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Het land van de alk.

HOOFDSTUK

De Inktvisch.Toen zeiclc hij:
,,Ik dunk meer over jou dan haar, waarom heb je haar
niets gevraagd?"
,, Wat bedoel je ?"

,,Wat ik bedoel ? Wel, over dien man die met haar geënga
geerd is?"
,,Gudmansson ?"

idagnuss bewoog zich onrustig op zijn stoel.
,,En wat moest ik dan vragen ?"
„Vragen ? Wel, wanneer ik in jouw plaats was geweest, zou ik

alles omtrent liem willen weten. Je weet niet eens wanneer ze
gaan trouwen! Zij zouden wat dat betreft, nu reeds getrouwd
kunnen zijn, zoo slecht ben je op de hoogte."

,,Zij zijn niet getrouwd," sprak Magnuss beslist. „Wat hun
huwelijk aangaat" —

Hij brak plotseling af en barstte toen los. ,,Zie je niet in, dat
ze \-oor goed voor mij is \-erlorcn ? Zij is \'CTanderd, en ver bo\-en
mij verheven. Zie je niet dat zij nu een dame is geworden?"

Ericsson laclite.
,,Zooiets bestaat niet," zei hij. ,,Er zijn alleen vTouwen op de

wereld, en die zijn allemaal hetzelfde."
Zijn stem klonk scherp en hard, het was als sprak hij ^'an

menschen, die liij door en door kende, en haatte. Het was geen
wonder dat Schwalla deze stille vijandschap in zijn blik had ge
voeld. Door liaar wai'en zijn ^■agc ge\'oclens tegen haar sexe
wakker gescliud.

Zij was de \touw in haar grootste \-olmaking, de vrouw, triom-
feerend door jeugd, schoonheid en bekoorlijkheid en om het nog
erger te maken, een vrouw die maatschappelijk boven hen stond.

Dit laatste deed de maat overloopen. Hij keek naar Magnuss,
en vergeleek hem met haar.

Magnuss was door en door een \'isscher. Schwalla sproot voort
uit hetzelfde geslacht, maar zij bewees het feit, dat de vrouw
in het maatschappelijk leven kan opklimmen en hoogten bereiken,
waar een man haar niet kan \'olgcn. Schwalla, met behulp van oen
naaister uit I^eykjavik, een tintje Kopenhaagsche mode, en haar
eigen smaak, kon zonder op te vallen een plaats innemen temidden
van de vrouwen der uitgaande wereld. Zij mocht dan, wat de mode
aanging, iets eigenaardigs over zich hebben, zij zou niet opvallen.

Dm Magnuss presentabel te maken zou men hem eerst moeten
villen en zelfs dan zou hij nog onbruikbaar zijn geweest.

Ericsson voelde de klove tusschen die beiden, en het feit dat
hij met Magnuss aan den verkeerden kant stond, maakte er
zijn humeur niet beter op.

Hij gevoelde een aandrang in zich opkomen om Magnuss op
te stoken.

M'aarom moest zij een visscher minachten? Een man van haar
eigen bloed en liaar eigen volk.

er

Welk een onbeschaamdheid! 1 . vu-il-te zeunen enHij „o„d op 't p..,.. -'l» sLil™
geen doekjes om te winden, toen J i-,vim uit Revk-

herbergierster, binnentrad om was, kende zij
javik en daar zij eerst andeihalt jaar in . ■

"(SSiJrciuni»,,." .prak aij ... a.„«,...rd ,.p F.ric.„n',
Ja, die gaat met de dochter \ anvraag.

Stefaii Gunarsson
anderen in den

trouwen, z"oo is Eenigen zeggmn
zomer; en weer anderen pas htt \ol,gtna j \io„r\-erlor)ffl is
ik er van zeggen? De "''t'B^chen praten ztiovet . - ^ -
ze Hij is ouder dan zij, maar juj iscle eenige man \ an Laar stand.I™ v'iclS O r.J ii vcT «Tlhsn boven allv n.vn.d.™ h.v,-.Zij ,,Sd™UriiS.;i.;S.,ÏUi;ij liaar tantv Nvib™ in K.gn.hagen doorgebraclit, en verscheidene' huwelijksaanzoeken had.„t'erscheidene huwelijksaanzoeken! nep Magnuss uit^

„Een heel aantal. Ik vroeg haar waarom zij |Kopenhagen liad gekozen injilaats \Tin naai je so J. c
terug te gaan, en weet u wat zij antwoordde.-'

rlateii. De zee verlaten!'

eigenaar \"an in liet
ook de zeilschepen.

,,Necn.
,,Zij zeide dat zij de zee niet kon wriateii.

barstte Juffrouw Sturlusson woedend los, dooidat haai gezondverstand hiertegen indruischte, en alsof zij tot - clmalla prak.
,,Ik zeide: God in den Hemel, Kopenhagen ligt toch ook aan de zee.
En weet je wat ze antwoordde:"

,,Xeen." .. ,
„Ja, maar daar is geen Breiclifjord en er zijn geen meeuwen!

Nu. is dat niet krankzinnig? Nu is ze geëngageerd met een man,
die twintig jaar ouder is dan zij, een aardig soort \ an meeuw om
bij je te liebben!"

Zïj ging weg met de schalen, borden, messen en \oricen iip een
blad, want zij liet haar werk nooit ondei haai geb.ibbel lijden.

Toen zij terugkwam om liet taiellaken weg te ni-meii, \ertilde
Magnuss haar, dat zij \'an jilan waren een visscherij te beginnen.

,"ln Skarsstöd?" vroeg zij.
,,Ja, in Skarsstöd."
Zij nam plaats oji een stoel, lu-tgeen ii ts heel bijzonders \'oor

liaar was, als zij midden in haar werk zat.
,,Hier een visscherij beginnen, dat kunt u niet.'
,,En waarom?"
,,\\aarom? Omdat Gudmundsson de hi-ele N'isscherij in handen

heeft. Alle booten hooren van hem."
,,.-\lle booten?"
,,Er is hier geen enkele boot, of hij is er de

dorp. .Alle motorbooten hoon-n liem toe, en
Ja, het is wel waar, dat eenige booten \-an de mannen zijn, die ze
bedienen, maar dat is slechts in naam: in werkelijkheicl is Gud
mundsson de eigenaar.

,,En dat is nog niet alles", \'er\-()lgde zij. . .Ook de meeste huizen
hooren van hem, ook de boerderijen. Maar er is nog meer. Ik ge
loof dat hij Stefan Gunarsson's gedeelte \-an de rivier wil bezitten
en daarom Schwalla wil trouwen. Hij bezit alles, de gehi'ele plaats
hoort van hem. Deze zou Gudmundsson moeten heeten, inplaats
van Skarsstöd. "

Dit was iets nieuws! Een trust \-an een enkelen man, die alles
verslond, zelfs Schwalla!

Magnuss kreunde. Ik spreek hier niet figuurlijk. Hij maakte
het geluid \-an iemand, die plotseling door een hevigen kramp
wordt overvallen.

Ericsson lachte.
.,Daar zullen wij later wel eens o\T'r spreken, " zeide hij. ..Ver

tel mij eens, daar die man dus eigenaar is van zfiowat de geheele
plaats, of er dan nog misschii-n eén huisje is, dat niet van hem
hoort, een huisje met een erf, om de visdi te drogi-n?"

Juffrouw Sturlusson keek Ericsson een oogenblik ondi'i'zoekend
aan. Zij meende in hem een man ti- zien, die wist ti- Itandelen en
zich altijd zou weten te ivdden. i\lisschien zou hij den gehateii
Gudmundsson een gevoeligen klaj) kunnen toebrengen Ie kon
het nooit weten.

,,Ei is juist een huisje, dat jullie zoudt kunnen gebruiken," sprak
ZIJ ,,Het IS klem en het heeft een erf om de \-isch te drogen. Het
hgt m het dal, x-oordat men aan de kerk komt, en er is een morgen
lands bij, waarvan julhe een droogplaats zoudt kunnen maken,
groot genoeg om de lioex-eelheid x-isch, door een liall dozijn booten
"ïw X 't nf ^ Giidnmndsson."

male. ,,Alxxx'êr (ludmmldsson^^ " ten txx'eeden
.4^:™ rï'S™™Hij zon het kunnen X'erkooprn of x-erhuivn mits hij er niet
achter kxvam waarvoor xvij het noodig hadden.''

iiooit te Weten komen/' zeicU
„xvij zullen naar hem toegaan," ^irak

,,\\aar xx'oont hij?"
,,Box-en xvaar liet dal ei-n boelit m-i-n-trix-ier begint. Eemgc- Engelsche x'issdu rs'l/hi/„"/"'^'''

jaar geleden een bungalow ,gebouxx-d, en hij heeft , - ^Je kmnt met mispu het is een xx itgeschilderd ,^,^4
,,Kom, spiak Ericsson. Zij x-erlieten «L. 1 1' '

de straat door. herberg en gingen

de x rouxv.
Ericsson opstaande.

,,Laat mij het xx'oord x'oeren " zeide
als een inktvisch, wiens armen de "ehe
zullen die een xoor een afkappen.'^of

Ericsson.
cle plaats
ik heet

,,I)ie kerel is
omx'atten. Mij

teen Ericsson."
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,,Dat moet het huisje zijn, dat zij bedoelde," zeidc Magnuss, voor
een klein gebouwtje stilstaand, dat gesloten en naar alle waarschijn
lijkheid onbewoond was. En daar lieb je den hal ven morgen grond
ook. Ja, het zou juist iets voor ons zijn, als wij het krijgen kunnen."

,,VVij zullen het krijgen," antwoordde Ericsson. ,,Kom meê.
Hij zal nooit vermoeden, dat er geld bij ons zit, en zoodra wij het
huis hebben, ga ik naar Reykjavik, om een motorboot te koopen
voor ons zelf. Deze zal ons, met het vischtiiig erbij gerekend,
een vijfduizend kronur kosten, maar wij zullen het er uithalen."

Zij kwamen voorbij het kleine kerkje en de pastorie met het \ eld,
door den predikant gebruikt om het gras te hooien. Daarop be
reikten zij het huis van Stefau Gunarsson. Het was veel grooter
dan de pastorie, van plaatijzer opgetrokken en licht geel geschil
derd. Het lag met den tuin in een afgesloten ruimte, waarvan het
rasterwerk geschilderd was in dezelfde kleur. Het was het mooiste
huis van de plaats; van Schwalla of haar vader was niets te zien,
ook zocht geen der mannen haar; Magnuss, omdat hij te verlegen
was om te kijken, en Ericsson uit onverschilligheid.
De gedachte aan Gudmundsson en hoe diens macht te fnuiken,

hadden alle gedachten aan het meisje vcrdre\'en.
Zij kwamen aan de bocht \-an het dal, waar de ri\'icr een groote

diepte had, en het was alsof een deur zich achter hen had gesloten.
Zij bevonden zich in een andere wereld, een wereld door demonen
gebouwd, om demonen te bewchten. De basaltklippen verh.ieven
zich rechtopgaand aan beide zijden, tot op een hoogte van zeven
honderd voet. Zij geleken echter meer op overblijfselen van
kasteden en forten, die gebouwd waren volgens bepaalde regelen
en met het schietlood. Een kwart mijl verderop sloten zij de
rivier in, daarna verspreidden en splitsten zij zich, tot zij wederom
tegenover elkander stonden in de breedc rotsvallei, waarin de
rivier stroomde. Op eenige plaatsen was zij troebel en schuimend, op
andere weêrspiegelde zich de hemel in de diepten der zalmpoelen.
Op dit punt drong bij den toeschouwer de gedachte aan vesting-

w:rken zich het sterkst op. In de heldere lucht waren de
VM ticale en horizontale spleten in het basalt duidelijk zichtbaar
en deze waren zoo symmetrisch, dat het onmogelijk scheen te
gelooven, dat dit niet met opzet was geschied. Soms wapperde een
zwarte vlag boven de bastions in de verte, het was de vlucht van
een raaf, van de groote IJslandsche raai, die de lammeren ver
scheurt en doodt. Als in den winter het Noorderlicht schittert
aan den hemel, de kasteden bedekt zijn met sneeuw, de bulderende
stem der rivier die in de duisternis woedt, zich doet vernemen,
dan doet de Flóka-vallei u als aan den grond genageld staan.
■Slechts Dorc ware in staat geweest zooiets te schilcleren. Toch
is in den zomer, wanneer de rivier door de smeltende sneeuw
massa's zwelt, de eenzaamheid nog grootscher.

