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Hij was een van die meiischen, clit een miuk

„Maar zij?" barstte hij los, „wat zegt zij
j
waarachtig niets om zoo'n man geven.
Stefansson haalde de schouders op.
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stoken. Dc Breidifjord kan me nu niets meer schelen.
Hoe weet je dat je haar verloren hebt.;'"

„Hoe ik dit weet? Hoorde je dan met, wat Stefansson
maar dat bewij.st nog niets. Als jk in jouw plaats was,

ZOU ik er wel eens tweemaal ovei denken.
..Wat zou iii doen ?"

^ i

i

»

Doen? MVl ik zou haar Ixwnjden van Gudmund^sson s
ha'ak. Het schijnt dat hij haar wel aan den haak heeft geslagen,
maar nog niet binnenboord heeft.
,,Dat is gemakkelijk gezegd !' zeide Magnuss.^

1 z

„Gemakkelijk gezegd? Ben jij een kerel? Nu dan, bewijs het,
sjian al je krachten in en je zult slagen.
1 .ri ■.
,
,,0, als ik was zooals jij! Jij hebt 't maar voor het fluiten cn de
vrouwen i-olgen je. Maar ik heb niet dc goede manier om met
— en toch zou ik hcri duri'en bezweren, dat ze

hen om tee gaan
gaa

eens van mij heeft gehouden."

i - 1 1

,,Maak dan dat ze wéér \-an je gaat houden. Ik zal je helpen en

zeggen hetgeen je moet doi'ii.en samen zullen wij het van (.ludmunds-

son winnen. Dat wil niet zeggen, dat ik mij met die mcnschen
wil inlaten, ik wil alléén leven en niets met mcnscluTi hebben
te maken."

.ave van

SCHELTEMAfrHOLKEMA'ö BOEKHANDEL

off -AMSTERDAM

K.G roesbee

,,Jij bent nog eens een \'riend," riep Magnuss uit, .leen waai
ladend, en jij hebt mij een riem onder het hart gestoken.
Toen, door zijn uiting van dankbaarheid jilotseling een andeie

gedachtengang volgend: ,,Maar, wat mankeert jou toch eigenlijk,

dat je zoo bent veranderd? Mat ladiben dc mcnschen je toch

gedaan, dat je hen wdlt oiitwdjken eii je de vrouwen den rug toe

KINDEREN DER ZEE,
12)

keert ?"

Naar het Engelsch van H. de Vere Stacpoole.

Ericsson scheen deze vraag niet te hoeren. Zij namen hun weg
door de hoofdstraat, totdat zij kwamen aan een rij huizen, die

BOEK II.

evenwdjdig aan dc kust lagen en op een afstand van een paar

Het kantoor van Stefansson was op de rez-de-chaussée
Het land van de alk.

van het huis waar hij woonde, en toen Ericsson en

Magnuss aankwamen, geleidde hij hen inplaats van hen
daar te ontvangen, naar zijn woonkamer bo^'en. Dit
vertrek was gemeubileerd, zooals het in de voornamere huizen in
zwang was, wat zwaar en in den stijl uit den tijd van Koningin

honderd meter ongei'ecr \"an de zee.

Een dezer kleine huizen was gesloten, er waren blinden voor dc
ramen en op de lavablokken op het erf lag geen visch te drogen.
Toen gingen zij naar het kleine kerkhof bij het meer aan de
achterzijde der stad, waar de oude laider rustte, ver van het ge
murmel der goh'cn, maar temidden der i-redige omgeving i"an
de verlaten lailkanisclie heiu'elen.

Victoria, maar zonder goedkoope vodden en prullen.

HOOFDSTUK IV.

Hij presenteerde sigaren, en onder het rooken werd o\xt de

zaken onderhandeld. Ericsson trof een schikking dat alle papieren
onder beheer zouden blijven van den notaris, terwijl hij tevens

Schwalla.

Toen de ,,Bothnia" de Breidifjord ini'oer, lag deze in vol

den verkoop van het huis regelde.

maakte rust.

,,En jelui gaat zoo naar de Breidifjord?" vroeg Stefansson,
toen de zaken waren afgehandeld. ,,Wanneer vertrekken jelui?"
,,Dc ,,Bothnia" gaat er morgen heen en zeer waarschijnlijk
schepen wij ons op haar in. Wat zullen wij hier nu nog wachten,
nu de zaken aan kant zijn, maar vóór mijn vertrek kom ik nog
even bij u aan om te zien of er nog iets te bespreken valt."
Toen Stefansson hen uitliet, vroeg hij Magnuss naar de gezond
heid van zijn oom, dien hij kende.

De uitgestrekte baai vol eilanden, afgebakend door een woeste,
ruwe kustlijn, strekte zich rimjielloos uit \"an Sandur af tot

,,Wel," antwoordde deze, ,,u zult eerder iets van hem afweten

dan ik; het is een jaar geleden, sedert ik iets van hem hoorde."
,,Wel, ik zag hem zes maanden geleden," zeide Stefansson.
„Hij zag er gezond en wel uit. Juffrouw Schwalla was bij hem,
zij is verloofd."

,,Wat ?" riep Magnuss uit, terwijl hij zich omwendde. Zij hadden
de deur bereikt en stonden op den drempel. Hij klemde zich on
willekeurig aan de deurpost vast.
„Geëngageerd met Olafur Gudmundsson, die het gedeelte der
rivier bezit, boven dat van'haar vader!"

,,Geëngageerd! Geëngageerd met Olafur Gudmundsson!" her

het voorgebergte, dat Breidaxak verborg. In den blauwen hemel
dreven witte wolkjes, en \-erdcr op het teêre blauw der zacht dei
nende goh'cn, zweefden en dartelden de witte zeeraven. Vogels,
i'ogels en nogeens \-ogels, oi-eral waren vogels, \-an Flatev af in
een rand \-an schuim gelegen, tot aan de eilanden der Huamms-

fjorden, witte, zwaluwachtige sternen die, evenals dc vuurvliegen

dat doen, een plaats schijnen te beh.eksen, inplaats \-an er orxrhccn

te \liegen, waterhoenders, alken, albatrossen en de gewone
zeeraven.

Zij zweefden in kringen opwaarts als rookpluimen van de ^■crre
el anden, en daalden als de rook, omlaag gedixwen door den wind.
Zij volgckm m het zog der ,,Bothnia", een sneeuwstorm gelijk,

en hun gekiijsch werd duizendvondig weerkaatst door de klippen
van het naderbij komende land.

Moomfluit, eii men ging voor anker liggen, in
sl-i" in rli'7on ^ 'T
en het sclhp schommelde op dcii golf-

haalde Magnuss, die zich nog niet geheel had hersteld. ,,Zijn ze

tuin cler zc™

al getrouwd?"
,,Daar heb ik nog niets van vernomen."
,,Met Olafur Gudmundsson! maar die is al getrouwd!"

' ^'ig^i^^ardigen cm schoonsten hoek van den

riMci, welke kristalhelder \-oortjoeg tnsschen haar oevers kw
de huizcnnj van het stadie - ter nxhunen van de stad

„

,,Zijn vrouw stierf een jaar geleden. O, je bont ook zoo lang
weg geweest, daarom weet je het niet. Ja, zij stierf een jaar ge

mot brocdoni- mooiiwo™

leden, en nu gaat hij zich tiDosten met Schwalla."
,,Zich troosten met Schwalla! God in den hemel, hij is reeds meer
dan vijftig jaar oud!"
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Ericsson en Magnuss, bij den neergelaten valreep staande,
zagen haar naderen.

,,Wel," sprak Magnuss — „wat denk je van Skarsstöd ?"
„Ik heb wel slechtere plaatsen gezien," antwoordde Ericsson.
,,i\Iaai% waar is de haven ?"

„O, er is een kreek achter die Idippen, waar iedere boot bij ruw
weêr beschutting kan vinden. O!"
.,Wat is er ?"

Op IJsland is men steeds in de weer met het \-oeren van gesprek
ken over een uitgestrektheid \'an verscheidene mijlen. Als men bij
het postkantoor te Reykjavik staat en naar boven kijkt, zou men
zich kunnen voorstellen in Chicago te zijn, zoo groot is het aantal

draden dat men bespeurt. Dit zijn de telefoondraden die de hoofd
stad in verbinding stellen met boerderijen, dorpen en steden,
die hier en daar over een afstand van duizend vierkante mijlen
verspreid liggen.

„In die boot is mijn oom, hij zal me zijn tegemoet gekomen.

Gunarsson wist alles omtrent Magnuss en zijn kameraad,

Stefansson of iemand anders zal hem hebben verteld dat ik zou

want den vorigcn dag had de ad\'ocaat wel tien minuten lang
met hem gesproken, en, ofschoon Gunarsson geen dienaar was van
het gouden kalf, was het een toch niet te loochenen feit, dat
Ericsson's gunstige finantieele omstandigheden zeker de harte

komen. Er is een telefoonverbinding naar Reykjavik, en zij zitten
elkaar altijd aUe mogelijke nieuwtjes te vertellen."
,,Er zit een meisje naast hem in de boot," zeide Ericsson.
Magnuss zweeg. Toen de boot naderbij kwam, slikte hij iets weg.
Was dit Schwalla ? Konden twee en een half jaarzoo'n verschil
hebben teweeggebracht ? Destijds was zij nog jong, verlegen en
linksch; hoewel zij beloofde heel mooi te worden, droeg zij toch
den stempel van een meisje uit liet volk.

lijkheid zijner begroeting niet verminderden.

Wat Schwalla betrof, zij voelde zich in den beginne aangetrok
ken door het bijzonder knappe uiterlijk van dezen grooten rnan,

maar reeds eenige oogenblikken na de voorstelling, kwam iets
vaags vijandigs over haar, iets, nog nooit tevoren bij eenigen

Dit was een dame.

anderen man gevoeld.

Zelfs op dezen afstand kon hij zien, toen hij cenigszins van den

Deze blauwe oogen die de hare ontmoetten, zeiden haar
absoluut niets en weerspiegelden geen enkele uitdrukking van

schok was bekomen, dat dit goed geklcede persoontje onmogelijk

Schwalla kon zijn.
Toen de boot dicliterbij kwam, verkreeg hij hier\-an nog meer
zekerlieid. Haar Ijrccdgerandc hoed bedekte beur gelaat, doch
haar houding, de kleeren en alles was in tegenspraak met de
voorstelling die hij zich van Schwalla maakte. Misscliien was het
een vroege toerist, die met de ,,Bothnia" de kust langs wilde, of
wel iemand behoorcnd tot de eerste kringen van Reykjavik.
Daarop werd de boot aan den \'alreep bevestigd, en zij die zich
aan boord bevonden, kwamen slechts langzaam naar boven,
want bij iederen stap bijna hielden zij stil en riepen aan hun vrien
den die over de verscliansing hingen, een groet toe.
Eerst kwamen verscheidene visschers, die manden droegen;
zij gingen tijdens den zomer naar de Fjorden, die noordelijker
lagen; achter hen volgde een gids uit het dorp, speurend om zich
heen ziend, naar den toerist, die hem per telefoon uit Reykjavik
liad besteld. Na dezen kwam Stefan Gunarsson.

Stefan was een groote man van ongeveer vijfenvijftig jaar, met

bruinen baard en een gelaat en een kop als van een profeet. Toch
hield deze niets anders in dan een flinke dosis stijfh.oofdigheid, een
uitgebreide kennis omtrent de gewoonten der zalmen en ecnige
mooie volzinnen uit de oude saga's. Door zijn koppigheid zou hij
reeds verscheidene malen zijn geruïneerd, indien zijn \touw er
niet geweest ware.
Aan haar had hij eigenlijk zijn voorspoed te danken, zooals
dit met vele mannen het geval is.
Zij was eenige jaren geleden gestorven.
Gunarsson merkte Magnuss dadelijk op en groette hem zonder
te glimlachen — hij glimlachte nooit — maar met een hartelijkheid
welke veel meer uitdrukte. Magnuss beantwoordde deze begroeting
en schudde de hand van zijn oom als een verlegen schooljongen,
want hij werd onwillekeurig geheel van streek gebracht door
het meisje dat achter Gunarsson stond.
Het was Schwalla.

sympathie.

