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sprong van de Thoroughfarc en in de bf k»»
Yellosvstone verstrooid liggen vijzen de pl" - ■ ,
de bisons, verdwaald in de dikke
streek, omkwamen - terwijl de b"ffe Jagers van Ik.dgem^
altijd wachten op den legeiidanselien teiiigkce
'"S^gL'iS^nd lieten de veefokkers hnn^r„n^erjm_^^^^^^^
,;n op het oude "«''JvSebied van d^tn

eerste-glooH der heuvelen ; naar het

zen "op" het oude weidegebied van den bison en van jaar tot
jaar trokken zij verder op : naar
koeien weidden op de eerste glooiing ^

VAN TWEEËRLEI RAS
i) door Hal G. Evarts.

HOOFDSTUK I.VAN lien, die geloofden in de vermaarde legende van
de Verdwaalde Kudde, is niemand meer in leven, en
slechts weinig menschen kennen de ware toedracht
van het geval.

De geschiedenis vermeldt, dat de laatste groote kudde bisons
die met den voorjaarstrek naar het Noorden verhuisde, nooit
op het oude weidegebied terugkwam. Tevergeefs wachtten
de huidenjagers in den herfst op hun terugkeer naar het Zui
den; die terugkeer had nooit plaats. Ook de groote grijze buffel-
wolven waren plotseling van de vlakten verdwenen. Over die
geheimzinnige verdwijning van de ruige horde deden vreemde
geruchten de ronde — geruchten, die aanleiding gaven tot
het ontstaan van het sprookje van de verdwaalde Kudde, die
op een goeden dag weer uit het Noorden terug zou komen, om
te grazen in de vallei.
Maar niet alleen in de legende waren zij verdwaald geraakt;

het was in werkelijkheid zoo. De laatste kudde, door de jagers
vervolgd en opgejaagd, wilde zich niet meer blootstellen aan
het gevaar van de honderden geweren langs Arkansas en
Platte, week af van de gewoonte, door ontelbare eeuwen ge
vestigd, en zocht een toevlucht in de heuvelen. Zij koos het
Land van de Vele Rivieren, om zich daar voor goed neer te
laten.

De sneeuw, die daar onophoudelijk valt in een nauwen, ver
warden doolhof van spitse rotspunten en ravijnen, voedt de
hoofdbronnen van een twintigtal rivieren. De Windrivier en
de Greybull, de Gibbon en de Firchole, de Shoshone, de Yel-
lowstone, de Groene Rivier en de Buffalo Fork of the Snake,
die allen zoeken hun loop te midden van één wilde dwarreling
van. onderling verbonden, steeds nieuw water toevoerende
bergstroompjes.

Hier, tusschen de rotsketens van het Bighorn-, het Teton-,
en het Sunlightgebergte, verspreidde de kudde zich in kleine
groepen door de hooge bergvalleien en deed een laatste poging
om te blijven voortbestaan. De uitgebleekte schedels, die als
witte stippen over de groote groene weidevlakten bij den oor

rl-ithet
Noorden, tot zij kwamen aan een landsticu ', wonderen
wel leek of de Natuur - moe, met zóó hancD ̂
van weelde om zich heen te strooien — zich hier A
ken had, zonder nog eens om te zien naar de
bare hellingen van den kleinen Bighoin e rhermine
woeste zandheuvel van den Greybull, die zi^ als ^
zoekend tegen de hoog oprijzende Rainbow
Toen vertoonden zich groote wolven ; zij daalden uit de

heuvels naar de vlakte af en hieven een zwaren t"! vaii c e
runderen op de weide. Het waren wolven van een soo
de veehouders nog nooit gezien hadden, giooter nog an e
Siberische. De boeren meenden, dat er sprake -ivas van een
nieuw woest ras. Zij verdraaiden het wooid ,,logo e
naam dien de Shoshone-Indianen aan den grijzen etr me
witten kop geven — tot ,,lobo" en bedoelden daarmee en
grijsachtigen wolf. ,
De veefokkers organiseerden een waren verdelging'soorlog

tegen den woesten lobostam, en stelden een steeds hoogere
premie op eiken gedooden wolf, tot eindelijk een volle hondeid
dollar als prijs op iederen wolfschedel stond.

