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DE STERRENHEMEL
IN APRIL.

H
FT volgende o\Trzicht geeft den stand der stcrrcbeelden
voor 10.5 uur sterretijd, d.i. omstreeks 9 uur middel
baren tijd of 10 uur zomertijd. Men zie het Aprilkaartje
van de N. R. C., dat voor 10 uur sterretijd geldt.

Zcnith : Groote Beer ;
Noorden ; Andromeda, kleine Beer, Cassiopeia, Ceplieus. Hage

dis, Zwaan ;
Noordoosten : Draak, Lier ;
Oosten : Boötcs, Hercules, Jachthonden, Kroon, Slang, Weeg

schaal ;
Zuidoosten ; Hoofdhaar van Berenice, Maagd ;
Zuiden : Schip Argo, Beker, groote en kleine Leeuw, I^uchtpomp,

Raaf, Sextant, Waterslang ;
Zuidwesten : Groote en kleine Hond, Ixreeft ;
Westen ; Fenhoorn, Ljmx, Orion, Stier, Tweelingen, M'agenman ;
Noordwesten : Driehoek, Giraffe, Perseus.

De Melkweg is den vooravond nauwelijks zichtbaar. Te 9 uur
loopt hij van liet Zuidwesten naar liet Noordoosten en bereikt
dan in het sterrebeeld Perseus een hoogte van slechts dertig
graden. Des te prachtiger vertoont hij zich echter in den nanacht,
als het sterrebeeld Zwaan dicht bij het Zenith staat, de Arend
hoog gerezen is, en de Schutter in h.et Zuiden te zien is. De beste
tijd om den Melkweg te zien is omstreeks 19 uur sterretijd, en
dat uur komt in het voorjaar met de vroege ochtenduren overeen.

Ik verwijs naar de uiteenzetting in Buiten IX No. 14.

.ilgolmiitima zijn in April nog maar zelden waarneembaar :
in den vooravond staat h.et sterrebeeld Perseus vrij laag in het
Noordwesten, in den nanacht zeer laag in het Noordoosten. Maar
de minima van 18 April (te 10 uur m.t. of 11 uur z.t.) en van
21 .'Vpril (te 7 uur m.t. of 8 uur z.t.) zullen nog wel waarge
nomen kunnen worden.

Het ZndiakaoUicht zal waarscliijnlijk deze maand wel niet meer
gezien kunnen worden. Mogelijk zal men omstreeks half April
clen (kgenschein kunnen waarnemen, in de buurt van de ster Spica
(a van de Maagd).
De lijdsvereflening neemt in April nog af; den is de zon

vier minuten bij de (winter )klok \-óór. den 30'"" drie minuten
achter, zoodat deze h.cele maand een zonnewijzer nagenoeg den
juisten middelbaren tijd aangeeft.

middernacht vallende sterren te
in de Lier. en die naar dezen

radiant Lvriden heeten. Zij "hebben naar alle
eens deel'uitgemaakt van een hehlere komeet ™rm steeds
1861 ; in de laatste jaren is de vroeger njke LMidenzviim .
zeer arm geweest.

d/rrfHr/HS en IV«».s- zijn niet vvaarneembaar.
Mars is van half April af bijna den heekm nacht te zien. 1

roode planeet, die nu zeer helder wordt, loopt langzaam te 1,,
in Weegschaal en Maagd; zij zal den 2oen AjMil in oppoMtB
met de zon staan en culmineert dan te middernacht. De cliame i
neemt deze maand toe van 14" tot ib''.

Jnhiter gaat i April te if) uur (17 uui" zonvrtijd) onder, i -Mei
te IJ uur (15 uur zomertijd) en is dus bijna clen ganscheii
waarneembaar. Deze planeet komt 3 .Lpril in de kreeft to s 1 -
stand en her\'at daarna liare Oostwaartsclie bev'gmg.

Salnrnns, zeer langzaam terugloojiend in clen I.eeun, is zoc)
goed als den heelen nacht te zien : half .April gaat zij te 1') uui
(17 uur zomertijd) onder. Deze planeet is hing zoo lielder met als
eenige jaren geleden : dat komt doordat wij dit jaar den img met
wijd geopend, ma,ar zeer smal zien. In den loop \'an 1921 zullen
zich de merkwaardige \'erschijnselen herlialen. vroegei al eens in
Buiten beschreven — zie No. 8 van clen eersten jaargang^—- die
gepaard gaan met den docirgang \'an het vlak des rings dooi de
zon : wij zien dan een tijd lang den ring al- < en uiterst smalle
fijne streep of in het geheel niet.

DE RAAF, DF BFKFR F.N CFNTAURUS.

Ten zuidwesten van Spica [o. van de Maagd) vindt men gemakke
lijk de vier sterren der derde grootte (3 7 ̂ s van den Raaf
(Corvus), en ten Westen daarvan het veel zwakkere groepje van
den Beker iCrater). Beide sterrebeelden
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komen in den Almagest \'oor, resp. onder de namen Kiifz,;
en Merkwaardigerwijze is de ster u. \-an den Raaf
veel zwakker dan de \"ier andere, terwijl bet toch de bedoeling
van Baycr, die is i()03 het Grieksche alfabet voor de aanduiding
der heldere sterren invoerde-, was, de k-tters a (3 7 enz. naar
de rangorde der helderheid toe te kennen. .Afwijkingen \-an de
normale volgorde zijn echter in het geheel niet zeldzaam. Zoo is
ook y. van den Draak lang niet de helderste ster \-an dit sterre
beeld ; K van de Tweelingen (Castor) is zwakker dan (3 (Pollu.x)
en zoo zijn er meer uitzonderingen op den regel. Het is \ ()lstrekt
niet zeker, hoewel natuurlijk zeer goed mogelijk, dat deze uit
zonderingen verklaard moeten worden door werkelijke helderheids
veranderingen sinds de dagen \-an Bayer ; in hi-t geval van a.
Cor\-i is men wel geneigd daaraan te di-nken. Deze ster zou dan
in drie eeuwen omstreeks één grootteklasse (zie Buiten XI
No. 9) zwakker zijn gevc orden.
Ten Oosten van den Raaf ziet men 7 van de Waterslang en

daarbij de veranderlijke ster R, die ik reeds in het nummer Van
Maart j.1. noemde.
Ten Zuiden van deze twee vindt men liet sterrebeeld ('enlanrns

dat ook bij Ptolemaeus reeds genoemd wordt (Kt-vrai/po^)
De ster der eerste grootte a van dit sterrebeeld is een der aller-
meikwaalchgstc- en tevens een der best bekenck- stc-rren van den
hemel. Het is in de eerste plaats onze- naaste buurman. A'oor haar
parallayis (Buiten XI No. 44) is oLjU gevonden en haar afstand
tot de zon bedraagt derhalve 275000 maal den afstand zon-aarde
of 41 billioen K.M.: het licht legt dien afstand in u-ts nicw dan
vier jaar af. Alfa Centaun is verder een der sndste sterren ■ zij
bevveegt zicli met een snelheid van 3".8 per jaar van den .-l>m
(Buiten XI No 3-,) af en legt dus in vijf eeuwen aan den h.emel
een maansmiddelhjn af. In werkelijklieid bedraagt hare snc-lh.eid
ten opzichte van ons zonimstc-lsel 32 K.M, p^r seconde. .Alfa
Centauii is ook een cler best bi-kencU- duhhclsterren. De Imofdster
(iets zvvakker dan Arkturus) heelt een bc-gek-idstc-r van de grootte
rm,/, de twee wentelen 111 79 jaren om l.un gc-meensehanpeliik
zwaaitepunt. Op de in No. 18 van den twaalfden jaargang be
schreven wijze kan de massa van het jiaar beiiaald worck-n Men
vindt liiervoor twei-maal de zonneinassa en w,.l 1- A i "
iets meer dan ck- hc-lft (i.i) op de „h sp ■ a „ o
zon te zijn : lietzelfde spectrum, dus dezelfde- lysiselle geaardhc-id
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van de oppervlakte, dezelfde massa, dezelfde liclitkracht en dus
waarscliijnlijk wel dezelfde afmeting en dezelfde dichtheid.
Op iets meer dan twee graden afstand van Alfa Centauri werd

kort geleden een ster der elfde grootte ontdekt, die dezelfde snelle
beweging bleek te bezitten en waarvoor men eveneens een paral-
la.xis van driekwart boogsecunde heeft gevonden. Deze ster staat
in werkelijkheid op slechts lo.ooo aardbaanstralen van Alfa en
vormt met dit paar klaarblijkelijk een stelsel. Maar terwijl de
liclitkracht van de hoofdster van dit paar die van onze zon even
aart, is die van dit sterretje maar op één zestigduizendste daarvan
te begroeten.

Alfa Centauri is in Europa niet zichtbaar. Hetzelfde geldt voor
het merkwaardige oljject w Centauri, dat liet bloote oog als een
nevelvlekje ziet, maar dat zich reeds in een kleinen kijker ont
popt als een rijke bolvoriiiif;e sierrenhoop, van de schijnbare opper
vlakte van de maanschijf, waarbinnen eenigc tienduizendtallen
sterren zijn opeengelioopt.
Aan het Oostelijke uiteinde van het sterrebeeld Waterslang

treft men op sommige oude sterrenatlassen het door Lemonnier
in 1776 ingevoerde maar spoedig in onbruik geraakte sterrebeeld
Solilairvogel {Turdux solitarüis) aan. Nog iets verder Oostwaarts
en wat Zuidelijker eindelijk vindt men (ten Zuiden van den
Schorpioen) het sterrelieeld Altaar {Ara), dat in den Almagest
onder den naam Giui/.ix.T-^fiov voorkomt. Wij hadden liet
eigenlijk in No. 18 A^an den dertienden jaargang behooren
te vermelden.

De in Nederland zichtbare sterrebeelden zijn nu alle behandeld.
Ik stel mij voor, er de volgende maal nog eens een overzicht van
te geven, en dit te completeeren door een opsomming van de
rondom de Zuidpool gelegen sterrebeelden.

A. A. N.

KINDEREN DER ZEE.
14) Naar het Engelsch van H. de Vere Stacpoole.

BOEK II.

Het land van de alk.

HOOFDSTUK VI.

Een ijslaxdsch binnenhuis.MAGNUSS ging naar zijn kamer om zich te wasschen
en op te knappen. Hij was in een hoogst zenuwachtige
stemming. De gedachte om zich zelfs in het een
voudigste gezelschap te moeten begeven van Schwalla

en haar vader, maakte hem bevreesd. Als de geest hem
liezielde, kon hij goed genoeg zijn woord doen, maar het
was een zeer bedeesde geest, welke slechts dan ontwaakte,
\\'annecr zijn hart of gemoed in zooverre werd opgewekt, dat hij
zijn eigen ik vergat. Hij was iemand die aan zichzelf twijfelde —
een egoïst die zelf twijfelde. Nu zou de egoïst weêr de bovenhand
hebben en Jlagnuss de beste man ter wereld zijn, dan weêr zou
onder droevige omstandigheden alle twijfel bovenkomen. Hij wist
op dit oogenblik niet, wat hij met zijn handen en voeten moest
beginnen indien Schwalla en haar vader hem eenigszins \'ormclijk
zouden ontvangen, waarover hij zou spreken en op welke wijze
hij zich in liet algemeen zou moeten bewegen. Indien .Schwalla
slechts was gebleven, zooals zij twee en een half jaar geleden
was, zou hij zich op zijn gemak hebben gevoeld, en zijn geest hield
zich zoozeer bezig met hetgeen er had plaats gegrepen, dat op dit
oogenblik zijn gevoel voor het meisje op den achtergrond werd
gedrongen, om plaats te maken voor de woede dat zij een dame was
geworden en hem hierdoor in het nauw bracht.
Toen begaf liij zich op weg, als een ondeugend kind dat naai

school moet. Het kleine meisje, dat Schwalla liielp bij haar huis
houdelijke plichten, deed hem de deur open. Zij had een wit mutsje
op en een boezelaar voor zooals dit in Kopenliagen gebruikelijk
is; dit — en het feit dat de smalle gang van Amerikaansch grenen
hout welke toegang verleende tot de huiskanier, een mooi, nieuw
karpet had, dat daar waarscliijnlijk eerst kort lag, maakte
zulk een indruk op hem, dat liij in staat zou zijn geweest zelfs nu
nog terug te kceren, indien niet juist op dit oogenblik de kamer
deur was opengegaan en Gunarsson te voorschijn was gekomen.

,,0, ben je daar?" sprak deze. ,,Leg je hoed daar op dien stoel
en kom binnen. Schwalla zal wel dadelijk komen, zij is bezig het
ai'ondeten klaar te maken. Maar, waar is je vriend?"

