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BOEK II.

Het land van de alk.MAGNUSS slaakte een zucht van \-erlichting en begon
daarna de Denen te vervloeken. Duizenden jaren ge
leden was IJsland door Scandinaviërs bevolkt. Deze
brachten den ouden taalwortel met zich, waarvan alle

moderne Scandinavische talen zijn afgeleid.
In dit stille, afgelegen oord is de taal onveranderd gebleven,

en wanneer men twee IJslanders een gesprek hoort voeren, hoort
men dezelfde taal als in de dagen van Snorri en Burnt Xjal.
Hun gedachtengang is eveneens nagenoeg dezelfde gebleven,

met dit verschil, dat, inplaats van er uitdrukking aan te geven
door stokken en speren, zij nu pen en inkt en woorden gebruiken,
en dat hun oorlogsveld inplaats \-an de vlakte van Thing\'aellcr,
nu is geworden het gedrukte blad papier en het kleine, \'an grijzen
steen opgetrokken Parlementsgebouw, midden in de stad.

Iedereen doet aan politiek, en er zijn twintig, grootendeels
politieke dagbladen, die elk een oplaag van een paar duizend
exemplaren liebbcn, gekocht door mannen van Magnuss' slag.

IJsland staat onder Deensch Protectoraat. Dit gaf den
IJslanders een eigen bestuur, en doktoren, opvoedkundigen en een
kanonneerboot om hun visscherij te beschermen, en toch haten de
IJslanders de Denen. Waarom? Omdat dit krachtige ras nooit
het kwaad kan verge\'en, hun in lang vervlogen jaren door de
Denen aangedaan.

Magnuss schold dus op de Denen en Olsen deed mede, totdat
zij de steenen scheepshelling bereikten, welke recht uit zee, naar
de hoofdstraat van de stad leidde. Zij wemelde van menschen:
vrouwen, kinderen en mannen. De hah'e bevolking was uitge-
loopen om de bemanning van Leith te \-erwelkomcn, en toen de
twee kabelmannen zich een weg door de menigte baanden, kwam
er geen einde aan de handdrukken der mannen en zijdelingsche
blikken der vrouwen naar Ericsson's knaji gelaat.
O, die vrouwen van IJsland! Welk mysterie ligt in de uitdruk

king harer gelaatstrekken!
Mooi of leelijk, donker of blond, dat maakt geen verschil. Het

is alsof zij nooit hebben geglimlacht. Zij schijnen vervuld van de
herinnering aan de een of andere sombere, en toch verheffende
gedachte. Men zou zich kunnen \'oorstellen, dat een groote nati
onale held den vorigen dag was gestorven en dat dit feit slechts
den vrouwen bekend was.
„Ik zie je vader niet," sprak Magnuss, die de vorige maal toen
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4. zAïirlprc'ii Ijricsson litid ontmoet,
hij in Reykjavik was geweest, den ouderen
„Hij is dood," antwoordde Encsson. verwonderd aan.
Magnuss bleef stil staan en Z'i-g Al,"
,,Uood? Wie heeft je dat verteld.
,,Bjarni Olsen. Hrhtbewouen Magnuss, dat zijnVoor ..o„ oogonb .k dad,l ̂  „

MTcnd het hardste hait tei Ycrua ^ .„T,rt welke zoo krach
diens lippen beefden, besefte l,i] de hevige smart, Yclki zoo kiacü
tig_ werd onderdrul^. Zoega-

armHij greep zijn

'"'oLhoo,. hot to'gon tk-n uur l.op, uus hot tucli nog hrldorml hnar gogoltd SltiSe
gohod rvukkor ou in * » do havonig;
Deensche matrozen \ an dc Kanonnen , j,,. binnen
Fransche matrozen van een visschersvaartuig dat was binnen-
géloopen om hersteld te worden; menschen, heen en weer gaande,
wm en naar de „Bothnia" en mannen van
schen robbenjager, welke den daarop volgenden morgui zou

''"ReN'kjavik ligt aan de zeezijde van een woeste xlakte, welke
zich "in gebroken rotsstukken uitstrekt tot aan dim voet va" de
heuvelen van een groot, \-ulcanisch jilateau, dat dm gchcdin
gezichtseinder bee-olkt met \-ormen e;an ruiters m lange gewaden,
die in vluggen draf rijden en zicli diep neerbuigen.

Alles is nog jirecies hetzelfde, zooals het was bij het ontstaan
der wereld, toen de Sauriërs de zwarte kust bevolkten, en de vuren
der vulcanische heuvelen den gloed beantwoordden \am de Snaefel,
tachtig mijlen ver gelegen, aan ilen anderen kant der haxatjord;
precies hetzelfde, met dit onderschi'id, dat de Sauiitis zijn vei-
dwenen en de vuren zijn uitgedoofd.
De straten van het kleine stadje aan de zee lelden u, met een

uitzondering, geen \'an allen fluiten de stad. Zij biengen u naai zee,
naar prikkeldraad en ojiengesneden schelvissclien, die op de lava-
blokken liggen te drogen. Sleclits een enkele weg leidt naai de
binnenlanden, langs heete bronnen, naar de lieuvaden in het ver-
scliiet en Thingvaeller. Het is de eenige weg op IJsland, welke
zich. over eenigim grooteren afstanduiitstrekt, im vandaar heeft nien
een mooi uitzicht oji de heete bronnen, waarbij zich de wasscherijen
van de geh.eele stad bevinden; en achter dien rook verheft zich
het lejirahospitaal, in de verte aan den oever der zee.
Er stonden veel menschen \"oor de toonbank van het ,,Z<)ega-

Hotel", want het liigi tegen sluitingstijd. Het is de vreemd-
soortigste plaats tiu" wereld, want wanneer liet Parlement zitting
heeft, kan men daar in het seizoen een lid \'an liet Parlement
zien zitten, den kapitein van een walvisclivaarder, of een Groen-
landsche robbenjager, die er zijn rum drinkt, een Lord die voor
de zalmvisscherij is gekomen in gesjirek met zijn helper, Franschen,
Duitschers, Denen, Oostenrijkers, Zweden, Engelschen, Ameri
kanen, .Amerikaansche IJslanders, Zwitsersclie gidsen, dicliters
uit de stad zelf, en journalisten, behah-e nog de ponv-verhuurders
en de inlandsche gidsen.

Magnuss, die een kamer en dranken had besteld voor hemzelf en
Ericsson, zag om zich heen om een plaats aan een der tafeltjes te
bemachtigen, toen een groote man, die daar dichtbij zijn courant
de ,,Visir ' zat te lezen, deze neerlegde, ojrstond en oj) hem toetrad.
Het was Helgi Stefansson, de gemeente-notaris en een der voor
naamste advocaten van Reykjavik.

,,\Jel, daar zijn Erikr Ericsson", ziude liij, ,,en Jonass Magnuss!
Dat is een verrassing. Je helit zeker Iset treurige nieuws reeds ge
hoord ?

„Van mijn vader?" vroeg Ifricsson.
,,Ja. Het was een slag voor de gidieeli' stad, want gi'cn man was

zoo geeerd als hij. Maar heb je mijn brief niet ontvangen?"
,,. een, spiak Ericsson. ,,Ik lieb van niemand een brief gekregen

en ik hoorde het eerst van Bjarni Olsen."
,,Zoo, z()o, zeide Stefansson, ,,liet zal je dan wel verwonderen

tl butlt'' '''V .«"lel hael opgespaard, alles r-cilig
bent "ik b ^'i "eEel^Danki, m dat jij de eenige erfgenaam
•mdtn ti t i-t ' 011 liet testament, even als alle
kantoor ^ ^ ^vaaule, zijn in verzekerde bewaring op mijn

,,Een flinke som treld?" -nir-il.- T.-.-m . , , t.

ge

verdiend met
laris.

„Een groote som geld ? Hoiweel dan
,,\\el, er IS meer dan aclitduizend

en kleini'i

bel

'e bedragen
\'an zijn

wel?"

,1,.^ ; . ■, l'li'omir*) op de Bank, goed
je het zoudt willent^ty:oSr&' ronur i .p zal brengen,

ons zeggoii

egd, en dan het huis
als
kronur als alk.  Ie onkosten zijn betaald "

,,lienduizend kronur!" zeide bb-it.
Het scheen liem toe, alsof
de een ol ander

.  ], ^

, tienduizend

- ^■eliu iigd en \-erbaasd.
een ol andere toovenaar w-is l''.e'dige Stefansson

lijkheid te bestaan. ,,Tienduizend'hr om in werke-Hij bezat niets." Tionur! Maar dat is onmogelijk!
*) Kronur heeft de rvaarde van zcvent

ifï eents.
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,.0, hij was een gesloten man. Niets ? Wel, hoelang dreef hij dat
zaakje al? Meer dan twintig jaar. Het is waar dat hij zoo nu en
dan slappe jaren had, maar liij hield vol en liet de kronur \'oor
wat ze waren, en nu zie je het resultaat. Wkd, ik moet weg. Je
wilt natuurlijk morgenochtend wel bij mij op het kantoor komen.
Ik heb mijn adres veranderd. Ik woon nu dichtbij de Landsbanki.
Iedereen kan je den weg wijzen."

Hij vertrok, en Ericsson wendde zich tot Magnuss. Hij \-er-
wachtte dat deze hem zou gclukwensclicn. Doch Magnuss zweeg.
Afgunst verteerde hem. Hij liad zijn geheele leven hard gewerkt,
en zich vaak genoegens ontzegd, kronur bij kronur op zij gelegd,
hij had tegenover zijn kameraad gepocht f)p de drieduizend kronur
die hij op de Bank had liggen, en nu had Ericsson, die nooit ge
spaard en zijn geld aan vrouwen \-crgüoid liad, opeens tiendui
zend kronur in zijn bezit!

,,Vyel, wat scheelt er aan?" vroeg Ericsson.
,,Niets, niets", antwoordde Magnuss. „Daar ga je en geluk met

je geld, allioewel het driemaal zoo\"eel is, als waar\-oor ik al die
jaren heb gewerkt."

Hij brak de suiker aan stukken, liet deze vallen in zijn glas
warme rum, als een ondeugend kind; toen dronk hij het leeg.
Er waren tranen in zijn oogen, en zijn glas met een smak oj) de
toonbank neerzettend, veegde hij zijn mond met den rug \'an zijn
hand af, en haalde pijp en tabaksdoos uit zijn zak.
,,Magnuss," zei Ericsson, die hem scherp had gadegeslagen,

,,je bent een lastige kerel om mee om te gaan."
Magnuss keek naar den plok tabak in zijn hand, welke hij met

zijn mes bewerkte.
,,Nu," sprak hij, ,,als ik dan zoo moeilijk ben om mee op te

schieten, is het misschien beter dat je een ander zoekt."
,,Je bent lastig om mee om te gaan," vervolgde Ericsson,

,,en geen ander op die oude hoeker, waar wij zoo pas vandaan zijn
gekomen, zou je tegenstrijdigheden en je lastig humeur hebben
verdragen zooals ik."

Hij schoof de glazen over de toonbank naar de buffetjuffrouw
toe, om ze weer te laten vullen.

,,Je hebt ruzie gezocht met Helgi Olsen, met Neilsson, met mij en
ik ben de eenige die je vriend is gebleven."

,,Ecn mooie vriend!" zeide Magnuss, ,,en hoe heb je je vriendschap
getoond?"

,,Door jou, als je te veel op hadt, uit kroegen te halen, en door
je, zooals in Tonkin, op mijn rug te dragen toen je stomdronken
was, met een heele troep schreeuwende kinderen achter mij aan.
Hou nu eens even je mond, tot ik de rest van mijn meening over je
heb gezegd. Ik bleef je trouw omdat je dat waard bent en je
bovendien de eenige waarachtige vriend bent, dien ik ooit heb ge
had. Je bent 't nog, en de helft \'an dat geld is 't jouwe, als je het
wilt hebben."

