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BOEK III

jys

vroeg Sürsson.
CLII.

hun cillen vertelde
„Wel, wat is er met de boot.--
,,Niets, maar het weer staat me met aa
Dit was alsof hij, een ^stod dan zij; de

dat h.j meer afwist van
opmerking werd dan ook zwijgend ontv ange ,
Sürsson. beter vindt kunt u
„Wel," antwoordde deze. „als ̂  .. Hij stond

haar binnen brengen, maar ze ligt goe jaaj-s
op en samen begaven zij zich naar de land g p
De wind kwam met sterke rukken, maar ,

helder als kristal. Er lagen nog " jg, skars-
naast de „Helga" aan de landingsplaats, de rest der Ska .
stödsche visschersvloot bevond zich in de • _
„Het kan zijn dat ik mij vergis,

„maar ik voel dat het beter is haar in veiligheid te breng ̂
wij zullen dat dus doen en de anderen laten zeggen wat ze
willen

de hemel was

Het kan me niet schelen dat ze mij uitlachen. J"^ss

de Fulmar

TORM in je oog!" zeide Magnuss vervolgens. ,,Je
kent het weer aan den Breidifjord niet. Ik wel,
omdat ik hier ben geboren. Er komt alleen maar
een sterke bries, dat is alles."

•,,Is 't eb?" vroeg Ericsson.
,,Ja, het is aan 't keeren."
,,Wel, dan ga ik de boot in de haven brengen."
,,Ik zeg je dat er niets anders gaat gebeuren dan dat we

een sterken wind krijgen," zeide Magnuss, op een snauwe-
rigen toon. ,,Waar ze is, is ze veilig en het is in 't geheel
niet noodig om haar van haar anker los te maken op dit uur
van den nacht."

Ericsson weifelde. Hij wist dat Magnuss geen sukkel, en
goed op de hoogte was van de weersgesteldheid op de West
kust. Indien hij de boot zou verleggen en zonder bepaalde
reden in de haven brengen, wist hij dat Magnuss hem in de
oogen van de gehpèle plaats belachelijk zou maken. Toch gaf
zijn zenuwgestel hem de waarschuwing, dat er een groote
verandering in aantocht was ; zijn huid was droog en voelde
onaangenaam aan en de vreeselijke onrust welke hem beving,
was grooter nog dan de physieke onbehagelijkheid.

Hij keek weer op den barometer ; zelfs in deze paar oogen-
blikken, sedert hij er naar had gezien, was het kwik alweer
gedaald. Bijna onmerkbaar, weliswaar, maar toch.

,,Ik breng haar binnen,"zeide hij. ,,0f 't gaat waaien of
niet, zij is beter in de haven."

Hij verliet het huis.
Toen hij bij de herberg was gekomen, trad hij binnen en

vond er Sürsson, die met de anderen over de politiek rede
twistte, onder het genot van een glas gemberbier.

,,Ik ga de boot in de haven brengen," zeide hij.

Magnuss zegt, dat hij deze kust beter ken ^ .
anders, dat kan best zijn, maar ik zeg je van t wec^
het nu op de oost- of de westkust is — je kunt
wat er onder den gezichtseinder gebeurt, voor het te laat
Natuurlijk kan een blinde soms een storm voorspellen maar
ik zeg je als waarheid, dat somtijds de zwaarste stormen
plotseling uit niets schijnen voort te komen en eerst als je ei
middenin bent, begint de barometer te vallen.
„Waarachtig, dat is zoo," antwoordde Sürsson.
Zij roeiden naar de „Helga", wonden het anker op, zetten

de machine in beweging en de boot trekkend, begaven zij zich
naar de haven. T^ k 1

Hier legden zij haar stevig vast en roeiden terug. De hemel
was helder als kristal, maar de wind was plotseling geheel
gaan liggen. Ver achter Flatey was de hemel dof en somber,
langs de zeezijde verderop, was er geen ander teeken, dat er
gevaar dreigde.

Bij zijn thuiskomst vond Ericsson Magnuss in bed. Hij zag
nog eens op den barometer. Het kwik was wel twee en een
hal ven centimeter gedaald.
Een oogenblik kwam het bij hem op om de twee andere

mannen te waarschuwen, wier booten nog buiten lagen; de
herinnering echter aan de uitdrukking van hun gelaat, zoo
even in de herberg, hield hem hiervan terug. Ook waren dit
eigenlijk booten die Gudmundsson toebehoorden en hij had
er geen lust in beleedigingen te moeten slikken in Gudmunds-
son's belang.

Geheel gekleed ging hij te bed liggen en viel weldra in diepen
slaap.
Twee uren later werden Ericsson en Magnuss opgeschrikt

door het geloei van den storm, w^elke boven Skarsstöd los
barstte.

Indien zij minder vast hadden geslapen, zouden zij hem
hebben hooren aankomen van achter Breidavik Punt —
wind, regen, en hagel die als een vasten muur over den fjord
kwamen aandrijven en met den eersten donderslag zich
uitstortten over de Elóka-vallei.

Zoo woest als het tooneel van den Breidifjord ook was, met
Flatey geheel in schuim gehuld en de Fulmar strijdend tegen
de golven • het was niets, vergeleken bij hetgeen zich af
speelde in het Flóka dal.

Hier scheen het wel alsof elke klip de andere bevocht,
elke wolk zich beukte tegen de andere ; en met den eersten
donderslag scheen ieder rotskasteel bevolkt en het artillerie
vuur der echo s antwoordde van bastion tot bastion tot het
praas van den veldslag terugdonderde van de heuvelen aan
hun voet. De bliksem sloeg van rots tot rots over, waar de
raven als zwarte, dolende bladeren cirkelden, krijschend en
vechtend tegen de windvlagen boven de spleten 'torens en
verschansingen van bazalt ; meeuwen teekenden zich als
e ec risc ic i a egen de duisternis, en het schuim der zee
smolt samen met den regen, den hagel en het beuken der
golven, waarvan het geluid kon worden waargenomen in den
woedenden strijd, van Folkness af tot aan de boerenhofsïelm
van Bjarnarnes. v,n..uiiui>LcuLii

Ivricsson trok zijn oliejas aan en eine- fTf.v-r>lo-a inaar buiten. Zij werden door dïn 1^ I
huismuur geslingerd. bijna tegen den

Ofschoon het woei met een kracht v;
leter per uur en of

difjord kon hooren,
meter per uur eu ofschoon men de steir

, vermocht toch nie
viïSgéheiSS Bmt

ditjord kon hooren ts het r., T i-
te brengen van den strijd in het dal waar hef
rvare in een vol was geraakt en zwi, een uijU"

zocht ; elk
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gekraak van boven komend, versterkte dezen hel van geluiden
welke schenen te komen van de legers die elkander bestreden
met berstende granaatkartetsen en geweervuur.

Ericsson en Magnuss stonden een oogenblik stil om op
adem te komen, en baanden zich toen al kampend een weg
naar zee.

De geheele visscherbevolking was op de been, en in de
grauwe schemering, veroorzaakt door den storm, waardoor
de bliksemschichten fhtsten, w'erden de golven van den Breidi-
fjord opgejaagd door den wind en braken ze op de kust, door
velden van schuim.
De twee motorbooten waren van hun ankers losgerukt,

tegen elkander gesmakt, lagen in stukken en werden dan hier
dan daarheen geslingerd, zoodat men hier een mast en daar
een kiel, waaraan de inhouten en planken nog vastzaten, of
een roer waarmede de golven speelden, kon zien, zooals deze
naar de kust werden gedreven, zich daar even vertoonend,
om daarna door de onderstrooming te worden opgezogen.

,,Wel", merkte Magnuss op, ,,daar zijn nu acht a tiendui
zend kronur aan booten en scheepsmateriaal in een uur tijds
verloren. Ik heb nog nooit zoo'n storm als deze op die manier
over den Breidifjord zien opkomen. Je had gelijk en het is
maar een goed ding, dat de ,,Helga" in de haven ligt."
Dit dacht Ericsson ook, toen hij de gevolgen van den storm

gadesloeg en het volk, dat zonder te klagen of te morren zich
tegen den wind schrap zette, de overblijfselen beschouwend
van twee der beste visschersbooten, waar de zee thans mede
speelde. Indien de ,,Helga" ware verongelukt, zou hij dit
verlies bijna niet heblaen kunnen dragen, het zou hem op zijn
minst een jaar hebben teruggezet en de ,,Helga" zou nu mis
schien niet eens gered zijn, zoo Schwalla er niet ware geweest.
Schwalla, en de gedachte haar te winnen, had zijn zintuigen
verscherpt en het opmerken van het naderend gevaar ver
haast. Anders zou hij misschien aan Magnuss' woorden dat
alles in orde was, geloof hebben geslagen en geen moeite
hebben gedaan om de boot in de haven te brengen.

Terwijl zij den weg insloegen naar hun woning, hield zijn
geest zich alweer onledig met een nieuw probleem, waartoe
de storm aanleiding had gegeven.
Toen zij thuis kwamen, begon Magnuss koffie te zetten op

het petroleumstel en Ericsson, op bed zittend, stak zijn pijp
aan.

