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BERICHTEN VAN REDACTIE EN UITGEVERS.

Jlfen gcltcvc alles wat de Redactie of de Administratie van dit loeek-
blad betreft te ndrcsseeren aan de Uile^evers Sclieltenia & Holkema's
Boekhandel, Rokin 74—76, AvnsteTda.m, met de toe7'oa;ing: „Voor
de Redactie" of „swor de Administratie van het Weekblad Buiten".
Duidelijke naam en adresvermelding wordt verzocht ook achter op de foto's.

De uitgevers verzoeken beleefdelijk dit blad te noemen als men naar
aanleiding van eene advertentie, een aanvrage of een bestelling aan een
adverteerder doet.

Tevens gelieve men achter op de foto's duidelijk aan te geven, wat
ze voorsUilcn.

Afzonderlijke nummers: Prijs 40 ets.

Februari is met Maart de maand,
liet gemalckelijkst kan worden vol is.
liet afnemen der maan af te ma ^ Zodiakaallicht
maar te beginnen met 6 bebruan f-f .. .
in liet Westen na Zonsondergang wel V dS
lichtende Dluim die zich, dank zij haar schuinschcn stand t pfeniicntencic pmim uie /,n - , schemering onderscheidt,
horizon, m de lente gemakkelijk van de • ,• ■ jrebniari
De as der pluim valt nagenoeg m de
en Maart 's avonds vrij steil (onder een hoek ^
de Westerkim helt. Eind Juli is deze
uur maar 15°. Voor de waarneming aan den morgenhcrnti doen
S de gunstigste omstandigheden daarentegen m Oktober voor
Gie Buiten I No 17- IV No. 36)- Ook voor de waarneminglan den is Februari ̂ n het algemeen een zeer
gunstige mafnd: dit uiterst zwakke schijnsel is omstreeks 15
Febr. in den Leeuw te vinden, nabij de s er der eerste gioo te
Rcgulus, tenminste als de nabijheid der heldere planut Jupiter
de waarneming niet belet. . .
Dee tijdsvcrejjeniHg bereikt in Februari haar maximum en
verandert weinig: de heele maand is de zon een kwartier bij de
klok vóór. . .

Algolminima zijn waarneembaar: den 9 Fe.)ruaii ft: 14 uur,
den te ix en den 15^" te 7 uur. De ster R ( orona Borcalis,
die (ziT Buiten XIII, No. 44) in October 1919 tot de zevende
grootte daalde maar zich daaruit spoedig herstelde, heelt m
Januari wederom een minimum doorgemaakt, dieper daii het
vorige. Het is niet onmogelijk, dat de ster ons binnenkort
nieuwe verassingen bereidt: zij moet zorgvuldig woideii nagegaan.

AIcTciiriiis is tegen het eind der maand maai vijoial in het
begin van Maart in gunstige condities als avondster te zien:
de planeet gaat dan meer dan anderhalf uur na de zon onder.

Vcnus komt begin Februari nog anderhalf uur vóór d(- zon
op, in het einde der maand nog maar een klein uur, en is dan
alleen maar in zeer heldere schemering laag in bet Zuidoosten
te zien. De schijf neemt van 14'' tot 12" af.

T/ur.s loopt nu vrij langzaam Oostwaarts, eerst in de Maagd,
vervolgens in de Weegschaal; de stilstand is weldra te verwachten.
De schijf neemt deze maand van 8" tot 10" toe en de planeet
zal veel helderder worden. Zij komt in het begin van Februari
omstreeks middernacht op, tegen Maart om 11 uur.

Jupiicr en Salirniiis zijn beide nagenoeg den heelen nacht
zichtbaar, Jupiter in de Kreeft, Saturmis in den Leeuw. Beide
jilaneten komen deze maand in opjiositie met de zon te staan,
Jupiter den 2^", Saturnus den 27''" en loopen dus langzaam
Westwaarts.

DE GROOTE HOND EN HET SCHIP ARGO.

Uit^a
K .Oroesbe

SCHELTEMAfr HOLKEMA'S BOEKHANDEL
yff -AMSTERDAM-

DE STERRENHEMEL
IN FEBRUARI.HFT volgende overzicht geeft den stand der sterrcbecldeii

voor 5 uur sterretijd, d. i. omstreeks halfacht middel
baren tijd. Men zie het Februari-
kaartje in de N. R. Ct.

Zenitii: Giraffe, Wagenman;
Noorden: Kleine Beer, Boötes, Ccphcus,

Draak, Hercules, Lier;
Noordoosten: Groote Beer, Jachthonden;
Oosten: Hoofdhaar van Berenice, Kreeft,

groote en kleine Leeuw, Lynx, Sextant,
Waterslang;
Zuidoosten: Schiji Argo, kleine Hond,

Tweelingen;
Zuiden: Duif, Eenhoorn, Vloed Eridanus,

Haas, groote Hond, Oiion, Oven, Stier;
Zuidwesten: Walvisch;
Westen: .Andronieda, Driehoek, Pegasus,

Perseiis, Ram, Visschen;
Noordwesten: Cassiopeia, Hagedis, Vos,

Zwaan.

Het sterrebeeld (iroolc Hond (Canis Major) komt in den
Alinagcst voor onder den naam Kóirv (de Hond, n.1. \-aii den
jager Orion); echter wordt de naam door de Ouden (Homerus
b.v.) in het bijzonder voor de ster f. Gfc //mn/.shT; gebruikt,
die ook (o.a. bij Hesiodus eii in den .Vlinagest) 'ücifioc, Sirius,
heet. Het kleine sterreiieeld komt voor Nichuland in October
uit de ochtendschemering te voorschijn en is tot in .\pril
zichtbaar.

Het is ten Zuidoosten van Orion gemakkelijk te herkennen-
Sinus, Procyon {o. van den Kk inen Hond) en Beteldjusa vo'rmen
een vrij zuiveren gelijkzijdigcn driehoek.
De ster Siriins is de helderste vaste ster des hemels, en tevens

^rrr -s

(t-n

De Mdkmg loopt te 8 uur van het Zuid
oosten naar het Noordwesten en bi'reikt iu
het Zuidwesten een hoogte van 75-^ boven
den horizon. In de hoog aan den hemel
staande sterrcbeelden Wagenman en Perseus
is zijn licht evenwel niet zoo sterk, dat het
bijzonder de aandacht trekt.
De l'"ebruari-avonden vertoonen de icnntcr-

sicnrliceldrn nog iu vollen luister: Orion'''-
staat te 8 uur in lub Zuiden; iets lager en
iets meer naar links schittert .Sirius en hooger aan den hemel

'rocyon, de. Tweelingen i-ii ile Stier met de fraaie groejieiistaan

d

L
kL«C.ayt

er Hyadeii en der 1'leiaden; in bet Oosten ziet men den Leeuw
met Saturnus, en daar boven de heldere planeet Jupitir.

een der allerinerkwaardieste- lee.r l,K( . ■ .kunnen vullen. De naam bêteekent ''"VV l;'' " ''.PJK
beteekenis heeft ook è ntm, S' i,/ cm gelijke
Egyptenaren bekend was. Z^ ̂-e dé rn'Tub^

J  i liüc Hl liet Egypte van 2ooo

-Hl:
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V. Chr. een zeer voorname rol, gelijk ik bij een vorige gelegen
heid (zie No. 2 van dezen jaargang) al mededeelde. Op haar
opdoemen uit de morgenschemering, sein voor den aanstaanden
Nijhvas, werd door de priester-astronomen scherp gelet. Men
merkte al spoedig op, dat de voor den landbouw zoo uiterst
belangrijke waarnemiirg elk kalenderjaar (dat in Egypte oudtijds
op 365 volle dagen gerekend werd) iets later viel, per eeuw
ongeveer vijf en twintig dagen: eerst na 1460 jaren — zoo bleek
het uit de door vele opeenvolgende generaties verrichte en
^corgvuldig genoteerde waarnemingen — kwam Spthis weer op
den oorspronkelijken datum in zicht. Uit dezf^Easperiode werd
nu het zonnejaar op 365j; dagen bepaald; het is in 46 v. Chr.
door Julius Caesar tot grondsla.g van den nieuwen Romeinschen
kalender, d.i. van de Juliaansche tijdrekening gemaakt die wij
met een geringe, in 1582 aangebrachte, wijziging nog stee s
gebruiken. Daar oudtijds het opdoemep van Sirius, behalve den
aanstaanden Nijlwas, ook den warmsten tijd van het jaar aan
kondigde, werd deze tijd hondsdagen genoemd. Wij gebruiken
den naam nog voor het tijdvak 23 Juli tot 23 Augustus, maar
hebben de laatste jaren van groote zonnehitte in deze periode
niet veel last gehad.

Sirius is een onzer naaste buren: haar parallaxis (Buiten XI
No. 44) bedraagt o"38, haar afstand tot de zon dus bijna 9
lichtjaren, of 540.000 eenheden = 81 billinen K.M. Zij heeft
een vrij aanzienlijke Eigen Beweging in de richting van het
sterrebceld Duif, dat vrijwel diametraal tegenover den Apex
ligt: klaarblijkelijk is een belangrijk deel dier beweging toe te
schrijven aan de beweging der Zon naar den Apex toe (zie
Buiten XI No. 35). Wij zagen de vorige maal reeds, dat Bessel
een veranderlijkheid in de Eigen Beweging van Sirius consta
teerde en op grond daarvan betoogde, dat de ster een dubbel
ster moest zijn: inderdaad werd in 1862 een begeleidster van
de negende grootte, bijna schuilgaande in de stralen oer schitte
rende hoofdster, gevonden, nadat Auwers uit de slingerende
beweging van Sirius eeir elliptische baan van het stelsel (eccen-
triciteit 0.64) had berekend, welks omloopstijd 50 jaren bleek te
zijn. Zoo werd een dubbelster aan de schrijftafel van een
astronoom ontdekt.

Merkwaardigerwijze heet Sirius bij de schrijvers uit het begin
onzer jaartelling (Cicero, Seneca, Horatius) rood. Horatius noemt
haar rubra Canicula, de roode Hondster, en in den Almagest
heet zij ■j Troxifjo:, geel. Onderzoekingen van den Italiaanschen
astronoom Schiuparelli hebben het evenwel zeer waarschijnlijk
gemaakt, dat deze kleuraanduidmgen op onjuiste interpretaties
of lezingen berusten, en dat Sirius nooit roodachtig geweest is.

Het Schip Argo (Argo Navis) is een der uitgebreidste sterre-
beelden van den hemel. In ons land zien wij alleen het Noor
delijkste deel, dat geen bijzonder frappante constellatie vertoont.
Het werd om praktische redenen door Lacaille in vier deelen
gesplitst: Carina (kiel). Puppis (achtersteven), Pyxis (kompas)
en Vela (zeilen). Sir J. Herschel verving Pyxis door Malus
(mast), maar tegenwoordig is vrij algemeen Byxis weer in gebruik.

De ster c., Canopus, op één na de helderste ster van den
hemel, wordt door Ptolemaeus genoemd (KzvS/Ss?): de Alexan-
drijnsche astronomen hebben deze ster laag boven hun zuidelijken
horizon juist even kunnen zien. Canopus heeft een haast onmerk
bare parallaxis: haar afstand tot de zon bedraagt minstens 20
millioen eenheden (300 lichtjaren) en dat betcekent, dat de ster
onze zon in werkelijke lichtkracht zeker 18000 malen moet
overtreffen.