Magnuss, die zijn glas terzijde had geschoven, alsof hij zich niet
wilde verwaardigen met een man als Ericsson te drinken, staarde
zijn metgezel aan, alsof hij niet begreep waar deze heen wilde.
Toen, ziende dat Ericsson het meende, kleurde een blos zijn gelaat
en hals, de blos van schaamte over zijn eigen minheid. Ericsscm
had zicli niet alleen zijn meester getoond door de hulp \'an zijn geld,
maar ook omdat hij had bewezi'ii de grootmoedigste te zijn.
,,Dank je lekker!" sprak Magnuss. ,,Het geld isvanjou. Ikhebge-

noeg en geld dat ik niet zelf heb verdiend, is voor mij geen geld.
Maar toch dank ik je." Plotseling kwam zijn betere natuur boven,
en baande zich een weg door den nevel van kleinzieligheid, ja-
loersclilieid en haat om het geluk \-an een ander, en zijn hand
uitstrekkend, drukte hij die van zijn vriend.
Het was iets eigenaardigs dat, ofschoon Ericsson steeds het

slechte in Magnuss wakker riejr, dit gedurende hun langdurige
vriendschap was verminderd.

Ericsson luid liet menige slag toegcbraclit maar zijn natuurlijke
edelmoedigheid en de onbewuste vriendelijkheid in zijn karakter,
liadden altijd overwonnen. Daarentegen had ^lagnuss op een
vreemdsoortige wijze het goede in Ericsson ontwikkeld. Diens
grootmoedigheid om Magnuss de helft van zijn plotseling \-crwon-en
fortuin aan te bieden, zou nooit tot uiting zijn gekomen, zonder
Magnuss' invloed.
,,Nu," sprak Ericsson, ,,het aanbod is er, en het staat je vrij

het aan te nemen of niet, of zullen wij ons geld samenvoegen en
compagnons worden ?"
,,Compagnons ?"
,,Wel, herinner je je niet dien avond dat we langs de kust van

Noto kruisten en dat ik je toen voorstelde naar de Breidifjord
te gaan en daar een visschcrij te beginnen ?"

,,Jawel," zei Magnuss, ,,clat was 'k zoo half en half vergeten,
maar verleden keer zei je tegen mij, toen ik je voorstelde met
mij naar de Breidifjord te gaan, dat je in Keykjaidk wilde blijven."
„Ja, maar toen had ik ook nog geen tienduizend kronur, zie je ?

Daarmee kun je heel wat beginnen. Je kunt mede-eigenaar worden
van een visschcrsboot, of een stuk koopen van het gedeelte der
rivier, dat liet eigendom is van je oom. Bovendien heeft Reyk
javik, nu mijn vader is gestorven, niets aantrekkelijks meer voor
mij. Ééns was liet de geheele wereld \'oor me, maar nu ik Kopen
hagen en andere vreemde havens heb gezien, schijnt liet mij een
klein nest toe. Het is niets dan een visschersplaatsje, dat doet
alsof het een stad is, en daarom ga ik liever naar een klein visschers-
dorp, waar het rustig is en waar minder mcnschen zijn."

Magnuss was eensklaps \'uur en vlam. Een gift in baar geld
wilde hij niet aannemen, maar compagnons worden in een zaak.

waarin hij door zijn werk en kunde als zeeman en vissclier, zijn
tekort aan kapitaal kon aanvullen, was heel w t and rs.
„Waarachtig," zeide hij ,,Dat voorstel staat me aan Ik kt n de

Breidifjord van Flatey 'tot Breidavik, en niet slechts de Brei
difjord, maar de Ealknaf|ord en de .Ainafhnxl en fle geheele kust
tot Adalvik ook. Ik doe mih ie mee. wat je (lole beeint, maar onder
één voorwaarde. Dat we klem be'innen.
,,Volkomen juist!" sprak Ericsson , lu t is befe i iviein te beginnen

en groot te eindigen, dan groot te beginnen en Idein te eindigen.
Maar wij kunnen geen jilamien maken, vóór wij daar zijn. Hoe
groot is Skarsstöd, waar je oom woont ?

,,0, groot genoeg voor ons," antwoordde Magnuss. ,,Er is een
herberg, waar wij kunnen wonen, maar Stefan Gunarsson zal ons
zeker bij zich aan huis willen nemen. Hij leeft alleen met SchwaUa.

Ericsson had Schwalla bijna \'ergeten, en het hooren van hiiar
naam maakte hem een oogenblik stil. Sedert de gelieimzinnige
gebeurtenissen op de kust van Noto, had hij met geen enkel
meisje gesproken of naar een gekeken. Hij verafschuwde de geheele
vrouwelijke sexe.

,,Ik zal wel in het logement gaan logeeren," zeide hij. ,,Ik heb
geen lust in gezelscliajr, ik zoek een plaats, waar men niet altijd
menschen ziet of tegen hen hoeft te praten. Ik ga daar heen om te
werken, en hoe eerder wij werk liebben, hoe beter."

iilagnuss stemde stilzwijgend toi'. Hij dronk het overschot van
zijn glas rum leeg, want het was sluitingstijd; daarop volgde hij
Ericsson naar liun kamer onder de hanebalken. Het was hem niet
ontgaan, dat het noemen \'an den meisjesnaam Ericsson somber
had gestemd, en \'oor de honderdste maal pijnigde hij zijn her
sens ermede, wat hiervan de reden zou zijn.

Dien nacht hoorde hij, terwijl hij wakker lag en luchtkasteelen
droomde voor de toekomst, dat Ericsson zich onrustig in zijn
bed bewoog. Tegen den morgen schrikte hij wakker, doordat di'ze
in zijn slaap hardop schreeuwde. Hij sprong uit bed en schudde
hem wakker.

„Wat scheelt jou?" riep Magnuss uit.
,,De Japansche," antwoordde Ericsson, met oogen vol ontzet

ting om zich heen starend. ,,0, ze is weg!"
Toen, klaar wakker, viel hij in het kussen terug, en mompelde

dat liij gedroomd had van een geest.
ülagnuss echter wist. dat hij van een meisje had gedroomd.

HOOFDSTUK III.

Bij Stefaxsson.

Den volgenden morgen verlieten zij, na ontbeten te hebben,
het logement en begaven zich naar het kantoor van Stefansson.
Ericsson was volkomen opgeknapt en scheen zijn nachtmerrie
geheel te zijn vergeten. Magnuss was stil en afgetrokken. Het ge
heimzinnige gebeuren, zijn metgezel oi'erkomen, dat hem in
benauwde droomen achtervolgde, en hem totaal veranderd had,
oefende groote bekoring uit op zijn gemoed.

Nieuwsgierigheid was een van zijn zwakheden, en wat deze
zaak betrof gedroeg hij zich als een vrouw.

Zij \Toegcn den weg naar Helgi Stefansson en troffen hem thuis.
Stcffansson was een der notabelen van Kcvkjac'ik, ongeveer
in rang gelijk met den Burgemeester en den Engelschen Consul,
want in Reykjavik is, evenals in London, het gezelschapsleven
in klassen verdeeld.

De Bisschop bcldeedt de eerste plaats, dan komen de Minister
van IJsland, de voornaamste doktoren en volksr-ertegenwoor-
digers; daarop volgen de burgemeester, de \-oornaamste vertegen
woordigers der wet en de konsuls. De journalisten wrtegenwoor-
digen een op zichzelf staande klasse, tusschen die i'an den burge
meester en de hoogere standen der zakenmen.schen in en deze
laatste vormen weer verschillende trajipen boven b.et visschersvolk.

Hoewel \"an zee uit, of wanneer men door cU' straten loopt,
Reykjavik op het eerste gezicht niet veel meer schijnt dan een
opgeschoten visschersdoi-p, is het inderdaad een .stad van een niet
te onderschatten finantiëele beteekenis.
Het maatschappelijk leven, welks seizoen begint bij de eerste

stralen van liet Noorderlicht, duurt voort met bals en partijen,
totdat de Lente de eerste belofte \-an een zomer zonder einde
over de Faxafjord brengt. Maar deze vreemde stad tam gegolfd
plaatijzeren huizen, tinnen daken en vischdrogerijen op blokktn
van ku-a, is meer dan een maatschappelijk middelpunt. Het is
er ook een \-an bcscliaving.

Zooals gij de poëzie c'indt tusschen de wilde bloemen aan den voet
der Jokulls en in de woeste valleien van basalt, vindt gij hier,
in deze afgelegen stad aan de Faxafjord, alle gcwoelens voor het
inooie en grootsche niet alléén bij de hoogere standen, maar ook
in de volksklassen.
De visschcrs en matrozen hebben iets in zich \-an b.et zout,

dat in staat is de verwording door het materialisme en de grofheid
te weerstaan, en elk dezer kleine kristallen heeft een fijn blauw
tintje in zich,, uit den liemel dia" droomen. Door niets C'oelen wij
ons meer aangetrokken dan door de natuurlijke beschaving
van den man uit liet volk, in de wandeling genoemd ,,een
gentleman bij de genade Gods."

Hierbij vergeleken^ ki'ijgt de maatschappelijke beschat'ing
het lage eener ,,pose", het onechte van iets gemaakts; en op
IJsland beheersch.t deze natuurlijke beschaving alle standen,
van Ericsson af, den vissclier cn kabelman, tot aan den Bisschop
en den Minister. {Wordt vervolgd).
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DÉTAIL VAN HET HEERENGESTOELTE IN DE KERK TE SCHOONHOVEN.

SCHOONHO VEN.
(Slot).Niet \'er van het stadhuis verwijderd staat de oude

parocliiekerk, die aan den Heiligen Bartholomëus is
toegewijd. Een onevenredige verweerde steenmassa,
waar zwaar de toren bovenuit stompt; een uit zijn rust

en stemming gerukt gebouw met een hellenden, half gothischen-
half renaissance toren, maar dat ondanks dit alles toch dierbaar
is aan hen, die er hunne herinneringen hebben. Muren, die door
ouderdom en veel gebeuren, ziel en wijding hebben ontvangen.
De zeventiende eeuw was een roemvolle tijd voor ons land

maar 't waren ook dagen waarin menig oud bouwwerk óf gesloopt
óf onherkenbaar veranderd werd. Ook deze kerk moest 't in het
midden dier eeuw ontgelden (1657/58). 't Was een kruiskerk
oorspronkelijk, waarvan de dwarsvleugels met een hoog raam
uitzagen in het midden der Kerkstraat en aan den tegen overge-
stelden kant op den doodenhof. Deze dwarsvleugels, die altijd op
zulk een aangename wijze de strakke lijn van een muur onder
breken, zag men toen ten dcele afbreken en het geheele Noorder-
pand veranderen.
Een vijftal jaren te voren waren de oude fraaie pijlers uit het

schip van de kérk vervangen door in hare omgeving misstaande
renaissance zuilen, zoodat, toen men aan het einde dezer oplappe-
rijen was, het dak niet meer lekte, er wellicht meer zitplaatsen
waren dan voorheen.... maar de harmonie van dit bouwwerk
tot in den grond verstoord was.
Toch ontbrak het den toenmaligen Regeerders niet aan de

noodige toewijding. Want juist in die dagen is het kostelijk Heeren
gestoelte opgericht ; schonken de heeren van de Magistraat
en van de Vroedschap twee glazen aan de kerk waarin hunne
wapens waren gebrand en werd een nieuwe preekstoel vervaar
digd, die volgens de beschrijving achtkantig was en waar in
twee rijen boven elkander ,,zeer konstig en cierlijk" de twaalf
apostelen waren uitgehouwen.
En dit alles gebeurde terwijl er voor ongeveer tien jaren zooveel

aan den toren was ten koste gelegd: Drie jaren lang had men
toen gearbeid aan de algeheele vernieuwing van dien vanaf den
ondersten trans.

Een goede afbeelding van den toren van vóór dien tijd is niet
bekend. Van Bcrkum zegt- — bij overlevering — dat 't was
„een gemeen slegt en laag Toorentge", 't geen, zijn zwaar gothisch
onderstuk dn aanmerking genomen, eigenlijk niet wel is aan te
nemen.

Hoe 't zij, al is er verschil in stijl tusschcn voet en luiruimte,
al helt hij ook bijna andcrhalven meter, hij behaagt door rustige
kracht en door het evenredige zijner verhoudingen.
Wie hem daar in dej Havenstraat, nabij het Weeshuis staande,

ziet opdoen tegen de luclit: zwaar, breed, hoog, het al overheer-
schencl, die zal Schoonhoven rijk weten om zulk een bezit.