Indien zij de waternympf, die volgens overlevering, de hlóka
behekste, had ontmoet, zou zij hetzelfde hebben gevoeld.

Mant de waternympf had geen ziel. Toen zij naar omlaag gingen
om in de boot te stappen, merkte Magnuss, clat Schwalla nog de
zelfde luchtige be\'alligheid bezat, welke haar reeds had onder
scheiden als kind. Zij bewoog zich als een vogeltje.
Haar doopnaam was Gudrun; Schwalla was maar een lievelingsnaampje, maar zoo'n liewlingsnaampje is dikwijls de ware naam;
de naam welke een ziel inhoudt, de naam door de een of andere

beminnelijkheid ontstaan. Haar moeder, een Deenschc, te Kopen
hagen geboren, had haar dezen gegeven, en zij zou geen betere
hebben kunnen kiezen uit alle vogel- en bloemennamen.

Zij verlieten de landingsplaats en wandelden langs de ku.st
naar de hoofdstraat van het kleine stadje.
Er was slechts een enkele straat, waaraan de huizen zich, soms

als kleine complexen, soms geheel op zichzelf staand, verhieven.
Zij, die het dichtst bij de kust lagen, werden door visschers
bewoond, en de la\'a-blokken voor de \'ischdrogerijen strekten

ziclt in rechte lijn uit tot aan den voet der klippen.
Daarna ktvam rechts het groote magazijn waarvan Björn

Simonarsson eigenaar was; hier kon men van alles koopen, tabak,
oliejassen, koffie en zelfs braadpannen.

Björn, een nietig mannetje, dat geheel in politiek opging
en een vreeselijke babbelkous en Denenhater was, kwam naar
buiten geloopen om iïlagnuss te begroeten.
Björn had het voorhoofd van een profeet en het oog van i-en
dronkaard. Zijn zaak zou reeds lang failliet zijn gegaan, indiin niet
zijn vrouw, een klein, bleek, rustig menschje, haar door wils
kracht en gezond verstand had gered.

Na Björn te hebben afgeschud, liep l\Iagnuss in de armen van
den bakker, Jótisson. De herberg van het dorp, lag een weinig
achteraf, naast Jóusson's winkel.
Hier stonden Magnuss en zijn metgezel stil.
,,Mcl", zei Stefan Gunarsson, ,,dan nemen wij nu maar afsch.eid

Hij zag dit nu plotseling, alhoewel het persoontje vóór hem
al even verschillend was van het meisje dat hij had achtergelaten,
als de volwassen eidergans dit is van haar jong. Haar gelaat was
bekoorlijk en licht \'erbrand door zon en wind, het drukte flinkheid
uit, maar ook gevoeligheid; zij scheen praktisch en niettegenstaande

van je, wanneer je er bepaald op staat in het logement te blijven,
hoewel ik je met alle genoegen een kamer had kunnen get'en.
Maar in ieder geval moet je vanat-ond bij me komen soupeeren,

dit, tot idealistische daden in staat.

om een uur of zeven."

De grootste bekoring echter lag in haar mond. De echte venus-

boog, groot en met volle lippen, fijn en toch gedurfd geciseleerd,
een mond, om de droomen van een heilige te verstoren en hem gek
te maken van \'crlangcn hem te kussen.
Het donkere haar was even van onder den brecden stroohocd

zichtbaar en haar figuur, half door het grijsblauwe kleed verborgen,
\'crried fraaie vormen en krachtige lijnen. Zij droeg geen hand
schoenen en de handen, zoodoende zichtbaar, waren poezelig,
flink met sproeten bedekt en goed gc\'ormd.

Doch wat het hart van Magnuss doodde was de algcmeene
indruk, welke hij \"an haar ont\'ing.
Zij was een dame.

Zij stond daar als een dame en had haar persoonlijkheid, handen
en gelaat, volkomen in bedwang; haar kleeding en alles hielp
mede, dit verpletterende effect te volmaken.
Zij behoorde tot een andere wereld als de zijne.
,,Wel," sprak Stefan Gunarsson, ,,ik ben blij dat ik je weêr
terug zie en ik lieb gehoord dat je het goed maakt. Hier is Schwalla
ook, om je te verwelkomen."
Hij deed een schrede zijwaarts, en Schwalla stak hem glim
lachend haar hand toe.

,,Welkom in Skarstöd!" zeide zij. ,,Je hebt mooi weêr mee

gebracht. Herinner je je nog, dat, als wij in vroeger dagen gingen
visschen, het altijd mooi weer was, wanneer je voorspelde, dat liet
zoo zou zijn ?"

Magnuss verloor zijn verlegenheid toen hij haar de hand schudde,
doch hij bleef somber gestemd.

Hij sprak in het algemeen, zoodat de uitnoodiging ook Erics
son gold, en daarop gingen hij en Schwalla weg, langs de eigen
aardige straat, ingesloten door metalen huisjes, waaracliter men
het Flókadal met het smaragd-groene gras en de voortstroomende
rivier kon zien.

Achter deze vallei waren de \-ulkanisclie bergen zichtbaar,
donkerpaars en blauw-grijs getint, en heel in de verte, op een
afstand van wel tachtig mijlen, de schim van een wazigen, besneeuwdcn bergtop, waarop het zonlicht zijn warmte \'erspilde.
Het logement bestond uit een keuken, een groot \-ertri'k waar
de gezamenlijke maaltijden werden gebruikt, en zes of zew n
slaapkamers, elk daar\-an met twee kooien bo\'en elkander,
zooals aan boord van een schip. In elk der slaapkamers be\-onden
zich een metalen kom op een plank en een handdoek. WndiT waren
er geen meubelen, met uitzondering van de tafels i-n stoelen in
de eetzaal.

De kamers waren echter zeer zindelijk, het eten was goed
voor IJsland, daar zalm uit de Flóka, koffie en de eeuwige pannekoeken den hoofdschotel uitmaakten.

Toen de maaltijd was afgeluopen, wendde iïlagnuss, die nauwe
lijks had gesproken nadat zij afscheid van Schwalla en haar \-ader
hadden genomen, zich tot Ericsson.
,,Nu," sprak hij, ,,\Vat zeg je van haar?"
,,Van wie ?"
,,Van Schwalla."

Ericsson, bezig een ])lok tabak op zijn handpalm te versnijden,
antwoordde voor het oogenblik niet.
(Wordt vervolgd).

,,Ja, dat waren prettige dagen," antwoordde hij. ,,En hoe gaat
het met de zalmvisschcrij, zeker goed, is het niet ? Maar,ik heb een

Verbetering.

vriend bij me, Erikr Ericsson, de zoon van Helgi Ericsson uit Reyk

In het artikel over „De Beverweerd", opgenomen in het nummer

javik."
Hij ging op zij, en Ericsson maakte kennis met Gunarsson en

beneden, in plaats van ,,1556": J5j6, en in de ze kol, regel 4

diens dochter.

van boven, in olaats \'an ,,kleinzoon": achterkleinzoon.

van 28 Februari 1.1., leze men op blz. loè, le kol., regel 3 van
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J^cta C, Steenhergh.

HET KASTEEL WAARDENBURG, l'-JA' HET ZUIDOOSTEN GEZIEN.

HET KASTEEL WAARDEN BURG.
voorbijgegaan ten behoex'e der afstammelingen \'au Gerrit's

Wanneer men met een wagen koomt
Van Tiel naar Bommel rijden,

eenige dochter Agnes.

Of zich met schip, dat zeilt of stoomt.
Den Waalstroom af laat glijden.

De tiende heer \-an 't kasteel, dat inmiddels — we weten niet
wanneer — van steen was herbouwd, was weer een Gerrit, die,

Dan ziet men in 't geboomt, van ver.

ongehuwd, zelfs gt'eii dochter bezat. Via zijn zuster Walrave gaat
de bezitting dan over aan 't roemruchtige geslacht der \'an
Arkels; dat geschiedde in 1494.
Een der afstammelingen van deze Walraven en liaren man,

Een oud kasteel, van eeuwen lier,

ZOO luiden de aanvangregels van O. G. Heldring's gedicht
't Is Waardenburg

,,Faust op Waardenburg," opgenomen in den thans
opgeheven Geldcrschen volksalmanak van 1842, en klaar
blijkelijk een weinig geslaagde navolging van den kloeken

aanhef van Tollens' ,,Herman de

Ruiter", die nog wel als

bekend mag worden verondersteld, al wordt de vroeger al te zeer
geprezen vaderlandslievende bard thans wel wat al te veel aan ver
getelheid prijsgegeven.
We behoeven zeker wel niet te zeggen, dat men, ook wanneer men
van Ticl naar Bommel ,,koomt" wandelen, of zich met een schip
dat niet ,,zeilt of stoomt" ,,den Waalstroom af laat glijden", het
kasteel Waardenburg in 't geboomt kan ontwaren. En als men
,,koomt" fietsen, is het resultaat al hetzelfde.
Het kasteel ,,Waardenburg" verdient om meer dan één reden
onze belangstelling, zooals we zullen zien. Niet alleen omdat het
een kasteel ,,van eeuwen her" is. Want dat is het, al bleef van het

oorspronkelijke huis slechts een klein gedeelte bewaard.

Hoe het er oorspronkelijk uitzag? ,,Wij kunncn(van Waardenburg)
eenc beschrijving geven, waaraan een begin is", schreef H. M.
Werner is ,,het Huis Oud en Nieuw"van 1914. Maar ai! als zoovele
oudheidkundigen vereenzelvigt hij de geschiedenis van een kasteel
met die van zijne bewoners i). Een feit is, dat van het oorspronkelijk
kasteel Waardenburg géén beschrijving te geven is. Zoowel schrif
telijke mededeelingcn daaromtrent, als prenten, die voldoende
aanwijzingen zouden geven, ontbreken ten eenenmale.
Wel kennen we den naam van Waardenburg's stichter en eersten
heer. 't Was een zekere Rudolf de Cock, die in 1265 al zijn goederen
tusschen Beest en Leerdam en tusschen de Lek en de Linge af

stond aan graaf Otto van Gelrc en daarvoor van dezen in ruil
ontving als een erfleen de renthocven Hiern, Neerijnen en Opijnen
(uitgezonderd het hooge gericht en Metercn) met vergunning om
op clen ,,berg" te Hiern — een eenigszins hooger gelegen stuk
land, omringd door de lagere waarden — een houten versterking
te bouwen. Fluks maakte hij van dit recht gebruik, en deed een

houten burcht oprichten, die den naam ,,Wccrdenborch" ontving.
In 1401 ging de heerlijkheid over aan de van Broeckhuizens.

Wel was het geslacht der de Cocks toen niet uitgestorven — de

\-ijfdc heer van Wecrdenborch, Gerrit, had een broeder Swcder —
maar met goedvinden van hertog Willem van Gelder werd deze
i) Overigens niets dan hulde voor zijn eerbiedwaardige studie, waar
aan wij hieronder een en ander ontleenden.

Otto van -Arkel, heer van Heukelom, Walraven genaamd, stond
aanvankelijk op zeer slechten voet met den befaamden strijdlustigen hertog Karei van Gelder, maar in 1528 \-olgde een \-erzoening,
en de verhouding tusschen de beide mannen werd daarna zóó

goed, dat Walraven in 1532 van den Hertog diens Irastaardclochter Catharina, verwekt bij Anna van Merwijck, ten huwelijk

kreeg. Na Walraven's tjverlijden, in 155b, werd zijn oudste zoon
Otto heer van Waardenburg, die kort daarop ,,deur sunderlinghe

lieffde ende affectie, die hij clragende is tot zijne broeders ende
susters , zijne bezittingen onder deze verdeelde, waarbij Waarden
burg kwam aan zijn nog onmondigen broeder Karei.

dusverre over de verdiensten der heeren van

NVaardenburg gezwegem, ja, zelfs de namen van de meeste hunner

niet genoemd (wat niet zeggen wil dat zij alle verdienste misten:

zoo is van Gerrit en Johan van Broeckhuizen bekend dat ze dappere
ridders waren), over de bewoners van het kasteel in het tijdstip

dat wij thans genaderd zijn, moeten wij even uitweiden. Niet alleen

omdat Kaïel s moeder, de dochter van den vermaarden hertog van

Geldei, een kianige vrouw was, maar ook en vooral, omdat haar

houduig m den aanvang van den tachtigjarigen oorlog zéér be-

angiijke gevolgen voor het kasteel Waardenburg heeft gehad,

zooals we zullen zien.

