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KINDEREN DER ZEE.
7) Naar het Engelsch van H. de Vere Slacpoole.

BOEK I.

DE VROUW OP het STRAND.ERICSSON lachte.
,,Zij kunnen hun streken voor zich houden, ik wil- niets
met hen te doen hebben", sprak hij.
,,Ze verzoclit mij je te vertellen dat zij de bloemen bij de

,,hibachi" heeft gevonden."
,,0, zei ze dat? En zei ze nog wat?"
,,Ncen, ze zei niets meer dan dit."
,,Denk je dat ze tegen mij is, net als de anderen?"
,,Ik zou het wel denken, hoewel zij zich vriendelijk voordoet;

je moet altijd oppassen, wanneer vrouwen dat doen."
Door de gift van de tabaksdoos was deze man hem tot vriend

geworden.
Hij zei zeer waarschijnlijk wat hij als de waarheid beschouwde

en Ericsson geloofde dan ook wel dat, indien deze dames hem
te pakken kregen, zij hem op niet zeer damesachtige manier
zouden behandelen. Wat het meisje zelf betrof, was hij hier niet
geheel zeker van. Zijn liefde \'oor haar, zoo snel ontsproten, was
door de gebeurtenissen van dien morgen zeer gekort en gesnoeid.
En toch, toen hij in zijn ,,rickshaw" zat en de anderen volgde

door het dorp, kon hij niet nalaten naar het kleine huisje te kijken,
waar hij de bloemen had gebracht.
Het huis zag er verlaten uit en in de dorpstraat was niemand te

bekennen, met uitzondering van een man, bezig met iets te stampen
in een grooten mortier.
Het was anderhalf uur rijdens naar Nanao.
Het schiereiland Noto kan worden vergeleken met een grooten

arm, welke zich uitstrekt in de Japansche Zee met den elleboog
gericht naar Korea. In dien elleboog ligt een baai, op zijn wijdste
uitgestrektheid.
Tayama, een hoofdstation, ligt in den oksel van dezen grooten

landarm, en Nanao in de kromming van den elleboog. De afstand
tusschen beide plaatsen is ongeveer dertig mijlen.
De ricksliaws kwamen voorbij rijstvelden en namen den bergwi'g

welke voorbij di'n grooten, ouden tempel leidt van Kwannon den
Redder der Zielen. Boomwortels drukten het metselwerk uit
elkaar en de woedende figuren der beschermende Ni-O, aan d( n
ingang, waren grijs van ouderdom, evenals de tempelwand, die

éénmaal bloi'drood was.
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De dorpstraat wemelde van menscheii, want het 1 tp tegen den
avond en het volk uit den omtrek was in groote-n getale' toegesti oomd

m het feest bij te wonen, dat, bij het opkomen der maan m een
lin van den Buddistischen tempel zou worden gevierd, welke

om

tuin van uGii 1- • - . 1 ^1 1
rechts lag van de dorpstraat. Ericsson het zich medeemeren dooi
de menigte, de winkels beschouwend waarin lampions e ei kocht
werden om op de graven te plaatsen, papieren clnysanthen, en
voedsel, dienend om als offer te worden neergezet voor de zielen
der afgestorvenen. .

Hij wendde zich juist af van een winkel waar men zingende
insecten kon koopen, toen hij plotseling kwam te staan tegenover
de vrouwen van het \dsschersdorp.

Zij kwamen allen tot een groep vereenigd door de menigte,
zedig en rustig, de handen ledig. De andere menschen die zich in cle
menigte bevonden, droe,gcn lampions en papieren iiloemen die
zij hadden gekocht. Eerstgenoemden droegen echter niets, zij
schenen geheel verschillend van alle anck'reii en waren ini't hunne
door de zon verbrande, gespierde lichamen anders dan de andere
vrouwen, sierlijk en zacht.

Zij zagen Ericsson en hij wist dat zij hem herkenden; doch zij
lieten niets hiervan blijken, en gingen langzaam verder, samen
sprekend op zachten toon. Onder hen bevond zich het meisje en
hij meende dat zij, toen zij voorbijging, hem van onder haar
lange wimpers een hlik toewierp, maar zelfs hiervan was hij
niet geheel zeker.

Eerst toen zij een paar meter \'erder waren, wendde hij zich om,
doch zij waren niet meer te zien. Zij waren een der A'ele zijstraatjes
ingegaan, tusschen de h.uizcn-comiilexen en tuinen. Ericsson
ging terug langs de straat, doch hoe hij ook zoclit, hij kon ze niet
meer ontdekken.

Het meisje zag er in deze nieinw omge\-ing niet zoo aantrek
kelijk uit als tegen een achtergrond van zand en zee; toch riep haar
aanblik de oude gevoelens in hem wakker. De woorden van den
Japanner, bedoeld om hem tegen een mogelijk ge\'aar te v\'aarschu-
wcn, wakkerden integendeel de nieuwe vlam aan; de stille tegen
kanting dezer menschen trok hem even sterk aan als het meisje
zelf.

De zon ging onder \'oordat de dokter van Tavama aankwam, een
oude man met een bril, die nadat hij den gewonde liad onderzocht,
verklaarde dat de arm kon worden gered.

Het zou toch eenige weken duren ah'orens Xeilsson zoover
hersteld zou zijn, dat hij naar het schip kon terugkeeren. Om
deze reden weiden er voorbereidende maatregelen getroffen om
hem over de Eilanden-zee te vervoeren naar Osaka, zoodra hij
genoegzaam zou zijn hcisteld om te reizen. De spoorlijn loopt van
Tayama naar Osaka in rechte lijn en het schip moest deze plaats
aandocm, alvorens Japan te verlaten. Zij namen daarop afscheid
van Neilsson, die nog vei keerde onder den inx'loecl der ojiium-
narcose en hen nauwelijks herkende.

Daarop begaven zij zich naar hun rickshaws.

HOOFDSTUK \TII.

gaan
T

noN odori.

De straat en de stad hadden een wonderlijke verandering onder-
oen de schemering inviel, was de maan ojigekomen en haar licht

verspreidde zich over het stukje zee dat van hieruit zichtbaar
was.

De kust, welke zich als een roze draad langs de zih-eri'u wateren
der baai uitstrekte, schitterde in liet schijnsel der \'reugde\ uren
en zoover het oog reikte, brandden overal op straat toortsen
voor de huisdeuren om de geesten der afgestorvenen te verwel
komen.

Er was niemand te zien.
En juist deze afwezigheid van eenig teeken van leven -•if het

schouwspel zijn eigenaardig aanzien.
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,,0, "sprak de Japansclie dokter, die hem tut aan de deur uit
geleide deed, ,,iedereen zal in den tuin zijn acliter den tempel, waar
gedanst wordt. Heeft u dat nooit gezien? Nu, als ik nog een half
uur den tijd heb, voor uw vertrek, zal ik u met genoegen begeleiden,
het is niet ver af."
Hierop verschenen de rickshaw loopers en weldra bewoog zich

het geheele gezelschap langs de straat, naar den ingang van den
grooten Buddistischen tempel.
Toen zij een hoek omgegaan en door een zwaar beslagen poort

waren gereden, bevonden zij zich in een groote open ruimte, slechts
verlicht door de maan, en gevuld met menschen, die onbewegelijk
stonden en bijna geen geluid deden hooren. Er waren hier ook
kinderen en van tijd tot tijd verbrak een stemmetje de stilte,
doch andere klanken hoorde men niet, met uitzondering van nu en
dan een gefluister, dat opsteeg uit de wachtende menigte, als het
zuchten van den wind door de bladeren.
Een groote vleermuis vloog voor de maan langs, en hier en daar

kon men witte motten zien fladderen boven de hoofden der menigte;
dit was de eenige beweging in de groote, levende massa.
Toen klonk plotseling de dreunende slag van de groote

trom; de geheele menigte hield eensldaps den adem in, iets dat
men nooit vergeet, indien men het ééns heeft gehoord. Onmiddellijk
hierop volgde, alsof een nevel door den ingang van den tempel
werd geblazen, de lange rij der danseressen van het Feest der
Dooden, slechts jonge meisjes, die wel geesten geleken in het licht
van de maan en bij dat bovenaardsche stilzwijgen.

Zij bewogen zich voorwaarts, zonder de voeten van den grond
op te lichten en het geluid van hun sandalengeschuifel vermengde
zich met het geklap hunner krachtige handen, terwijl zij zich
nu naar links, dan weer naar rechts overbogen; totdat de geheele
stoet zich oploste, een wijden cirkel vormend over den geheelen
tuin, en alles volmaakt stil werd.

Stilte heersclite alom, onderbroken slechts door de geluiden
der cicaden in de door het maanlicht verlichte boomtakken die

ten westen van den tempel groeiden; en Ericsson voelde bij dezen
aanblik zijn hart heviger Idoppen, juist zooals het gedaan had,
toen het schip eens aan een onldaar geraakten kabel voor anker
had gelegen, en door zware zeeën getroffen was geworden.
Toen klonk nogmaals de trom, en de danseressen, teruggaande,

kwamen weder in beweging, cirkels beschrijvend, zich overbuigend,
en golvend op het gefluister der sandalen die den grond beroerden.

Deze oer-oude dans welke scheen te bestaan uit een droom, een
nevel, een herinnering en de echte ziel der muziek, boeide het ge
moed en het geheele wezen der toeschouwers, zooals niets anders
dit vermocht te doen. Het zachte Idappen der handen — de Japan
ners roepen de afgestorvenen zooals de levenden — dat van tijd tot
tijd langs den geheelen kring der danseressen weerklonk, hield in
zich een stem, een smeeking, iets dat zij slechts bezaten, en zij alléén.
Het was als de roep van de Levenden tot de Dooden, en geen

poëzie ter wereld kan in woorden uitdrukken de plechtigheid en
den pathos van dit eenvoudige geluid.
Het was zonder eenige uitlegging of vertaling te begrijpen. Voor

Petit, den Franschen dokter, ook voor Ericsson, den IJslandschen
kabelman, niet minder dan voor de toeschouwers van het land zelf
en de geheimzinnige danseressen.
Toen verdwenen plotseling, alsof zij nooit hadden bestaan, de tuin,

dè tempel en de danseressen uit Ericsson's gedachten. Iemand
die in de menigte zich tegen hem aandrong, deed hem het hoofd
omwenden. Het was het meisje van de kust. De andere vrouwen
waren er ook bij.
Nu had, eenige minuten geleden, een man naast hem gestaan

en de andere menschen om hem heen waren dorpelingen en lieden
geweest uit den omtrek. De vrouwen waren als 't ware uit de
Tucht komen vallen.

Waarschijnlijk hadden zij de reuzengestalte van Ericsson
gezien en waren toen door de menigte naar hem toe gedrongen;
of zij waren er bij toeval gekomen. Indien dit laatste het geval was,
kon het wel eigenaardig worden genoemd, dat juist het meisje naast
hem stond en niet een der anderen. Zij keek naar de danseressenen
scheen volkomen onbewust van zijn tegenwoordigheid. Hij voelde
haar warm lichaam dat zich tegen hem aandrukte, haar adem
komen en gaan, haar arm tegen den zijnen. Toen zocht hij haar
hand en vond die. Zij liet zich gevangen nemen.

Eerst voelde zij aan als de hand van een zoo pas verdronken
meisje, nog warm. Hij betastte de dikte tusschen rug en palm,
haar rimpels en de zachte kussentjes der duimspieren. De vliezen
tusschen de vingers waren langer dan gewoonlijk in een vrouwen
hand, het was alsof de eigenaresse den een of anderen liefelijken
vorm van een amphibie tot haar voorouder had gehad. De vingers,
dik aan de wortels, rondden zich fijn af aan de toppen, en de nagels
waren glad als gepolijst agaat. Een vrouwenhand is het aardigste
ding ter wereld om te onderzoeken, vooral wanneer dit wordt ge
daan in het donker en als je de eigenares gedurende den geheelen
tijd een verhaaltje vertelt over de plaatsen die je bezoekt.
— „Dit is de palm en dit de hoofdlijn en wat een mooie en

bevallige lijn moet het wezen als zij lijkt op hetgeen zij voorstelt,
en dit is de lijn van het hardste hart ter wereld. Neen? Nu, daar
zullen wij het later wel eens over hebben. De levenslijn is dubbel,
want de mijne loopt er naast en hier is de Venusberg, de eenige
berg op aarde, het beklimmen waard."—
h Hij betastte het handje dat zijn liefkoozing wel beantwoordde,
toen plotseling, alsof zij tot spreken werd bewogen, een vinger
zich sloot om zijn duim en deze omvatte met feilen druk.