Hierdoor werd een nieuwe bezigheid voor mannen, die wat
verdienen wilden, geschapen, en al spoedig zwierven wolfs-
jagers van beroep, met gif, val en geweer gewapend, door de
breuken en groeven van het woeste land, om ook de laatste
overlevenden van een tot uitsterven gedoemd ras, op te
jagen en uit te roeien. Eén van die wolfsjagers was de oude
Vader Kinney ; deze had alle reden om aan te nemen dat,
nog geen veertig mijlen van zijn voorjaarskamp af, een op
zichzelf staande lobofamilie haar hol had. Hij wist, dat ook
Clark Moran ergens in dezen omtrek rondzwierf, en met het
zelfde doel.

Tusschen deze beide mannen bestond een overeenkomst,
waarbij Kinney, zooals hij wel wist, in geen geval verliezen
kon. Indien één van tweeën het hol vond, zou Moran écn
wolfsjong levend in handen krijgen, terwijl Kinney de premie
voor de rest zou mogen innen.
Moran scheen meer belang te stellen in een verdwaalde

kudde bisons, die vijftig jaar geleden omgekomen was, dan
in geldpremies — hij hield zich bezig met bewijzen te zoeken
voor de theorie, dat deze groote grijze wolven niet behoorden
tot een nieuwe soort, maar tot het bijna vergeten ras, dat in
dertijd de verdwaalde kudde de heuvels in gevolgd was ;
volgens hem waren de afstammelingen naar den rand van
het oude weidegebied teruggekeerd en v as de zeldzaam voor
komende lobo van nu de grijze buffelwolf van toen.

Zooals Moran en Kinney daar, tien mijlen van elkander
verwijderd, in hun wollen dekens gerold lagen, vormden zij
de twee punten van een menschelijken driehoek, waarvan
Ash Brent, ver Aveg op de berghelling, het derde voorstelde.

Als de meeste menschen, die hun leven in de vrije natuur
doorbrengen, voelden Kinney en Moran zich volkomen ver
trouwd met de nachtelijke geluiden, die uit de heuvels tot
hen kwamen. Maar er is één geluid, waarnaar men duizend
nachten achtereen kan luLsteren — en toch zal men den
volgenden nacht nog een beetje dieper in zijn dekens kruipen
en dezelfde kille huivering langs zijn rug voelen gaan, zoodra
diè klank zich laat hooren. De ver weergalmende kreet van
een lobo wekt steeds weer een scherpe pijn van eenzaamheid
in den man, die in het open veld ligt. Een lobo verhief zijn stem
en, als verbonden door een geheimzinnigen stroom, voelden de
drie, mijlen ver van elkaar verwijderde mannen, plotseling
dezelfde spier trekking en tinteling van de rughuid. Maar zij
reageerden alle drie verschillend.

Terwijl Kinney een mogelijk buitenkansje berekende, vloek
te Brent gemelijk om de huivering, die hem bij het geluid door-
tiilde, en Moran glimlachte om eenlievelingstheorievanhem zelf.Hij wist, dat elk beest, wanneer het boos of angstig is, zijn
rughaar tot een borstel overeind zet, den heelen ruggegraat

V  dit als een erfenis door duizend ge-s achten heen tot hem gekomen w as, een erfenis uit den tijd.
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toen zijn allervroegste voorouders, die met haar in plaats
van met kleeren bedekt waren, bij iederen roep van hun vijand
den wolf, dat haar hadden opgezet in een mengeling van woede
en vrees ; dat dit kippenvel-krijgen tusschen zijn schouder
bladen bij den kreet van den lobo niets anders was dan het
eeuwenoude instinct, om het haar ovei'eind te zetten daar,
waar nu geen haar meer groeide.

Als altijd, werd de gevreesde roep gevolgd door een wijde,
diepe rust, alsof elke bewoner van het vrije veld bang was, de
stilte met zijn stem te verbreken en zoodoende bijzondere aan
dacht tot zich te trekken. Dit was geen gewone wolf, geen ach
terblijver uit het Noorden, maar een mannetjes-lobo op zijn
eigen terrein.
Er klonk een roep tot antwoord, en Kinney en Moran richt

ten zich allebei op hun elleboog op, om den klank beter op te
vangen. Het nu Idinkend geluid was een schorre nabootsing
van dat van het mannetje, maar het leek wel, of het brak in
den triller van den prairiewolf. De beide mannen kwamen
tot nagenoeg dezelfde slotsom, maar langs verschillenden weg.
Kinney bracht den vreemden klank in verband met een
van de menschen weggeloopen Schotschen herdershond, dien
hij twee jaar geleden met de prairiewolven had zien trekken.