Nog zuidelijker dan Canopus staat de veranderlijke ster een
der allermerkwaardigste veranderlijke sterren van den hemel.
In 1843 werd zij bijna zoo helder als Sirius; sedert is zij, waar
schijnlijk met vele fluctuaties, tot de zevende grootte gedaald en
dus niet meer voor het bloote oog zichtbaar. Het zal wel geen
toeval zijn, dat deze ster in een uitgebreide zeer onregelmatig
gevormde nevelvlek en midden in den Melkweg staat.

A. A. N.

5)

KINDEREN DER ZEE.
Naar het Engelsch van H. de Vere Slacpoolc.

BOEK I.

DE VKOUW OP HET STR.iND.

HOOFDSTUK VII.

NANAO.WANNEER een met ijzerdraad doorsponnen touw, met
een spanning van verscheidene touwen breekt, breidt
het zich waaiervormig uit en slaat dan alles achter
zich in stukken.

Briem, die op het oogenblik dat het touw brak op zes voet af-
stands van de brug er juist naar keek, zag opeens iets dat op een
regenboog geleek.

En hij zag daarop Neilsson, een van de bemanning, op het dek
liggen; niemand anders was geraakt.

De liereman had de stoom afgesloten, de trommel stond stil,
terwijl het gebroken einde vari het touw er uitstak als de borstel
van een bezem. Neilsson had evengoed op de plaats kunnen dood

blijven, doch sleclits zijn linkerarm was gewond. Men bracht
hem naar beneden, ontkleedde hem, en Dokter Petit, de scheeps
dokter, onderzocht zijn wond.

De arm zag er uit alsof hij van den schouder tot den elleboog
door een tijger was vermaald; de draden van het touw hadden
hem getroffen, als een geesel den rug van een mensch. Hoewel de
sneden bijna waren doorgedrongen tot op het been, was er, vreemd
genoeg, weinig bloedverlies.

Neilsson, die eerst door den schok was flauwgevallen maar nu weer
wat opknapte, scheen er niet veel om te geven. Hij verzocht lachend
om een glas rhum, de wond gebruikend als voorwendsel. Dokter
Petit gaf hem den rhum, verbond hem en begaf zich daarop aan
dek naar den kapitein.

,,Het is best mogelijk, dat die arm er af moet; in dit geval heeft
hij goede verzorging noodig. Het is beter als wij hem aan wal
brengen. Er is een hospitaal in Nanao, daarginds aan den anderen
kant van het schiereiland, op een afstand ongeveer van vijftien
mijlen. Tayama is te ver af, maar een rickshaw kan hem gemakkelijk
naar Nanao vervoeren. Zij kunnen van de kabelhut af tclegrafeeren.
Vervoer hem in de stopmbarkas; op dit oogenblik is de pijn nog
niet hevig, maar vannacht zal ze erger worden.. Hij kan om een
chirurg tclegrafeeren uit Tayama, om hem te helpen, op kosten
van de Maatschappij."

,,Blijft u bij hem?"
,, Ja, tot de ander komt. Natuurlijk moet ik weer hier terugkomen,

maar het zal hem bij de Japanners aan niets ontbreken, zij zijn
de beste chirurgen die bestaan en kunnen nog dikwijls een lichaams
deel redden, waar wij falen."

De kapitein floot een kwartiermeester, gaf het bevel, en het
volgende oogenblik klonk het fluitje van den bootsman. De barkas
werd ontdaan van haar bedekking, de machine in orde gemaakt
en de bemanning begaf zich aan boord.

Daarop verscheen Neilsson ,,op eigen stoom", om zijn uitdruk
king te gebruiken; ofschoon bleek, zag hij er tevreden uit en was
door en door verwarmd door den rhum.

,,Je zult iemand noodig hebben die Fransch kan spreken,"
zei Grondaal rondkijkend. Hij trok zich dit ongeluk veel meer aan
dan Neilsson zelf, die toch de voornaamste lijder was. Het was het
eerste ernstige ongeluk sedert hij bevel voerde.

Rondziende, zag hij Ericsson en wenkte hem naderbij te komen.
,,Kom jij maar eens hier, Ericsson. Wij hebben je morgen eerst

weer noodig voor de boeien. En probeer vana\'ond weer terug te
zijn," besloot hij, zich tot Petit wendend.

Ericsson was tot dusverre zeer door het ongeluk getroffen
geweest, zoodat hij aan niets anders had gedacht; doch nauwelijks
kwam het bevel van kapitein Grondaal, of de leelijke ,,Zeelander"
en diens belofte den kabel te betooveren, kwamen hem voor den
geest. Zeker, indien dit zijn werk was, had hij het goed gedaan,
maar die gedachte was zoo onwaarschijnlijk, dat hij haar dadelijk
van zich wierp, toen hij over de verschansing in de barkas Idom.

Toen werden zij door het windas omlaag gelaten, de touwen
losgemaakt en het daaropvolgende oogenblik stoomden zij land
waarts.

Er stond geen hooge zee meer zooals den vorigen dag, het water
was kalm; ware dit niet het geval geweest, dan zouden zij de „whale-
boot" hebben gebruikt.

Ericsson, die vooraan had plaats genomen, keek naar het schip;
hij zag dat de bemanning bezig was met het andere touw door den
dreg in orde te maken; en terwijl hij zoo keek, drong zich weer één
gedachte bij hem op welke alle andere verdreef — de gedachte
aan den,,Zeelander."

Hij was even bijgeloovig als Magnuss of eenig ander lid der
bemanning, doch dit werd eenigszins getemperd door den twijfel,
het gevolg waarschijnlijk van het Fransche bloed zijner voorouders.

Waarom had de kapitein juist hem gekozen om aan land te gaan?
Zijn gezond verstand beantwoordde deze vraag met een ,,Omdat

je het hoofd bent van degenen die de boeien uitzetten, en daar deze
nu nog niet noodig zijn, jij dus gemist kunt worden. Doch dit
antwoord bevredigde hem niet. De gedachte dat hij als het ware
een oogenblik hand aan hand had gestaan met den duivel, drong
zich aan hem op. Zijn gedachten gingen naar het meisje, dat hij
door dit ongeluk misschien zou zien, en ziet! dit denkbeeld was
hem niet meer zoo aangenaam. Dat eigenaardige, bovenaardsche,
der zeevrouwen van Noto eigen, leek meer werkelijk door de ge
beurtenissen van dien morgen. Het meisje trok hem nog aan,
en nochtans was er iets terugstootends in haar invloed.

Zij waren nu dicht bij de kust. Aan het strand stonden de Ja-
pansche beambten, klaar om hen te ontvangen, en blijde dat er
iets was dat de eentonigheid van hun bestaan kwam onderbreken.

Neilsson, Dokter Petit en Ericsson gingen aan wal en de barkas
stoomde nadat men de signalen waarop zij zou wederkeeren
hadden besproken, terug naar het schip.

Er was geen vrouw te zien.
Drie rickshaws, die den kabellieden toebehoorden, werden in

gereedheid gebracht en men zond om rickshawloopers; tijdens dit
oponthoud werd Ericsson ter zijde genomen door zijn Japanschen
vriend. '*1

,,Je meisje laat je zeggen, dat zij je eiken nacht nadat de duister
nis is ingevallen, wil ontvangen in haar huisje. Maar als ik j OU was,
zou ik niet gaan; ik denk dat die vrouwen de een of andere leelijke
streek met je willen uithalen. Ik weet niet wat je ze hebt gedaan,
dat ze zoo zijn. Zij doen alsof zij lachen, maar in werkelijkheid zijn
ZIJ woedend. {IVordt vervolgd)
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DE TRAP EN DE TOEGANGSPOORTEN VAN DEN TEMPEL VAN MITLA.

BIJ DE TEMPELRUÏNEN VAN MITLA.
Le soleil se couchait; — on était en septembre:
Un triste mois chez nous, — mais im mois sans pareil
Cbez ces peuples dorés qu' a bénis le soleil.

Alfred df. Musset.

En zoo heb ik dan de Mexicaansche hoofdstad verlaten en
ben ik weer naar de tierra caliente, weer naar de heete
valleien van het zuiden gereisd. Over Puebla de los Angeles
heeft de trein mij door het heuvelland van Tehuacan en

langs de wild bruisende vallen van den Rio Salado naar Ouiotepec
en Tomellin gebracht, om mij laat in den avond nog in oud, histo
risch Oaxaca te doen aankomen. En weer ben ik van deze plaats
uit, den moeilijken weg gegaan, het land in van de Tzapoteco's,
heeft een met een viertal paarden bespannen, primitieve reiswagen
mij door de rulle woestijn naar Mitla gereden.
Naar het geheimzinnige Lj'ó-baa van de Indianen, naar de ,,Deur

van het Graf."

En ook deze maal weer heb ik er in de mooie, oude woning van
Don Felix een veilig onderdak gevonden, heeft de muy amablc
senor er mij een van die koel gewitte kamers daar afgestaan welke,
met haar dikke muren, haar tralievenster, haar zware grendels en
sloten op sterk eiken deur, wel aan een kasteelvertrek deed denken.

Geniet ik er weer van dc rust van het oude landhuis, —van den
droomerigen binnenhof met zijn antieke zuilengang, met zijn welig
tropengroen en zijn zoet bedwelmenden geur \'an heliotroop en
oranjebloesem en jasmijn en roode rozen, — van de galerij voor
onder de donkere, hooge boomen, waar het immers zoo vredig zitten
was, 's avonds bij het stille schijnen r'an de maan

Inderdaad, wel ben ik dan nu weer in het ,.warme land". Want
vroeg al in den ochtend begint er dc hitte, begint er uit strak
blauwen hemel een felle zon het dorp en de vallei te schroeien,
is het zelfs in de schaduw reeds dridvkend als bij ons voor een on
weer. En dan in dc middaguren!
Evenwel, aan dc dorre woestijnstreek welke ik door moest

om naar hier te komen, doet het landschap rond Mitla nauwelijks
meer denken. Het is hier vriendelijker, mooier zou ik haast willen
zeggen. Hier, breedgetakte schaduwboomen — hoogcr dan ik er
ooit nog zag —, volle statige cypressen, mango's en heerlijk groene
bananen, hibiscusstruiken en palmen en witte oleander en gracieu
ze bamboe; daar bij Tlacochahuaya, slechts de schrale mezquite,
de venijnig gepriemde yucca, dc giganteske kandclabercactus,
de trieste lianen.

Alleen, ja! de mimosa is gebleven, en ook die andere woestijn-
plant, de organo- of orgelcactus, dc cactus waarvan de machtige,
dikvleezige takken wel aan de pijjjen van een kerkorgel deden
denken, dc cactus met dc bloedroode bloemen en met naalden
als van goud.

Maar geeft niet dat juist meer nog het voorkomen \'an een oase
hier aan Lyó-baa?