De warmste kus zou niet meer hebben kunnen zeggen.
Zijn instinct volgend, liet hij de hand zakken, om haar rniddel

te omvatten en in dat korte oogenblik verloor hij haar; zij was
weggeslopen in de menigte.
Een oogenblik nog zag hij haar hoofd en probeerde haar te volgen,

maar de vrouwen, die haar hadden vergezeld, stonden in den weg
en beletten hem den doorgang. Zij hadden waarschijnlijk de reden
begrepen, waarom het meisje hem ontweek, en versperden hem
schijnbaar zonder eenige oorzaak met zooveel succes den weg, dat
toen het hem eindelijk gelukt was door hen heen te geraken,
de voortvluchtige volkomen was verdwenen.

Hij baande zich met de ellebogen een weg recht op de tempel
deuren aan, en toen langzaam terug, links en rechts zoekend
met de oogen, maar zij was niet te zien.
Toen werd hij door dokter Petit, die niets van de geheele ge

schiedenis afwist, en genoeg had van het dansen, bij den arm ge
grepen.

De danseressen hieven nu een gezang aan, en toen zij den tuin
hadden verlaten en zochten naar hun rickshaw's, hoorden zij de
meisjesstemmen helder en zuiver het lied zingen:

,,Oomu otoko ni sowa sanu oyu wa"

hetgeen door Hearn werd vertaald, als volgt:
„De ouders die niet willen toestaan dat hun dochter zich ver-

eenigt met degenen dien zij liefheeft, dat zijn geen ware ouders,
maar vijanden van hun kind."

Zij gingen terug naar het schip, door een sprookjesland — een
Japanschen zomernacht.

Groote vleermuizen vlogen hen voorbij, en uilen kwamen uit
de bosschen fladderen naar de rijstvelden. De grootsche, oude
ITmpel van Kwannon groette hen toen zij voorbijgingen met het
geschreeuw van een nachtvogel en het visschersdorp vertoonde een
lange rij halfuitgebrande toortsen, één voor iedere deur.
De mannen, achtergebleven om op de huizen en kinderen te

passen, hadden het hunne gedaan om de Bommatsuri te vieren.
Er brandde een fakkel voor het huisje van het meisje en Ericsson,
dit ziende, vroeg zich af, of deze daar was geplaatst door een
die haar liefhad, uit die zoo verwijfde mannelijke bevolking.

Hij dacht er maar niet verder over na. Instinctmatig gevoelde
hij dat zij hem toebehoorde, dat zij elkander zouden ontmoeten
en alles goed zou worden.
Hoe dit echter zou afloopen, daaraan dacht hij niet, evenmin

als een dronkaard erover nadenkt wat het einde zal zijn van zijn
roes.

Bij de kabelhut aangekomen, heten zij een vuurpijl op en
brandden een blauw flikkerlicht als signaal voor het schip, waarop
eenige oogenblikken later een gouden vuurdraad opsteeg uit de
door de maan beschenen zee, welke zich in een Idein, rood ster
retje oploste; dit was het antwoord.
Toen de boot aanlegde en zij afscheid namen, nam Ericsson zijn

Japanschen vriend even ter zijde en vertelde hem dat hij het meisje
had ontmoet, en alles in orde was.

,,Zij is niet als de anderen," zeide hij.
De Japanner lachte. {Wordt vervolgd).

Ontvangen boeken.
Sierheesters en Boomen door H. de Greeff en H. Stienstra.
Tweede, herziene druk. Groningen, den Haag, J.B.Wolters.

De liefhebberij voor boomen en heesters begint in ons land
meer en meer toe te nemen en gelukkig beginnen ook de jongere
hoveniers en tuinbazen langzamerhand beter op de hoogte te
komen niet alleen van de soortenkennis, maar vooral ook van
de wijze, waarop zij moeten worden behandeld en gesnoeid.
Dat dit inderdaad zoo is, wordt wel bewezen door het feit, dat

van het boekje van de Greeff en Stienstra binnen betrekkelijk
korten tijd een tweede druk noodig was. Tevens wordt hiermede
bewezen, dat dit een goed boekje is en dat het in een gevoelde
behoefte voldeed.
Dit is inderdaad het geval en zeer zeker zal de tweede druk

nog beter voldoen dan de eerste, daar de schrijvers er een aantal
nuttige en gewenschte veranderingen in aanbrachten.
Met instemming kondigen wij dit boekje aan; het kan, wanneer

het door j ongere en ook door oudere tuinbouwers gekocht wordt, zeer
veel nut stichten. Wij bevelen het dan ook allen met warmte aan.
De uitvoering is, zooals steeds van de firma J. B. Wolters, zeer

netjes en de prijs, als men rekening houdt met de tijdsomstandig
heden, niet hoog te noemen.

E. Th. W.
*

*  *

De moderne imker, door F. Aug. Kelting. Tweede ver
meerderde druk. Johannes Morks. 's Gravenhage.

Ook van dit werkje bleek binnen betrekkelijk korten tijd een
tweede druk noodig, wat wel bewijst, dat het in den smaak is
gevallen. De naarn van den schrijver is trouwens op zich zelf
reeds een aanbeveling. De omvang werd met eenige bladzijden
vergroot, waarin de z.g.n. omhang-methode is behandeld; terecht
meent de schrijver, dat dit niet overbodig was, daar menig imker het
onderscheid tusschen omhangen en separeeren niet voldoende kent.
Aan het werkje is een uit het Engelsch vertaald vlugschrift:

,,Natuurlijke en kunstmatige koninginneteelt" door A. Delachaux
toegevoegd, dat eerstbeginnenden goede diensten kan bewijzen.



70 BUITEN.
14 Februari 1920.

J^oto C, ötetnóergh.

LANDWEG BIJ DIEVER.

DIEVER EN DWINGELO.IN het hart van Drente, ter weerszijden van de Drentsche
hoofdvaart, liggen de beide overoude dorpen welker namen
hierboven staan. De laatste paar jaren is de naam Diever
bekend geworden door de zomerconferenties van den Vrijz.

Chi'ist. Studenten Bond, die in het licidcveld een half uur achter
het dorp werden gehouden.

Bereikt men nü met de stoomtram van Meppel of Assen uii
de Dieverbrug, tot voor een paar jaren behoorden deze beide
dorpen tot de meest geïsoleerde van Drente: geen andere verbin
ding was er toch dan langs den vijfentwintig kilometer langen
weg naar Meppel, of langs een zandweg naar Bellen.
Maar daardoor Irleven ook uiterlijk en innerlijk deze dorpen

lang ongerept in hun oud-Drentsclien aard en aanzien.
In Diever is dat nog het meest het geval. Rondom de door

zwaar geboomte omgeven kerk rijen zich de oude boerderijen
tot een ringstraatje. Een eigenlijke Brink is er niet; voorden
zuidkant van de kerk is een pleintje met een brandput in heu
midden waaraan pastorie en gemeenteluns en aan de andere zijde
het op blz. 77 afgebeelde vroegere schultchuis staan. De kerk is een
imposant gebouw. Onder de schaduw der hooge boomen die liet
voormalige kerkliof omgeven, rijzen de grauwe, verweerde muren
op, op een kleine uitzondering bo\-cn den ingang na, gelukkig
gcspaai'd voor het cementdek dat zooveel kerken lieeft bedorven.
De zware toren is binnen de kerk opgetrokken, zoodat de

westzijde een vlakken gevel vormt. In tegenstelling met de meeste
Drentsche kerken uit denzelfden tijd die meestal één schepping
zijn, bestaat de kerk van Diever uit een middenschip en twee
zijberdcen. Acht zware vierkante zuilen droegen de gewelven,
waarvan alleen nog maar die van de noorderzijbeuk over zijn.
In het middenschip en de zuidelijke zijbeuk zijn zij verdwenen.
In Aug. 1759 werd de toren door den bliksem getroffen en het
dak der kerk door brand vernield. Bij die gelegenlieid zijn de
gewelven ingestort of zoodanig Ireschadigd dat zij moesten worden
afgebroken. In de plaats daarvan kwam een vlakke zoldering
van ruwe balken en jdanken. Ook het kruisgewelf onder den toren
is_ weggebroken.

Niettemin is het binnenaanzicht der kerk door zijn strenge
lijnen en goede verhoudingen nog altijd indrukwekkend en zou
het zeker de moeite loonen het gebouw^ in zijn ouden toestand te
IicrstcUen. Boven den ingang wordt van den herbouw na den
brand in 1760 gewag gemaakt in liet \'olgend rijm;

,,Wierd 't oude heiligdom door blixemvuur verbrand
Het vuur der godvrucht bracht dit nieuwe hujs tot stand
Maar wil God 't heilig vuur \'an zijnen geest verleenen
Hier wordt een kerk gebouwd van levendige steenen".

In de zuider zijbeuk moet het gewelf hooger zijn geweest dan
inde noordelijke. De oostzij de van deze beuk is polygoon afgesloten
en heeft drie smalle hooggeplaatste lichtramen. Klaarblijkelijk
stond daar dus eertijds een zijaltaar. De kerk was aan den H.
Pancras gewijd, en had een aantal vicarijen en verscheidene
bijaltaren. Het vijfhoekige koor is nog vrij ongeschonden, aan
de nomxlzijdc is in den muur nog de tufsteenen omlijsting van
een hoog lichtraam te zien, dat vroeger waarschijnlijk diende tot
verlicliting van de thans verdwenen doopkapel.

1 )e inventaris van de kerk is banaal; preekstoel en kerkstoekm
bicden niets bijzonders, een galerij over de geheele breedte van
het middenschip aan de zijde van den toren, draagt een modern
orgel. Ook deze kerk biedt het gewone schouwspel van de meeste
kerken. In den bouwtijd, hier de 14e eeuw, groote offervaardig
heid, monumentale opzet, in de latere eeuwen gebrekkig onderhoud
en verval, bekroond door het vandaalsch onverstand der 19e
eeuw, dat welbewust al het oude vernielde en bedierf. Voorliet
laatste is Diever's eenvoudige kerk echter gespaard.

In de onmiddellijke nabijheid staat de aardige oude gevel van
het schuitehuis met zijn kleine vierkante ruitj es en deurklopper

een wapen gesierden bovendorpel die het jaartal

familie Ketel \'an Hoekfort en vertoont

onder den met

1(104 draagt.
Het wapen is dat der 1 i 1 ai 1 1

in /ilvcr ccii bliiiuvcn dwarsbcilk niet cxmdcn helm. Als helm-
teeken een zilveren drakenkop vn hals met gouden tong en blau
wen halsband (Rietstap).
De kruisjes op den gevelsteen zijn waarschijnlijk de eigen

machtige toe\aiegsels \'an een bewonci die dim hoek alleen te
simpel vond. Deze waming wms \'an ouds liet schuitehuis. In 1592
komt a'oor het eerst eim Berend Ketel als Schulte van Diever
voor, terwijl de laatste schulte uit dat geslacht, Pierre Ketel,
tot 1737 zijn ambt waarnam. \\ aarscliijnlijk was de eerste Ketel
omstreeks 1512 bij den inval der (lelderschen in deze streken,
weder naar Drente gekomen en met liet schuiteambt begiftigd,
zooals O. a. ook in Mepjiel gebeurde met Hendrik \'an Barneveld,
bijgenaamd Magere Hein.
Reeds in een acte van 1181 of '<82 komt Diever voor als

Devere. Behalve het kerkdorji behoorden een groot aantal
buurtscliajijxm tot het kerspel als Kalteren, Wittelte, Wagne,
Leggeloo, Eemstei", \^'atl•ren e. a. P2en afscheiding van gebied
had plaats in 1(133. In I(il2 wms octrooi verleend tot vervening
\'an de uitgestrekte hooge \'eenen ten N. van Die\'er en Leggelo,
en in 1(125 waiam de meeste gronden daar reeds van veen ont-
liloot en had zich een kolonie gevormd, Hoogersmilde genoemd.
19 h'ebr. 1(133 werden door Ridderschap en Eigeneriden deze
\'eenen ,,str(-ckende opwaerts aen tot aen Hycker- ende andere
Marcken en de tot aen de Vriesche kusten respective- tot een Hecr-
lycklieid verluwen onder den naam; ,,de Heerlyckheid van
Hooger Smilde." De nieuwe heerlijkheid met hoog-, middelbaar-
(01 laag rechtsgebied werd opgedragim aan Adriaan Paauw,
ridder, heer van Heemstede en raacljiensionaris van Holland,
om door hem en zijn nakomelingen te worden bezeten ter sticlit-
schen leenrechte.
De leden tot deze verheffing lag misschien eenerzijds in het
dat Paauw daar groote bezittingen had, en een groot gebied
laten vervenen, zoiidat zijn verheffing tot Heer van Smilde
bewijs van erkentelijkheid kan heeten aan den man die door

zijn energie en kajoitaal zooveel gedaan had tot ontwikkeling van
een oelangiijk cleel van het Landschap. Maar aan de andere zijde
was daarvan misschien ook de hoop niet vreemd, dat de Staten

1  iin loedrijken Raad-
tot dppln"nV^' ' z-ouden slagen in de verkrijging van hun recht
rfttimr !n r "fe Ijautlcdiugen \-an de Staten-Generaal, van,:.1:, f <-■" benoeming xain hun eigen Drosten,
zo'u verleen^''' ""b' Werden verkort, hulp die liij allicht eerderq;èè^g:StTc's

NrcleÏÏhivhv! F'fi.brng onder DieN'er ressorteeren.- a,de inlijvin van het koninkrijk Holland werd in i8ir \ledder
tot een communie

feit
had
oen

met Die\"er

b
wen

maar daarentegen de^■ereenlgduurtschappen Eemster en
bij Dwingelo gevoegd, ondi-r
lange jaren daarna beweerden
dn -

,Leggelo van lliever afgescheiden en
'^''Tzet van de inwoners, die nog
dat " .dorj) met knoopen en

uit die buurtsclu
legraven.

