van den verliefde door een dergelijken zang van den geliefde
beantwoord? Dat dit onder normale omstandigheden in de twijgen
der ])ijnboomen aldus geschiedt, is zeer best mogelijk: ik zou het
echter niet c'oor zeker durc'en cTrklaren, omdat ik hieromtrent,
nocli in de vrije natuur, nocli in mijn c'olières ooit iets van gelioord
heb. j. H. F.vbre.
(Slot volat). (\ert. door P. (i.)

I) In ons land is de larve door 1 liijsse. behalve aan dennenwortels, ook
aangetrolTen aan die van 't Handekenskruid (Epipactis latifolia) en 't Roode
zwenkgras (Eesluca nibra). De kever eet bladeren van loof- en naaldhout.

DE LAATSTE SPANNENDE DALEN.

De geheele oogst, voor den aankooj) van ,,Hofwijck" in
afgeloopen week bedroeg 1.1. Maandag slechts / 287.—.
Ruim / 4000.— ontbreekt nog !!
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