Kaïel had in I5()() het geheele bestuur der heerlijkheid \nn zijne

moeder m handen gekregen. Al spoedig deed hij zich als aanhanger
der nieuwe leer kennen; vergissen wij ons niet, dan behoorde hij

tot de edden die het smeekschrift aan de landvoogdes Margaretha

Geuzenpenning

n ot

trouw

'-'jn moeder Catliarina van Gelder bleef

I^-itl'olieke geloof maar ook den koning van Spanje
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oppermachtig scheen in tleze landen,
in veiligheid te brengen, terwijl
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.
Waardenburg
zou
iidken.
Aan
hun wenschonschadelijk
werd voldaan;
men trok naar het kasteel en eischte het

op. iVlaar Catharina, waardig dochter van

•-■elres dapperen hertog, weigerde de
poorten van den burcht voor den vijand
te openen, en driemaal wist zij met haar

kleine bezetting den storm van de over
machtige belegeraars af te slaan. Toen

echter het belegeringsgeschut was aan-

.gevoerd en de muren van het slot met

instorten bedreigd werden, moest zij toe

geven. Men voerde haar en hare dochter
naar liel; de beide vrouwen werden
eerst zeer ruw behandeld, maar ten slotte

door Prins Willem, die zeide dat hij wel
tegen den Spanjaard maar niet tegen
dames oorlog voerde, in vrijheid gesteld.

In i6or. dus op hoogen leeftijd, is Catharina van Gelder op haar slot Heukelom

orx'rleden, waar zij, na een veelbewogen

leven, rustig haar laatste levensdagen had
gesleten.

Het kasteel Waardenbuig kwam er min
der goed af; het werd door de prinsgezinde
troepen in vereeniging met de Bomme
laars niet alleen grondig geplunderd, maar
grootendeels verwoest. Zij hielden er zóó

Foto C. Steenbtrgk,

HET KASTEEL W AARDENBURG. DE ly^E EEUWSCHE GEBOUWEN .4.HV
DEN TOT VOORHOF GEWORDEN BINNENHOF.

duchtig huis, dat van het middeleeuwsche

slot weinig meer dan een bouwval overbleef. Er bestaat een ets
van A. Rademaker, waarop we de ruïne van Waardenburg aan
schouwen zooals deze er in 1612 moet hebben uitgezien. Slechts
met veel fantasie kan men uit deze omvangrijke ruïne het oude
kasteel reconstrueeren ; maar wèl blijkt duidelijk genoeg, dat het
een groote statige burcht is geweest.

Andere prenten van den bouwval vertellen ons, dat vóór den
eigenlijken burcht, en evcnalsdeze door grachten omgeven, een groot
voorgebouw uit het water rees, dat ook gedeeltelijk werd verwoest.
\'an het slot zelf waren de voorpoort met aangrenzenden vleugel
benevens een halfronde toren aan de achterzijde er nog het best
afgekomen, maar van de rest bleven voornamelijk half afgebrok
kelde muren overeind staan.

Xa 't overlijden van Karei van .■\rkel (deze stierf in 1580 te Ant

werpen), werden achtereenvolgens zijn nicht Maria en zijn zuster
Elisabeth vrouwe van Waardenburg. De laatste was gehuwd met
Thomas van Thiennes, die in 1616 de heerlijkheid aan Johan
Vijgh verkocht.

Deze, een kleinzoon van hertog Karei \-an Gelders bastaard
dochter Anna, heeft den bouwval weder in bewoonbaren staat

gebracht. Dit herstel bestond waarschijnlijk voornamelijk in 't
optrekken van gebouwen aan twee zijden van den ouden binnenhof,
waarvan tenminste de ééne vleugel, die in zijn ankers het jaartal

■ 1627 toont, al zeer eenvoudig vvas. In den anderen vleugel
werden vooral de raamomlijstingen, met hun schelpmotieven in
de frontons, veel rijker behandeld; niet onmogelijk echter dat we
hier met een herstel van nog wat later datum te doen hebben.

Terzelfder tijd zijn misschien de resten van het oude slot, de

Tegenwoordig eigenaar is Hans Willem Ixiron van PallandtNeerijnen, oud-burgemccster van Waardenburg; deze heeft niet liet
voorbeeld van ecnige leden van zijn geslacht ge\'olgd, die in het
langen tijd onbewoonde Huis, na het eenigen tijd aan andere fa
milies te hebben verhuurd, in de tweede helft der vorige eeuw hun
intrek hebben genomen. Uit dezen tijd dagteekenen naar 't schijnt
de bouw van het rdeugeltje aan de noordzijde en eenige andere
herstellingen en verbouwingen in- en uitwendig. Thans is Waar
denburg weder onbewoond.
Aan de voorzijde is een gedeelte van de gracht gedempt; een
prozaï.sche dam, geen ophaalbrug meer, voert naar den voorhof,
waaraan de 17de eeuwsche vleugels staan, die in niets meer aan

de middeleeuwen herinneren. Herinneringen aan deze worden nog
slechts gewekt aan de achterzijde, zooals wij reeds zeiden, waar
de oude toren met zijn aangrenzende dikke muren — wel 2 meter
dik zijn ze hier — oprijst uit den met riet en laag struikgewas
begroeiden oever van de gracht, en waar, ter rechterzijde, een wat
grillig gevormde boom iets geheimzinnigs geeft aan 't geht^el.
Hoeveel somberder en geheimzinniger nog moet het hier hebben
uitgezien in 't einde der ifxlc eeuw, toen daarnaast en daarboven

zich de brokstukken verhieven van het verwoeste kasteel! En geen
wonder dat in dien tijd de sage ontstond van Dokter Faust op

Waardenburg. De historische doctor Faustus moge reeds in den
aanvang der 16de eeuw geleefd hebben, de avonturen van den legcn-

darischen toovenaar, die de volksverbeelding van hem maakte, zijn
voor 't eerst in een in 1587 te Frankfort aan den Main verschenen
volksboek verteld, dat in 1592 in 't Xedcrlandsch vertaald werd;
vermoedelijk is dus eerst in 't einde dor ibde eeuw doctor Faust

toegangspoort en het voorgebouw afge

broken ; zéker durven we dit niet bewe
ren. Want in den ,,Tegenwoordige staat
van Gelderland" (1740) lezen wc, dat er
van het oude slot ,,nog groote overblijfsels
te zien zijn". Zelfs al nemen we aan, dat

het door Vijgh gerestaureerde gedeelte

later weer in verval is geraakt, dan nog
zouden deze woorden op dit gedeelte

moeilijk toepasselijk kunnen zijn. Het is

dus niet onmogelijk, dat Vijgh wegens

geldgebrek (want er zijn bewijzen dat hij

daaraan lijdende was) zijn plannen tot

algeheel herstel niet heeft kunnen ten uit

voer brengen — en eerst later (in de i8de
eeuw?) de resten van het middeleeuwsche
slot, voor zoover die, zijnde het minst

geteisterd, waren blijven staan, zijn ver

wijderd. Thans, dit is zeker, bestaat van
het oude kasteel uitwendig weinig rneer

dan een hooge muur aan de achterzijde
met een ouden slottoren. Waarschijnlijk
is ook het achtkante hooge torentje,
dat boven de gebouwen oprijst, een over

blijfsel van den middeleeuwschcn burcht,

maar de prenten van den bouwval geven

daaromtrent geen zekerheid.
Waardenburg is na de — gedeeltelijke —
restauratie achtereenvolgens aan de ge
slachten Bronckhorst, en Aylva (het be
kende Friesche geslacht, dat een aantal
beroemde mannen heeft opgeleverd) ge

komen; de Aylva's waren heercn van
Waardenburg van 1700 tot 1827. Vcrvol-

gens kwam de heerlijkheid in het geslacht
Pallandt, waarin het tot nu is gebleven.

Fotó C. Steenhergk,

het kasteel waardenburg.
ACHTERZIJDE VAN HET KASTEEL MET MIDDELEEUWSCH GEDEELTE
Door hel raampje links van. den ouden toren is, volgens de legende. Doctor Faust door den duivel naar
de hel gevoerd.
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in deze landen een bekende figuur geworden. Geheimzinnige ge
luiden, onverklaarbare lichten in den indrukwekkenden bouwval
zullen het hunne hebben bijgedragen tot het ontstaan van de
meening, dat Faust den Rijn was afgezakt en zich de ruïne van
Waardenburg tot woonstee had gekozen. Hijslootdaar—zoo luidt
de legende — een contract met den duivel, waarbij deze I^aust be
looft hem zeven jaar te dienen en aan al zijn eischen, hoe buiten
sporig deze ook mochten zijn, te voldoen; maar na afloop zou
zijn ziel den duivel voor eeuwig toebehooren. Faust maakte duch
tig \'an zijn recht gebruik — bijna zouden wij zeggen, als 't niet
den duivel gold; w/bsbruik — en Satan had het niet gemakkelijk

ongetwijfeld schoon en

zeer zwakke en wemig getrouwe
een halve eeuw .geleden

In een volgend nummer tertilkn

j iets van het nabij

\vr noj

gelegen Neerijnen, welks geschiedenis
Waardenburg is verbonden.

nauw met die van
A. L.

zoo

Kwaidan, of geheimzinnige
verhalen uit het oude Japan,

moeilijkste opdrachten moest hij voldoen.Dat Beëlzebub des zomers

Soms nam liij wel een schepel garst
Eu wierp die in de doornen,
En Joost die schier van woede barst.
Bracht d' uitgestrooide koornen.
Eer nog de nacht van d' aard verdween,

merkwaardigheid niet geheel mist maar

zich toch nog slechts als een
afspiegeling vertoont van v\a a
geweest moet zijn.

in zijn dienst; geen oogenblik w-erd hij met rust gelaten en aan de

zijn heer sneeuw en ijs, des winters druiven moest brengen, lijkt
ons, kinderen van dezen tijd, nog niet zoo lastig. Maar zijn meester
eisciite ook paarden van hem, die nooit moe werden. En 't even
tjes slaan van een brug over de Waal. En kostelijke bloemen,
die zelfs in het hartje van den winter op het slotplein stonden te
bloeien dat het een lust was. 't Was niet aardig van Faust, dat
liet hem er meestal meer om te doen was Joost, zoo noemde hij
zijn knecht, te plagen dan wel om een makkelijk leventje te leiden.

,l-ii uit zijn puin gedeeltelijk herrezen,

een einde kwam, en

DOOK LACFODIO He.arx.

HET VERHAAL VAN AOYAGI. (Groene Wilg).
N de neriode van Bummei (idbtj—i+Sb) was een jonge samurai,

Tonmtak genaamd, in dienst tam Hatakevama Toshimune.

1Sgdigen leeftijd was Inj als page gebraclit in bet paleis van den

Heer van Noto Tomotada was .geboren in Echizen; maar op

daimvo van Ntito, en was grootgebracht onder oppertoezicht van
dien vorst, voor het beroej) '^an kiijgsman.
1 , 1 -j 1.
Terwijl hij opgroeide, bleek bij zoowel een goed gelceide als een
goed soldaat tc wezen en bij bleef zicb verheugen 111 de gunst van
zijn vorst Begaafd met een beminnelijk karakter, een \riendehjk

optreden en een zeer mooie gestalte, weed iiij bewonderd en zeer
bemind door zijn samurai-kameiaden.
1 1 ••
Toen Tomotada ongcweer twintig jaar wars, werd hij met een

'Juist als 't geweest was, weer bijeen.

particuliere zending belast naar Hosokawa iMasamoto, den groeten

daimyo van Ivyoto, c*en bloed\erwant \an FIatake;yama \os-

Dan gaat Faust soms een zak met meel
Met drappig water mengen,
I3ic Joost hem 's morgens op 't kasteel
Gezuiverd weer moest brengen.
Zoo toch bepeinst hij dag aan dag
Hoe hij den duivel plagen mag.

himuhe. Daar hem be\-olen was door Ecliizen te trekken, \Toeg en

verkreeg de jongeling verlof onderweg zijn moeder, die weduwe

w^as, te bezoeken.