,,Die wolvin is half prairiewolf, half hond," zei hij.
Ook Moran had het schelle trillen van den wolfsroep opge

merkt, en tegelijk, dat hij in 't geheel geen wolfshuivering
onderging bij het geluid.
,, Een kruising,'' overwoog hij., ,Half prairiewolf en half hond.
De lobo roept niet dikwijls, en eerst een half uur vóór het

aanbreken van den dag klonk het geluid opnieuw. Het deed de
drie mannen ontwaken en ieder van hen maakte zijn ontbijt
klaar en ging uit voor het werk van den dag.

Terwijl Kinney en Moran hun onvermoeid systematisch
onderzoek naar het hol van de wolven voortzetten, leidde
Brent zijn paarden naar een verren bergrug. Aan de andere
zijde daarvan lag het land van de Vele Rivieren, waar, hon
derd mijlen diep, geen sterveling een menschelijke woning
kende, •— en toch had Brent twaalf paarden vol bepakt met
meel en voorraden.

Tien dagen daarna zat Moran met de beenen over elkaar op
den grond en hield een nog niet half volwassen wolfsjong tus
schen zijn knieën. Het jong was stevig in een zak gewikkeld,
omwonden met dik touw, en alleen zijn kop stak boven uit de
rol.

,,Daar gaat het overschot van je familie, jongen," zei Moran.
,,Je bent nu een wees." Kinney, die twee lastpaarden leidde,
waarvan de overblijfselen van de rest van de wolvenfamilie
afbengelden, verdween juist in de richting van zijn kamp, en
het laatste nest lobo's in de vlakke landen was gevallen als
offer van den premie-oorlog van de boeren.
De vader was een reusachtige lobo, bijna de volle lading

voor één paard; de moeder was een halfras, een kruising tus
schen een prairiewolf en een hond. Het geplunderde nest had
een wonderlijk zoodje jongen opgeleverd, alsof de tegenstrij
dige neigingen van het voorgeslacht geworsteld hadden om
zichzelf voort te planten. Het eene jong was een wollig geel
prairiewolfje, twee waren een vreemde mengeling van wolf en
hond, terwijl het vierde een blauwgrijze Schotsche herders
hond was, met een ruig behaarden snoet en een wit spatje op
de borst. Het jong, dat Moran tusschen zijn knieën hield, was
een zuivere lobo van top tot teen. Alleen aan zijn oogen, die
niet de echte lobo-kleur haden, maar geel waren als van den
prairiewolf, was het te zien, dat hij niet heelemaal zuiver ras was.

,, Je bent het mooiste jong van het heele zoodje," zei Moran.
,,Hoe staat het er mee, ouwe jongen? Wil je goede vrienden
met me worden?"

Tot antwoord wrong het lobo-jong zich in zijn omhulsels en
deed bliksemsnel een feilen uitval naar zijns meesters gezicht.
„Je bent een dapper klein ding en zoo vlug als een bliksem

flits," zei Moran. ,,Ha, zóó zal ik je noemen: bliksenrstraal ̂ —
Flash. Vooruit Flash, laten we goede maatjes zijn." Meer dan
een uur lang trachtte hij het vertrouwen van het lobo-jong te
winnen : hij wreef en krabde het in den nek en op den kop
achter de ooren, waar de witte slagtanden zijn hand niet
konden bereiken, en sprak het toe op een kalmen, vrien
delijken toon.

Zelfs een heel klein jong voelt de intonatie van de mensche
lijke stem voldoende om onderscheid te kunnen maken tus
schen menschen, die van dieren en honden houden, en hen, die
er niets om geven.
Het wolfsjong voelde de eerste roerselen van dat innerlijke

conflict — den strijd om de heerschappij tusscheii he
en het tamme bloed — dat elk van zijn daden zijn heele tevc
door zou beïnvloeden. Het was alsof de verschillende elemen
ten van zijn afstamming tegenstrijdige stroomingen in zijn
bloed gebracht hadden, die een vreemden dubbelen drang
uitoefenden op iedere gedachte en daad.
De lobo en prairiewolf in hem kwamen in opstand tegen

lucht van den man, maar de neiging van den hond gaf iint-
woord op de vriendelijke stem; en de aanraking van de tas
tende vingers, die zijn nek en ooren krabden, deed een prettige
rilling door hem heengaan. Hij bleef lijdelijk liggen en pro-
testeerde niet.