,,Ik heb zoo bij mezelf overlegd," begon hij, ,,dat door den
storm twee man buiten werk zullen zijn gesteld, Bjarnsson
en Briem;het zijn de beste werkers en ze hebben ieder een zoon
evengoed als zij zelf; en dan heb je nog de vrouwen die de
visch kunnen schoonmaken en hun huizen en drooggronden
behooren hun toe. Wij hebben nog meer dan de helft van het
seizoen vóór ons."

,,Wel," vroeg Magnuss, ,,en wat meen je daarmee?"
,,Ik neem hen in dienst."
,,Wat bedoel je?"
,,Ik zal een tweede boot aanschaffen en de zaak verdub

belen."
Magnuss was stom van verbazing.
,,Nog een boot ! Maar wij hebben geen geld om haar te

betalen. Goede hemel, wat ben jij voor een man ! Nog een boot!
Waar haal je haar vandaan?

,,Uit Rej'kjavik. Indien er een te krijgen is en dat is het
geval, want nog verleden keer toen ik per telefoon met Ste-
fansson sprak, vertelde ik hem wat mijn plannen waren en
dat ik dezen winter ging bouwen ; toen zeide hij mij dat koopen
voordeeliger was, omdat wij eerst een loods zouden moeten
timmeren om haar te bouwen. Hij zeide me ook, dat Thor-
dursson twee nieuwe booten onder handen had, waarvan de
de eene zoo goed als klaar en nog niet verkocht was."
„Maar het geld."
,,Daar ben ik nu aan toe. Thordursson moet vijf a zesduizend

kronur hebben, dat zou ons te weinig geld overlaten, maar
ik kan hem drieduizend betalen, zonder dat ik krap kom te
zitten en een slechte balans zou hebben aan het eind van het
seizoen. Of, ik zal Gunarsson het geld laten betalen."

Ericsson lachtte, toen deze laatste gedachte hem inviel.
Het was een uitstekend plan ; Gunarsson zou niets riskeeren
dan het risico te loopen van de zee, daar hij pandrecht zou
kunnen verkrijgen op de ,,Helga" en ter wille van Schwalla
zou hij niet te veel interest vragen. Ericsson zag zich op deze
wijze in het bezit van drie of vier booten ; booten brengen
booten aan en twee booten, die gekocht en waarvoor betaald
was, zouden weer borg zijn voor twee andere.

Zelfs de storm had hun voordeel aangebracht, niet alleen
door twee schepen van Gudmundsson buiten werking te
stellen, doch ook iets, dat zijn verziende geest veel meer
waarde toekende — door hun twee droogplaatsen er bij te
geven, twee nieuwe familie's om voor hen te werken en vier
uitstekende visschers in Bjarnsson, Briem en hun zoons.
Magnuss echter zag niets van dit aUes. Zijn verbeelding

had niets uitstaande met de stoffelijke wereld. Hij was het
echte type van den werker, die, hoewel hij politicus of zelfs
dichter kan zijn, toch niet uitsteekt boven den gemiddelden
man van zaken, eenvoudig omdat hij te bekrompen is om
verder' te zien. Met één boot was hij tevreden ; speculeeren
schrikte hem af en hij wist hier feitelijk niets van. In Ericsson's
machtige handen was hij als een kind dat zwemmen moet
leeren en heftig tegenspartelt in de handen eener bad vrouw.

Hij schonk koffie in en praatte intusschen uitvoerig over
het gevaar van teveel te wagen opeens, terwijl Ericsson
onbewogen toeluisterde.
,,Bovendien," besloot Magnuss, ,,is Stefan Gunarsson mijn

oom en ik zou niet willen dat hij in deze zaak geld verloor."
,,Hij zal niets verliezen."
,,Ja, dat beweer jij. Nu, ik zeg je dat je een te groote span

ning aan het touw geeft. Je gaat te hard vooruit."
,,Dat is beter dan achteruit. Laat dat maar aan mij over.

Voorzichtig! Ik verzeker je dat ik heel voorzichtig ben. Er
staat voor mij te veel op het spel."

Magnuss zeide niets meer.

HOOFDSTUK III.

Ericsson ga.a.t weg.

Den volgenden morgen was de storm bedaard, doch het
weer was nog van de kook.
Skarsstöd, met verscheidene afgewaaide daken en bescha

digde torenspits, hield zich onledig met het verzamelen van
het overschot der motorbooten.

De geheele bevolking was op het strand samengeschoold,
waar het water van den Breidifjord, groen met witte koppen
en bestraald door het bleeke zonlicht met hier en daar een

wolkenschaduw, op de leisteenrotsen te pletter sloeg.
Ericsson, die dien morgen vroeg Gunarsson bezocht had

om een beslist antwoord te vragen, had dit gekregen. De
gebeurtenissen van den vorigen avond hadden de zaak voor
hem in orde gebracht. Zijn bedachtzaamheid en voorzorgs
maatregelen in verband met het in de haven brengen van de
boot, hadden het hart van den koelen Gunarsson getroffen.
Dit was iets wat hij kon begrijpen en het kwam plotseling in
hem op, dat iemand die zoo goed op zijn eigendom past, ook
iemand was wien men zijn dochter kon toevertrouwen. Dus
besloot hij er niet in toe te stemmen dat Ericsson Schwalla
het hof maakte, doch hun ook niets in den weg te leggen. En
er zou binnen het jaar ook geen sprake zijn van een huwelijk,
en Schwalla moest Gudmundsson, die noch per brief, noch
per telefoon, iets van zich had laten hooren, nog spreken en
hem haar hoogst eigenaardig gedrag verklaren, van een zoo
goed man, die bovendien Gunarsson's vriend was, te hebben
versmaad en viens afwijzing Gunarsson meer pijn had gedaan
dan iets anders,sedert zijn goede vrouw was gestorven,enz. enz.
Daarop werd Schwalla naar beneden geroepen en de twee

geliefden omhelsden elkander, terwijl Gunarsson zich on
ledig hield met het vullen van zijn pijp, den rug naar hen
toegekeerd.
Gedurende de eerstvolgende dagen was Ericsson druk bezig

met het ten uitvoer brengen van zijn plannen.
Hij telefoneerde met Stefansson te Reykjavik over de

nieuwe motorbooten en verzocht hem over te komen om de
zaken te regelen, als de ,,Ingolfur", — de kleine stoomboot,
welke alle laistplaatsen aandoet, — den volgenden keer in
Skarsstöd kwam.

Briem en Bjarnsson hadden er in toegestemd voor hem te
gaan werken, voor minder loon, en hunne droogplaatsen
afgestaan.

Zij waren dankbaar werk te krijgen, totwelken prijsdanook.
Encsson had, sedert hij te Skarsstöd kwam, steeds geluk

gehad, zijn daden waren met succes bekroond geworden, het
geluk was neergedaald van den hemel en opgerezen uit den
grond en had hem omhelsd vanuit de zee.

(Wordt vervolgd).
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DE ST. JANS KATHEDRAAL. GEZIEN VAN HET NOORDOOSTEN.

DE ST. JANS KATHEDRAAL TE 'S HERTOGENBOSCH.
(Vervolg).IS het Noorder Portaal aan Onze Lieve Vrouwe gewijd,

het Tjuider, dat eveneens tot een kruisarm van het dwars-
pand toegang geeft, werd gewijd aan St. Jan, den Patroon
der kerk. Behalve aan den middenpijler zien wij hem, bij

gelegenheid van 't laatste avondmaal, aan Jezus' zijde.
Voorts vinden wij hem hier uitgebeeld, het boek der Open
baring schrijvend, terwijl de duivel zijn inktkoker wil weg
rukken. Ook ontbreekt een voorstelling niet van ,,St. Jan
in de olie", d.w.z. den Apostel als martelaar. Ook de Evange
listen met hun symbolen — St. Jan's Adelaar prijkt afzonder
lijk in de deur -— zijn hier aangebracht, terwijl boven het
portaal de verheerlijking van Jezus op den Thabor uitgebeeld
is en zich op den geveltop een weinig sierend beeld in verguld
koper van Johannes, boven de aan haar Zoon's voeten
zittende Maria, verheft.
Wat voorts de verdere versiering van het uitwendige der

kerk betreft, zou de iconografie, d.w.z. de vermelding en
toelichting van al wat de kunst en de godsdienstzin hier
uitbeeldden, oneindig meer plaatsruimte in beslag nemen
dan mij is toegestaan, zoodat ik slechts enkele der belang
rijkste zaken kan aanstippen om dan lezeres en lezer in over
weging te geven te gelegener tijd het Bossche monument
persoonlijk in oogenschouw te gaan nemen. Op twee dingen
vestig ik alsnog de aandacht, t. w. de frontalen en de lucht
bogen.