Het was de koudste tijd \-an het jaar, toen hij op weg ging;
het land was bedekt met sneeuw; en ofschoon hij een krachtig

paard bereed, was hij genoodzaakt slechts langzaam vooruit te
Na vier jaren tiouwen dienst had de dui\-el er genoeg van en
vroeg ontslag, zonder eenige belooning voor de geweldige prestaties,
in dien tijd verricht. Maar Faust herinnerde hem aan het gesloten
contract: nog drie jaren zou hij moeten dienen. De verblinde!
Want toen de zeven jaren om waren, werd de knecht de meester.
Satan greep F'aust bij de haren, trok hem door 't raampje links
\'an den ouden toren en vloog met zijn buit ter helle
2)
Zoo is aan het kasteel Waardenburg niet alleen de naam verlionden van een kloeke Katholieke, maar ook dien \'an den wvindei'-

doctor, die een contract met den duivel sloot en dies ten eeuwigen
dage \'erdoemd werd — een echt Protestantsche voorstelling.
Noch het aantal Xederlandsche kast<;elen, door onze eigen
mannen verwoest, noch dat, w'aaraan een Ic.gende N'erbonden is,
kan groot genoemd worden. Om die redenen vooral, ^'eel meer dan

komen. De weg, dien hij volgde, liep door een bergstreek, waar
de huizen, gering in aantal, op grooten afstand van elkander waren,
en den tweeden dag van zijn reis, na een \'ermoeienden rit van vele
uren, zag hij tot zijn schrik dat hij het doel win dien dag niet voor
laat in den nacht kon bereiken.

Hij had reden om angstig te wezen, want een lievige sneeuw
storm stak op met een intens kouden wind; en het paard toonde
teckenen van uitputting.
Maar in dat hachelijke oogenblik, liemerkte Tomotada onver
wacht het rieten dak \'an een hiiisji- op den top van een nabijzijndcn heuvel, waar wilgenboomi'n groeiden.

Met moeite leidde hij zijn wnnoeicl dier naar de woning; en
hij klopte luid op de stormcU unm, clie tegen den wind gesloten
waren.

Een oude vrouw opende ze cm riep medelijdend uit bij het zien

om zijn bouwkunstige waarde of zijn schoon, mogen wij het kas
teel Waardenburg een merkwaardig kasteel noemen.
Wij zwegen nog van het inwendige. Veel valt daarvan echter niet
te zeggen. Voornamelijk zijn 't de oude keldcrgew'elven, die nog

.
O, hoe beklagenswaardig — i>en jonge heer, die alleen reist
m zulk weer!.... Verwaardig u, jonge meester, binnen te treden."

herinneren aan den middeleeuwschen burcht. Maar noch Johan
Vijgh noch latere bezitters hebben de nieuwe vertrekken luister

Tomotada steeg \-an zijn j^aard, en nadat iiij zijn dier gebracht
had in de schuur achter het huis, trad hij het huisje binnen, waar

rijk gesierd.

hij een ouden man en een meisje zag, die zich warmden aan een
vuur van bamboc^splinters. Zij noodigden liem eerbiedig uit dicli-

En niet zonder droefheid over de blinde vernielzucht van onze

eigen troepen, verlaten wij het kasteel, aan welks middcleeu\\'sche
statigheid en pracht in de dagen van den slag op de lïlookerheide

van den knappen \Teemde:

ter bij het vuur te komen;
dc oude menschen begonnen toen
Komen; en
en de
wat rijstwijn tc

reizige
2) Den velen, clie do Geldersche volksalmanalc van 1S42 niet maclitig
kunnen worden, verwijzen wij vooreen uitvoerige beschrijving dezer legende
naar ,,N'cderlandsche sagen en legenden" door Josef Cohen, waarin op
blz. 3.|f)—3.52 de legende van ,.dokter 3'aiist op tVaardenburg", daar
,.doktor Faust bij Bommel" genoemd, op levendige wijze, iets te leutig
en te weinig de tra.gische zijde der geschiedenis belichtend, wordt verteld.

.. ■^^■'irmen, en eten gereed te

maken voor den

jj
"i'i'agen te stellen omtrent zijn reis.
Intusschen ' ■verdween
liet
jonge meisje achter een scherm.

^■e^bazing .gezien, dat zij buitengewoon mooi

laiiff losb-i

kleeding zoo armoedig mogelijk was, en haar

mooi
meisje
in zulk
chui cdlendigc c"'1
Sme
^fn"
1^'^

^''rlFiasde'zich dat een zoo

tsi I n eenzame plaats kon wonen
De oude man Zei tot liem;

wc g;
wind

Het

Edele
en

dc

• leer,

het naaste dcup is v er

sneeuw valt dik neer. De
en (Ie weg IS zeer s.
slecht.

is sci.erj)

O- •

zou dus waarscliijnlijk gevaarlijk

Yezen \-annacl;t \'erder te gaan. Ofschoon
dezc' hut uw te.genwoordigheid niet waar
dig IS, en otschoon wij u niets aange

naams kunnen aanbieden, zou het mis-

sclnen veiliger zijn vannacht onder dit

armoedig dak te blijven. . . . Wij zullen

goed voor mv j,aard zorge

-'11.

omotada nam dit nederige
nederige voorstel
aan
heimelijk blij,
blij, dat hem aldus de

^aiji^. i'l'ord gebo(p.,i
\-;m liet
het jongi
iong'C
len meer \-an
meisje te zicm.

W elclra werd
voorgezet, c-ii lud

sh!
e-e beuken,
oen grol,

.grof maar ruim maiü
meisje kwam achter

om dengekleed,
wijn in
/ij was nu anders
maar

te

zindelijk eigen geweven
bloed ; en haar lair

angend haar was
netjes gekamd on glad gestreken

bekcT^\e^

Foto C, Steenbergk,
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n zicli vooroccr boog om Zijn

^ag Tomotada tot zijn
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•nigo vrouw, die hij ooit te
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voren had gezien, en er was een gratie in
elk harer bewegingen, die hem verbaasde.
Maar de ouders begonnen verontschulvoor haar te maken, zeggend;

.in ~
dochter,
Aoyagi, is hier
de^^eer,
bergenonze
bijna
alleen opgegroeid;
en
ZIJ weet niets van hoffelijke bediening. Wij
pieeken u haar haar domheid en onwe
tendheid te vergeven."

,lukkig
Tomotada
beweerde dat hij zich ge
achtte bediend te worden door
zulk een knap meisje. Hij kon zijn oogen
met van haar af houden — ofschoon hij
zag dat zijn bewonderende blikken haar
deden blozen; — en hij liet den wijn en
tet eten onaangeroerd voor zich staan.
iJc moeder zei:

Edele heer, wij hopen ten zeerste

dat gij zult trachten een weinig te eten

en te drinken, — ofschoon ons boeren-

eten zoo slecht mogelijk is, — daar ge
zeker verkild zijt door dien scherpen wind."
Toen at en dronk Tomotada, om den
ouden menschen genoegen te doen; maar

de bekoring van het blozende meisje nam

steeds toe. Hij sprak met haar, en vond

Voto C, Steenbergh.

dat haar taal even liefelijk was als haar MOLEN MET OUDE MOLEN AARSWONING .-I.-IV DEN DIJK BIJ WA ARDENBURG.
gelaat. In de bergen opgegroeid mocht
ze wezen, — maar in dat geval moesten haar ouders vroeger

personen van hoogen rang geweest zijn; want zij sprak en bewoog

zich als een dame van stand. Plotseling sprak hij haar aan met een
gedicht — dat tevens een vraag was — geïnspireerd door de
verrukking zijns harten —
„Tadzimétsuru,
Hana ka toté koso
Hi WO kurasé.
Akénu ni otoru
Akané sasuran?"

(Op mijn weg zijnde om een bezoek af te leggen, vond ik datgene,
wat ik voor een bloem hield; daarom breng ik hier den dag door..
Waarom, in den tijd vóór den dageraad, de tinten der rozen
gloeien — ja, werkelijk, dat weet ik niet).
Zonder eenige aarzeling antwoordde zij in de volgende versregels:
,,Izuru hi no

wilt geven, zal ik u altijd als ouders lieflieliben.... En weest
intusschen zoo goed dit kleine geschenk aan te nemen voor uw
vriendelijke gastvrijheid."
Dit zeggende legde hij voor zijn nederigen gastheer een beurs
met gouden ryo neer. Maar de oude man duwde, na \-ele \-erontschuldigingen, de beurs weg en zei:

•— Vriendelijke meester, het goud zou ons niet nuttig wezen,
en gij zult het waarschijnlijk noodig liebben gedurende uw lange,
koude reis. Hier koopen wij niets, en wij zouden \-oor onszelf
zooveel geld niet kunnen besteden, zelfs al wenscliten wij het....
Wat het meisje betreft, wij hebben haar u reeds als gift aange
boden; — zij behoort u toe; daarom is het niet noodig ons verlof
te vragen haar mee te nemen. Reeds heeft zij ons wrteld, dat zij
hoopt u te vergezellen, en uw dienstmaagd te blijven, zoo lang het
u behaagt haar aanwezigheid te e-erdragim. Wij zijn maar al te
gelukkig te weten, dat gij u \-erwaardigt haar aan te nemen, en
wij smeeken dat ge om harentwille geen onaangenaamheden zult

hebben. Hier konden wij haar niet wan behoorlijke kleeding voor
zien — veel minder van een bruidschat. Bo\'endien zouden wij—
daar wij oud zijn — in elk geval binnenkort van liaar moeten sclieiden. Daarom is het zeer gelukkig dat gij beiaad zijt haar thans met

Honoméku irowo

Waga sodé ni
Tsutsumaba asu mo

Kimiya tomaran"

(Indien met mijn mouw ik bedek den zachten blos van de op
gaande zon, — dan zal misschien in den morgen mijn heer hier
blijven.)
Toen wist Tomotada dat zij zijn huldiging aannam; — en hij was
nauwelijks minder verrast door de wdjze, waarop zij haar gevoelens
in dichtvorm had uitgedrukt, dan verrukt door de verzekering
welke deze verzen uitdrukten. Hij was nu zeker dat hij in heel
deze wereld niet kon hopen te ontmoeten, veel minder veroveren,

een meisje schooner en geestiger dan dit boerenmeisje voor hem;
en een stem in zijn hart scheen luid aan te dringen:
— Neem het geluk, dat de goden op uw weg geplaatst hebben.
Kortom, hij was betooverd, betooverd in zulke mate dat hij —
zonder verdere complimenten —den ouden menschen vroeg hem hun
dochter ten huwelijk te geven, hun terzelfder tijd zijn naam en
afkomst en zijn rang in het gevolg van den Vorst van Noto \-crtellend.

Zij bogen diep voor hem, met vele uitroepen \'an dankbare
verbazing. Maar na eenige oogenblikken van blijkbare aarzeling,
antwoordde de vader:

— Geeërde meester, gij zijt iemand van hoogen rang en zult

u te nemen."

Vergeefs trachtte Tomotada de oude menschen over te halen

een geschenk aan te nemen; hij zag dat zij niet om geld gaven..
Maar hij zag dat zij werkelijk begeerig ^\■aren liet lot hunner doch
ter in zijn handen te leggen. En daarom besloot hij haar mee te
nemen. Hij zette haar dus op zijn paard en nam voorloopig af
scheid van de oude menschen, met vele betuigingen van dank
baarheid.

— Edele heer" antwoorddede vader,,,wij, en niet gij, hebben reden
tot dankbaarheid. M'ij zijn overtuigd dat ge goed \'oor ons meisje
zult wezen; en wij behoeven om liarentwille niet Ix'vreesd te zijn. .
(Hier is in het Japansche manuscript een vreemd hiaat in den
natuurlijken loop van het verhaal, dat daardoor ietwat onsamen

hangend lijkt. Kiets wordt verder gezegd omtrent di- moeder \-an
Toniotada, of de ouders van Aoyagi, of den daimx'o van Xoto.