Wanneer op deze plek het eerst de gewijde zangen en de
wierook opstegen, dat is vergeten, 't Moet vóór het midden der
14c eeuw zijn geweest, want wij lezen in een stuk, gedagteekend
29 October 1354 i), dat het Karmelieten-convent te Schoonhoven
belooft dat — wanneer de Parochie-kerk aldaar, onder interdict
gesteld wordt — het ook den dienst in zijn kapel staken zal.

Bij den grooten brand, dien het stedeke in 1375 teisterde,
werd deze kerk zwaar beschadigd, en zoo gebeurde "het, dat de
heer der stad. Jan van Blois, bij uitersten wil beval, dat men uit
zijn nalatenschap ,,tot horen glasen en tymeringe" 200 guldens
zoude beschikbaar stellen. Het koor, zooals we het nu kennen,
dagteekent dan ook naar alle waarschijnlijkheid uit de jaren
omstreekt 1380, gelijk het toen door herstellingen of door nieuw
bouw is geworden.

Spoedig nam de kerk weder in aanzien toe. In 1390 gaf Graaf
Guy van Blois als heer van Schoonhoven en Gouda — den
Duitschen ridders de keuze tusschen de parochiekerken van beide
steden. Zij kozen die van Schoonho\'en, bouwden een huis bij de
kerk voor den pastoor dien zij nu en voortaan uit de niet ridder
lijke of adelijkc leden hunner Orde benoemden — en stichtten
in de stad een commanderij.

Vijf en dertig jaren later werd het groote stads\-aandel van
Rottcrdarn dat tijdens het beleg van Schoonhoven in een
scheepsstrijd op de Lek ̂ ■eroverd was — als zegeteeken in de kerk
opge langen. In de eeuw, waarin dit \-oorviel, werd er op meer
dan tien altaren misse gedaan

Als men thans door het „Memento mori poortje" - waar-
het knnr°ïf3 begrafenisstoeten de kerk binnenschreden -meel Ful fTnnl^T j men weinig i-an de oude vijdingBovï^de n ant^ pijlers, die imponeert.

rfe vroeger het hoofd-altaar stond, hangt strengovefee^inrrl J heeren; recht datrtegen-
lic Avondmaal gulden letters de instelling van het Hei
van den Schout~hii t kamer een houten rouwbord

de^l^atólpu\ten'bcS ""eÏ'gee^ifb ''urijen of fresco's aan de muren al rP ff^en schilde-
worden door brandladders en ojigetaste Sm '''' "Pgelmsteid

uc, nouti n gen elven, bij na geheel zij n i-ergaan.
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En toch, bij 't binnentreden van dit. ontluisterde koor ontgaat
men niet een gevoel van ootmoed: de menschelijke gestalte daar
klein schrijdend langs de hoog oprijzende pilaren, klein door de
hooge en wijde ruimte, en iedere schrede voerend over een graf
stede .... En vooral bij avond, als de lampen flauw schemeren en
boven in de gewelven diepe schaduwen duisteren, dan zeker maakt
het doorgaan van dit oude koor den geloovige stil en deemoedig.
Tot aan 1821 werd hier begraven en de vloer is nog ten deelen,

met grafzerken overdekt. De belangrijkste daarvan — die van den
strengen maar dapperen Olivier van Noort, bekend om zijn wereld
reis (1598—röor) en uit het beleg van Oostende, en gestorven in
1627 — is voor eenige jaren gelicht en neven den ingang geplaatst
om haar tegen algeheel afslijten te behoeden. Een andere merk
waardige steen is die van den schipper Klaes Louwerense Blom,
die in 1549 den eersten windmolen naar Spanje overbracht. En
relief zijn diens wapen, een schip en een molen, in deze zerk uitge
houwen.

Het koor ten einde gaande ziet men aan weerskanten twee
poortjes. Boven het eene staat het jaartal 1566 aangegeven;
het verleent toegang tot eene voormalige sacristij, die sedert
de Hervorming als kerkekamer wordt gebezigd. Door het andere
gaat men een oude kapel binnen, welke nog een 14e eeuwsch
kruisgewelf bezit. Reeds sedert onheuchelijkc jaren is dit vertrek
als stovenbergplaats in gebruik.

In oude tijden werd de afsluiting van het koor gevormd door
een o.xaal. Van onderen open, konden de geloovigen vanuit het
schip der kerk de handelingen des priesters op het koor gade
slaan. Het bovengedeelte was de plaats waarop, tijdens den dienst,
het zangkoor stond en waarschijnlijk bevond zich daar tevens het
orgel. Toen de Hervormden de kerk in gebruik namen en er geen
behoefte meer bestond aan de koor-ruimte, werd die geheel door
een muur afgesloten. Het oxaal bleef echter in stand en in 1627
werd het oude Heerengestoelte — dat tot dusverre tegenover de
preekstoel had gestaan — daaronder geplaatst. Eerst in 1646
had de groote verandering plaats. In dat jaar viel de aanbesteding
van de tegenwoordige Heercnbank, een der doorluchtigste renais-
sance-houtsnijwerken van zoo grooten omvang, die ons land bezit
(afb. op blz. 124). Voor 800 guldens werd het werk gegund aan
Claes Christoffels, die als ,,laechste insetter" een trekpenning
genoot van 2 fransche kronen.

Dit zelfde jaar nog werd het o.xaal afgebroken en de fundeering
"elegd van het nieuwe gestoelte, 't welk in 1653 gereed kwam.

Tot vóór achttien jaar stond boven de donkergebeitste Heeren-
bank het witte orgel, dat zeer oud was en, naar men zegt, nog het
zingen der Roomsche koren op het oxaal begeleid had. In ieder
geval was het in 1664 reeds lang in gebruik, want in dat jaar
moesten er belangrijke herstellingen aan geschieden (door Hout
tuin). Een gelukkige gedachte was 't van het Kerkbestuur om dit
orgel onder den toren te plaatsen, toen zijn pijpen van ouderdom
geen zuivere stem meer hadden.

Aan weerszijden hiervan, tegen den Oostelijken gevel van het
voormalige transept, hangen twee hooge, houten sclnlden. Het
eene vereerde het schippersgilde in 1607, het andere de schutterij
in 1614, aan de kerk. Op het eerste staan in gulden, gothische
karakters Psalm 104 : 24—2b en Mattheüs 8 : 24—26 te lezen,
geflankeerd door alheeldingen van 17e eeuwsche schepen en
bekroond door de arke Noach's en een windroos.
Hoog boven in het andere schild staat de Oranje-boom (die

blijkbaar voor den patriottischen verfkwast is gespaard ge-
ble\'en). Daaronder de wapens van Blois (Chatülon) en Schoon
hoven. In het middengedeelte, geflankeerd door gesneden zuilen
en met een kroonlijst gedekt, zijn de woorden van Psalm 44: 4 en 9
afgebeeld en onderaan ziet men een gesloten helm, waar bijen in-
en uitvliegen; welke zinnebeeldige voorstelling wordt verduide
lijkt door de woorden: ,,Vrede is des oorlogs einde".
Zoo lezende van dezen rijk versierden wand, zou menigeen den

indruk ontvangen, dat dit interieur van eene bizondere bekoring
is. Hoe anders is dit, helaas! Want alle schoonheid derft overigens
dit mis\'ormde kerke-schip, waarin zelfs de harmonie van de
onderlinge verhouding der muren is verstoord en het dak gedragen
wordt door zuilen, welke in deze omgeving misstaan.

Verdwenen zijn de gekleurde ramen en de ,,zeer kunstige en
cierlijke" kansel-met-de-twaalf-apostelen; verdwenen is ook al
het koperwerk, dat in de eerste helft der vorige eeuw nog blonk
en \'onkte in de kerk. Hoe kon de wansmaak zóo groot zijn om
die hóóg van boven neerhangende kronen — welker brandende
kaarsen, duizendvoudig door het helle metaal weerspiegeld, de
lamp tot éen licht-flikkering maken — om die te vervangen door
de witgeverfde, ijzeren gaspijpen, die nu de kerk ontsieren? De
invoering \an gasverlichting deed in 1858 daartoe besluiten, en
7 kronen, 14 branders met blakers, 92 kandelaars en 48 blakers,
al koperwerk, werden in dat jaar voor het luttele bedrag van 775
guldens van de hand gedaan. Het ,,schoone" moest, ook hier in de
kérk, voor het „nuttige" wijken.
Een edjftiental jaren daarna werden twee fraai bewerkte kope

ren lezenaars vervreemd. Deze verkoop verrijkte de kerkelijke
kas met / 1,20 per K.G. gewicht aan koper ....
Er bestaat in den tegenwoordigen tijd kleine vrees, dat de kerk

ook van haar laatste schatten beroofd zal worden maar evenmin
groote verwachting, dat hare voogden zullen pogen een nieuwen
luister bij te zetten aan dit heiligdom.

dat rank en licht, als opsteeg uit de donkere bank beneden.
DE WESTELIJKE HOOFDINGANG IN DEN TOREN

TE SCHOONHOVEN.
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Tevreden behoort men te zijn als de loodgieter tijdig de lekken
soldeert op het dak en als soms ook de muren worden gewit!
De toren, die hóóg uit het dak oprijst, is een tastbaar bewijs

van hetgeen vroegere geslachten \'oor liun godsdienst en hun woon
plaats hebben overgehad.
De uit de middeleeuwen stammende (mderbouw is het liefde

volst bewerkt (afb. op blz. 123, beneden). Tusschen de zeer zware
contreforten is, aan de straatzijde, eenzuivcrgothieken, uit5 ribben
samengestelden, boog ge\'at, welks tot elkander neiging Ijckroond ,
wordt door een kruisbloem, terwijl in deze omlijsting een hoog
raam met fijne traceeringen zicli heft 4).
De contreforten zelve zijn, evenals het tusschemnuurwerk, van

rooden baksteen, doorvlochten van zandsteen, en allen verfraaid
door sierlijk behouwen nissen, gc\'eltjes en fiooltjes.
Een gotliische, steenen balustrade vormt de afsluiting tusschen

den onderbouw en liet tweede gedeelte. Ook dit deel van den toren
dagteekent uit de middeleeuwen doch werd in den jare 1647 zeer
belangrijk gewijzigd.

Veel soberder bewerkt dan de \-oet, bestaat het uit 2.] M. zwaar
muurwerk met ins-\'ormige uitsparingen.
Het derde gedeelte-— de luiruimte — werd in de jaren 1648/49

geheel nieuw opgetrokken en vormt, ondanks zijn renaissance-vor
men, een goed geheel met het onderstuk. Het Bentheimer-steenen
muurwerk is anderhalve meter zwaar en met galmgaten dcjorbroken.
De helm eindelijk, minder zwaar van bouw en geringer van

gedaante dan liet overige deel van den toren is, dagteekent, even
als de piramidale spits, uit de iSe eeuw.

Gedurende langer dan honderd jaren is men beducht geweest
over het verzakken van dezen toren in Oostelijke richting. Allerlei
plannen heeft men geopperd om dit euvel te keer te gaan, zelfs
het zeer afdoende van hem tot den grond toe af te breken. Het
schijnt, dat sinds de toepassing van een verbeterde wijze van Idok-
kenluiden, het zakken vrijwel is tot staan gekomen.

Deze twee bouwwerken, het stadhuis en de Sinte Bartholomeüs
kerk, zijn Schoonhoven's cenige erfstukken uit de Middeleeuwen.
Noch van den doorluchtigen burcht, waarop eenmaal de \'er-
wanten van Fransche koningen en Hollandsciie graven woonden
noch van de oude kloosters, gods- en gasthuizen is ecnig spoor
gebleven. Maar wel resten nog enkele gebouwen uit het daarop
gevolgde tijdperk der Hollandsciie Renaissance.
Onder deze is de ]'eerpoort de fraaiste (afb. op volgende bladz.).