Eindelijk voelde hij, hoe Moran's hand langzaam aan een
klein eindje verder gleed, tot zij stilletjes onder zijn kin kwam,
en zijn hals en onderkaak begon te wrijven. Bij deze nieuwe
manier van doen trokken zijn halsspieren zich samen, en hij
haalde, net als een schildpad, zijn kop zoo ver mogelijk binnen
de beschermende rol terug. Zijn gele prairiewolfsoogen schit
terden wantrouwend ; zijn gevoelige lippen verwrongen zich
en lieten de ivoorwitte slagtanden van den lobo zien ; maar
het vurig verlangen van den hond naar de liefde van menschen
hield hem er van terug, die tanden diep in de hand te zetten,
die nu zoo gemakkelijk binnen zijn bereik was — en dit was
de eerste minnelijke schikking tusschen zijn wilde en zijn tam
me natuur.

De wilde gloed verdween langzamerhand uit zijn oogen, zijn
lippen trokken weer glad en bedekten de slagtanden, en Mtjran
wist, dat hij gewonnen had.
,,Kom Flash ; laten we naar huis toe gaan," zeide hij.

(Wordt vervolgd).

HOE DE DIEREN SPREKEN
6) DOOR WlLLIAM J. I.ONG.
Met toestemming van den schrijver vertaald door S. Cilia Stoifel.De ongearticuleerde maar verschillend betoonde kreten,

waarvan we gesproken hebben, vormen de eenige
dierlijke taal, waar onze biologen tot dusver eenige
aandacht aan hebben geschonken; en ongetwijfeld

zouden sommigen van hen bezwaar opperen tegen het gebruik
van het woord ,,taal" in zoo'n verband. In alles wat werkelijk
natuurlijke historie betreft, ben ik echter (werkelijk, dat is: in
denzin van uit de eerste hand met wezenlijke vogels of andere
dieren te doen te hebben) veeleer geneigd om naar den ouden
Tomah te luisteren, die, als ik hem vraag, of dieren praten
kunnen, zegt: ,,Praten? Natuurlijk hij kan praten! Alles op
zijn manier praten. Hoor nou? ik jongen uil laten praten."
En, terwijl hij buiten den lichtkring van het kampvuur treedt,
laat Tomah een gekras hooren, dat uit de verte beantwoord
wordt elk oogenblik als hij het probeert. Na bij wijze van
proef zoo met den vreemdeling gebabbeld te hebben, roept
Tomah iets anders, en onmiddellijk, alsof hij gretig een uit-
noodiging had aangenomen, glijdt er een gestreepte uil als
een grijze schaduw in een boom boven ons hoofd. Ik heb
dienzelfden ouden Indiaan gehoornde-uilentaal, wolf- en
bever- en spechtentaai en verscheiden andere dialecten van
het boschvolkje hooren gebruiken, op dezelfde betooverende
en overtuigende wijze.
Men moet daardoor wel tot de overtuiging komen, dat de

meeste kreten overdag of 's nachts hun beteekenis hebben, als
we maar weten, hoe we naar ze luisteren moeten; toch vormen
ze maar een gedeelte, en waarschijnlijk een heel klein gedeelte
van de gewone gedachten wisseling van het dier met zijn mak
kers. Het voornaamste schijnt van de stilzwijgende soort te
zijn, als tusschen Don en Nip plaats had, en die, ik heb
reden om dit aan te nemen, de gewone taal in het heele
dierenrijk is.

Zooiets bewijzen is eenvoudig onmogelijk. Zelfs een eerlijk
onderzoek beteekent een schimmenrijk binnengaan tusschen
den bewusten en onderbewusten toestand, waar geen ont
wikkeling nauwkeurig te volgen is en waar men altijd onder
hevig is aan dwalingen. Laten we daarom op bekend terrein
beginnen en bepaalde verschijnselen onderzoeken, die we
weliswaar niet verklaren kunnen, maar die dikwijls genoeg zijn
waargenomen, om ons het vertrouwen te geven, dat we
met werkelijkheden te doen hebben. Ik doel in 't bijzonder
op die eigenaardige waarschuwing, dat ,,voorgevoel" van
dreigend gevaar, dat men (en ik meen ten onrechte) in
verband brengt met het zoogenaamde zesde zintuig van
mensch en dier. (Vervolg op blz. g).
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HUIZE „eikenhorst- TE BENNEBROEK, VOORGEVEL. ARCHITECT JAN GRATAMA.