•  gingen nog altijd
-ezen berk en werden daarsDwingelo ongeveer 'vtuxlubbehF a:intal inwnners van

Want 0()lc^DwingehV'l^^^ dkaar niet veel te benijden,
verleden, en kan zk beroemen"' en cxn-biedwaardigVan Dieverbrug oostvvmuTs leid;'}] schilderachtige omgeving,
esch. De glooiende bouwakker- • ''erst over de Dwingelei
ver uit in de richtina van pynVcf ^^'vkken zich aan de linkerzijdeë Nan Lemster en geven een ruim uitzicht over
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de lage stroomlanden langs de Beilerstroom of Havel ter Aa op
iet dorp. Maar juist boven de toppen der boomen uitstekende,
trekt de peervormige torenspits (zie de afb. op blz. 79) dadelijk
clc aandacht cn bij het binnenkomen van het dorp langs de
vroegere havezatlie Westmys is de kerk dan ook het eerste
waar het oog op valt. Uitwendig is het waarschijnlijk uit de 14e
eeuw dateerende kerkgebouw in vrij goeden staat, het muurwerk
IS ongescliondcn, de contreforts bestaan nog alle. In tegenstelling
met de meeste Drentsclie kerken is het dak niet met pannen
maar met leien gedekt. Bijzonder sierlijk is de toren met zijn
nol gebogen, door een groote peer bekroonde spits, zooals men
die slechts zelden (o. a. te Oostvoorne) meer aantreft. Het raam
boven den toreningang heeft glas in lood, in de overige ramen
zijn de geschilderde ruiten, te gelijk met oen groot gital met
wapens gesierde grafzerken in het laatst der i8e eeuw, den tijd
der bransclie vrijheid, gelijkheid en broederschap, uitgebroken
en vernield. Een enkele zerk is aan dat lot ontkomen en thans
bij het huis Oldengaerde opgesteld.
De gewelven in het polygonc koor zijn nog ongeschonden, de

ribben rusten op gebeitelde kraagsteenen waarop onder anderen
koppen van geestelijke en wereldlijke personen zijn uitgehouwen.
De wapenschilden die zij vasthouden zijn echter eveneens glad
gemaakt.

Ongeveer in het midden van de Noordzijde van het schip der
kerk staat een uitbouw, van ruim 4 bij 3 M. groot, die oudtijds
een kapel geweest is, en blijkens aanduidingen in de muren cn
in den grond gevonden overblijfselen van muren, zich vroeger nog
iets verder in de richting van het koor uitstrekte.
Het was de kapel van Batinghe, de groote havezathe, onmid

dellijk bij Dwingelo gelegen, die in 1832 werd afgebroken. Thans
bevat deze kapel het gestoelte behoorCnde bij liet huis Olden
gaerde, waarover wij in een volgend artikel meer hopen mee te
deelen, op welks bezitters de rechten van Bathinge grootendeels
zijn overgegaan.
De gewelven uit het schip zijn verdwenen. In 1630 is n.1. de

toren ingestort en volgens de overlevering in de kerk gevallen en
lieeft men daarna, in plaats van de gewelven te herstellen, een-
N'oudig een vlakke zoklering aangebracht.
Het vorige orgel droeg op de deuren ih geschilderdi' jiortretlen

van de gevers: ,,Kutgcrran den Boeiselu.ei Heer van Batinghe
en Entringhe, Drossaard van Coevorden cn der Landschap
Drenthe en zijn vrouw Bethina van Loon." Het dateerde uit T()()5.
Bij het aanscliaffen van liet tegenwoordige orgel omstn-eks i8f)o
is het oude front met de merkwaardige portretten en geschriften
van de liand gedaan en verdwenen. Genoeniflc \'an den Boetselaer
schonk ook een zilveren avondmaalsbeker, in welks ojischrift
hij genoemd werd: ,,Erffcollator ende fundatur di'ser ))arochiale
kercke". In 1905 zijn bij een brand de avondmaalsbekers ver
loren gegaan.

In den toren liangen in een uit geweldige eil-a-n balken opge-
bouwdcn Idokkestoel twee antieke klokken. De grootste draagt
het opschrift in Gotliisch schrift;
Ave du machst di romen * du brachtes wonne up eerden *

daer om wil ic di nomen * in Marien eender meerten (?) *
johanes * de bomen me fecit * an°. d°. (!) M°. C. C. C. C. XLllI *
up sunte peters avent ad vincula. *
Op de kleinere klok staat;
Ihesus * Maria * Jolianncs * Gerhardus * de Wou * me * fecit

* anno f domini f MXCCCC * X ClHI f X.
. Hoewel het sticlitingsjaar der kerk niet met zekerheid bekend is,

blijkt uit deze opschriften toch haar
hoogen ouderdom. De kerk was gewijd
aan den H. Antonius, wiens naam nog
steeds voortleeft in een weldadiglieids-
instelling die tot den huidigcn dag
bestaat, het St. Anthoniusgilde.
Het gilde bestaat nog altijd uit twaalf

broeders, die op H. Anthoniusdag (31 Jan.)
te tien uren samenkomen. Voor 10 uur
's avonds moeten alle zaken zijn afgedaan.
De oorsprong dezer instelling ligt in

het duister, daar bij een brand m 1632
ten huize van den schulte de oude papie
ren en bescheiden van liet gilde in vlam
men opgingen. In 1633 werden toen uit
het geheugen de registers van pachten,
renten en andere bezittingen opnieuw
opgeteekend.
Het gilde bezit nog alti]d een aantal

nachten, landerijen, huizen en kapitaal
op het Grootboek. Uit de inkomsten
worden behoeftigen, die niet door de
diaconie worden bedeeld, gesteund, terwijl
ook gelden ter leen gegewn of giften m
natura verstrekt worden. De beide jongste

Foto C. Steenherght

DE KERK TE DIEVER.

Tot ile eigenaardigste giften behooren zeker die van een stuk
boter van i'cn of meer jiond, waarin een geldstuk is gestoken. Bij
overlijden van i'cn di'r gikh'broeders en bij het optreden van een
nieuw gekozene wordt i'cn half mud rogge als pacht aan het gilde
betaald. Onder de vroi'gere gildehroeders kwamen steeds de Heereii
van Batinghe, Entinglie en Ohkmgaerde voor, zooals trouwens
nog de erfgenaam der rechten \'an Entinge tegenwoordig deel
van deze aloude corporatie uitmaakt.
Van den hoogen ouderdom van het dorp is aan de huizen niet

veel meer te bemerken. Rondom den uitgestrekten Brink, geheel
met opgaand geboomte beplant, waar de meestal druk bezochte
jaarmarkten worden gehouden, is bijna alles gemoderniseerd. Slechts
naar het Westeindc, in de richting van ,,Oldengaerde", vindt men
nog een enkele ouderwetschc boerderij zooals de op de volgende
bladzijde afgebeelde, waarvan de loodrecht op elkaar staande
achtergevels nog geileeltelijk met leem in vakwerk zijn gevuld.
In de afgelegen buurtschappen als Eemster Lhec en Leggelor \-indt

broeders dragen den naam van servanten
en zijn verplicht aUcs wat op de verga
dering moet geschieden te belKuidelen.
T1,.. voonniddags verschijnen allen dieDes VOO rgs

iets aan het gilde heblHMi te betalen,
temilT zij die. ondersteuning verlangen,
dU namiddags zich ter vergackning ver-
voeg'""-

I

Foto C. Stoenbergh.

HET OUDE SCHVLTEHUIS .I.-IN DEN BRINK TE DIE]'ER.
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Foto Cm Steenbergh.

BOERDERIJ TE DWINGELO.

men echterJTnog meeidere antieke huizen, met de geweldig groote
keukens, met steenen vloer en open vuurhaard, langs de donkere
wanden nog de oude kasten en ouderwetsche stoelen, die aan het
geheel die warmte en gezelligheid geven, welke in de nieuwer-
wetsche hoerenkamers met hun kille smakclooze inrichting zoo zee
worden gemist. Daar omringt nog zwaar, geboomte de verspreid
liggende hoeven. Bijzonder schilderachtig is vooral de weg door de
bosschen naar Assen en Ruinen, langs de golvende uitgestrekte
esschen, langs de heide en met het uitzicht op de woeste gronden
en zandverstuivingen ten oosten van Assen en Ruinen.

Als oasen te midden van de heide liggen de verschillende buurt
schappen, bijeenschuilende onder hun geboomte. Hier langs de
eenzame binnenwegen en rijwielpaden die tegenwoordig overal
in deze omgeving zijn aangelegd, openbaart zich de ware schoon
heid van het Drentsche landschap, waarvan de reiziger die door de
barre heide naar Assen spoort ot langs den eindeloozen weg
langs de Drentsche hoofdvaart moeizaam tegen den wind intrapt,
niets ontwaart.

Ondanks de vele in de omgeving vloekende modcrhe huizen
is ook het eigenlijke dorp Dwingelo nog altijd schilderachtig en
een bezoek overwaard.

Over de havezathen waaraan het oudtijds zijn beteekenis ont
leende, den burcht Batinge, in 1315 gesticht door Coenraad de
Bos van Steenwijk en de zetels van bekende adellijke geslachten
Entinge, Westenys en Oldengaerde, waarvan alleen het laatste
nog bestaat, kunnen wij in dit artikel niet meer handelen. Een
volgende maal dus nader over hun geschiedenis en wat daarmee
samenhangt. Dr. P. W. J. v.vn den Berg.

HAESJE CLAES.
Ter gelegenheid van de herdenking van het vierhonderd

jarig bestaan van het Burgerweeshuis te Amsterdam zal in de
eerste dagen van April a. s. een bazar gehouden worden in een
der zalen van 't bekende gebouw in de Kalverstiaat. Onder het
eere-praesidium van mevrouw Tellegen-Fock nam een commissie
van voorbereiding deze zaak ter harte, welke ten doel heeft een
fonds bijeen te brengen, waaruit in behoeftige omstandigheden
verkeerendc oud-burgcrweezen ondersteuning kunnen verkrijgen.
Het initiatief werd genomen door de Oud-burgerweezen Verec-
niging ,,Haesje Claes", welke haar naam ontleent aan de lief
dadige vrouw van den vermogenden Clacs Jacobszin 't Paradijs,
die als stichteres van hel Amsterdamsche burgerweeshuis bij velen
in dankbare nagedaclitcnis voortleeft. Deze „noyt vergetelijke
Moeder der arme weezen", gelijk Casparus Commelin haar in zijn
Beschrijving van Amsterdam noemt, heeft eenige kleine huisjes
in de Kalverstraat, nabij de ,,He3'liger Stede" of Nieuwe Zijds
Kapel, welke haar in eigendom toebehoorden, omstreeks 't jaar
1520 ingericht tot opvoeding, op ha,ar kosten, van een klein ge
tal ouderlooze kinderen, onder opzicht en bestier van zekeren
Teeuwes Zweerzen. De Stedelijke Overheid, welke zich al spoedig
deze goede zaak aantrok, droeg in 1529, als blijk van erkentelijk
heid, aan haar man Klaas Jacobs Paradijs het bestuur der
stichting op.

Haesje Clacs heeft intusschen ook nog op andere wijze blijk
gegeven van haar menschlievenrjheid. Zij bestemde n.1 bij uiterste
wilsbeschikking een aanzienlijke som voor den bouw van een
Oude Vrouwen Gasthuis, — dit woord opgevat in zijn oorspron
kelijke beteekenis — hetwelk spoedig na haar overlijden verrees
op een ledig erf, tegenover de N. Z. Kapel en \taarin een twaalf
tal oude vrouwen zouden verzorgd worden.