,,Sjan"
Ziedaar het eenige woord uit de Tzapoteco taal, waarvan de

beteekenis mij tot nu toe duicU'lijk is geworden. O, ik beken, —
het is niet veel nog, docli wat wilt gij, is niet alle Ircgin moeilijk?
..Sjan"
En dan wil dat hier in Mitla zeggen: ,,goeden morgen, of

,.goeden middag", of ,.goeden avond."
Maar waarom toch zijn het —ook dezen keerweer — alleen de vrou

wen en de meisjes hier, die mij op mijn wc>g goi>dendag zeggen of
mijn groet er willen beantwoorden? \\'aaroiTi toch ook ditmaal
weer dat hardnekkige zwijgen, dat stil vijandige, van de mannen
van Lyó-baa? Het bleckgezicht heeft zich toch ten opzichte van
deze Indianen niets te verwijten, dunkt mij. Of zou dan werkelijk
nog de haat tegen den ouden conquistador in hen zijn wakker
gebleven, en beschouwden zij ons, nu ja! als niet veel beter?

Sommigen het lenige, bronzen lijf half naakt, anderen weer,
lijk Koreanen, geheel in een roomig wit neldeed, maar allengelijl,

-  ,

met dc onafscheidelijke zerape, met de onafscheidelijke Ideurig
gestreepte deken over den sclrouder, en met den breedgeranden,
hoogen punthoed overschaduwend het donkere hoofd, gaan zij
hier door hun stille oase, de Tzapoteco's.

Sobere, ernstige kerels, sombere zwijgers
En ook heel ver buiten, op het verlaten spoor dat tusschen

de yucca en de eenzame mezquite leidt, ontmoeten wij elkander
weer, toisen zij er hun last, ofwel drijven zij langzaam er een enkele
pakezel voor zich uit.

\\ ant onvennoeibare, taai geduldige loopers als deze Indianen
zijn, trekken zij hier dagen aan dagen het heete, droefgeestige
woestijnland door, om aan de andere zijde der bergen, in het
vciie I ehuantejrec, de vruchten uit hun dorp oji de markt te brengen.

V  kreunende rolwagens, ook de met mattenoverhuifde ossenkarren, kom ik weer tegen, \-oor liet juk uit, de
witte dl Ijver met zijn groote, grof leeren zweep en met den langen,
Ijzer gepunten staf waarmede hij zijn trekdieren stuurt.

,,Sjan ...... " ■

,  J-.^. i/*-' fffoeten mij wel, de Indiaanschen, ,,zij" zijn wel vrien-
vromyen en de meisjes van Mitla. .\lleen, of in groepjes

c  tvee of drie, zie ik ze hier weer in de zonnige cactirslaneii,
"P hunne bloote voeten mijn huis \'oorbij,ymd ik ze \mor hunne woningen, e-oor de lage, geel ritden hutten

nud^en''vve!i'^ n hibisclisbloemen, of daar buiten op den
bezoek hier,

Sonnhii^H 1 wer hun schoonheid, hun wondere, wilde
vcrborim on?r ~ ternauwernood maar hier en daar

het niX i 1 ' ̂ van een luchtig, los, wit gewaad datrond het middel door een roode of gele sjerp wordt bijeeii gehouden.



7 Febluari 1920.
DUITEN. 65

A - . ^ ■ iVrfüi ''•StV. '

ySt,'',y3i - A.

FR.iCMENT VAN DEN TEMPEL VAN METLA.

Omstreeks vijf uur in den ochtend.
Door Don Felix bijtijds gewekt, heb ik na een vluclitig ontbijt

mijn veilig kasteeh'ertrek verlaten om vóór de felle warmte een
bezoek weer aan de groote ruïnen te brengen. En voor alle zekerheid
vergezeld van een inlandschen gids — mijn alleen-cr-heengaan
mocht eens verkeerd worden uitgelegd — volg ik nu het smalle,
mulle wegje dat langs rieten hutten en bloeiende cactushagen
naar den mystieken tempel voert.

De- zon, nog kort maar boven den gezichtseinder, werpt een teer
gouden schijn over dorp en vallei. Aan den zacht blauwen hemel,
hier en daar even rose nog, staat een enkel sneeuwwit wolkje.
Overal geur van groen, van bloemen, van wilde kruiden
Een tien minuten wandelen brengt ons buiten de oase.
De droge bedding van een ri\'iertje door, en wij zijn in het

open veld. Langzaam gaan wij nu een klimmend pad dat naar een
heuvel leidt.

Tot op eens — heel onverwacht voor mij ook ditmaal — wij op
een groote open plaats van hard, grijs cement, op een soort van
voorplein, komen en de schoone tempelbouwval van Mitla, de
oude, mysterieuze teocali weer voor mij ligt.

Ik heb het doel van mijn tocht bereikt.

,,The work of a peoplc which bas passed away under the assaults
of barbarism, at a period prior to all traditions, leaving no name
and no tracé of their existence save these monuments, which,
neglected and forgotten b'i their successors, have become the
riddlc of later gei vations.

Dus schrijft een van Amerika's verdienstelijkste oudheidkun
digen, in zijn rapport van onderzoek, waar dit betreft de wondere
ruïne hier ver zuid in het Indianenland van Mexico.

,,The riddle of later gcnerations"
Want wat weten wij hier? Wat weten wij van het oude Mitla,

wat weten wij van de geschiedenis harer tempels? Niets immers, —
volstrekt niets immers!
In het begin van de zestiende eeuw ondernam Fray Martin de

Valencia een tocht naar deze ruïnen; in oude Spaansche kronieken
lezen wij er aanteekeningen over uit 1565 en 1574; in het laatst
van de zeventiende eeuw vinden wij Cogolludo hier ,,al bewonde
ring voor deze weergaloozc architectuur"; en sinds zijn wij
even ver, staan wij er nog even vreemd tegenover.
Hoegenaamd niets is ontdekt wat hier ook maar het geringste

licht ons zou kunnen geven.

Een wel heel breed, maar laag gebouw. Voor, in het midden,
rijzen een negental hooge, smalle, blauw steenen treden van,
naar ik schat, wel een vijf meter lengte. Van de groote open ])laats
waarop ik mij bevind, voert ons dezi- steile trap naar een wijd
bordes dat zich langs den geheelen voorgevel van den temjiel
uitstrekt, en \vaar\'an de zijvlakken in een warm terra-cotta zijn

getint, terwijl recht tegenover de trap, wij voor een drietal bijkans
vierkante openingen komen — openingen, niet hooger dan een
manslengte, en door zware, mozaïek-versierde tusschenmuren
van elkander gescheiden — welke toegang tot het inwendige der
teocali geven.

Zeer merkwaardig evenwel, vinden wij buiten dit drietal naast
elkaar geplaatste rechthoekige poortjes, in de gevels van dezen
tempel geen enkele andere opening, ontbreekt zelfs het kleinste
venster, of wat daartoe zou kunnen hebben gediend, hier ten
eenenmale. Maar doet dit aan de schoonheid van liet geheel wel
eenig kwaad? Neen toch, integendeel, het indrukwekkend strenge,
het stil voorname, het geheimvolle ook, treden er slechts te meer
nog door op den voorgrond.
En bezien wij nu eens aandachtig de fa9:ide, den achter-, de

beide zijgevels der teocali
Inderdaad! welk een nobele, welk een — zooals Cogolludo het

noemt — ,,wecrgalooze" architectuur! Zonder eenige kalk, zonder
eenig cement, los op elkaar gelegd slechts, vormen duizenden en
duizenden en duizenden van geduldig geslepen en afgepaste
vlakke stukjes geelachtig grijze steen, hier de muren van dezen
tempel, vullen duizenden en duizenden, en duizenden van zorg-
vulclig uitgebeitelde, steenen plaatjes, kunstig geschikt, er de
talrijke langwerpige mozaïek-iianeelcn welke — elk paneel weer
omsloten door een kloeke lijst — de gevels van dit wondere bouw
werk uitmaken.

Het zijn de schoone mozaïeken ,,cn relief", de schoone escul-
turas, waarscliijnlijk uit de school der Tolteken. De escid-
turas, welke de bouwmeesters in dien overouden tijd hier bezigden
in paneelen en randen en lijsten niet alleen, docli waaruit zij ook
geheele kamers en onderaardsche gangen en grafkelders wisten
samen te stellen.

Door een der drie lage, vierkante poortjes aan de voorzijde, ben
ik de teocali nu binnengegaan. En ziedaar mij dan nu weer in die
groote zaal — of is het een hal, een voorportaal? —waaraan men den
naam van ,,Kamer der monolieten" heeft gegeven, en welke de
volle breedte van den tempel inneemt.
De ,,kamer der monolieten" O! hoe doet zij mij ook

ditmaal koud en somber weer aan, deze te groote ruimte! Hoe vind
ik haar ook ditmaal oneindig triest weer, deze zaal met haar
naakte geel-grijze wanden en haar gemis aan csculturas, haar gemis
aan maar eenige versiering! En zulk een droef vertrek zou eens—
zooals sommige geleerden liet ons willen doen aannemen — een
feesthal zijn geweest? Kom, dat lijkt mij al te onwaarschijnlijk.
Neen, dan gt'loof ik eer aan laui die hier slechts i'en voorportaal
in zien, dan geloof ik hier eer aan een eims sobere, indrukwc-kkend
stilU' bedejilaats, waar zich de pi-lgrim dei inoedig voorbereiden
kwam, alvorens oji ti' gaan naar de heilige outaren, gelegen in de
vier kleinere vertrekken daarachter.

Is de zoldering, of het dak, van deze ,,kamer" geheel vi'rdwenen
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thans, de zuilen — een zestal geweldige monolieten — welke tot
schraging er van dienden, vinden wij daarentegen nog even rots
vast op haar plaats.
Een rij van zes machtige, hardsteenen kolommen, over het

midden der zaal verdeeld, een rij van zes pilaren van meer dan twee
meter in omvang bij bijkans vier meter in hoogte Maar,
staan wij hier wéér niet voor een raadsel? Want, deze monolieten,
waar komen zij vandaan? Waar moeten wij hunne groeven zoeken?
Met wat voor gereedschap heeft men deze ijzerharde materie be
werkt? Hoe zijn die kolossale steenen vervoerd? Met behulp van
welke werktuigen heeft men deze zware zuilen hier neergezet?
Ach! wij kunnen er immers zelfs niet naar gissen!

In de vier kleinere vertrekken, gelegen achter de monolieten
zaal, zouden dan — zoo verondei^stelt men — eens de altaren heb
ben gestaan. Zij zijn thans evenwel leeg, deze kamertjes, leeg
gelijk het groote voorportaal. En ook hunne zoldering bestaat
reeds lang niet meer. Toch doen zij niet koud, is het er verre van
somber. Want ziet! vinden wij hier aan alle kant niet de versie
ringen weer, de mozaïeken? Vinden wij hier zelfs niet, wat men
noemt, — en misschien was dat dan ook wel eertijds het Sanctum
sanctorum — het ,,heiligdom der esculturas"?
Het is aan het Ideinste van de vier altaarzaaltjes, dat men dien

naam eens gegeven heeft. En waarlijk, geen betere benaming
zou zijn mogelijk geweest. Want hier treft gij wel het schoonste,
wel het rijkste van hetgeen aan mozaïeken aan dezen merkwaar-
digen tempel bestaat.

Stel u voor: een kamer gclieel in mozaïek uitgevoerd!
Een kamer, waarvan de wanden zijn opgebouwd uit duizenden

en duizenden van los op elkaar gelegde steentabletjes, ieder
steentabletje zorgvuldig afgeslepen, zorgvuldig afgepast, zorg
vuldig in den juisten vorm gebeiteld weer!
Een kamer, waarvan de muren geheel bedekt zijn met escul

turas, ingelegd hier en daar met turkooizen nog! Want niet in
paneelen heeft men "dezen keer gewerkt, niet, zooals aan de gevels,
in door zware sluitsteenen omrande vakken zijn de wanden ver
sierd.