MODERNE LANDHUIZEN.
HUIZE „EIKENHORST" TE BENNEBROEK.IN huize „Eikenhorst" te Bennebroek heeft de architect

Ir. Jan Gratama een interessante proef genomen in zake
de bruikbaarheid van het platte dak voor viUabouw.
In de stad heeft practisch de platbouw de hooge kap

geheel verdrongen ; men denke slechts even aan de nieuwe
stadswijken, waar op alle huizen een houtcement plat voor
komt, en waar indien aan den voorgevel nog een stukje pan
nen- of leiendak te zien is, dit niet anders dan decoratief is.
Maar bij den landhuizenbouw is het geheel anders. De

architecten in het algemeen hebben daar de groote beteekenis
gevoeld van de min of meer hooge kap. Wij herinneren in dit
verband aan het eerste landhuis uit deze serie: ,,Huize de
Helm" te Overveen. Meer nog dan de wanden beschermt het
dak den bewoner tegen de invloeden van buiten ; het dak
maakt het huis tot een veilige plaats ; en om dit veilige, dat
tot intimiteit verinnigd kan worden, uit te drukken, werd
vaak op de kap een sterk accent gelegd, werd vaak de kap
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HUIZE „EIKENHORST" TE BENNEBROEK.

het voornaamste element der compositie. Ook land
huis het silhouet van veel grooter belang dan bij de stads
huizen en het is duidelijk, dat een hooge kap met haar schuine
lijnen in velerlei richting en hare plotselinge beëindiging veel
kan bijdragen tot een interessante silhouetwerking.
Tegen deze normale opvattingen in, heeft de architect

Jan Gratama Eikenhorst afgedekt met een pla-t- Het be
schermende element van de hooge kap heeft hij gezocht te
vervangen door het zeer groote gootoverstek, dat inderdaad
met zijn groote schaduw een intiem karakter aan het huis
verleent. De silhouet wordt door het groote overstek echter
te stug om vriendelijk te zijn, welke stugheid de architect te
vergeefs heeft trachten te verzachten door de terugsprongen
aan de hoeken en de kleine bontgeschilderde versieringen.
Het is eigenaardig den architect de platte afdekking te

zien motiveeren in het ,,Bouwkundig WTekblad" op zuinig-
heidsgronden, nadat hij heeft meegedeeld, dat hij eerst een
te kostbaar ontwerp met een hoog dak had gemaakt. Indien
het geheele huis zeer economisch opgezet was ; indien door de
compacte rangschikking der ruimten de bouwkosten tot een
minimum beperkt waren, indien waarlijk alle niet direct
noodzakelijke elementen waren vermeden, als bijvoorbeeld
juist het bijna anderhalve meter groote dakoverstek, dan was
deze motiveering gegrond. Thans komt het ons voor, dat de
architect van de economische overwegingen dankbaar gebruik
heeft gemaakt, om eens te laten zien, dat om een landhuis
van goede massawerking' te verkrijgen men niet gebonden is
aan het hooge dak en dat men —wat voor de practijk van groote
beteekenis is zich niet in de bovenverdieping van het land
huis behoeft te laten belemmeren door de schuine dakvor-
men.

Ongetwijfeld is deze proef geslaagd. Weliswaar voegt zich
een dei gelijk huis met overstekend plat niet zoo gemakkehjk
m de entourage ; de uitgebouwde balcons ter weerszijden en
de oploopende tuinmuurtjes moeten voor het verband zor-

WpV liuis als t W-are opgroeien uit den tuin.
•+ ^^^^^^"blijkelijk opgezet om alle ka-

leent ziek ui zien op den voortuin en den straatweg,
architectuureim^ overdekking, zoodat de geheele
zoS lijicn van langgeatrekte hori-

toch Sbrèurdoet aalf de hïtimUei,""''
trekken uwdt de bewoner afgS 2," , , V.
is hij omgekeerd prijsgegeven STL ^'oorbijgangers ;
in de laube in 't midden voOTh^t o- K" blikken ;
opgediend op een presenteerbkaSe^H'' ^
kamer werken die van de buitenwelpM t ̂oWadig zou een
die uitkeek op een stillen tuin met afgesloten,
landerijen en ruige duinkanten. verschiet van

Inderdaad heeft de architect in /Iq
de woonkamer geprofiteerd
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van het mooie rustige achteruitzicht, na.me-
hjk door een kJeine glasdeur die tot het
overdekte zitje toegang geeft; maar het
hjkt ons juister de heilzame rust van het
landschap te laten binnenvloeien door een
heel breed venster of wijde glasdeur en
voor de kleine nieuwsgierige blikken naar
den onverschilligen voorbijganger slechts
een kijkgaatje te sparen.