14 Februari 1920.

Door een zeker priester. Jan Barentzn.
werd den 3 Augustus 1548 vryer
harten ende wel bedachten moede aan de
stichting van Haesjc Clacs een jaarhjksche
rente toegezegd van dertien Ponden
Vlaamsch, tot verzorging van gelijk
aantal „oude, scainele mannen benevens
oen dertiende, die „een Priester sal mogen
wesen, sonder Poorter te zijn zooals
staat te lezen in een Drdonnatie d.d.
50 Januari I35"- . 1 1 ,
' Het aantal dertien werd door den
inildcn gever aldus bepaald ,,ter eere
van Godt almachtich ende van Zijnen
heyligen twaelff Apostelen", reden waarom
een hunner een priester zou zijn.
De uitgaven waren berekend op één

Pond Vlaamsch, d. i. zes gulden per jaar
voor lederen verpleegde, een begrooting,
die zoo ruim genomen bleek, dat latei-
van die dertien pond of 78 gulden elke
maand nog één gulden voor de geza
menlijke mannen en insgelijks één gulden
voor de vrouwen kon overschieten om
hun op sommige heilige dagen een fees-
telijken maaltijd te bereiden, alsmede op
Witten Donderdag.
Op dezen dag moest het rantsoen van

dien aard zijn, dat er voldoende van het
maal oc'erbleef om 's avonds nog van
te soppen ,,in memorie dat God de

Heer"mct sijn 12 Ajoostclcn sj'n h3dicli Avontmael gehouden heeft.
Alzoo : levensonderhoud — een mengel bier daags voor de

mannen en een pint voor de A'rouwen inbegrepen verstrekt
aan dertien mannen gedurende een vol jaar en bovendien der
tien feestmaaltijden voor vijf en twintig personen, voor een bedrag
\'an.... 78 gulden !
Zoo was het omstreeks het midden der zestiende eeuw, en nu?

F. W. Drijver.

VASTENAVOND.VERGEEFS heeft de Reformatie getracht de vasten
avondvreugde van de baan te krijgen, die zooals Walicli
Siewcrtz in 1604 verklaarde ,,mct allerlei narrerye, sot-
ternyen, inommcrie, dantsen, spelen, dronckenschap en

gulsigheyt" werd gevierd. Vergeefs klaagde een ander, dat ,,vele
mans dan niet alleen vrouweldecren en vrou\\'-tn manskieeren aan
trekken, maar ze mismaken zich verder met mommcsichten ende
hebben harjren, psalten, tamborynen, luyten, cyters, vedelen,
duytse flyten, jiv'pcn en wijn in hun welleven"; 't heeft niets
geholpen, de geloofskwesties werden op-den achtergrond gescho
ven en ieder deed mee aan de tmstenavondprct, het carnaval.
Het woord ,,carnaval" komt af van het laag La,tijnsch turom-

ncm ; ,.genoegen van het vleesch". In 't Italiaansch werd het
verminkt tot carncvale, in 't Franscli werd het carnaval.
De vastenavondbeweging bestaat uit drie vette dagen; Zondag,

Maandag en Dinsdag, die de groote \-ecrtigdaagsche vasten voor
afgaan. In den volksmond heet het ,,vastenavond", eenklankver
schuiving, die o. a. ook voorkomt in ,,schrikkeljaar" en ,,werkel-
dag . Het carnaval is wel eens teruggebracht naar het heiden-

tijdperk, toen herders en herderinnen huri
god Pan vereerden. Dat de vastenavondfeesten van heidenschen
oorsprong zijn, is niet twijfelachtig, zou men zeggen, want ze
werden bij het concili van 743 verboden.
Het heeft echter niet geholpen. Zaterdag \-óór Sexuagesima

gal de giootc klok van het ( ajritool lu-t sein tot de feestviering,
waaiaan zelfs door geestelijken (U-elgenomen werd, natuurlijk
met verkleed.

heeft zich \aH)ral \-i-rzet tegen het loopen met
ge\-en tot minder gepaste

,,dat nyemant en sal
Dit alles mocht niet

De o\-crheid
momgezichten, 't geen aanleiding kon
grappen of kwaadaardigheden, waar\-an de dader dan onbekend
bleef. Zoo weid in 1479 te Deventer het bevel uitgevaardigd,

gaen met verdeckech' angesichte "

deckte ia:Sl?'StVmi,,T;JceT; P'-g
eeloonpii rlnf "-i èfvdanst, gejoeld en voor zot

Eidjc LiiiLi;;" ShS?""'' t
pogingen af om het feest te verbicdtm
steun verlcenen.
Zoo lezen wii bii Ter

ja zelfs ging ze haar

Gouw in 1326 ttenavond de
ze van de stad
steden.

Niet allemi
avondpret, ooi
Toen hertog

,gescllcn" hun
betaling

dei'

, dat e Arnhem op vas-
spel op de markt gaven, waarvoor

o tvingen en zoo ging het ook in andere

fi het ..genieeiK
V vorsten namen er aan

... -■ 'Gemond in 140!) op 4 \wilde vieren, stond het " ■ '
Arnhem en Nijmegm
gekomen was, zond de herti

met stil van
en toen de R]

o

\"o aan de \-asten-

.g Rein!
u'aar

lk' mede
deel,
alkhoi zijn ,,\-astelavoiid"

boden en wagens tusscheii
"Pische wijn nog niet aaii-

optot Budcrich, om te informperVn^^'^ y^^'^vnfoorde den Rijnnaar de wijn bleef. Ja, zelfs
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vorstinnen hielden vastenavond en niet aan haar Hof, maar vol
gens s lands gebruik, in het wijnhuis. Elisabeth van Brunswijk,
de gemalin van hertog Karei van Gelder, deed dit b.v. en liet er

gnaden" wat te doen lachen.Weid het door den oorlog de kop ingedrukt, even beroemd
als schitterend was vroeger het carnaval in den Bosch, zooals
het program aangaf, het „Groot Fietel en Kemiek Swerree van
hil de Herremenie. 35 kerls sterk", met Z. K. H. Prins Amadero
Ricoido dl Cainavallo van de beroemde Oeteldonksche Club aan
het hooid. Ook deze vorst is van zijn troon gestooten en Peer
van den Muggenheuvel, burgemeester van Oeteldonk, naar huis
gestuurd.

Aardig klonk het in Kennemerland langs de straten :
Vrouw 't is vastenavond.
Klinken op de bussen.
Hier een stoel en daar een stoel.
Op eiken stoel een kussen,

waarbij de lonimelpot niet ontbrak, zooals we te Eenrum konden
hooren :

Foeke, foeke rommelpot
En hes toe gein man
Ik heb 'n broaden houndertien
Dat zal er vanavond an.

Waarop men in Groningen liet volgen:
Schippien van drei weken
Loat beur zailtien streken
Boven in de hangeltop.
Daar hangt een dikke metworst op.
Snie wat braid, snie wat snel,
Snie joe dan moar nyt in 't vel.

En in Brabant was het weer:

Vrouw, 't is vastenavond.
Ik kom niet thuis voor t' avond,
T'avond in de maneschijn.
Als vader en moeder na bed toe zijn.

,,Klinken in de bussen" is synoniem met ,,in de bus blazen"
of ,,geld geven". „Foeke, foeke" bootste het geluid van den
rommelpot na.
Nu alles om zoo te zeggen lierleeft of wordt wedergeboren,

zal misschien ook wel het carnaval in zijn eer worden hersteld.

K. L. SCH.IMP.

DE DWERGSTERN.
(SïERNA MINUTA).Met de dwergstern zou mijn serie kieken van in Nederland

broedencle zeezwaluwen volledig zijn. Geen wonder dus,
dat ik het voorstel van mijn Dordtsclien vriend, bij
wien ik een paar dagen logeerde, om een uitstapje

te maken naar de broedplaats Hoek van Holland en te trachten,
daar de dwergstern op de plaat te krijgen, van ganscher harte
toejuichte.
Zondag 15 Juni gingen we er dan op uit, de groengeverfde

camera's achteloos op den rug geslingerd en voorzien van pro
viand voor den heelen dag. Tot Rotterdam ging de reis voorspoe
dig. Doch daar kregen wc al ,,pech." Dc
trein, waarin we zouden overstappen,
ging niet verder dan Maassluis. Al ons
informeeren bracht ons niets verder. We
ontwierpen 't eene plan na het andere,
om te trachten, toch dadelijk verder te
kunnen, doch het een was al even be
zwaarlijk of onmogelijk als het ander.
We moesten wachten tot ir.52. Na nog
wat ongeduldig en onzeker te hebben
staan draaien, gaven we onze bagage in
bewaring en gingen de stad in, naar de
diergaarde, waar we heilzame afleiding
dachten te vinden. Dit bleek inderdaad
het geval; dc tijd was spoediger om dan
we hadden durven denken.
Goed en wel elf uur gingen we dus

weer naar station D. P., waar we alvast
plaats namen in onzen trein, na eerst
verjaagd te zijn uit een coupé van een
wagen, die gereserveerd was voor een
gezelschap, dat naar den Hoek ging,
naar de conducteur zei.
Nu ben ik heelemaal niet pessimistisch

van aard, doch ik begon kwade noten te
kraken. ,,Ecn gezelschap naar den Hoek"
dacht ik, in 't volle van den broedtijd en
dan vanuit Rotterdam, met zijn Kat.
Hist. Vereeniging. Dat kon onzen tocht
wel eens heelemaal doen mislukken.
Mijn vriend, zelf ook niet gerust ecliter,
praatte over 'mijn sombere vermoedens
heen; Rotterdam was zoo groot; 't kon
wel een gezelschap zijn, dat naar t strand

Foi0 C. Steenbergh^

ging; waarom zouden het per se vogelmenschen zijn. Maar toen de
tijd van vertrek naderde en de eerste reizigers voor den gereserveer-
den wagen waren gepasseerd, met kijker of plantenbus of beide op
den rug en meerdere volgden, toen bleef ons weinig twijfel meer
over. En volkomen zekerheid hadden we, toen we den hoofd
persoon zagen voorbijgaan, dien we beiden zeer goed kenden,
Dr. Büttikofer. Het gezelschap had zeker meer recht om naar de
punt van Rozenburg te gaan dan wij, maar dat die excursie
nu juist moest samenvallen met ons uitstapje! Als er den heelen
dag zoo'n 50, 60 menschen op het kleine eiland rondliepen, zou
er van fotografeeren niet veel komen. Maar, we zaten er nu eenmaal
voor; ik was er nog nooit geweest, dus we reden mee. Aan den Hoek
gekomen, haastten we ons, het gezelschap zooveel mogelijk vóór
te zijn en ook buiten dat, moesten we woekeren met onzen tijd.
't Was nu zeker ongeveer i uur en om half 7 moesten we aan den
trein zijn. We lieten ons aan de haven overzetten, en kwamen spoe
dig aan dc overzijde, aan het lange, smalle steigertje aan, waar we
al dadelijk opgepikt werden door twee koddebeiers. Mijn vriend
liet echter zijn penning zien, die als bewijs moest dienen
dat hij ook ,,van de politie" was en de zaak was gezond. Een der
mannen was nog zoo beleefd, ons te zeggen, waar we de meeste
nesten van minuta konden vinden, en we haastten ons daarheen,
't Was het gedeelte van het uitgestrekte strand, zuidelijk van den
Waterweg.
Lang duurde het niet, of het korte, nijdige, snerpend geluid van

minuta liet zich boven ons hooren. "Toch moesten we nog wel een
minuut of tien loopen, eer we nesten vonden. We zagen ze met twee
en drie eieren, een enkel met jongen. Het terrein was hier bezaaid
met schelpjes, wat het vinden der nesten niet gemakkelijker maakte.
We zochten elk een nest op, dat ons geschikt leek en stelden de
camera's. Hiermee ging ongeveer een kwartier heen. We stonden
gereed, om naar het duin te gaan (we zouden electrisch fotogra-
feeren) en daar een half uur of een uur wachten, toen uit een
gaping in de zandheuvels een invasie van dames en heeren zich
over het strand verspreidde. ,,Allemachtig!" zei mijn vriend,
,,daar heb je 't al!" We bleven nu maar bij onze camera's, want
lioewel we overtuigd waren van de beste bedoehngen dezer vogel
menschen, ook met betrekking tot ons, begrepen we toch, dat de
camera's wel bijzonder de aandacht zouden trekken en een on
willekeurige beweging, even wijzen met een wandelstokje, kon 't
contact bewerken en den sluiter ontspannen. We bleven dus
geduldig(?) zitten, terwijl over de heele breedte van het strand de
excursisten zich verspreid hadden en ijverig naar nesten liepen
te zoeken, 't Ging ons natuurlijk langzaam genoeg, en we waren al
blij, toen alvast de ,,voorloopers" ons genaderd waren. De men
schen waren zeer belangstellend en beleefd; een der heeren vroeg
deelnemend, of ze ons toch niet stoorden. Ik brabbelde maar een
beleefdheid terug; de man bedoelde het ongetwijfeld best, maar ik
kon toch niet zeggen, dat de vogels even goed wel op hun nest
zouden komen, al stond er een man of tien omheen. Mijn makker
kreeg ook gezelschap en gaf gediddig de gevraagde explicaties,
doch zag, als ik, met verlangen uit naar het oogenblik, waarop de
laatste gepasseerd zou zijn. Daar ging wel een uur mee heen.
Er restten ons nu nog ruim twee om te fotografeeren, als tenminste
het gezelschap niet denzelfden weg terugkwam. Alleen twee dames
langs den zeekant, die niet voortgingen, en twee heeren en een dame,
die zich dicht bij onze camera's in het warme zand hadden neer-
gerdijd, schenen nog een beletsel te zullen zijn voor het slagen
van onze pogingen. De twee dames raakten we kwijt toen heel