Wanneer men het stadje te water nadert ziet men haar rijzen uit de
oude vestingwallen met haar spits-toeloopend leiendak en haar
gulden windvaantjes, en onder haar door gaat de vreemdeling
Schoonhoven binnen als door een are de triomphe.
De cenig overgeblevene der vijf poorten, die in de 170 eeuw

toegang tot de stad gaven, is zij, maar ook die, welke het mooist
bewerkt was. Blijkens haar opschrift in gouden letters werd zij
gebouwd tijdens het burgemeesterschap van Jan Kluijt en i\Ir.
Franc van Blokhuijsen ('t welk viel in het jaar 1600) en voltooid
in het daarop volgende jaar. Maar toen zij drie eeuwen lang oji de
Lek had uitgezien, begon zij van ouderdom te vervallen, en ware
toen niet het hedenclaagscli bestuur der gemeente haar te hulp
gekomen, zij zou eerlang geheel zijn vergaan. In het jaar 1918
dan begon de grondige restauratie, waarmede men met Rijks-
steun, in.1919 gereed kwam, en die ongeveer / 9000 kostte. Dit
werk werd in eigen beheer uitgex'ocrd door den gemeente-opzichter
K. Hensen, onder toezicht van de Commissie voor de monumenten.

N u staa

aan.

aange\-uld,
gulden

.. . 1 -,1c liaar wacht aan de Laat Pet opschrift op de poort

>.'^"iVl''zo(!' zal in dc> geschiedenis van het st^a

liaar wacht aan de L

laatste jaren werdjgerestaureerd
Koi'Straat i'en voormalig ,,distri.

ek pas onlangs
van 1601 niet

stadje tocli met

Idiivmi; „Van den ondergang gered entteis geschr 1^ ^ Keinpcm, Burgemeester
in ouden luistei lerste \ickerk Wethouders waren",
en H. A. Schreuder en G. j- -McKcik
Een andere gevel, welke in tic

is die vil" 15I.3 66. (Zie de afb. op blz. 129).
butu-pakhuis (lat ,„.vroren" en daardoor ontstonden dure

In io')4 U'is h t ; , ,,,.,.rt()lli" geld in kas en was voornemens
tijden. "^rfembacht aan te knopen. De'

Duer t wtxTiesen des
\'oerledtn wat r wt volchde diieitijt.
IF n ick gliebovt tot stadscuorn
Bi'liovt t(.T gcmrentr profijt, (aib. op blz. 128).

1 ater is dit pakhuis tot scliool in,gericht en werden de zol-
ders t-erhuurd. In de 19e eeuw was T als wi.inpakhuis in gebruik
en verkeerde de ̂ -oorge^•el in een zeer geschonden staat, want het
bovengedeelte - waar de trapjes beginnen - was gehee afge-
broken en wat nog restte begon sterk te x-erwecmen. Zoo bleef clc
toestand tot 1905 toen de Mij. t.it Nut van t A gcmieen het per
ceel in eigendom verkreeg en het het ree maken tot .Vitsgebouw.
De oude gevel met zijn fraaien steim, werd toen op Rijkskostenwerd toen

geheel in zijn ouden toestand teruggebiacht.
Een nog ongerestaun-erd gebleven bouwwerk I de stadx-waag.
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thans het Kantongerecht en
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In i6i() gebouwd, is zij in het jaar 1758 geheel vernieuwd met
uitzondering van de gebeeldhouwde houten \-oorpui. Haar hoog,
piramidaal dak breidt zich aan drie zijden met breede luifels
over de straat uit, gestut door karbeels en twee jjilaren. Een zelfde
soort kleurlooze j^anncn als het stadhuis dekt, li,gt ook op dit dak,
waarop ook eenmaal blauwe leien glansden.
Evenals in het tegenover Schoonhox'en gelegen stadje Xieuvv-

poort is deze Waag Ixwen het water gebouwd.
In vroeger tijden werd hier een zeer groote lioex'eelheid hennep

gewogen, clie in den lande van de Lek was gegroeid. Sedert lang
echter heeft de hennepteelt in den omtrek geen beteekenis meer
en 't is duidelijk, dat, waar er geen liennep geoogst wordt, het ook
niet meer in Schoonlioven oj) de schalen kan komen. Thans zijn
't in hoofdzaak de krijtende zijen sjx-k en knorrende karbonaadjes,
die liier ,,in de waa,gschaal worden gesteld".
Ook nog een jiaar x'oorbeelden van achttiende eeuwsche bouw

kunde zijn in het stadje overgebleven: een voormalig kerkgebouw
der R. C . gemeente (:r ijcjn), dat thans als jiakhuis in gebruik is,
en liet Doelenhiiis.

Het eerstgenoemde, ojigetrokken uit kleine middelen, x'ertoont
daarx'an alle kenmerken en kan X'erder met stilzwijgen worden
voorbij,gegaan, wijl l;et zonder eenig belang is.
Het Doele nhuis maakt meer indruk door zijn hoogte en breedte

dan dooi zijn schoone x'ormen. In 1771) kwam het in de plaats
van den in i()i8 geboiiwclen Scluittersdoelen, en kostte de voor
dien tijd met geringe som \-an / 25.242.

Oorspronkelijk in hoofdzaak herstemd \-oor de x-ergaderingcn
Iduigerkrijgsraad, diende het \-an 1827—1908 als Insti-

hooid der M.l'.L.O. school, terwijl
het Bureau \-an de M'aarborg van
(louden en Zil\-eren wcrkcm er in
zijn gex-estigd.

In ditzelfde ,gebouxv nam in den
nacht x'an 28 op 29 Juli 1787 de
gemalin x'an den Stadhouder haar
intrek om er liet antwoord af te
x\achten xuin de Staten x'an Holland
uojK'iis hare a.anhoudin,g bij Goejan-
X erxvellesluis. Iden zij x'ernam dat
de Staten de aanhouding hadden
goedgekeurd x-ertrok zij in den vroe
gen niorgmi x'anden 'en dier maand
xveeler naar Nijmegen.
Een bonxvwm-k'moest Schoonliei-

x'en. X'erleden jaar nog pas, uitzijn
stadsbeeld missen: de hoeige koren
molen, xviens x-roolijk wiekenge-
zxvaai men die.i Jx-t veld in, nog

kon.
/Vlocht dit het laatste monument

zijn m het staelje, dat men moed-
xxiliig licvit x'ernietigd!
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de kris.

AT hebt U een haast,
nog even zitten!

meneer Gambard? Blijft

' t Is haast tien uur, meneer Moutier

afgcloopm; u hebl '«aalt,„,r is * markt
d-iMk hSr bi? den^ï"''' afgesprokendcit Ik iiciar DIJ den coupon-koopman opwacht.

Au dan, als zc daar aan 't afdinaen is nn hpt ini-on kuf
linne,, dat ac liabbc, «dl, aal ac alcl. heusch niet vervele, Ik ™u
ano gtaag da n .« weggmg voor „ „i„. aoon gesproken hêbt
— O ja, dat IS ook r.oo. Hjj is tenig uit Parijs, met? En u hebt

3™'rag? aijn doctoraal achter
• r recliten! En wat is zijn inoederm haar schdv I Ik met zoo erg. Ik vind hem wat al te „verparijscht."
Hij heeft daarpnds zijn examens voorbereid in ik weet nicT welk
ai tistenge/.elschap. f^i nu is er iets in zijn conversatie, dat mij niet
heelemaal aangaat. Hij disclit je God weet wat ̂•oor redevoeringen
op over eerhjkheid, eigendom, rechtvaardigheid.. .. Gisteren nog,
aan tafel, als t met mijn eigen kind was geweest, was ik de kamer
Uitgegaan. Maai ik heb me goed geliouden en hem alleen een paar
11 ksche OOI vegen gegeven. Daar komt nog bij, dat ik niet precies
weet of hij met nog altijd een of andere liaison heeft, in Parijs.
IIij geeft mc veel te veel geld uit. Aldoor geef ik hem, en aldoor
zeurt-ie zijn moeder om meer.... Hij gaat erg laat naar bed,
en t is een geweldige toer s morgens om meneer te laten opstaan.
God nee hoor. dat komt niet te jras. Als hij zijn weg wil maken,
moet hij t heelemaiü anders aanleggen....

Ik dacht dat u andere jrlannen met hem hadt. De magistra
tuur

OjD t Qogenblik wil hij niet. Afwachten maar of hij er zin
in krijgt.

U weet zeker dat de jonge Méguin terug is gekomen als rech
ter van instructie?

Ja. 't Is een vriend van mijn zoon. Dat schijnt een serieus
jongmensch te zijn.
— Wie? de jonge Méguin? Hij zou in staat zijn, zijn bloedeigen

vader te veroordeelen. Met hem zou je goed afzijn, om 'teen of
ander schandaal te smoren, zooals dat geval verleden jaar..
Kijk eens! id kwart over tienen, meneer Moutier! Ik moet werkelijk
opstappen, mijn beste!.... Hé! wat hebt u daar een mooie wapen
verzameling!
— Dat schikt vrij wel. Maar beneden in de ontvangkamer

heb ik er een, die is veel interessanter. Ik ga even met u mee om
' t u te laten zien. Ik zal u eens mijn Maleischcn dolk laten zien,
dien ik sinds twee dagen heb. Stel u voor, ' t is nu, laat's kijken,
ja, — eergisteren komt er een soort zeeman uit ik weet niet wel land,
die allerlei \-reemde en aardige voorwerpen uit allerlei verre streken
bij zich had. Ik heb een wapen van hem gekocht dat hij ,,Maleische
kris" noemde. Is 't een echte Maleische kris ? Ik heb er geen \'er-
stand van. In ieder geval is't een zeer curieus wapen. Ik had het
al eens vroeger afgebeeld gezien in een boek, maar ik wist niet
dat liet in werkelijkheid bestond. Als de dolk in de wond zit,
druk je op een veer. Dan verdeelt zicb het lemmet in tweeën.
Trekt men dan het wapen terug, dan veroorzaakt het een afgrijse
lijke, kruisvormige verwonding. Gaat u even mee naar beneden?
Dan kunt u het eens zien. Weest u voorzichtig hier, met de onder
ste treden.... 't is erg donker in mijn ontvangkamer, maar de
wapenverzameling hangt vlak bij 't raam.. .. Wat is dat? ?
— Wat is er dan?

— Nee, die is sterk!
— W'at is er dan aan de hand?
— Jlijn maleische dolk is er niet meer! Wie kan hem wegge

nomen hebben? Neen maar, dat zullen wc eens onderzoeken?!
— Kijkt u eens of hij niet op den grond ligt, meneer ̂ loutier!

Zijn de spijkers soms afgevallen?
— Neen, de spijkers zitten stevig. Er ligt trouwens niets op

den vloer. Wacht eens, dat moet ik ophelderen
— Ik houd u niet langer op, meneer Moutier.
— Tot straks dan, meneer Gambard! — Justme! Justme!

O, ben jij 't, Clémence? Waar is Justine? , ■ ,
— Justine is uit, meneer. Ze is met mevrouw achter in den tuin

gegaan. Ik kom net van de markt. . ^
— Maar wat zie je er opgewonden uit, Clemcnce. Is ei wat ge-

— iets vrceselijks, meneer. Een verschrikkelijk ongeluk! De
oude dame van 't kasteel, u weet wel?

— Is gisterenavond om negen uur in hmir park vpmooid!De tuiinin hoorde een gil. Toen hij lp haar
dood liggen! Niemand weet wie t gedaan _ j
afccliiiSijkc bcccl aiji. Stel
bci^l cc„ «„lulako» ciamc.... Iiccjl „,c coo

aangegrepen. Weet mijn \'rouw er van ?
— Nog niet, meneer. j . machtig maken.

=  3,Swo,k,c„, Ik WOOI «IC. of ik «neer
wel mag zeggen Meneei Lucien p • ; • " .
— Wat is er? zeg op!.. • ■ Mencei Lucien is....

scheelt u

vanmorgen al.

J'oro C. iiteenber^h.

SCHOONHOVEN.
ÜE VEER- OE LEKEOOrrr. inXXEXZTJDE.

De rtvievzijtle van Reze poo)^( zs als voorplaat afgebeeld in hel mttmney
jS Augnslns igij.