@ Afgezien van de ligging ten opzichte van
(  den w,^, is_echter de indeeling een heej
'  studeerkamer en de woonkamer,

i3eide inet hun lange zijde aan het licht,
liggen in eikaars verlengde met de hall er
tusschen in, zoodat een suite van ruimten
ontstaat, die voor het bewonen practisch
is en door hare perspectieven telkens boeit.
In een afzonderlijken uitbouw aan de ach
terzijde zijn de keuken en de andere dienst
ruimten geisoleerd, en toch in de nabijheid
van de woonkamer, ondergebracht. Deze uit
bouw maakt den achtergevel interessanter
dan den voorgevel, maar stelt de geringe
soepelheid der breede platoverstekken op
een zware proef.

In het tijdschrift ,,Klei", het orgaan van
den Bond van Baksteenfabrikanten,schrijft
de architect over het onthaal van zijne schepping door het
Bennebroeksche publiek het volgende: ,,Het lag voor de hand,
, ,dat door zij n ongewonen vorm ook het landhuis te Benn ebroek
„de verontwaardiging van enkele ,,kunstgevoelige leeken"zou
„opwekken. In een vergadering van de Vereeniging Vreemde-
„lingenverkeer Heemstede-Bennebroek, gehouden Maart 1918,
„is volgens het verslag in hetHillegom's Nieuws- enAdvertentie-
,,blad van 30 Maart 1918 door de heeren Bron en Jhr. van de
,,Poll een lans gebroken voor het betrachten van de aesthetica
,,bij het bouwen, en de wensch uitgesproken, dat de overheid
„wake tegen smaakloos neerzetten van huizen, waarvan
,,enkele sprekende voorbeelden, o. a. de nieuwe villa te Ben-
„nebroek, op het voormalige Oak Hill genoemd worden."
„Die nieuwe villa is de hierbij afgebeelde en het geeft een
„grappigen kijk op het onderscheidingsvermogen van de twee
„onbevoegde leeken, dat de villa door zijn niet-gewone vor-
,,men op één lijn gesteld wordt met het werk van eigenbou-
,,wers, dat helaas menig dorp en ook Bennebroek ontsiert."
Lang niet alle architecten van karakter maken werken die

door iedereen zoo maar aanstonds worden bewonderd of op
den duur werkelijk mooi zullen blijken te zijn; maar laat
ons toch steeds onderscheid maken tusschen het hopelooze
vormengestumper of vriendelijk geïmiteer van den koopman-
eigenbouwer en de karakteristieke werken van ernstige
kunstenaars, die, al vallen zij weieens anders
uit dan de geldende smaak verteren kan,
toch de moeite waard zijn van het serieus
beschouwen en bestudeeren. A. B.

Klop, klop, hamertje.
Tot de over-oude, eigenaardige volksge

bruiken in de laatste dagen van het oude
en bij het begin vanhet nieuwe jaar behoort
het ,,kloppen". Tot de zestiende eeuw was
het woord „klopfan" de gangbare uitdruk
king, waaronder verstaan werd het nieuw-
jaarswenschen aan de gegoede burgerij
door de nieuwjaarspoëten, een benaming,
welke haar oorsprong heeft in het oude
,,kloppen", waaraan in de Middeleeuwen
zelfs de Landgraaf van Hessen zich niet
ontzag meê te doen. Iinmeis, deze placht
zijn slot te Marburg te verlaten om een
tocht door de stad te maken, ten einde te
„klopfen und Neujahr zu holen.

Voorheen, en hier en daar nog, vormden
in Duitschland de zoogenaamde Klopfnachte
de inleiding op het Kerstfeest. In Zwaben
S elders Lrpt men kleine glasscherven,
erwten als anderszins tegen de ruiten. Be-
eeeft bewoner of bewoonster van het huis
zich naar buiten, dan wordt deze, onder

HUIZE „

HUIZE „EIKE

EIKENHORST" TE BENNEBROEK. ACHTERGEVEL.

groote pret der jeugd, omhangen met linten, die met zwartsel
besmeerd zijn. En dealdustoegetakelde wordt er volstrekt niet
boos om, immers hij of zij beschouwt het als een gunstig voor
teeken voor het komende jaar.
In sommige streken trekt de,, AnklöpfelEsel" rond, bereden

door een knaap en gevolgd door een stoet van bedelaars,
wier bedoeling natuurlijk geen andere is dan, al kloppende,
geld in te zamelen.
Over den oorsprong van dit eigenaardig ,,geklop" loopen de

meeningen uiteen. Sommigen denken er bij aan het aanklop
pen van Jozef en Maria aan verschillende herbergen om onder
dak te bekomen. Anderen zoeken verband tusschen het klop
pen en een pestepidemie, welke eens gewoed zou hebben en
tijdens welke men aan de ruiten van eikaars huizen tikte om
te vernemen of de bewoners nog in leven en gezond waren,
die, in dit geval, van binnen antwoordden met een ,,God ver-
gelde u," n.1. uwe belangstelling. Weêr anderen denken bij dit
gebruik aan een aankondiging van den winterzonnestilstand
en een oproepen van de hemelkoningin, de Zon, opdat zij
tot nieuw leven mocht ontwaken.