Neen, hier ziet gij de mozaïeken in doorloopend vlak! En ook
ditmaal weer krijg ik den indruk als dekte een of ander vreemd,
precieus vlechtwerk er de muren van dit heiligdom.

Zouden dan zoo eens vier tempels hier hebben bestaan? Vier van
deze wondere tempels, vier van deze teocali's rond het wijde
grijze voorplein? '

Helaas, sleclits enkele fragmenten nog maar zijn er dan van
over, van die anderen.
Een brok van een ingang, een gebroken zuil, een steen wat

gruis..,.,,.,

Theo de Veek.

Het Schippershuis te Urmond (L),
Sittard bevindt zich het stadje Urmond,N aai den mond van het riviertje (t is hier alles dje en tje)

dfur dat te Stein, niet ver van het kasteel ontspnngt,
mi Iher in de Maas vloeit, van waar de naam. Vroeger wasen menu ,• jg deze rivier tengevolge

het nmtlSSië m 1863 onbevaarbaar tot aan Venlo.
van het tractaat niet Bclg^e in^^^ ^Hcthuiswaarvai wehK^^^^^^^
ook zijn ontbtaa "V^iaarom het schippersliuis heet weet

k nkf Wariiet' eeit soort gildehuis, dan wel eene stichting
voo^ schippei-s op hun ouden dag, zooals men mij te Urmond
S verteld? Voor het laatste pleit een driehoekig stee-
erschüd tegen het verlengde van den voorgeve ter Imker-
z?L Lt de Voorstelling van den m de geckante
duif en het onderschrifl A u Saint Espzit U\c) ipo Ue H Geest
is namelijk, gelijk bekend is, als de Geest der liefde, c e beschermer
der armen, en iiarom heeteii de groote armcnstichtingcm in vele
steden, bijv. te Maastricht, de H. Geest of de groote H. Geest
Zekerheid hebben wij echter met over de bestemming van het
huis dat met zijne i6e ccuwscheii trapgevel, oude luiken en
afM'isseling \'an baksteen en natuursteen zeer aardig aandoet.
Het gelleele plaatsje met die aardige lage huisjes en hun schilder-
achtitre daken en stoepjes, en in t verscliiet, de keik op een om-
muurde hoogte en daarnaast het schippershuis, is zem" schüderachtig
en leuk ouderwetscli. . ^ . t-

A. J. A. Fl.IlMEnt.

EEN GRUWZAME BEHANDELING.
« r I ̂  IS somber, druilerig, echt onaangenaam weer en't zou

I  dus op zichzelf reeds volstrekt geen wonder zijn, dat
I  daarom alléén al het troepje ganzen, 't welk op 't
.M. ougenblik r-óór, mijne woning, op 't gazon der singel-ougenblik r-óór, mijne woning, op 't gazon der singel

gracht verwijlt, maar matig opgewekt, voor 't meerendeel wat
staat te soezen. Doch ik verbeeld me, dat liet toch al den laatsten
tijd veel minder druk en levendig is, dan een aantal weken
geleden. Zeker omdat daar alle reden voor te vinden zou zijn.
Want niet alleen, dat sindsdien 't aantal zoo aanmerkelijk ge
slonken is, doch het overblijvende gedeelte moet daaraan nog een
wel bijzonder onaangename herinnering bijgebleven zijn boven
dien. leder najaar namelijk vindt hier ren wel wat, op zn
zachtst gesproken, zeer eigenaardige handelwijze plaats. Dan
wordt — en dit is de aanleidende otjrzaak - - 't te veel aan
ganzen telkens opgeruimd; 't geen op ziclizelf nu niet zoo vreemd
is en zelfs een alleszins begrijpelijke maatregid tegenover 't elk
voorjaar weer opnieuw wassend aantal. Dat men alzoo ook dit
afgcloopen najaar de kudde van ongeveer drie tot op één dozijn
heeft teruggebracht, kon voor mij geen onaangename verrassing
meer beteekenen en ook den overblijvenden gansjes zal het ver
dwijnen der makkers wel geen langdurige kopzorgen berokkend
hebben.

Doch erger is, wat daar dan tevens bij geschiedt. Om namelijk
daarbij gewenschte selectie te vergemakkelijken en alzoodr

van de telkens overblijvenden, elk volgend najaar zonder
moerte de jongeren van de ouderen te kunnen onderscheiden,
wordt een even primitief als barbaarsch hulpmiddel te haat
genomen. Men boort of snijdt den daartoe bestemden eenvoudig
gaten m de pooten.

Als met t voorjaar de jonge gansjes uitgebroed zijn en de
""dr» ou'lorc 1 • ^

gverheugde ouders parmantig met hun.  - O - iiicL uuii rappige me
kuieren, verheugt zich ieder rechtgeaard gemeentenaar
ganzen. Veischeidcnen gaan dan zéker nog wel eens
ommaken

kleuters rond-
• over „zijn"

.  , . - . ---O V een straatje
.. „ / '^"""de zich eenige oogenlilikken in den aanblik van
bi,ilHp='''mu i tafereeltje te kunnen \"ermeien en héél wat
nk Imnl crr"^ " h' gespaarde broodkorstjes worden over de
heel gid lt>eggeschud; en dat weten die rakkers
geSntcopzkhtil,zorg toevertrouwd; vogeU^blJti ^e tiag:^^
hun neus slecl.ts te laten zimr of!^in dï^
vrrtrouwcm tegemoS'^^'^'^^""^ tiansche troepje hun vol
grSstiTgSfe

En zij behoeven
verte, maar even te

,  ... ttie mannen weer, pakken 't
rest, den^daartoe uitvi-Vn ' niets kwaads vermoedende
NQ+nni-im- j. ^orcnen, eenvoudig gaten in de pooten.Natuurlijk zijn de open, bloedende
en IS

oe wonden weldra weder genezen
een eigcnaardfgra °kijk^'"^r^^'rm geeft toch
mijner inwoning Leiden,
dieren omgesprongen wórdt. 1919, van genicentewege nog met

%

ïi^i '^ijn IIII op o()(*■(M"!l>]iI- n.- " 1 1
behandeling waarneem, alwóer enV^d' dier gruv
doet dat aan het ergerliil-o ,1 i é", ^^a'ken wrstreken<ta. ii ,,if. „u 'ï

N  ■ O tCis mistioostig wp.an:
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DE WATERSNOOD.

van wien ik, tot goed

ceel moet lidrtS." geschiedenis, eenigszins de doop-
hoofdsta]'™ <:SiÏï^ï.^ l"r"P™^rT
1  rnrrp<;nnnrin,i+c..i ^eizaam buiger, die ten overvloedchet correspondcntscliap waarnam van een dagblad.

ooi- andcrsdnïz^rh^ kruidenier en onderhieldook andcrszinb zich en zijn gezin op voorbeeldige wijze D'r was
nog met zooveel op hem aan te merken. Bovendiei gaf 1 ij op
een dorp privaatles aan de kinderen van een heerenboer ^

<h-ie\-diSlemP h''?' ondernam hij zijn reis; drie ritjes heen,
r ̂ ttiJe bi?vè ILÏlf onderricht der kinderen verschafte hem eenpicttigc bijvcidienste en ook waren er wel-is-waar geringe maar

niettemin graag-aanvaarde financiëele baten verbonden lan zi n
Mhn'Tiemel V '^"dcngewooii gewetensvol opvatte.Mijn hemel meneer Vermeer zou nooit zich aan een bcnvustc

Liigcn bezondigen, al was hij op-end'-op fantast.
Want toen le nog jong was en hevig litterair voelde, had hij

pvaand hec z n leven van de pen te kunnen leven. En in een
bui vaii ideahsme en onbezonnen courage, had ie 't gewaagd,
llaai . hij was blijkbaar met artiest genoeg, want een jaar bittere
eivaimg benam hem volkomen den lust zijn riskant bohémien-
kiveiitje ergens op een zolderkamertje van een groote stad \'oort
te zetten. Hij prefereerde de veilige haven boven de onwelgezinde
zee en ging blokken, blokken en nog eens blokken. Meneer Ver-
meei weid leeraar in de Nedeiiandsche taal aan een H. B. S.
Zijn coriespondcntschap gaf hem nog de illusie nu en dan kunste-
naar te zijn, drager van het geestdriftige, bezielende woord.
Want, redeneerde-n-io, journalistiek en litteratuur zijn nauw-
vcn\-ante bedrijven.
De \ an fantast tot practicus bekeerde • meneer Vermeer be

steedde de met zijn pen venvorvcn bedragen aan sigaren, die
hij lookte in het trage lokaaltje, dat van en naar den rijken hecre-
boer reed. En in dat tram-treintje zat hij kostelijk te soezen, te
droomen, te fantaseercn. Die halve uurtjes van de reis waren
hem een weldaad; rookkrinkels voor zich uitblazend, leunde
hij achterover in den coupéhock, bij tijden wijle uitkijkend door
het ruitje, waiu'van hij den waterdamp wegveegde met het groezelig
raam-gordijntje. En zoo zittend en luierend, woelde somtijds
weemoed in^hem, als hij dacht aan 't mislukken van zijn kunstc-
naarschajr. Zijn veilige haven had hij lief, maar, op een afstand,
snoof hij nog gaarne de geuren in van de zilte en kolkende zee.

loen kwamen de tijdingen van den watersnood en weer zat
meneer Vermeer op een Zaterdagavond in het lokaaltje. Voor
zich uit spreidde hij zijn dagblad, het dagblad waar hij aan mede
werkte.

En toen bedreef meneer Vermeer een zonde, want hij dacht
jilots op een moment: He, wat jammer, dat bij mij het land zoo
liuog ligt. Want heuvels leveren nu geen copie!

In zijn verslaggevers-egoïsme merkte hij aanvankelijk niet het
misdadige, dat in zijn zondig wenschen was gelegen. En hij ging
door met het lezen van zijn krant, driftig en nerveus. Hij las
tenslotte niet meer: hij verslond de krant. En eindelijk, eindelijk
won zijn medelijden het van zijn journalistieke zelfzucht. Met
N-lijmscherp zelfverwijt pijnigde hij zich wegens de onvergeeflijke
afwijkingen zijns harten.
Toen tuurde hij weer door het raampje

en zag het veilig heuvelland telkenkeer
wegschuiven. Hoog rezen de sparren, de
zandverstuivingen lagen als een blanke,
liclitende kleur tusschen de donkerte
der bossclien.

Hij kende bijna boom naast boom,
struik naast struik. Zelfs in de duisternis
zou hij zich weten te oriënteeren.
Daar stonden die berkjes en daar die

bremtoefen, en daar die jeneverbessen....
Daar had je villa Boschlust en daar

v\\\^. Riisioord cndkiLï \'i\\B.Heiivelztcht....

En daar was een laantje en daar een
zandpaadje en daar een straatweg.
En daar?....

Meneer Vermeer tuurde sclierp.
Er blonk iets wits en blanks in den

nacht....

Wat blinkt?