— Is \-annaclit niet tlniis komen slapen. — \Mit
toch, meneer?
— Ik weet niet.... een misselijk gevoel.,

neen, gisteren is 't begonnen
— Zou meneer niet lie\-er naar bed gaan?
— Ja, dadelijk.
— Ik zal u de traji ophelpen.
— Neen, laat maar asji'blieft.

Jawel, meneer, l' kunt haast niet rechtop blij\-cn staan.
Kijk maar, ziet u we).-' Gaat u even zitten hier, in den grooten stoel.
Zoo. Is 't al wat beter?
— Ja, ja.. ..
— Meneer is zeker wat ontdaan o\-er meneer Lucien, die niet

thuis is komen slapen....
— Niets van aan. Dwaasheid. Ik \'oel 't al van gisteren. . ..
— Ik zal mevrouw even waarschuwen.
— Neen! laat haar met rust!

Daar komt me\'rouw net aan. Mcitouw, meneer is wat
onlekker....

— Heusch niet! Wat praat ze toch? Ga naar je keuken!
— Mevrouw, ik vertelde meneer dat meneer Lucien....

Dat had niemand je \-crzoclit. Ga nu maar, en bemoei je
met je eigen zaken, loe dan!. . . . Dat mensch wordt ondragelijk.
Wat heeft ze je \'erteld van Lucien?

Och, ik was er een beetje door in de war. En ik voelde me
al niet goed.

?. V'K' <^lut hij niet is thuisgekcmien.
op ZIJ II leeftijd.... Maar ik moet je verklaren dat li ij er t'igenaardi.ge
en geheimzinnige manieien op ludioudt. il ik je eens wat \*er-
tellen? Nmg geen twee minuten geleden komt hij heel behoedzaam
binnen. Ik was in de ontvangkamer. Ik ruimde wat op onder de
tiap, in het hoekje. In het donker zag liij me niet: maar ik zag hèm
wel , hij ging naar de wapens aan den muur en maakte iets met een
spijkei vast.. .. !\Iaar wat is er toch, Edmond? Ie wordt zoo ver
schrikkelijk bleek?
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Wacht, ik zal hem

—• Niets, hcuscli niets. Weer dat benauwde gevoel van zooeven.
Daar komt het weer.... Ga weg, als je wil.... Ik wou alleen
blijven....
— Nu nog mooier! Zal ik je alleen laten als je je zoo naar voelt?
— Er is heusch niets, zeg ik je toch. Ik ben opgewonden. En

als ik zie dat je zoo op me let hindert het me, maakt het me zenuw
achtig. Ga weg, kindlief, toe, doe me 'n genoegen.
— Je doet me werkelijk verdriet, Edmond. — Wat nu weer,

Clémence?

— Iemand om meneer te spreken.
— Je weet dat meneer niet goed is.
— 't Is meneer Méguin, de rechter. ...
— Zeg maar dat meneer ongesteld is.

'zelf wel even te woord staan.

—• Neen, neen! Laat hem boven komen. Begrepen, Clémence? —
Ga uw gang. — En laat jij ons alleen!
— Wat 'n manier van spreken tegen mij!
— Neem me niet kwalijk.... ik smeek je, laat ons alleen!

Hij heeft me misschien iets vertrouwelijks te vragen. In jouw bijzijn
zou hij misschien minder vrij kunnen spreken....
— Ik weet werkelijk niet wat je scheelt, Edmond. Het maakt

me angstig.. .. Komt u binnen, meneer Méguin. Ik laat u met mijn
man alleen. Tot straks.
— Meneer Méguin.. . . U begrijpt.... ik had liever dat zij er

niet bij was....
— Hebt u uw zoon al gesproken, meneer Moutier?
—■ . . . .Nog niet. . . .
— Maar u weet van den moord op 't kasteel?
— . . . .Ja.
— De heele stacljweet het. Hoe is 't

mogelijk, dat iets zoo gauw ruchtbaar
wordt. En. . . . heeft uw zoon u niets
.gezegd?

— . . . .Neen. .
— Hij is mij in deze zaak zeer behulp

zaam geweest. . . . Wij hadden samen ge
dineerd, we waren naar het theater ge
weest; toen kwam men mij waarschuwen.
Maar wat mankeert u, meneer ? voelt u
zicli niet wel? Wat kijkt u me vreemd
•aan!....

— Excuseert u me Ik weet niet
of ik wel goed gehoord heb. . . ; Ik ben
versuft. De woorden warrelen. . . . U zei:
u hebt den heelen avond met mijn zoon
doorgebracht ?

— Ja. Toen is men mij komen waar-
scluiwen, en hij is met me mee naar het
kasteel gegaan. Zoodra zag hij de wond
of hij riep uit: ,,Die wond is veroorzaakt
door den steek van een maleischen dolk.
Mijn vader heeft zulk een wapen thuis". —
Toen is hij hier dat wapen gaan halen,
heel voorzichtig, om niemand wakker te
maken. Vooral was hij bang, u op te win
den, door zoo plotseling die sombere ge
schiedenis te vertellen. Hij heeft me het
signalement. opgegeven van den zeeman
die u dien yreemdsoortigen dolk verkocht
heeft en die er zeker nog andere bij zich
had. Nu is die man zooeven aangehouden,
hier drie mijl vandaan. Hij heeft volledige
bekentenissen afgelegd, maar toch had "

Foto C, Steenbergh.
SCHOON

Engelsch en oud-Noorsch is dat raadsel bekend, zegt de schrijver.
De Hervarer-sage laat reeds aan Odin de vraag opgeven .

,,]'ier wandeln, vier hangen, zwei den weg wetsen (de oogen)
zwei den Hlinden wekren (de lumens) einer schleppt nach etn Leben
lang, der ist allzeit schmntzig (de staart).

Op de Earöer heet liet (in 't Oud-Noorsch, maar ook voor ons
verstaanbaar): ■ ■ j j i t,

„Fvra hango — fyra gangu — iey visa vegtn eii daiar ajtast .
In Zwabenland luidt het raadsel: ,, , n •
,,Viere ganget, viere hangel, zwei spilzige (de horens) zwei gul

zige (de oogen) itnd einer zoltelt hinten nach .
En in den Elzas: „]'ier irampLe, vier bamble, yier (horens en

ooren) lueghe der Hiininel an (Vier trappelen, vier bengelen en
vier wijzen naar den hemel.) Deze variëerende vormen bewijzen
hoe levenskrachtig zulke echte voortbrengselen van den dich
terlijken volksgeest zijn.

Ook bij ons leven 'n aantal oude volksraadsels, die van ouder
tot ouder in den volksmond zijn bewaard.

Uit mijn jeugd ('n zestig jaar geleden) herinner ik me, uit
Noord-Holland:

1. Een houten huisje, een koper kluisje,
2 .Een draaier in 't gat. Rara, wat is dat?
('n koffiemolen)
2. ,,Er staal '11 vrouwtje in de deur
Met 'n mooi wit schortje veur.
Hoe langer dal ze staat,
Hoe langer dat ze vergaat.
('n Brandende kaars.)

3. ,,Tweebien zat op driebien.
Toen kivani vierbien, die wou hem bijten.
Maar tweebien nam driebien
Om vierbeen te smijten.
('n Man zat op 'n krukje en smeet er

mee naar 'n liond.)
Er zullen er wel meer zijn, ook in andere

streken van ons land. Wie wil me er aan
helpen? J. Schuitemaker. Cz.

Kwaidan^ of geheimzinnige
verhalen uit het oude Japan,

I

getuigenis noodig O, daar is uw

HOVEN.
DE GEVELSTEEN IN HET G U AAN PAKHUIS.

zoon. _ ,
Hij voelt zich niet erg lekker. .

t Is niets, hoor, niets. . . . Wat opgewonden. . . . Neemt u
me asjeblieft niet kwalijk dat u me ziet huilen Ik kan
*t niet helpen. . . . zenuwachtigheid. . . .

Maar wat is er dan toch, vader? Zeg, wat scheelt je toch?
Niets! niets, hoor! ik verzeker 't je! niets! geef me maar een
mijn jongen, mijn lieve jongen

Naar het Fransch van Tristan "Bernard.
zoen.

Zeg, Moutier, je vader weet er al alles van,'hoor!

DOOR Lacfodio Hearn.
YUKI-ONNA.

rN een dorp in de provincie Musaslu
woonden twee houthakkers; Mosaku en
Minokichi. In den tijd, waarvan ik
spreek, was Mosaku een oud man; en

Minokichi, zijn knecht, was een knaap
van achttien jaar. Eiken dag gingen zij
samen naar een woud., ongeveer vijf
mijlen van hun dorp gelegen. Op den weg
naar dat bosch moet men een breede rivier
oversteken; en er is een veerpont. Ver
scheiden malen werd een brug gemaakt
v^aar de veerpont is; maar de brug werd
telkens mecgev^oerd door een overstroo
ming. Geen gewone brug kan weerstand
bieden aan den stroom wanneer de rivier
stijgt.

Mosaku en Minoldchi waren op hun weg
naar huis, op een kóuden avond, toen zij door
n hevigen sneeuwstorm werden overvallen

iT-l <711 .-1 ^ 2. J _ _ . *Zij bereikten het veer ■ en zij zagen

dag'om te zwemmen; en de houthakkers zochten een schuUpllatsm de hut van den veerman - blij tenminste eenige besSuttinSte vinden. Er was geen kolenkomfoor in de hut, ofk SfenSfplaats waar een vuur aangelegd zou kunnen wordef het was
slechts een twee-mat vloer, d.w.z. een vloer 1/^,^
vierkante meter, met een deur en geen raam Mosal 11
sloten de deur en gingen liggen om te slaom zich HteE+H 1 fhun strooien regmMeeren ^ ^ dichtdekkend met

In het eerst hadden zij het niet erv konri ■ i r,
dat de storm spoedig voorbij zou wezen geloofden

De oude man viel bijna oogenblikkeliik in slann- rr,-. j 1
Minokichi lag langen tijd wakker, luisteren^SaS dL 1wind en het aanhoudend suizen van de snSuw tL ^l
De nyier brulde; en de hut kraakte en zvaMd^o^^zee Het was een vreesehjke storm en de lucht wp^dbhk kouder; Minokichi rüde onder zijn re-^lp^d V'ook Inj, niettegenstaande de koude in slaaS Eindelijk viel

Hij werd wakker door een vloed van «nn
De deur van de hut was open gestooten on ■ .,?? ^ijn gezicht.
- yuti-akari - zag hij e™ ^in het wit Zij boog zich over Musaku, en blSaar''fS
heen; — en haar adem was "eliil- opn EpI 1 • o'^er hem
hetzelfdeoogenblik keerde zij zich naar frf damp. Bijna op
hem heen. Hij trachtte ,e iê wen 'riaar"^^^^^^geluid kon uitbrengen. De witte vrouw Ep hij geen enkelper „ver hem heen, tot ha "gdaaTbi „a jST' ""«'fdat Z.J beeldschoonwas-o&hoon Etknrhl-^'Sa'ÏÏijSgS

Nog eens volksraadsels.
Het -ivas n eigenaardig toeval dat de redacteur van ,,Buiten"

van mij n artikeltje ontving over oude raadsels, terwijl juist
n artikel van n anderen inzender over 't zelfde onderwerp reeds

gezet was. De redacteur verzocht me daarom mijn opstelletje
m verband met t hier bovenstaande ecnigszins te wijzigen
Gaarne voldeed ik aan dat verzoek.

Ik liacl in ,,Die Gartenlaube" '11 oud raadsel gevonden, dat
volgens de ledactic van dat tijd.schrift in verschillende vormen
voorkomt cn over gelieel Duitschland is verspreid. Het moet al
vele eeuwen oud zijn:
,  .;yier hmtgele, vier gangete. Zwei Wegweiser, und ein Nach-trei^er (Viei liangen, vier gaan, twee wijzen den weg en één sleept
^ De oplossing is: Een koe (Vier uiers, vier pootcn, twee oogen en
11 SL3,8^rtJ.

Niet alleen in Germaansche overleveringen, maar ook in oud-
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Faio C» Steenhergh.