Inzonderheid boven de vensters der zeven ,,Straalkapellen"
welke het Hoofdaltaar omgeven en, volgens de Kerk-sym-
boliek, de doornenkroon voorstellen — werd mooi beeld
werk aangebracht. Eerst wordt hier het leven van Maria
uitgebeeld, haar offer aan den Hoogepriester, haar ver
bintenis met Jozef, de Kerstnacht, de komst der Wijzen,
de vlucht der heilige familie, de kindermoord van Bethlehem,

aan welken dusgenaaniden ,,Kcrst-("yclus" zich de ,,Paasch
Kring" aansluit, welke laatste Jezus' lijden en zegepraal
omvat. Vervolgens werpen wij een blik op de frontalen der
lichtbeuk van het koor, welke den strijd tusschen goed en
kwaad of de Kerk en haar belagers weergeven. Naast St. •
Michaël, die zijn voet op Satan's rug zet en hem vervolgens
van de kerk naar omlaag stoot, ontmoeten wij hier koningen
als David, die een tabernakel voor Jahve liet inrichten en
Cyrus, die grooten eerbied voor Jeruzalem's Tempel aan den
dag legde. Voorts zien wij hier Bastioniers en Schutters, die
het H. Sacrament bewaakten, gelijk ook de geharnaste
Ridders en de Stedelijke Roededragers, welke laatsten de
Ommegangen vergezelden om de orde te bewaren Ook de
zoogenaamde ,,Wildemannen" der Middeleeuwen ontbreken
niet, zijnde de even geweldige als gevreesde reuzen, die men
naast de Aartsengelen, als wachters op den tempel plaatste.
Geen bevreemding ^^^kt het, dat wij hier o.a. Jan Zonder
Vrees aantreffen, onder wiens bestuur de herbouw van het
koor werd begonnen, de laatste kruisvaarder en gevierde
IZVr vvTl beeld prijkt op de midden-frontaal,een eer, we ke hem, als beschermheer der kerk, niet mocht
worden onthouden. .'

beRXÏ'vrlfn^ bchtbreuk, het Zuider dwarspandbelendend vraagt nog onze aandacht. De legende van Brabo
aan vvien Brabant zijn naam zou ontleenen, mag vTnmdersteld
worden van algemeene bekendheid te zijn Brfbo de Zvvaan-
ridder, zou uit verre streken mpn I u ^^^^an
vorstenzoon van Sjxambrische herkomst^— iTf™
afgedreven zijn, terwijl een zwaan ■■ ben Rijn
mend, hem den weg gewezen zou hobh"'' schuitje zwem-

V s^^^ezen zou hebben naar de oude stads-burcht, waar een beminde bruidverbeelde. Zóó op de frontaauTeSd'^lïr Sfainfver'
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persoonlijking der Brabantsche hertogen, die beweerden van
hem af te stammen, en onder wie Hendrik I, die als stichter
van de stad 's Hertogenbosch genoemd wordt, een eerste
plaats inneemt. Dezen zwaanridder zien wij voorts als ,,Wilde
man", in schapenvacht gehuld, met zijn lans een, hem aan
vallenden, Heiden dooden. Ook hier vinden wij dus het sj^m-
bool van de bescherming der kerk tegen haar vijanden terug.
Uit eenzelfde oogpunt werden de reeks standbeelden rondom
den koortrans aangebracht, onder welke een eerste plaats
wordt ingenomen door Keizer Maximiliaan, Hertog van
Brabant, omringd door de ridders van het gulden Vlies —
in 1430 door Philips den Goeden te Brussel opgericht —, die
de hoofden waren van den Nederlandschen adel. En hierbij
denken wij onwillekeurig aan de woorden uit een oud archief
stuk der St. Janskerk :

Wij monniken en priesters zullen voor u bidden,
Als gij, ridders en vorsten, voor ons strijdt!

Dat bij al den ernst, met welken de bouwers van de Kathe
draal zich aan hun taak wijdden, soms ook een uiting van
hun humor niet ontbrak, daarvan getuigt o.a. de afbeelding
van den „Erwtenman", hierboven vermeld. Na een blik
geworpen te hebben op de Frontalen, willen wij thans het
oog richten op de Luchtbogen, welker versiering zeker niet
van minder belangrijkheid is, al kan moeilijk betwist worden
dat de nieuwe beeldjes, die wij hier aanschouwen en die tot
de jongste historie (1859—1906) der „lijdende" kerk be-
hooren — zooals Dr. Smits, met een eigenaardige woord
speling, sarcastisch maar niet onjuist opmerkt — door de
metamorphose, die zij ondergingen, niet gewonnen, maar
wel verloren hebben, zooals blijkt uit een vergelijking tusschen
de oude modellen, die een onderdak vonden in het Rijks-
Museum, en de vernieuwde poppetjes, zooals zij daar thans
staan of, beter gezegd, zitten op de Luchtbogen.

De Sint Jan is de eenige kerk in ons land, die, evenals
de kathedralen van Amiens en Keulen, over dubbele lucht

bogen beschikt, welker bestemming is de hoogste gewelven
in bedwang te houden, m.a.w. hun zijwaartsche druk tegen
te gaan. Op den rug van eiken luchtboog zitten een zestal
figuren als paardrijders in hun zadel en al die, als het ware
naar omhoog schuivende beeldjes, symboliseeren de mensch-
heid, die hier vertegenwoordigd is door bekende personen
uit de Bijbelsche verhalen, zooals David, Salomo, Simson,
de Verloren Zoon, welke laatste in de armen zijns vaders
ligt, maar dan ook lieden van allerlei slag, zooals een geblind
doekte Israëliet, manlijke en vrouwlijke muzikanten, hand-
werkslui enz. Dat wij hier ook een Reinaert de Vos en een
Isegrim, met den bijenkorf tusschen zijn klauwen, aantreffen,
behoeft ons niet te verwonderen, als wij weten dat deze en
andere figuren uit het dierenepos bepaalde soorten van
menschen personifiëeren. En al deze wezens klauteren
als het ware langs de spitsbogen ten hemel, achter de ruggen
der engelen, die zich, in twee rijen, om het schip der kerk
groepeeren. Tusschen al die naar omhoog klimmenden be
vinden zich ook eenige fantastische figuren, welker potsier
lijke uitbeelding genoegzaam een zekere zucht naar humor
verraadt. Zij worden geacht de anderen bij hun opwaartschen
weg door het leven te willen bemoeilijken, zooals oude boek
verluchters soms duivels met haken in de klauwen lieten
fladderen rondom de hemelladders, om de omhoog klimmen
den naar omlaag te trekken.

(Wordt vervolgd). F. W. Drijver.

Spreekwoorden uit Noord-Brabant.
De klainen torre ees an de graute vaast gemakt um „God-

zegent-oew" te zegge es de graute niejst.
Joong meus (muizen) vrete het mjeest.
Door (waar) men skaart, door moet m'n ook pikke.

(waar men werkt, daar moet men ook eten).
Kromme vorre draogen het mjeest korre.
't Is better een aauw perd den hals of es a joong bedörve. D. R.
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werven

'n uurwerk

Foto C. Sicenbcrgh.
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JAN KLAASSEN.Er zijn in ons land ten allen tijde heel wat Jan Klaassens
geweest. De voornaam Jan was steeds zeer geliefd
bij ons en ook die van Klaas. Daar nu Jan Klaassen
beteekent Jan zoon van Klaas, en de burgermenschen

vroeger geen achternaam hadden, is 't logisch dat 't aantal
Jan Klaassens alle eeuwen door groot moet zijn geweest.
Jan Klaassen wordt niet alleen als eigennaam, maar ook

als soortnaam en eigenschapsnaam gebruikt, 'n Jan Klaassen
immers is 'n stijve hark van 'n kerel en als we zeggen : ,,'t was
allemaal Jan Klaassen", dan bedoelen we ,,'t was niet ernstig
gemeend, 't was maar flauwiteit"
Twee Jan Klaassens hebben in de vaderlandsche geschie

denis naam gemaakt.
Vooreerst de ongelukkige wederdooper, die in Amsterdam

ter dood gebracht werd op 't schavot, 'n brave boekverkooper
uit de Kalverstraat, die door de inquisiteurs in 1540 ver
oordeeld werd om te worden onthoofd. De tweede was de

man van de poppenkast. Deze vooral heeft zich 'n onster-
felijken naam verworven. De uitvinder van 't draagbare
tooneel, dat naar hem Jan Klaassenkast wordt genoemd, was
hij echter niet, hoewel hij daar vroeger wel voor gehouden werd.
Het poppentheather schijnt reeds vele eeuwen lang, b.v.

in China, vertoond te zijn. Aangetoond kan worden, dat
het in de zestiende eeuw door verschillende landen van Europa
heen trekt. In Italië 't eerst, later door Frankrijk, Holland
Zwitserland, Engeland en Duitschland. De hoofdpei^soon
draagt dan ook verschillende namen : Burotino, Guignol, Jan
Klaassen, Punch, Kaspar. In Graz is hij bekend als Pimperl,
in Weenen als Thaddadl, in München als Larijari, in Keulen
als Hannesclie, in Hamburg als Putschenelle. Maar overal
was hij geliefd bij klein en groot. Bij de kinderen vooral,
zooals hij dat nog is. Z'n geestigheden en grappen waren
niet van 'n fijn allooi, maar ze sloegen in bij kleinen en grooten.
Opmerkelijk is het, dat Jan Klaassen, of hoe men hem
noemen wil, zich zoo door alle eeuwen heen heeft weten te
handhaven.

Ik zal even 'n paar tooneeltjes navertellen van Kasparl,
den Duitschen Jan Klaassen.

Hij ontmoet 'n werver van 't Keizerlijke leger, die be
proeft hem over te halen dienst te nemen.
— ,,Ik ben 'n Keizerlijke werver".

Wat ben ie? 'n Kerver?"