Blijkbaar had de schrijver in dit gedeelte genoeg van" zijn u'crk (>n
verhaastte hij op slordige wijze het \Tecmde einde van zijn \-erhaal.

Ik ben niet in staat de hiaten aan te vullen, of zijn gebreken in
de samenstelling te verbeteren; maar ik moet zoo Vrij wezen

eenige verldarende bizonderhcden te ge\-en, zonder welke de rest
der vertelling onbegrijpelijk zou zijn
Het schijnt dat Tomotada

waarschijnlijk nog hooger stijgen. Te groot is de gunst welke gij
u verwaardigt ons te verleenen; — ja, de maat van onze dank

onnadenkend Aoyagi mee nam naar Kyoto en zoo in onaange

baarheid hiervoor is onuitsprekelijk en oneindig. Maar dit meisje
van ons is slechts een dom boerenmeisje van lage afkomst, zonder

woonde!)

eenige opleiding of opvoeding, en dus zou het onbehoorlijk wezen
haar de vrouw van een edelen samurai te laten worden. Het is

zelfs niet behoorlijk over zulk een ding te spreken

Maar daar

het meisje u bevalt, en gij u hebt verwaardigd haar haar boeren
manieren te vergeven en haar groote ruwheid over het hoofd te

zien, geven wij haar u met blijdschap als uw nederige dienstmaagd.
Verwaardig u daarom met haar te handelen volgens uw doorluch
tige verlangens."

Vóór den morgen was de storm voorbij, en de dag brak aan
in liet wolkenloozc Oosten. Zelfs wanneer de mouw van Aoyagi

voor de oogen van haar minnaar den lozenblos \'an dien dageraad
bedekte kon hij niet langer blijven. Maar evenmin kon hij Ix-sluiten van'het meisje te scheiden; en toen alles voor zijn reis was

naamheden kwam; maar wij weten niet waar het paar latei-

. . . .Xu mag een samurai niet trouwen zonder de toestemming

van zijn heer; en Tomotada kon niet verwachten deze toestemming
te ontvangen, voor zijn zending was afgeloopen. Hij had redeii.

onder zulke omstandigheden, te vreezen dat de schoonheid van
Aoyagi gevaarlijk de aandacht zou trekken, en dat middelen

beraamd zouden worden on hem haar te ontnemen. In Kyoto
trachtte hij dus haar te verbergen t'oor nieuwsgierige blikken.

Maar op zekeren dag kreeg een dienaar van Vorst'Hosokawa

Aoyagi in het oog, ontdekte haar verhouding tot Tomotada, en

vertelde de zaak zijn daimyo. l)aarop gaf de daimyo — een jonge
prins en verzot op mooie gezichtjes — bevel dat het meisje naar
het paleis gebracht zou worden; en zij werd er onmiddeUijk heen

gereed gemaakt, sprak hij aldus haar ouders aan.

gebracht, zonder plichtplegingen.

dan ik reeds heb ontvangen, moet ik u nogmaals smeeken mij uwe

dat hij machteloos was. Hij was slechts een nederig gezant in dienst
van een veraf zijnden daimyo; en hij was op het oogenblik ox'ergeleverd aan de genade van een veel machtiger daimvo, wiens

_ Ofschoon het ondankbaar mag schijnen nog meer te vragen

dochter tot vrouw te geven. Het zou mij moeilijk vallen thans van
haar te scheiden; en daar zij mij met uw verlof zou wi len ver

gezellen, kan ik haar meenemen zooals zij thans is. Als gij haar mij

doniotada had er onuitsprekelijk verdriet van; maar hij wist

verlangens niet gedwarsboomd konden worden. Bovendien wist
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Kiiif^inÊr te maken, scheen

en terwijl Tomotada voortliep om zijn b g
de stUte hem onheilspellend en

vooreen

^en troonhemel af,

storm. Maar plotseling stapte
hij de woorden te
en, den jongeling bij den arm ""f
ou". - ..
herhalen van het gedicht „Kosh
..^delijke tranen in de
En toen Tomotada opkeek, zag h j v itndtUJK

oogen van den prins. Toen sprak Hoso di ■
hijzelf de macht
— Omdat gij elkander f ™"^'„rdcm H^er van Noto,
gegeven, in jilaats van mijn bloed
. thans in mijn bijuw huwelijk goed te keuren; en uw huwc k zal riiam^ geschinken
zijn voltrokken worden. De gasten zijn bijcc ,
Zijn ^crct^d.
_
i
rif^iiron dit' cfn. cicin"
Op een tecken van den prins, werdtn
fomotada zag
grenzend vertrek i'erborgen, opengeschove ,
de plechdaar veel dignitarissen van het hof, samen gekomen voor de pit
tigheid, en Aoyagi, die hem wachtte, m
_ yj;
Aldus werd rij hem teruggegeven;- en de bruüoft
^ly en
schitterend; - en kostbare geschenken
door den vorst gegeven, en door de leden der hofhouding.
Vijf gelukkige jaren na dit huwelijk,leefden Tomotada en Aoyagu
te zinu-n. Maar op een ochtend, terwijl Aoyagi niet [mar echt
genoot sprak over de een of andere hmshoudelyke zaak uitte zj

plotseling een kreet van hevige pijn, en werd toen bleek en stü.
Na eenige oogenbhkkcn sprak zij met zwakke s em

— VeWcf mij dat ik zulk een ruwen kreet slaakte — maar de

pijn was loo plotseling! ....Mijn beste man, onze vereenigii^was

stellig tot stand gebracht door de een of andere
schap in een vorig leven; en die geluklage

naar ik geloof, ons weer bijeen brengen m meer dan een jotgond
wij staan op het punt gescheiden te worden. Zeg voor mij, ik smeek

leven. Maar voor dit leven, is de verwantschap thans geemdigd,

het je, het Nembiitsu gebed, — want ik ben^stervende.
— O welke, vreemde, wilde gedachten! nep de verschrikte

echtgenoot, — „je bent alleen maar een weinig ongesteld, lieve
ling!
Ga een poosje liggen rusten; en de ongesteldheid zal
voorbijgaan...."

, ,

— Neen, neen," antwoordde zij — „Ik ben stervende! — Ik ver

beeld het mij niet; — Ik weet het!.... En het zou thans nutteloos
zijn, dierbare man, langer de waarheid voor je te verbergen.
Ik ben geen menschelijk wezen. De ziel van een boom is mijn ziel,het hart van een boom is mijn hart; het sap van de wilg is mijn
leven. En op dit vrecselijke oogenblik is iemaiui bezig mijn boom
te vellen; — daarom moet ik sterven!.... Zelfs schreien gaat
thans boven mijn krachten! — snel, snel, zeg het gebed der Sterven
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lomotada, dat hij dwaas had gehandeld, — dat hij de schuld was
\'an zijn eigen ongeluk, door in verborgen verbintenis te leven,
A\'elke de militaire wetten veroordeelen. Er was slechts één hoop
voor hem, — een zwakke hoop dat Aoyagi in staat en bereid

den \-oor mij.... snel!....O!...."
Met een nieuwen kreet van pijn draaide zij haar mooi hoofd om,en

trachtte haar gezicht met haar mouw te bedekken. Maar bijna op
hetzelfde oogenblik scheen haar heele gestalte op de vreymdste
wijze ineen te zakken, en neer te vallen, neer, neer, gelijk met
den vloer.

zou wezen te ontsnappen en met hem te ontvluchten.

Tomotada was toegesprongen om haar te steunen; — maar er
was niets om te steunen! Er lag op de mat alleen het ledige kleed
van het schoone schepseltje en de sieraden, welke zij in heur haar
had gedragen:] het lichaam had opgehouden te bestaan

Xa lange overpeinzingen, besloot hij het te wagen haar een brief
te zenden. De poging zou gevaarlijk wezen, dat sprak vanzelf;
elk geschrift, dat haar werd gezonden, kon in handen van den
daimyo vallen; en een minnebrief zenden aan eenige inwoonster
van het paleis, was een onvergefelijke misdaad. Maar hij besloot
het gevaar te trotseeren; in den vorm van een Chineesch gedicht,
stelde hij een brief op, welken hij trachtte haar in handen te spelen.
Het gedicht was slechts met 28 teekens geschreven. Maar met
deze 28 teekens was hij in staat de geheele diepte van zijn harts

Tomotada schoor zijn hoofd kaal, legde de Boeddhische gelofte
af en werd reizend priester. Hij trok door al de provincies van het
rijk; en op al de heüige plaatsen, die hij bezocht, bad hij voor de
ziel van Aoyagi. In den loop van zijn pelgrimstochten bereikte hij
Echizen en bezocht hij de woonplaats van de ouders van zijn
beminde. Maar toen hij aan de eenzame plek tusschen de bergen
kwam, waar hun woning had gestaan, zag hij dat het huisje ver
dwenen was. Er was niets om zelfs de plek aan te duiden waar het

tocht uit te drukken, en al de smart van zijn verdriet te schil
deren....

had gestaan, behalve de boomstompen van drie wilgen — twee
oude boomen en een jonge — die lang voor zijn komst waren om
gehouwen.

Koshi o-son gojin wo ou;
Ryokujo namida wo tarété rakin wo hitataru;
Komon hitotabi irité fukaki koto umi no gotoshi;
K^ore yori shoro koré rojin.

(Van nabij, van nabij volgt nu de jeugdige prins de als een juA\'ecl schitterende maagd —
De tranen der sclroonc, hebben onder het vaUen heel haar klee

ding nat gemaakt. Maar de verheven heer, eenmaal verliefd op
haar geworden — voelt zijn verlangen, diep als de diepte der zee.
Daarom ben ik eenzaam achter gelaten, — ben ik achter ge
laten om alleen te zwerven).

Op den avond van den dag nadat dit gedicht was verzonden,
werd Tomotada geroepen om te verschijnen voor Vorst Hosokawa.
De jongeling vermoedde dadelijk dat zijn vertrouwen was ge
schonden en hij kon niet hopen — als zijn brief was gezien door
den daimyo — de strengste straf te ontgaan.
— Nu zal hij mijn dood bevelen, dacht Tomotada; — maar ik
verlang niet te leven, tenzij Aoyagi mij wordt terug gegeven.
Bovendien, als het doodvonnis is uitgesproken, kan ik trachten
Hosokawa te vermoorden.

Hij stak zijn zwaard in zijn gordel, en haastte zich naar het
paleis.
De audiëntiezaal binnentredend, zag hij Vorst Hosokawa onder
den troonhemel zitten, omringd door samurai van hoogen rang,

Naast de overblijfselen van deze wilgen richtte hij een gedenk
steen op, waarin verscheiden heilige teksten waren gegrift; en hij
bad hier een groot aantal malen voor de geesten van Aoyagi en
haar ouders....

Ouderdom van konijnen.
Het kan bij aankoop v^an konijnen van belang zijn om te weten
of men met een oud of jong e.xemplaar te doen heeft, hetzij men
de fokkerij of wel het menu dienen wü.
Een geoefend oog neemt aan het algemeen voorkomen der
beesten de ouderdomskenmerken in één opslag waar. Toch zijn
er eenige vaste punten, waaraan ook de leek zich houden kan.
Een jong volwassen konijn ziet schuw, kopschokkend om zich
heen, met helder schitterende oogen, wat in tegenstelling is met

het passieve, gcmroedelijke kijken van een oud \onijn. l>n jong

Hc., lH,,o „„clcrdomsni^lf vindt m™
'3'»
Sl
Sn fèfwiridi" lycol in dc boharfne der poitTe"
voorschijn tVcden. WcUraVt°men°dil"s!!ms'T®''
"

aan he.'oog te »ntrektofd"i\t nTt.'

overgebleven nagelstompjes hot bedfog heel gemakkeï.T

in feestkleeren en mutsen. Allen waren zoo stil als standbeelden:
G.
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Waarom de boonen een vlekje hebben.
Strootje en Boontje lagen toevallig bij den haard toen er een
.gloeiend Kooltje uit het vuur sprong. Strootje vroeg aan Kooltje,
\\'aar het heen wilde, waarop het antwoordde, dat het in den haard
•ZOO warm was en eens \\'at wandelen wilde. En Strootje en Boontje

gingen mee op stap. Op hun weg kwamen zij plotseling voor een
water te staan, dat te breed was om er over te springen. Ka over

liet moeilijke geval ernstig nagedacht en lang en breed beraadslaagd

te hebben, besloot Strootje op het water te gaan liggen, ten einde
voor zijn metgezellen tot brug te dienen. Zoo gezegd, zoo gedaan.
Toen zij er om uittrokken wie het eerst over de brug zou gaan,
viel het lot op Kooltjevuur. Maar nauwelijks was het halverwegen
het bruggetje of Kooltje vloog door den wind in brand. Strootje

brak door de warmte door midden en Kooltje kwam jammerlijk in
het water om. doen Boontje dit zag, schaterde het van pret,
yAK) erg, dat het berstte. Irn sedert dragen de boonen hiervan nog
altijd het littcekcn !