RIVIERGEZICHT VOOR SCHOONHOVEN.
DE LANDTONG OP DEN VOORGROND LINKS IS ENKELE JAREN GELEDEN IN PLANTSOEN HERSCHAPEN.

Een klein poosje bleef zij hem zoo aankijken; — en toen glim
lachte zi] en fluisterde:

plan je te behandelen als den anderen man. Maar
ik voel medelijden met je omdat je zoo jong bent.... Je bent een
rnooie jongen, Minokichi; en ik zal je nu geen kwaad doen. Maar
als je ooit iemand iets vertelt — zelfs je eigen moeder — van
hetgeen je dezen nacht hebt gezien, zal ik het weten; en dan zal
'ik je dooden.... Onthoud wat ik zeg!

Met deze woorden keerde zij zich van hem af, en ging de deur
uit. Toen was hij in staat zich te bewegen; en hij sprong op en
keek naar buiten. Maar de vrouw was nergens te vinden; en de
•sneeuw vloog woest de hut in.

Minokichi sloot de deur en maakte ze vast door er verscheiden
blokken hout tegen te zetten. Hij vroeg zich verbaasd af of de
wind ze had opengeblazen; — hij dacht dat hij misschien slechts
had gedroomd, en den glans van het sneeuwlicht in de deuropening
bad gehouden voor de gestalte van een witte vrouw; maar hij
kon geen zekerheid krijgen. Hij riep Mosaku, en was verschrikt
■doordat de oude man niet antwoordde. Hij stak in het duister
zijn hand uit, en raakte het gezicht van Mosaku aan, en voelde
•dat het ijskoud was. Mosaku was stijf en dood. . . .

Bij het aanbreken van den dag was de storm voorbij, en toen de
veerman naar zijn hut terugkeerde — even na zonsopgang —
vond hij Minokichi bewusteloos liggend naast het bevroren lijk
van Mosaku. Minokichi werd dadelijk verzorgd en kwam spoedig
bij, maar bleef langen tijd ziek door de gevolgen van de koude
in dezen vreeselijken nacht. Hij was ook zeer geschokt door den
dood van den ouden man; maar hij zei niets van het visioen der
vrouw in het wit.

Zoodra hij weer gezond was, nam hij zijn beroep weer op, —
ging alleen lederen morgen naar het bosch en keerde als het donker
■werd terug met zijn takkebossen, die zijn moeder hem hielp ver-
koopen.

Op zekeren avond in den \vinter van het volgend jaar, toen hij
op weg naar huis was, haalde hij een meisje in, dat toevallig langs
denzelfden weg trok. Het was een lang, slank meisje, dat er heel
goed uitzag; en zij beantwoordde Minokichi's groet met een stem,
die het oor even aangenaam aandeed als die van een zangvo
geltje. Toen ging hij naast haar loopen; en zij begonnen samen te
praten. Het meisje vertelde dat haar naam was 0-Yuki, hetgeen
Sneeuw beteekent; dat zij onlangs haar beide ouders had verloren,
en dat zij naar Yedo ging, waar zij eenige arme bloedverwanten
had, die haar misschien konden helpen een betrekking als dienst
bode te vinden.

Minokichi voelde zich spoedig aangetrokken tot dit vreemde
meisje; en hoe meer hij naar haar keek, hoe schooncr zij hem toe
scheen. Hij vroeg haar of zij al verloofd was, en zij antwoordde
lachend dat zij nog vrij was. Toen vroeg zij op haar beurt of
Minoldchi getrouwd was, of verloofd, en hij vertelde haar dat —
ofschoon hij alleen zijn moeder, die weduwe was, moest onder
houden, de kwestie van een ,,edele schoondochter" nog niet ter
sprake 'was gekomen, daar hij zeer jong was

Na deze confidenties liepen zij een tijdje voort zonder spreken;
maar, zooals het spreekwoord zegt, Ki, ga, arebe, me mo kuchi hodo
ni mono wo iu, hetgeen wil zeggen: Wanneer het verlangen bestaat,
kunnen de oogen evenveel zeggen als de mond. Toen zij het dorp be
reikten, vonden zij reeds veel behagen in elkander; en toen vroeg
Minokichi 0-Yuki een poosje in zijn huis uit te rusten. Na eenige
bedeesde aarzeling, ging ze mee, en zijn moeder heette haar welkom
en maakte een warmen maaltijd voor. haar gereed. 0-Yuki ge
droeg zich zoo aardig, dat Minokiclii's moeder plotseling genegen
heid voor haar opvatte, en haar overhaalde haar reis naar Yedo
uit te stellen En het natuurlijke einde der zaak was dat 0-Yuki in
het geheel niet naar Yedo ging. Zij bleef in het huis, als een
,,geëerde schoondochter. i i + + t

O Yul'i bleek een zeer goede schoondochter te wezen. Toen
Minokichi's moeder stierf — ongeveer vijf jaar later — waren haar
laatste woorden woorden van genegenheid en lof voor de vrouw

haar zoon En 0-Yuki schonk Minokichi tien kinderen, jongens
..n meisies — allen mooie kinderen en zeer blank van huid.De landbewoners vonden 0-Yuki een zeer buitengewoon

vnn karakter heel anders dan zijzclven. De meestebwrcSoüwen verouderden op jeugdigen leeftijd; maar 0-Yuki,

zelfs nadat zij de moeder van tien kinderen was geworden, zag er
even jong en frisch uit als op den dag dat ze voor het eerst in het
dorp was gekomen.

Op een avond, nadat de kinderen naar bed gegaan waren,
zat 0-Yuki te naaien bij het licht van een papieren lantaarn;
en Minoldchi, die naar haar zat te kijken, zei:

— Als ik je zoo zie zitten naaien met het licht schijnend op jc
gezicht, moet ik denken aan een vreemd avontuur, dat mij over
kwam toen ik een knaap van achttien jaar was. Ik zag toen iemand
even mooi en wit als jij nu bent — ja, zij leek sprekend op jou. . . .

Zonder haar oogen van haarwerk op te slaan, antwoordde Ó-Yuki:
— "Vertel mij van haar. . . .Waar heb je haar gezien. .?. .
Toen vertelde Minokichi haar van den vreeselijken nacht in

de hut van den veerman, — en van de Witte Vrouw, die zich
over hem heen had gebogen, glimlachend en fluisterend, — en
van den stillen dood van den ouden Mosaku. En hij zei:

■— Slapend of wakend was dat de eenige keer, dat ik een wezen
zag even mooi als jij. Het spreekt vanzelf dat ze geen menschelijk
wezen was; en ik was bang voor haar, — heel bang, — maar ze

Foto C, üteenbergh, *

SCHOONHOVEN.
HET VOORMALIGE GRAAN PAKHUIS IN DE KOESTRAAT.
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was zoo wit!. ... Ja, ik was cr nooit zeker
van of het een droombeeld was dat ik zag,
of de Witte Vrouw van de Sneeuw. ...
0-Yuki wierp liaar naaiwerk neer, en

stond op, en boog zich over Minokichi
heen waar hij zat, en schreeuwde hem in
het geziclit:
— Ik was het-ik-ik-ik! 0-Yuki was het!

En ik zei je toen dat ik je zou dooden als
je er ooit een woord over sprak!. . . . Als
die slapende kinderen er niet waren, zou ik
je op dit oogcnblik dooden! En nu moet
je zeer, zeer goed op hen passen; want
als ze ooit reden hebben zich over je te
beldagen, zal ik je behandelen, zooals je
het verdient!....

Tenvijl zij schreeuwde, werd haar stem
dun, als het fluiten van den wind; — toen
smolt ze weg in een helderen, witten nevel,
die opkrulde tot de dakbalken en wegtrildc
door het rookgat.. ..

Zij werd nooit weer gezien.

BUITEN.

ZIGEUN
Naar de teekening

ZIGEUNERMODEL
Aan ElizabeUi de J'cer—Bcrsina.Het was dan op een zwoelen mor
gen in Augustus, onder een heer
lijke zon, dat wij, gaande een stil
len bergweg buiten Granada, haar

voor het eerst zagen, onze gitana.
Ons wild mooi zigeunermeisje
Langs een laag, oud muurtje, een muurtje dat schuil schier

ging achter bloeiende cactus en mat groene agaven ,was zij gekomen
naar den grooten weg toe, was zij gekomen naar den Camino del
Sacro Monte.

Fier, coquet, uitdagend. Gekleed in geel en blauw en hel rood.
In het ravenzwarte haar wat blanke bloemen.
Een lust van brutaal gedurfde^ kleuren!
,,Buenos dias, sehores!" had zij gegroet.
,,Buenos dias, scnorita!", hadden wij geantwoord.
En als waren wij kameraden geweest, \'an vroeger nog, hadden

twee donkere oogen, twee groote, ondeugende, donkere oogen
ons toegelachen.

Maria werd zij, genoemd, en liaar tliuis was het Albaicin, het
zigeunerkamp van Granada, daar waar zich de gitano's grotten
hadden gemaakt, zicli holwoningen liadden gehouwen in den har
den, wilden bergwand. Daar leefde zij met liare ouders in een
kleinen, groenbegroeiden heiu'el, \-oor aan den ouden weg naar
Guadix. Daar leefde zij in de grot van Pope en Faquita, waar
vaak zoo lustig de gitaren speelden en de castagnetten klep
perden, als er gezongen werd en gedanst.
O! een zonnig zigeunerkind was zij, Maria, een wild, blij zi

geunerkind, dat slechts liield van vroolijk zijn, \'an altijd, altijd
vroolijk zijn, ,,muy, muy alegre!"
Het leven immers was zoo mooi! Zongen niet ook de vogels,

stoeiden niet ook de vlinders, daar buiten tusschen de bonte
bloemen?

,,Muy, muj' alegre!...."
Ach! de schoone—, de niet te \'ergeten dagen dat wij het,

later, mèt liaar waren, dat wij meê thuis waren in de geheimen
van het Albaicin, dat wij met Faquita en Pepe en .■\ntonio en tante
Mariquita, WTlliaast meê zigeuners ons voelden, daar onder den
turkooizen hemel van het land Andalucia!

Want, na die eerste ochtendontmoeting daar op den stillen
Camino, hadden wij haar vaak nog weergezien, ons mooi, donker
gitanameisje in liet geel en blauw en rood. En eiken keer ook
weer hadden wij elkaar gegroet:

,,Buenos dias, seiiorcs!"
,,Buenos dias, sehorita!"
Waarbij dan steeds ook weer die groote, ondeugende oogen ons

uitdagend hadden aangekeken.
Tot op een morgen mijn vriend de schilder haar daar buiten aan

sprak, en haar datgene vroeg w'aarnaar zijn kunstenaarshart al
dagen had verlangd.

Wilde de senorita voor hem poseeren? Wilde zij zijn model,
zijn zigeunermodel wezen? Ja, wilde zij?

„Si seiior, si! . . . .", ge.schilderd worden wilde zij wel graag,
,,si schor!", had zij in haar warm dialect geantwoord.

Waarop wij het daarna in den kleinen, groenbegroeiden heu\'cl
al dra met elkander eens waren geworden, ook met Faquita en
met Pepe en met tante Mariquita, — wij er allen cigaretten hadden
gerookt en er koffie liadden gedronken, sterke, zwarte koffie.

En een kameraadschap was begonnen, waar\-an ons de herin
nering als iets heel moois bijblij\-cn zou.

O, een sobere spelonkwoning maar was het, de hunne, een slordig
uitgehakte ,,cueva" maar, waarvoor in zwai'e, roodroeste hengsels
een oude, eiken deur hing. En toch! . . . . hoe rustig genoeglijk
was er het zijn daar binnen die koele, gewitte wanden, daar binnen
dat kleine vertrek, daar voor die primitieve kookplaats waar,

13 Maart 1920.

boven een zacht houtskoolvuurtje, een
koperen ketel met water haast altijd te
neuriën stond.

Hoe rustig genoeglijk, ja!
()! \-aak dachten wij dan aan geen af

scheid \-oordat het donker werd_ in de
bergen en u'ij wel terug ,,moesten naar
Granada, naar onze fonda in stad. Om dan
wéér te'komcm den volgendim morgen,
wanneer Maria ons wachtte buiten, ol ons
tegemoet kwam met h.aar jongen eriend
.\ntoniü.