= ::góZ-e LTS'ig ™
alsjioldaat r zegt altijd :
Maak'je niS g^en. anders eten de gansen^je^^p
— „Soldmt zeg ik je, ik tnl ^ „,aar aan <"
— „Moet ik me verweren.'' Best, paK u

(Kasper ranselt er op.) j^omt
'n Tweede tooneeltje. Kaspei en cie

op en zegt met 'n holle grafstem .
— ,,Ik ben de Dood !"
Kaspar maakt 'n buiging en antwoordt
— Aangenaam kennis te maken . 1 ̂ Hon io
— ::ESige, ik kom je halen. De wormen zullen ,e

°^T":Dank je. Ik lust geen wormen. Ik heb Heter 'n speen-
varkentje."
— ,,Je moet mee naar de hel varen. ^
— „Ik kan niet tegen A-aren, ik loop liever.
— ,,Mensch, je uurwerk is afgeloopen.
— ,,Och Avat, domme kerel, ik heb nog nooit

gehad."
— ,,Je laatste uurtje is geslagen ! ' a- ..
— „Moet ik Avorden geslagen ? O, zoo, A\acht ereis eventjes.

(Kaspar ranselt den Dood A-an 't tooneel af). t , -r.
Bij alle gelegenheden en onder alle omstandigheden blijft

onze held overwinnaar.

De hoofdpersonen bij de Nederlandsche poppenkast waren
Jan Klaassen en z'n A rouw Katrijn. De \ aderlandsche
Geschiedenisboeken hebben steeds A-ermeld, dat Jan Klaassen
trompetter bij de garde van den Prins A-an Oranje
(•Willem 11) Avas gcAveest, maar dat hij Avegens z n Oranje
gezindheid ontslagen Averd, toen die garde de lijfAvacht Averd
A-an de Staten A'an Holland. De schrijvers J. van Lennep
en P. J. Andriessen hebben dat als 'n historisch feit beschouwd
en de laatste heeft in z'n half-historisch, half-romantischboekje
,,De Zeeman tegen wil en dank" 'n zeer aantrekkelijk beeld
geschapen van 't gelukkig en A-oorbeeldig huiselijk leA'en
van Jan en Trijn.
Het is echter gebleken, dat dit slechts 'n legende was.

De heer J. H. Róssing heeft door onderzoekingen in de
archieven van de NieuAA-e Kerk te Amsterdam ontdekt, dat
Jan Klaassen in 1686 getrouAvd is met Catarina Pieters.
Jan was toen 22 jaar en z'n A-rouw 23. Lezen en schrijA-en
A'erstonden ze geen van beiden, Avant ze onderteekenden
met 'n kruisje. Jan w-as toen ,,trekwerker" A^an z'n ambacht,
d.i. Averkman bij 'n AveA'erij. Uit nadere onderzoekingen
is aan Ter Gouav, Avien Róssing z'n ontdekking mededeelde,
gebleken, dat Jan inderdaad trompetter w-as gCAveest, maar
bij de garde van Willem 111.
Het huAA-elijk Avas niet gelukkig. I'it de genoemde archieA-en

blijkt ook, dat Jan en frijn bij den Kerkeraad Averden ont
boden, daar zij ,,in seperate huishoudinge" leefden. Maar
dat Avas eerst in 170b. Trijn Avas met 'n anderen man
Aveggeloopen en Jan, Avonende ,,op het Fransche pad",
leefde ook met n andere A-rouAv. Kort na z'n huAvelijk Avas
Jan de poppenkast gaan A-ertoonen en in 1690 Avas hij reeds
als vertooner van z'n draagbaar tooneel beroemd.

1  i huiselijke oneenigheid schijnt hoofdzakelijk bij Katrijn te hebben gelegen, Avant hoeAvel Jan zong;
,,Gistere w'as ik dronke
Vandaag bin ik niet nuchtere",

was 't vooral -^rijn, die zich aan den drank te buiten
ging.terwijl ze zicli bovendien met andere mannen ophield.

\oor den Kerkeraad heeft Jan dan ook verklaard dar mj
nuslukt huwu,.,.)echter niet al te zAvaar op te

in z'n theater
nemen. Althans

seTeekind stukjes, die zijn op-Ctmeu ® ^ ^1» Mj zm^endis
..Jongesjonges, ik bin zoo prettig 1 Weet leuu •+ • +2■k Bin gistere getrouwd, en L h?bbe dfl r,,d ( fen rk heb een half okshoofd rvuf gLï 'feu l'" ®Het prrbhek roept : „Waar is je\-r,S„ dan " '
Jan Klaassen : Die zei 'l- 1-0I '

Jakomijntje, m'n broitje, nr'n .oitil n"" Katrijntje.hoe - hietje, »!kérneljt'U" lefs^bi^e"'
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'n ̂ Derïe^ filosofisch te hebben opgenomen.
heette Snikhals De nLm'^var t'm
geworden evpmic a' Ivlaassen is onsterfelijk

dat Taïr Bilderdijk, die beweert,

di^r°^van^ Klaassen heette de vertegenwoor-
Deze hiinaam ® ®^^"^o™ische element in ons land Hans.

T T^'^^hting of spot, is nog over in samen-
Pekellfarino- i^^lhans, pochhans, hanssop, ook in Hans
snen nn?^L vertaling van Jean Potage, toen
bil 7nl fii + genoemd : de sop is de kool niet waard,
gaarkoken^ soppen en iemand in z'n eigen sop laten

*

Von Schlegel beweert, dat de Romeinen hun oudste kluchten
ontleenden aan de Opciers of Oscers. Tijdens 'n allesver-
nielende pest, waartegen alle middelen te vergeefs waren
beproefd, namen ze hun toevlucht tot het schouwspel om
de goden te verzoenen,
In deze spelen waren de Maccus en de Bucco de vaste,

kluchtige personages. De eerste; levendig, geestig, onbe
schaamd en woest; de tweede : waanwijs, kruipend, snoe
vend, diefachtig en lafhartig.
De hedenhaagsche Polichinelle vereenigt die karakter

trekken in zich..
Naar de afbeeldingen die men van Maccus gevonden

heeft, gelijkt hij volkomen op Polichinelle : een kromme
haviksneus, lange, stijve heenen, 'n bult van voren en van
achteren, wijde mond, lompe op klompen gelijkende schoenen.
Om z'n haviksneus en z'n stijven hanentred kreeg hij den
bijnaam van Pullus Gallinaceus 1), Pulcino, Pulcinella, Poli
chinelle.

In 't midden der zestiende eeuw werd in den schouwburg
San Carlino te Napels 'n stuk vertoond, dat Pulcinella, de
Tooverhoojdman heette. Het speelde in Calabrië. Het beschrijft
de avonturen van 'n straatroover. Het stuk begint als drama
en eindigt als klucht. Na 'n reeks van wederwaardigheden
wordt de held van 't tooneelstuk eindelijk gevat en veroor
deeld tot den strop. Merkwaardig is 't slot, waarin de ge
slepen deugniet, die recht en wet zoo lang getrotseerd
heeft, aan z'n straf weet te ontsnappen, precies als onze Jan
Klaassen in den tegenwoordigen tijd. Hij veinst maar niet
te kunnen begrijpen, hoe hij z'n hoofd door den strop moet
steken, waarom de beul, ongeduldig geworden, 't hem voor
doet, van welke schoone gelegenheid Pulcinella gebruik
maakt om den beul te worgen.

Opmerkelijk is, dat zulke schouw-
spelen vertoond werden in de zaal
van Carlino, waar alle standen waren
vertegenwoordigd, waar geletterden,
edellieden en kunstenaars hun ont
spanning zochten. Opmerkelijk ook
dat in Frankrijk Richelieu, Mazarin,
Lodewij k XIV zich er mee vermaakten
en hoe Molière naar zulke modellen
de schepper zou worden van z n
onovertroffen blijspelen.
Maar de tijd kwam, dat onze

Polichinelle van 't tooneel naar het
marionettentheater werd verbannen.
Daar heeft hij zich echter weten te
handhaven tot op onzen tijd.
Door alle tijden heen en in de vel

schillende landen en talen is onze
held aan 't vechten met den duivel
(ook wel met den dood.) In onze Jan
Klaassenkast gebeurt dat en in de
Fransche b.v. evenzoo. In t vooi-
jaar van 1914 heb ik zoo'n vertoo
ning bijgewoond in Parijs, m de
Champs Elysées. Het verloop van het
drama, zooals ik het toen zag vei-

, toonen, komt zoo goed als geheel
overeen met 'n beschrijving die de
auteur S. Susan er van gaf en die

plaats vond meer dan 'n halve eeuw geleden. Dat drama
is dus inderdaad klassiek.
De verschijning van Polichinelle wordt aangekondigd door

'n eigenaardig gepiep, geschater, gestommel en 'n afgebroken
gezang van : Malbrough s'en va-t-en guerre, dat z'n aan
komst voorafgaat. Dan verschijnt hij plotseling, luid scha
terend, valt voorover, staat weer op, maakt, al heen en weer
wandelend, drukke gebaren, slaat één been om den rand
van 't tooneel, haalt 't snel terug en werpt zich met veel
geweld tegen een der hoekschermen. Nu vertoont zich 'n
tweede persoon, met 'n vuurroode tong en handen en heenen
als met haken voorzien, en er ontstaat het volgende gesprek.

De onbekende, groetend.
Dag, meneer Polichinelle !

Polichinelle.

Ik heb de eer U te groeten, mijnheer....
De onbekende.

Kent U me niet meer, meneer Polichinelle?
Polichinelle.

Dat zou wel wat moeilijk voor me zijn, mijnheer, omdat
ik U nooit heb gezien.