In dit tijdperk ligt de natuur onder de betoovering der lucht
spiegeling. Deze doet de omgeving sidderen en schudden, zoodat
de bergen zich langs den trillenden gezichtseinder schijnen \'üort
te bewegen.

Men kon Gudmundsson's bungalow zien \'an de plek af waarde
vallei een bocht maakte. Het gebouwtje was grijs geschilderd
en lag dicht bij de rivier. Het had een kleine \ eranda vanwaar
men het uitziclit op deze had, en toen zij dichterbij kwamen,
zagen zij Gudmundsson zelf in een rieten stoel op de veranda zitten
en uit een lange pijp met porceleinen kop rooken.

Het was een zeer groote, gezette man, lan.gzaam in zijn bewe
gingen. Hij droeg een afgedragen pak van bruine stof, maar zijn
linnen was smetteloos en men kon zien dat het hem voorspoedig
ging. Hij was iemand van lage afkomst en in zijn jeugd had hij de
riemen en vischlijnen van zijn vader gehanteerd, docli deze hadden
geen aantrekkelijkheid voor hem. In hem lag de eerzucht om
op te klimmen, en zijn groote scherpzinnigheid hielp hem hierbij.

Hij had in Denemarken en Frankrijk gereisd, en zijn eerste
zelfverdiende geld gebruikt om zich meerder kennis eigen te maken.
Hij had opgemerkt dat zij die in de wereld vooruit komen, niet die
genen zijn die zelf werken, maar die anderen dit voor zich laten doen.

Hij was nu o\'cr de vijftig, en op zijn manier een voorspoedig
man; bij een \'luchtige beschouwing zou men denken dat hij een
mooi gezicht had, het gelaat van een bejaarden oud-officier uit
het leger van de een of andere vreemde mogendheid, die van de
laagste rangen was opgeklommen. Bij nadere beschouwing echter
verloor dit gezicht als door een tooverslag de sprekende trekken
die u eerst hadden getroffen, de kleine oogen pasten niet bij den
vooruitspringenden neus, al evenmin als de slappe mond bij de
ferme kin. De trekken -waren inderdaad met elkander in strijd en
de overwinning was niet aan de zijde der edelste.

Toen Gudmundsson de twee mannen zag naderen, stond hij op
om hen te begroeten. Hij herkende Magnuss, omdat hij hem
twee en een half jaar. geleden bij zijn bezoek te Skarsstöd had
gezien. Magnuss deed niets dan beven. Nooit van tevoren had hij
met dezen man gesproken, die door zijn groote lengte, zijn ge
biedend uiterlijk, zijn persoonlijkheid en het feit dat Schwalla
hem waardig h.ad gekeurd om zich met hem te verloven, een hyp-
notiscerenden in\'loed op hem uitoefende.

Met Ericsson was het anders, die, allioewel hij niets bezat \-an
Magnuss' fijngevoeligheid en dichterlijk waarnemingsvermogen,
een zeer verstandige mcening had waar het de menschen gold.
Hij zag in Gudmundsson slechts een onden bedrieger met loerende
oogen, een geldwolf; een type dat zijn zeemanshart verafschuwde.

Magnuss begon dadelijk over het huis te spreken.
,,Men vertelde ons dat u een huis heeft te verhuren", zeidc hij,

,,ik ben de neef van Stefan Gunarsson" —

,,Mijn kameraad en ik hebben het kabelleggen er aan gegeven,
viel Ericsson hem in de rede. ,,\Vij hebben er genoeg van, en nu
wij zien dat hier \'eel aan de visscherij wordt gedaan, verwachten
wij hier werk te zullen vinden."

Gudmundsson zag naar Ericsson's krachtige gestalte en knikte.
Hij kon in den zomer altijd een groot aantal menschen gebruiken
cn hoe meer hoe liever. De twee visschers die wij aan boord der
,,Bothnia" zagen gaan, waren twee der besten uit Skarsstöd, doch
zij trokken naar het Noorden omdat zij een afkeer hadden \-an
Gudmundsson die hen slecht betaalde, en omdat zij niet meer voor
hem wilden werken.

,,En wil je het hnis huren?" \"roeg hij.
,,Ja, ziet u, het is \'oor ons goedkooper een eigen huisje te hebben,

dan in de herlrerg te blijven. M ij kunnen wel de een of andere
vrouw krijgen om het zoo nu en dan schoon te houden, en wat het
koken aangaat, dat doen wij zelf."

,,\Vcl, de huur is vier kronur per week," sprak (judmundsson.
,,Er is nogal wat land bij, anders zou het goedkooper zijn.

,,Vier kronur per week!" riep Ericsson uit, die gevoelde dat hij
een weinig moest afdingen om Gudmundsson beter te doen toe
happen. ,,Dat is wel wat veel."

,,Ik vraag je toch niet om het te nemen, doe ik wel .■* ant
woordde de ander.

Hij nam weêr plaats, klopte de ascli uit zijn pijp en stak haar
nogmaals aan.

In werkelijkh.eid wilde hij zeer gaarne het huisje verhuren,
want het lag renteloos en hij liad graag meer visschers in Skarsstöd,
vooral zulke goede, als deze twee. Hij wist echter de waarde

. van schijnbare onverschilligheid en brutaal optreden.
Maar hij kende Ericsson niet.
,,Dan is de zaak afgedaan," zeide Ericsson, iMagnuss bij den arm

nemend. „Skarsstöd is geen plaats voor ons. Drie kronur per week
zouden wij hebben kunnen betalen, maar je kunt niet meer ge\"en
dan je bezit."

Hij leidde Magnuss weg en deze dacht een oogenblik dat zijn
kameraad gek was geworden, want de prijs, door (ludmundsson
genoemd, konden zij er best voor geven.

Doch hij waardeerde de slimheid van zijn vriend, toen Gudmuns-
son nadat zij eenige schreden hadden gedaan, hen terugriep.

,,\Vecst niet zoo haastig," sprak de dikke man. ,,.\ls je zoo weinig
wilt betalen, moet je \'oor langen tijd inhuren. Is een van jelui
van plan bier lang te blijven?"

,,Wie weet?" zei Ericsson. ,,Mat mij betreft, ik ben moe van
al dat reizen en trckkrn, maar je kunt nooit weten."

,,M'el," s])rak Gudmundsson, ,,ik wil het je \'oor drie kronur
per week laten, maar dan moet je 't voor een jaar nemen, twintig
kronur vooruit betalen en de huur wekelijks voldoen."

,,En wanneer wij nadat het jaar is verstreken zouden willen
blijven ?"

,,Ik zal een contract met je maken dat je zoolang kunt blij\'en
als je wilt, mits je liet huis goed onderhoudt, maar na het eerste
jaar is de huur vier kronur per weck. De huurprijzen stijgen."

Na lang praten en onderliandelen stond Gudmundsson — hij
had zijn bezoekers geen stoel aangeboden — op, ging hun voor door
het huis, schreef de contracten op gezegeld papier, ontving de
twintig kronur in banknoten van de Landsbank cn sloot deze weg.

,,Nu," sprak hij, ,,als je werk wilt hebben, kunnen jelui morgen
ochtend aan mijn kantoor op de kade komen. Precies acht uur.
En wanneer je dezen zomer hard wilt werken, kun je goed geld
verdienen, want het zal een best jaar worden, of mijn naam is
niet Gudmundsson."

,,Ja, wij zullen hard werken," zeide Ercis.son, ,,wat geeft u \-üor
loon ?"

,,Dat zal ik je morgenochtend w-'el vertellen", antwoordde
Gudmundsson.

,,Goeden dag!"
Hij had niet een keer Magnuss' familieband met Stefan Gunars

son aangeroerd. Als hij met Schwalla trouwde zou hij familie
worden van Magnuss, doch daaraan dacht hij niet. Hij zou hem
even hard laten werken en hem hetzelfde betalen, alsof hij een
\'reemde w-as.

Ericsson kon, op den terugweg, nauwelijks zijn vreugde verber
gen. Hij had zijn onbewusten tegenstander in de eerste ronde
verslagen.

,,Ik zou zijn gezicht wel eens willen zien wanneer l;ij de waarlieid
hoort en onze boot ziet."

Magnuss zag de zaak donker in.
,,Ik hoop dat hij ons niet op de een of andere manier zal probeeren

te bcnadeelen," zeide hij.
,,Natuurlijk zal hij dat doen, maar hij deed verstandiger met uit

mijn vaanvater te blij\'en. Ik ben in geen stemming om te worden
lastig gevallen. Morgen ga ik met de .,Thordur" naar Reykjavik,
o\-ermorgen kom ik daar aan en ben binnen een week terug met
onze boot. Jij kunt in dien tijd het huisje inrichten en meubi-
leercn. Honderd kronur zal wel yoldoende zijn."

Toen zij in de herberg terug waren, was het \ oor Magnuss tijd
om bij zijn oom te gaan soupeeren. Ericsson weigerde hem te
^■ergezcllen.

,,Ik voel er niets voor", zeidc hij. ,,Ik zie lie\-er geen menscl.en.
Ik ga maar eens naar de haven, het is eb cn jy hebt me immers
gezegd dat men bij laag water om de klippen kan zeilen?"

,,Zeker je kunt metlaag water om de klippen zeilen," antwoordde
Magnuss verstrooid. (Wordt vervolgd).
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HET OUDSTE .GEDEELTE HET STADHUIS TE HAARLEM, MET I^ORTIEK, RAMEN EN BALKON VAN 1630.
LINKS DE KLOOSTERPOORT, DE OUDE TOEGANG TOT HET KLOOSTER DER DOMINICANEN OF PREDIKHEEREN.

HET STADHUIS TE HAARLEM.Een der merkwaardigste stadhuizen van ons land onge
twijfeld, dit stadhuis van Haarlem. Of het ook een der
mooiste is? Ja, over smaken valt niet te twisten, maar wij
voor ons kunnen niet anders op deze vraag antwoorden

dan : geenszins.
Dit antwoord geldt echter slechts voor het gehéóle gebouwen

complex, dat als het Raadhuis der Spaarnestad kan worden be
schouwd. Tot een mooie eenheid is dit Stedehuis, dat bestaat uit
verschillende gebouwen, in verschillende tijden opgetrokken,
allerminst gegroeid. Maar dit wil niet zeggen, dat enkele gedeelten
er \'an, op zich zelf beschouwd, niet als hoogst verdienstelijke
bouwkunstige scheppingen kunnen worden geprezen. En niet
gaarne zouden wij willen ontkennen, dat de stadhuisgebouwen een
zeer bijzondere en schilderachtige afsluiting vormen van de west
zijde van Haarlcm's Groote Markt.

Het Stadhuis van Haarlem is een zeer overtuigend bewijs van
de in den laatsten tijd zoozeer naar voren gebrachte stelling, dat
het voorgeslacht, als, het gebouwen veranderde, uitbreidde, dit
steeds deed in den stijl en op de wijze, die tijdens de verbouwing
en uitbreiding gebruikelijk was en in den smaak viel. Maar mis
schien is er tevens geen gebouw, dat meer dan dit twijfel doet
rijzen aan de juistheid van de meening, dat wij het voorgeslacht
op dezen weg blindelings hebben te volgen. Want de uiterste
consequenties van een dergelijke opvatting kunnen — Haarlem's
Stadhuis bewijst liet — wel een gebouw doen ontstaan dat verrast
door afwisseling, maar niet een, dat, resultaat van één leidende
gedachte, of ondanks verschil van uitingen tot een eenheid ge
worden, in zijn gehéél indrukwekkend kan worden genoemd.
Het ware belangwekkend geweest te weten, wat onze grijze bouw
meester Cuypers van dit Stadhuis had gemaalvt, zoo hem ware
opgedragen de 17de eeuwsche \'ernieuwingen te \'ervangcn door
zulke, welke beter bij het oudste gedeelte aansloten, en een bouw
werk te sclieppen, waaruit één geest sprak. Wellicht ware dan iets
tot stand gekomen, dat, uitwendig nogal eentonig, nochtans
imponecrend kon hectcn. En wellicht ware dan gehlekcn,
dat de waarheid of liever : de weg die het schoonste resultaat zal
oplc\'eren, toch eigenlijk in het midden ligt.