Wat was zij mooi dan. onze donkere
gitana, in hare dracht \'an roomig vit en
crocusgeel, — wat was zij wonder mooi
dan, dat mat bruine meisje dat daar wan
delde tusschen ons den stillen, zonnigen
weg naar het Albaicin.

Ons heerlijk vroolijk zigeunerinnetje.
Onze wilde bloem van het Zuiden.

Dus schilderde mijn vriend haar in den
kleinen, groenen woonheuvel aan den
ouden Camino del Sacro Monte. Wanneer
daar in de koele grot door open deur het
warme zonnelicht speelde, en \'an den
weg af, een zachte geur van drogende
kruiden naar binnen kwam.

Of ook wel jioseerde zij buiten, Maria,
op den stillen berg w^aar hoog de agaven
groeiden en de cactus en de scherjDgenaaldc
vucca.

ERMOÜEL.
van y. Dooijewaard.

Uren van streng werken, \-an ingesjiannen werken waren dat dan.
Lh"en waarin nauwelijks een woord gesproken werd, waarin alleen
het tikken \'an de penseelen tegen het piüet, het af en toe laten
vallen van een tube in de schilderkist, de stilte stoorde.

O! maar die uren, wat leken zij haar lang, wat waren zij \'oor
haar \'aak moeilijk! Hoe liunkerde zij dan naar de kleine poozen
\^an rust, lioe smaclittc zij dan naar die korte oogenblikken waar
in zij even een cigarette mocht rooken, waarin zij even ^•roolijk
mocht zijn en mocht babbelen met FMquita!

Tot dan eindelijk, eindelijk liet liclit ons verlaten ging. En zij
weer \Tij was, weer gelukkig \Tij was, zij weer het heerlijk onge
bonden zigeunerkind wezen kon, \-rij, \-rij en vroolijk!

,,Alegre, muy, muy alegre!"
En wij buiten, \'oor liare cueva, weer met ons allen samen

gingen zitten, ijw nog een wijle najiraatten, ofwel zachtjes méeneu-
rieden haar lievelingslied, een e-reemd zangerig wijsje van haar land.

Dan daalde al meer, al meer de gouden zon.
Kwamen al meer purper en laaiend karmozijn den rossen

avondhemel kleuren.
Tot langzaam aan liet te duisteren begon in het .Albaicin.
En de lichtjes van stad ons noodend wenkten.
Maar ook wel wilde het somwijlen gebeuren, dat wij in donker

nog weer den weg naar onze gitana zochten, dat men ons er laat
nog waclitte op clen stillen Camino. Dan was er feest, en warim
wij door Maria genoodigd in de ruime grot \-an tante Mariquita,
waar er zou worden gezongen en gedanst, bij gitaren en castag
netten. Dan was er feest voor ons zigeuners, feest, door \'riend Pej^e
geleid, en waarbij de schilder had gezorgd \'oor landv\'ijn en cigaretten.

.Ah! en W'el onvergetelijk sclioone a\'onden waren dat! In de
lage, grillig verlichte bergwoning ^■an de goede tante Mariquita
tioffen wij ze dan allen, onze kameraden, onze Maria, onzi' Pepe
en Faquita, onze .Antonio en Maruja, onze José en .\ntonia,
allen in hunne helste —, in hunne kleurigste dracht. En ook
andere gitano's nog waren dan meêgekomen om te dansen, om
te zingen, om muziek te maken, om vroolijk te zijn.

Dléh! oléh! , dan was het er
t-an feestende zigeuners!

Dlch! oléh! dan waren er de hoofden t'erliit. en trappel
den er al sneller, al sneller de ^•ol•ten, dan speelden er woest de
gitaren en klakkerden er al luider de castagnetten en dansten er
de gitano s al driftiger, vuriger hun fandangu en hun garrotin.

Dan klonken er liederen van liartstocht en verlangen, of
verhaalde plots een weemoedige melodie, een mvsterieuzw zang
\-an dood en iTouwenoogen. '

nif^r land Granada, geschonken daar noguit feeren zakken, i-i.."-a., .1 i.._
tot mond.

Oléh! oléh!
Wijn! een

. . . ., oléh ! oléh ! .
er dan de dans, al ^
feller lu't gloeien in donkere oom-n

Oléh! oléh!
Dan werd al doller dv vroolijklieid. al doller het feest!

H^'H^emïeSst" mi g^'^l'ên blau^- 'en'rood.uren v m o,rVnHnl f ̂'-'mierfeest, dat duurde tot in de lateuun tan den Andalusischen nacht. Theo de Veer.

ei-n wild pittoreske bent

j  , I • t —-"j n v.icva.1kleurde in de kror-zen die gingen van mond

geur van

en

lieftiger.

tuberozen! wilde muziek! . .
vuriger, steeds onstuimiger werd
al hartstoclitelijker het zingen, al
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ORCHIDEEËN.
Van de orchideeën is de soort Cyijripedium eene die bijna ü\'er

de geheele wereld verbreid is, en waar\'an de kweekers een groot
aantal fraaie soorten kunstmatig hebben doen ontstaan. Belialve in
Europa; Zuid-Amerika, Engelsch-Indië ' en de Malakka-States
komen ook verschillende soorten zoowel op Ja\'a als op de andere
eilanden van onzen Archipel voor. Ontrukt aan hun milieu, waar ze in
het wild voorkomen, zijn ze bij ons op Java niet zoo heel makkelijk
in bloei te krijgen. Slagen we hierin, dan zijn ze zoowel door hun
rijkdom aan kleuren, hun grillige fantastische vormen en \'ooral
ook door hun eigenschap om, afgeplukt en in oen vaas gezet,
wekenlang goed te blijven, buitengewoon dankbare planten. Ze
vragen hier veel licht met weinig directe zonbestraling, en het
liefst een rulle grond met niet te veel vocht, daar er gauw wortel
rotting optreedt. Hun grilligcn vorm danken ze aan de eigenaar
digheid \'an twee der bloembladen om zich te vervormen in min
of meer lang uitgerekte soms gedraaide en met wratten voorziene
slippen, terwijl de bekende lip der orchidee zich vervormd heeft
tot een zakje, dat dikwijls de gedaante van een klompje aanneemt,
zooals bij het bekende venusmuiltje. Parfum verspreiden de hier
voorkomende vormen niet. Hun bloeitijd is meest in den oost
moesson (Mei—October).
Van de vele soorten, die in de honderden loopen, is liieronder

een afbeelding van een zeer rijk bloeiende plant geplaatst, de C,
Lucinianum gchceten, waarvan het klompje donkerbruin is, en de
bloembladen gelijkmatige donkere strepen vertoonen op een gelen
achtergrond. ï. D.

WONDERE VERHALEN
UIT DE WILDE NATUUR

DOOR

F. St. Mars.

(Geautoriseerde vertaling van S. J. Barentz-Schönbcrg)

HL

ACHTER HET JI.-VSKEK.

,,Vogellijm, doodend een eik.
Ratten een kabel in tweeën bijtend.
Motten makend gaten in een kleed,
O, hoe moeten zij. houden van hetgeen zij doen!
Ja, en ook wij. Kleine Wezens,
Wij zijn even druk bezig als zij ;
Werkend ons werk in 't duister.
Let op, en gij zult het eens zien !"

(Piktisch lied, door Kipling)Een van de grootste \-erschillen tusschen de Natuur en den
mensch is, dat terwijl de eerste haar middelen gebruikt
voor een doel, de laatste gewoonlijk zijn doel naar zijn
middelen moet schikken. Dit is het verhaal van een van de

middelen door de Natuur geluTiikt voor een doel. Ik weet volstrekt
niet wat dit doel zal zijn ; misschien weet de Natuur het. Hoe dan
ook, deze adaptatie op zichzelf is al opmerkelijk genoeg.
De grauwe klauwier vloog over den donkeren groenen muur van

hagedoorn en ging zitten dicht bij de tjiftjaf, die haar jongen leerde
vliegen. De tjiftjaf nam geen nota van hem, natuurlijk. Zij dacht
dat zij al de onschuldige zang\'ogels kende, die een zaclitaardig
geslacht zijn en vertrouwen \Trdicnen. Zij vertrouwde hem dan
ook. Hij leek alleen maar een vrij kleurige zangvogel — glanzend
donker bruin van boven, licht roomkleurig met een spoor van rose
van onderen, mistgrijs op zijn kopje en een zwarte staart met witte
lijnen. Zoo was hij.

Maar-maar-maar I Een nauwkeurige beschouwing zou liebben
doen zien een snavel, die leek op een bek van een kleinen ha\-ik,
en klauwen, die als ze geen roofvogelklauwen waren, tocli tenminste
roof\'ogelklauwen in miniatuur waren. En bovendien had liij — daar
de Natuur altijd haar acteurs \'oor liun rollen kleedt — een zwarte
vlek om elk oog — men kan ze zien op portretten \'an oude zec-
roovers — die hem een zeer norschen blik gaven. Nu zijn deze
dingen niet noodig voor het vangen van kleine insecten op knoppen
en twijgen — hetgeen de aangewezen l^eziglieid is van zang\'ogels —
maar zij zijn zeer zeker het merkteeken van de slachters, de
vleeschetcrs. En toch was hij een zangvogel, officieel als zoodanig
geclassificeerd, en hij zong een buitengewoon mooi lied — zijn
eigen lied — om het te bewijzen.

Toen vloog de grauwe Idauwier terug over de heg, en buiten het
gezicht van de tjiftjaf, ging hij op een tak zitten zingen. Daar stak
natuurlijk niets in ; maar de zang was volstrekt niet liet gezang \-an
den klauwier. En mooi gedaan werd het ook.

,,Tjittjaf-tjiftjaf-tjiftjaf I" zong hij, de tinkelende tonen uitend in
de'stille, hcete lucht, precies zooals de tjiftjaf dit doet.

Ik weet niet, wat de tjiftjaf ervan dacht, behalve misschien
dat haar mannetje op een verkeerden tijd zong. Hoe dan ook, weldra
kwam een van de jonge vogels aanwaggelen over den rand van de
heg om den zanger te zien, en belandde met uitgespreide \-lcrken
op een eikenscheutje.
De grauwe klauwier scheen hem eerst met te zien. Hij bleef

alleen maar voortzingen, en met heel wat gefladder en plompe

pogingen om zich in evenwicht te houden, kwam het jonge vogeltje
naderbij tot het op een meter afstand was. Toen — voor men drie
kon tellen — werd het masker afgerukt.
Er was \-olstrekt geen waarschuwing \-an hetgeen volgde en liet

was zoo onverwacht dat het niet \-ermoed werd. Er was alleen het
•ophouden van den zang, een visioen van den klauwier, die plf)tseling
naar beneden gleed, een dwarrelwind van veeren, een zachte kreet,
een snel gepik, en — de klauwier was weg, laag vliegend over het
golvende hondsgras, gevolgd door de wolkenschaduwen, terwijl de
jonge tjiftjaf tusschen zijn klauwen hing.

Hij vloog n'chtstreeks naar een diclite bosschage, waar hage-
doorns, sleedoorns, hulst, vlier en jong eikenhout samen vochten
in een verwarde massa van dozijnen tinten groen, onder welks
donkere schaduw de bleeke kronen der mosrozen gloeiden als
feeënlampen.