,,Hij wilde niet komen," antwoordde Magnuss en volgde den
ander naar de huiskamer, welke tevens als salon- en eetkamer
dienst deed. ,,Ik geloof dat hij wat verlegen is, omdat hij u niet
goed kent en pas hier is. Maar het komt mij voor, dat ik mij deze
kamer van uw huis niet herinner."

,,Het zijn twee kamers waarvan men een enkele heeft gemaakt.
Het was Schwalla's idee. In den zomer is het veel koeler, maar in
don winter ook veel kouder."
Toen Magnuss plaats nam, zag hij eens om zich heen.
De kamer was veel ruimer dan men in een huis van deze grootte

zou hebben verwacht; zij was langer dan zij breed was, er was geen
smakeloos behangsel; de wanden waren van Amerikaansch grenen
hout, met hier en daar ecn\'oudig omlijste fotografieën van I Js
land, zooals men ze in Björn Kristjansson's winkel in Reykjavik
kan koopen. Schwalla's goede en eenvoudige smaak was overal
merkbaar.

In een boekenkastje bij een der ramen stonden eenige boeken
van Schwalla; Andersen, Björson en Ibsen's ,,Mededingers naar de
kroon" waarin de h.oofdpersonen, Haakon en Skuel, eenige ge
lijkenis vertoonden met Ericsson en lïlagnuss, de eene als verper
soonlijking van zelfvertrouwen en overwinning; de ander, om
Georges Brandes' woorden te gebruiken: ,,de tobber, ten prooi aan
innerlijken strijd, en eindeloos wantrouwen, moeclig en eerzuchtig,
maar zonder dat onverklaarbare, onbeschrijfelijke ,,iets , dat
waarde aan het geheel zou geven."
Boven op de plank stonden in een vaas, IJslandsclie wilde bloe

men, die eigenaardige bekoring aanbrengen, welke slechts bloemen
geven kunnen. Op clen vloer lagen matten, met h.ier en daar een
vracht van IJslandsclie schapen, die ofschoon zij slechts vier
kronur het stuk kosten, zoo zijdeaditig zijn als die van Angora
geiten. ..
Het meubilair was van Engelscli eikenhout, in Kopenliagen, bij

Christjansson ven'aardigd; liet was stevig en eenvoudig. Over
alles lag het waas van eenvoud en goeden smaak, dat men zelfs
in de nederigste woningen van IJsland vindt.

Magnuss had nauwelijks plaats genomen, toen de deur openging
en Schwalla versclieen. Zij droeg het blad met het avondeten;
het meisje dat haar volgde, het talellaken.
Dit zette Magnuss opeens op zijn gemak. De gedachte aan het

geen hij met zijn handen, voeten en tong moest beginnen, de
overtuiging dat zijn kleeren hoogst eenvoudig waren, alles versmolt
voor dit praktische beeld en den glimlacli, waarmede liet meisje
hem begroette.
Ook bewoog het gesprek zich gedurende liet avondeten langs

veilige banen, waardoor hij niet in moeilijkheden geraakte.
Gunai"sson sprak over de verwachtingen die hij koesterde

omtrent de zalmvisscherij voor het seizoen, en Magnuss vertelde
hem op welke w-ijze zij het huis van Gudmundsson hadden gehuurd
en dat Ericsson naar Reykjavik zou gaan om een motorboot
te koopen. Gunarsson en Schwalla wisten beiden wel dat (ludmunds-
son bijna de geheele vissclierij \-an Skarsstöd in handen liad,
maar daar zij in rang boven de visschers stonden en slechts nii
en dan iets hoorden mompelen o\'er hun klachten, hadden zij
geen kijk op de macht van den vcelarmigm inktvisch.
Gudmundsson en Gunarsson waren de twee rijkste mensclien

van Skarsstöd, zij waren beiden werkgevers en vormden dus een
klasse op zich zelf; en wie met IJslandsclie arbeiders, die droomeis,
voor wie geen tijd bestaat, gewerkt lieeft, begrijpt den vriend
schapsband, die tusschen twee werkgevers in een kleine plaats
moet bestaan. En zoo kwam bet dat de (lunarssons, hoewel zij
soms wel inzagen dat Gudmundsson wat hard was voor zijn
arbeiders, niet den omvang begrepen zijner tirannie, en zij zagen
evenmin dat Ericsson's handelwijze hem kon benadeelen.

,,Wel, ik ben blij dat je hier blijft," zeide Gunarsson. ,,Skarsstöd
heeft meer mensclien noodig en je vriend Ericsson ziet er me sterk
genoeg uit om het werk van twee mannen te doen."

,,Sterk genoeg!" Deze paar woorden scliudden Magnuss wakker.
Hij vond zijn spraak terug, de dichter in hem ontwaakte en hij
begon de daden van zijn vriend te bezingen, .\fgunst was op den
achtergrond gedrongen door zijn zangers-instinct. Hij was op zijn
manier sterk en dapper, doch zijn ware natuur werd eerst dan in
hem wakker, wanneer hij in t-ervoering geraakte door liefde-
of bedwelming. In den ouden tijd zou hij de daden van Snorri
of Burnt Njal in een gedicht hebben bezongen, zooals liij nu Eric
sson prees, en dan.w-anneer hij dit gedaan liad.zou hij even jalocrsch
op den een als op den ander zijn geweest. En zoo vert(-lde hij het
verhaal van zijn vriendschap op zoo bewonderingswaardige wijze,
dat Schwalla en haar vader niet alleen de heldengestalte van
Ericsson voor zich zagen, doch ook visioenen van de weelderige
natuur in het Oosten; van Timor en zijn palmen, en Tonkin met
zijn pagoden ; van de Pescadores die in de tropische hitte blakerden,
de kust van Noto en het saffierblauw der Japansche zee.

Hij vertelde liun van liet op\'angen der boei, en toen werd h.ij
plotseling gemelijk en kritiscli.

,,En toen boden zij hem aan wat hij maar wilde hebben, en l,et
eenige wat hij \'rocg, was \-erlof om aan wal te gaan naar een
meisje, waarop hij verliefd was geworden en dat hem zoo
heeft betooverd, dat h.ij sedert dien tijd nooit meer dezelfde is
geweest."

Schwalla zeide niets, terwijl h.aar vader lachte.
,,Het is gemakkelijk te begrijpen dat hij succes bij \-n)uwen

heeft," sprak Gunarsson. ,,Nu, ik lioop dat hij hier een meisje zal
vinden dat hem lijkt en hij zich hier voorgoed vestigt."

,,0, neen! hij niet!" sprak IMagnuss beslist, ,,ik geloof niet dat
bij ooit zal trouwen of zich voorgoed ergens zal vestigen."
Toen werd de tafel afgenomen en Gunarsson presenteerde

sigaretten. Een sigaret was \-oor Magnuss hetzelfde als een kers
voor een olifant, doch niettegenstaande dit, rookte hij ernstig dooi
en sprak tot Gunarsson terwijl ScViwalla er bij zat 'te breien. Zij
hadden geen lamp noodig, daar het daglicht nog lielder door de
ruiten scheen, niettegenstaande het tegen tien uur liep. Buiten
hoorde men de hlóka naar zee bruisen en zoo nu en dan klonk liet
droevige geluid van den regenfluiter.

Terwijl zij breide, luisterde het meisje naar de mannen. Hun ge-
sprck ging aan baar voorbij op dezelfde wijze als het voortruischen
der rivier.

Zij dacht aan Ericsson.

(Wordt vervolgd).
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HET STADHUIS TE HAARLEM. DE OUDE FEESTZAAL T'.4Af HET GRAFELIJK JACHTSLOT,

HET STADHUIS TE HAARLEM.
(Slot).NU een kijkje binnen de gebouwen genomen. Laat ons

echter eerst even de oude kloosterpoort doorgaan ....
Maar waarde heer, zoo hooren wij ons in gedachten toe
roepen, gaat ge nu niet wat ver bij uw streven naar volle

digheid, door ons, bij de beschrijving van Haarlem's stadhuis,
ook te spreken van het voormalige Predikheerenklooster, dat
slechts via het jachtslot van Graaf Willem II, waaruit het Stad
huis groeide en op welks terrein het gebouwd werd, met dit
Stadhuis in verband staat?

Kalmeer u, ontstemde lezer! De zaak is niet zoo eenvoudig
als gij ze u voorstelt. Wat een beschrijving van dit Stadhuis
zoo uitermate lastig maakt, is ; dat niet met juistheid te zeggen
valt, waar het ophoudt, wat er wèl en wat er niet toe behoort.
En juist in het voormalig Idooster komt die moeilijkheid te voor
schijn.
De poort — behoort tot het klooster. Goed! Maar het vertrekje

er boven, de ,,sacristie", waar oudtijds de stedelijke archieven
geborgen werden, en thans de Wethouder van financiën zetelt,
behoort weer beslist tot het Stadhuis. We gaan verder, aanschou
wen de wachtlokalen der politie, rechts kruisgewelven, links een
magazijn van brandbluschmiddelen (de voormalige kapittelzaal)
— wie zal zeggen wat van dit alles precies wel en wat niet tot 't
Stadhuis behoort? — en betreden door éen laat-gothische poort
den ouden vierkanten Idoosterhof, thans ,,Pandplaats" genoemd,
omgeven door kruisgangen, waarvan die aan de noord- en westzijde
evenwel zijn dichtgemetseld. Men heeft succes gehad bij het pogen,
dezen hof zijn oude bekoring gansch te ontnemen. De beek, die
er eenmaal doorvloeide, is onzichtbaar gemaakt, en tot stedelijk
riool gedegradeerd. De grond is met onaanzienlijke klinkers gepla
veid. De boom, die eenmaal in zijn midden zich verhief, is verdwe
nen. Juist omdat er iets van den hof en zijn oude kloosteromgeving
is bewaard gebleven, hindert zijn ontluisterden staat dos te meer.
We hebben nog niet alle ontluisteringen genoemd ; de kruisgangen
en de zuilen — of eigenlij k zij n 't, ,penanten" — zij n gedeeltelij k met
den witkwast bewerkt, die den kloostergang, welke volgens des
kundigen nog uit de rsde eeuw en dus uit de eerste stichtingsjaren
van het klooster dagteekent, een kil aanzien geven. Boven deze
oude taaie gewelven heeft men een verdieping gebouwd, waarin na
1861 in verschillende toen ingerichte zalen, o.m. de beroemde Halzen

zijn opgegangen, welke in 1913 naar het nieuwe muse

van

t aaar bevindt zich de vcrgaderzoL,! ri -G
^-Holknd. i„ Juni l8?f J"

l) Deze plaats noodigt uit, weert verlan.
Dc vrienden der Muzen

-uvin

um aan het
Groot-Heiligland zijn verhuisd ; de verlaten museumzalen, van
elke schittering ontdaan, dienen thans tot niet bepaald brandvrije
bewaarplaatsen voor 't zeer uitgebreide stedelijk archief, voor de
stedelijke bibliotheek, en voor secretariepersoneel ; in de beroemde
Fabricius-zaal worden thans de notariëcle protocollen bewaard.
Inwendig een schamele inrichting, die alle kenmerken van voor-
loopigheid draagt en waar slechts een oude kloostertrap, zich naar
btmeden wentelend, plots eenige kleur en stemming brengt. En
uitwendig? Dat de stijl dezer muren met den kloosterhof vloekt,
kan men niet zeggen, want zij vertoonen in 't geheel géén stijl'maar
hun aanwézigheid vloekt er mee. En ook wij zouden vloeken over
zooveel gebrek aan piëteit, als de deftigheid der Haarlemsche om
geving ons nkd deed schromen, onsover te geven aan deze mensche-
h]ke zwakheid. Aan de westzijde van de Pandplaats is een deur,
die toegang geeft tot de dichtgemetselde westelijke kruisgang,
thans gang en vestiaire van de stedelijke bibliotheek die zich
op een rijke boekenverzameling kan beroemen. In den reehter-
hoek van deze gang is weer een oude kloostertrap optranu "owor
den tot de bibliothecdc (in 't einde der rbde eeuw gestTcht "zooals
wi] reeds mededeelden), die in 1595 werd gesierd me t een fraak pm-
tiek, in ons vorig nummer afgebeeld. Jammer, dat men ̂ nds de
verbouwing van het Prinsenhof toen dc nreort .;. i f 1
hierheen leidde, dichtgemetseld wérd Sn
portiek mist, en haar nog slechts van ter zijde k-in b ^
Naar boven geklommen, lezen we bov™ d,S .

otheek het typische opschrift : der bibh-

BibliothocaBic locus invitat prohibet desiderat arcet
rp-w.,. Musaruni socios turbus pia pectnn 1 >
Maar het Stadhuis, geachte schrijvér
Lastige lezer, wiens belangstelling ons 'intn- - 1

om met dit artikel door te gaan waxA dat ,"^^chen aanspoort
weer een stukje Stadhuis is, ?en siuk é tiMélbb 47 bibliotheek
Want daar bevindt zich de vero-Qri,..-,„ ..i ^ 1'i'^biuis tenminste.