Intusschen valt er zelfs niet aan te twijfelen, dat wij bij de
oude gewoonte van het werpen van erwten, glasscherven en
anderszins tegen de ruiten en het kloppen met hamertjes tegen
de deuren, bij welk laatste de lieve jeugd zich aldusliethooren:

NHORST" TE BENNEBROEK, VAN DEN WEG AF GEZIEN.
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Klopfe, klopfe, Hammerle,
's Brod liegt in en Kammerle,
's Messer liegt daneben,
Sollt mir et was geben,

aan niets anders te denken hebben dan aan het oude Bevruch-
tings Tijdperk. En, immers, men klopte vooral ook tegen de
boomen en riep daarbij :

,,Baumchen, schlaf nicht, Frau Holda ist da !"
Holda gold als godin zoowel van den animalen als vegetalen

wasdom en door het kloppen wilde men dan ook de vrucht
baarheid van het komende jaar trachten te bevorderen.
Het Christendom heeft ook dit oorspronkelijk Heidensche

gebruik geannexeerd en er de beteekenis in gelegd van de
aankondiging van het Kerstkind, getuige het kinderdeuntje,
dat nog altijd bij het erwten werpen en kloppen gezongen
wordt :

Ich klopf, ich Idopf und sage an
Dasz der Herr Christus bald kommen kann.

F. W. Drijvér.

IDONESISCHE SIERKUNS T.NOORD- en Zuid Sumatra, Nieuw Guinea, Zuid Celebes,
drie groote eilanden, weken zeereis van elkaar ver
wijderd, door ons in Nederland met Java zoo ge
makkelijk Indië genoemd; de kunst van die eilanden

Indonesische kunst : drie groote eilanden met een zoo van
elkaar verschillende bevolking! — Over het algemeen
staat ons land grootendeels onwetend tegenover de Indische
toestanden en betrekkelijk heeft dat zijn goede zijde. Werd
het den Nederlanders opeens dui delijk, over welke uit
gestrekte gebieden, over welke
in ontwikkeling verscheiden,
heerschen wiUen, dan zou
lijk ons klein land aan moed
eenmaal opgenomen taak te
Dat het echter kon geschie
een handjevol Westerlingen
dezen uitgestrekten archipel kon
zetten, handel drijven en eindelijk
regeeren kon over zooveel millioen
Indonesiërs, het is te danken aan de
mentaliteit van den Oosterling, die met
een aan het fatalisme grenzende naïviteit
de wereld beschouwt en de dingen die er ge
beuren, aanvaardt. Eenmaal zal deze naïviteit
ophouden te bestaan. Overal waar de Europeaan
zijn stempel heeft gedrukt, begint ze te verdwijnen,
in het gunstigste geval verandert ze in weetgierig
heid en lust om kennis te te vergaren, in hrt slechtste
geval wordt ze sluwheid en opstandigheid. En dat is
waarlijk niet verwonderlijk! Brachten wij Westerlingen PRA
eigenlijk niet aUerlei onbruikbaar materiaal naar uit n.-guf\ea.
Indië, in den vorm van concurrentie, broodnijd
en gezwoeg om het dagelijksch bestaan ? De Oosteiling ken
die leelijke zaken niet. Het landbouwertje heeft genoeg aan
den paar hapjes rijst per dag, bij feestelijke gelegenheden
verrijkt door een gedroogd vischje. Zijn kleerenschat is een
hoofddoek, een broek en een baadje, van dit laatste misschien
twee stel; koude lijdt hij niet, honger ook met het licht
dat hem eenige duiten kost is zijn olielampje dat hij s nachts
in huis brandt of de fakkel die hij ontsteekt om des avonds
■bij den dorpspriester te bidden. De Indische landbouwer,

" de visscher, de zeevaarder, hij was een gelukkig tevreden
mensch, tot de invasie kwam van het Westen, en die van het
ilndere Oosten, meevoerend den

te vergoe

ten op

enorme volksmassa's,
zij daar, over zee,

het waarschijn-
ontbreken, de

vervullen,
den, dat

zich in
nederfcf:*

verinnigi

arabier, en
d

den, die wij hem ontnamen " ,
fabrieksschoorsteenen en onze stoomge '
door de chineesche opium-kitten en ^ P
jeshuizen en alle dingen, die daaibij e _