De onbekende.

Ik ben de duivel, mijnheer.
Polichinelle.

Buitengewoon aangenaam met U kennis te maken, mijn
heer. Wat is er van F'w dienst?

De Duivel.

Mijnheer, U hebt 'n heele boel menschen doodgemaakt.
Polichinelle.

Als ik ze allemaal had gedood, dan zou dat 't eind van de
wereld beteekenen.

De Duivel.

Heb je geen gewetenswroeging, mijnheer Polichinelle?
Polichinelle.

Niemendal, meneer de Duivel. Geen ziertje, verzeker ik U.
De Duivel.

U hebt den herbergier van hierover doodgeslagen....
Polichinelle

Och, dat was maar 'n mop. . . . 'n flauwe mop, dat geef ik
toe, maar enfin, dat is wel beschouwd de moeite niet waard
om daar 'n fatsoenlijk mensch om lastig te vallen.

De Duivel.

En ü hebt z'n vrouw geslagen.
Polichinelle.

Als er 'n vrouw wordt geslagen, meneer de Duivel, is er
meer lawaai bij dan kwaad.

De Duivel.
U hebt 'n commissaris met Uw stok doodgeranseld.

I

i) Jonge haan.

Fflfo C. Slecnbcrgk.
DE ST. JANS K.4THEDRAAL KAPELLEN .IdA HET KOOR.
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Polichinelle.

Ik lever U met plezier m'n stok over, mijnheer.
De Duivel.

En dan heb je nog den beul geworgd.
Polichinelle.

Oj dat behoort bij z'n vak.
De Duivel.

Jawel, maar zijn vak is anderen te worgen, niet om zelf
geworgd te worden.

Polichinelle.

Nu begint U met woorden te spelen, meneer de Duivel.
Als er maar iemand geworgd werd, dat wou de politie.

De Duivel.

Enfin, meneer Polichinelle, U kunt niet ontkennen, dat
U 'n moordenaar bent.

Polichinelle.

Dat 's waar, meneer de Duivel.
De Duivel.

U bent 'n dief, 'n slokop, 'n leugenaar, 'n vagebond, 'n
•dronkenlap, 'n vechtersbaas, 'n oproermaker !

Polichinelle.

{laat 't hoofd hangen en zucht
diep).

Zoo is 't, meneer de Duivel!
Maar geen mensch is vol
maakt, niet waar? Polichi
nelle ook niet.

De Duivel.

Zeg deze wereld vaarwel,
meneer Polichinelle. Ik zal

je meenemen.
Polichinelle.

Uwe beleefdheid behaagt
me buitengewoon, meneer de
Duivel, maar 't bevalt irie
hier goed err ik hhji hier.

De Duivel.

U zult in mijn gezelschap
zijn en ook met de andere
duivels van m'n familie ken

nis maken. Ze verlangen,
net als ik, allemaal kennis
met je te maken.

Polichinelle.

O zoo, wil je me wel met
rust laten en ophouden met
dat gezanik? Daar, dat is
voor jou (hij geeft hem 'n
slag op 't hoofd. De duivel
valt op den grond en be
weegt zich niet meer). En
dat is voor je vader, en dat
voor je moeder, en dat voor
j e broers, en dat voor j e zus
ters, en dat voor je ooms,
en dat voor je tantes, en dat
voor je neefs en dat voor je
nichten,en dat voorde familie!
(De Duivel, profiteerend van 'n oogenblik, dat Polichinelle

even adem schept, springt overeind, ontrukt aan Polichi
nelle z'n stok, grijpt hem met z'n vurige klauwen en sleept
hem in de hel.)
Aan de gerechtigheid was dus voldaan.
Niet aldus bij den Engelschen Polichinelle. Deze schijnt

met de Stuarts uit Frankrijk te zijn overgekomen, en heette
Punchinello, bij verkorting Punch, maar bij 't volk ook
bekend als Jack Pudding. De Engelsche deugniet kenmerkt
zich door bizondere ruwheid en wreedheid.

Punch blijkt de Don Juan van 't gemeene volk te zijn.
Hij was zeer leelijk, had 'n verbazend langen, krommen
neus en 'n grooten bochel, maar toch wist hij 'n mooi jong
meisje, Judy geheeten, te verleiden, 'n Heele reeks van
misdaden werden door hem begaan. Het kind, dat z'n Judy
hem schonk, smeet hij 't raam uit, z'n vrouw sloeg hij 't
hoofd door midden met z'n knuppel, z'n schoonouders liet
hij dezelfde operatie ondergaan, toen die zich bij hem kwamen
beklagen. Toen hij tot straf voor al z'n euveldaden zou
worden opgehangen, wist hij den beul den strop om den nek
te slaan, inplaats van dat deze 't hem deed, en zelfs toen de
Duivel hem kwam halen, en hem met z'n gaffel te lijf ging.

Foto C. Sieonbergh,
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.Hoerah ! Old

en de

AL TE 'SHERTOGENBOSCH.

sloeg hij hem dood en riep triomfantelijk .

Engïche Jan Klaassen is dus wel de
en brutaalste van allen. Maar voor n vertooning aan km
deren is hij minder geschikt. Onze gemoetmhj e J
Duitsche Kaspar steken daar gunstig bij af.

Vooral in Vlaanderen was het poppentheater i ■
schrijver Ary Delen beweert in Elseviers' Maandschrift, jaar
gang 20, bl. loi, dat de ,,Poesje" ('n verkorting van "^^1
nelle), tot op onzen tijd het meest nationaal \ laamsch toonee
is gebleven. . , ,

Het schijnt niet bekend in welke eeuw het Poesjeneiie-t .
het eerst in Vlaanderen is vertoond. In 1910 was Lo ew ij
Deschamp de Directeur van het meest bekende poppentheater
te Antwerpen. Hij was in 1885 zijn schoonvader Lodewijk Pas
mans opgevolgd, die gewoonlijk ,,de Schavies genoemd wer ,
omdat hij nevens het beroep van Poesjenellen-vertooner ook
het ambacht van schouwveger (schoorsteenveger) uitoefende.
Onder 'n herberg in de Reepenstraat werd daar de vertoo

ning gegeven in 'n ruimen kelder, door den Directeur en zijn
helpers. Op 'n zwart bord
staat met groote witte let
ters ; Onder aar dsche Schouw
burg. De Poesje Reglement.
Het is verboden te vloeken. Te
Werpen. Te rooken. Oj te slaan
op straf van den kelder ontzegd
ie lüorden. — In tegenstelling
met het Jan Klaassentheater
nemen bij de Poesjenellen
meer dan twee personen tege
lijk aan de handeling deel en
de Direkteur wordt bijgestaan
door twee of soms wel door
meer helpers. De personen,
,,Voddeballen" genoemd door
het publiek, zijn : De Neus
(alias de Snoef), de Kop (of
Baronneken), de Grijze (an
ders gezegd de zware Matroos),
de Hakkelaar en de Schele.

In igio zijn de Poesjenellen
in ons land geweest en hebben
vertooningen in Blaricum ge
geven, in 't land van de
schilders.

In ,,De Amsterdammer,
Weekblad voor Nederland"
(van 4 Sept. 1910) zegt de
auteur Van den Eekhout: ,,De
rol van deze personages be
staat in 't groteske, het be
lachelijke, het ironische. Zij
wedijveren in geestigheid, en,
ook in de meest hachelijke
oogenblikken, blijven ze van
'n onverstoorbaar goed hu
meur. Ze zijn de jolige kerels,

de bohemers, de mannen van 't buiksken vol en warme
voeten. Ze zijn verzot op avonturen; met prinsen en konino-en
spreken ze als met gewone lui en eerbied voor de grooten
der aarde hebben ze voor geen duit. Ze zijn de moppentap
pers, de uilenspiegels, de fratsenbakkers, de zwanzers de
plezante jongens van het schipperskwartier. — Ze zijn de
onvergankelijke, tastbare, levende uitdrukking van den
Antwerpschen volksgeest "
Ook in Brussel en Luik zijn de Poesjes vertoond en popu

lair geworden. Wat Luik betreft, de auteur Rudolnhe de
Warsage, die er een boek over schreef, beweert dat ze un
phénomène folklorique unique, propre au pavs de lieve"
waren. Dat de Walen echter slechts vai? de Vla
mmgen waren, is duidelijk; de poppen heetten in Luik dan
ook oorspronkelijk ,,poupecs d Anvers

I lil

|A^ t eind van m n opstel over 'n onderwerp dat hiermee
nog bij lange na met is uitgeput, vraag ik me af WaaTïoo
vele eeuwen lang het poppentooneel zich heeft gehanSaafd
zou het toch ten slotte voor de concurrentie r^et de otS
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BIJ HET HUIS V.AN JAN DE WITT IN DE iSi^e eEUW.

befzwtjken^?^^^^'^ grond oprijzende bioscopen moeten
|Laat ons er 't beste van hopen.

J. Schuitemaker Cz.

Aanteekening. De lange witte pop die in de 17de eeuw
volgens Van Lennep en Andriessen Jan

de W itt hebben moeten voorstellen. Daar Róssing echter
aangetoond heeft, dat Jan Klaassen eerst in 1686 is begonnen
met z n yertooning, kan dat niet juist zijn, daar de Raadpen
sionaris immers in 1672 door 't Haagsche volk is vermoord.