DE KERK TE DWINGELO.
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bleet toch den hec len dag in het 'bj'" ■ „aar liet nest
sterk verlangen "i/':,;,,,,;,, bewondc-ren, ze gade te
te zien gaan, zi> van viaKui.i Le knniu
slaan in al hun doen en laten.

het zandige terras aangelnnm n,
De eitjes lag<m

Op
stokjes in de gaten. ,

lad
gelid.
 ï-nil hiralde op iiet strand

stands van een der nesten gioet m n ^ • _
;jp lier

aangespoeld, die ik een
wilgen twpgen

womngbinten'De camera stelde ik op ±1 f In'Si bTstmmtj?
leidde ik naar mijn loopp-aat, jict'wel gauw la'rschijnen
had maar te komen. Ik had ^
zou, ondanks de camera en h'J h makker, inden
tegenstaande ik zoo maai, zondn h l . , i,. [„.f nijdige ge-
kiiil gekropen was. En waarlijk, blecd vo-
schreeiiw boven me hooren, na een inimiu o

in de verte een fotograaf zijn camera opstelde. Als de wind hup
pelden ze er heen. Maar het drietal maakte geen aanstalten
om verder te gaan, tot mijn vriend de stoute schoenen aantrok,
den licercn en de dame vertelde, waarvoor wij daar waren en hun
beleefd verzocht, als het liun om 't even was waar ze lagen, wat
verder op, achter een zandruggetje te gaan. De heeren waren
iladelijk bereid en sprongen op; de dame echter keek maar zuinig,
doch begrijpende, dat het toch al te onbeleefd zou zijn, ons ver
zoek botweg te weigeren, sukkelde ze maar met de heeren hiee.
Eindelijk was het terrein vrij en konden we op het duin gaan zitten
wachten. Na een half uur gingen we kijken; we hadden lieiden een
opname gemaakt. We schoven een nieuwe plaat voor en gingen
heen. Na weer een half uur bleek de sluiter van mijn makkers
camera gewerkt te hebben, de mijne niet. En toen we voor de derde
maal gingen kijken had mijn makker weer contact gehad, ik niet.

't Was tijd om op te breken. We namen nog een kiek van 't nest,
met de eitjes en gingen naar het steigertje. De veerlui waren
aanwezig en al spoedig kwamen we op 't station, waar we het ge
zelschap vogelmenschcn aantroffen en met enkele al gauw in druk
gesprek waren.
Een paar uur later waren we weer in Dordt, mijn gastheer met

3 minuta's in zijn chassis en ik met één. Als ze nog maar goed
geslaagd mocht zijn, dan was, gezien de tegenspoeden dien dag,
er heelemaal niet te klagen. Nu, ik was over de kiek tevreden,
doch ze zal dit artikel niet, illustrccrcn, daar ik een paar weken later
op Schouwen een drietal schitterende foto's van minuta mocht
maken, waarbij ze het toch verre moest afleggen.
Ik wil daarvan nog even een korte beschrijving geven.
In Juli van het vorig jaar, in de duinen achter Haamstede

omdwalende, hoorde ik opeens boven mij een geluid, dat ik daar
nog nooit vernomen had. 't Moest van een stern zijn, dat was mijn
eerste gedachte. En dan was er maar ééne kans mogelijk; de dwerg
stern (Sterna minuta). Die was daar in de buurt wel eens geschoten,
doch, of ze er ook broedde, dan wel toevallig of op den doortrek
daar verbleef, was mij niet be
kend. Terwijl ik zoo liep te ,,prak-
kizeeren", zocht ik natuurlijk het
luchtruim al af naar den bewerker
van het snerpende geluid en daar
dit. bleef aanhouden, had ik den
vogel gauw in de gaten, 't Was
inderdaad een sterntje,kleiner dan
een vischdief. Ik had een sterk
vermoeden, dat liet inderdaad
de dwergstern was, doch daar ze
aldoor maar alleen bleef, terwijl
ik ondanks mijn ijverig zoeken
geen nest vinden kon, ging ik
veronderstellen, dat het een jonge
vischdief zou zijn, die nog niet
goed ,,ter tale" was.
Ik nam me echter voor „bij

leven en welzijn" het volgend jaar
eens een onderzoek in te stellen
en dan vroeger in het seizoen.
Toen ik dan dit jaar, begin
Juli, mijn camera met clectriscli
apparaat bij een strandpleviertje
jachtopziener, die me vergezelde, op het strand aan. We kwamen
ook op het breede, hooge zandterras, waar ik het N'orig jaar
de dwergstern naar ik meende had gehoord. En nog hadden we het
terras niet betreden, of daar klonk weer datzelfde geluid, nu uit
wel twintig, dertig keelen. Dank zij mijn bezoek aan Rozenburg,
wist ik nu dadelijk het geluid te detcrmineeren; 't was van de
dwergstern. De vogels bleven onder een nijdig rètsj, rètsj, al maar
boven ons zweven, zoodat ik overtuigd was, dat er nesten lagen.
We zochten het terras zoo goed mijgelijle af, docli vonden niets.
,,Hct waait te hard," zei de jachtopziener, ,,als de eitjes er liggen,
zijn ze allang onder gestoven." Dat wilde ik nog niet zoo gauw
aannemen, ofsclioon werkelijk bij liarden wind verscheidenelegsels
onder het zand bedolven worden. Ik kende de kleine eitjes en wist,
hoe moeilijk ze tusschcn schelpen en zand te onderscheiden zijn.
Ook maakte de wind een rustig afzoeken van den bodem bezwaar
lijk. Wc gaven het dus maar op, doch ik drukte mijn makker
vooral op 't hart, er de komende week eens terdege naar de nesten
te zoeken; voorzoover ons bekend, waren de eieren van minuta
daar nog niet gevonden.
Den volgenden Zaterdag kwam de jachtoiiziener me met een

opgestoken zeiltje vertellen, dat hij de eieren gevonden had en
wel verscheidene nestjes, legsels van één en twee eitjes, en een
enkel van drie. Daaruit leidde hij af, dat er den vorigen Zaterdag,
toen wij er samen zochten, nog geen eieren waren. ,,Ze zijn bepaald
ergens anders verdreven," zei de man, ,,door hoog water of doordat
de eieren geroofd zijn." Aannemende, dat inderdaad in den loop
dier week de sterntjes aan 't nestelen gegaan waren, terwijl dien
Zaterdag de strandpluvier nog mijn volle aandaciit vroeg, ging ik
naar de sterntjes niet eens kijken. Ik had daar nog wel een paar
weken den tijd mee. Nadat ik het jileviertje goed en wel oj) de
plaat had, moest dan tocli (U< kleine dwi-rgstern er aau gelooven.
Zaterdag 19 Juli ging ik er op uit. lu den loop der week had de
jachtopziener hij een tweetal nesten een stokje iu het zand gestoken,
zoodat ik die kon vinden, als hij geen tijd had om met me mee ^
te gaan. Ik ging er dien dag alleen heen, de camera op den rug geplaatst, 3 zesponders ,,onder 't gordijn"

en een groote spa, een ,,bot ' di

al dicht

f-ol/t y. l'ijvtJ

DWERGSTERN BIJ HET NEST.

had gezet, ging ik met den

geitie al aiciir langs iiei

ting keek,

ad de pomp in de hand, daar ze* zoolang

Het voormalig Rondeel aan

ie tot dat jaar slechts door een d

waren niet alken schoon, maar ook b.hoor
dien werd m vijf kazcmiatteii der stadsgrac

op den schou-
niets hebben.tmaal

der. Ik moest ^•an het A'Ctr.schc gi^cl ^g^a x-erheer-
hoe ook mijn Dordtsche i ru nt , dan ik en had bittr
lijkte en aanprees. Nu hh ,,, 1 seconde, of nog vlug
spullen; hij kon zijn sluiter p,,|dde m.sscl.um
ger; mijn gordijnsluitei, ecu o ] „.,(„^.bt ik bij rustige vogels,
opzijn vlugst V.ïi seconde, wulp ook scliitteiende
als scholekster, grutto, viuik teleurstelling
resultaten gehad l!r'. "^bt een oogpunt van tijdbe-

ken, want ik

ik al gauw de twee
Op 3 M. af-ig nog

er en dichter, en lang
f,;tMOfls er van

duurde het niet, of het zette zich op een paa . ' . | pines het
neer. Het vloog weer weg, doch zweefde aldoo ^ ̂ 'in
nest heen en t.ien ik het zag neerstrijken, een M. of d 11 ^

nest af, naar nnjn kant toe, kon
ik het eims goed opnemen. Bc-
lialve dat de dwergstern kleiner
is dan liaar venvanten, onder
scheidt ze zich van dezi' door
het witte voorhoofd iMi de gele
kleur van snavel en pooten,
wat haar in tegenstelling met de
sombi'i' getinte zwarte stern een
zeer lielder i'ii opgewekt aanzien

^  ■1 ervvijl ik zoo even het mooie
vogi'ltje bewonderde, was num
mer twee zoowaar oji het nest

Toen ik weer in die rich-gegaan.

zat het er rustig op.
Voor een opname rleiigde de hou
ding echter nog niet; het moest
nog wat draaien. Nu, het was wel
zoo beleefd, dit gauw te doen, de
sluiter klajite en het ging er van
door. Ik kroop uit mijn cel, schoof
de chassis dicht, een nieuwe plaat

voor i n vvrdweeii weer in den grond. Een half uur later was de vogel
weer op't nest. Hij was me te vlug; ik had lu-ni sta.ande wilh n nemen.
Daar hij echter weer anders zat dan zooeven, zou ik toch maar
belichten. Ik kneep; de vogel ging er vandoor, doch ik hoorde geen
sluiter. Dat was verdacht; ik haastte me naar het toestel de
sluiter stond open. In den gummibal was een scheur. Dat was een
strop. Zulke buitenkansjes heeft de vogelfotograaf altijd, als hij
een mooie kans heeft. Dat mijn jilaat bedorven was, was zeker
jammer, docli 't was 2 uur zomertijd, ik had met een makken vogel
te doen; 't was toch om wanhopig te worden, als ik zoo weg zou
moeten. Ik kreeg gauw i-en ingeving; 't was een hall uur loopens
naarBurgh; na een uur kon ik terug zijn. Ik nam de camera even
weg, stojite de tasch in het zand eii ging naar Burgli, naar den smid,
om een fietspomp. Half 4 stond de camera weer gereed en zat ik
in mijn hol; aan de gunnnislang bengelde een fietsjiomji. Na een

en

den zittenden vogel,
opnieuw het nest; ik

half uur kwam de vogel; ik gaf i>en stoot, de sluiti r vloog en de
tweede opname was gemaakt, weer van "
Na weer een half uur naderde het sterntje
h was, was ik nii't zoo
zeker van het oogenblik van belichten als met den bal. Daar stond
de vogel heel even stil naast het nest. Een geweldige stoot en de
derde opname was gemaakt. Mijn platen waren oj) en ik kon naar
huis. 't Was een mooie dag geweest.

J. VijVEnnHRi:.

 den Amstel
te Amsterdam.

^OEN de Regeering in 1482 besloot de stad te

Td iepe gracht was om
ringd, werd ZIJ binnen een jaar tijds met een stm-ken
muur, ,,met vele schoone torens" «mmord. Die torens

en-
lijk versterkt Bove,
ht „metalen geschut
tiisschen 't bolwerk
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l)h CFU'KLSTEEN MET VOORSTELIINC,
]-AN HET RONDEEL DE ZIJDE

DER NIEUWE DOELENSTRAAT.