*
*  *

Haarlcm's Stadhuis is ontstaan uit een jachtslot van Graaf
Willem H, den Roomsch-Koning, dat omstreeks 1250 werd ge
bouwd aan de westzijde van het Sandt (het wat hoogcr dan dc
omge^'ing liggende marktveld in het midden van het stadje), en
ten noorden van de beek, die, van de duinen komende, door het
Sandt zijn weg ^•ond naar het Spaarne. Het bevatte weinig meer

dan een groote, hoog boven den grond gelegen feest- en eerezaal,
die de gehcele breedte van het gebouw besloeg, en daaronder, in
de gewelven, vertrekken voor het personeel ; aan drie zijden was
het gebouw omringd door een tuin, die aan de achterzijde ver
moedelijk tot de stadsmuren liep (aan de tegenwoordige Ged. Oude
Gracht) en ruim 300 M. diepte had. In de zaal verzamelden zich
de Ridders en Edelvrouwen, als de Graaf ter jacht toog om te
,,voghclen" in de wildrijke duinstreek ; daar ook werden schitte
rende feesten gegeven, als men teruggekeerd was van de jacht.

Maar niet lang duurde deze glorie \-oor Haarlem en liet Sandt.
Terzelfder tijd ongeveer was de bouw begonnen van een dergelijk
jachtslot, veel zuidelijker gelegen, aan den boschrijken duinzoom,
waarbij weldra het dorp van die Haghe (het park bij het slot)
zou ontstaan. De bouw werd in 125(1 door het jammerlijk uiteinde
van Graaf W illem 11 gestaakt, doch in 1274 door Floris V henmt.
En toen dit jachtslot, grooter en rijker opgetrokken clan dat op
Imt Sandt binnen Haarlem s muren, in 128(1 \'oltooid was, kwam
Haailem s slot in vergetelheid, werd zelden of nooit meer door
Ho ris V bezocht : begrijpelijk ook door de landelijke ligging van
het Haagsche slot, welke ongetwijfeld aantrekkidijker was dan die
van het Haarlcmsche in het hartje van een — zij 't nog \-rij
kleine — stad. ^ '

Zoo kon 't gebeuren, dat Floris \' in 128(1 aan de Dominicanenof Prcdikheeren \'erlof gaf, op een gedeelte van zijn Haarlemschen
slottum een dooster te bouwen, tei-wijl nog wat later, misschien
inrJl "Senhjke slot aan de stedelijke magistraat\t d ten gcbiuikc gegeven. Deze had natuurlijk geen voldoenderuimte m een huis, dat weinig meer dan één zaalS.ij 't ècm iTij
vcrmoot 'nm/^ spoedig het oude jachtslot hebhen
eS Bh - U1S r noordoosthoek imn het

zuideliikste het eer t ^ f^'-^'^nuwen was vermoedelijk hetS m eS Volgde het middelste,Jict m est looiuitspiingende, terwijl misschien eerst in 't
einde der 14de eeuw het derde m.i-iL,,,,, '-"nn nrst 111
Groote Markt en Zijlstraat vernU ■
veiS"mc? etm dÏd^ ^verd het gebonwen-comjilex nogaanbouw. Wanneci- deze F ^ïbouwd""^'^ middelstenUI ze is ̂ tboiivvd, kan niet met zekerheid

behooide hij mot tot het grafelijkgezegd worden.
deze

Ze kei-slot, ook niet zijn onderbouw , met de kanthln]-! 1
En wie weet, dat oudtijds een stadlmis be

i
begrijpt

rgsteen.
rm ,,del-

iets onvolmaakts was., dat deze toren vermoodpHi- 'i"laatst in de 14de eeuw, bij de stadhuisgcdimvon "P-"'"
■m IS opgetrokken .\'ast
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cuit slechts, dat liij er in 1403 was, in welk jaar een betaling ge-
i^cinedde voor;het ,,torenuyrwerck, dat, ontstelt en gebroken

1' werd hersteld. Zijn laat-gothische sierlijke bekroningclagteekent ongetwijfeld van omstreeks i'ïoo ; deze heeft toen^  , 1500
winioedehjk een eenvoudige kegelvormige spits vervangen.

lot 1630 bleven de gelrouwen aan de zijde der Ciroote Markt
liet aanzien behouden, dat ze in hun groei van jachtslot tot stad
huis hadden gekregen, behoudens een raam en deurtje ten zuiden
en een deurtje ten noorden van de groote stoep, die van + iboo
dagteekencn. Links zag men de poort van het klooster der L">oinini-
canen ; terzijde van den doorgang met zijn gothischen spitsboog
waren nissen, waaruit de heiligenlteelden wel in den Hervormingstijd
zullen zijn verwijderd, en daarboven een kruisvenster ; nog een
smal venstertje was daarboven, terwijl eenvoudige trappen den
top \-ormden. Ongetwijfeld was deze poort van jonger dagteekening
dan het er achter gebouwde klooster, en zal ze eerst in de 15de
eeuw dit uiterlijk hebben gekregen ; bekend is trouwens, dat de
..sacristie" boven deze poort eerst van 1456—57 dagteekent.
Daarnaast \'errezcn de den Romaanschen stijl vertoonende muren
van het oude jachtslot, met hangtorentjes op de hoeken — alleen
dat aan de zijde van denjhoogen toren was vermoedelijk reeds
toen verdwenen — en met kanteelen om het hooge dak. In het
middenvak bovenj de deur (het is vooral duidelijk te zien op een
zicli in 't Haarlemsch archief bevindende teekening van H. Spil
man naar een schilderij van
P. Saenredam, die het stad
huis in 1630 te zien geeft)
aanschouwde men het beeld
van een gekroonde figuur,
waarschijnlijk den stichter
van het gebouw, Graaf Wil
lem II, voorstellende, dat ge
flankeerd werd door twee
andere ridderfiguren ; nog
eenige consoles in dezen ge
vel, welke we op de genoemde
teekening zien, doen vermoe
den, dat ook zij vroeger
stcenen ridders hebben ge
torst ; deze beelden schijnen
hier in 1466—'67 door Mr.
Willem den Steenhouwer te
zijn gemaakt. De hooge dub
bele stoep, naar de toegangs
deur leidende, was van
strenge eenvoudige steenen
borstweringen voorzien, en
slechts beneden en boven

door leeuwenfiguren ver
sierd. Daaronder, overtopt
door een fronton, een rond
bogig poortje.
De zuidelijkste aanbouw,

met zijn open beneden-galerij,
'en rustend op steenen zuilen,
vertoonde een stijl, die wel
een overgang van Romaan-
sche en Gothische motieven
lijkt te vertoonen ; de gevel
werd geflankeerd door toren
tjes, in den trant van, maar
kleiner dan die op de hoeken
van het jachtslot. De vol
gende aanbouw, eveneens een
open beneden-galerij bezit
tend, was zuiverder gothisch;
er \'oor was over de geheele
breedte een vrij ver vooruit
springend schavot gebouwd,
rustend op houten kolommen.
Het noordelijkste bijgebouw
ten slotte, ongeveer op de
„rooilijn" van het zuidelijkste
staande, eveneens gothisch,
bezat een rechtlijnigen top,
die echter met hogels was
\nrsierd.

Intusschen was acuter dit
alles reeds een en ander ver
anderd. In de eerste plaats
n'crd in het einde der i6de
eeuw een gedeelte van het
klooster, nadat de Predik-
heercn na het verdrijven der
Spanjaarden uit Haarlem (m
1577) dat hadden moeten ver
laten, verbouwd tot Prinsen
hof, bij welke verbouwing
o.m'. de Idoostcrkerk ver
dween, waarvan, aan de zijde
der Jacobijnestraat i), thans
nog slechts een muur met
dichtgemetseld raam te zien

HET NOORDOOSTELIJK G

is. Een ander gedeelte werd in 1596 tot stedelijke bibliotheek
ingericht. De kloosterhof, door zijn open gangen omringd, bleef
liehouden. Verder was omstreeks lOzb een aanvang gemaakt met
den bouw van een geheel nieuwen \-leugel aan de Zijlstraat, die
nog — vermoedelijk onveranderd— bestaat, en \'ooral door zijn rijke
bergsteenen raamomlijstingen en zijn vooruitspringende kroonlijst
de aandacht trekt. In 1630 werd de gothische aanbouw op den
lioek \-an Zijlstraat en Groote Alarkt gesloopt, en in renaissance
stijl herbouwd, één geheel \-ormende met het er achter gebouwde
gedeelte aan de Zijlstraat 2).

In hetzelfde jaar werd het uiterlijk aanzien \'an het oudste
gedeelte geheel veranderd door 't aanbrengen van kruiskozijnen
met fronton, in de plaats \-an de oudi' ramen, van een portiek
in de plaats van de sobere deur, en van een typisch balkon daarboven
(met een balustrade, waaroji in 't midden het wapen der stad
prijkt) dat rust op vijf consoles, waarvan de middelste de dorre
boom, het oude wapen van Haarlem, te zien geeft ; boven dit
balkon geeft een houten overhuiving aan't geheel een eigenaardig
cachet. Verdere uitweiding over deze veranderingen lijken ons
overbodig ; belangstellende lezers zijn zeker wel eens te Haarlem
geweest of kunnen er gemakkelijk dit alles, dat nog steeds te zien
is, aanschouwen, en mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen onze
afbeeldingen voldoende het lherbo\en medegedeelde aanvullen.
Wil men weten, wat boven de portiek te lezen staat? Welnu;

EDEELTE VAN HET STADHUIS TE HA ARLFM MET DE
MIDDELEEUWSCHE AANBOUWEN, WAARVAN DE GROOTSTE IN ló^DV4N EEN
NIEUWEN VOORGEVEL IS VOORZIEN, EN DEN STADHUISTOREN DE IN 17X

AFGEBROKEN, IN Z9i4-'i5 IS HERBOUWD ' '
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DOMVM SENATVS SEDEM

NE TEMERATO CIVIS VNQVAM 3)
ANNO 1630.

Voor den meest \'ooruitspi-ingenden, den midclelsten aanbouw, werd
in 1633 een gc\-el in rcnaissance-stijl gebouwd; geflankeerd door
nissen, prijkt daarin liet beeld der gerechtigheid, terwijl wat hooger,
in den top, bet wapen der stad met het „vicit vim \ irtus" 4) en het
jaartal 1633 te zien is; ter zelider tijd werd het zwart houten schavot
door een stèenen vervangen. In 1886 is deze gevel in ouden trant ver
nieuwd, maar hij b.eeft thans zoo iets saais, dat men zich bij
deze restauratie ongetwijfeld — wij weten niet welke — vrijlieden
heeft veroorloofd.
Vermelden wij tenslotte de — meest geringe — veranderingen,

die na 1633 uitwendig aan de stadhuisgebouwen zijn geschitd.
Vermocclelijk in 1722 is de open hal onder den middelsten aan

bouw dichtgemaakt, en tot dc,,vestibule"gfcworden, die zij nog thans
vormt. Vóór het midden der iSde eeuw was het liangtorentje op
den hoek van het grafelijk gebouw reeds verdwenen ; de prent van
J. de Bej'cr (uit I74(') vertelt niet, of de twee andere torentjes er
toen nog waren. Iets later, zoo is uit een teekening van D. Verrijk
(van ± 1700) op te maken, ver
dween het trapgeveltje boven de
kloosterpoort, dat dooreen rechte
kroonlijst werd \-er\'angen, ter
wijl het raam er onder zijn nog
bestaand i8de eeuwsch uiterlijk
kreeg. In 1772 werd ,,omdat het
houtwerk geheel was \'ergaan en
niet in staat was dezelven te re-
pareeren", de Stadhuistoren af
gebroken, een besluit dat zeker
van weinig piëteit en een slecht
\'oorziene kas getuigde ; door
toedoen van de ,,Vereeniging
Haerlem" is deze toren in 1914—
'15 geheel in ouden vorm her
bouwd. In 1855 verdween liet
groote schot voor den middelsten
aanbouw, dat wel nooit zal terug-
keercn; het zou trouwens het ver
keer thans deerlijk in den weg
staan. In 1829 had daarop de
laatste terdoodbrenging plaats
gehad.