Het huis van Jan de Witt.Toen in igiS in 's Gravenhage het standbeeld voor
Jan de Witt werd opgericht....
A propos, wat heeft de groote staatsman een
prachtig uitzicht! 't Kon niet mooier een roode

brievenbus, een groene kabeltoren vol aanplakbiljetten,
een roode ijzeren reclamekast met klok, een rood bord
voor wielrijders, een witte limonadetent, eerst een roode,
nu een groene krantenkiosk, en een geel-wit adresboi^d van
het Museum en dat allemaal voor de enkele breedte van
de boomenrijen van den Langen Vijverberg. Ongerekend
dat de Witt veroordeeld is om steeds den blik gericht te
houden op het Groene Zoodje, waaraan voor hem wel zeer
onzalige herinneringen zijn verbonden, terwijl daar nog bij
komt dat Jeltsema hem een houding heeft gegeven, welke
van een bepaald standpunt af gadegeslagen, doet denken
aan het wangedrocht op het Buitenhof, dat standbeeld van
Willem II heet en zich verheugt in de reputatie van
shocking te zijn.
Toen dan in 1918 te 's Gravenhage op de Plaats het stand

beeld voor Jan de Witt werd opgericht, en het dit prachtige
uitzicht werd gegeven, bedacht ,,Die Haghe" dat in het laat
stelijk door den raadpensionaris bewoonde huis, het huis
waaruit hij ter Gevangenpoort naar zijn broeder was gegaan
20 Augustus 1672, om er niet weder in terug te keeren, een
gedenksteen behoorde te worden aangebracht, zooals ze reeds
aan ettelijke had gedaan.
Ze deed het verzoek er toe aan de eigenaars en deze wei

gerden omdat dit bij verkoop den prijs wel eens nadeelig
zou kunnen beïnvloeden. Een historisch huis en dit naar bui
ten uit zichtbaar vastgesteld en verkondigd ja, wat wil
men dan ? Niet alle eigenaars van historische huizen voelen
de waarde daarvan zóó als de heer Gerdes, die zulke strenge
bepalingen zette in de verkoopacte van het Huis aan de Drie
Grachten te Amsterdam.

Deze verklaring van de eigenaars is ook in ander opzicht
merkwaardig. Want er valt uit op te maken dat er alle kans
bestaat dat het huis te eeniger tijd onder den hamer zal komen,
wel niet dadelijk, want de Amerikaansche legatie heeft er op
het oogenblik haar kanselarij in en de vruchtgebruikster die
wèl voor het huis voelt, leeft nog. Doch als zij er niet meer is. .
dan lijkt het me toe dat tenzij de gezant der Vereenigde Sta
ten het koopt, indien hij tenminste er zijn kanselarij wil
houden, de laatste particuliere woning aan den Kneuterdijk
zal verdwijnen i).

In het huis der Wassenaers, op den hoek van Kneuter
dijk en Lange Voorhout, zijn twee banken gevestigd. Het i6e
eeuwsche huis op den hoek van Korte Voorhout en Heulstraat,
gesticht door den ontvanger-generaal van Holland Mr. Arent
Cobel, is al lang gevallen, zoo ook het oude huis der Egmonds
op den hoek van den Langen Vijverberg. De perceelen welke
er voor in de plaats zijn gekomen, zijn net afgebroken — het
gebouw der Handelmaatschappij zal er komen. Eerst een
kasteel met zware torens en muren,.... nu kantoor, na
eerst winkel en restaurant — maar een bekend! — te zijn ge
weest. En van het huis op den hoek der Plaats, het huis van
I Jsselstein, is ook al jaren en jaren niets meer te vinden. Nu
kan men op deze plaats bont en goud en zilverwerken koopen.
Veertig jaar geleden was de Kneuterdijk één aaneen gescha
kelde reeks van historische adellijke namen, — nu staat als
eenzaam overblijfsel van de verdwenen schoonheid en naam,
als laatste der Mohicanen, het huis van Jan de Witt.
Al wil ik nu geen zorgen voor den tijd maken, toch vind

ik het geraden te wijzen op het feit dat het jammer zou zijn
dat zoo'n historisch gebouw te loor zou gaan om plaats te
moeten maken voor een of ander zielloos en karakterloos

kantoorgebouw. Zijn buurman, het huis waarin Gijsbert
Karei van Hogendorp heeft gewoond, maar dat allang tot
een doode ,,kast" was gemaakt, is een paar maanden geleden
afgebroken en ik houd mijn hart vast wat de bankinstelling,
welke het had gekocht, er zal laten zetten. Want wat banken
bouwen heeft gemeenlijk op den naam van schoone kunst
geen of slechts weinig aanspraak. En valt het huis van Jan de
Witt in handen van een bank, dan is 't doordat het niet mo
dern practisch is ingericht, met zijn tuin ten doode opge
schreven. Komt er ten minste niet iets héél, héél veel beters

HET HUIS VAN JAN DE WITT. VOORGEVEL.
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dan tot nog toe aan den Kneuterdijk is gebouwd, dan doet
men bij het passeeren van die straat het beste met alleen maar
naar de mooie boomen te kijken of naar het eenvoudige doch
stijlvolle geveltje van het Wassenaersche huis. De rest is een
verschrikking.

Zooals het huis er nu uitziet, wijst het op een verbouwing.
Het moet er meer dan één hebben ondergaan. Doch hoe 't
er vroeger heeft uitgezien, is niet na te gaan. De eenige be
hoorlijke afbeelding uit vroeger dagen is die, berustende in
de gemeente-verzameling, welke op blz. 357 is gereproduceerd,
en uit de achttiende eeuw dateerende. Het huis van IJsselstein
is op deze afdeeling ook nog niet gesplitst.

Uit een vergelijking met de afbeelding van den in
warmtonige baksteen met bergsteen opgetrokken voorgevel,
zooals die op het oogenblik is, blijkt allereerst dat de marquise
den stoep heeft bedorven — al heeft hij wellicht menig kost
baar damescostuum tegen bederven beschermd. Het raam bo
ven de— van langwerpig vierkant tot poortvormig gewijzigde—
deur is geheel verdonkeremaand. Wat tevens de vestibule zoo
donker maakt. De eenheid in de travée wordt er geheel door ge
broken. Dan zijn de lantaarns verdwenen, en tevens de kleine
ruitjes.Met de tympan, waarin de wapenborden, is het wellicht
een ander geval. Hij behoort zóó geheel in den stijl en den tijd
thuis, dat het niet onmogelijk is dat hij tot den oorspronke-
lijken gevel behoort, maar door den teekenaar uit het begin
der i8e eeuw is weggelaten, wellicht omdat hij anders de
top van zijn teekening te druk vond. De beide dakvensters
staan evenwel zóó zwaar geplaatst ■— vlak tegen de basis-
hoeken van den tympan aan, al is 't dan ook recht boven de
ramen — dat het me hoogstwaarschijnlijk voorkomt, dat
die inderdaad van vrij moderne origine zijn. Ontegenzeggelijk
zou het dak fraaier van lijn zijn als ze er niet waren.

Aan den achtergevel is niets gewijzigd. Het is een zeer een
voudige, strakke Lodewijk XIV gevel met twee vleugels,
toegang gevende naar den tuin door een dubbele stoep met
een oud ijzeren hek. Deze toegangsdeur is eenvoudig maar vol
komen in stijl en heeft — wat juist tegenover alle andere
ramen opvalt — kleine ruitjes. De afbeelding bewijst over
tuigend hoe dit een veel betere verdeeling brengt. De dak
vensters op dezen achtergevel zijn wèl de oorspronkelijke en
ook nog voorzien van kleine ruitjes. Ze doen 't door hun

gebogen omlijsting op de koofvormige kroonlijst veel minder
log dan die aan den voorgevel.

*
*  *

De historie van dit huis is na te gaan tot 1520 toen het als
Huis van Oostervant door Floris van Egmondt, heer van IJs
selstein, werd verkocht aan den raadsheer Abel van Coulster.
Deze droeg het later over op ridder Antonie van Cats, zijn
schoonzoon, die het in 1550 verkocht aan hertog van Brims-
wijk — het Stinkstraatje is sinds in Hartogstraatje her
doopt.

Hertog Erik was bevelhebber in het Spaansche leger dat
in 1557 onder aanvoering van Egmond de overwinning
van St. Quentin op de Eranschen behaalde. Hij maakte er
rijken buit door de gevangenneming van den connétable
van Frankrijk Anne de Montmorency en den maarschalk de
St. André.

Toen de Tachtigjarige Oorlog stond uit te breken was hij
,,een der weinige Duitsche vorsten, die voor geld beide par
tijen wilde dienen"2l. Spanje won het in dezen financiëelen
strijd. In Sept. 1566 versterkte hij Woerden met troepen in
Spaanschen dienst en nam in Gouda 300 waargelders in dienst.
En in 1568 vinden we hem als bevelhebber bij Alva's troepen
die Lodewijk van Nassau bij Jemmingen sloegen. Tot zijn eer
moet evenwel worden gezegd dat hij ook toen na 1572 de
kansen zich steeds meer tegen Spanje begonnen te keeren,
Philips trouw bleef, die hem ook had beleend met de heer
lijkheid Woerden. Hij was gehuwd geweest met liorothea
van Lotharingen, een zuster van de Renée die Willem de Zwij
ger na den dood van Anna van Bueren op 't oog heeft gehad
voor tweede gemalin ; doch toen hij overleed in 1584 liet hij
slechts de twee bij jonkvrouwe Catharina van Weldam ^"er-
wekte buitenechtelijke kinderen na, benevens een boedel
welke dik onder de schulden stak. De koning had hem \'oor die
kinderen evenwel brieven van wettiging gegeven. Die groote
schuld zal wel ten deele zijn ontstaan door niet terugbetaalde
voorschotten aan den koning, ten minste de baronie van Lies
veld — welker titel onder (die der koningen van Nederland
behoort — was aan hem verpand.