, het rumoer '

ciale Staten
t eerst als zoodanig ge

it naar, wijst af,
ironie harten, het gepeupel.
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bruilvt. En deze zaal dient sinds 1903 tevens als tijdelijke Raads
zaal der Spaarnestad . . .!!

't Is de oude woonkamer van 't Prinsenhof, welke er vroeger
wel ongeveer evenzoo zal hebben uitgezien als die op 't Prinsenhof
te Delft. Maar in de 18de eeuw werd zij grondig onder handen
genomen, en in i8de eeuwschen trant aangeldeed. Ter weerszijden
van den uit dien tijd dagtcekenenden schoorsteen, met modern schil
de rstuk (een bloemstuk) ziet men een met de wapenen van Haarlem
en Holland bekroonde aardige deur (zie de afbeeldingen op blz. 163)
die van ouder datum — vermoedelijk het laatst der 17de eeuw —
is. Ook in de igde eeuw heeft deze zaal veranderingen ondergaan.

In niet weinig plaatsen werd tegen 't einde der i6de eeuw een
Prinsenhof ingericht ; de Stadhouder maakte er echter een zeer
matig gebruik van. En zoo lezen we, dat in de i8de eeuw het
Haarlemsche Prinsenhof vergaderplaats was o.a. van gilden ; ook
openbare verknopingen werden er wel gehouden. Niet met zeker
heid durven wc te zeggen, of de rijke wapen verzameling, die het
Prinsenhof bevat heeft, in de tegenwoordige Statenzaal prijkte ;
ze kan ook zijn ondergebracht in het vertrek ernaast, vroeger
tot prinselijke keuken bestemd.
De Statenzaal treft niet door wij dschheid of luister en is nog al laag;

vermoedelijk wist een listig Dagelijksch Bestuur haar tot tijdelijke
Raadszaal te doen Idezen, omdat de benauwde atmosfeer, die
hier wel eens heerschen zal, de lust tot het houden van lange
debatten wel niet in de kiem smoort (dat is niet mogelijk), maar
toch aanmerkelijk tempert.

In den eveneens dichtgemetselden kloostergang ten noorden
van de Pandplaats is in 1630 een koperen plaat tegen den muur
gemetseld, waarop de merkwaardige geschiedenis van een krassen
Haarlemmer, Dirck Janszen Bleser, clie te lezen was op een graf
steen in het klooster, aan de vergetelheid is ontrukt. Deze Bleser
ontvlamde op honderd en elf jarigen leeftijd in liefde voor een
jonge \Touw en begaf zich met haar in het huwelijk, hoewel de
Pastoor hem waarschuwend had toegevoegd :

Gy Dirck sijt seker veel te oud
En komt waerlijk al te laet
Om te voldoen den echten staet.

Maar de Pastoor vergiste zich, immers :
Dit houlyck is aldus volbragt
Met liefd en sonder klagt

So hebben geleefd dese twee
Twintig jaer met vree.
Een dochter gewonnen ....

De trouwlustigheid van den vader
sloeg, niet op de dochter over ; zij im
mers, zoo meldt de laatste regel, werd
non....

Wij kunnen thans weder over de Pand
plaats en door de Pandpoort de Groote
Markt bereiken, maar ook door een deur
tje achter het eigenlijke Stadhuisjin dé
Zijlstraat komen.

In elk geval hebben we nu nog het
besliste stadhuislijke gedeelte van het
Stadhuis te bezichtigen. Het baart den
niet-Haarlemmer eenige moeite te weten
■welke deur hij daartoe moet binnentreden,
want de deuren van Haarlem's Stadhuis
zijn ongelooflijk talrijk. De buitenge
wone hoofdingang bevindt zich in het
oudste gedeelte, achter de hooge stoep,
en wordt door gewone stervelingen slechts
o-ebruikt, als zij huwelijksvoorncmens ten
uitvoer gaan leggen; de gewone hoofdin
gang zoeke men in den meest vooruit
springenden vleugel. Binnengetreden
zijnde staat men in de vestibule van
Haarlem's Stadhuis, de vroegere open
hal die nog middeleeuwsche kenmerken
vertoont (typisch zijn de gesneden sleu
telstukken met hunne maskers-figuren,
die de eikenhouten zoldering dragen); een
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uit oudheidkundig oogpunt zeer merkwaardig ruimte-tje is dit,
maar een vrij-onwaardige vestibule van een Raadhuis eener niet
onbelangrijke stad.

Van hier voert een vrij smalle steenen trap, die ook nog wel uit
de middeleeuwen zal dagteekenen, en die in den benedenbouw van
den toren loopt, naar de oude grafelijke zaal. Ter helfte van de
trap gekomen, ziet men links, een aardig effect makend in deze
wat duistere omgeving, een mooi klein gedenkraam, voorstellende
een gedeelte van het Stadhuis met den toren, een herinnering aan
den torenbouw in 1914 en een geschenk van de Verecniging
,,Oud-Haerlem".

De grafelijke zaal, thans dienst doende als hal en trouwzaal, is
een indrukwekkende ruimte ; het getemperde licht helpt den
beschouwer om zich een oogenblik in gedachten te verplaatsen
naar de tijden, waarin de graven in deze zaal een vroolijke schare
van ridders en edclvrouwen verzamelden. Men denke evenwel
niet, dat zij er toen reeds zoo uitzag als nu : ongetwijfeld had zij
oorspronkelijk, evenals de zaal in die Haghe, een thans aan 't oog
onttrokken open bekapping, wat haar een veel wijdscher aanzien
zal hebben gegeven ; reeds lang geleden wellicht, spoedig nadat het
slot als Stadhuis in gebruik was genomen, is hier de nog bestaande
eikenhouten zoldering aangebracht ; dat blijkt uit de middeleeuw
sche consoles waarop de moerbalken rusten. En de beschilderde
ramen aan de westzijde met verschillende wapens, die zulk een be
langrijken invloed op de stemming die in deze ruimte heerscht,
uitoefenen, zijn afkomstig van het Protestantsche kerkje te Bloe-
mendaal, en hier eerst omstreeks 1870 aangebracht. Dan kunnen we
ten slotte nog noemen: de veranderingen aan de raamopeningen aan
de zijde der Groote Markt, en het doorbreken van den noordelijken
muur, om toegang te verleenen tot den vleugel aan de Zijlstraat.
Toch werd hier, ondanks dat samenbrengen van wat uit \'erschil-
lende tijden en zelfs plaatsen afkomstig is, een eenheid geschapen,
die imponeert.

Tegen de wanden hangen in oheverf geschilderde afbeeldsels
der graven van HoUand : Dirk I, Dirk II, Aernout enz. (kent gij
het rijtje nog, lezers?) tot Maximiliaan van Oostenrijk toe. Zij
dagteekenen van omstreeks 1500 en zijn afkomstig uit het voor-
maüge Karmelicterklooster; waarschijnlijk danken we hun behoud
aan Haarlem's begaafden en verdraagzamen secretaris Dirk Vol-
kertszoon Coornhert, die, toen de Beeldenstorm ook naar de
Spaarnestad dreigde over te slaan, tal van kloosterschatten op

mi

GE RAADZAAL IN HET STADHUIS TE HAARLEM.
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lic't Stadlniis ter bewaring deed brengen. Dan zijn liier tal
rouwblazoenen (wapenborden) opgehangen, vroeger in de
Bavükerk aanwezig, en ook een schilderij, den reus Cajanns
beeldend, valt hier te bewonderen.
Aan de zoldering liangt een walvischkaak, een geschenk

den bekenden zee\'aarder Jan Hiu'ghen Linschoten (inQS)
zijn geboortestad, blijkens een tegen den oostelijken munr
zaal gehangen en door Karei van Mandor in 159b gescliilderd bord.
,.De Haarlemmers zijn trotsch op deze kaak", deeldeW. P. J. Over-
meer in ,,Op do Hoogte" (Maart 1915) mede. Vraagt men eclAer
een Haarlemmer : ,,zijt ge trotsch op de walvisch.kaak \-an
kinschoten?", tien tegen een, dat men geen teekenen van trots,
maar wel van stomme verbazing bij den ondervraagde opmerkt.
Men neme voor de aardigheid eens de proef !

Tiians de voornaamste vertrelvken bezien!
De voormalige Weeskamer aan het zuidelijk eind der groote

zaal, die een tijdlang ontvangzaal van het üliiseum was, is een
vertrek in i8e eeuwschen stijl, gesierd met enkele schilderijen
en oen rococo-plafond.
Het z.g.n. ,,Costerskamertjc", waarin \'roeger de Costeriana-ver

zameling was ondergebracht, bevindt zich in den aanbouw boven
de nog open hal aan de Groote Markt. Boven liet vlakke plafond,
in 17de eeuwschen trant beschilderd, kan men nog het oude
houten middelecuwsche gewelf zien.

Daarnaast, boven de tegenwoordige \-estibule, is de Justitic-
kamer (thans kamer van den secretaris), die nog het middeleeuw-
sche tongewelf als zoldering heelt, eveneens in 17de eeuwsclien
trant beschilderd echter ; wij hebben bij dit artikel eenige afbeel
dingen ervan geplaatst. Het schoorsteenstuk, werk \-an .4. Backer
en van 1671 dagteekencnde, stelt een allegorie op de gerechtiglieid
voor. Fraai is de schoorsteen-
])laat met voorstellingen van de
schepping en de geboorte van
Christus.De wit marmeren schoor
steenstijlen zijn fraai met festoe
nen gesierd. Een opschrift tegen
den oostelijken muur vertelt,
dat dit vertrek in 1742 r'ernieuwd
is ; echter ook reeds in de tweede
liclft der 17de eeuw is hier blijk
baar veel veranderd.
Thans gaan we door de groote

zaal, om de breede steenen trap
te beklimmen, die naar de ver
trekken in den vleugel aan de
Zijlstraat leidt ; wc bewonderen
de fraaie eikenhouten betimme
ring die de deuren, naar deze ver
trekken voerende, omgeeft, en
waarin, niet heel opwekkend,
doodshoofden zijn aangebracht,
en nemen allereerst een kijkje
in de burgemeesterskamer. Eigen
lijk is dit niet veel meer dan een
geweldige schouw (het schoor-
steenstidc met een ons niet dui
delijke allegorische voorstelling
werd in 1672 door Theodore Ser-
rens geschilderd, en in de eiken
houten omlijsting zijn verschil
lende wapens aangebracht) met
een niet zeer ruime kamer er om
heen, die door een gebeeldhouwde eikenhouten balustrade in
tweeën is gescheiden.
Er naast is de voormalige schepenkamer, bo\'en welker scliouw

men ook al weder de sombere doodshoofden aanschouwt. Het
vertrek geeft blijk ± i()7o gesierd en in de idde eeuw gedeeltelijk
vernieuwd te zijn.
Dan volgen de wethouderskamers, de vroegere ̂ 'ertrekken dei-

thesaurie, die ieder een eikenhouten zoldering hebben ; \-ooral de
kraagsteenen onder de sleutelstukken der moerbalken, \-ersierd
met leeuwen, krijgslieden- en mans- en vrouwenmaskers, trekken
hier en in de aangrenzende vestiaire de aandacht. In de oostelijke
wethouderskamer doet dat ook een omlijst tapijt, voorstellende
het huis Oud-Haarlem, waaraan de legende verbonden is van de
burchtvrouwc, die haar hardvochtigen ech.tgenoot na de cn-ergave
van het kasteel op den rug uit het slot voerde.
Een mooi vertrek is de voormalige raadzaal, waar \-roeger de

vroedschap bijeenkwam en thans B. en \V. en verschillende
raadscommissies vergaderen. Hier een soortgelijke zoldering als
in de wethouderskamers ; de kraagsteenen zijn Irier met engelen
kopjes en leeuwen met wapenschilden versierd. Niet minder
dan twee schouwen bezit deze kamer, werk van omstreeks 1(130
(en dus dadelijk na de voltooiing van den vleugel aan de Zijlstraat
hier gemaakt) en hoe schoon zijn deze in hun statigen eenvoud!
Boven de westelijke schouw is, in eikenhouten lijst gevat, een
tapijt aangebracht, dat voorstelt hoe Haarlem zijn wapenschild
kreeg. Tegen den noordelijken wand hangt, eveneens in eiken
houten lijst, een tapijt van 2 M. hoogte en 5 M. lengte, dat ge
dateerd is : 1629. Het stelt de legendarische inneming van Damiate
in 1219 door de Haarlemmers voor. Koperen lichtkronen dragen
bij tot den niet geringen indruk die deze kamer maakt,'de
mooiste van Haarlem's Stadhuis ongetwijfeld. De balustrade