Oosterbecr en
Oetewaal, 3 stuk
ken „onder 't
gordijn" bewes
ten de Wetering
poort en nog 3
„onder 't gor
dijn" bewesten
de Leid SC he-

poort. In ieder
der 2 overige ka
zematten, zoo le
zen wij verder bij\\r , , , /.L'11 VVl VtilUtll IJl

„ -^k<-naar onder de vleugels van de Amstelbrug, stonden maar-  z.esponders; voorts onder twee bogen in twee kelders, 3
achttienponders „om den Amstcl te bestrijken." Het verdere
geschut en de ammunitie was opgeborgen in liet groote hallrond,
aan den Amstcl, „het Rondeel" genaamd. ,,Vijfhonderd voeten
vei ei, zoo lezen wij bij Commelin, ,,komt men aan den gewel-
(. igen toren Swycht Uirechi, zijnde met het voornoemde Rondeel
met den muur aan den anderen gekojipelt, een slot, tot bewaringe
des Amstds en Dwmgelandt der Utrechtsche, nu de Kloveniers
oefen. Ue sterkten begonnen bij de Haarlemmerpoort, volgens

anderen bij den toenmaligen Kruit- of Haringpakkerstoren aan het
IJ, bij de nieuwe Haarlemmersluis. Den singel volgende, kwam
men aan de Regulierspoort en was de uitleg weldra tot aan de
hchapenmarkt, het tegenwoordige Sofiaplein, genaderd. Tegen
den Amstel werd een wachthuis gebouwd met den toren ,,Leeu
wenburg en over den Amstel een houten brug geslagen, die
,,de Roode Brug genoemd werd, welke de west- en oostzijde
der stad met elkander verbond. Hier werd de oostzijde van den
Amstel gedekt door een sterkte naar de zijde der stads buiten
gracht, een hecht gebouw, dat om zijn halfronden omtrek, bekend
IS onder den naam van ,,het Rondeel." Volgens Wagenaar zou
het halfrond „beoosten de Roode Brug" reeds in 1480 gebouwd
zijn, volgens anderen in 1488, sommigen noemen 1535 als het
jaar der stichting. In een keur van 1566 wordt gewaagd van
,,de geërfde tusschen Grimnissersluis en het halfront aan den Am
stel. Het was een dier bolwerken, waarvan Gijsbrecht van Aem-
stel in Vondel's treurspel zegt:
'k Heb menigmaal bij nacht, het groot rondeel beklommen.
Dat aan den hoek van 't IJ die sterke stad bewaakt.
In 1546 werd de stadstimmertuin overgebracht naar het ter

rein tusschen het Rondeel en den Kloveniers-Doelcn en genoot
de stadstimmermeester vrije woning in het Rondeel. Dat was echter
van niet langen duur, daar men, zoo lezen wij in het belangrijk
opstel: ,,de houten fundeering van het Rondeel," door G. van
Arkel, waaraan ik hier het een en ander ontleen, door de ver
anderde tijdsomstandigheden het bolwerk wel weer eens noodig
kon hebben en werd het ingericht tot een ,,bushuis, tot berging
van stukken geschut, kruijt en andere krijgsbehoeftighcden." De
hooge en dikke muren waren van schietgaten voorzien en de
getraliede vensters gaven aan het gebouw een krijgshaftig aan
zien. Twee trapgevels aan de zijde der nieuwe Doelenstraat bracli-
ten eenige afwisseling in den somberen bouw. Het had een leien
dak en binnen het gebouw bevond zich een open plaats. Langs
den ronden muur ter hoogte van het verwulfde gangpad, telde
het vele ruime kamers en zalen, waar de ,,krijgsbehoeftigheden"
werden opgeborgen. In 1566 kwam Prins Willem over de Roode;
Brug Amsterdam binnen en bulderden de kanonnen van het
Rondeel om hem te begroeten. In de i6e eeuw hadden Burge-
meesteren een artilleriemeester aangesteld, die het opzicht had
over de stadswapenen en vrije woning genoot in het Rondeel.
In 1653 werd deze betrekking voor het
laatst beldeed door Pieter Egbertszoon
Vink. Daarna werd het Rondeel tegelijk
met den daar tegenovergelegen stadstim
mertuin weggebroken en de nieuwe Doe
lenstraat aangelegd.

In 1633 werd de houten Roode Brug
ook afgebroken en door een steenen
brug, later de Doelensluis genoemd,
vervangen, die op acht zware zuilen
rustte en zeven bogen telde. De acht
zware zuilen waren gebouwd op roos
terwerk, waaronder palen waren geheid.
In 1638 werd op de plaats van het

oude Rondeel een deltig logement ge
bouwd, zooals beschreven wordt m den
Atlas van Fouquet, (1783)- I"
werd een witte steen aangebraclit, ̂\'aarop
het Oude Rondeel was voorgesteld. Het
huis is daarna herhaalde malen ^'cr-
bouwd, waarschijnlijk het laatst in 1771.
In dat jaar werd het bewoond door den
logementhouder R. Wdters, che toen naar
het perceel Klovemersbiugwal hoek Rus
land, het latere „Wapen van Amsteidam

Deze trad, omstreeks 1838 in het huwelijk met den Heer
Hendrik Jan Wolters, die, versierd met het Metalen Kruis,
van de ,,tiendaagsche ruzie" was teruggekeerd. Hij liet het
hotel belangrijk verbouwen en van een geheel nieuwen voor
gevel met boogramen voorzien. Wel was het een hotel van
den eersten rang. De groote eetzaal aan den Amstel was door
Roskam met voorstellingen van bloemstukken en vogels beschil
derd. Vóór die zaal liep een lang balcon over de geheele breedte
\'an het gebouw over den Amstel. Maar vooral de kleine eetzaal
in liet ,,nieuwe huis" aan de Doelenstraat maakte, met haar
in olieverf beschilderd behang en plafond, een voornamen indruk.
Daarachter liep een zeer breede witmarmeren gang, die het ge
heele gebouw doorsneed, tot aan de ,,koepelkamer" aan den
.■■\mstel. Op de bovenverdieping was nog een herinnering aan
den pruikentijd; men vond daar de z. g. ,,poeierhokken," lange
liouten portalen, waar destijds de heeren en dames vóór het ont
bijt werden ,,gepoeierd," een kunstbewerking, die niet in de kamer
kon geschieden.

Het Rondeel heeft steeds zijn roem als hotel van den eersten
rang gehandhaafd. Omstreeks 1850 nam de jeugdige Kroonprins,
Willem van Oranje, met zijn gouverneur Jhr. de Casembroot,
daar voor eenige dagen zijn intrek. Ook Victor Hugo heeft er
gelogeerd en vond de antieke, kunstig gesneden bank in de ves
tibule zóó mooi, dat hij ze van den eigenaar kocht.

Na het overlijden van den Heer H. J. Wolters in 1875, werd
hij opgevolgd door zijn zoon Gerrit, Jan Wolters, die het gebouw
in 1883 in- en uitwendig liet verbouwen. Bij die gelegenheid gaf
hij den hierboven vermelden gevelsteen, die in een der kelders
was opgeborgen, ten geschenke aan het Rijks Museum; de steen,
Iherboven afgebeeld en thans gemetseld in een muur van een
der nieuwe bijgebouwen achter genoemd Museum, is eigendom
geworden van het Kon. Oudheidkundig Genootschap.

Omstreeks i8go werd het Rondeel door den Heer G. J. Wol
ters, die zich uit de zaken wenschte terug te trekken, verkocht
aan de Heeren Kamps en van den Berg. Daar de nieuwe eige
naars geen kans zagen de zaak in stand te houden, ging het Ron
deel in andere handen over, echter niet meer om aan zijn vroegere
bestemming te beantwoorden. Het gordijn was voorgoed gevallen
en er werd tot afbraak besloten. Aan den architect W. Hamer
werd de leiding over den nieuwen bouw opgedragen en 27 April
1895 had de aanbesteding plaats. Op 14 Mei van datzelfde jaar
dreunden de eerste mokerslagen op de muren van het Oud Ron
deel, dat tot den grond werd afgebroken, om plaats te maken
voor het bekende Hotel de 1' Europe. K. L. Schamp.

BOSCHBESSEN.
Hebt ge wel eens opgemerkt, dat ge van die lekkere kleine

vruchtjes, rijpgestoofd in het verborgen, daar op den groenen
bodem \'an het bosch, zulk een reusachtig aantal snoepen kunt
als ge maar wilt, zonder ooit ervan verzaad te raken ? Een
vreemd verschijnsel, waarvoor liet veelwetende volkssprookje
alweer een verklaring geeft.

Er ging eens —■ zoo vertelt het — een nurksche, hebzuchtige
knaap het bosch in om boschbessen te zoeken. Hij had al een
mooi korfje vol, toen daar plotseling de moeder Gods langs
kwam, die vriendelijk vroeg: ,,Wat heb je daar in je korfje?"
,.Niets", zei het kind stug. Want het was bang, dat zij van
de bessen mee wou hebben.

,,Ei 1", sprak de moeder Gods, ,,is het niets, dan zal je er
ook niets aan hebben !" En van dat moment wordt' niemand
ooit van boschbessen verzadigd,-hij mag er zooveel eten als hij wil.

DE R.

vertrok.
In het begin der vongc eeuw

Rondeel het eigendom van den HeeiISudcrcr, dio het bij z.jn oyrf.jdcn.
omstreeks 1825, naliet aan zijn

was het

nicht.
HET RONDEEL TE AMSTERDAM.

Aiiar th srhil.lerij ran .9, <!,• I7ie^,-r in het Amsterdamsciu Stai/hnif.
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De Hervormde Renaissance-kerken in Ne
derland, als zelfstandig bouwwerk gesticht

De Nieuwe Kerk te Arnhem.VAN onbekenden te mogen gewagen, die overwaard zijn
onze belangstelling in ruime mate op te wekken, prikkelt
den kunstzin van elk weldenkende. Daarom is het eene
lust op den architect dezer koepelkerk Antony Aytink

van Falkcnstein en op dit zijn werk, gebouwd in 1837, te wijzen.
Het valt zeer op, dat in den grootsten vervaltijd der bouwkunst,
toen men met ijver bezig was over geheel Nederland de waarde
volste architectonische gewrochten van weleer te verminken
en te sloopen; toen nóch de schoonheid der vormen nóch hunne
voorbeeldige constructie indruk maakten; onbeduidende en wan
staltige gevels alom verrezen; dat in dien kunstarmen tijd, het
aan A. Aytink van Falkcnstein gegeven was een monument te
stichten, dat ook bij de hedendaagsche hoogte der bouwkunst
met lof mag worden genoemd. Krachtig getuigt dit voor het
artistieke zijner gaven en herinnert eraan, dat in tijdperken van
achteruitgang — waarin zware slagschaduwen overheerschen —
tóch nu en dan een sterk licht doorbreken kan.
De Nieuwe Kerk is op eigen grondvesten gesticht op een plein

bij het groote postlcantoor, iets oostelijk van de in 1817 gesloopte
oude St. Janskerk, welke volgens de beschrijving van Arnhem door
Mr. J. Staats Evers in overoude tijden, door de ridders van
Malta en van Rodus, of St. Jansheeren op de grondslagen van
een heidenschen tempel was opgericht. In 1806 werd de St. Jans
kerk ten behoeve der Hervormde gemeente aan de stad Arnhem
afgestaan, welke in 1836 eigenares werd van het terrein, waarop in
1837—1838 de Koepelkerk (aanbesteed,voor / 52.000.—) .verrees.
Daar de schepper van een werk altijd hooger staat dan zijne

schepping, wordt men onwillekeurig ge
noopt allereerst kennis te maken met den
onbekenden architect, dien het gegeven
werd zich zoo zeer te onderscheiden, dat
hij als kerkbouwmeester eerder bij zijne
kunstbroeders der zeventiende en acht
tiende eeuw moet gerangschikt worden.
Eene opvallend merkwaardige verschijning
is dus deze artiest, die als stille in den lande,
onopgemerkt aan zijne tijdgenooten is voor
bijgegaan. Ongetwijfeld is het domperach
tige van het zwakke kunsttijdperk, waarin
hij leefde en werkte, hiervan de oorzaak.
Want Antony Aytink werd geboren aan 't
einde der achttiende eeuw toen de belang
stelling in de kunst tamelijk te niet ging
en de architectonische uitingen meer en
meer afnamen in kracht en gratie en over
gingen in de kille prestaties van den em-
piretijd. Nü zoude hij uitsteken als kerk
bouwmeester en als ontwerper van gebou
wen voor wereldsch doeleind'. Want ook
zijne typische Willemskazerne, in 1836
ontstaan, en zijn deftig Paleis van Justitie
(aanbesteed voor / 91.400.—) — beide te
Arnhem — getuigen levendig van zijne
gaven ook in deze richting. In den eenvou
dig bescheiden gecomponeerden gevel dier
kazerne weet Aytink eene rust in de wer
king der uitgestrekte muurvlakken te toonen, welke menig
hedendaagsch architect hem mag benijden. Aan de stad Arnhem
komt de eer toe den goeden smaak te hebben gehad den begaaf
den Zutphenaar reeds op twee en twintig jarigen leeftijd daar
heen te hebben getrokken. *)
Ook nu is A. Aytink van Falkcnstein eene onbekende figuur.