Daar intusschen de Staten van Holland niet van zins waren
die groote goederen te zien overgaan aan Spaanschgezinden,
stelden zij ze in 1589 onder sequester van Gecommitteerde
Raden. Gevolg een proces voor den Hoogen Raad van Hol
land. Toen 't na een halve eeuw eindelijk uit was, was het
tweede geslacht al in het geding.

In die vijftig jaren dat de Staten het recht van beate
possidentes uitoefenden, logeerden ze er hun hooge gasten.
Een van hen was Maria van Oranje, dochter van Willem I,
die met graaf Philips van Hohenlohe, de bekende rauwe
houwdegen in Staatschen dienst, was gehuwd en die tevens
partij was in het proces, omdat ze van een derBrunswijks
diens halve aandeel in het huis had overgenomen. Ze ontruimde
het 22 Aug. 1601 op verzoek der Staten om het over te laten
aan den hertog van Holstein, broeder van den koning van De
nemarken, verkocht haar helft weer in 1607 aan Mr. Erik
Dimmer, voor / 3200 en na diens dood in 1636 kocht Cor-
nelis Musch, de bekende griffier der Staten Generaal, het van
de erven voor / 15.000. De andere helft van het huis huurde
hij, tot hij er zich in 1649 '^oor / 10.000 ook den eigendom
van kon verzekeren. Hij was dus de eerste bewoner van het ge-
heele pand sinds 1584, maar had slechts één enkel jaar er
plezier van. Toen overleed hij en twee jaar later ging het huis
voor / 32.000 in koop over aan Mattheus Hoeufft, heer van
Buttingen, Zandvoort en Oven.

Hoeufft heeft het groote gebouw geheel laten vernieuwen
niet alleen, maar het tevens in tw'ee woningen gesplitst. Onder
zijn eigendom is bijgevolg de tegenwoordige gevel ontstaan.
Van het perceel als één geheel met het belendende bezitten we
geen enkele voorstelling. Dit tweede perceel, dus als 't ware
het tweelingbroertje van het huis van de Witt, is dat waar
Hogendorp heeft gewoond en dat nu één groote woestijnvlakte
vormt wegens den bankbouw — een geduchte vlakte zelfs
daar de tuin van het veel breeder huis veel dieper doorliepen
met een koetshuispooit uitkwam aan het Noordeinde De tuin
van De Witts huis loopt maar tot even de helft van 't Hartog
straatje, maar zal vermoedelijk ook dieper zijn geweest Wat
ik afleid uit de plaats van het beeld dat er in staat. In den muur
tusschen de tuinen werden twee deuren gemaakt wat recht
geeft tot het vermoeden dat Hoeufft de huizen had bestemd
voor zijn oudste twee zoons.
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Doch toen hij in 1669 oveilced waren zijn kinderen nog
minderjarig en werden de huizen tehuur gesteld.

oen was het dat Johan de Witt het hoekhuis betrok, zijn
zwager (jerard Bicker, heer van Zwieten, raad en meester
van de rekeningen der domeinen in Holland, het andere. 3)

e raadpensionaris had toen al een paar woningen ver-
s e en 4). Eerst had hij van 1647—1650 gewoond bij den ad
vocaat van Andel, Nieuwstraat 26 — recht tegenover het
huis op den Kneuterdijk — later in de Raamstraat en daarna
blijkens een brief van 21 Aug. 1653 aan Catharina v. Sype-
steyn dat hij ,,over eenige dagen met der woon getrokken is
in het huysch van den heer van Assendelft in 't Westeynde",
m t voormalige Hof van Spanje, nu het Britsche gezant
schapsgebouw. Daar woonde hij de eerste vijf jaren van zijn
huvyelijk en acht van zijn pensionarisschap van Holland (23
Juli 1653 was hij benoemd) om i Nov. 1660 te verhuizen
naar de — nu reeds lang verdwenen — Hofstraat vlak bij den
Hofsingel (ook al verdwenen) als naaste buur van Joan Mau-
rits van Nassau-Siegen (den stichter van het Mauritshuis) en
daardoor tevens lid van de Hofbuurt waartoe ook prins Mdl-
lem Hl behoorde.
Na den dood van zijn vrouw in 1668, toen hij met vijf kin

deren achterbleef, van wie 't jongste nog geen jaar was, al
eenigen tijd zijn vader, de bekende anti-Orangist Jacob
de Witt, van de Loevesteinsche fractie, bij hem inwoonde —
in elk geval reeds lang vóór 1672 — wilde hij van dit huis af
en 2 Mei 1669 schreef hij aan den koopman Broen te Amster
dam, die voor zijn schoonmoeder als eigenaresse het beheer
voerde ; „Aengesien ick mits de komste van den heer van
Swieten metterwoon alhier om redenen, wel gaerne twee
commodieuse huysen naest den anderen soude vinden, ten
eynde het eene bij mij ende 't andere bij den gen. heer van
Swieten bewoont mochte werden."

De perceelen Kneuterdijk 6 en 8 voldeden aan dezen eisch
en 25 Sept. 1669 schrijft hij dan ook bezig te zijn met de ver
huizing, ,,waervan de moeite met de gevolgen ende aencleven
van dien op onze zuster van Swieten eigent] yck aencomt terwij 1
uit een brief van 15 Oct. blijkt dat „wij alsnu volcomentlijck
verhuyst ende in de huj'sen op de Kneuterdijck op onse steil
sijn." Vijf dagen te voren had hij de huur van de woninginde
Hofstraat overgedaan aan Unico Ripperda, heeretot Hengelo.
(Een huurquitantie is op de Kon. Bibliotheek te vinden.)

Wellicht heeft Bickers vrouw De Witts huishouding ver
zorgd daar ze toch expres naast elkaar waren gaan wonen,
doch vermoedelijk is Bicker vóór 1672 weer verhuisd — na de
Witts dood toch woonde er al een ander in — en mogelijk is
juist door dit vertrek de regeling getroffen waarvan 9 Feb.
1672 De Witts zwager Hoeufft schreef; „Wij hebben gaarne
wt van soeur van Zwijndrecht — Johanna de Witt, gehuwd
met Jacob van Beieren, heer van Zwijndrecht, uit Dordrecht,
die voor zijn huwelijk in 1653 en 1654 zijn huishouding had
bestuurd — verstaen, dat deselve
bij UEd. en U vader in huys sal
coinen wonen." Van Zwijndrecht weid
in Mei lid van Gecommitteerde Ra
den van Holland.

Wondere verhalen
uit de wilde natuur

T
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^OEN de richtinglooze wind, die totnutoe stil was
geweest — er zijn altijd kleine luchttrillingen in het
rond, zelfs wanneer er geen wind is, welke alleen
maar een natneuzig dier kan bespeuren — zonder

eenige reden opstak, trok de veelvraat zijn lip op in een stil
gegrom. Hij was aan den verkeerden windkant, en hij wist
het. Bovendien kon hij dit stuk heide niet verlaten, hij
kon zijn schuilplaats niet veranderen zonder de lijn te
passeeren van de drievoudige schildwachtbatterij van draad-
looze telegrafie; en ook dat wist hij.

Hij bleef dus stil zitten waar hij was, kokend van machte-
looze woede, terwijl de takken hoog in de pijnboomen wakker
werden en met elkander spraken, en een enkel blad als een
signaal hangend aan het uiteinde van een twijg, heen en
weer zwaaide en draaide in de toenemende bries, en hem dol
maakte.

Stap, stap, stap-stap, stap
De schildwacht, het dichtst bij den veelvraat, schoot om

hoog, bleef eenige seconden onbewegelijk, zakte weer neer
op zijn vier pooten, en stompte het alarmsignaal met zijn
achterpooten op den grond.
Toen was het alsof de Heks van den Nacht het vroolijke

gezelschap had betooverd, en zij ,, verstijf den". Werden stil.
Hielden op met bewegen. Werden als van steen, met een een
stemmige plotselingheid, die opmerkelijk was.

Elk konijn bleef stijf en onbewegelijk, juist in de houding,
waarin het alarmsignaal het had gevonden ; sommige midden
in het rennen, sommige kopje-duikelend, sommige plat uit
gestrekt, sommige recht overeind zittend — en elke kop, elk
bajonetachtige paar ooren, werd in één richting gekeerd —
in de richting van den ineengedoken veelvraat.
Toen — bliksemsnel — waren zij verdwenen. Een geren,

een golf van witte staarten, als het barsten van een schuim-
golf aan land, en het heele gezelschap stoof naar het andere
einde van de open plek. Snel was de sprong van den veelvraat.
Bliksemsnel de slag van zijn gewapende poot. Maar hij sprong
op niets, en zijn poot ontmoette niets dan lucht.
Wat volgde is opmerkelijk. Een rood ding, lang, mager, en

vlug, schoot omhoog voor den vluchtenden troep, schoot om
hoog en sprong toe. Er was een geblikker van glinsterende
hoektanden in het maanlicht, een gejank — het was vreemd
kinderlijk in zijn klagen — en terug stoven de konijnen, zooals

(Slot volgt). Carel H.\.\sen.