Natuurlijk: water blinkt.
Waar had ie van gelezen?
Van watersnood.
Dus: hij zag daar iets van den watersnood.
Zijn belangstelling, zijn nieuwsgierig

heid, zijn verslaggeversspeurzin weiden
gewekt. Nerveus maakte hij met het
raaingnrdijntje de eenigszins lieslagen
ruiten schoon, oni toch in viedesnaam
duidelijker te kunnen zien.

Die tartende, treiterende duisternis.
Hij wou het raampje naar ^beneden

trekken, doch was te zenuwachtig: het
C. Ni^^nhergk.

DORPSTRAAT TE U

lukte niet. Het lokaaltje pufte koel en onverstoorbaar voort.
.'Allemachtig: dat was hem ontglipt: de finesses waren heni
ontgaan, een algemeenen indruk had hij slechts gekregen en hij
zou zijn verslag nu niet met frappante bizonderheden kunnen
kleuren.

't Is waar ook, mompelde meneer Verrneer. Bij Daalhof is het
lager. Tjonge, tjonge, is het water daar óók al gestegen?

Ietwat teleurgesteld ging hij weer in den coupéhoek zitten,
rookte een versche sigaar en blies weer wit-wattige wolken door
het treintje heen.
Meneer Vermeer nam zich voor, thuisgekomen zijnde, on

middellijk zijn correspondentie te schrijven. Zijn voornemen wies
tot een daad en hij stelde een kort en zakelijk bericht oj3. Daarna
trok hij zijn overjas aan en postte den brief. En inderdaad:
de correspondentie verscheen en werd gelezen door duizenden
in den lande.

Meneer Vermeer, gewetensvol en zich willende overtuigen van
den omvang der overstrooming bij Daalhof, waarvan hij allicht
treffende aanvullingen zoude kunnen geven, zat den volgenden
Zondagochtend in het lokaaltje om ter plaatse een nader onder
zoek te kunnen instellen. Weer krinkelden de rookdraden door
de coupé, weer zat hij zalig te soezen.
Het treintje floot....
Het treintje stopte....
Meneer Vermeer, leeraar in het Nederlandsch aan een H. B. S.

eener provinciehoofdstad en dagbladcorresjrondent stapte uit.
Hij werd bleek.
Hij werd rood en scliaamde zich....
AVerden zijn oogen dan zóó slecht? Was hij een zielszieke,

een imbeciel?

Toen hij de overstrooming naderde, blonken in het schitterende
zonnelicht met fijne vloeiingen en lichtrdietingen lange rijen
broeikassen.

Noch een ingezonden stuk, noch een rectificatie heeft het
jrrestige van den verslaggever of de courant geschaad.

Rinkk Tülm.vn.

DE EKSTER.
Deze bonte vogel, om zijn diefachtigcn aard in kwaden reuk

staand, geldt in China als geluksvogel. Wiegt er een ekster over
uw huis, dan zal er spoedig een welkome gast onder uw dak ver
toeven. In Engeland wisselt in het volksgeloof goed en kwaad
af naar het aantal eksters, dat men bijeen fe zien krijgt. Meest
al ziet men twee gepaarde eksters met elkander; in den broed
tijd vereenigen zij zich echter trocpsgewijze, terwijl bij den aan
vang van den broedtijd luid schetterencle groepjes van 6 a lo
stuks vaak bijeen worden aangetroffen. Voor de Engelsche bij-
geloovigen geldt nog steeds het oude rijmpje:

One's sorrow, two's mirth,
Thrce's a wedding, four's a birth,
Five's a christcning, si.x a clearth,
Seven's heaven, cight is heil
And nine's the Devil hls ane sel'!

G.

RMOND. OP DEN ACHTERGROND HET SCHIPPERSHUIS.
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DAGELIJKSCHE DINGEN
VAN CURAQAO.

(Sloi).ONDER de meest bezienswaardige plaatsen mag men ze kei-
het struisvogclpark Albertina rekenen. Het zal nu zoowat
8 jaar geleden zijn, dat de directeur de verwezenlijking
van zijn plan in 't verschiet zag. Hij had bij de keuze

van zijn park vooral erop te letten, dat hij zelf de noodige
voedergrassen kon verbouwen, zoodat hij niet van invoer afhan
kelijk was. Daarvoor was vruchtbaar terrein noodig en water
een eerste vereischte. De kuituur ging goed en de \'ogels
leverden mooie veeren, die naar den eiscli behandeld werden,
maar de oorlog bracht ook aan deze als aan zooveel andere
taklcen \'an industrie een geweldigen slag toe. Uitvoerverbod,
doorvoerverbod, en voor duizenden en duizenden guldens veeren
lagen renteloos opgeborgen. Alleen Venezuela nam geregeld af,
maar niet zooveel als er kon geplukt worden. Enkele jonge vogels
werden ook door Venezuela gekocht. Opmerkelijk is, dat alleen
de mannelijke struis mooie glanzende zwarte veeren en zuiver
witte draagt. Ze dekken hem als een dikken schoudermantel.
Kaal en leelijk komen zijn lange dunne boenen en lials er onder
en boven uit, vleeschkleur met blauwgrijs dooraderd. Trouwens
de heele struisvogel is een in onzen tijd zoölogische abnormaliteit.
.Het vrouwtje is licht-bruin van kleur en levert niet zulke goede
vederen als haar ega. Haar eieren, ter grootte van een kinderhoofd,
begraaft ze halverwege in het zand. Als een ei geen levensvat
baarheid heeft, schijnt ze dat te voelen en weigert het uit te broeden.
Ze rolt het uit liet nest en pogingen van den opzichter om het weel
bij de andere eieren te leggen, zijn overbodig: ze verwijdert het
steeds weer. Zeldzaam dom zijn naar men beweert de struisen, en
de uitdrukking ,,struisvogel-politiek" bewijst dit trouwens al.
De directeur \'ertelde ons, dat liij de hoeken van zijn parken had
moeten laten afronden, omdat de beesten zoo vaak een jioot braken.
Wat toch gebeurt? Met een vaart komt zoo'n vogel langs de af
rastering tot in een der hoeken loojxm, wil b.v. links omzwenken,
zet dan zijn rechterpoot op den linker, trekt, trekt maar kan zijn
linkerpoot niet loskrijgen. Met het gevolg, dat hij hem uit het lid
trekt en omvalt. Meestal noemt men de struisvogelteelt wreed,
omdat de dieren geplukt worden ter wille ^'an de pronkzucht dei-
vrouwen ; maar volgens onzen zegsman zijn er twei' manieren van
oogsten. Hij knipt ze af, als ze hun vollen wasdom bereikt helilieii.
Het eindje schacht, dat nog blijft zitten, sterft af, gaat los zitten
en is zonder jiijn met een tangetje te verwijderen. Het is lang
geleden, dat de struisvogels konden vliegen; uit luiheid liebben
ze verzuimd iederen dag een voldoenden tijd in de lucht te blij\'en
en toen zijn de vleugels door gebrek aan oefening achteruit gegaan,
gekrompen en ongcscliikt geworden voor de vlucht, zoodat de
struisen thans tot het vleugellamme vogeltype behooren. Nu en
dan herinneren zij zich hunne tot vliegen bekwame voorouders
en in den tropischen schemer pogen zij weer te vliegen en zijn zij
een wijle los van de aarde; de mensch, die niet beter weet, noemt
dat dansen; het is meer een greep naar het voor goed verledene.
Het struisvogclpark grenst aan een zeer mooi en lommerrijk
hofje, ook een bezitting van de vogclmaatschappij. Er staan

daar mispel- cn
mangga - boomen
in overvloed en

ook kokospal
men, en advc-
caat-boomen; en
laat ik de maho-

nie-boomen niet

wrgeten, de ma-
kók, waarvan he t
hout een kapi
taal vertegen
woordigt. Het
zwaarste ge
boomte en de
scliaduwrijkste
jjlekken vindt
men c\'enwel in
den omtrek van
Suikertuintje,ge
legen aan den
rijweg die om
het Schottegat
loopt.

Niet overal
zijn het de mooie
boomgroepen,
hier en daar ver-

vroolijkt dooreen
bloeiend gewas,
die onze oogen
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daar waar ze, als in de Caracasbaai, zich uit
als een eenzame waker. Het steeds in beweging zijnde wat
sleet den voet van het ontzettende rotsblok uit en schicp aan
alle zijden gewe-h'en, die het heldere blauwe water weerspiegelt.
Andere prachtige rotspartijen treft men in had z.g. Spaansche
Water, w^aar een diepe kloof met stijle w-andeii, zoo nauw, dat een
auto er maar net door kan, toegang gee'ft tot het tegminyoordige
quarantaine-station. Een bezoek aan het oude foi t Beekt n mrg
vanwaar men een praclitig gezicht heeft op de zee, den tafelbelg
en verder landwaarts, is de moeite van een uitstapje wel waard.
Tot het merkwaardige van Cura^ao op nijverlieids-gi'bied behoort

de sisal-kultuur; deze plant is een agave, waarvan de bhideren
een uitstekende vezel be\'atten \'oor het touw slageis-bedrijf.
Het is een echte woestijn-jdant die verbouwd kan worden op
plaatsen waar geen andere planten tieren. Net iets \ ooi Cuia9ao.

"Maar het is niet alleen een nuttige plant, ook een mooie tevens.
Pui s'y frotte s'y jiique, voorzichtig dus; dat geldt ook voor den
lierg-meloen! De oranje-kleurige bloemtrossen groeien hoog oj),
en tegen het azuur van di' lucht is de bloeiende sisal zeer deco
ratief. Omstreeks 1900 is de kuituur oji liet eiland ingevoi'rd;
in 1910 is de Eerste Sisal cultuur-maatschajijiij liet kweekbedrijf
begonnen; in Amerika bestelde zij om de bladeren ti' ontvezelen,
nieuwerwetsche machiiu'S, die ten ge\-olge van de bekende ,,om-
standighedi'ii" eerst dit jaar aankwamen. l)i-ze maatsciiapjaij
was de eerste onderneming, die voor hare iiegi'rarbeiders woningen
liet bouwen en winkeltjes, ch'ze voorzag van de noodigste voedings
middelen en van een zetbaas, mn de waren voor inkoojisjirijs a,aii
de negers te wrkoojien.
De dagelijksche behoeften \ an de negers zijn niet groot. Zooals

bij den Javaan de rijst, is bij den Curaqaoschen neger de foensji
het hoofdvoedingsmiddel. Waar de Javaan nog gewamd is zicii
van zijn vier vingers en duim te bedienen, van die vingers een
schejrje maakt en den duim gebruikt om het eten naar binnen
te schuiven, bezigt de neger voor het verorlxTim van zijn foensji
borden, vorken en lepels. Foensji doet'denken aan griesmeel, is
dan ook gemalen kleine mais, Sorglmm, en voor ons Hollanders een
smakelijk nagereclit. De negers bereiden 't gerecht op x-erschillende
manieren. Meestal is het naar onzen smaak niet gaar. De inlanders
maken een stijve pap ervan, ook wel een grooten bal, dotu" ze in
weinig water te koken; laten den bal afkoelen, snijden liem in
plakken en roosteren deze. Daarbij plukken ze ccn gedroogd
vischje af en drinken voor de irrigatie een kom koffie of soep.
Ook maken ze van de foensji wel kleine ballen, die ze overgieten
met een geelgekleurde saus waarin spaansche peper, tomaten,
uien en vleesch of visch gekookt worden. Is nu de kookster of de
familie \-oor welke zij kookt in een feeststemming, dan wairdt het
maal rood gekleurd met pitjes die een roodachtig viU afscheiden-
smaak is er weinig of niet aan die roode kleurstof.
Op Curaqao vyonen tusschen de 5 en ()ooo menschen die hoeden