In de i8de eeuw is het,,Prin
senhof" belangrijk verbouwd en
bleef van de tot prinsenwoning
verbouwde kerk met aangrenzen
de kloostergebouwen weinig meer
over dan de reeds genoemde kerk
muur aan de Jacobijnestraat; in
wendig bestaat nog wel iets \-an de
verbouwing uit het einde der ifade
eeuw, maar daaro\ er meer in het
\'olgend nummer. In dit vernieuw
de gedeelte vergaderen sinds het
herstel onzer onafhankelijldieid de
Provinciale Staten van Noord-
Holland. {Slol volgl). A. L.

i) Deze .straat ontleent zijn naam
aan de kloosterlingen, die — naar de
straat te Parijs waar de Dominicanen
het eerst verblijf hebben gehouden,
de rue St. Jacqnes, ook wel Jacobij-
nen — werden genoemd. Alet de felle
revolutiemannen heeft deze straat
niets te maken.

^). Blijkens een in 't Haarlemsche archief berustende teekening van
Saenredam voor Salomon de Bray bestond er een plan tot algcheele
verbouwing van het Stadhuis, dat evenwel niet is uitgevoerd.

3) Wat zooveel zeggen wil als: dat geen burger ooit dezen heiligen zetel
van Themis en huis van den Senaat te bezoedelen heeft.

4I De moed overwint het geweld.

J'oto C. Sieenèergh,

HET STADHU
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zelfs die gedragen moeten w-oi-cleii.

:er en dagtt t- kent waarschijnlijk uit

palm
\an

die groeit onder de
^^'aldeck-Pvrml nt

Jeruzalem zagdi, de .gibee

,  Tj- cr,-/i-'end isHii.diekomtindengaan, zingende; "^p,;;,op<.m zich naardeheüigeHecnvni ) Danstcvaiiclebssch^ ^
14.,t iniiT'-so \olK gaai OL w , 11 1 • 1

-  luNmuKUi en antifiinen -Allekmderen^
hebben palmtakken en olijftwi]-

u"" V 1 - 1 ,11,. fliristus voorstelt, wordt
gen in de haiKh hn z^lfs e-oorname dames. Lang.
aldus begeleid, .yien \ol,.,i n • - iKj,.ute af en betreedt

sche Kerk geiderd.
De paim/.egening is iets j on&

de negende eeuw.
De palm is liet symbool <loss vredes, dt

vtTclviikkini/, /onals dc.* pfiispu uk
MdvPahn , sub ponchre W' palmen werden dus op Palm-
mi ag gewijd, simis onde i" ^cvilk e-e n gedrang, dat nu uder een
Ixni t kon kr jgen. .Als iema lucl me t ee n onnoozel ge zicht thuis kwam,
recïe me n te zegg. n: „zij m i^alin is ze ke r me t ge wijd . De palm
takjes worde n ook weleloor clt-n kliste r thuis be;z(ngel, aan zudwn b.v.

In de iniddek eiiwen nam 1 >ij de> jialmze gening e\ i nah wij dit te
Ic' li>e\-olking aan de' processie' deel. (.e-

woonlijk, te' Rome altijd, werd
de' jirrsooii \-an Christus vourge-
stelel door de'ii bisschop of den
die nsteloe iule n prie ster. Zoo werd
de' \'oorste'lling gedramatise»erd e ii
late r zag nu'ii op tU'ii ezel ge en
me'iisch zitten van e'lecscli en
Ix'cn, maar ee'U houte'ii Cliristus-
bce'ld : ook maakte men den (Z.e'I
\'an hout. Deze' houten ezel,
waaroji het be i'ld me't uitgestrcdete
armen ge'plaatst was, omhangen
me't de n schoonste-n mantel, dien
nie'ii had, ze'gt fi'i" (lOuw, stond
op rolk'ii e'ii we rd in jilcchtstatigen
optocht e'oortgetrokken, zooals
in 1498 te' .Amsterdam. A'eiorop
ging ele broeeU'rschaji ,,van den
He'ilige'ii Lande" of zooge naamde
Je'ru/.ale'mvaarele'rs, alle n mannen
\ an aanzie'ii, die' ee'ii tocht naar
liet Heilige Land ge'daan hadden.
In 1550 be'paalek' de magistraat
\'an .Amsterdam, dat twaalf oude
mamu'ii, \e)orste'lle'nde' de apos-
ti'lcn, achte'i' den Palme'Zel zem-
cU'ii gaan.

l'trecht, .Amsterdam, Leiden
e'ii Haark'm lu'bbe n zulk e'cn
Palme'ze'1 bi'Ze'te'ii. A'e'rmocdelijk
z.ulk'n \'e'k' onzer steden er een
gehad hi'bbi'ii, merkt Dr. Cath.
\an ele (Iraft op. want Marni.v
noemt in zijn ,,Bijenkorf" in
ééne'n adem; ,,ghewijde paasch-
lie'i'i'n, e'lae'Ven (platte koeken)
e'iide' Palme ze'kn." In onze musea
zijn er ge'e'ii Iie-waard.

In ele Roomscli Katholieke
Ke'ik worde n de' palmtakken tot
la t e'olge'ud jaar Ixwaardendan
tot ascli x e rlirand, waarmee dc
prieste'i" op .Aschwoensdag een
kruisje' tee ke nt op lu't veieirhoofd
ele r geleie)\'ige n, einder het uit-
spre'ke'ii der woeirden; ,,Memento,

in jHilverem reverteris". (Gedenk,
e'ii tot stof zult we'de rkeeren ) Ook

IS TE HAARLEM.

.XE.XHO 1' (DE ..}\4 .X DPU ATS")
R OER DOMIX1C.1 \F.S

DIKHEERES.

Iiomo, quia
mensch, dat

pulvis e'S ct
gij stof zijt

worden palmtakjes Iwaa

PALMZONDAG.Het feest van den Palmzondag werd in de vierde eeuw
door dc Kerk ingesteld. Wij bezitten uit dien tijd een
beschrijving van de Palmzondagviering, de oudste, die
ons is overgeleverd, zegt Dr. J. Catharina van de Graft

in haar dissertatie; ,,Palmpaasch, een folklorische studie van Palm-
zondaggebruikcn in Xederland." Het is cle reisbeschrijving van
cene Spaansche non, die tiisscbcn de jaren 3S0 en 388 een pelgrims
tocht ondernam naar het Heilige Lancl. In eenvoudigen stijl,
zegt Dr. v. d. Graft, maar met rijkdom van bijzonderheden, heeft
deze vrouw voor haar kloosterzusters opgeteekend al wat haar
vroom hart, haar Icvendigen geest en ontwikkeld verstand ge
troffen had. Van die uitvoerige beschrijving laat ik hier een uit
treksel volgen, zooals ik die ook bij Dr. Schrijnen gcA'onden lieb.
Tegen 5 uur in den namiddag wordt de plaats uit het Evangelie
gelezen, waarde kinderen met olijftwijgen en palmtakken den Heer

rd om zieken en .werledenen met wij-
■watcr te besprenkelen. ^ roeger weerden in wrschillende stedi n
Palmpaaschoptcichten gehouden. Kleine jongens, die indeternuu
vielen, kregen in üldenzaiil op Palmzonda'
broek aan.

3'oor 't eerst dc laiyge

De
nnk 1 r rK X'erkleinde Meiboom en was.evenals de Keistbooni, een vruchtbaarheidssvmb(

van heidenschen oorsprong. Het thans Uwende
den Palmpaasch nog wel lierinneren. een met driekleurig nanier
omwonden stok, beiiangen met lekk. -
wafeltjes, krentebroodjis, alles

v,„. kn„,.pvi..ch,c.„
gewilde maand, aan -

lol, dus eigenlijk
geslacht zal zich
Ir;

rnijen, vijgen, sinaasappelen,
gewisseld met palmtakjes,

S'""i ~

e'e'i'e' van de geidin .Astara
ge'liefde betre'kkingen gescbonin de aan haar

k -
er box'enop prijkte, daarvanen. Wat de' zwaan bctceke'iide', dit

kan men alleen dat zij'

9 cn 13; Marais O en 10. Johannes 12
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Palm, palmpaschcn,
Hei, koerei! hei koerei!
Nog een zondag, dan hebben wi een ei,
Hen ei is geen ei.
Twee ei is een ei.

'"j Grieksclie „Kyrie cleison,"
welken tijd de Palmpaasch dagtcekentweet Ik niGk Lc krancq van Berklieij gaf er in rjbg een besclirij-

' oudste afbeelding is van den iSe ecnwschen schilderJacob Binjs. Thans behoort de Palmpaasch vrijwel tot het ver-
K. L. SCH.\MP.

Kwaidan^ of geheimzinnige
verhalen uit het oude Japan,
nooR Lacfodio Hearn.

DE DROOM VAK AKINOSUKE.IN het district genaamd Toïchi, in de provincie Yamato, woonde
eens een goshi, Mij-ata Akinosuké geliecten.
... .(Hier moet ik u vertellen, dat in feudale Japansche tijden
een bevoorrechte klasse van soldaten-landbouwers bestond, —

met onbezwaard landbezit — overeenkomend met de heereboeren—
of 3'eomen — in Engeland; en zij werden goshi genoemd)....

In Akinosuké's tuin was een groote, overoude cederboom, waar
onder hij op heete dagen gewoon was te rusten. Een zeer warmen
middag zat hij met twee van zijn vrienden, mcde-goshi, te praten
en wijn te didnken, toen hij zich eensklaps zeer slaperig \'oeldc, —
zoo slaperig, dat hij zijn vrienden verzocht hem te verontschul
digen wanneer hij in hun bijzijn een dutje deed. Toen ging hij
liggen aan den voet van den boom, en droomde den \'olgcndcn
droom;

Hij dacht dat hij, terwijl hij in zijn tuin lag, een processie zag,
als het gevolg van den een of anderen grooten daimyo, die een
heuvel dicht in de nabijh.eid afkwam en dat Ihj opstond om er
naar te kijken. Het bleek een zeer prachtige processie te zijn, —
indrukwekkender dan iets van dien aard, dat hij ooit te voren
had gezien; en ze naderde in de richiting van zijn woning. Hij zag
in de voorhoede ervan een aantal jonge mannen, rijk gekleed,
die een groot, gelakt paleisrijtuig trokken, — een gosho-gu-
ruma — met licht blauwe gordijnen. Toen de optocht op zeer
korten afstand van het huis kwam, bleef hij stilstaan; een rijk
gekleed man — blijkbaar een persoon van hoogen rang — stapte
eruit, naderde Akinosuké, boog diep voor hem en zei toen:
— Geëerde heer, gij ziet voor u een kérai — \'azal — van den

Kükuo van Tokoyo.i) Mijn meester, de koning, beveelt mij u in zijn
doorluchtigen naam te groeten en mij geheel tot uw beschikking
te stellen. Hij verzoekt mij tevens u mede te deelen, dat hij door-
luchtiglijk uw tegenwoordigheid in het paleis verlangt. Wees dus
zoo vriendelijk onmiddellijk dit verheven rijtuig binnen te stappen,
hetwelk hij voor uw vervoer heeft gezonden."