Dat het tijdschrift ,,Buiten" uitvoerig over hem kan berichten,
dankt dit aan de groote welwillendheid waarmede de heer J. G. A.
van Hogerlinden, Bibliothecaris van het Genootschap Kunst
oefening te Arnhem, de gegevens verstrekte. Het is ons eene aan
gename plicht hem openlijk hiervoor onzen dank te betuigen
daar door zijne hulp Aytink in breederen kring bekend wordt.
Nuchter en leelijk is het plein waarop de Nieuwe Kerk is gelegen,

nadat al het eerwaardig oude aldaar verdween. Waarschijnlijk
is deze ongunstige en kale ligging dezer koepelkerk oorzaak, dat
ze alom onbekend is, en zij tot heden geene waardeering vond.
Want evenals een mensch, zoo heeft zeker ook elk bouwwerk iets
rondom zich noodig, dat met hem harmonieert en samenstemt;
eene zekere atmosfeer, — als het zoo bestempeld mag worden —,
die de uiterlijke verschijning steunt en sterkt, opdat het dat
toonen kan, waarnaar het vraagt en waarop het recht heeft.
Onze koepelkerk is in dit opzicht uiterst schaars bedeeld; hare
situatie werkt eerder afschrikkend als een te koud bad in kil
seizoen genomen.

Rijkelijk wordt dit vergoed door het binnentreden van den
cirkelvormigen tempel, welke uitwendig schtzijdig is opgetrokken;
aangenaam verrast het echt kerkelijk karakter van het interieur,
waarvan intieme stemming uitstraalt. In het voorportaal, —
tegenover den ingang der kerk —, is eene groote grijs-blauwe
hardsteenen plaat aangebracht, waarop het volgende is ingebeiteld:
Kerkvoogden Mr. A. A. de Ruuk, Mr. A C. Visscker Bouricius, A. van

Goor, F. G. Meijbaum, Mr. A. G. G. Royaards, J. H. Blaauw, J. Ver-

Foto C. Steetibergh,

DE NIEUWE K

a,- Unnr eerstaenoemden voorzitter
burgt Jz. hebben, op den i4en ^ v Falkenstein, Architect,
den eersten steendoen leggen.

aangevangen en bezocht door Z. M.
In dezelfde week werd de bouw

den Koning \Villem I.

6 April 1918 weid afgebee - P j kapiteelen versierd,
koepelkerk dragen acht zuilen n J ^ j-uimte, door de toeden koepel, voortspiuit d^^ d^^
hoorders ingenomen, dejicM pua en

rondom eene vrije vraarboven een

zuilenrij aange-

bracht. E%nb i» & Ma;;.'K;;Fd™r deacl,t,zuilcnraidde,,jn
meter voor circulatie blijft. Ook jangi-
zeer mooi gevormd orgel zich bevindt, is
bracht. Evenals in de Mare-Keik 'l':' prhter het kerkeliik
het Godshuis niet sympathiek aan , zij storen en wlar
karakter niet; de uitdrukking van het Leto
diger; de lichtwerking ingetogener dan in zusteikcr e m
Het Hoor de sierliike lantaarn invaUend licht stemt samen met

relke het interieur door acht met hooge
uiidL oca.vel deze nóch mat, nóch gekleurd glas
is niet het minst dat door deze rustig werkende

rl,. ontwerper zich 't in bijzonder onderscheidt

den zachten lichtglans, we

lichtverdeeling
k

, de ontwerper
en M I cm ïdükt cam harmonisch geheel te scheppen we
religieus karatóer dat der Mare-Kerk te Lerde-n ™«trd . k

.,„u u.,., U/niitpn kfKMtel en de wanden der kerk zijn iic.

wel

eewelf van den houten koepel en de w

s

Het

zijn liclit-, , • tv
grijs, dc zuilen licht-rose getint. Evenals Adriaan Dorsrnan in
zijne Nieuwe Liithcrsclie Kerk aan den Singel te Amsteidam
(zie Buiten van 6 April 1918). geeft de ontwerper m het aantrekke
lijk koepelgewelf afwisseling en leven door jianbrengen van
cassetten van zeer schoonen vorm. Het keurig onderhouden

Godshuis, in 't bezit van goede acoustiek,
steeds verwarmd, telt elf honderd zitplaat
sen. Voor den predikant is in de nabijheid
van het preekgestoelte een doelmatig ver
trek afgezonderd. Daar in de Nieuwe Kerk
geene bediening gehouden wordt, is zilver
werk niet aanwezig. Beeldhouwwerk werd
niet aangebracht; voor de versieringen van
den preekstoel en de galerijen viel de keuze
op eenvoudig gevormde pilastermotieven.
Hoe stemmig ook dit interieur aandoet,
het mist dat verheffende van de Oostkerk
van Middelburg, en dat imposante, waar
van het koepelgewelf der Nieuwe Luther-
sche Kerk te Amsterdam getuigt. Maar dit
alles verkleint de artistieke waarde van de
Nieuwe Kerk te Arnhem niet, daar de twee
aangestipte koepelkerken zeventiend'eeuw-
sche scheppingen zijn; uit een tijdperk dus
waarin de kunst-uitingen inniger waren dan
nadien.

Uitwendig valt de bereikte harmonie

ERK TE ARNHEM.

van het gebouw zeer op. De met blauwe
leien gedekte koepel omsluit het gewelf
van den binnenkoepel; tusschen beide
gewelven is eene zoldering, van waaruit
eene trap leidt tot de sierlijke lantaarn.
De hoofdingang op het Zuid-Oosten

kenmerkt zich door eene omlijsting, welke,
door consolen gesteund, waardig aandoet. Dat elk kunstwerk
veelal één onderdeel toont, dat van oppervlakkigheid van den
artiest getuigt, wordt ook hier helaas bevestigd. In de acht
muurvlakken, waarop de koc-pel rust, heeft de ontwerper niet
dat gesclnmken, wat van zijn temperamentvol talent te verwach
ten was. Hl] leikt in deze deelen helaas de hand aan Adriaan
Doisinan, architect van de Nieuwe Luthersche Kerk aan den
Singel te Amsterdam, waar\-aii de uitwendige muurvLdcken
eveneens eeidcr zwak van uitdrukking zijn.
De lof, dat Antony Aytink van Falkmistein, scheppende in de

jaien 1836—1837 ver boven zijnen tijd stond, en hem als kerkbouw
er ^ gt'gund bij zijne kunstbroedershet beste en waardigste kunsttijdperk van vorige eeuwen

!h-elorbe7°rv?r^^ worden ontzegd. Die de Gelderschedieven bezoekt, verzuime met het interieur der Nieuwe Kerk
te bezien. Hem zal ongetwijfeld het
Godshuis boeien. steinmig-akkoord van dit

J. H. Schorer.

schrijffout te beschouwen^'^en
benoemd tot onderwijzer in k„ ,...L jJ")-Hij werd in 1S21 te Arnhem
oefening en op r janü'ari Genootschap Kunst-
het Genootschap gaf hij ten ueschentn ontslagen. Bij zijn vertrek van
teekeningen van zijn ontwerp der Willem , bem vervaardigde

"  " te oP^''y„^^^"^ka2erne. Door den raad der stad3 uct. 1627 benoemd C4.„j ,salaris van /6
25 Maart 1835 werd

00.—; reeds in 1829 kreeg hjj"
tot

werp dezer kerk zorgvuldig bëw'Jard®deV'etT;?f'^-®-.^^l''^^-"'"Sen van het ont-
kinri vq .

1  XT salaris'verhoVdto^^T^''^^'''''^^'?''^''/4°°^^
keurig uitger^oeïde^'°"°— In het archief

Een kind is te Arnhem^ geboren •' dn^ T''" "^'l^Heekend met A. A\ tink.
overleed te Arnhem 13 Aue i8jn onn ^^®j°"dsten in Zutphen. Hij3 Aug. 1840, ongeveer drie en veertig jaar oud.

l
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WONDERE VERHALEN
UIT DE WILDE NATUUR

dotn- F. St. Maks.

Vcrlaald door S. J. Barcnlz—Si'hönbcrg.

I.

DE JU-ESTER J'AN DE\ TOESTAXIJ.OFFICIEEL, in het groute Register van de Classilicatie
der Soorten, stond hij als Corvns coriiis. Niet officieel
was hij een bonte kraai, of een Deensche kraai. Wat
de waarheid betreft, was hij een gevleugeld onheil en

ccn dienaar van den Duivel. Tenminste, dat zeiden de menschen
van hem.

Kraaien worden verondersteld te zijn even zwart als hun
eigen hart — en niets kan zwarter zijn dan dat. Krar was vele
elingen — de meeste ervan zijn niet j'oor drukken geschikt —
maar zijn uiterlijk kleed was niet geheel zwart. Zeer zeker
waren zijn vleugels en staart gitzwart als een geheime zonde,
en zijn kop gaf den indruk alsof hij in inkt was gedoopt, maar
zijn heelc romp, borst, rug en lials waren roomwit.

Elk jaar was het Krars gewoonte, over de Noordzee naar het
Onbekende te trekken tegen den tijd dat de zwaluwen ver
schenen. Elk jaar verwaardigde hij zich ook weer op te duiken
— als de zwaluwen vertrokken —• uit het Noord-Oosten, uit
het een of andere dievenhol op de plaats waar men kon ver
moeden dat hij zijn misdadigen zomer doorbracht.
Men kan moeilijk zeggen dat hij aankwam. Hij was er.
Geen levende man of vrouw had Krar zien komen. Op een

avond was hij er niet; op een morgen was hij er. Wij echter,
die bevoorrecht zijn, weten, dat hij gedurende den winternacht,
dien wij bedoelen, midden in dien nacht aankwam op de
vleugels van een huilenden, rukkendcn, razenden, brullenden
Noord-Ooster.
Het was een bizondere winter, uitgebleven tot na Nieuwjaar,

en toen plotseling en vreeselijk. Hoe Krar dit wist kan ik niet
zeggen, maar het is een besliste waarheid dat hij dien winter
niet verscheen vóór twee maanden later dan gewoonlijk. De
inwoners zeiden dat het een slecht voorteeken was. Daar er

dien nacht drie schepen vergingen .en een sneeuwstorm later
aan land kwam, was het dit zeker.
De dageraad vond dus Krar in een witte wereld op een j\it

moeras, dat gisteren nog groen was geweest. Het was bitter
koud na den plotselingen sneeuwstorm, en de sneeuw lag
duimen dik.
Het groote, trotsche hert waadde er doorheen met sprongen

van zeven voet; de sluipende, grijze bergvossen gingen aan hun
moorddadige bezigheden lang na liet opgaan van een koude,
bleeke zon; de gluipende wilde katten, met onyx oogcn, gingen
geluidloos als schaduwen voorbij, en een groote, witte sneeuwuil
maakte jacht op witte hazen op klaarlichten dag. De heele
wildernis had honger — was hongerig en wanhopig.
Krar was een joviale schobbejak, let wel, en verscheen nu,

als gewoonlijk, met een bonten troep familieleden achter zich
aan. Krar beweerde niet dat hij dezen troep aanvoerde. Toch
wist hij, en zijn troep wist het ook, dat zij dag aan dag leefden
van Krars sclierpzimhgheid en alle wisten dat de oude Krar,
die een reus in zijn soort was, met het grootste gemak den
schedel van elk hunner had kunnen verpletteren met zijn
houweel-scherpen zwarten snavel en zonder eenig mededoogen
de verscheurde overblijfselen zou hebben opgegeten.
De oude kraai zweefde op langzame, zware vleugels. De wind

blies met een kracht van veertig mijlen per uur, en voor men hem
met kahm; kracht met den wind zag \'liegen, zou men gedacht
hebben dat deze vogel een plompe, logge vlieger was. Een oogen-
blik hing hij in de luclit. Hij keek naar een man en daar het in dit
seizoen — waarschijnlijk in alle jaargetijden — de vurigste wensch
was van al wat in het wild leefde, den mensch te ontwijken, was
deze daad op zichzelf al opmerkelijk genoeg.

Bovendien vond hij zijn man, een stip als een mier kruipend,
naast een meertje, op twee mijlen afstand. En Krar vloog met den
wind alsof hij een voortgejaagd stukje papier was, zijn bende
achter hem aan. ,t i , .

Krar herkende den man als een vogeljager. Had hij met een
geweer en was er ooit een \'an de kiaaienfamilie, die een geweei
niet kende? . , , > i i i
De knal die de eenden en de duikeenden en de zaagbekvogels

en de pijlstaarteenden in jdotselinge, heftige bmyegmg bracht,
vcriocï' cic vcrsiioouwdc stilte king vooi Kuu diclit bij de plek
kon komen. Hij kwam echter met den wind met de snelheid van
een sneltrein — alleen. Hij zag alles bliksemsnel.

Hij zag dat het een van die wonderbare scboten was geweest,
die het'hart van iemand Irreken, als tien vogels zijn aangeschoten
tegen een die gedood is; zag dat de man geen hond had en dat het
heidekruid en het riet daar in zulk een verwarring groeiden dat
alle zoeken naar aangeschoten dieren door den man hojieloos
zou wezen. .

])c volgende vijftien minuten /-at Krar als een steeiien l)eeld u])
een bevroren boom, luisterend naar de mooiste verzameling
menschelijke vloeken, die ooit een kouden morgen te schande
maaide. Maar de man vertrok, vijf eenden meenemend.