vlechten , deze industiie is voor het e-iland van vet^l l')elang * inT8T7
hoorde men al ervan; en eenige jaren geledcm bedroeg het uitvoer-
cijfcr ruim zes ton guldens. Het vh-chtstroo is oj, Curaqao niet in-
heemsch en om niet op den duur van Veiu-zuela afhankelijk te
zijnwaarmede de omgang niet altijd kamc-raadschappelijk is,

lè'vÏÏt"'''" ^ arludovica aangeplant die de bladei
De hoeden van Curaqao worden
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h
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het werk
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wordt begonnen, en zoo voort.
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loonen die de arbeiders in het v-Ecl ^en, v vt,cl,tv,!k ontvangen en men is
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thans doende om grootcrc inkomsten aan de vleclitcrs en \'lcclit-
stcrs te bezorgen. Nu nog enkele bijzonderheden omtrent de
techniek: de ontkleuring der vezels geschiedt in een zwavclkist,
want zij vertooncn oorspronkelijk allerhande tinten van bruin
en deze moeten geheel verdwijnen. Men zeide mij, dat het vlechten
van zeer fijne hoeden onder water geschiedt om de vezels soepel
te houden; weten doe ik 't niet. Wel zag ik, dat af en toe vezels
vochtig gemaakt werden voor het gebruik. Een hoed met een fout
die voor een gewoon mensch onzichtbaar is, wordt wel eens voor
een prikje verkocht door de werksters, nadat liij door den opkooper
geweigerd is; ik draag nu nog een leuken lioed van acht gulden,
ook een geweigerd exemplaar.
Van groot belang voor Cura^ao zijn de in 1S74 bij toeval ontdekte

■fosfaat-lagen op de plantage Santa Barbara, in het zuidoosten van
het eiland. Fosfaat, fosforzure kalk in zure verbinding, wordt, om
gezet in superfosfaat, als meststof gebruikt. De ontginning vlotte
goed en er waren jaren, dat de mijnen meer dan 30.000 ton van
1000 kilo opleverden. Na 1895 liet de erfpachter den afvoer op
houden — de ontginning was reeds in 1887 niet voortgezet, omdat
hij geen wijziging in het contract kon krijgen. Nadat de Regeering
gedreigd had met onteigening, is de plantage met de groeven
in 1912 geveild en voor f 600.000 toegewezen aan Hojje d: C°,
die haar vooi 6 milliocn inbracht in de hetzelfde jaar opgerichte
Mijnmaatschappij Cura^ao. In 1913 is toen de afvoer hervat, en,
na een stilstand ten gevolge van den oorlog, is de verscheping
in 't laatst van het vorig jaar weder begonnen.

Bijster interessant, die fosfaat, hoor ik een lezeres zeggen, maar
vertel nu liever eens iets over het leven ginds en over de menschen. .
Over de menschen? Ik denk er niet aan! We zijn er aardig ontvangen
en hadden vriendelijke kennissen; ziedaar alles. Het personeel
— dat niet tot de menschen behoort, zullen we maar zeggen —
is net als overal elders. Wc liadden een groot huis en een luie meid;
trek zelf de conclusie. Indien ze niet zoo aardig was geweest voor
het kind zou ik ze gauw weggestuurd hebben. Dat was er één
van het drietal; de tweede was de keukenmeid of kokkie, de derde
de waschvrouw. Alle drie moesten nageloopen worden — en onder
dit bedrijf heb ik wel naar ons eenvoudig Amsterdamsch liuishou-
den terug verlangd. De keukenmeid kookt, wascht ook wel eens
kindergoed, maar dat is een gunst, doet boodschappen, want de
winkels hebben geen loop-
of 'fietsjongens; wie buitenaf
woont betaalt bestelloon.
Zoodoende leert men in 't
groot handelen, b.v. 6 dozijn
flesschcn sodawater tegelijk,
kruidenierswaren bij ettelijke
kilo's.

Gewoonlijk dragen die
vrouwlui als keukenmeid enz.
buitenshuis over haar hoo'fd-
doek een grooten hoed en op
het heetst van den dag een
overhoeks gevouwen lekker-
warme sjaal. De hoeden ma
ken ze zelf en smaak hebben
ze niet; er is niets ijersoon-
lijks in haar dracht, ook niet
in de haardracht; zij a]);'n
elkander na, en de jurken die
zij dragen, vooral die van de
kokkies worden gemaakt naar
plaatjesuit veelal verouderde
Amerikaanschc modejour
naals. De jongere meiden,
meestal huismeiden, gaan
meer naar de mode gekleed;
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alleen wil de korte en nauwe rok t-r bij hen nog niet in. Op een
gegeven oogi'nblik had ik t'en hransch S])rekende kokkii', een
Pajhamentsch sjjri'kende iuiis-waschrneid en een dito oud
exemplaar voor de kindei'wasch; deze laatste, de vrouw namelijk,
dateert nog uit den .slaventijd. Stel u dan voor, lezeressen, dat
ik mijn Hollandsclie gedachten eerst in het hransch moest
vertalen en deze op hun beurt in liet Papiamentscli owrgeliracht
hoorde. Dat Papiamentsclie taaltje is een wonderlijk ding. Het
woord komt van het oud-Spaansche papear, spreken; de ééne
soort van de twee die op Cura9ao gesproken worden be\'at
veel Hollandsche woorden, de tweede is voornamelijk Spaansch;
verder treft men erin Portugeesclie, Engelsche en misschien
Indiaansche woorden. Ik heb heusch mijn best gedaan mijn
personeel Hollandsch te leeren, voor zoover hi't niet ■weggc>-
loopen was na nieuwjaar, met loon en fooi en nieuwe japon; en
het is me een beetje gelukt, al spraken de meiden per slot van
vliegenkasjie, snijbóóntjies en aardappelen. Zonderling, het Hol
landsch is op Cura^ao een ,,vreemde taal" ; en de i'clit Cura9aosche
families, menschen, die van vader op zoon door een drietal eeuwen
heen op het eiland geleefd hebben, van Spaanschen, Portugeeschen,
of Hollandschen oorsprong, beschouwen de nieuw gekomen
Hollanders als vreemdelingen. Door de Curagaosche Petroleum
Maatschappij is het aantal nieuw-Hollanders gegroeid en het
groeit nog steeds en zoodoende zal er wel verandering komen
in het euvel.

Ik had mijn huismeid zoover gebracht, dat ze gewone huis
houdelijke praatjes verstond. Zelf moest ik daartoe wat Papia
mentscli leeren, en ik geef hier een praatje met Iiaar weer, s. e. o.
,,Rosarita, meneer en mevrouw gaan van avond uit; zal je goed op
bah}-' passen?" Meid: Comme mevrouw dit? Meneer on mevrouw ta
sali awé notsjé, Rosarita bon aquita baby. Si mesjon. Vertaald:
,,Wat zegt mevrouw? gaat meneer en mevrouw van avond uit?" enz.
,,Rosarita, morgen-ochtend twee zacht gekookte eieren, en geen
pap voor meneer". De meid: ,.manjan mainta doos oeebo hédebé
molli, no pappa di meneer. Comprendé me\Touw" (,.begrepen
mevrouw"). En in dit verband herinner ik mij den dirigent van ons
kerkconcert, die zijn driekwarts-maten met oen, doos, trèss bege
leidde.

Kerk-concert? O, zeker; en voor afwisseling de Faust, niet van
Goethe maar \'an Gounod. Zelfs op de ri'jietities was het gezelschap
op z'n fijnst gekleed, 't leek wel een bal. Waar men dat allemaal
vandaan haalt? Wel, de United States zijn dichtbij. Tulle en zilver
brokaat; grijs over kersrood met pareltjes opgewerkt; zacht geel
over roze, met groene kraaltjes; matblauw met zilverkant; oud
goud satijn met zwarte kant, waarin een gouden patroon gewerkt
is. Het koor van landmeisjes leek een stoet \'an adellijke burclit-
vrouwen in feestkleedij, en een ieder wilde zoo dicht mogelijk bij
het voetlicht komen om bewondering te vragen. Het slotwoord
,,Sauvée" ging verloren in het donderend geraas van pauken en
bekkens, maar daar iedereen van die redding ten slotte weet,
bedierf dit den indruk niet. Ach, het is zoo prozaïsch afgeloopen;
gekibbel tot vervelens toe, en eer men nog recht uitgekibbeld was
over een derde opvoering ging Mefisto naar Holland.

Van de schaarschte hebben we in Willemstad al e\-enzeer geleden
als andere wereldbewoners; zelfs de postzegels raakten op en toen
kwamen er home-spun gr(X'zeligc papiertjes zonder gom, met den
paraaf van den plaatsvervangenden postdirecteur. Misschien
was het maar goed dat er een en ander ontbrak, want de kokkie,
die met 2 liters melk, 2 of 3 pond ijs, i a 2 pond vleesch, groenten
vruchten, eieren en brood kwam aansjouwen, samen minstens
8 kilo, zou toch niet veel méér hebben kunnen dragen. Het achter
houden van eetwaren tot de nood aan den man kwam, was er als
overal elders; de huishoudzeep liep op van 40 tot 75 c per stang,
de havermout van 65 cent tot / r.25 per blik en daarna verdween ze
geheel; reuzel van / r.50 per blik tot / 4.-; boter / 2.50 en rijst
40 cent per pond, aardappelen 25 cent per "pond.

1

CAS-BAAI MET QUARANTAINE-INRICHTING.
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Ta no contente? Wel zeker, want de natuur vergoedde veel.
Cura9ao heeft, wat men ook zeggen moge, mooie boomgroepen,
die scluiduw geven, rustige wandelwegen do(jr ongckultiveerd
land, kokospalmen en Idein geboomte, tamarinde- en andere
forsche vruchtboomen. Wie van wandelen houdt kan mooie plekjes
vinden; in en rond Willemstad is niet veelschaduw; men zoekehet
dus verderop. Het beste is op de stafkaart te wandelen; daar is
b.v. de weg rond het Schottegat, te beginnen op het schiereiland
Asiento, eerst den linker-, dan den rechteroever of naar Caracasbaai,
ook een kleine 3 uur, maar die 3 uur moet men weer terug ook.
Of naar lort Nassau, dat is een meer bekende wandeling. Wij
lieten ons vandaar in een dal zakken en kwamen aan een kleine
binnenbaai van het Schottegat, gingen er, als de geit uit het
wapen, tegen den rotsigen bergwand op. Niet goed snik vond men
ons om zulk wandelen, maar dat was geen reden om ervan af te
zien.

Zeer ten onrechte heeft Curagao als bewoonbaar land een slech
ten naam. Mocht eertijds de algemeene gezondheidstoestand veel
te wenschen overlaten, sinds de openbare gezondheidsdienst
ingreep en vele verbeteringen aanbracht, o.a. in de rioleering,
een gemeente-reinigingsdienst scliiep, de quarantaine-wet in het
leven riep en nog veel meer, mag men Cura9ao een bij uitstek
gezond tropisch oord noemen. Het klimaat is er best, en behalve
een paar windstille dagen in November heeft men het met de warm
te niet al te kwaad. De gemiddelde jaar-temperatuur te Willem
stad is 27.5. C (82° F.); in Juli en Augustus stijgt de temperatuur
wel eens tot 90° F. (32.5° C.). In December en Januari daalt zij wel
tot 70°; de avonden zijn heerlijk koel.