Hier, in een hoekje, afgesloten door oevers van groen, op den
ijzerharden tak van een sleedoorn, hield de klauwier stil — bij
zijn nest.
Ge kent de afbeeldingen \'an de kampen der wilden, waar de

hoofden der \-erslagcn vijanden op speren gestoken, staan te midden
van de huiden van dieren ? \\ elnu, dit hol van dezen teeren, on-
scliuldigen zomervogel was precies Z(.)o, alleen maar erger, \-eel
erger !
De heele plek was een puntige ge\'aarlijkc \'al \'an dorens, waar

degene, die er zorgeloos invloog, op vreeselijkc wijze moest sterven,
en op deze dorens staken in akelige rij en gelid, de trofeeën van de
jacht, door den vogel in de laatste twee dagen buit gemaakt.
Er was een jonge muis op een doorn gespietst en dicht erbij zijn
moeder — het mannetje en het wijfje hadden hun vereende krach
ten noodig gehad om haar te dooden — die was gekomen om hem te
zoeken ; er was een afscliuwelijk jong r'an een bastaard nachtegaal,
dat slap aan een anderen doorn hing, naast een hagedis, wiens
staart neerhing als een zweepkoord ; er was een babykikvorsch,
die juist van huid had verwisseld, en die zijn kleine liancljes om-
lioog stak alsof hij vol afgrijzen was voor deze smet op het fraaie
Engelsche landschap ; er was een \-olwassen mannetjes-geel-
gors, schitterend in alle tinten \-au geel, met een doorn door zijn
nek ; en er was een kleine sj^itsmuis, kaal en bigachtig; terwijl
overal in het rond, gespietst in alle mogelijke houdingen kevers
waren, blauwgroen, robijnrood, oranje met zwart, purper en goud,
groen en \'uurrood, donkerrood en x'uurldeurig — alle gekruisigd
door dien duivelschen vogel, dit middel door de natuur gebruikt
tot een doel.

De vogel was nog scliijnbaar — ofschoon het moi'ilijk in werke
lijkheid aan te nemen is — \-erdiej)t in bewondering van zijn
afgrijselijke ,,voorraadskamer" — de inwoners hadden hem daarom
ook ,,slachter"yogel genoemd — toen aan liet andere einde van het
b(jschje een luidruclitig, helsch lawaai ontstond. Het scheen dat
iemand iets had gedood of gestolen, en de bewoners der wildernis
waren en inasse gekomen om den misdadiger te zien vermoorden.
De klauwier keerde zijn koj^ om met de automatische \-lugh.eid
\'an alle vogels, en luisterde. Schril en onmiskenbaar klonk boven
hc't geraas uit ecu krijschend ,,Rark! Ra-ark!" Ongetwijfeld de
\-innige, gemeene stem van zijn geliefde gade. Hij kende ze goed.

1

ORCHIDEEËN.
CIPIUPEDI U.Vl LVCeXIAXUM.

ca Je verzameling van Dr. J'ravaglino, la-vang (Java).
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maar al te goed dikwijls, en daar hij ze kende, ging hij erheen.
Terwijl in de open lucht zijn vlucht iets moois had, was inj m

het gebladerte opmerkelijk — bijna even opmerkelijk als die van

: pletter te slaan of zich te spietsen ;
De lange staart had er, denk ik, iets mee te maken.

Dit verklaart ook hoe hij, om een zwart-groen dicht hulst-
boschje met myriaden dorens heenschietend, erin slaagde door een
bliksemsnellen draai — gemaakt na een waarschuwing van ongei'eei
een vijftigste seconde, een hevige botsing wist te vei mijden met een
vogel, die van de tegengestelde richting kwam. De wgel zeli deed
geen enkele poging om een botsing te voorkomen. Die vogel had
haast ; reikhalsde om ergens te komen, of ergenslimdcrs, met dade
lijk, maar heel veel eerder. Bovendien scheen hij angstig en ver
ward. Dit echter was niet te verwonderen, want, toen de klauwiei
in een snellen cirkel kwam aanvliegen, zag hij dat zijn betcie helft
dien vogel nazat. Daar stak natuurlijk niets verwondeilijks in.
Viel zij niet twintig Iceer op een dag met snavel en klauwen op hem
aan ? . 1 1/
Evenmin verbaasde hij zich over het feit, dat de vogel zeli een

allervreemdst plomp, kabouterachtig ding
was, bijna zonder hals en met oogen, als
die van een kat. Het was datgene wat tus-
schen de klauwen van den vogel hing, dat
hem trof en deed ronddraaien als een dol
geworden vliegmachine, en hem met razende
snelheid den vogel najoeg. Hij kende het
ding dat de vogel tusschen zijn klauwen
had. Het was een van zijn eigen jongen.

Terwijl hijzelf een van de toepassingen
der Natuur was, was de vogel vóór hem
een der adaptatie menschen. Het was een
kleine uil, een soort onlangs uit Spanje naar
Engeland gebracht, een vreemdsoortige,
kleine zonderling, ongeveer acht en een
halven duim lang, maar als alle uilen tot de
tanden gewapend — of liever tot den snavel.
De Uauwier wist weinig van uilen, hij

kende ze alleen als de spoken van den
nacht, waarvoor hij, zooals hij reeds in zijn
kinderkamer had geleerd, bang moest we
zen. Een uil, die op den dag op jacht ging,
was voor hem een onbekende verschrikking
en hoe kon hij weten dat de kleine uil, de
brui gevend aan de gewoonten van zijn ras,
vaak bij daglicht gaat jagen ?

Derace,die nu volgde, was op zijn kleine
wijze een groote daad. Hij had niet door
het menschelijk oog gevolgd kunnen wor
den, want beide waren specialist in het
gevaarlijke spel van vliegen tusschen het
geboomte. Zij gingen tusschen de angst
aanjagende massa boomstammen, takken,
twijgen, doorns, klimjDlanten en bladeren
door als visschen door een rietbosch je
onder water. Maar als de visch tegen iets
aanstoot, hindert het niet. Als deze vogels
tegen iets hadden aangevlogen, zouden zij
tamelijk snel gedood zijn.

Ik denk dat de uil zich verbeeldde dat

hij het jong van een onnoozel, klein vogeltje
te pakken had. Zoo ja, dan moet het wel
een groote schok voor hem zijn geweest te
merken dat hij een paar duivels woedend
had gemaakt. Hij had nog beter gedaan
te dansen op een wespennest, dan was hij
klaar geweest. Dat begon hij te begrijpen
voor hij 500 meter had afgelegd, in welken
tijd de wijfjesklauwier eens zijn rug had
ojoengescheurd, tweemaal voeren uit zijn
kop had gerukt, eens zijn schouder had opengekrabd tot het
bloed eruit liep en een half dozijn malen bijna zijn oogen had uit
gekrabd — zijn mooie, groote oogen. Toen dook de uil weg in een
liolte van een boom, en de klauwieren keerden terug naar hun
gezin, terwijl de uil ze verwenschingen naschreeuwde.

Later vinden wij onzen klauwier gezeten op een paal, kijkend
naar den zonsondergang, alles donkerrood gekleurd, in een doffen
band van wolken. Dicht bij hem vormde zijn wijfje een kleurige
plek tegen het strakke blauw-groen van een hulstboschje. Nu en dan
schoot hij toe op een voorbijgaanden meikever, pakte hem en keerde
naar zijn paal terug. Waarna zijn wijfje kwam aanvliegen en dan
ontstond er een schermutseling, alleen maar te vergelijken, zoowel
wat beweging als geluid betreft, met het vechten van katten —
of duivels. Midden in het heele zaakje namen zij zonder eenige
waarschuwing een houding als een standbeeld aan en bleven alsof
ze uit .steen gehouwen waren een half dozijn minuten zitten, tot
zij plotseling wegstoven en jaclit maakten op een anderen kc\"cr,
of den een of anderen ongclukkigen jongen vogel half dood deden
schrikken, maar in den aanval op de prooi tegen elkander
aanbotsten, en opnieuw begonnen te vechten en te bijten en te
sclireeuwen en tegen elkander te vloeken.
Ze waren een allerliefstj paar.

Fctfi C. Siecnbergh.

ACACIA (MIM

Misschien dcor dk-

o\-ale \-lekken door denDood. Ma^cr toen de nevelen het bedelcten,
lang nadat zijn bruine gestalte met o\ a t ^
mist was bedekt, bleven zijn oogen f „-n.cde
anders, schijnbaar in de lucht liangend, c^en Viin
spookachtige blik. Het had den geest van den avond kumun zijn
die vorm had aangenomen, maar t
Zonder de minste waarschuwing, en f 1 ^ 1,1+

waclitlieid, weerklonk in de duffe lucht ̂ ■an dieaanjagend, langgerekt, \-enijnig sissend gebrabbel. W ij moeten hetenlinste - dll liet geluid onbeschrijfelijk was -
Maar de beide klauwieren sprongen op, alsof iemand ze liaci .^e-

prikt, en, wat belangrijker was, de beide jonge Idauwieren die
sliepen tusschen het dichte gebladerte ^■an een eeuwenouden hage-
doorn op slcclits drie meter afstand, sprongen eveneens op. En

daar kwam liet op aan. Die kreet werd
speciaal geuit om hen te doen opspringen,
daar opspringen bladergeruisch beteekende,.
en bladergeruisch hen verried.

Doch het ruischen was sk'chts zeer zacht,
zoo zacht dat het oj) eenige meter afstand
voor een mensch onhoorbaar was, maar het
drong door tot de scherpste ooren in de
natuur op vijftig meter afstand de ooren
van den Ideinen uil.

(Wordt vervolgdy.

I

OSA) DEALBATA.

MIMOSA'S.
N groote hoeveelheden worden zij thans
weer te koop aangeboden. Niet alleen
in bloemenwinkels, maar ook op onze
pleinen en hoeken van drukke straten

ziet men de kooplieden, die een bundel
rijkbloeiende Mimosa voor een luttel bedrag
aan den man trachten te brengen. En zij
\dnden gereede koopers, want sierlijker
bloemen zijn in dezen tijd moeilijk denkbaar.

Dat men ze in de oorlogsjaren weinig
ofi niet zag vindt zijn oorzaak hierin, dat de
Mimosatakkcn uit Zuid-Frankrijk worden
ingevoerd, waar zij in zeer groote hoeveel
heden voor den e.xport worden geteeld.
De lage koers van de franken en liren
zijn oorzaak, dat zij, niettegenstaande de
liooge vrachtprijzen, hier toch nog voor
een zeer lagen prijs kunnen verkocht
worden, waardoor zij onze hier te lande
geforceerde bloemen ernstige concurrentie
aandoen.

Waar zij algemeen bekend zijn onder
den naam Mimosa, daar behouden wij dien
naam, hoewel hij eigenlijk onjuist is en de
plant, waar deze fraaie bloemen van af
komstig zijn. Acacia heet. Het is een zeer
uitgebreid geslacht, waarvan meer dan
400 soorten bekend zijn, die voornamelijk
in .Australië en Nieuw Zuid-Wales te huis
behoorcn, doch die tegenwoordig in Zuide
lijk Frankrijk algemeen in kuituur zijn
genomen, aangezien het uitstekende hees
ters zijn voor snijbloemen, die daai' te
lande even goed, wellicht beter groeien
dan in hun vaderland.

Hoewel men het op het eerste gezicht niet
zeggen zou, bchooren de'.drarm'.s tot de zelfde familie als onze Erwten
en Boonen x\.\. Lcgnminosae of Peuldragende gewassen; noch
de vorm der bloemen, noch de bloeiwijzen doen daaraan denken,
doch de vruchten wijzen er geheel op. Zij vormen dan ook een
z.g.n. onderfamilie n.1. de z.g.n. Mimosae, waartoe ook het zoo
gezochte Kruidje-roer-mij-niet behoort.

Een andere eigenaardigheid van deze planten is, dat zij
eigenlijk geen bladeren dragen. De min of meer sikkelvormige,
platte, bladachtige organen, waarmede de lange twijgen dicht
bezet zijn, zijn inderdaad geen bladeren, maar niets anders dan
vervormde bladstelen, die geheel de functie van bladeren hebben
overgenomen; beziet men ze echter goed, dan zal men bemerken,
dat zij gewoonlijk niet horizontaal, doch vertikaal aan de
twijgen zijn ingeplant en aan icdercn tak komen er gewoonlijk
steeds voor, waar men aan deze z.g.n phyllodiën terzijde kleine
blaadjes vindt. De eigenaardige blauwgroene, somtijds groen
grijze kleur dezer bladachtige organen, waartegen de levendig
goudgele boliondc of ovale bloeiwijzen zoo mooi uitkomen,
maakt ze bijzonder sierlijk en zeer gezocht.

Ook als potplanten zijn de Acacia's zeer mooi en de kuituur
is zeer gemakkelijk; zij vormen een sieraad voor iedere koude kas.
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