Bij het hooren van deze woorden wilde Akinosuké een passend
antwoord geven maar hij was te verbaasd en te verlegen om te
spreken; — en op hetzelfde oogenblik scheen zijn wil weg te smel
ten, zoodat hij alleen maar kon doen wat
de kérai hem verzocht. Hij stapte de
koets in; de kérai nam naast hem plaats,
en gaf het sein; de trekkers grepen de
zijden koorden, keerden het voertuig naar
het zuiden — en de tocht begon.
Binnen zeer korten tijd bleef — tot

groote verbazing van Akinosuké — de
koets stilstaan voor een reusachtige
poort — romon van twee verdiepingen,
in Chineeschen stijl, welke hij nooit^ te
voren had gezien. Hier stapte de kérai
uit, zeggend:
— Ik ga uw edele aankomst melden.'
En hij verdween. Na eenig wachten,

zag Akinosuké twee nobel uitziende man
nen, die gewaden van purperen zijde
droegen en hooge mutsen, die op een
hoogen rang wezen, door de poort komen.
Nadat deze hem eerbiedig gegroet had
den, hielpen zij hem uit het rijtuig stap
pen, en leidden hern door de groote pooit
en door een grooten tuin naar den ingang
van een paleis, waarvan de voorgevel
zich mijlen ver naar het westen en het
oosten scheen uit te strekken. .Akomsuke
werd toen gelaten in een ontvangzaal van
wonderbare afmetingen en pracht. Zijn
geleiders brachten hem naar de eere
plaats en gingen zelf oj> eerbiedi^n af
stand zitten; terwijl dienstmaagdcm m
gala-gewaad ververschingen brachten.
Toen Akinosuké van de ververschingen
had gebruikt, bogen de twee m het
purper gekleede dienaren diep voor hem,
en spraken hem beurtelings aan met de
volgende woorden, volgens de etiquette
van het hof:

Foio C. Steenhergk.
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— Het is thans onze

eervolle plicht u mede
te deelen.... wat de
reden is, waarom gij
hierheen zijt geroepen. .
Onze meester, de ko
ning, wenscht genadig
dat gij zijn schoonzoon
zult worden.. en het is
zijn wensch en bevel dat
gij nog dezen dag zult
huwen.... de \-erlieven
Prinses, zijn maagde
lijke dochter. ... Wij
zullen u spoedig gelei
den naar de audiëntie
zaal.... waar Zijn
Doorluchtigheid thans
wacht om u te ontvan

gen. ... Maar het zal
noodzakelijk wezen dat
wij u eerst bekleeden
met de passende gala
gewaden.2)
Na aldus gesjiroken

te hebben, stondi'ii de
dienaren gelijktijdig op
en gingen naar een zij
kamer, waar een groote
goudgelakte kist stond.
Zij openden de kist en
namen er verschillende

gewaden uit en gordels
van rijke stof, en een
kamuri, of koninklijk
hoofddeksel. Hiermee
bekleedden zij .Akino
suké, zooals een vorste-
lijken bruidegom be
taamde; en hij werd
toen geleid naar de
audiëntiezaal, waar hij
den Kokuo vanTokoyo
zag zitten onder den
troonhemel, dragend
een hooge, zwarte sta
ticmuts en gekleed in gewaden van gele zijde. Voor de verlujoging,
links en rechts, zaten in rangorde een menigte hoogwaardighcids-
beklceders, onbewegelijk en schitterend als afgodsbeelden in een
tempel; en Akinosuké, in hun m'idden vocmtloopend, begroette den
koning met de \'ereischite driedubbele buiging. De koning begroette
hem met genadige woorden en zei toen:

1) Kokuo van Tokoyo = koning van het Feeënrijk.
2) De laatste zin moet naar oude gewoonte, door beide dienaren tegelijk

worden uitgespioken.

Frto C. Steenber^k.
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— Gij zijt reeds op de hoogte \'an de reden, waarom gij
in 'Onze tegenwoordigheid zijt gebracht. Wij hebben besloten dat
gij zult worden de eclitgenoot van Onze eenigc dochter; — en de
Imwelijksplechtigheid zal thans \-oltrokken worden."
ïoen de koning ophield met spreken, werd luide, vroolijke

muziek gehoord; een lange stoet schoone hofdames kwam achter
een gordijn te voorschijn on Akinosuké te geleiden naar het
vertrek, waar zijn bruid hem wachtte.
Het vertrek was ontzaggelijk groot, maar het kon nauwelijks de

menigte gasten bevatten, vereenigd om de huwelijksvoltrekking
bij te wonen. Allen bogen neer voor Aldnosuké, toen liij tegenover
de dochter des konings zijn plaats innam op het knielkussen,
dat voor hem gereed lag. De bruid leek een maagd des hemels;
en haar gewaden waren schoon als een zomerhemel. En het huwe
lijk werd voltrokken onder groot gejuich.
Daarna werd het jonge paar geleid naar een reeks kamers, die

voor^hen in een ander gedeelte van het paleis waren in gereedheid
gebracht; en zij ontvingen de gelukwenschcn van vele hoog
geplaatste personen, en huwelijksgeschenken zonder tal.

Eenige dagen later werd Akinosuké weer in de troonzaal ge
roepen. Bij die gelegenheid werd hij nog vriendelijker ontvangen
dan. te voren; en de koning zei
tot hem
— In het zuidwestelijk deel

van Ons Kijk is een eiland. Raishu
genaamd. Wij hebben u thans
benoemd tot gouverneur van dit
eiland. Gij zult de bevolking
loyaal en gedwee vinden; maar
hun wetten zijn nog niet geheel
in overeenstemming gebracht met
de wetten van Tokoyo; en hun
zeden en gewoonten zijn nog niet
behoorlijk geregeld. Wij vertrou
wen u de verbetering van hun
maatschappelijken toestand toe
zoover dit mogelijk is; en Wij
verlangen dat gij met vriende
lijkheid en wijsheid zult regeeren.
Alle toebereidselen voor uw reis
.naar Raishu zijn reeds genomen."

Akinosuké en zijn jonge vrouw
vertrokken dus uit het paleis van
'Tokoyo, tot aan het strand ver
gezeld door een groot gevolg van
edelen en hovelingen; en zij gin
gen aan boord van een galaboot,
geschonken door den koning. En
met een gunstigen wind zeilden
21} veilig naar Raishu, en von
den de goede bevolking van dit
eiland aan het strand vereenigd
om hen welkom te heeten.

Akinosuké aanvaardde onmid
dellijk zijn nieuwe plichten; en zij
bleken niet zwaar te zijn. Gedu
rende de eerste drie jaar van zijn
.gouverneurschap was hij voor
namelijk bezig met het opstellen
en uitvoeren der wetten; maar
hij had wijze raadslieden, die hem
hielpen en hij vond het werk
nooit onaangenaam. Toen alles
gereed was, had hij geen actieve
diensten te verrichten, behalve
het bijwonen der godsdienstige
plechtigheden, voorgeschreven
door de oude zeden.

Het land was zoo gezond en zoo vruchtbaar, dat ziekte en gebrek
onbekend waren; en de menschen waren zoo goed dat geen wet
ooit werd geschonden. En Akinosuké leefde en regeerde nog twin
tig jaar in Raishu — hetgeen zijn verblijf in het geheel drieën
twintig jaar deed duren, gedurende welke geen schaduw van ver
driet op zijn leven viel.
Maar in het vierentwintigste jaar van zijn regeering trof hem

een groot ongeluk; want zijn vrouw, die hem zeven kinderen —
vijf jongens en twee meisjes — had geschonken, werd ziek en stierf.
Zij werd met grooten praal begraven op den top van een mooien
heuvel in het district Hanryoko; en een monument, buitengewoon
schitterend, werd boven haar graf geplaatst. Maar Akinosuké
voelde zooveel verdriet bij haar dood, dat liij niet langer weuschte
te leven.

Toen nu de wettelijke periode van rouw voorbij was, kwam uit
het lokoyo-paleis een shisha, of koninklijke boodschapper naar
Raishu. De shisha bracht Akinosuké een officieel bericht van
rouwbeklag over en zei toen tot hem:
— Dit zijn de woorden welke onze doorluchtige meester, de

koning van Tokoyo mij bevolen heeft voor u te herhalen. Wij
zullen u thans terugzenden naar uw eigen volk en land. Wat de
.zeven kinderen betreft, zij zijn de kleinzonen en kleindochters van

3"
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.vijze voor lien gezorgd^ wamden.
Laat uw geest zich dus niet bez()rgd makelijwat^
den koning, on or zal op gepaste hon betreft!'

Na ontvangst van dit bevel, maakte .\kinosukc
gereed voor zijn verti'ck. Toen al zijn zaken geregt ( c ,
de plechtigheid van afscheid nemen van zijn
trouwde dienaren was afgeloopen, werd hij met m( '
naar de haven gebracht. i „ „ ., „ia,.n
Daar ging liij aan boord van het schip dat \ooi lei

was; en het schip zeilde uit naar dv lilauwe zee onder den ̂ 1' uvci
hemel; en de vorm van het eiland Raishn zeil werd blauv\ eii toi
grijs en verdween tf)en voor altijd. . . .

En .Akinosuké werd plotselin|j wakker — onder dim ceder-
verbluft enboom in zijn eigen tuin!.... Een oogenblik was hij

ontsteld. Maar hij zag dat zijn twee vrienden nog bij hem zaten ,
vroolijk drinkend en pratend. Verbluft staarde hij hen aan, en
riep luid:
— Hoe vreemd!" > i i a
— Akinosuké heeft zeker gedroomd", nep een hunner lachend

uit. „Wat heb je gezien, Akinosuké, dat Z(;o vreemd uas.
Toen vertelde Akinosuké zijn droom — dien droom van het

drieëntwintigjarig verblijf in het Rijk lokoyo, op het eianc
Raishu; — en zij waren verbaasd, omdat hij in werkelijkheid

niet meer dan eenige minuten
had geslapen.
Een goshi zeide;
— Ja, je hebt vreemde din

gen gezien. V ij hebben ook iets
\Teemds gezien, terwijl je sliep.
Een Ideine gele vlinder fladderde
eenige oogenblikken boven je ge
zicht ; en wij keken ernaar. Toen
ging hij op den grond naast je
zitten, dicht bij den boom; en
bijna zoodra hij daar zat, kwam
een groote, groote mier uit een gat
en greep hem beet en trok hem
mee in het gat. Juist voor je ont
waakte, zagen wij dienzelfden
vlinder weer uit het gat komen,
en als te voren boven je gezicht
fladderen. En toen verdween hij
plotseling; wij weten niet waar
heen hij ging."
— Misschien was het Akino-

suké's ziel," zei de andere goslii;
„ik geloof stellig dat ik hem in
zijn mond zag vhegen.... Maar
zelfs al was die vlinder Akino-

suké's ziel, dan zou dit feit zijn
droom niet verklaren."

— De mieren zouden het mis

schien kunnen verklaren," ant
woordde de eerste spreker. ,,Mie
ren zijn vreemde schepsels —
misschien booze geesten.... Hoe
dan ook, er is een groot mieren
nest onder dien cederboom. . . ."

— Laten wij eens kijken!" riep
Akinosuké uit, zeer ojrgewonden
door dat idee.

En hij ging een schop halen.

De grond om en onder den
cederboom bleek te zijn uitgehold
op de meest \'errassende wijze —
— door een reusaclitige mieren
kolonie. De mieren hadden ver
der gebouwd in deze uithollingen;
en hun zeer Ideine bouwwerken
van stroo, leem en stengels, had

den een vreemde overeenkomst met miniatuur-steden. In het midden
van een gebouw, zeer veel grooter dan de rest, was een rousachti'^
gezwerm van Ideine mieren om het lichaam van een zeer groote
mier, die geelachtige vleugels en een langen, zwarten kop had.
— Kijk, hier is de koning uit mijn droom!" riep Akinosuké uit,

„en daar is het paleis van Tokoyo! Hoe vreemd!. . . . Raishu
moet ergens zuidwest ervan liggen — links van dien grooten
wortel Ja, hier is het! Hoe vreemd! Nu ben ik zeker dat
ik den Heuvel van Hanryoko kan vinden en het graf van de
prinses "

Hij zocht en zocht in de ruïne van het nest en vond ten slotte
een uiterst Ideinen heuvel, op den top waar\'an was ̂ •astgemaakt
een door het water afgeslepen kiezelsteen, in vorm eeni<'szins
lijkend op een Boeddhistische monument. Er onder \'ond hij
begraven in leem — het lijk van een \-rouwelijkc mier. ...

Het St. Agnieten-poortje te Amsterdam.
Naar bij do herstellingswerkzaamheden gebleken is is het

oorspronkelijke jaartal op dit poortje (zie ons artikel in 't mtmmer
van 22 November 19x9) 1597. Op de andere ̂ •eranderingen. aan
t poortje aangebracht, komen wij misschien later nog wel eens

S TE HAARLEM.

K VOOR DEN OPGANG NAAR
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DE GRUTTO'S BIJ EN
NA HUN GEBOORTE.