Foto C. SUcnbergh.
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op onze afbeelding op blz
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is thans verdwenen,
ïn Haarlem'.s Stadhuis te zien, hier inde vertrekken die wij

niet

aar men zal met van
Men zal zicli er ook

vermelden het weinigeons \-erlangen, dat \m] cki
mee kunnen ' .Ueliik oo:
schoons dat in de s":' , ,i;;i-,,-]()i'rs te zien is.
vertrekken en • medegedeeld, om te doen beseffen,
Reeds genoeg hebben ] Stadhuis hetzelfde geldt

dat voor 't inweiidigi' .a-worden in den loop der eeu-

iijke, gedeeltelijk onooglijke
dat in oe tS;

cn vi'itrekjes gehjl-
hebbeii wi] mei

van

als voor 't uitwendige ■ ,id gi'^roeid, Iset Viei'at versierselen
tot een eelil uit alle tijden. Maar méérwen, het is met sch'itteii,

kunst- en ('^dheidkunaige ^ binnen de muren de uiter-
dan bij het uitwendig! "r"',!'-.'.. 1 yjen smaak en smakelooshiid
sten van fraaiheid .-n pal (de oude grafc'
Zoo komt het dat, ^ Ix-zichtiging van dit Stadhuis
lijkezaal) en voormalige u ' ,^\J^,,.^,,-jm,ngd!' bevrediging schenkt,
den schoonheidsmmnaai t, bedachte din-t zich in de rommelige
En l.et gemis aan een h verdwaald
indeeling der ruimten ̂  14,.aris, de beer H. E. Knappert
zouden zijn, als de i„^chtingen gaf, niet de vrien-'
die ons ook eeni,ge zm ̂ ' ,^-,r^./.l'llen — wel heel sterk gevoelen,
dc-lnkheid had f ,""t;tadhuis niet bex redigt, zal men moeten

Bi] veel dat m ht ^ ̂  „,.nus van een raadzaal
berusten. Maar bij tw!'c- -malige Prediklu-erenklooster en
en de (inthiisteimg ^ uitdrukkelijk, omdat we ver-
m<"! e,r''ch t'nK-ri t!- Hmirlem aan deze- abnormak dingen lang-moiuen, uai u . , . ..pt. ( at men er h.et abnormale en
zamerliand zoo gewoon is g. laal

eigi'ii raadzaal en de sclioffee-omvaardi'^c niet meer \'an

S TE HAARLEM.
ouDi; .sa-jouiv j.v de weekkamee vax hei

ring der bouwkunst ten behoeve
\'an de schilderkunst, in 'tonde
l-dooster gepleegd, dingen, waar-
\-oor Haarlem zich schamen
vm lest. E\'enals het herbergen van
een rijke boekerij in een niet-
brandvrij gebouw.
Wat we willen? In de eerste

plaats dat Haarlem zich schamen
gaat. \'erder, dat aan de Zijlstraat
een aanzienlijk aantal perceelen
ontei.gend wordt ten behoeve van
cle uitbreiding v-an h.et Stadhuis,
noodig allereerst \-oor't verkrijgen
van een raadzaal, maar daar
voor bij lange na niet alléén,'
natuurlijk zal deze nieuwe vleugel
in den stijl \-an dezen tijd moeten
Worden ojigetrokken. Tenslotte:
dat alles wat tot liet voormalige
klooster behoort, h.et Prinsenhof
incluis, ten dienste van arddef
en bilrliothi'ek wordt ingericht.
Wèg dus luandbluschmiddclen,
wèg dus })olitie, wèg dus wethou
der in de ,,sacristie", wèg dus ...
I'ro\inciak' Staten. De klooster-
hol in ouden staat hersteld,
de diclitgemetselde kruisgangen
opengebroken, de v-erdiepingen
er boN'en gesloopt, het Prinsenhof

,  , . . , iiitgelireid ten koste \-an in den wegstaande lunzen aan de Jacobijnestraat en 't overblijfsel van den
achter, waarhij de muren, die van de ,,Pand-

m.a fU n i ''■'J"' ^'>p^ eel mogelijk zullen moe-ten harmonieerenmet den kOost.-rhoi, du-, van zijn klinkers
(-11 passende voor- of binm-nhof zal

A ECHl i:i\

verbouwd en zoo noodir.
a

liortus botanicus

ontdaan, c-en stemmige
N'ornu-n van archief en bibli-otl-.ec-K.

Zéér goed
gedaan. Wat
op aan te drinj

Zelf zien wi

wi-ten We,
v'oor ons

dat dit

om na te
wórde.

'■ooti- moi-ilijkheden
.btat!-n.

:!-deeltel.jke \-erbou-

de kostin,

gemakki-lijker geschreven is dan
..1. u f .geen reden is om na te laten eren, dat (ht gedaan

.  id dadc-lijk driide woningnood en de Provinci
De kost(-u. De veranderde iurichtinë

\ cin lic't UloosttT en Pimh • i i c i ^door eenige van Haarlem's r. ,1- ^-'d wellicht bekostigd worden
beseft liebben, wat hier misd'-e,./ "ib'-'zctenen, alszi]
verricht kauworden En A hier voor schoons

noodzakelijke zal d(-genie(-ntn H-' . 1 """dzakelijk is. VoorlietDe woningnood, die ■ifhr eU- "'l' ™ geld kunnen vindem
dert. Maar zij zal niet bliiveii \ "^'^'^'"dencU- ix-rceeleii verl.in-
het ojrmaken der idaunen i - '' ' '^^''(-n. .\ls men nu begint met
weer woningoverx-loed is ' gcu-ed t(-gen d(-n tijch dat ef

De Provinciale Staten Is
zaal m Haarlem:^ Welnu men ^""r la-n geen andereals tijdelijke Stati-nzaal af ■ , ,,,, '"m dan de nieuwe raadszaal
paars t-ergadert, kan het'het. r " Mcelits enkele malen

dan een gemcentc-raad. tijdidijke zaal stellen,
-Vis de wil er sh-chts is 1 1

bhjkt ze noir wat n4,...u' -; \vel'^vat moeilijk
voorstellen.

er . .e^■on(len worden, ook al
'  hdand(-r, dan wij hem thatiS
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En de wil
schaamte er is.
Moge deze er spoedig zijn. En mogen

met. alleen Haarlems vroede vaderen
maar alle Haarlemmers, bij 't aanschou
wen van hun Stadhuis en van de Pand-
poort iun gelaat met zulke ■ hinder-
hjke blossen overtogen gevoelen, dat
zi] bi] zich zelve en tot elkanderen
zeggen : „Zoo gaat hot niet langer!"
En zi] zullen liunne schande uitwis-

schen. ^ L.

levensavond.VOOR 't huisje, in zijn afgesleten
boercnstoel, op 't stoepje dicht
bij de lieg van den bloemenhof,
waar de stokrozen als altaar-

bloemen stonden te prijken, de anjclie-
len dicht aan den grond haar geuren
verspreidden, waar rechts de gouds
bloemen een lieelen lioek innamen en
daar tegenover de randen van maag-
depalm een mandje vormden \'oor de
paarse \'iolen. waar als middenstuk,
keurig geschoren van groene palm, een
kip te broeien zat op haar nest, daar zat
Cobiis zich te koesteren in de late Juli-
zon. Een oud in elkaar gezakt mannetje
met rimpelgezicht, waarvan de neus
spits vooruit stak en de mond naa.r bin
nen getrokken was, de kin weer sterk
naar voren kwam, zijn oogcn knippend
van 't felle licht. Bruin waren zijn klee-
reii als in stemming met de kleur van
liet laag neerhangende rieten dak; zijn
broek glom vet op de knieën, zijn boe
zeroen was gelapt aan de ellebogen, liet
kwastje voor op zijn pet bungelde op
de klep bij de onwillekeurige knikbe-
weging van zijn hoofd, stijf naast elkaar
stonden de witte klompen voor den stoel
waar zijn voeten instaken. Den ganschen
dag had hij buiten gezeten, altijd tegen-
o'.'cr de zon.

's Morgens zocht hij den oostkant
van 't huisje bij den ingang, dicht bij
de pomp. 's Middags koos hij den zuid
kant en plaatste zijn stoel tegen de
staldeuren en dan als 't koffietijd ge
weest was, trok hij naar 't westen en
zat voor 't raam van de mooie kamer
en tuurde naar de lange schaduwen, die
de linden over den zandweg wierpen,
naar de diepe vorens en", de hei die bloeide als een fluweelcn
rand langs 't voetpad, naar de berkjes langs de beek, bezijden

de hofstee, die wuifden met hun
ijl loof, waarvan de stammen
zilverwit schitterden in de late
zon.

Zoo turend naar alles rondom
hem, luisterend naar de bekende
geluiden uit huis en hof, sliep
hij in, als tdle avonden bij mooi
zacht weer, als de lage zon zijn
oogen haast verblindde ; zijn
denken ging over in soezen en
droomen.

De geit stootte zijn horens
tegen 't houten beschot, de koe
beesten lagen in de wei te kauwen
of snoven zuchtend hun koppen
over 't hek geleund, de melkem
mers kletterden bij de pomp, zijn
schoondochter riep de kleinen,
die bij de heek varens zochten.
In de \'erte kwam nokkend het
gevaar, de riemen van het tuig
knarsten, het paard stampte op
den muilen zandweg, 't kwam
nader, de hond sprong uit zijn
hok, rammelde met zijn ketting,
jankte, blafte verlangend.
,,Hu dan, stille gasterd, truk,

truk," klonk een mannenstem.
,,Hè wat kon een mins toch

sloapen, hic was der beduusd
en wat kon een mins dan
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■  Hie ̂ kon 't moar niet begriepen, toen
liij bij zijn positieven kwam. Zijn pet
lichtte haj op om meer klaarheid te krij
gen en tot bezinning te komen, maar
een zuchtje \'an den zomeravondwind
deed l'.em zijn h.oofddeksel snel weer op
zijn plat gekamde liaren plakken: ,,veuls
te kold."

,,\\'at was er noe toch van an ? Wat
zei Diene gisteren:' 't Kon toch nie:
„Gewi plaatse meer \-eur Inim in huus;
de kiendeis warden te groot ; 't huus
ward zoo \'ol, 't was te klein en \'eur
een old minse béter as ie der nut ging,
noar 't olde mannen en vroun enliuus ;
hie kost toch niks meer nut den wi'g
zetten. In Siemenshof was noe plaatse:
doove Doortien had liet tiedelike met
het eeuwige x'erwisseld, ze mosten ma
ken as dat ze der bie kwammen." Zoo
liad Diene gezeid en hie had niks meer
te commandeeren, Diene had de centen
meeebrocht, wel duizend guldens en hie
had et recht nut handen gege%x'n. Moar
hie kost et nie begriepen, 't was tocli
geen droom ewest, as dat ie weg most.'
Verwonderd keek hij ^•an 't bloemen-
hofje naar den weg, \'an den weg naar
de lucht en keerde zicli daarna om naar
't huis. Xee 't kon nie ; geen steen van
't husien die hij niet kende, den wingerd
had ie zelf nog gezet ; wanneer was 't
nije dak der ook al weer oppekommen .'
't Was wat, al die rietdekki.'rs in huus,
moar Geerte wist er weg mee. Texaedd'ii
knikte hij als in zalige herinnering.
Dat ie noe alleenig achter bleef! Geerte
had zoo gezeid : ,,Dirk Jan zal altijd
wel goed veiir oe wezen," daarop had
ze der lieuf stille neerelegd. O, ze bint
ook wel best, ile kienders, Diene ook ;
ze het geliek, moar as ie noe moar hier
kon blieven, lae was altied buuten .ge
wend. \'erleien joar had ie zeKers 't
huus nog ope\'arfd en die hoornen
rondeume, hoelang stoan die der noe
al? Den bellefleur, wat was 't een klein
beunpiien en noe al glad xx rkankerd :
,,\Mn 't najoar mut ie d' r nut," had
I)ienr gezeid, nee liie liad niks meer te
commandeeren.
i» Toen Dirk Jan gidrouwd was, was
hae der bie inekommen, hie had et recht
nut handen gegeven. — Hoelang was
't geleien dat hie zeivers in 't husien

(jst ie nooit nie b(st; moar 't was met
' f vi.'rkeering kreeg met Geerte. Geerte

Fcto C. Sttinierfh.
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allegaar bie mcnaar prakkezee-
ren " daclit oude Cobus, toen
Dirk Jan met het gevaar voorbij
reed naar den stal.

kwam? Rekenen dat I

Sint Jan ewest, dat ie
w(jonde der met et olde blinde minse en die hadden ze altijd bie
der In geholden, moar
Móder was ook niks nie ,
lastig; wat was ze gek
o]j Dirk Jan ewest, ze
wol altied velen h(je

groot dat ie was en dan
streek ze met der olde

handen over zien henf cn
over zien armen en zien

lief; hie zag 't nog, dat
olde blinde minse, altied
met der handen \-eur der
nut, as ze an 't loopen
was. 't Meisien dat ze

hadden, had de Heere
weer tot zich genommen.
ze liaddeu alleenig Dirk
Jan. Zol 't anders wezen
als ie rzelvers een mei
sien had gehad? Zol ie
dan nie weg mutten'
Was ie dan zoo mirakel

lastig? I\Ioar Diene was
zien deern nie en Dirk
Jan had niks te com
mandeeren.