Zóó luidt het sprookje van ,,Boontje, Strootje en Kooltjevuur,"
■dat op zeer hoogen ouderdom kan bogen. Het komt reeds voor in
•de klucht van Oene, door Jan Vos, waarvan de vijfde druk in het

knieën opgeheven tot aan de kin. Zóó werd het, onder ^lerlei
klaaggeschrei en 't prevelen van tooverspreuken door de priesters
geplaatst op een stoel, en daarop naar de waroega gedragen.
Het lijk werd dan daarin gezet, vergezeld van de wapens en
lijfsieraden van den overledene; ook gingen er schalen en borden

met eetwaren in, want men meende — en dit geloof is ondanks
't Christendom nog algemeen — dat slechts het lichaam was

gestorven, de geest bleef voortleven en deze zich — voor dat hij

zich vastzette in een dier — voedde met de aroma der spijzen.
Hoewel men wel eens meerdere schedels in één waroega heeft

gevonden, staat het vast, dat ze slechts dienden voor één

gestorvene: de tweede schedel was dan een overblijfsel van een
lijk daarin geplaatst nadat het eerste bijna geheel vergaan was.
Buiten op, meestal slechts op het sluitstuk, werden figuren
uitgehakt die iets omtrent den overledene moesten uitbeelden: een
mansfiguur — zooals op de afbeelding hieronder — in een kleeding,
die eenigszins lijkt op de oud-Hollandsche klecderdracht, rnet
naakte gedaante er naast, duidt aan, dat de man voor wien
deze waroega is opgericht, rijk was aan slaven; een afbeelding
van een koe wijst op rijkdom aan vee, enz.

jaar rbfaa te Amsterdam bij Jacob Lescaille uitkwam en waarin
het, op rijm, als volgt verteld wordt

Met het doordringen van 't Christendom verdween deze manier
van begraven langzamerhand; de jongste waroega, mij bekend,
dateert van April 1853, dus in een tijd, toen de zending al

Ik zal jou et Sprookje van Erritje, Boontje, Strootje en Kooltje-

enkele decenniën aan

vier zeggen,

Hoe dat Strootje, in plaats van ien brug, over ien sloot ging leggen.
Dam" Erritje over heen rolde om niet te komen in noodt;

Maer mit dat Kooltjcvier op et midden quam,
Brande et Strootje deur en Kooltjevier viel in de sloot,
Daer et zen ongeluk, as jij wel kan deinken, betreurde.

En hoe Boontje om Kooltjevier's ongeluk zoo lachte dat zijn
naersje scheurde

En toen, oni ien lapje veur zen naers te krijgen, nae den schoen

lapper tradt.

Sedert dien tijdt hebben al de Boontjes zwarte lapjes veur heur
naers ehadt.

Men neme hier geen aanstoot aan een woord, dat wij uit onze
schrijf- en spreektaal geschrapt hebben, maar waardcere liever
dit \-olksvertelscl als een naïeve illustratie van het nog altijd in
zwang zijnde spreekwoord ; „Boontje komt om —d.w.z. krijgt —
zijn loontje".
Ook dit oude sj^rookje wil alzoo een lesje in de moraal geven,—

't werk was; de Europeesche manier

werd overgenomen; de zorg voor de begraafplaatsen der voor

ouders — immers slechts Heidensche Alfoeren — was gering,

en zoo zouden mettertijd deze herinneringen uit den vóórChristelijkcn tijd van dit land, waarschijnlijk spoedig geheel

zijn verdwenen, 't Is daarom van den man, die 't plan uitdacht

om (leze overblijfselen op één plaats te laten verzamelen, een
uitstekende gedachte geweest. Hij koos daarvoor een idyllisch
plekje, waar deze grijze tolken uit het grijze verleden in ongestoordcn rust tot ons kunnen spreken.

Het tegenwoordig dorpshoofd onderhoudt deze waroega's op
voortreffelijke wijze.
Airmendidih.

Jon. M. v. Blankenberghe.

Ontvangen boeken^ enz.
Men zendt ons de prijscourant 1920 van de Union-rijwielfabriek
(fa. B. J. van den Berg) Dcdemsvaart, die keurig uitgevoerd en
aardig geïllustreerd is, o.a. met kiekjes van \'erschillende intérieurs
der fabriek. De catalogus wordt op aanvraag gratis aan belang

M'aaraan het vlekje op de boonen ons telkens weer komt herinneren
— vervat in de drie woorden: ,,Loon naar werk!"

stellenden verstrekt.

Het verhaaltje van Boontje, Strootje en Kooltjevuur is ook
verwerkt in een geestelijke lied en te vinden in ,,Dcn lieffelijken
Paradijs Voghel tot Godt omhoogh vlieghende," zijnde een ver
zameling vrome verzen, gecomponeerd door den Ecrw. Daniël
Bellemans en in i6Sl te Brussel bij Jacob van de Velde uitgegeven.
De dichter laat het oude sprookje dienst doen om den ongehuwdcn
staat eener Idoostcrlinge te verheerlijken, aan wie hij het vers
opdroeg, welks tcndenz is deze regels genoegzaam uitkomt :

Tuinarchitectuur, door C. L. J. Schaum. Met vele illustraties.
Tweede druk. ZwoUc, W. E. J. Tjeenk Willink, 1920.

*
*

*

Al is 't dat de Dochters schijnen
Noch soo schoon en noch soo moy.
Hunne liefde sal verdwijnen

Omdat alle vleesch is hoy.*)
F. W. Drijver.
*) De dichter denkt hier aan 't bekende woord uit Jesaja .|o : 6
,,Alle vleesch is (als) gras." Dat hij dit laatste door ,,hooi" \ erving,

geschiedde niet slechts om te rijmen op ,,mooi". Immers, de uitdrukking,
zooals hij die gebruikt, komt meer voor en staat o a. uitgesneden in
het gebeeldhouwde koorhek — uit het jaar 1538 — der St. Vituskerk
te Naarden, welks kunstige vervaardiger echter een letter uitliet, zoadat
er staat : „Allo Veis is Moei".
D.

WIE van Menado via 't bekoorlijke Airmendidih naar

Oude begraafplaatsen in de Minahassa.

Tondano rijdt, passeert een klein, net dorpje Sawangan,
waar hij, als hij de op Europeeschen trant gebouwde

huizen, de als Hollanders geldeede Inlanders, de

particuliere Hollandsche scholen, de Hollandsche titels voor
de openbare gebouwen, 't borstbeeld van wijlen Z. M. Koning
Willem III voor 't huis van het dorpshoofd waarneemt, en 't

Hollandsche; „Daag", — zij het dan met een a klank, die wij

in onze taal niet hebben — hoort der kinderen, die daarmee,

hun handgewuif begeleiden, wie dat alles ziet en hoort, zou

niet vermoeden, dat in dit dorp, dat zoo sterk de zucht der
Minahassers uit om te doen als Europeanen, de herinnering
aan de voorouders wordt in stand gehouden op een wijze, die
uniek is in de geheele Minahassa..
Vóór dat de Minahasscrs gevangen waren door de begeerte

Hollanders te lijken, geschiedde het begraven der gestorvenen
op andere wijze dan thans, nu ze de manier der Europeanen
nabootsen. Het verblijf voor een doode was de „waroega".

Zoo'n waroega is een vierkant steenen ding, gehouwen uit een
zacht soort steen, dat aan de luchtmwerking blootgesteld,

spoedig hard wordt. Het bestaat uit twee deelen: de pot en 't

sluitstuk beide bestaande uit een stuk. Het werd rechtstandig

omhoog 'geplaatst op het erf. Begraafplaatsen, gelijk wij die
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lijk door de priesters in een zittende houding gebracht, de

EEKIWAROEGA.

kennen bestonden niet. Was iemand gestorven, dan werd het
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Hetis geen ongewoon, ja zelfs een vrij algemeen verschijn

DE„GULDEDRUYF" TEHAARLEM.
sel, dat firma's de aandacht op zich vestigen door re

clameborden, die niet alleen alle schoonheid

missen,

maar vaak zelfs op jammerlijke wijze het stadsbeeld
ontsieren. Met des te meer genoegen wijzen wij dan ook op de \mn
smaak, kunstzin en liefde voor oud-schoon getuigende wijze,

waarop de eigenaar van het aloude Haarlemsclie ..Wijnhuys de
Gulde DrujT" zijn zaak in ruimer kring heeft bekend gemaakt,
door de verbouwing van de hem toebehoorende perceelen op den

hoek van de Groote Markt en de Koningstraat. ,.Verbouwing",
dit woord is eigenlijk niet geheel juist, en kan niet gelden vcor
't behouden gebleven smalle geveltje, op deze bladzijde afgebeeld,
dat op piëteitvolle wijze werd gerestaureerd, en slechts ten deele
voor het belendende huis, van welks voorgevel nog slechts de
pui in ouden staat is teruggebracht, ongeveer zooals deze zich
vertoont op een schilderij van Berckheyde (van
± 1650), een gezicht van Groote i\Iarkt met St.
Bavo, waarop het Wijnhu^'s met den uitgestoken

wanneer het thans levende geslacht zich maar steeds bleef bepalen
tot het nabootsen van oud-schoon. Maar met dat al kan men et

den eigenaar toch moeilijk kwalijk nemen, dat hy zich meer aan

getrokken gevoeld heeft tot de kostelijke woninginnchting e an
het voorgeslacht, dat ons in elk geval leertle, hoe
h( t woon
vertrek kan maken tot een plekje, welks smaake-olle aankleeciing
de gczelligh.eid niet in deih weg staat, maar juist in hooge mate
bevordert.

,

In één opzicht kunnen, neen moéten wij onze 17de eeiiwsclie
voorvaderen zekerj navolgen : in hun]kunstzin, hun smaak, hun
zorg om luiime huizen uit- en inwenelig te sieren. En in zooverre
kan de met piëteit enJnauwgezetheid verrichte \-erboiiwing \an
„de Gulde Driiyf" ook zéér-modern \-oelenden tot nuttige h ering
zijn.

ZEEP.
'Hoe het 'eigenlijk komtf dat zeep een hulp
middel is om \'oorwerpen \'an vuil te ontdoen.
daaro\-er heeft menigeen nimmer gedacht.

en den hand die een druiventros houdt,

De scheikundige werking \'an zeep, olie en

duidelijk zichtbaar is. Daar boven rijst nog de
vrij-karakterlooze gevel, die een minder kunstzin
nig vroeger bewoner in de plaats van den ouden
deed optrekken. Maar ook dit gedeelte zal binnen
niet te langen tijd in 17de eeuwschen stijl worden
verbouwd volgens reeds in teekening gebrachte
plannen.
Ongemeen aantrekkelijk ziet deze pui, met haar
luifel, haar eikenhouten deuren, haar glas in lood
en haar fraai-gemetselde fries er uit. (Zie de
afbeelding beneden op de volgende bladzijde.)
Maar zij op zicli zelve had ons vermoedelijk geen
aanleiding gegeven, om van wat hier geschied is
melding te maken, als daar achter niet een zóó
kostelijk oud-Hollandsch interieurtje was gescha
pen, dat wij meenen te mogen zeggen : Haarlem

loog, is één factor, deze liewerkt echter dat het

arm

water een schoon te maki-n \'oorwerp bereiken

kan en daarom juist is het bij het wasschen te
doen.