V
0(iELFüTü{jRAFlE is een mooie bezigheid, en wie er
eens den slag van te pakken lieeft, en het noodige geduld
l^ezit, zal er niet licht genoeg van krijgen. Een verblijdend
verscliijnsel, dat ook de jongerim deze ,,sport" al meer en

meer gaan beoefenen. Hunne belangstelling in onze gevederde
vrienden wordt ojj deze wijze in goede banen geleid ; voor opna
men van blijvende \^•aarde zal een nest gedurende den geheelen
broedtijd moeten worden gevolgd, zoodat het noodzakelijk is zich
van 't verstoren der nesten en 't uithalen \'an eieren te onthouden.
Dat de \'ogelfotograaf zich heel wat moeite getroosten moet,

en veel tijd aan zijn liefhebberij moet wijden, \'alt niet te ont
kennen, doch de, resultaten beloonen ruimschoots het werk. ƒ

•  Mogen mijne lezers met deze woorden instemmen, na de be
schouwing van de op deze bladzijde gejdaatste afbeeldingen. De eerste
.geeft het grutto-nest met uitkomende eieren te zien. Uit één der
eieren steekt reeds de snavel van een jong. Een tweede ei is,,aange
pikt", terwijl aan het derde de barsten reeds duidelijk zijn te zien.
^Dat uitkomen der eieren gaat niet zoo heel gemakkelijk. Is
het jong tot zoodanige ontwikkeling gekomen, dat het naar het
Icnx'nslicht verlangt, clan tracht het zich uit de schaal te werken,
waardoor de barsten ontstaan. Daar zijn krachten niet voldoende
.zijn om de schaal geheel te breken, komt de oude vogel haar kind
<?en handje helpen, door van buiten het ei aan te pikken en stukjes
van de schaal af te pellen. Het jong is gedurende dezen tijd nog
keurig netjes opgevouwen. Klaarblijkelijk gevoelt het zich in
■dezen toestand niet al te prettig, misschien wel benauwd. Men
zou dit tenminste kunnen opmaken uit zijn gepiep, dat zelfs
hoorbaar is door de schaal van het nog niet aangepikte ei heen.
Bij de pogingen van het jong om zich naar buiten te werken, ziet
men op de breukplaatsen de schaal duidelijk uitwijken.

De jongen van den grutto verlaten het nest vrijwel onmiddellijk
]ia het uitkomen, wat trouwens bij het meerendccl der vogels
welke op den grond nestelen het geval is. Dit blijkt ook uit wat
de tweede afbeelding te zien geeft, die den toestand van hetzelfde
nest weergeeft den volgenden ochtend om zeven uur. Men ziet
een der jongen reeds flink op de pootjes staan. Toen ik bij het nest
kwam, was deze eerstgeborene dan ook reeds weggeloopen en werd
«p eenige meters afstand gevonden, weggescholen tusschen helm.
Het tweede jong was juist uitgekomen, men ziet nog den leegen
dop ; toch trachtte het reeds weg te loopen. Bij dit soort vogels
dient men dan ook tegen het uitkomen der eieren, den toestand
dagelijks op te nemen, daar anders de kans om een nest met jongen
te vinden vrijwel verkeken is. Zoodra er onraad is, verlaat de oude
\-ogel onder waarschuwend geroep het nest, waarop de jongen
onmiddellijk een goed heenkomen zoeken, wat hun, door de
overeenkomst in kleur met de omgeving, niet veel moeite kost.
Eigenaardig is het, zoo goed deze diertjes een plaatsje weten op te
zoeken waar ze het minst in het oog vallen, om daar dan doodstil
te blijc'en, tot het geroep der oude hun te kennen geeft dat het
gevaar is geweken.

Op de afbeeldingen is zeer duidelijk te zien, dat aan het maken
van een nest niet veel zorg wordt besteed. Een ondiep kuiltje
Irelegd met wat gras en wortels of helm, en het nest is gereed.
Reeds in April kunt ge de eieren vinden ; een volledig legsel bestaat
uit vier stuks. De grondkleur is dof olijfkleurig groen met donker
grijze of bruinachtige stippen en vlekken. Zij zijn aanmerkelijk
grooter dan kievitseieren.

Over den grutto, wel eens den koning der weidec'ogels genoemd,
is reeds meermalen in dit blad geschreven, zoodat ik meen mij
tot het bovenstaande te kunnen bepalen. Slechts worde nog ver
meld, dat de grutto door zijn zenuwachtigheid in den broedtijd
al heel spoedig de plaats van het nest verraadt. Zoodra men in de
nalrijheid er van komt, gaan de c'Ogels vreeselijk te keer, om weer
te kahneercn als men zich verwijdert. Zijn de eieren reeds flink
bebroed, dan houden de ouders zich kalmer.

Dat dc eieren zeer smakelijk zijn, zij t dan niet zoo fijn als
die van den kievit, mag als bekend worden verondersteld. F.

De handel in wilde dieren.
Het spreekt wel vanzelf dat de dierenwereld in menige Euro-

peesche diergaarde in de oorlogsjaren sterk achteiuit gegaan is.
Dc Duitsche en Oostenrijksche verzamelingen zijn vrijwel ont
volkt, terwijl ook in andere landen heel wat vei liezen te boeken
waren als gevolg van een tekort aan geschikt voedsel vooi al die
uitheemsche gasten, waarvan de voedselvoorziening en klimaat-
afwering reeds in vredestijd zooveel moeite en kosten^ met zich
brachten. Tevergeefs heeft men getracht zeeleeuwen in t leven te
houden met in olie gedrenkt paardevleesch; de eieren vooi slangen
en hagedissen waren niet te krijgen noch te betalen, de vleesch-
nood maakte zijn slachtoffers in de Ipoien der versclieiiiende
dieren, zuidvruchten voor kleiner gedierte of dc bewoners dei
vogclgalerijen ontbraken, kool- en slabladeren moesten gciant-
soeneercl voor andere pleegkinderen, waardoor o.a. de 250 l^-^en
oude reuzenschildpad der Londensche Zoö veiloren ging. 1 et
was een ontzettend moeilijke tijd voor hen, die in het bijeen
brengen en verzorgen van dierenverzamelingen een levenstaak
gevonden hadden en met leedwezen een deel van hun werk te
gronde zagen gaan.
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Foio Fcrzenaar.

NEST MET UITKOMENDE EIEREN l'.-l.V DE GRUTTO.
VIT EEK DER EIEREN STEEKT REEDS DE S.WiVEL I'/t.V

EEN JONG.

Men begrijpt dat bij de herleving van het wereldwrkeer ook
werd uitgezien naar middelen om de dierentuinen weer tot hun
vroegere volledigheid en vermaardheid terug te brengen en als
gevolg daar\'an is de handel in wilde dieren den laatsten tijd
herleefd. De vraag overtreft verre het aanbod, waardoor zeer
hooge prijzen gemaakt kunnen worden. Holland met zijn over-
zeesche kolonies, België met den Congostaat, doch vooral de
nieuw verworven koloniale bezittingen van Engeland in .Afrika
worden meer dan ooit jachtgebied voor den dierenhandel, welke
thans gerekend kan worden een jaarkapitaal van 24 millioen
guldens om te zetten.

De beschermde zones van het dierenrijke werelddeel Afrika
kunnen gelukkig eenigszins paal en perk stellen aan excessen;
voorloopig is er voor allerlei doeleinden, buiten de vertegenwoor
diging der soorten in verzamelingen om, een groot tekort ook aan
menageriedieren, proefdieren voor vivisectie en den herlevendcn
handel in siervogels, zoodat wij een gevoel van onrust niet kunnen
onderdrukken bij zooveel vraag en aanbod dat enkel winst be
oogt en daarvoor het kapitaal voor het grijpen heeft.

Om eenige voorstelling te geven van dezen handel diene dat
geregeld in de Londensche dokken schepen arriveeren met een
cargalijst van bv. : 4 jonge olifanten, 2 volwassen tijgers, honderden
Oostersche vogels, 120 apen (voor gasbomexperimenten) en 22
groote pythons. De laatste dieren worden bij de el verkocht,
schildpadden volgens kilogewicht en de noteeringen doen zien
dat b.v. een olifant £ 400, een tijgerjong £ 175, een gorilla £ 150,
een Russische wolf £ 15, een gestreepte hyena £'25, een nijlpaard
of rhinoceros £ 200 opbrengen kunnen. Tusschen dc jacht en het
plaatsen van het vervoer overlevende exemplaren gaan veel
dieren verloren, ook is de vocdsch'raag nog lang niet overal ten
gunste der uit hun levenssfeer en voedselgebied gerukte dieren als
opgelost te beschouwen. Zoodat we wel e\'cn den tragischen kant
van dezen bloeienden handel belichten mogen.

G.

m

Foto Ferzenaar.

hetzelfde nest DEN VOLGENDEN OCHTEND.
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MAART.
Kille regendroppels schuinen

Uit de grijze lucht,
Kuischen door de kale kruinen,
Vol van windgerucht.
Stroomen langs dc groene stammen,
Kuig begroeid met mos en zwammen.

Bij een overgroeide greppel
Tusschcn elzenhout.
Schiet een hoogc, slanke peppel
Uit het kreupelhout.
In zijn takken zwaaien resten
\hin verlaten kraaiennesten.

Zwarte hekscnbczems hangen
In het twijgcnnct
\'an een ouden berk gevangen.
Nijgend naar een bed
Van roestbruine dorre blaren.
Waar de wind komt doorge\'aren.

.■\an de natte wilgestruiken
Katjes zilverwit
En dc ruige elzenpruiken,
\\'arrig, zwart als git,
Zitten vol met clzenproppen
Als een leger spinnekoppen.

In het topje van den peppel
Viegt een spreeuw en fluit;
Klaar als 't water uit de greppel
Zilvert fluitgeluid
En de regendroppels schuinen
Ruischend door de kale kruinen.

,1. G.

1*010 C. öteenöergh.

HET HUIS NEERIJNEN.

HET H UIS NEERIJNEN.Na Waardenburg beziclitigd te heb
ben, gaan we nog even een kijkje
nemen te Xeerijen, dat ook zijn
Huis heeft, een huis welks ge

schiedenis, zooals we reeds schreven, ten
nauwste met die van Waardenburg's
kasteel samenhangt. De heerlijkheid Nee-
rijnen was zelf steeds onafscheidelijk ver
bonden met dc heerlijkheid Weerdenborcli.

Met het huis, in eerstgenoemde heerlijkheid liggende, was dit
aanvankelijk niet het geval : het heeft in dc drie eerste eeuwen
van zijn bestaan afzonderlijke heeren gehad. Omstreeks 1350
werd dit huis, Klingelenburg of Clingenburg geheeten en eerst
laten Neerijnen genaamd, door Gijsbrecht de Cock gebouwd.
De uit hem stammende tak van het geslacht de Cock, die den
naam \'an de Cock \-an Neerijnen rmercle, en deswx^ge lecnplichtig
was aan Waardenburg, heeft het slot bezeten tot 1594, toen het
uitstierf, waarna Maria van Giessen er mee beleend werd, die
gehuwd was met een Godcfroi van Gendt ; zoo kn-am het liuis
Neerijnen aan het geslacht der \-an Gendts. Als de laatste afstam
melinge van dit geslacht, Margaretha, in 1707 met Waardenburg
beleend wordt, komen beide Huizen — zij was gehuwd met Tjaard
van Aylva — in één hand, en zij zijn dat tot duswrre geble\-en.

Het is geen lange wandeling van Waardenburg naar Neerijnen,
nauwelijks een half uur. Eerst volgt men den hoogen dijk, van
welken we boven op oude boerenwoningen met rieten daken
kijken. Tegen donkeren achtergrond van boomen rijst het
witte kerktorentje van Neerijnen, en de Ticlerwaard vertoont
zich aan ons oog op zijn bekoorlijkst (zie de afb. op blz. 156).
Dan — links af — voert een weg van den dijk ons landwaarts, in
een prachtige beukenlaan, door de \'oorplaat in het vorige nummer
in beeld gebracht. En als we deze laan uit zijn, zien we Neerijnen's
groote voorplein, waarheen een schilderachtige ophaalbrug leidt.
Links de witte stallen en schuren, en er tegenover, omgeven door
een gracht, het eveneens witte huis, clat geen bouwkunstig
schioon te bewonderen geeft, maar op clit rustige plekje, in zijn
smettelooze blankheid te midden van het lommer, toch bekoring
geenszins mist.