Droomerig, half sla
pend, wreef liij zijn rim
pel-handen alsof h'j 't
koud had. De zon was
onder gegaan, 't roode
schijn.sel bedekte de lucht
en Cobus tuurde soezend
de lichtende wolken na, Foto c. stembireh.
die langzaam \-an vorm DEUR IN DE STATENZAAL.

1



164 BUITEN.

hnn sluiters van den ;;strjkkfn
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AANBOUW AAN DE GROOTE MARKT.

veranderden envoorlrij trokken. Kouwelijk sclirookte hij zijn oude lijf.
Bezijden, bij de beek, hoorde liij de kinderen, ze schreeuwden,

keven, rumo'uden en schaterden en daarlioven uit lioorde liij de
stem van Moeder Diene, die de geplulrte varens bij elkaar pakte
en haar troepje naar binnen droef.

Grootvader zat nog op 't stoepje toen kleine Jenne met haar
rond blozend gezichtje om den hoek van 't huis keek; verwonderd
riep het kind : ,,Doar zit Gröva nog op 't stupien. Gróva ma'k
bie oe zitten? Dan kan Mö micn nie vienden, ik wil nog nie noar
bedde."

Ze liep op den ouden man toe, stak haar handjes naar hem op en
vroeg vleiend : ,,Gróva hol ie mien vaste as M5 kump?" Zonder
antwoord af |te wachten klauterde ze op de knie ^'an Cobus,
nestelde zich stijf tegen hem aan en nieuwsgierig vroeg toen 't
kleine meisje: ,,Gróva goa 'j weg? Mó zek da'j weg mot noar
Siemenshoffien en dat ze veur oe zal betalen en da'j niks hoeven
te warken en da'j in een kamer mag zitten en da'j doar stillekes
oe dood kunt afwachten en da we allegaar mee mag oe weg
brengen umdat et vecantie is; wie hoeft nie noar skole. Gróva
wat zeg ie noe? Vind ie et pleizirig?"

Kleine Jenne danste van pret, huppelde pijnlijk op Groot-
\'ader's oude botten, maar toch slaat hij zijn stramme arm om 't
kind heen : ,,'t Is een bie der bande, krek der Móder," dacht
Grootvader.

,,Bè j' blie dat Gróva weggoat?" vraagt de oude man.
,,Noe en of," lacht kleine Jenne, ,,dan goan we noar stad" en

ze klapt van pret in haar handjes.
,,Jenne, Jenne, woar zit ie noe weer? Dacht ik et nie, weer bie

Gróva, 't kiend wordt heelegaar verwend, 't is goed dat er een end
an kump, alla noar huus."

Moeder Diene kwam op haar klompen aangeklotst, pakte 't
kind onzacht bij den arm en verdween met Jenne op zij van 't
huis. Grootvader zat weer alleen en dacht dat het misschien toch
maar beter was als hij heenging, verder kon hij niet ,,prakkezce-
ren"; suf zag hij voor zich uit, tot op eens een stemmetje zijn oor
bereikte : ,,Gróva, dag Gróva," en Jcnne's lachend gezichtje
verdween weer snel.

Hie zou ze toch missen, dat jonge goed, benamen Jenne, de
anderen niet zoo veulc, die werden al zoo wies, die keken niet veul
noar hum umme.

Steeds hoorde hij de kinderstemmen en Moeder Diene's bedil
lende bevelen. De slinger van de pomp ging knarsend op en neer,
't water gutste; 'tjonge volk moest zich schoonmaken, morgen
was 't Zundag. Harmen, de oudste zoon, bracht de twee melk
beesten op stal; de doeven koerden, ,,dat kon morren wel is régen
wèzen ; de kikkers gongen ook zoo aan," peinsde Cobus.

't Werd Cobus te koud buiten ; moeizaam stond hij op, pakte
langzaam in zijn bewegingen de stoel bij de armleuningen en Idot-
ste met zijn klompen over 't stoepje naar den ingang, 't Werd
ook tied veur de pap, as 't op was gong ie moar weer noar bedde,
't Was warm in de boerenkamer, de pappot hing aan een ketting
boven het turfvuur, dat een eigenaardige geur in de kamer ver
spreidde.

Moeder Diene stond aan de witgeschuurde tafel en sneed dikke
plakken roggebrood die ze zorgvuldig dunnetjes met boter be
smeerde om ze aan stapeltjes op tafel te leggen, voor ieder kind
een portie. Hendrekien haakte den ijzeren pot van't vuur en kwam

3 April 1920.

1  r rl(> vracht met het maal
iG n>rt om smat op

uit de .mde <>ikenhouten lioekkaM. Dat
was het sein tot aanzitten.
Vader kwam ^•an di'

mc.t de Ixvsten doende J
twee jongsten hielden op met kmkkcun,
raapten

kl^r kleine Jen^'^^t
tafel te wachten, toen (.rootrai stiompt-
lend met zijn stoel binnenkuam

,,Alla jongens, lielpt Grova is ku t den
olden man toch me alleemg stundc ren,
toe Berend mmrt is gauw de ̂ toel ..ler
goat der moar zitten Voadei, en bc f.i i] g
<chepte Móder Diene de borden op „Me
beginnen, wil ie wel is wachten, le heken
wed heidens en hold oe stille Berend en
Dark of ik góf oe en vleer, dreigde
Moeder met de paplepel. ,,Je kiiegt der
op, dat verzeker ik oe." De pui,gens ver
genoegden zich, onder tafel elkaai nog
eenige trappen toe te dienen, maai een
tweede bedreiging met den potlepel liracht
'/jC tot stilte. Ze waren niet oningewijd
in de kracht van Moeder's handen.
Toen allen hun plaats rondom de tatel

hadden ingenomen, namen (irootvader.
Vader en Klaas de petten \'an hunne
hoofden, hielden ze voor hunni'gezichten,
alsof ze de hoofddeksels aandachtig van
liinnen bekeken, Moeder en de kinderen
\"ouwden hunne lianden en nadat kleine
Jenm- stotterend had gebeden : ,.Heere

zégen spijs en dranken amen", plakten de mannen de petten weer
op hun hoofden en na 't, ,,wel bekommc 't oe" van (irootvader,
kletterden de lepels op de borden en dacht iedereen alleen daar
aan, zich zoo gauw mooglijk ,,zat" te eten, want het was ,,karre-
melksche pap met pellegarste."
Na liet dankgebed \'an kleine Jenne even kort en krachtig ;

,,Heere danke, spijzen, dranken amen", reikte Hendrekien de bijbel
aan Vader over ; langzaam werd de plek gezocht bij t sujetten
draadje, dat aanwees bij welk hoofdstuk de lezer den \'origen
avond had opgehouden, 't Wees Prediker 3 en onder stilte rondom
de tafel en de geluiden van stal en hof, van de zoemende vliegen,
't knetterende houtvuur en den suizenden waterketel Idonk de
strakke, moeilijk beweegbare stem ; Alles heeft een bestemde
tijd, en alle bedrijf onder den Hemel lieeft zijnen tijd, er is een
tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven" . . .. Groot
vader knikte dieper en dieper, hoe \a'rder het hoofdstuk vorderde,
zijn kwastje voor op zijn pet bungelde meer dan gewoon, zijn
handen trilden, maar toen 't boek gesloten was knikte hij zijn
kleine Jenne vriendelijk toe, 't kind had zoo knap stille gezeten
en 't was zoo'n lang kapittel gewest. Daarna droeg Moeder Diene
eigenhandig Gróva's stoel bij 't haardvuur, ofschoon Juli en de
hitte 't houtvuur overbodig maakten. Cirootvader bleef zijn
gewoonte getrouw en zat in het uur voor 't slapen gaan met zijn
r'oeten op de vuurplaat, voorovergebogen, dicht bij dc-n koperen
waterketel tegenover Dirk Jan. Hij nam de pruim, hem gul geboden
uit Dirk Jan's tabaksdoos en al kauwende peinsde hij weer over
dat vreeselijke, dat angstige, dat hem maar niet met rust wilde
laten. ,,Woarumme kost ie hier noe nie blieven?" Zijn gedachten
kwamen niet verder, het soesde door zijn hoofd, altijd de zelfde
vraag, tot opeens een andere gedachte hem deed opschrikken :
,,Wanneer zol ie weg mutten?" Maar langzaam kalmeerde hij
weer en soezerig zweefde weer door zijn brein ; ,,Woarummo mok
noe weg?" Totdat zijn oogen zich sloten, zijn hoofd voorover zakte
en zijn mond gaapte. De ketel zong zeurderig bij stootjes zijn
liedje, de koeien kauwden hoorbaar, het paard trapte tegen 't
liouten beschot, de geiten stootten hun horens. Moeder Diene
klepperde met het afwascligerij in 't schuurtje, Hendrekien veegde
de vloer met figuren in 't gestrooide zand en Vader zat te slapen
tegenover Grootvader. De kleine jongens waren naar hun slaapstee
op de deel en Jenne lag met haar jongste broertje in Groot\-ader's
bedstee en ,,dat was altied nog best gegoan, moar de kienders
warden te groot, er most noe en ende an kommen." dacht Dien
,,en de olde man had ook geen rust, de kienders dreiden altied
zoo in bedde."

„Dar noe," riep Diene uit, toen Grootvader zich ontdaan had
van zijn bovcnkleeren en een klein plaatsje wilde innemen
acliter de deuren en de groene gordijntjes van de slaapstee Dar
noe, dat jonk ligt weer dwars in bedde en hie shrmt ii-kunt
wel een klokke bic um luden dan wordt ie nog X\-akfer
zon slaapkop as dat ic is !" Met een flinke duw drong ze den
jongen naar t achtereinde dicht tegen lenne mn 7,.,.
kuj <lcr f„ Voadcr, «-dt.. ruste,.- 1 < dS™ clcTacliS
d.jnen verdwenen was, deed ze de gordijnen stijf, de deuren T
kiertje na dicht; „anders waren de kienders al te ntou w
een bectien duuster kon nooit geen kwoad "
Den volgenden morgen waren allen weer vroeg in de weel

de gor-
op een

rrog wakker,
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„Et'ii boLncnminscli hef nie veule rust, der is alticd te doen en
benamen a ] dan nog naar de karke mut en dat kost noe niet

rr domineer spreken over de plaatse op SiiiKjii'slioffien. Ja, dat begreep Vader wol, ,,ze mosten dca soamen oi) nut".
Ivuim cindcihalf uur gaans lag 't stadje, waar zc ter kerke gingen ;

ze zouden loopen, ,, t lieest most ook rust hcl^lien en 't was veuls te
mooi weer om in te spannen."
(Trootvadei zat weer op zijn leunstoel aan den ingang. Hij wist

Avaarom l)irk jan en Diene naar stad gingen, een duizeling beving
1 lem, als ii IJ daai aan dacht. ,,Woarumme moest dat toch,woarumme?"
,. oadei, riepUiene vroolijkonder 't heengaan. ,,Dag Va", zei
lAii-.- i...-, - rmf n;ui 1 ° °

OU hooide mets, hij lette zelfs niet op de blauwe klokken, die tegen
t huisje aan groeiden en drukte ze met zijn stoel plat tegen den
muur. Van verre bracht de wind de diepe klokketonen van uit
<len kerktoren van 't stadje. Grootva bukte zich nog dieper, 'tvA'as
>oI de klokken hem toeriepen : ,,naar stad, naar stad".

,,Gon ik moar dood, brachten ze mien moar noar 't kerkhof".
Maar opeens schrikte hij van zijn booze gedachten, hij vouwde zijn
hfuiden en bad : ,,Hecr vergeef et mien, ze bint nie slecht veur
mien, moar t is krek of zc mien goan begroaven."