,,Je voudrais finir par quelque chose de beau, de brillant, de
scintillant, qui eut l'air d'une pensée," zegt Figaro immers aan
het eind van zijn romance? Welnu, ziehier dan, want l'air d'une
pensée heeft iets toch al gauw. De verbinding tusschen Cura9ao en
Noord-Amerika is zeer goed en velerlei wordt vandaar ingevoeiM;
Nederland zorgt, ook in dit opzicht, stiefmoederlijk voor Curaqao,
en daarin dient verbetering te
komen. Curaqao behoeft niet een
deel van ons koloniaal bezit te zijn,
waar men bijna geen Hollandscli
spreekt en waar men evenveel
Hollandsch geld ziet als Engelsch
en Amerikaansch. Fn bijna geen
water, behalve zeewater; van het
regenwater moet nóg veel meer
partij getrokken worden; het moet
nóg zorgvuldiger als een kostbare
vloeistof verzameld en bewaard
worden tot den drogen tijd.

M. B. DE Lange—

Baarn. de Bruijn.
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het midden van den „ring" staat.
-  . • \ «rr..yir»n ZOO niooi, ZOO rcin.

Ik heb nooit zoo'n Ppchtigen 10^^ ^.7 gerold was, zijn
' " esloten, alsof niemand de
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t cTrMl I'^C'SlOLOn, cLirbL»! 1 iiio-j

moedig o]i de verhooging
ooit zo

zoo edid, zoo wit. dat het leek^  •'

neus omlioog na",-'heni keek. Naast hem leken wij.
moeite waard was dat Inj "aar
andere honden, gentleman, een koning. Zijn baasblauw lint hadden, Idompen

modder 7. Hij was een
' niet zijn ki

zelf zoo, stilstaande

,  , ,7 j Qp te houden. Hij hield hem
behoefde met zijn kop met ^ „p gen grasperk, alsof
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hij wist, dat ieder naar hem keek. Jn d^ ̂
''""-O "3''errbXriep ̂ liss Dorothy uit. Hij is als eenmarmermr beeld door een gmot ku^
lionden hield. Wie is hi], vioeg ziJ. m naai u j
niet op de hoogte van terrieis.
— O, u kent hem wel, zegt de

Champions, Regent Rojml.

- Fi'diSe'^oc!™ Regent Royal, ™eptjiq en liq

heer. Hij is de Champion der

snel

Ik

f}KID".
(Geschiedenis van een hond).
5) Uit het Engelsch van

Richard Harding Davis..ZIJ kijkt mij aan alsof zij
mij nog nooit had gezien.
OokNolan keek verbaasd.
Maar hij houdt mij stevig vast.

— Hij is niet te koop, gromt hij, alsof hij bang was, en de man
kijkt zwart en gaat heen.
— Maar, Nolan, roept Miss Dorothy uit, Mr. Polk weet meer van

bulterriers dan eenig amateur in Amerika. Wat kan hij hiermee
bedoelen? Kid is niet meer dan een jonge hond. Drie honderd
dollar voor een jongen hond!
— En hij is zelfs geen rashond! roept Baasje uit. Hij is ,,Onbe

kend", nietwaar? Kid kan het natuurlijk niet helpen, maar zijn
moeder, miss....
Ik liet mijn hoofd hangen. Ik kon niet liebben dat hij het Miss

Dorothy vertelde. Ik kon niet verdragen dat zij hoorden dat ik
mijn blauw lint had gestolen. Maar Baasje vertelde het haar niet
want op dit oogenblik kwam een heer aanloopen, roejiend ,,326!
326! 326!" en Miss Dorothy zegt:
— Hier is hij, wat blie't u?
— De winnersklas, zegt de heer. Maak voort, alstublieft I

De rechter wacht op hem.
Nolan tracht mij van mijn ketting los te maken maar hij beeft

zoo, dat hij mij bijna worgt.
■—• Wat is het, miss? zegt hij. Wat is er?
— De winnnersldas, zegt Miss Dorothy. De rechter laat hem

halen met de winners der andere klassen, om te beslissen welke
de beste is. Het is maar een vorm, zegt zij. Hij heeft nu de champions
tegen zich.

— Ja, zegt de heer en hij loojit snel naar den ,,ring". Ik vrees
dat het alleen maar een vorm is voor uw hond, maar de rechter
wil al de winners hebben, zelfs de jonge honden klasse.

Wij waren bij het hek gekomen en de heer daar schreef mijn
nummer op.

— Wie won de ,,open klasse"? vraagt Dorothy.
— Wie anders dan de oude Champion. Hij heeft nu al

drie jaar achtereen gewonnen. Daar staat hij. Is hij niet
prachtig? zegt hij en hij wijst op een hond, die trotsch en hoog-
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m den ,ring en zet mij op de verhrioging naast mijn vader,
k beefde zoo, dat ik bijna viel. Mijn beenen waggelden. Maarmijn vader keek niet naar mij. Hij.glimlach.te alleen denzelfdenslaperigen glimlach, im hij hield zijn oogen hal. gesloten. Msof

niemand, neen, zelfs niet zijn zoon, waard was dat hij ernaar keek.
De rechter liet mij niet naast mijn vader staan, maai een voor

een zette hij de andere honden naast hem en mat ze, betastte
ze en drukte ze. En telkens zette hij ze vvaau" neer, maar geen enkele
maal zette hij mijn vader neer. En toen kwam hij, tilde mij op
en zette mij op de verhooging, schouder aan schouder met den
Champion Regent Royal, en hij gaat op zijn knieén liggen, en kijkt
in onze oogen. De heer, die naast mijn vadei staat, lacht en zegt
tot den rechter:

— Wil je ons den heelen dag liier houden, John.
Maar de rechter luistert niet naar hem en komt achter ons

en laat zijn hand langs mijn
zijden glijden en houdt mijn ooren
naar achter en neemt mijn kaak
tusschen zijn vingers.

De menigte om den ,,ring" is nii
zeer groot en niemand zegt iets.
De heer bij de prijzentafel leunt
voorover met zijn ellebogen op
zijn knieën en wijd geopende
oogen, en de heer bij het hek
fluistert snel met Miss Dorothy,
die zeer bleek was geworden. Ik
stond stokstijf. Ik haalde zelfs
geen adem. Maar van opzij zag
ik, lioe mijn vader zijn rose pooten
likte en een weinig geeuwde, alsof
hij zich verveelde.

De rechter keek nu niet kwaad
meer, hij keek plechtig. Er scheen
hem inwendig iets erg te hinderen.
Hoe langer hij ons nu aanstaarde
des te plechtiger v erd hij, en als
liij ons aanraakt, doet hij het
zacht, alsof hij ons streelt. Langen
tijd knielt hij in het zaagsel, kijkend naar mijn vader en mij, en niemand om den ,,ring" zegt iets.

Dan haalt de rechter diep adem en raakt mij plotseling aan.
Deze is het, zegt hij, maar snel legt hij zijn hand op mijn

vader. Het spijt mij, zegt hij.
De heer, die mijn vader vasthoudt, roept uit:
Wil je zeggen, dat. . . .
En de rechter antwoordt:

•  Ik zeg dat de andere de beste hond is.
Hij neemt mijn vaders kop tusschen zijn handen, ziet op hem

neer, heel verdrietig. ^

ze^h^" l^oni"g! Vaarwel Regent,
De menigte om het hek klapt in de handen, en sommigen

00 Tuiz^hv di T ik loop naar het hek,zoo duizelig, dat ik met kan zien waar ik ga. Maar mün vader
"'"'s loo,,c.„d,hkp,rig gliJkch'ndalsot liij juist wakker was geworden met

gesloten oogen, naar niemand kijkend. opgeheven kop, en

IH.

En zoo
het noemt daïr erfenis", zooals Miss Dorothy
voelde — volgt de menifU-^ ik geen enkel verschilzegt lieve woordjes tot mij^ Msof^ih^" streelt mij, en
was. En de bedienden moeten ze tei f ^^mderwagen
de krant portretten vmi mil v ' ViUj^hoiiden, zoodat deheerenvan
en weer loopen en is zoo trotsch l^at mij lieen
en zeggen: trotsch, en de mannen schudden het hoofd

— Ja, hij heeft het echte type.
en mij haar handsch^oLen^llIt hS-L^°'" '
hoe goede vrienden wij zijn- ^ nienschen te toonen- Bent 11 niet bang dat'hij u zal bijt.nD
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En Jinirny Jocks roept mij toe.
— Hel) ik het je niet gezegd? Ik \vistjfal(ijdjjwcl dal je een der

onzen was. Bloed verlooclicnt zich niet. Ik zag je grootvader,
cEbuteeren in Cr\'stal Palace. Maar hij was nooit de hond,

die ]!) hent.
Daarna was er niet.s dat ik niet gekregen zou hebben als ik erom

had gevraagd. Men zou gedacht hebben dat ik een hond van sneeuw
was en dat men hang was dat ik zou smelten. Als ik mijn pooten
nat maak, geeft Nhilan mij een heet bad en legt mij vast bij de
kachel. .Ms ik mijn eten niet op kon, omdat de kok mij al met
Ie .kers liad volgestopt, want ik ben tlians een huishond en kom bij
de lunch of er gasten zijn of niet, — dan loopt Baasje naar den
veearts. Hdt was allemaal nonsens, zooals Jimmj' Jocks zei,
maar hij bedoelde liet heel goed. Ik kon mij niet eens lekker
krabben zonder dat Nolan mij akelige drankjes gaf en mij afwreef tot
ik gloeide, en ik mocht geen beenen kauwen uit vrees dat ik mijn
,,mooien mond" zou bederven,
wat moeder gewoon was mijn ' '
,,vechtbek" te noemen. Mijn < -
eten werd apart op een gaskachel
klaar gemaakt en Miss Dorothy.
gaf mij een overjasje, zeer fijn
gemaakt als dat van de Cliam-
pions, om aan te trekken, als wij
met het rijtuig uitrijden.
Na de volgende tentoonstel

ling, waar ik drie blauwe linten,
vier zilveren bekers, twee medail
les en veertig dollar voor Nolan
meebreng, krijg ik een ,,inge
schreven naam", evenals Jimmy.
Miss Dorothy wilde mij ,,Regent
Meir Apparenl" noemen, maar
dc was dolblij, toen Nolan zei:
— Neen, Kid is zijn vader

niets verscliuldigd, alleen u en
ziclizelf. Als u het dus goed
vindt. Miss, zullen wij hem
,,Wyndham Kid" noemen.
En dat deden zij. en u kunt het in blauwe letters op mijn over

jasje zien en op mijn hok.
Het was alles zoo onbegrijpelijk. Dagenlang bleef ik stil zitten

cn vroeg mij verbaasd af of ik het wei'kelijk was, en hoe alles
zoo was gekomen en waarom iedereen zoo vriendelijk voor mij was.
Maar o, het was zoo goed, dat zij het waren, anders had ik nooit
datgene gekregen, wat ik het meest verlangde. Maar omdat zij
vriendelijk waren en mij niets weigerden, gaven zij liet mij,
en het was voor mij meer dan de heele wereld.
Het kwam oj) een dag, dat wij uit rijden waren. M'ij waren

in het rijtuig dat zij de ,,dog-cart" noemen, omdat Miss Dorothy
het gebruikt om Jinnny cn mij een luchtje te laten scheppen.
Nolan zat achterop, en ik, in mijn nieuw overjasje, zat naast
Miss Dorotliv. Ik bewonderde het uitzicht en dacht Iioe heerlijk
het was dat'een paard mij voort trok, zoodat ik mij met vuil
behoefde te maken en gewasschen moest worden, toen ik een hond
luid om hulp hoorde roepen. Ik spits nnjn ooren en kijk over den
kop van het paard heen. En ik zie iets dat mij tot. in mijn teenen
doet trillen Op den weg voor ons joegen drie groote lionden een
kleine oude hondendame na. Zij had een touw aan h.pr staart
waaraiin de jongens een blikje hadden gebonden, en zij was vml
door modder en^isch, en afschuwelijk gebeten Ze ̂ Wls te ver heen
om te ontkomen, en te oud om zich te verdcd-gim. ̂ Paar zij vocht
zoo hard zij kon, woest bijtend met ha,ai oude kaken, en moedig
stervend Dit alles zie ik in een oogwenk, en toen hadden de drie
honden haar onder. Ik kan het niet langer aanzien en spring over
et wiel heen cn val met mijn kop op den weg. Mijn deftig overjasje

had dit gedaan, en ik vervloek het met mijn heele hart, maar ik
ben snel weer op de been en ren naar het gc^'ccht.