Foto C Steenbereh.

DE NIEUWE KERK TE ARNHEM, INWENDIG.

Toen kwam Krar ten tooneelc.
Hij haastte zich niet. Een wilde i'rijbuitm- haast zich nooit.

Hij wist wel beter. Hij liet den man weer tot een stip j'ersmelteii
aan den tegenover liggenden oever van het meer voor hij zijn
zwarten kop ophief en een langgerekt: ,,Kurra, kurra, kurra!"
uitstiet.

De kreet trilde over de eenzame, smettelooze vlakte, en oogen-
blikkelijk kwamen in een lange rij, acliter elkander, laag en zwaar,
Krars familieleden op hem af. Nu moet men, ora ten volle te be
grijpen wat volgde, weten dat het vinden van een aangeschoten
eend tusschen het dichte riet, juist een graad moeilijker is, dan
het vinden van een verloren goeden naam. Bovendien was de metho
de, gevolgd door deze vogels misscliien wel leerzaam, maar niet
aangenaam. Het scheen noodig, als deel van het werk, onmiddellijk
een helscli kabaal te beginnen; te krassen en te krijschen en te
vechten en met de vleugels te klepperen en te krakeelen, en iedereen
uit te schelden — en het rumoer was afschuwelijk. De lielft van
de misdadigers der moerassen — het gemeene gespuis dat altijd
in den winter rondzwerft — de magcrc> kauwen, de WTTkeloozc
muisvalken, de uitgehongerde- kraaien, de gemee-ne aaskraaien —
al deze verschenen aan den loodkleurigen horizon, hopend op buit.
Het was de man echter, aan de overzijde van het meer,

die alle kansen bedierf welke de aaskraaien en kauwen ooit luidden
om te verslinden, u'at de kraaien hadden overgelaten. Hij hoorde
van verre de vreugdekreten, en hij keerde terug, oji een draf en
vreemde vloeken uitstootend- Hij kende de mantelkraaien van
ouds.

Krar, met één oog op den naderenden man en één oj) de wereld
in het algemeen, bleef kidm en methodiscii een ongelnkkigen wilden
mannetjeseend ontleden, en zijn bende wachtte, vretend, op zijn
waarschuwing.
De man kon ze nu heel goi-d zii-n en hij versnelde zijn staj). Hij

schreeuwde ook, want het is geen pretje te zien hoe het resultaat
van het beste schot dat men in drie jaar heeft gedaan, in de kelen
van vuile bandieten verdwijnt.
Nog gaf Krar geen teeken.
Ten slotte was de man op honderd meti-r afstand — tachtig,

zeventig. Krar hield op met eten en hief zijn kop op, het korte!
schrille ,,krar-krar-krar" uitend, dat eenigszins klinkt als ,,je
kaanniet, je kaanniet, je kaanniet. ' En wat meer is, hij sprak de
waarheid. h.,n iedere zwarte en grijze kop en hals ging omhoog en
was stil.

De zej'entig meter verminderden tot zi-stig; de zestig tot J'ijftig-
neen, \'ijfenvijftig.

Kurra! schreeuwde Krar, en zakte twee meter met den wind,
als een langzaam vallend jirojectu-l, terwijl zijn i rienden J'olgden.
Toen gingen zij op steenklompen in het rond zitten en maakten
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opmerkingen tegen elkaar omtrent den man, zijn fouten en de
vele dingen, die hij nog moest leeren.
Wat den man betreft, liij waadde tot aan zijn knieën in de sneeuw

en het heidekruid en ontdekte de geraamten der wilde eend,en.
Maar eensklaps vloog Krar met den wind naar aan

leiding van een kreet, een ver gefluister, als van iemand, die in
gevaar verkeert, een kreet, die Idonk, verdween, en weer klonk.

Hij was geheel alleen, want zijn mededuivels verkozen te wach
ten tot de man voorbij was, en wilden dan nog een eend opdiepen,
welke aan hun eerste onderzoek was ontsnapt. Zij verwachtten
Krar voor donker terug.

Terwijl de groote kraai plomp en zwijgend over de golvende,
maagdelijke vlakte zweefde, werd het onmiskenbare, voortdu
rende brullen van een branding — die tot nu toe slechts als achter
grond van de stilte van het moeras had gediend, een toenemende
bedreiging. Uc sneeuw stoof hier en daar in rukvlagen onder hem
tenvijl de golven nu en dan ver in zee uiteen barstten. Op sommige
])laatsen echter stoof zij in haastige, fluisterende wolken, die op-
r.tegen, voorthuppelden, struikelden en als een tapijt zonder eenig
doel neervielen. En al dien tijd floot de wind een scherp, huilend
lied door de slagpennen van Kfar's vleugels en rukte en plukte aan
hem alsof hij hem smeekte naar het land terug te keeren.
Krar kan of kan niet de duivel geweest zijn, zooals de herders

hem noemden. Een schurk was hij zeker — vrijbuiter, opschepper
en bullebak zou hij altijd zijn,
maar een lafaard was hij niet.
Ook had hij een grimmige stijf
hoofdigheid, die hem ver kon
brengen of elk uur den dood kon
brengen.
Het was het blaffen van een '

vos, dat zijn oor had getroffen.
Het kwam weer met een scher
pen rukwind — een kort, terrier-
achtig geblaf, met een vreemd
soortig en spookachtig keelgeluid
aan het slot. Krar wist,dat wanneer
dit geluid brutaalweg in het voUe
daglicht over het moeras klonk,
er meer dan gewone dingen aan
den gang waren. Daarom haastte
hij zich. Hij hield van ruzie; er
was gewoonlijk iets voor licin
daarbij te halen.
Binnen korten tijd werd het

strand zichtbaar. Stel u een lijn
voor waar de sneeuw ophield en
een niet veel minder witte, ko
kende, rollende, schuimende, woe
dende Noordzee in flarden vloog
in een mist van jagend, sputte
rend schuim. En dicht bij die lijn
een gewone groote Noorsche
walvisch, op het strand geworpen
en verbaasd, vergeefs vijftig voet
hoog schuim opwerpend in zijn
pogingen tegen dien helschen wand
in buiten het ondiepe water te
komen.

Maar Krar zag niets van deze
dingen, of, als hij ze zag, weigerde
hij er belang in te stellen, zooals
hij, als kraai, blijkbaar had be-
hooren te doen. Een kleine, ellen
dige groep, geen vijf \'oet van den
rand van liet water, had I zijn
heelc aandacht getrokken. Voor
dit groepje was hij gekomen,
had hij het genot opgegeven

wilde
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DE OUDE GEVANGEN

houden,
een den gek

van alle

-  - -- man te zien voor
en wilde eend te eten — bijna de lekkerste

Nu hi'bben wij reeds gezegd, dat Krars snavel te vergelijken was
jij het scluu-pe einde van een houweel. Bo\-endien was zijn wijzebij liet sclu'rpe - . i t ,
\'an gebruiken daar\'an ook houweelachtig, en daai hij bestuurd
werd door kalme, er\-aren en wrecde hersens, was het even prettig
als tegcno\'er een dolk te staan.
Daardoor had dus de vos een zeer onaangename een en een

kwart minuut, en oogcnblikkelijk alles omtient zijn piooi vcigetend
— de laatste slag was gevaarlijk dicht bij Keinaards linkeroog aan
gekomen — begon hij oin en oin te dmaien. legen den tijd dat hij
het in zijn hoofd kreeg te> gaan liggen en oin te roUen, had Krar
liegrepen, tot zijn \-errassing en intense' geruststelling — want hij
wist dat hij geen portuur was voor e-eii ge'wonen \'os dat dit geen
gewone vais was.
Het was eigenlijk lieeleinaal geen \-os; men kan niet met recht

een vel, als ee'ii trommel gesjiannen over uitstekende ribben, een
grooteui ke)j) e'ii een staart, ei'ii \*os noemen. Dit v'as alles wat er
was overgeble\'en van een \'os, en er'eneens van zijn kameiaad;
honger liad cle rest genomi'ii. Men zag aan den vreeselijken blik
in de holk' oogi n dat de dieren alles zouden trotseeren om eten te
krijgen.
Krar was overal tegelijk. De rollende vos, eenmaal neergevallen,

kreeg geen tijd om weer op te staan. Er bestaat geen ridderlijkheid
's winters in de wildernis; alle wetten zijn verbroken, ieder vecht
voor zichzelf. Krar echter, hoewel niet zoo jong meer, was in de

lieste conditie. Zijn zaak was het
in elke kwestie het laatste woord
te liebben ; den overwonnene op
te eten of als het te erg werd den
reeds uitgeputten overwmniaar
aan te grijpen. Hij was bijna
dik te noemen.

(Wordt vervolgd).

Zonsondergang.
Het dorre bronzen heideland
Eindt waar blauwgrijze

ncvelingen
De bosschcn dragen, tcekeningen
Koolzwart op westerwand.

Nog klaart in hemelkoepel dag,
En leeft om zilv'rcn wolken

vlokken,
Lacht door het veld van blanke

klokken,
Jfezoomd met schuimig rag.

De zon-pauw

IS TE ENKHUIZEN, SINDS

LANGEN TIJD BUITEN GEBRUIK. DOCH NOG VER
SCHEIDENE CELLEN BEV.ATTENDE.

sterft op 't
hemelstrand.

Zijn \-ogellijf vaneengcreten
Bloedt tusschen wolken, rauw

gesjjleten,
In grotmuil goud getand.

Zijn breede zilv'ren waaierstaart,
Sleejrt zwaar langs de azuren

pleinen.
En doojjt zijn pennen in

karmijnen,
Vuurrooden wolkcnhaard.

Hoog zegeviert liet avondrood...
hm bloedig jraarse wolkenbanken
Bedekken 't goudgraf met hun

flanken
De winti'i'dag gaat dood

eenden

Want
kraaien

tcnvijl de rest van de wereld honger leed.
twee van het groejjje wai'en vossen en de andere twee

bonte kraaien zooals Krar, maar aaskraaiea.
Een van de kraaien scheen in moeilijkheid te zijn, want zij lag

(IJ) den giond met de vleugels hulpeloos__uitgcspreid oj) de sneeuw, en
de andere was ook m moeilijkheid, want hij wilde zijn makker niet
ycrlaten en was cycneeiis niet in staat stand te houden tegenover
wee vossen zelf.s al waren ze niets dan vel en been en een staart.

e sneeuwstorm had de twee vogels overvallen terwijl zij \'an
. candmayie naar Engeland trokken; had den halven nacht ze
op vreesehjke wijzc als speelbal gebruikt, en ze ojj het strand ge-
\voipcn, zoo uitgeput en door elkaar geramcid, dat het wijfje was
ineengezakt waar zij neerviel. Zij had zelfs niet de kracht te vluch-
ten toen de uitgehongerde vossen kwamen.

loen beluiagdc het het Noodlot dat de mannetjes-vos blafte;
dat de wind het geluid naar het oor van Krar droeg ; en dat daar
door dingen zouden gebeuren, die niet oj> het oorspronkelijke
jirogramma stonden. '
Toen deden de vossen een gezainelijkcn aanval en terwijl de

eene met den manncties kraai begon, schoot de andere toe op het
wijfje. Op dit oogenbhk echter verkoos Krar — zij wareiTte druk
li.'zig geweest, om \'oor dien tijd op hem te letten — op den
van dien anderen vos neer tc strijken. rug

J. G.

Van waar komt
Zeker Italiaansch edelman

de naam Macaroni?
hield bijzonder veel \'an een lekker

maal en bezat een der bekwaamste koks. dien men zich denken
kan. De man beieidde niet alleen de bekende gerechten op de
uitstekendste wijze, maar trachtte steeds door nieuwe, onbekende
gerech ten zijns meesters smaak te streelcn. De edelman echter was
moeilijk te voldoen en reeds twee, drie keer achtereen was een
proefneiniiig mislukt. Daar wist het genie van den kok het gerecht
t  KICK (II, dat dooi toexallige omstandigheden den naam van
macaroni krec^g. loen liet nieuwe giwecht, dat met de beste Par-
inazaansclie kaas en een saus au bo uf a la mode vermengd (zoo
als ze nog heden op bicilië wordt ̂ •oorgcdiend) den edelman ge-
piesenteerd werd, keek hij er eerst met een scheef oog naar. Wel-
vïVt 1 1*^^' had, verheiderden zichM-iütevredcn riep hij: cari! (heerlijk). Steeds sneUer
hpa *^1^^ woldra, daar het hem heel goed

!n, t ma cari! (zeer lekker). Ten laatste
,, gerecht h('m zoo goed, dat hij vol tmthousiasme

.V 1 .m-li n T^'-' vulde: ma caroni! (bijzon-(1(1 ludlijk). En tot m lengte van dage ' "
dezen naam behouden

zal zeker het gerecht

B. Knoop.

*,.