Daar kwam Hendrekicn aan de deur, ze leunde tegen den post ;
Avat zag ze blozend fleurig, haar gezichtje nauw omsloten door
't rood gebloemde mutsje, 't zih'eren oorijzer daarover, haarzon-
•daagsche jakje A'ierkant uitgesneden aan den hals, met het bonte
zijden halsdoekje en kroplap, haar beste muilen met zilveren gespen.
Hendriekien zag zoo jong en frischalseenlandmeisjeallecncrmaar
uitzien kan. Verlangend keek zc het leven in, alsof haar iets moois
zou overkomen. ,,De jonkheid", zei Grootvader, toen hij het meisje
zag staan. ,,Ie kunt et niet begriepen da'k nie biester gerne noar
stad wil, nee dat kun ie nie."

Nee, als zij maar mocht dan bleef zij niet in huis. Hendrekien
lachte, ze had pret in 't IcA'cn. ,,Dc jonkheid," Zei Grootvader en
in zich zelf herhaalde hij: ,,de jonkheid, de jonkheid."

,,Zollen ze nog lang wegblieven ? De kleinen mutten noar
Zeundagschoole en ik mag noar de Karseboom, doar speult de
gramophoon."

,,Ze mut den domineer nog spréken," zei Grootva.
,,Da's over de kamer op 't hoffien; 't mut er zoo net-

tics wèzen, ie kriegt der \'an alles en de kamer hèj allecnig;
der is ook een hof met blommen, a'j eerst de poorte door bint;
ik bin der al is ewest met Dirldn A'eur der meue ; a'j der bint dan
kom ik ook is bie oe. Aen de poorte mo'j bellen, dan kump zc oc
open doen en as 't goed volk is dan ku'j noar binnen. Wat blief ze lange
Avcg, wat zol de domineer allegaar te commandceren hebben ?"

Veerkrachtig liep ze over 't straatje naar den zandweg. Groot
vader staarde haar achterna. ,,Wat een deern was ze al, nee, die
kon het nie begriepen dat hie liever bie 't olde bleef, kienders willen
altied wat anders."

,,Doar kump ze", riep Hendrekien blij, en snel huppel deze terug
naar huis; kort daarop kAvam zc weer buiten met de groote aard-
appelpot, goot daaruit het dampende water,rammelde en klepperde
met het hengsel, schudde de aardappels, riep de jongens en de
kinderen, ze moesten voortmaken, ze mocht uit. Kort daarop zat
de familie aan tafel, de aardappelpot in 't midden, de pan met
uitgebraden spek daarnaast.
,,Wat heit de domineer gezeid?" \'roeg Hendrekicn, toen ze

even pauzeerde tusschen twee happen, ,.wanneer goan wie?"
,,Kienders beheurt niet te vroagen," paedagoogde Moeder Diene.
,,Net goed," schreeuwde de oudste zoon, ,,ze wordt veuls te

biederhand, loat ze der stille holder, ik zal 't is an Voader ver
tellen wat dat ik wète, dan ma'j nie noar de Karseboom."

,,Doar hé'j 't alweer, ik heb ook geen tied om op de deern te
letten, der mut en eind an kommen. Martdag goat Gróva noar 't
hoffien, dan mü'w' toch 't gevaar inspannen, de kiste en destod
kunnen dan achterin, Gróva der bie onder de huuf".
Op 't hooren van die blijde mare l^rak een storm van uitroepen los;
,,Ma'k mee Mó ?"
,,Ik ook Mó ?"
,,Mien he'j et beloofd."
,,Ik zal wel gauw anmaken as da 'k

kloar bin."
,,Ik kan wel op Gróva's knie zittcn."De

daad bij 't woord voegend, sprong Jcnne
van haar stoel en Idautcrde tegen den
ouden man op, die versufd zat te kijken.

[Slot volgl). M. VAN Kampen.

HET PAASCH-EI.Het Paasch-ei is ouder dan het
christendom. Reeds in de zevende
eeuw vóór onze jaartelling be
stond in China de gewoonte,

elkaar, omstreeks den tijd van ons Paasch-
feest, blauw-, rood-, of bontgekleurde
eieren ten geschenke te geven. Feitelijk ,
klimt de geschiedenis van het 1 aasch-ei bp .,
tot de grijze oudheid op. In de cosmogo- ■
nieën, scheppingsverhalen, van verschil-
lende ,volken speelt het ei-ccn voorname

DE

naar wie in Duitsch-

rol. In Kalevala, het helden-epos der Finnen, lezen wij hoe een vogel
zijn nest bouwde op llniatar's knie on daarin zeven eieren legde,
waaruit het heelal ontstond. En Santapatha Brahmana, d.i. het
twi

man,

booldei -

van het morgenrood, den wasdom en de lente -
land het Paaschfeest nog altijd Ostern heet —gewijd was, als aan
Holda de godin van A'egetale en animale vruchtbaarheid.

Bij ónze Oostelijke naburen zoekende kinderen op Paaschmorgen
onder het zingen van een deuntje als

,,0, Osterhaar, o Osterhaas,^^
,,Leg dyni Eier bald ins Gras,

de eieren, welke, zooa:is Gezelle zegt, de mysterieuse, mioit geziene
Paaschhaas gelegd heeft. Volgens de legende, toch, is de haas
een, door Ostara in een viervoeter gemctamorphoscerde vogel;
in verband met zijn vroegeren bestaansvorm, heeft hij, naar het
volksgeloof wil, liet vermogen eieren te leggen.
Het Christendom, niet bij machte zijnde eeuwenoude gebruiken

uit te roeien, heeft zijn accommodatie-stelsel ook ten opzichte van
het Paasch-ei in toepassing gebracht. Vandaar dat wij in den Duik
Almanak bij Paschen vinden aangeteekend : ,,_Het ei is een nieuw
steencn graf, dat er in is, schijnt dood, maar t kan weer levende
uitbreken ; het is 't beeld van ons Heeren \-errijzenisse . Het
,.gekerstende" ei kreeg nu ook een anderen oorsjrrong, immers
het zijn thans, zooals men den kinderen vertelt, de oude klokkt^n,
die op Schortel Woensdag naar Rome gingen om gewijd te worden
en na haar terugkeer ..geheele vlagen eiers werpen, slinks en rechts,
als zij den eersten keer geluid worden, op Paaschavond.
Dat men de Paasch-eieren gaarne rood kleurt, wil de legende

verklaren uit de omstandigheid dat de bloeddruppels, welke op
Golgotha uit Jezus' wonden vloeiden, op den grond stolden tot
roode eiervormige steenen. Maar dichter bij de waarheid staat
zeker de verklaring, welke de roode kleur in A'erband brengt met
Ostara als godin A'an het morgenrood.

Nergens bracht men het zoover in het kleuren en versieren der
Paasch-eiercn als bij de Huzulen, een volksstam in de Oostelijke
Karpathen. i) De Rutheensche atouw beschouwt het schilderen als
een godsdienstigen plicht en legt zich met veel voorliefde en groote
toewijding op dezen arbeid toe, welke aan de batikkunst doet
denken. Tot de symbolen, welke op de eieren uitgebeeld worden,
behoort zoowel de visch — de letters van het Grieksche wooid
,,ichthus", d.i. visch, zijn de beginletters der woorden „Jezus
Christus Zoon van God Zaligmaker" — als de Goede Herder,
terwijl ook het Lam of Agnus Dei niet ontbreekt.
Er zou voorts heel wat te vertellen zijn over het zoogenaamde

Eierloopen, zooals dit in 't land A-an Hessen gebruikelijk is, en
over het Eiertikken en den Eicrdans en andere oude gebruiken,
bij welke het ei een hoofdrol speelt. Ook zou hier ter sprake ge
bracht kunnen Avordcn het overbekende sprookje van Blauwbaard,
die, als hij op leis gaat, aan de drie zusters een ei en een sleutelbos
ter hand stelt, welke beide voorAvcrpen van ouds de attributen van
Holda waren, het ei, gelijk wij boven zagen, als symbool der vrucht
baarheid, terwijl de sleutels dienst deden om de schatkameren der
aarde te ontsluiten. Maar mijn opstel mag niet te veel plaatsruimte
in beslag nemen; daarom eindig ik met een ,,Fröhlicke Oslcrn !"

F. W. Drijver.

i) Zie het geïllu-slrecTd artikel in ..Buiten" van 7 April 1917, blz.
163—166. Bed.

De Oude Kapellanie te Hoensbroek.
Wij geven hieronder de afbeelding van de z.g. oude Kapellanie

te Hoensbroek, zoo schilderachtig gelegen. Het was eigenlijk de
ambtswoning van den slotkapellaan en werd in 1787 door den
bouwmeester Horsmans gebouwd, eigenlijk misschien verbouwd,
doch wij weten dit niet zeker. Reeds sedert jaren is dit gebouw
door particulieren bewoond, daar er sinds de 19e eeuw geen
slotkapellaan meer is aangesteld.

"CA -i-- .

 OUDE KAPELLANIE TE HOENSBROEK
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DE lERSCHE WOLFSHOND.Een koninklijke Iiond is de lersclie Wolfshond, met een stam
boom zóó oud als slechts weinig vorstengeslachten kunnen
aanwijzen. Men zegt, dat zijn stam de geweldige honden
leverde, waarmede de Romeinsche legerscharen ten strijde

trokken om schrik en verwarring in de vijandelijke gelederen
te brengen. Men zegt dit, maar men weed het niet. En het
is niet noodig zich op enkele vage uitdrukkingen \'an Romeinsche
schrijvers ti: beroepen om zijn stamboom tot dezen vermoede-
lijken ouderdom op te voeren. Want door vaststaande gegevens
kan dit ras zich op zulk een eerbiedwaardige oudlieid beroepen,
dat het overbodig is daaraan nog enkele oncontrolecrbaie eeuwen
toe te voegen.
De oudste mededeeling omtrent den lerschen Wolfshond dateert

uit de tiende eeuw, toen de lersclie koning !Myrkiarton een hond r^an
dit ras, den geweldigen Samr, ten geschenke gaf aan zijnen schei
denden gastvriend, den Viking Jarl Gunnar, die den hond met zich
mede nam naar Noorwegen.
Het was een beu'ijs van hooge onderscheiding, waarmede

Myrkiarton zijnen gast vereerde, want de lersclu^ koningen hecht
ten een buitengewone waarde aan deze majestueuse honden, welke
hunne onmisbare metgezellen waren, wanneer zij ter jacht trokken
op wolf en hert. Steeds bevonden deze zich in de omgeving hunner
koninldijke meesters, niet slechts wanneer zij buiten in het vrije
veld, in rappen gang den snellen jachtstoet volgden, maar ook daar
binnen, in de zalen van liet vorstelijk paleis, rustten zij uit van de
vermoeienissen van de jacht, aan de zijde liunner koninldijke
gebieders. Zóó onafscheidelijk waren zij met lien verbonden,
dat zij steeds als schilddragers op de wapenscliilden der lersclie
koningen voorkwamen, met de kenspreuk, waarmee in slechts
enkele woorden zoo uitnemend hun karakter geteekend wordt ;
,,gentle when stro keel, fierce when provoked."
De lersche MMlfshond uit die dagen was, zooals wij hem heden

nog kennen, groot en machtig van gestalte, ruig behaard, trouw
aan zijn meester, zacht van inborst voor wie goed voor hem waren,
maar gevaarlijk jegens allen die zijn toorn opwekten.

Hij werd vooral gebruikt bij de wolvenjaclit, en zelfs bij de
jacht op den thans uitgestorven lersclien eland wist liij door zijn
buitengewone lichaamskracht groote diensten te bewijzen.
Eeuwen lang leefden deze honden voort aan de zijde der lersche

koningen, om hunne vele voortreffelijke eigenschappen geprezen
door den volksmond, bezongen door de nationale barden, totdat
wij in een rcgeeringsstuk van het jaar i()52 als het ware eene
officiëcle erkenning liunner verdiensten vinden. In dat jaar tocli
\'erbood Cromwcll dat ,,Wolfedogges" uit Ierland naar Engeland
gebracht zouden worden. De reden van dit verbod, welke in het
stuk zelf vermeld wordt, was de groote toename van het aantal
wolven op het eiland, waarvan de veestapel belangrijke nadeelen
ondervond. Door den uitvoer van wolfshonden te verbieden, wilde
hij den achteruitgang r-an het ras tegengaan, dat zulke belangrijke
diensten kon bewijzen bij de uitroeiing r'an de ge\'reesde roo^■ers
van het r'ee.

!Met behulp hunner lionden wisten de edelen en boeren aan den
wolfsplaag het hoofd te bieden, op zulk een afdoende wijze, dat
deze roofdieren volkomen uitgeroeid u-erden en niet meer op het
eiland \'oorkwamen.