Het Huis kreeg zijn tegenwoordig uiterlijk vermoedelijk in de
■eerste helft van de i8de eeuw, omstreeks 1730. Heel ecnvoudigjes
werd het, waarschijnlijk op de oude fundamenten, opgetrokken ;
het vooruitspringende voorhuis zal wel een overblijfsel zijn van
een middeleeuwschen toren. Heel ecnvoudigjes, schreven wij —
doch met één uitzondering. Rijk behandeld, in het sierlijkst
rococo, werd dc toegangsdeur, met den steen er boven, waarop we,
omgeven door vele, attributen, in één schild, gevierendeeld, de
wapens van Tjaard van A^dva en Margaretha van Gendt aan
schouwen (zie de afbeelding hierboven). Dit is echter ook r-rijwel
het cenige noemenswaardige sieraad van het Huis, want ook het
inwendige geeft geen aanleiding tot besprekingen.

Het werd bewoond door den dezer dagen overleden ouden Baron,
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vader \-an Waardenburg's heer, dt-n onlangs-
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Het Paard in de Wieg.

w
I-:R1) eenmaal de Zandstraat
te Rotterdam tot de netste
buurten der stad gerekend, het
zou er later mee gaan als met

de Nes te .Amsterdam, in welke, als cene
der'hoofdstraten, in het midden der zet;en-
tiendi' eeuw, zich huis aan huis kostelijke
winkels van zilversmeden, pasteibakkers,
kooplieden in linnen enz. bevonden, maar
welke later tot de beruchte wijken gere
kend werd. Genoemde Zandstraat moet
het toppunt van beruchtheid bereikt lieb-
ben omstreeks het jaar 1875. Tot de meest
bekende danshuizen, welke er zich indien
tijd bevonden, belioordi' ,,Het Paard in de
Wieg" welks eigenaar, hoewel hij een
florissante(!) zaak iiad, evenwel arm ge
storven zou zijn. Op een ruit boven dc
deur stond, in een ornament met o\ale
lijst, een kinderwieg afgebeeld, waarin een-
paard op di'n rug lag, met dc pooten
omhoog, terwijl er bij te lezen stonden de
woorden ,,Het Paard in de Wieg"

Volgens sommigen zou deze voorstelling
liaar oorsprong danki'ia aan de omstandig
heid dat een, op hol geslagen, paard het
bewuste huis binnen rende en in de wieg
van het kind des huizes terecht kwam,
waarbij di' legende verzuimt te vermelden
lioe het mogelijk was dat het dier juist
in die houding kwam te liggen.

Merkwaardig mag het Inbeten, dat zich voorheen in dc Oude
Kerk te .Amsterdam, gewijd aan St. Nicolaas Bisschop en St.

INGANG.

dergelijke afbeelding bevond, welke waar-
dateerde. In de lijst van

Paard, op den rugeen

uitgehouwen, lietwelk door een kat gewiegd

Jan Baptista. c
schijnlijk reeds uit de vijftiende i'cuw
het koor, boven dc Noorder zijdeur, was
in een wieg liggende,
werd, terwijl een ezel op den, zich er naast bevindenden, preek
stoel stond. Sommigen hebben deze wonderlijke voorstelling
verklaard als ten doel hebbende, te laten zien hoe in dien tijd
de geleerdheid zoo vervallen was, dat zij bij den ezel vergeleken kon
worden, terwijl het Paard de wereldlijke maclit verbeeldde, welke
zoo zeer aan de geestelijkheid ondt'rworpen was, dat deze met
haar sollen kon als een kat met een, in een wieg gelegd, paard.

Intusschcn verdient liet de aandacht dat zoowel in Vlaanderen
als in Holland de voorstelling bekend was, blijkens de vermelding
in het Jaarregister der stad Gent, over de jaren 1478—'So, waar
in een der acten sprake is van een ,,huus, ghestean in de
Brabandstrate, geheeten ,,'t Peert in de Wieghe". En ook die
Brabantstraat stond, evenals de Zandstraat im de Nes, allesbehalve
in reuk van Heiligheid!

Een post uit de stadsrekening t an Middelburg uit het jaar
1487, volgens welke werd ,,betaelt die waert in die herberghe
t Paert in die \\ieghe, over broet, dat daer gehaelt was in de

Synxcdaegen (Pinkster) in het jaer '85", doet wel vermoeden
dat die benaming op iets anders wijst dan de onschuldige ver-
kl ,,Lot

zegt:
aring, welke de schrijver van h(>t in ibo() verschenen

van Wiisheyd ende goed Geluck" er van geeft, waar hij
Ten is gheen kleyn dinck, een „peert in een wiege".
Dat seght men uyt spot van sulke verwaende
Die een oliphant maecken van een vlieghe.

Met dat al blijven oorsprong en beteekenis van die oude
voorstelling nog altijd in het duister, terwijl liet zeker niet
weimg bevreemdend is dat zij lens prijkte zoowel boven de
deur van een danshuis als die van ( en kerkkoor, tenzij haar
aanwezigheid aan deze laatstgenoemde plaats ons mag doen
denken aan een andere afteelding, zooals die %-an Aristoteles,
op wiens rug Phylhs, als op een paard rondrijdt, hetwHk ge
beeldhouwd staat 111 een koorbank der Groote Kerk te Dordmèht
- zie plaat met verklaring in mijn „Wderlei Beelden", uitg.

Scheltema en Holkema, bladz. 4J vDgMisschien heeft ook het „Paard in cU'-Wieg" wel dienst gedaan
als een der vele exemplaren", tot leering en vermaning, wLr h.et
geldt de beteugeling van den hartstocht. F. \v. Drijver.
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{Geautoriseerde vertaling van S. J. Barentz-ScJiönberg)
IV.

DE DRIE EIEREX.VIJFTIEN duim geconcentreerde essence van snelheid.
Voor de rest een paar vleugels als kromme zwaarden en
een paar sporen als stalen punten; als bijkomend ding
was tusschen vleugels en sporen een licliaam met pooten,

waaraan de sporen groeiden. En de lieele moordmachine, zeer
krachtig, zeer snol, hooggespannen en met meer dan gewonen
inoed bezield — het geheel ging door onder den naam en den
titel \'an Mylord Slechtvallc.

Hij was van vorstclijkcn bloede, was een jager \'an beroep,
■ecm roofvogel, als een vanzelf sprekend iets, en de hemel en zijn
eigen wonderbaarlijk Ik alleen wist waar hij vandaan was gekomen.

Het eene oogenblik liacl niemand van zijn bestaan geweten.
Het \'olgende was hij een sissende stalen wig uit den volmaakt
blauwen hemel. Het daarop volgende was hij een kalme, trotsche,
hoogmoedige en heerschzuclitigc slechtvalk, zittend op een
uitstekende punt van de grijze rots, peinzend kijkend naar een
nog trekkende kleine lioschduif tusschen zijn klauwen.

üe bewoners van deze streek zagen zijn komst allesbehalve met
blijdschap. Het waren geen menschelijke bewoners moet u weten,
maar gevederde wezens — zeemeeuwen, papegaaiduikers, zee
koeten, kauwen, rotsduiven, boschduiven, tapuits, kerkkraaien —
slechts weinig, — torenvalken, en een dozijn andere. Zij luidden het
gevoel dat een menschelijke maatschappij zou hebben, als een
woeste tijger in haar midden was komen wonen.

Zij hoopten vurig, dat hij zou heengaan, maar hun hoop stierf
bij het aanbreken van den volgenden dag, zooals water \'crdwijnt
in door zon gebrand zand. Dit kwam doordat zij, toen het eerste
grauwe schijnsel hun toestond omlioog te kijken, hem zagen zitten
op een rotspunt, starend over de eindelooze golven \-an den At-
lantischen Oceaan.

Later kwam de zon boven den horizon, alle dingen oi-ergietend
met een rooden, too\-erachtigen glans, en U kent het gehuil
van een oproerige menschenmcnigtc dat den eersten handvol
bereden politie begroet ? Zulk een gelmil weerklonk toen uit de
kelen van dit gevederde volkje, en elke kop, elk vlug, schitterend,
•oog werd in één richting gedraaid — naar omhoog.

Üe slechtvalk \'loog.
Hij had zich omhoog geworpen met een woesten, onverwachten

zwaai, die den toeschouwers den adem benam. Er volgden eenige
bliksemsnelle vleugelslagen en toen, licht als de gedaclite van een
meisje, snel als de wind, weerklonk het krachtige, snelle, onvermoei
bare vleugelgeklepper \'an den trekkcnden slechtvalk.

Zij, die hem alleen iets minder haatten dan vreesden, zagen hem
binnen seconden verdwijnen over de rotsen, en zich nog steeds
\':erbazend, dat hij hen niet op de plek had gedood, gingen zij weer
aan hun dagelijksche bezigheden.

Wat hij deed of waarheen hij ging, terwijl hij weg was, heeft
Mylord Sleclitvalk nooit verteld. Hij was een jonge vogel, pas
wat de naturalisten ,,rijp" noemen — d.w.z. \-olwassen — en hij
voelde in zijn bloed dat'hij een wijfje noodig had om een plaaggeest
en een last voor licm te zijn voor de rest \'an zijn dagen, want als
verstandige mannen, zijn slechtvalken le\-enslang trouw.

Nu heeft nog niemand ooit een \-olwasscn slecht\-alk ongepaard
gezien, en blijkbaar kan een niet volwassen vogel geen wijfje-nemen,
en toch, als een van het paar doodgeschoten of op andere wijze
gedood wordt, gaat de overlevende onmiddellijk op een geheimzinni
ge reis en als hij terugkeert, heeft hij een nieuw wijfje bij zich.
Geen mensch heeft ooit die geheimzinnige reis ontraadseld, of de
verborgen plaats gevonden.

Deze dingen verklaren misschien of misschien ook niet waarom
Mylord Slechtvalk aanleiding \-ond een zeker aantal dagen het
ha'zenpad te kiezen zonder eenige verklaring daarvan te geven,
zijn gevederde vrienden achterlatend in het verkeerde idee dat hij
voor goed was \'crtrokken ; om onderling te vechten en ruzie te
maken ; om nesten te maken en te \-ernielen. Om wetten te maken
en te schenden, en om te ontdekken — zooals vele republikeinen
eveneens ontdekt hebben — dat zij alleen maar den eenen tiran
door den anderen hebben vervangen, en nog wel voor een die minder
riddcrlijk is — in dit geval een raaf. ,

Toen hij terugkwam, \-ond Inj zijn nieuw koninkrijk m de wildste
wanorde — een raaf, die links en rechts nesten plunderde, een aas-
kraai in het nest \-an den eenigen torenvalk, en wat het ergst van
-dies was een lafhartige buizerd tronend op zijn eigen licvelings-
rotspunt, in een angstig gejank de wet voorschrijvend, welke hij
niet durfde doordrijven. .. .

Met den slechtvalk kwam nog een grootere vogel, zijn nieuw
wiifie Zij was volle twee duim langer dan hij, had kleine pijl-
^■ormige zwarte vlekken op haar bruinachtig witte borst in jilaats
van de schuine strepen, welke hijzelf had, en bezat al zijn trotschcn,oiwerdraagzamen, hccrschzuchtigcn, minachtenden, moedigen,
geest, ietwat vergroot.

Mt'lord schoot krachtig in één lange vlucht van de plek, onge
veer een mijl langs de rots, waar hij het eerst zijn eigen uitver
koren kreek zag, naar de rotspunt, en het vertrek van den buizerd
was opmerkelijk i'oor i'ele dingen, maar uitstel was daar niet onder.

Mylady ging de lucht in, den blauwen koepel omkringend met
wijde spiralen, tot zij slechts als een speldenjHint van eenzaam leven
in het oneindige scheen. Toen zij nu kalmjijes haar vleugels sloot,
en al haar veeren tegen elkaar drukte, was het resultaat zeer opmer
kelijk. Zij liad vijf minuten noodig gehad om boven te komen en
lietzelfde aantal seconden om weer beneden te wezen, en dat is —

Een paar aaskraaien hadden opgehouden met hun lievelings
bezigheid ; het ruzie maken met andere vogels, — in een toestand
grenzend aan zenuwziekte en sloegen met hun vleugels om My
lord heen, taal gebruikend, die slecht was voor het behoud \-an den
vrede. Zij zagen Mylad\- niet, maar zij had lien wel gezien en — haar
doel werd heerlijk juist getroffen. Zij trof een kraai juist terwijl hij
boven de zee cirkelde en liet was alsof die kraai door den gespleten
bliksem was getroffen.