Ieder wei-t dat water op een A'et en vuil op

pervlak in kleine druppels uiteen schijnt te vallen,,
alsof om elke druppel een dunne, elastische huid
zat. Die samenhangende kracht der waterdeelen
moet \-erbroken worden en dit beoogt de bij
voeging van zeep. Een proef kan aantoonen dat
he\'ig schudden van olie in een flesch met water
wel tijdelijk de olie fijn \-erdeelen kan, zoodat de
vloeistof een melkachtig voorkomen verkrijgt.
Evenwel \-ereenigen die deeltji-s zich bij stilstand
weer heel spoedig en drij\-en in een laagje bü\-en.
Bijvoeging \'an iets zeep in het water doet de
verdeeling standhouden, de olie sluit zich op.
De \-erwijdering \-an \'uil en stof, dat zich op

is er een bezienswaardigheid door rijker geworden.
Het is geen kamer,die, nu ja,,,oud-Holland.sch"
is aangekleed, maar waarin men al spoedig allerlei
aanscliouwt, dat niet spreekt van de groote zorg,
oudtijds door den handwerksman en den be

vettigen bodem hechtte, is te danken aan de

oplossende werking der schuimende zeep, welke
tegelijkertijd de aanraking ^■an het water met
de schoon te maken \'oorwerpen mogelijk maakte.

woner zelf aan de kleinste détails besteed, of dat,

op zich zelve niet onfraai, in deze omge\'ing

G.

eenigszins anachronistisch aandoet. Neen, tot in

de kleinste kleinigheden spreekt hier de geest van
de 17e eeuw, tot zelfs in de wijze, waarop de gor
dijnen voor de benedenramen liangen, en geen
moeite om

dit resultaat te bereiken

is

WONDERE VERHALEN
UIT DE WILDE NATUUR

den

eigenaar en zijn deskundigen voorlichters te veel

DOOR

geweest.

Dien verlange van ons geen opsomming \'an
al het in streng 17de eeuwschen stijl gehouden

F. St. DI.yRS.

(Geaitiorisci'rdcvcrtdlui^van S.J. Barcntz-Sclwuherg)'

fraais, dat dit vertrek siert, welks wanden bekleed

zijn met een hooge donker-eikenhoutim lambri
seering waarboven het goudleer met e-roolijk
motief zoo rijk de rest van de muren dekt. DIaar
wèl moeten wij met een enkel woord melding

111.

■' f.-tCHTER'HKr7.Al,\SKMK. {Slof^.

5..-

E gelx'urtenissen \'olgden elkantler snel

maken van de groen en rood verglaasde tegeltjes
die den vloer bekleeden, en welke de eigenaar bij
den afbraak van een andere vloer zoo gelukkig was

D

te ontdekken. En dan — de schouw, die steeds
het hoofdelement in het oud-liolland.sclie bin
nenhuis vormde, wat ze dan ook hier doet. D'ooral

en

het daar niet welkom.

D ogels zijn nii-t als de menschen. Zij worden
zelfs geen oogenblik uit liun i-\'c-nwicht'gebracht
door het gebeuren van on\'erwachte dingen. De

vreugde voor de oogen. Daaronder kleuren

natuur heeft die dwaashc-id Iionderd duizenden

\Toolijk de blauwe tegels, waartegen de \-uur]5laat,
van Saba aan Salomo, donker afsteekt. Daar

jaien geleden doi-u \'erdwijnen door hen, die
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boven aanschouwt men een voorloopige rejiro-
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ductie van liet reeds genoemde schilderij van

HET OUDE GEVELTJE .-1.4X
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Berckheyde, die door een copie van het in Brussel
liangende stuk zal worden vervangen.
Goed geslaagd is ook de beschildering der bincdcn-ramcn, met
ri-,n 1 1 1

hare voorstelling der wijnbereiding op de meest primitieve wijze.
In de bovenramen prijken wapens; in dat boven de deur het wapen

der Spaarnestad.

Xatuurlijk iiangt van de zoldering, met hare kincUrbalkjes, de
koperen lichtkroon; wel jammer, dat de kaarsen, die me t hun zacht
licht hier zulk een bij 't geheel passend scliijnsel hadden kunnen

brengen, vervangen zijn door electrische lampjes. Bij den gashaard,
met zijn imitatie-houtblokken,is men er beter in geslaagd de tegen
stelling tus.schen de antieke omgeving en de eischen van modern
comfort te maskeeren.

te

die \-olgde op de lioodschap welke het bracht, was

de fries, werk van Louis Dh'cugde en gehouwen in
een oude eikenhouten traptrede, met zijn groote
druiventrossen dragende Bacchantjes, is een
met een voorstelling van liet bezoek der koningin

op. i Bliksemsnel -\'loog het spof)kachtige
ding \'an zijn zitplaats op, en dook weg
in hi't gebladerte \'an den hagedoorn ;
oordeek-n naar den fijm-n, hoogen kreet,

*

,,Ecn handig man, die eigenaar van de Gulde Druyf", brommen
de in Haarlem nog niet geheel uitgestorven afstammelingen van

lan.gzaam handelden, te dooden.

Deze

twee

klauwien-n waren volstrekt niet als door den

uiksem getrolfiai. (lelijktijdig \'ii'len zij van hun
z.itjilaats en wierpen zich in den hagi-doorn te mid
den \ an een wolk \'an bladeren en twijgen. Zij sche-

-

een dc-el \-an een second'elater

tMaai
U \het1 di-ze "schepsels
1 ■ "ri"'
seconde IS veel.
betreft.
-lerwijl zij in dit koek- duister . ,mder de bladeren schoten,

-di -en h iV 1
m L n iin i

"1

een zacht, kort geluid was,
,g<-komen, zooals

k os^
^ 1 ,een" is geglipt en - dat was alles als iemand geruischlot
s ei■ door)

tn iïcVZr
rustié': V

Ik- er zi w,^?

''en tak, blijkbaar geHij, of
Kez-elschap x'an den kleinen uil. ïieel

Xurks. Xu, wij wilden wel, dat meer ,,handige" handelaren op dt ze-

rs te zeggt-n ; en in

wijze de kunst te hulp riepen, om hun zaak bij 't publiek bekend

\TinM-aar men nimmer

te maken.

,,Gcen namaak-antiek in dezen tijd, die eigen schoon moet bren
gen", pruttelen er andere. Goed ! En ook wij zouden het betreuren

\"an den

Toen gingen de klauwien-n slapen . Het Mas h(-t
(- i'iüge, dat zij
k onden doen, want zelfs I nioonl \ an tM-intig jongen
zou geen
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giainven Idauwiur — of welken anderen dagvogcl ook — ertoe
verleiden 's nachts een uil te achtervolgen.
De eerste blceke straal van den dageraad had nauwelijks den
iiO(jgen, witten j^aal aan de overzijde van den weg aangeraakt en
veranderd in een zilveren spook ; de eerste lijster — de derde na het
winterkoninkje en den leeuwerik, die den ban van den nacht wr-

braken — had slechts een paar voorbereidende tonen laten liooren,
de laatste vos sloop nog over de open, bedauwde plekken in het
bosch, toen de mannetjes klauwier op jacht ging. Hij was langzaam
en zijn veeren waren opgezet en op dit uur was hij allesbehalve in
een goed humeur. Die noordelijke dageraad verkilde zijn tropisch

bloed, om welke reden hij misschien sneller begon te vliegen om
zich zoo spoedig hij kon warm te maken. Misschien verwenschte hij
V'el zijn dwaasheid, dat hij ooit Afrika had \'crlatcn om den zomer
in het noorden door te brengen. Ik weet het niet. Hoe dan ook, hij
was zeer stil, en de norsche blik, veroorzaakt door zijn zwarte

üogkringen, was sterker dan ooit. De mist liing nog in dikke,
wollige banden neer, terwijl hij in langzame, glijdende vlucht voortschoot door de vochtige, frissche, zee-achtige stilte van den vroegen
morgen, terwijl het licht om hem heen elk oogenblik sterker werd.
Zijn koers ging door de bosschen, terwijl hij onder het \'liegcn bijna
altijd de open plekken koos. En eens passeerde hij een kat, welks
oogen, geel-groen, hem hongerig volgden. En eens ging een rat,
mager en uitgemergeld, op zijn hurken zitten om hem na te zien.
En eens keerde zich een wezel om bij den ingang van zijn hol,
terwijl zijn vlugge kraaloogen aangetrokken werden door de mooie
kleiu-en. De nachtdieren haastten zich naar liuis en naar bed te gaan.
Zijn plaats van bestemming was een veld, op dien tijd een zee van
mist, waar rijen van kippenhokken als steenklompen uitstaken. De
klauwier hield stil in een jeneverbessenboom, en door het scherm
van donkere bladeren heen nam hij den toestand op. Hij was dien
morgen zeer stil, want liet werk dat hij voor had, was van dien aard,

dat zelfs een vogel verstand genoeg had om te weten dat hij het
niet moest verklappen.
Men zegt, dat dieren van den menscli verschillen doordat zij
geen goed van kwaad kunnen onderscheiden. Zoo ! Maar zij licbben
genoeg verstand om heimelijk op slechte dingen uit te gaan,
vreezend voor de straf, die op de ontdekking zou volgen. Zoo !
Kan de mensch, afgaande op de geschiedenis, zich op een beter
record beroepen ?

Het was op dit veld, dat de menschen hun fazanten fokten. Het
geluid van beginnend gepiep en veerengeruisch binnen de hokken
vertelde dat. Gevonden te worden in de buurt \'an dat veld was

een ontzettende misdaad, en als men een fazantenkuiken stal,
O-O, dan was het heel waarscliijnlijk, dat de dood je pakte.
M'eldra kwam een fazantenkuiken uit een hok te \'oorschijn, latei-

door nog twee gevolgd. Het waren heel kleine kuikens, losloopende
vcdcrballetjes, en zij piepten en piepten verlaten. Jonge wilde
vogels houden evenmin van hun eigen gezelschap als kinderen.
Maar zij waren niet alleen. Neen. Uit de richting van dien don
keren, ineengegroeiden evergreen, dien jene\'erbessenboom, kwam
een antwoordend gepiep. Blijkbaar waren andere fazantenkuikens
uit andere hokken op dat vroege uur ook buiten. Zij ble\-en weifelend
stilstaan, hun kleine kopjes omhoog, hun halsjes uitgestrekt. Die
weinige meters leken zulk een eind. Zij hadden zich in hun heele,
korte leven nog nooit zoo ver gewaagd.
Toen ontdekte de klockhen, die hun pleegmoeder was, dat zij

DE GULDE DRUIJF 'FE HAARLEM.
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Ook de jachtopziener liooi-de dien doodskreet en snelde naarjde
plek ; maar toen hij daar kwam, was er niets dan twee of drie
veertjes en de kalme, majestueuse stilte der oude bosschen. Niet
temin was die jachtopziener kwaad. Dat was nd al het vijftigste
kuiken, dat in den laatsten tijd naar het spokenland was vertrokken
en nooit was teruggekeerd.

De klauwier, die laag naar zijn nest terugvloog, bijna niet boven
de punten van de bedauwde grassprietjes,zw^oegend over het opper
vlak der met diamanten bezaaide grassprietjes, een kleurenvlek
boven de goh'cn \-an wit en geel — rood, waar de Idaver groeide —

verdwenen waren, en haar booze geest

drong haar hen te roepen, en onmiddellijk,
alsof zij betooverd was in een wezen, dat

op twee plaatsen tegelijk kon zijn, werd
haar geroep beantwoord, ,,kloek" voor
,,kloek" en ,,klok" voor ,,klok". ET kent de
taal van een kip tot haar kuikens ? Die is
onmiskenbaar. En bo\'endien geloof ik, dat

de stem van elke kip ook voor haar kui
kens onmiskenbaar is. Daar kan geen twij
fel aan zijn. Twee kippen zouden door

geen enkel toeval dezelfde stem kunnen
hebben. Juist ! Maar de stem, die deze

kip antwoordde uit dien jeneverbessen
boom, was haar eigen stem. Zij kon geen
verschil merken. De kuikens ook niet.
Dat besliste de zaak zoover het de kui
kens betreft. Het mogelijk gevaar van

alleen zijn — waar zij alle zoo bang voor
waren — was verdwenen. Zij zouden naar

hun moeder toegaan in de koele schaduw.
Weliswaar riep hun moeder achter
hen ook, maar zij was in een duf hok.