IMaar daarmede was het lot van den lerschen wolfsliond be
zegeld. Hij had zijn taak volbracht, er bleef geen plaats mecr
voor hem over in de kasteden der edelen, in wier lianden hij na

de verdwijning van het ^oXm Tten e^rT^:^
van deze edele in 1770 Oliver (ioldsmith,
waren zij zoo zeldzaam geuo , honden, bij de
een lerscli natuurondei zoe u , uolfshond er speciah' imWing

a.. -'.na.- *.,.«.5
gehad heeft. _ c,„.rtni;ins Cabinet", dat in 1803

)nd
Ifs

gen
ras

door eene afbeelding vergezeld h'-^^^'^'^YntVzoo^ th!u«
die volkomen gelijk is aan de e.xemplaun zooai. .1

"'want dat dit uitstervende ras van totalen midergiuig

C, Steenbergh,
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e.xcmiplaren bijeen te brengen, die als .PfYi"^"?l van den ouden
1  n 4 f w'1'»rm« • lill llL't llflsttl V clll Clt H OlKlCIl(.-ene doelbewuste iokkeiii, waai lilt CU iii| iiGLit « ^ r i. :koningshond beoogde. De ergste moeilijkheid waarnuMe Captain

(b'aham te kampen bad, was bet tt-niKbuaigen \ an a .V
zijn vroegere gigantesqiie grootte, welke zeer bepaaldelijk eei de
voornaamste kenmerken van h.et ras in de dagcm van
glorie geweest was. De zuivere afstainiTH-lingeii ciiMor^c '
sche Wolfshonden waren gedegenereerd en ^■ooral 111 dit opzicht
sterk achteruitgegaan. Cajrtain Graham zag zich da" oMc genood
zaakt om tot kruisingen met andere rassen zijn toe\ fut l,t te ik mi n.
lietgeen niet alleen een zeer lange weg is om een bepaakl las te
verbeteren, maar waarmede men tevens voor alleilei onvei-
wachte verrassingen kan komen te staan. De Deenschv dofj, t e
Scliotsclie en Russische Windhond, werden voor deze kiiiisings-
doeleinden gebruikt. Zooals te \-erwachten was, vei toonden de
eerste fokproducten een groote wrscheiclenheid van typen. Maai
onvermoeid zette Captain Graham zijne jrogingen \-oort, en na
enkele generatics begon er reeds meer eenheid van t\ jre in zijne
honden te komen. Na ongeveer dertig jaar, omstreeks 1880, luid
hij zijn doel bereikt, en was de lersche Wolfshond wedenun her
steld in zijn vroegere gedaante zooals men liem kende uit oude
beschrijvingen en afbeeldingen. De belangstelling \'ooi dit oei-
oude ras, welks geschiedenis zich telt met i'euweii, iiani mei'i en
meer toe. Verschillende fokkers begonnen zich \(wr dit uit zijn
asch verrezen hondiairas te interesseeren en op de Engi'lsche ten
toonstellingen verschenen steeds meerdere en fraaiere honden.

Toen in 1902 een nieuw Iiu'sch regiment opgericht werd, de ..frish
Guards", ontving dit een der schoonste e.xemplaren van het nationale
ras, ..Rajali of Kidnal", ten geschenke, een jirijswinnaar \'an cle
groote Kennel Club Sliow. Door eeiie commissie, aan welks hoofd
de commandant van het regiment Lord Powerscount stond, werd
de hond te Londen op de tentoonstelling in ontvangst genomen om
daarna te Dublin, in tegenwoordigheid van alle mansch.appen,
irlechtig als regimentsliond ingewijd te worden.

Ook in andere landen traden liefiiebbers op, die zich aangetrokken
voelden door het statige, indrukwekkende voorkomen van dit
grootste aller hondenrassen. In .Amerika xdnclt men thans \'ele
fokkers dezer honden, maar vooral in Canada en .Australië zijn zij in
hun element, daar zij hier kunnen \-oldoen aan hunne aangeboren
jachtinstincten bij de vervolging van coyoti'S en dingo's, de schrik
der kudden, waaronder deze roofdieren groote schade aanriciiten.

In Nederland is de lersche Wolfshond slechts schaars ver
tegenwoordigd. Op hondententoonstellingcn ziet men slechts af
en toe een enkele verschijnen. Heel \'ec>l meer dan een stuk of
tien hevinden zich niet binnen onze landsjialen. Hetgeen te be
treuren valt, omdat deze honden niet slechts om hun uiterlijke
lioedanigheden, maar ook om hunne innerlijke eigenschapjien,
veel meer waardeering verdienen, dan hun tot heden hier tv hmdv
is te heurt gevallen.

Zeker — in di- steden zijn zij niet oji hun jrlaats. In drukke straten
met veel verkeer hooren zij niet thuis. Maar daarbuiten, in de wijde
ruimte, waar zij kunnen hollen en rennen, daar xoelen zij zich in
hun element en ook daar jras komt hunne majestueuse licliaams-
gestalte tot zijn \-olle rec.ht. Kan men zicli een schooner bewaker
van een groot buiten voorstelhm dan zulk een statige, ruige
wachter, die zijne ledematen uitstrekt oji ven breed gazon of
zelfbewust zich voortbeweegt op zijn nach.telijke rondwandeling
rondom het aan zijne zorgen toe\-vrtrouwcle huis ?

M'ant als waakhond is de lersche Wolfshond moeilijk te over
treffen. Reeds zijn uiterlijke verschijning boi'zemt schrik in.
Daarbij bezit hij een onverbeterlijke trouw aan zijn meester.
Hij is geen allemansvriend en toch niet ge\-aarlijk. A'oor vreemden
interesseert hij zich niet, maar behancUdt hen met voomame
onverschilligheid, zoolang zij zicli niet ^•e^grijpen aan zijnen meester
of diens bezittingen. ATilsch is hij niet, doch. wel wantrouwend.
Den \roemdeling, die het aan zijn zorgen toevertrouwde erf
betieedt, zal hij niet onverlioeds te lijf gaau, maar hij zal hem
niet uit het oog verliezen, hem \-olgen waarheen hij gaat, om dan
slechts in te grijpen, wanneer op onmiskenbare wijze de booze be
doelingen van den vreemden bezoeker gebleken zijn.

Maar wie zal met zulk een geleider aair zijm- zijde aan mogelijke
sleclite voornemens gevolg durven geven ?

Mr. P,\n. L.-\mbkkts Hurkelbrixck.



3 April 1920. BUITEN 167

WONDERE VERHALEN

UIT DE WILDE NATUUR
DOOR

F. St. Maks.

{Geautoriseerde vertaling van S. J. Barentz-Schönberg)

IV.

DE DRIE EIEREN.MYLORD ging alleen op jacht, zooals hij altijd deed,
maar hij jaagde nu voor twee, en in plaats van zijn
prooi op de plek zelf op te eten — zooals in vroegere
vrije en wilde dagen — moest hij ze nu naar huis brengen.

Daarom doodde hij op bescheiden schaal. Nu en dan moest hij zelf
een poosje op de eieren zitten ; maar men kan niet zeggen dat hij
plezier vond in het langzame, afschuwelijke, geduldeischende
werk : broeden genaamd.
Den eersten dag had hij tegenspoed. Zich met die buitengewone

snelheid, die karakteristiek voor hem was, uit het nest werpend,
maakte hij jacht op een troep kauwen. Dit zijn gemeene, laagstaan
de schepsels, die onbeschaafde taal uitslaan en zij weten veel meer
dan goed voor hen is. Dit wordt bewezen door het feit dat zij on
middellijk vlogen naar het ravennest een kwart mijl verder langs
de rotsen, en daardoor kwam het dat de slechtvalk, bliksemsnel
vliegend om hen te achtervolgen, zoodanig geplaatst was, dat hij
niet veilig een groote, zwarte schaduw kon negeeren, die boven
hem was, en een tweede aan zijn rechterkant. Het
waren raven, en de raaf is de grootste vijand van
den slechtvalk.

Nu wist de valk wat de heele rest in de

wildernis weet, en dat is, dat hij, die ruzie
zoekt met een raaf in broedtijd, een
dwaas is. Hij mag plomp wezen en hij j:
is langzaam, maar er bestaatgecn vogei
die het vliegend op den duur van den
raaf wint.

Als het twee maanden vroeger
was geweest zou de slechtr-alk een
kauw gedood hebben zelfs onder
de schaduw van de ravenvleugels,
zoo noodig, en het ongelukkige
dier het laatste levensvonkje laten
uitspartelen in de zee onder hen.
Hij zou ook de raven zoo opgejaagd
hebben en omcirkeld, als zij ge
waagd hadden hem lastig te vallen
— ofschoon dat een brutaal stukje' ,
is voor welken vogel darr ook — dat
de zwarte blij geweest zon y.Vpa er le
vend af te komen — ol te blijven waar
hij was en zijn leven te verbezen.
Nu echter was bij bezield, door deverg,e-

felijke lafhartigheid van een echtgenoot en
vader— een vreeselijken angst, die den dapper
sten kan overvallen ; en dan, zijn taak was voed
sel te zoeken en niet te r^echten tegen de helft
r'an de laagstaande r'ogels langs de klippen.
Daarom verhuisde hij als de toor^enaar, die \'an
de eene plaats naar de andere ging, alleen maar
door het te wenschen, maar in dit geval werd de
bijna oogenblikkclijke verplaatsing van het eene
punt van den horizon naar het andere door werkelijke vleugels
gedaan — een veel grooter wonder.
Zoo bevond hij zich vijf mijlen verder boven de moerassen,

waar hij eveneens een tureluur vond ; en hij begon er jacht op te
maken — en door dit te doen beging hij een grove \-crgissing.
Nu is de tureluur — een steltlooper met een roodcn bek en roode

pooten en, van middelbare grootte — de eenige vogel, waarvan het
goed is dat ze opgegeten worden, daar hij zoozeer in aantal toeneemt
en dat eischt dus de allergrootste slimheid.

Deze tureluur vloog naar de wolken, zoodra hij mylord liacl
gezien, juist een graad minder snel, dan mylord hem volgde.
Toen echter de valk halverwege omhoog was, vliegend met een
snelheid van niet minder dan zeventig mijlen per uur, schoot de
tureluur langs hem heen, naar beneden gaande.

Dit was een verandering van taktiek, verbluffend in zijn on\'cr-
wachtheid, en voor de valk geheel de bedoeling daarvan begreep,
vloog de tureluur weg, ver weg op grooten afstand, met een lang-
gerekten en spottendcn kreet : ,,Työp ! Tj'öp !" Bovendien vloog
hij laag bij den grond en bleef zoo vliegen, slechts een \'oct of
twee boven het jonge gras, tot liij uit het gezicht was van den ge-
vreesden vijand, want hij wist maar al te goed dat geen slechtvalk
zijn moordende neerdaling durfde doen naar een vogel, die dicht
bij den grond vliegt, opdat hijzelf niet verpletterd zou kunnen
worden voor hij zijn razende vaart kan inhouden.

Mylord keerde om met een woedenden schreeuw, kort en sclierp,
die neergeschreven zou kunnen worden als : ,,Kek, kek 1" en vloog
weg op zoek naar iets anders.
De oogen van alle roofvogels zijn wonderbaar, en daardoor

bemerkte hij den wilden mannetjes eend — die, terugkeerend r-an
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het een of andere vrijgezellenpretje, onderzoekende kringen be
schreef hoog in de lucht, eer hij zijn groenen hals waagde tusschen
het riet, waar zijn wijfje het huishouden deed.

Die woerd kwam neer in het riet, dat is zoo, maar niet zoo als
hij verwachtte — veel sneller dan behoorlijk was voor eenigen
vogel, en onder het vallen kopje duikelend. De slechtvalk was neer
gestreken uit het oneindige in een sissende vaart, en den ongeluk-
kigen eend doorborend met den spoor van zijn rechterpoot, had
hij diens leven uitgebluscht zooals iemand een electrisch licht
uitknipt. Zoo leefde hij, die vorst onder de roofvogels, vijf dagen
lang, ongehinderd, doodend om te leven, en eens — dat was op
den vijfden dag, moordend voor plezier — en de schuld werd
eenige uren later geboet.
Nu is het geschreven in de wetten der wilde natuurbewoners,

dat geen viervoetig dier of vogel mag dooden zooals de menschen
alleen uit lust om te dooden, behalve alleen de wezelsoort. Het
breken van deze wetten brengt wreeden rampspoed aan den over
treder.