Een plons, een rond\'liegen \'an \-ecren, een suizen van machtige
\-leugels, terwijl de \'alk naar Ireneden gleed en weer omlioog kwam
door de vaart van haar eigen nederdaling, en het licliaam van de
kraai, half beroofd \-an zijn \-eeren, levenloos, ineengezakt, gelieel
vernietigd, viel, viel, \'iel in de liongerige zee ver beneden.

Zoo vestigden met twee snelle slagen de sleclitvalken lum heer
schappij op de rots. Het volgende, dat gebeuren moest, was het
x'cstigen van liet Huis der Slecht\'alken zelf — want zij waren jras
kort geleden volwassen geworden — en dat was een wel moeilijker
zaak ; een die niet in een vloek en een zucht gedaan kon worden.

Zij gebruikten als middagmaal een rotsduif, dien avond ,,aan
gehouden" tcnvijl zij naar huis trok van de een of andere voedings-
jdaats in liet binnenland ; en zij gingen naast elkaar zitten slapen op
den rotsrand.

De dageraad, die volgde, liet vele dingen zien — een snel stroo-
mende zee, een wilden wind en een lacliende zon, schijnend tusschen
dichte regenbuien door, als iemand, die schreit van vreugde.

Dit echter was geen reden, waarom de \-alken absoluut en on-
bescliaamd razend werden ; waarom mylady koppig misschien een
mijl ver tegen den wind op vloog, terwijl haar mannetje haar volgde,
alsof hij aan een touwtje werd meegetrokken ; waarom zij met een
ruk omkeerden, zonder reden of waarschuwing, en veranderden in
staalgrijze strepen, om met den wind weer te gaan naar de plek
\-anwaar ze gekomen waren in een vaart, die zelfs een zwaluw
duizelig zou maken ; e\-cnmin u-aarom zij deze manoeuvre moesten
voortzetten tot het menschelijk oog pijn deed, en de zinnen duizelden
bij het kijken naar dezen wonderbaren waanzin. Maar dat. was niets;
zij waren sleclits bezig hun vleugels te oefenen.

Wat volgde was erger dan waanzin ; het was too\-erij.
Het behaagde mylady duizend voet hoog te gaan zitten, op

haar rug te gaan liggen en met den storm te schommelen, zich eraan
o\-er te geven, en in het niets geworjx-n te worden, en terug te

Boto C, Steenhergk.
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komen met een vaart, die iemand deed betwijfelen of ze wel ooit
was heengegaan.
En het behaagde mylord in reusachtige spiralen door en boven

en onder deze duizelingwekkende evoluties van zijn nieuw wijfje
de lucht te doorkruisen een lialve mijl in het rond — tot hij \'cr-
dween in het oog van de zon en door de schittering ervan werd
onzichtbaar gemaakt. Daarna keerde hij terug. Recht, als een
meteoor naar beneden valt, en even snel, viel hij neer in de richting
van zijn vrouwtje.
Was die valk waanzinnig geworden ? Zou hij haar onherkenbaar

tot gruis slaan ? Zou hij haar volkomen vernietigen ? Vreeselijk !
Zij waren samen in botsing gekomen ! Neen, zij hadden elkaar niet
geraakt. En toch scheen het O, het was niets ; het was een
voudig dat zij, toen slechts een duim breedte haar scheidde van
den dood, kalmpjes een bliksemsnelle buiteling had gemaakt en
mylord suizend had laten voorbijgaan, neervallend als een blik
semschicht.

Zoo speelden zij tot den middag, en zij kozen de plaats voor hun
huis. Een rotsrand was, na nauwkeurig onderzoek, afgekeurd als
te open. Een aanlokkelijke, komvormige holte achter een rotspunt
werd niet goed bevonden en een hol, dat vier voet diep was, be
schut was tegen regen en storm en tien \'oet beneden de Idip van
den top af, werd eindelijk uitverkoren als een geschikt nest.
Van een vogel van zulk een vorstelijke afkomst kan men niet

verwachten dat hij zich tot architectuur zou vernederen, hetgeen
een genoegen was der lagere soorten ; liet hunne was op jacht te
gaan en den wind te trotseeren, en zoo veel ze wilden het luchtruim
te doorklieven. Daardoor was het nest op den hodcm van het hol,
precies achttien duim van den ingang, van een Spartaanschen
eenvoud. Mylady krabde een ondiepen kuil, elf duim in doorsnee,
keek er vijf minuten naar, uitte een buitengewonen, huilenden
kreet; ,,Kde—ark!"
en verklaarde hier
mee dat ze gereed
was haar huishou

den te beginnen.
Dat was in Maart.

Den volgenden dag
en eiken dag daarna
gingen zij afzonder
lijk op jacht, zooals
de gewoonte is bij
hun soort, slechts
samen gaande in
de dolle luchtA'er-
maken in den vroe

gen morgen — ter
wijl de heele wilder
nis ernaar keek in

verschrikte, veront
waardigde verbluft
heid — en bij zons
ondergang, wanneer
elk hunner terug-
keerend van een

lange, eenzame
jacht, ,, Kek-kek"
s ;hreeuwde.
Den heelen nacht

nestelden zij naast
elkaar — grimmig, meedoogenloos, trots boven elk menschelijk
begrip, maar betrouwbaar als het fijnste staal, dat ooit in het \-uur
werd gehard.

Zij zouden het eerder in hun hoofd gekregen hebben te \-ergcten
hun vleugels en staart te openen op het eind van een hunner
luchtbuitelingen en op deze wijze tot moes geslagen te worden op
den grond onder hen, dan dat zij eenige gedachte van weder-
zijdsche ontrouw gekoesterd hadden.
Het was op den avond van den lyen April, dat mylord naar het

nest terugkeerde. Het was heet en hij was vermoeid, en zijn humeur
was evenals zijn veeren in de war. Als men echter door de Voor
zienigheid gezegend is met een vrouw, die twee duim langer is dan
iemand zelf — en dat is heel veel waar het deze vogels betreft —
dan houdt men zijn drift in bedwang ; het is verstandig en beter
voor de gezondheid.

Hij had jacht gemaakt op een watersnip. Een kleine, magere stelt-
looper, op de hoogte van elke truc, geschikt om roofvogels te foppen
en in Engeland — de hemel alleen weet waarom — bekend als een
,,Amerikaansche pelikaan". Hij had hem verleid tot een mooie
ringvlucht en was netjes opgestegen om zijn moordenden slag te
ontvangen — maar had zich toen bliksemsnel teruggetrokken in
een greppel, slechts een spottend, schril gefluit achterlatend.
Maar om op ons onderwerp terug te komen.
Mylord klom op tot een hoogte van duizend voet en kwam toen

terug met vast gesloten vleugels, in een dolle buiteling, die plotseling
eindigde in uitgespreide vlerken, waaier\'ormig uitgcspreiden staart
en achterover geworpen lichaam, vlak voor den ingang van het hol.
Toen stond hij doodstil, en keek op de vreemde, doordringende

wijze, welke den valken eigen is, voor zich uit.
Zijn wijfje stond onbewegelijk naast het nest en keek naar iets,

dat daarin lag. Ik geloof niet dat een van hen tweeën precies de
beteekenis begreep — ofschoon zij wel het heilige er van inzagen—
van datgene wat zij aanschouwden.

Foto C, Sieenbergh.

OUDE BOERENWONINGEN AAN DEN DIJK BIJ NEERIJNEN.

Het was een ei, een roomkleurig ei, zeer rund, ongeveer de grootte
\-an een fazantenei, en kleurig gespikkeld met rood De vogels,
zelf keken belachelijk verbaasd, maar dat kwam doordat hun eemge
vroegere ervaring van zulk een ei alleen aan den binnenkant was
geweest, en eierim zien er ongetwijfeld van dit oogpunt heel anders
—Kee-ark!" zei mylady en ging onmiddellijk op haai .-^chat

zitten met een enorm vertoon v;an viMirzichtigheid, alsof zij op
een gloeiende kool plaats nam. Zij was klaarblijkelijk een van l.en,
die dadelijk op het eerste ei beginnen te broeden hcTgeen strijdig
was met de gevvoonten der soort en slechts door enkele dieren werd
gedaan.
—Krark 1" zei mylord en ging slapen.
Ten slotte, al vallen er sterren of eieren, men moet slapen en

bovendien wist hij wat hem te wachten stond.
Het kwam — met het goud en rood en geel en rose van een vol

maakten dageraad — een dringend be\"el uit het hol om gevoed te
worden. ... .. , ,

Mylord zat in, den warmen sclnjn, zorgvuldig zijn veeren glad
te strijken, en nam er niet de minste notitie van . maar zijn wondei-
bare oogcn gleden over de rimpelende golven en over de hoekige
rotsen ; en hij krabde zijn zwarten kop met een gelen teen.
Toen viel hij plotseling neer uit het hol, zoo plotseling dat elke

gevederde toeschouwer — en er waren er honderden opsprong.
In een oogwenk had hij zijn evenwicht hcrkiegen en was verdwenen
— over den rotsrand. Toen hij ti'rugkeerde hetgeen gebeurde
binnen een klein half uur — kwam een jong konijn met hem teiiig.
Den iQcn April verscheen liet tweede ei, en den 22en werd het

derde en laatste gelegd. Ofschoon alle dezelfde kleur hadden, waren
geen twee precies gelijk. Bovendien waren zij door mylady precies
een duim van elkaar gelegd, niet meer of niet;minder, en in den

vorm van een drie-

lioek. Misschien was

er wel of niet een

reden voor. Doch

de meeste dingen in
'' de natuur hebben

er een.

Hier begonnen
hun onaangenaam
heden.

(Wordt vervolgd).
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Bedoelde werken
zijn de nummers
I, „Plantkunde" en
IX ,.Vijanden van

Handleiding bij hetLandbouwgewassen", van de bibliotheek:
onderwijs aan land- en tuinbouw-vvintercursussen

N° I. ,,Plantkunde" beleeft reeds den achtsten druk, waarmede
ten volle bewezen is, dat dit boekje ineen bestaande behoefte voor
ziet. Deze achtste druk is ongeveer gelijk aan den vorigen, wat
mede een bewijs is van de goede hoedanigheden, de bevattelijkheid
en de juiste verdeeling van de leerstof. We wenschen het een
ruim debiet toe en zijn van meening, dat het velen aankomenden
land- en tuinbouwers tot leiddraad zal kunnen strekken.

N°. IX. Vijanden van landbouwgewassen, verschijnt in tweeden
herzienendruk. Volgens het voorbericht \-erschilt deze druk in
zooverre van den eersten, dat enkele ziekten zijn ingelascht en
de bespreking over de aardappelziekten omgewerkt is, terwijl
nieuwe illustraties opgenomen zijn. Met dit al is beknoptheid in
acht genomen, zoo zelfs, dat de veelomvattende leerstof er o.i.
ondei lijdt. Het wil ons voorkomen dat de schrijver zijn doel,
het werkje ook geschikt te maken voor het ondeiavijs aan tuin-
boiiwwintercursussen, dientengevolge slechts ten deele bereikt.
De vijanden welke speciaal de tuinbouwgewassen bedreigen wor
den niet afzonderlijk genoemd, terwijl die \'an de houtachtige
gewassen, inzonderheid die van de vruchtencultuur, in het geheel-
niet opgenomen zijn. Alleen wanneer bij een mogelijlren rdendruk
in deze leemte woidt \oorzien, zullen, bij voorlichting i'an den
onderwijzer, toekomstige tuinbouwers ook hun voordeel met den
inhoud kunnen doen.

Dit neemt echter niet weg, dat we ook dit werkje in zijn
tegenwoordigen vorm reeds een ruim debiet toewenschen; dan zal
bij velen de lust ontstaan meer te willen weten ̂ -an het groote
aantal en de zeer verschillende vormen van de ̂ djanden die land
en tuinbouw bedreigen, in sommige ger-allen zelfs onmogelijk
maken. ^ ^

J. C. M.