Zij liepen dus voort en verdwenen tusschen
het lange gras en de schaduwen. Zij keer
den niet terug ; of tenminste slechts twee
hunner kwamen terug
schreeuwend.
De klauwier, zittend op zijn tak achter
het scherm der donkere bladeren, eerst

schitterend het „piep" der kuikens na
bootsend, en toen het roepen der kloekhen,

zag ze komen. Hij wachtte alleen maar
tot ze onder hem kwamen. Toen, een
snel naar beneden glijden, een greep,
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een snel gcpik in het kleine kopje, een
enkel wild „piep" — en stilte.
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een allerfijnst groen gaas, viel bijna indenz-elfden afgrond, waarheen
hijzelf het fazantenkiiiken liacl gezonden, dat als zulk een ZAj-aar
gewicht aan zijn grijpende klauwen hing. Die klauwen wart-n nog
niet even krachtig geworden, als de vreeselijke greep der werkelijke

r(xjfvogels. Een scliaduw schoot om een hoek van het busch. een
schaduw met een langen staart, sclierpe vleugels, een gebogen

Het was de kleine uil. Een «logenblik
Ik geloof niet dat hij den onbewegelijken
minuten

\-ierendertig seconden
Er volgde een pauze c'an diie
^
:haduw onder een Druideneik, op eeirtig mtt i afeen kom \ an sc

tusschen
licn dit en bót heen en

snavel, slank gebouwd. Daar het een spei'wer was, ^•loog hij mei

stand van de c'arens,

halsbrekende snelheid, en was boven den klauwier en langs la-m,

een in-en uitademing.

voor diens kleurige kleedij zijn trotsclien blik trof. ïocn remde dt

sperwer. Dit is een wonderbaar werk, omdat het bestaat in het
plotselinge blootstellen van het heele ondeiwlak — edeugels. uitgcspreiden staart en al — aan de luclit, met een vaart van tachtig
mijlen per uur. Het resultaat is zeer opmerkelijk, een pijlsmelli'
schok recht omhoog, en de juiste manier om hem te doen emdigeii
is een halve buiteling te maken, achterover tot in horizontale
richting, en zoo, geheel rond gedraaid hebbend, de overgebl.t-ve:i
vaart te gebruiken om terug te schieten in een lijn parallel met,
— maar hooger dan — die welke juist is afgelegd. Itr is ongcyeor
een halve seconde voor noodig en het lijkt op de letter t op
zijn kant gelegd, zoo: cl
Het is schitterend om te zien. Haviken hebben nog andere

prachtige wijzen van remmen, maar ik geloof dat de sjterner de
eenige is, die patent op deze methode heelt. Ze geeft hem het voor
deel in staat te wezen zich te verstaan met zijn prooi een Halve
seconde nadat hij ze voorbij geschoten was. Bij die manoeuvre mag

men geen vergissingen maken en er kunnen leelijke dingen gebeuren
als er maar de kleinste misrekening plaats heeft, hetgeen wij weten,
die gezien hebben hoe een sperwer zijn eigen hersens insloeg.
De klauwier echter was niet zoo onschuldig als hij er uitzag. Met
slechts een deel van een halve seconde speling, waarvan zijn beven

afhing, volvoerde ook hij zijn wonder. Het was niet zoo sensatkont el
als dat van den sperwer, maar vlugger, daar hij er slechts een vijfde
van een seconde voor noodig had. Hij viel eenvoudig neer in het bange

de gnw^^^^

Jdiiigelen

waar hij het eerst verscheen. Het was als

Iri- scheen gi'en tijd geweest te zijn om iets

gejiiep, dat in de lucht tnlde als liet

van een snel \-oori)ii vliegende fiets, en de oogenblik-

wiert-n naar clc plek ^ ei telüen iic i \\ ^i «.inuk =>

o

Hij had den jongen klauwier te pakken genomen.

, •

,

De ouders ^dngcm die kom nuu schaduw binnen met een dreigend

vleuueDeklepixu dat boekdeelen sprak, maar zij zeiden niets.
Voor hen uit ec-n heel eind x oor hen uit en sh-chts vaag zichtbaar-

ofschoon vogeluogen zicli gemakkelijker attoniodu rcnjian plot-

.selinge o\-ergangen van licht, dan die win den meiisch vvaseen
kleine, op en neer deinende gestalte, rondhujipelend tusschen de
jcomstammen.
, . ,,
,. •,
drie boomstammen.
Er ■was iets bepaald spookachtigs m die jacht c-an de beide suc: -.en
deine 0^14^
schejasels, beide wreed, beide hun
werk stiUetjes
van kleiiit
.
1
1 en 1in
het geheim doende, de een trachtend zijn jong te voeden, de ander
zijn jong te redden. -Vlaar die klauwieren hadden geen moeite

behoeven te doen. De uil had den jongen klauwier tusschen zijn
klauwen en ge moet weten dat wanneer eens de klauwen ym een
uil zich om een slachtoffer gesloten hebben, het met die ongelukkige
is gedaan. Voort vlogen zij, beide, maar wioral de klauwieien, een

buitengewone behendiglieid toonend in het ontwijken van hin
derpalen ; de uil steeds een verdwijnende schaduw ; de klauwueren,
grimmig zwijgend — \"oort tussclieii de vage schaduw en,beurtelings

kleuren schietend en verdwijni'iid in de meer open plekken, waar

de ondergaande zon roodkojiereii netten spon, en muggen dansten
als kleine clokjes gouden haar.

gras, met zijn kop omlaag, als een
steen. Als de sperwer hem daarna
nog kon vinden, had hij de vrijheid
het te probceren ; maar dat kon
hij niet en daar hij gevloekt was
met het driftige temperament
van zijn soort, ging hij woedend
heen, bijna zonder zoeken.

Toen \'erdween zeer plotseling
de uil en de klauwieren schoten

en vlogen tusschen de boomen
door, dc eclio's wakker makend
door hun schril gevloek, en den
droomenden duiven schrik aanja

gend. Het volgende oogenblik ver
scheen een Idein ding met groote

De Idauwierfamilie smulde heer

(xigen, een bespottelijke kabouter,
springend en dansend en buigend

lijk aan dat fazantenkuiken,
ofschoon zij nog niet zoo volleerd

waren in de kunst om de prooi te

en knikkend, het meest wonder

ontleden, als de havik, en daarom

lijke, dwergachtig^' gedrocht, dat

de helft ervan verspilde.
De dag werd verder doorge-

men ooit had gezien, op den stam
\-an een omgevallen boom dicht
bij een gat. En de woedende

bracht met het aanvullen van de

onuitsprekelijk afgrijselijke ,,pro

klauwieren r-ielen als twee Ideii-

visiekast"

rige bliksemstralen er op aan.
Onmiddellijk kwam dc kleine uil,

der Idatiwiercn, en

het uithalen van de lijken, die al
zacht geworden waren. De klauwier'vond en ving een hagedis en
werd zelf gevonden en bijna ge
vangen door een adder. Hij ving
en spietste verscheiden kevers —

den jongen klauwier nog in zijn
klauwen houdend, uit het gat te

voorschijn en wierp zich midden
in het gevecht als een razend
geworden vogel, terwijl de doode
.Ku
eliJkct oreiL >1
.
een ervan een schitterend roodbabyklauwier op den rug van zijn
HE2 KLOKHUIS TE HüO'RN. Kaar Je teekening van C. Pronk.
met-zwart exemplaar, en doodde
ouders terecht kwam, bijna op
door een gelukkig toeval een licht blauwen schoenlapper met re-genlietzelfde oogenblik als de uil. Het gedrocht was het eenige os'ergebleven jong van den uil.
boog-kleurige vleugels en robijnkleiirige oogen.j^Hij lokte cenjiongc
vlasvink in den dood door den zachtcn roep der ouders na te boot
Ik \erlang nooit weer een gevecht te zien als het gevecht dat
thans volgde. Het was zoo klein en toch zoo verschrikkelijkl,woest,
sen, waarnaar hij had geluisterd, terwijl het geluid opsteeg itn de
amandelgeurige lucht boven de gouden pracht der heide, als tonen
de strijdenden waren zoo sprekend gelijkend op razende duivels.
van een feeënharp. En hij doodde en spietste een babymuis iia. ceii
gevecht van een half uur met de moeder door en over en onn di— Ja, zei de jachtopziener, staande in de schaduw achter den
dk, het is een heel aardig schot.
slejiende witte slingerplanten, en later, toen zij elkaar te pakiken
En hij vuurde.
namen en op den grond vielen in een dichte wolk van distcLwol.
De knal, die de stilte der bosschcn op dit oogenblik verscheurde en
Toen de avond begon te vallen — een volmaakt doodisiillc
de vechtenden — al de vechtenden — op hetzelfde oogenblik i'cravond, verstikkend en gespannen, zooals hij is vóór een onwixei —
nietigde, maakte een einde aan het voortdurend en geheimzinnig
keerde de klauwier terug naar zijn plaats bij den ouden hagedoom.
Het nest was ergens in de nabijheid, maar het werd nu niet veel
verdwijnen, van fazantenkuikens, dat al eenigen tijd had geduurd.
En het eindigde tevens ons verhaal.
gebruikt ; het had aan zijn doel beantwoord, ziet u !
Het was nog vroeg en de zon scheen met een koperen, carmecdoogenden gloed, hoewel reeds ietwat rood gekleurd. Een dot'
gerommel van verren donder deed de hecte lucht trillen, en honderd

HET KLOKHUIS TE HOORN.

fazantenhanen antwoordden op de uitdaging in een uitbarsting
van gekraai, die de bosschcn telkens en telkens weer deden klinken.
Een vlaamsche gaai, ergens in de cathedraah'leugels der woindeii
,,kecf met de stilte" en het onveranderlijke zoemen van ontellbarc
insecten was overal.

Eens barstte de klauwier uit in zijn eigen vrij aardig gezang,maai
hij zweeg alsof het geluid ervan hem in deze stilte verschrikte, en
hij bleef even onbewegelijk als de paal, waarvan hij voor den
opjiervlakkigcn beschouwer een deel scheen uit te maken. Zijm
wijfje was vlak acliter het gordijn \'an hagedoornbladeren en. liet
jong zwierf rond in het zonlicht.
Toen kwam iets aanfladderen heen en weer tusschen de gespikkel
de sdiaduwen — werd gezien en was weer verdwenen. Het was als<j»l
het alleen maar was verschenen om te zien wie er in den omtrek, was,

om te verkennen. Het vloog zonder geluid, hetgeen bewe<s, dat

het stellig een uil moest wezen. .Alleen uilen hebben dien doiis^rand
aan hun vleugels, die een geluidloozt' cduclit geeft.

Hoorn's luidklokken — natuurlijk kon de stad het vooral
oudtijds allerminst zonder deze stellen — hebben langen tijd

m een klokhuis gehangen, staande in de Kerkstraat tegenover
de f^erk naast het St. Jans-gasthuis; eerst in 1531 was de toren
der Groote Kerk voltooid, en behalve het klokkenspel, dat deze
m het volgend jaar rijk werd, hing
men daarin de door Geert
'b
van Wou en Johan ter Stej.
..ge gegoten brandklok, terwijl i'ermoedelijk dc oude luidldokkcn

in het klokhuis bleven, dat
tenminste in 1601 nog bestond. Immers,
we weten, dat in dit
jam de brandklok weder uit den grootcn toren, die klaarbliikeJijK nict sterk genoeg was om al het brons te dragen, dn iboo
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4 of 5 klokken uitgebreid) naar het

; dut daartoc 24 voet werd verhuo.gd.

ï4t-4rioi i"^
klokhuis is afgebroken, kunnen we niet met
mpMiaar
'^i' ^"^"''^olijk na iiS.jiS, toen de oude kerk
fraaie maai
wn-ir steviger
u"
werd
\-erwoest,
en een veelminder
toren ter
plaatse
\-errees.