Achter mij hoor ik Miss Dorothy roepen.
— Ze zullen diiMi ouden hond vermoorden. Hier, neem mijn

zweep^Sla zw van haar af. Kid kan wel oj. zidiziK passen
F  ik hoor Baasje op den weg sj,ringen en het jiaard stilstaan.

De nde hondendame was onder en de drie honden beten haai
viWsdijk maar als ik kom aanrennen, dat de kiezelsteenen vlogen.
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ik beveel liaar te doen wat ik zeg

hoort zij mij, en denkend dat er nog ei'U bij komt, licht zij haar kop
op en mijn hart barst ojren, alsof iemand zijn tanden erin had gezet.
Want onder liet vuil en de asch en het bloed kan ik zien wie het
is, en ik weet dat mijn moeder mij is teruggegeven.
Ik geef een gil, die de drie honden doet opspringen.
— Moeder! roep ik. Ik ben Kid. Ik kom bij u, moeder, ik kom

bij u.
En ik vlieg over haar heen, naar de keel van den grootsten hond,

en de twee andere zetten hun tanden in mijn deftige overjas cn
scheuren ze van mij af cn dat maakt mij vrij cn ik liet ze hun houden.
Ik heb nooit zoo'n heerlijk gevecht gehad als dit.
Nu moeder hier was om ernaar te kijken en ik niet heb gevochten

sedert ik een jirijswinner was, deed het mij goed en binnen drie
tellen gilden zij om het hardst. Bliksemsnel sjrringt moeder op
om mij te helpen en ik lachte toen ik haar zag. Het leek zoo op
vroeger. En Nolan deed mij ook lachen. Hij was als een kip bij
het water, den steel van zijn zweep zwaaiend, maar hij durfde
niet toeslaan uit angst mij te raken.
— Houd op, Kid, zegt, liij, houd op. Wil je heelemaal verscheurd

worden? Denk aan de Boston-tentoonstelling de volgende week,
zegt hij, denk aan Chicago. Denk aan Danbury. Wil je nooit meer
champion wezen?
Hoe kon ik aan al die plaatsen denken als ik drie honden tegelijk

behandelen moest. Maar na twee minuten smeeken zij om genade
en moeder en ik laten ze wegloopcn. De groote is niet meer in
staat weg te loojoen.
Dan dansen en springen moeder en ik, blaffen en lachen en bijten

elkaar cn rollen elkander over den weg. Er waren nooit twee honden
zoo gelukkig als wij, en Nolan fluit en roejrt en smeekt mij bij hem
te komen, maar ik lach alleen en speel met moeder.
— lïn nu gaat u met mij mee, zeg ik, naar mijn nieuw tLfuiis en

probeert het nooit weer weg te loopen.
En ik laat haar ons huis zien met de vijf roode daken, oj) den top

van den heuvel. Maar moeder beeft verschrikkelijk en .zegt:
— Ze zullen mij nooit in zulk een Iniis toelaten. M'oont de Onder

koning hier, Kid?
En ik lach haar toe.

— Neen, ik woon er, zeg ik, en
als ze n niet ook hier laten wonen,
dan gaan n en ik samen weer de
straat op, want wij moeten nooit
meer scheiden.

Wij loojten dus naast elkaar
den heuvel oj), terwijl Nolan
tracht mij te j)akken, en Miss
Dorothv hem in't rijtuig nitlaclit.
— Kid heeft vriendschap ge

sloten nn t den ouden hond, zegt
zij. Misschien heeft hij hem lang
geleden gekend, toen hij zelf een
straathond was. Zi-t hem naast
mij, en zie of hij ons niet \'olgt.

Als ik dat hoor, zeg ik moeder
dat zij met Nolan kan meegaan
en in het rijtuig zitten, maar zij
zegt neen: zij zon fle mooie jajxm
van de dame \'uil inaki'u. Maar

en dus tilt Nolan haar oj), zet
haar, nog hevend, in het rijtuig, en ik looj) t'ruaast, \-i-oolijk
blaffend.

M'ij rijden naar de stallen en ik neem moeder mee naar mijn
huk, zeg haar er hinnen te gaan en te doen alsof zij thuis was
— O, maar hij zal liet niet goed vinden!
— Wie zal het niet goedvinden? zeg ik, mijn oogen op Nolan

gericht houdend en een beetje nijdig grommend, alleen maar
om te toonen dat ik mijn zin wilde hebben.
— Wyndham Kid, zegt zij, ojiziende naar mijn naam op het huk.
— Maar ik ben M'yndham Kid, zeg ik.
— Jij, roe])t moeder nit. Jij! Is mijn kleine Kid de groote M'ynd-

ham Kid, waarover alle honden sjireken?
En daarop )'alt zij. daar zij zeer ond en ziek en hongerig

en zenuwachtig als alle moeders was, neer oj) liet stroo en schreit
bitter.
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Nu liL'b ik iiiut vwl iiiufr tc wilulleu. Miss Dorutliy bracht alles
lil orde.
— Als Kid bel arme oude dier in de stallen wil hebben, zegt zij,

laat het dan blijven.
— Kijk, zegt zij, het is een black-and-tan en zijn moeder was

een black-and-tan, inisscliien maakt dit dat Kid zoo vriendelijk
voor haar is.

— Wat mij betreft, zegt Batisje, kan zij bid beste krijgen dat
er is. Ik jaag nooit een bond weg die een korst brood of een schuil-
jdaats vraagt. Maar wat zal Mr. Wyndham zeggen?
— Hij zal doen wat ik zeg, zegt Miss Dorotby, en als ik zeg dat

ze kan blijven, dan blijft zij!
Kn zoo vonden moeder en Nolan en ik een tebiiis. Moeder was

eerst schuw, tiaar zij niet gewend was aan vriendelijke, me.nscben,
maar zij was zoo lief en aanhalig, dat de stalknechts nog meer
van haar gingen houden dan van mij en trachtten mij jalocrsch
tc maken door haar te streelen en haar het beste van het eten te
geven. Maar dat was de verkeerde manier om mij te plagen.

Ik geloof dat dit alles is. Moeder is zoo gelukkig hier. Wij leven
in vrede, moeder ligt den heelen dag in de zon te slapen, of achter
de kachel. Zij krijgt regelmatig tweemaal per dag eten van Nokm
en den heelen dag onregelmatig van de staljongens.
Wat mij betreft, ik trek het heelcland door naar de tentoonstel

lingen; verdien geld en bekers voor Baasje — en kaap mijn vader
al de blauwe linten voor den neus weg.

Einde,

Spreekwoorden uit het verre Oosten.
Een dronkaard verbergt zijn waren aard niet. (In Vino

^^'aoede medicijn smaakt bitter, oprecht gemeend advies belee-
digt het oor. , /i i i , ,
De vleermuis in het dorp zonder vogels. (In het land der

blinden is éénoog koning).
De Hemel heeft geen mond, hij laat de menschen voor zich

siireken. .

Wie honderd mijlen heeft te gaan, mag zich na negen en
negentig eerst als half-weg beschouwen.
Wie een oordeel velt over een ander bedenke dat liij

groeit, - misschien is bij morgen de ondeugd te boven, welke
gij zoo afkeurt in hem. (Perzic). ^

l
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De brand van den Wijnhaistoren teZutphen
In den nacht van 26 op 27 Januari is de Wijnhuistoren, een

der merkwaardigste 17de eeuwsclie bouwwerken \ari Zutphen,
niet zoozeer door fraaie versieringen of door indrukwekkende
afmetingen, dan wel door goede verhoudingen opvallende, deerlijk
door brand geteisterd. Mogen wij de dagbladberichtcn gelooven,

dan kan het van steen
opgetrokken gedeelte van
den toren grootendeels als
behouden beschouwd wor
den; het houten bovendeel
met den open lantaarn is
evenwel totaal vernield.
Het eerstgenoemd gedeelte,
gebouwd naar 't ontwerp
van den stadsbouwmeester
Edmond Hellenraet, was in
1627 voltooid. Daarna lag
het werk een aantal jaren
stil; in de jaren 1637—1641
werd dit, en daaronder het
aanbrengen van den thans
vernielden koepel, tot een
goed einde gebracht.

Ongetwijfeld zal de vraag
rijzen, of het vernielde
in de oude vormen moet

worden opgebouwd, dan wel
— zooals ook onze voor

vaderen steeds deden — in
den geest van dezen tijd.
In elk geval komt het ons
voor, dat ten opzichte van
den toren niet van een

onherstelbare ramp kan ge-
ken w'orden.

Betreurenswaardig, ja on
herstelbaar, zijn de gevolgen
van dim brand echter voor

zoover deze merkwaardige
oudheden in het Museum

beneden heeft vernietigd.
En onhiTstelbaar vooral ook
is de c'ernieling van het
klokkenspel, met zijn 36
klokken, waarvan in 1644—
'4(1 door h'r. en P. Hemony
22 zijn gegoten, de speel
klokken, waarmee zij een
Werkzaamheid begonnen die
hun zooveel roem zou be
zorgen. Nog 7 Idokken
maakte P.Hemony, na over
lijden van zijn broeder, in
de jaren ib74—'77; de rest
was werk uit de 18® en

ig® eeuw.
Blijkens een prent van

C. Pronk hingen in 1729
de speel klokken buiten tegen
den turen, vlak boven den
i-erstim omgang ; in den
loop der 18® eeuw zijn zij
naar den koepel overge
bracht, waar zij zijn geble
ven, tot de brand ze van
hun plaats deed storten.
Vermoedelijk zijn de fraaie
klokken, zooal niet alle ge
smolten, dan toch niet meer
bruikliaar.

Zutjihen heeft wèl een
droevig verlies geleden!

T HOUTEN Uo\ ENUEDEELTE
BRAND VERWOEST IS.