1) Toen dit artikel reeds ter zetterij was
is de legatio-kansclarij verhuisd naar den Be-
zuidenhout. Het huis van Jan de Witt staat
nu ledig. .. ,,

2) Zie Ruth Putman; ,,Willem de Zwijger
b'.z. 167, le deel.

5) De Witt was i6 Febr. 1655 gehuwd met
Wendela Bicker. de derde dochter van burge
meester J ohan Bicker, naar wien het Bickers-
eiland te Amsterdam is geheeten. Ze overleed
T  luli 1668 op 31 jangen ouderdom. De Witt
schreef 2 Jt«li aan den landdrost over de
Mevorye van 's Hertogenbosch Focanus: „dat
't God Almachtig gelieft hadde mijne lieve
huvsvrouwe naedat deselve acht dagen was
sieck geweest, gisternacht omtrent één uyre
uut dese wereldt ̂ tot sich in de eeuwige
vreuchde te halen . At 1 1

al Zie Mr. Dr. Veegens in de „Mededee-
lineen van de Vereeniging ter beoefening der
geschiedenis van 's Gravenhage" van 187O,
waaraan

ontleend.

de volgende bijzonderheden zijn
Folo C. Sleenbcrgh.
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een golf terugslaat van een rotspunt. Dezen keer miste de veel
vraat niet. De konijnen verdwenen, maar een bleef achter
onder zijn poot ; en het gestamp van den doodelijk verschrik
ten troep stierf weg en hield op. .
Toen, in de betrekkelijke stilte, die volgde — alleen verbroken

door het zwellende, zuchtende gemompel tusschen de toppen
der pijnboomen, bleven die twee jagers der wildernis staan,
en gluurden over de groen verlichte ruimte naar elkander.
Het eene paar met bloed doorloopen, onderzoekende oogen

ontmoette het andere, gesnuffel beantwoordde gesnuffel, en
het blikkeren van ontbloote hoektanden ontmoette geblikker
van ontbloote hoektanden. Een tijdje gaven geen van beiden
geluid. Toen sprong de veelvraat met een snel, hoestend
gegrom plotseling naar voren.

Zij, die toekeken — ik ken dit gedeelte van het verhaal van
de kleine-roode landratten — dachten dat de vos — dat roede

ding was een vos — twijfelde aan de vlugheid, of den moed,
of beide van zijn vijand. Hoe het ook zij, het scheen, dat hij pas
zijn gevaar begreep toen de veelvraat anderhalven sprong —
ongeveer vier meter — weg
was. Hij deed alsof hij wilde
vechten, veranderde van idee,
keerde zich om en wilde vluch

ten, maar hij rolde onderste
boven terwijl de veelvraat op
hem lag. Dit alles gebeurde
zoo snel dat geen van de
bewoners der wildernis scheen

te weten wat onmiddellijk
daarna plaats vond. Er was
zeer zeker een wild bewegen
en geen klein beetje gevloek.
Haren en bladeren en gras
en vliegende dennennaalden,
en eindigde heel plotseling
een in elkaar gezakt ding,
dat een vos was geweest, en
de veelvraat, die op den grond
zat, peinzend zijn nek krab
bend.

Daarna hield hij een over
zicht van zijn jachtgebied.
Het was alles zoo nieuw en

netjes en glad en geknipt, dat
hij niet wist wat hij ervan
denken moest. Hij snuffelde
eei'st naar vijanden — daar
na naar voedsel — de bewo

ners der wildernis denken

altijd het eerst aan hun vijan
den. Er zit gezondheid in die
gedachte. Puma, lynx, wilde
kat noch beer schenen hier

te wonen. Niet dat hij een
hunner bizonder vreesde.
Eens echter ontdekte hij

een nieuwen vijand. Dat was
j uist voor het aanbreken van
den dag, toen de maan, die
langen tijd reeds doffer was
geworden en had gedreigd te verdwijnen, plotseling zich
verschool achter een dikke wolkenbank. De veelvraat
stond stil in het plotselinge duister om zijn oogen te
wennen aan het veranderde licht, en in de pauze hoorde hij
boven het toenemende windgesprek der boomen het snelle
loopen van een groot dier. Hij liet zich plat op den grond val
len, juist bijtijds om te zien hoe een groote, lenige gestalte
over de open plek schoot, zijn lucht opsnoof en zich met een
gegrorh omkeerde.
Een stem, ergens in de schaduw, fluisterde :
Hier, Jim ! Kom hier ! Wat is dat voor een zwart ding on

der de boomen ? Zie je zijn oogen? Dat is geen hond van een
jachtopziener
De rest ging verloren in een stormloop en een gezwaai,

toen een lenige gestalte zich als een bliksemstraal op den veel
vraat wierp. Het was een speurhond, en deze is, als hij, gelijk
dit exemplaar, bloed van een buldog en van een hazewind
in zijn aderen heeft, een zeer gevaarlijke vijand.

Ik geloof dat die speurhond verrast was. Ik weet dat zijn
baas — de strooper, die had gesproken, dit wel was. Toen de

TIGRIDIA PAVONIA,
EEN VEEL TE WEINIG BEKEND BOLGEWA.H

MEXICA A NSCHEN OORSPRONG.

andere speurhond kwam om te helpen, was er met vee meer
over, dat de moeite van het helpen waard was.
Wel heel zeker was er een ding, dat eruit zag alsof het gere

deneerd had met een bliksemstraal. Er was ook nog een ander
ding, plomp, ineengedrongen en leelijk, dat eenige meter ver
der zich zat te krabben. En dat ding keek rond met oogen als
gloeiende kolen, en toonde een witte, glinsteiende, dubbele
rij tanden of dolken, ik vergat, wat van de twee.
Door deze dingen zag de andere hond geen reden om tus-

schenbeide te komen, geen enkele reden. Hij wilde loopen
achter de hielen van zijn baas of wat erger was, voor zijn tee-
nen, maar hij had dien avond geen trek in een dosis \'eelvraat
groot of klein. Die hond wilde leven, ziet ge. Hij was geen laf
aard, maar hij was niet aangewezen om te vechten met dui
vels rechtstreeks uit de Hel.

Toen McTavish den volgenden dag zijn vallen riakeex, zei
hij niet precies wat hij dacht. Hij was een koppig man en
sprak niet veel. Hij was ook een Schot — en die zijn een taai
soort. Toen de zesde nacht was gekomen, had hij wat hi; een

,,slaat je" noemde, voor den
veelvraat gereed gemaakt, en
daar was veel mosterd in.
Toen klom hij in een boom, en
dronk whisky om den regen
buiten te houden.

Hoe regende het !
De veelvraat kwam toen

de schemering viel uit zijn
hol — zijn hol was onder
een zeer oude vlierstruik —
in het donker wordende land
schap. Alles glinsterde, staal
kleurig, koud, eenzaam en
door den wind gegeeseld.
Zelfs de lucht was nat en

grijs en somber, en men kon
nauwelijks vertellen waar of
wanneer de zon onderging.
Een slechte nacht voor al de

wilde jagers, u ant als de wind
luid spreekt, enzelfsgetrainde,
hongerige ooren niets kunnen
hooren boven het gekraak
der takken uit, dan zijn de
bewoners der wildernis — als

zij zich al buiten wagen — zoo
voorzichtig, dat ze niet te
vangen zijn. j
ÏDe \-eel\'raat bespiedde

l\IcTa\'ish toen hij naar zijn
woning ging. Hij volgde hem
daarheen en bleef een poosje
staan, een zwart schaduw

beeld achter een eik, om ze-
ker te zijn dat hij verorden
nacht veilig was.
Toen ging hij naar de woon-

VAN plaats der konijnen, maar
e\'enals katten hebben zij een

,  j hekel aan nattigheid, en heteenige levende wezen dat hij vond tusschen .de druipnatte
holen, was een wezel, die in een hol stond en hem uitschold.
Daarna onderzocht hij het huis van den jachtopziener.

\oor hij er kwam, hepen honden los; er waren er drm. Een
hunnei kwam naar buiten om een onderzoek in te stellen toen
hij het kippenhok bereikte. Zij vonden dien hond den volgenden
rde'vedvkir''' l'f" docdsgehuil „ekte de Ldereen de \eelvraat maakte gauw dat hii weg kwam.
Aan den rand van het pijnboech vond hii een gang deerde

ï lben' en daarmee' ™ beterr„Ttgal,l tehebben, en daarin een vos en de scherpe, warme lekkere lucht
van versch vleesch. Versch vlee^rh ié 'eKKere lucnt
maar als het hanet aan een + A ?i ■ versmaaen,

1  ° .. midden in een konijnengang,
,e ... , a a . ragen te ste"vos ze s IJ , e sluwste van al onze bewoners der wildernis

dan kan men zoo vrij ziin vro An k ^ n f/'" komjnengc
vos — zelfs hii rWi te stellen. Bovendien, als
— zin heeft deze der wilde..
maar gaan liggen buiSA dcA kf
struik - en wfchten J^l^'tterenden regen, onder een

( Wordt vervolgd).