Toen Mylord hals o\'er kop uit zijn hol neerstreek, trol hij een
ongelukkigen papegaaiduiker uit pure kwaadaardigheid, greep
hem eer hij het water bereikte, sleepte hem een eindje voort en
omdat hij nog tegenstribbelde en zwakjes vocht, liet hij hem neer
vallen in de rollende golven onder hen. doen verdween hij, zonder
z^Jfs zijn kop om te keeren over de rotsen om jacht te maken op
een goudpluvicr.
En dien avond, bij zijn terugkeer vond hij reeds den rampspoed,

die hem wachtte.
Het was zijn gewoonte zijn thuiskomst aan te kondigen door een

gerekten, huilenden kreet, aldus ; ,,Kie—ark" ; van meer dan
duizend voet hoogte zich recht naar beneden te laten

vallen tot aan den ingang van het hol, weer op te
stijgen tot op groote hoogte als een levende

kurkentrekker, en deze manoeuvre twee of
drie keer te herhalen.

Dien middag echter bleef hij midden
j/j zijn eerste neerdaling steken en

opzij met uitgespreide vleugels,
als razend in de lucht zwevend, en
de kreet stierf weg halverwege zijn
blauw-zwartcn, krommen snavel.
Zijn wijfje zweefde met haar

kop naar den wind — want het
was ongeveer een halve mijl \'an
de kust af. Zij hing op nauwelijks
bewegende vleugels op niet gi'oote
fioogte, en met haar gezicht naar
hetho\,enz\i zet niets en bleef,
betvaVve een keer — zwijgend gcdu-
Yende aWes wat volgde.
Mw was tets VYecnvd gckeinvzinnigs
e\\\i\ynasy)C.okac\\tYgstn de grimmige
ew weeseXv^ i.wtygende Mewegingtoos-
Vvvd vaw d\ew gjemVewrootvv^get, aWeen

sgmete .ronde eewzaamkcid
— want de aoY\ grngV^rst onder — van v.ee

en lucht.
Een man was in het hol.
Mylord, open neer zwevend in een mijkmlange
bocht boven zijn wijfje, zag dit. Zijn schril, woe
dend geschreeuw gierde heen en weer; ,,Krark,
krark, krark 1"
En zijn wijfje, haar kop half omdraaiend, ant

woordde eerst met het eigenaardige, treurige
,,kic—ark !" en toen met den luiden, schrillen

schreeuw van de angstige wijfjesvalk : ,,Kwark !"
En dat was van het begin tot het einde het eenige geluid, dat

zij liet hooren.
Na een zekeren tijd — het waren werkelijk slechts minuten,

maar het .schenen den wachtenden vogels uren — kwam de man
naar buiten.

De slecbtvalken hadden geheel het feit over het hoofd gezien,
het absoluut wezenlijke feit, dat de reusachtige, neerhangende
steenklomp, die half den ingang van het hol verborg, eveneens
een weg verborg, die begaanbaar was voor een behendigen man
om van den rotstop af het hol te bereiken. De man kwam naar
buiten, zoooals wij reeds zeiden, en langs dien weg omhoog Idim-
mend, liep hij naar een opgestapclden hoop heidekruid. Hij kwam
er niet weer uit en dit feit werd opgemerkt door Mylord.

Mylady, \'ol r-an het woeste ongeduld, dat een speciale Irehept-
heid van moeders is, keerde als een donkere streep naar het nest
terug ; Mylord zwierf heen en weer in de lucht.

]\Ien zegt onder de dieren der wildernis, dat waar menschen stil
neerb.urken, de dood rondwaart. Iflylord was daarom niet op zijn
gemak. Hij zou gaarne willen wetim waarom die man zich. verborg
op de wijze der wilde katten, die in liet woud in de nabijheid
rvoonden ?

Het was zijn plotselinge, waarsch.uwende kreet, die — toiai hij
langs den ingang run het hol vloog — Mylady naar buiten dei'd
fladderen, voor de tweede maal, oji een vreemde, onthutste wijze.
Welke verbazingwekkend was voor zulk een \lieger.

Zij wierp een snellen, doordringenden blik o\'er de rots, terwijl
zij zeewaarts rdoog. Mannen kwamen over de rotsen. O, schrik !
RIeer mannen ! Zij kwamen, zij bku'en bo\'en het hol stilstaan —

h.
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iedereen had kunnen weten, door de verspreide veeren, die overal
in het rond lagen, wie er beneden woonde ; zij praatten samen.
En de man in het heidekruid gaf geen geluid.
Weer daalde met hjsmakcn van z\vare touwen en \'eel be

spottelijke voorzie]itigheid, een man af naar het nest. W at liij daarin
deed, wist niemand, maar toen hij terugkeerde bij zijn mededuivels
zagen de vogels hem lum drie eieren aanreiken — de heele Hemel
had er in de oogen der \'alken niet \'oor kunnen betalen — en
zij hoorden hem het holle gekakel uiten, dat zooals zij wisten,
de gewoonte der menschen was, als ze plezier hadden.
En de mannen vertrokken snel, nog kakelend, o\'er den top der

nhs, en nauwelijks was het laatste grinnikende hoofd verdwenen,
of de man uit het heidekruid verscheen. Hij had precies zeven
minuten noodig om naar het nest te klimmen en weer terug.
Deze man was nog gekker dan de rest. Hij k;dvelde nog \-eel

dwazer dan zij deden. Hij ging zelfs o]) den top der rots liggen en
kakelde als een lialf dozijn kippen, tot groot gevaar van zijn
leven, want hij rolde kakelend
heen en weer.

Toen vertrok ook hij plotseling.
En diejre rust keerde weer bo

ven die kreek, en de zeevogels,
de raven en de kraaien, de toren
valken en dcdui\'en kwamen terug
in hun nesten. ."Mleeii de valken
waren stil. Het was bijna donker
voor zij ten slotte liun angst over
wonnen en naar binnen gingen.
Mylady gleed het eerst naar het

nest, terwijl Mylord nog angstige
kringen in de lucht trok. Plot
seling \'erschcurdc haar door
dringende kreet de lucht — een
kreet overvloeiend van vreugde —
waarna Mylord uit den hemel
naar beneden tuimelde, alsof hij
aangesclioten was, als een duiken
de zalm in het hol schoot, zeven
en dertig seconden doodstil stond,
en onder zijn gefronste wenk
brauwen uit staarde als iemand,
die een wonder aanschouwt.
Daar waren de eieren, alle drie

ongeschonden, ongebarsten, en
zelfs alle op hun aangewezen
plaats. Maar noch liij noch zijn
wijfje konden begrijpen, hoe die
tooverij was geschied

■ — Kijk, zei de natuurvorscher
twee maanden later tot zijn
vrouw. Ik had ze zoo lang bespied,
\-an hun paring af — altijd door
een verrekijker — dat ik mij
in zekeren zin verantwoordelijk
voor hen voelde. Toen ik dus

hoorde hoe twee agenten voor ver
zamelaars in de koffiekamer van
het hotel plannen bespraken om
den volgenden dag het nest te
plunderen, voelde ik mij gerecht
vaardigd om dezen lieeren een
poets te bakken. Ik verkreeg drie
van de rondste fazanteneieren,
die ik van Lord Lincairn's jacht
opziener kon bemachtigen, Ideur-
de ze zoo goed mogelijk als slecht-
valkenciercn, legde ze in het nest
even voor de mannen den vol

genden dag kwamen, en ging in
een hoop heidekruid liggen om
ze te bespieden, met de werkelijke
eieren naast mij. O, het was een
heerlijke plundering !

■ Je hadt moeten zien hoe zij
lachten, omdat zij de wet hadden
ontdoken en eieren van slechtvalken hadden gestolen, Ho, ho, hol
Maar toen zij verdwenen waren en ik de werkelijke eieren weer
in het nest had neergelegd, lachte ik tot de tranen over mijn wangen
rolden en viel bijna van de rots af. En ergens in Engeland is een
verzamelaar, die stellig een hoogen prijs betaalde en u ongetwijfeld
met grooten trots een volledig nestvol in Engeland gevonden
fazanteneieren zal tooncn, die dienst doen als slechtvalkeneieren.
Ten minste als de verf er nog niet is afgegaan."
— En wat gebeurde daarna ?" vroeg zijn \touw.
— O, uit het eerste ei kwam een donzige, vloekende, witte dui

vel van een zoon uit het Huis der Sleclitvalken op den 14011 Mei
en de laatste vijf dagen later."
— En daarna?" vervolgde de dame.
— O," zei de natuurvorscher, zich gereed makend om de kamer

te verlaten, ,,dat is weer een ander verhaal "

Extract uit een officiëele catalogus van de verkooping der

Foto C. Steenèergk.
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ornithologische verzameling, het eigendom van
Hambold, Esq.

Groep I. Drie Engelsclie Slechtvalkeneieren,
uitstekenden toestand. Deze eieren zijn eenig

wijlen L. W. A.
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type behooren, tot nu toe onbekend bij via'zamelaais. ()m deze
reden werden zij door den oi'erleden eigenaar zi'er op prijs gesteld.

De Legende van Dan-no-Ura.
Met het jaar 1185 eindigen de Japansche middel-eeuwen, waar

van de vier laatste decenniën werden gekenmerkt door een hard
nekkiger., bloedigen strijd tusschen twee \-oorname geshichten
van krijgslieden, de Taira's en de Minainotu s. Na i'eii koite
overhecrsching der Minamoto's, wisten di'Ze opnieuw den strijd te
doen ontbranden, die in 1185 met den zee slag van Dan-no-Lra,

absolute nederlaag der Taira's eindigde. De jonge keizer
An-toku kwam met zijn groot
moeder in de golven om en een
gruwelijke slachting werd onder
de Taira-krijgslieden aangericht.
Aan dit beslissende wapenfeit
wordt de JajianniT nog heden ten
dage herinnerd, door l en schoone
legende, die de volksverbi'elding
daaraan verbonden heeft.
Elk jaar opnieuw, in het be

gin \-an den regentijd, leveren in
de nabijheid van IJi myriaden
vuurvliegen viTWoede gevecliten
boven de .Setr -rivier, die als Yodo-
gawa bij Osaka in zee uitmondt.
Deze insecten, die door middel
van een licht-apparaat aan het
achterlijf een, in momenten \ an
angst of pijn sterker-gloeiend,
licht verspreiden, hoopen zich op
aan de ri\uer-oevers, dringen
\'oort over het water en komen
ten slotte in botsing. Volgens
ooggetuigen vliegen zij \ aak zoo
diciit opeen, dat de zwermen op
lichtende wolken gelijken, die dan
door het conflict snel uitéén-
spatten. De rivier is, na het ge
vecht. met de lichtende insecten
lijkjes overdekt en dichterlijk
noemt de Japanner haar in dat
stadium: ,,de hemelsche rivier".
Er komen in Japan twee

sot)rten van vuurvliegen ̂ ■oor, die
bekend zijn onder de namen
Minamoto- en Taira-vuurvliegen.
De bevolking, in haar naïef bijge
loof, ziet namelijk in die vechtende
diertjes, de geesten der krijgslieden
van tweëerlei geslacht, die, door
hun wederzijdschen haat, zelfs in
het graf geen rust kunnen vinden.
En zoo hweren volgens dt; legende
van Dan-no-Ura, elk jaar opnieuw
de elkaar vijandige krijgslieden,
MinanotüS en Tairas, hun bloedi
gen veldslag boven de donkere
wateren der Cqi-rivier.

Het bovenstaande ter nadere
N erklaring im aanvulling van het
eerste der reeks ,,Kwaidan of Ge
heimzinnige verhalen uit het oude
Japan," opgenomen in ,.Buiten"
■\ an 20 December 1919. D. R.

Het Staalhof
te Amsterdam.

De merkwaaidige gevel van het vo(jrmalig Staalhof te Amster-

VOORMA LIGE „STA .4 LH O F''
STAAESTRAA'F TE AMSTERDAM.

cenige dagtn in nieuwen luister. Het is tlians weder een genoegen
te zien naar dezen gevel met zijn als — zij 't ietwat stijve - fes'
tocnen geplooide stukken laken om den top, gesierd met de keizer
lijke kroon, waaaronder, m een cartouche, Amsterdam's wapen
zich vertoont. De gevel, die van 1(141 dagteekent, is blijkbaar met
zorg gerestaureerd. Intussclicn willen wij niet verzwijgen, dat de
wijze\\ aarop de bov enste helft der ramen is behandeld (die v an opzich zelf fraai glas m lood is voorzien, dat echter aan de buitenzijde

" ^""«ebracht, wat iets vlaks gc-eft en bovendien devr , " scliaadt) ons niet bekoort.Met belangstelling wachten wij af. wat er worden zal van het
her gnnomen v.m. Arsenaal (de „Militiezaal")aan het bingel. Mat reeds thans te zien is, belooft veel!