Wel neen, Cromo was geen cnpl, voor
komst, hij was wel eens een dief, nij
eens een moordenaar, onder Cromo s

de andere eilanden waren
pensnellers en menscheneters, maar
onder hen kende dat wat wij noemen ,,zoig
hebben", zorgen voor de toekomst, ome a
geen kleine omlaag halende maatschajipt ij ^ ^
strijd was in hun wereld. Die ellende hc i igi
wij met onzen beschavenden invloed meege^
bracht en het is die ellende, die nooduen ig
die schoone naïvi
teit, die innerlijke
bezonkenheid moet
schaden. Daarom
is het een vreugde
als wij haar aan
treffen en nergens
drukt zij zich zoo
uit als in de sier
kunst. De sierkunst
van het Oosten, het
middel waardoor de
man uit het volk zich voorna
wijze uitdrukt, ontstond niet
in het atelier van den tee-
is niet een apart stuk
en gemaakt voor de
sierkunst komt mid-
zelf en is een on
zoolang de

zelfs kop-
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schoo

N ST.
BOEGINliESCT!K PLOMB OM

naaiwerk op te BEVESTJGEN.
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melijk op ideeële
zooals bij ons,

kenaar, die

ng
trokken-
reld ver
kunst

den chinees, den geldschieter en
laar. O I duizendmaal, duizend-
lijk dienen wij Cromo de zielerust

en hande-
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nheid,bedacht
gebruiksdingen, die

den uit het volksleven
x'erbreekbaar deel daarvan

volkgeest van het Oosten die
behoudt, die voorname afge-

heid en laat ons het noemen „we-
achting" die noodig is om zulk een

te scheppen. Het is duidelijk dat de
sierkunst van den archipel zich in ver

schillende gedaanten vertoont op de ver
schillende eilanden, want de Maleier

van Sumatra is een ander mensch
als de Boeginees van Celebes, de

Boegineesis weer verschillend van
den Alfoer en den bewoner van

Nieuw-Guinea en deze allen zijn
weer anders dan de Madurees en de

Javaan. Overal echter hebben zij dit
gemeen: de naïviteit, de eerlijkheid in uit

drukking. Een kunst-produkt uit de hand van den
Indonesiër ,,doet 't" zooals onze Hollandsche schil
dersuitdrukking is. Het ,,cloet 't" omdat het ding ont

staan is uit de argclooze liefde van den maker zelf. Het berg-
bewonertje in Celebes dat een huisje in elkaar gaat zetten, op de
plek waar hij katella planten wil, zijn huisje zoo maar gevoegd,
zonder een spijker te gebruiken, versiert aan 't eind van den
aibeid het dak met een uit hout gesneden haan. Aan den
nok verschijnt de kop, aan den achterkant de gestvleerde
staart. Bloemmotieven brengen kop en staart Xamen. De
Illustratie van dit artikel geeft zulk een dakversiering te zien.
Voorzeker IS het maar een grof gesneden kunstvoortbrengsel,

versiering van een eenvoudig berghuisjeen het werk van een zeer eenvoudig mannetje. Dat werk
f/i doen. Niemand geeft hem
RoP^n u eenvoudig huis (het
van^l u' minst versierde

hij zijn woning misschien
maar diarn-'^" bc>bouwd moet worden,hij niet, hij versiert zijn

iitiliteitsooepunt misse m ohschcn haan, den waker, den
i_ -E ' '

'ian snijd, Uj een,
de hanen-kop. Op het liif vn 1 ' versiert hij met I
ku.ssentje bevestied waaroT-, a'" " haan wordt een zwaar |
hechten, en de weelderie naaiwerk kan vast-,
meer vasten steun te ^ ^ poot dient, om het geheel]geven op den grond. De vloeren derl

behoeft

eenvoudig huisje,
schien met den s\-ni

rustbrengcr, en als het land'iV hl
moesson de menschen hn regentijd-1
plomb voor
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de woning, die door het Matriarchaat
-  Inlandsche vrouw m

rbcclden van

in

uitsluitend aan de
moeder behoort ? Bij de voor
naïve kunst kunnen wij dit waakhaaJ ]
zeker voegen. Het boogt niet op de schoon
heid van de ontclbaie cjud Indische 'opcK
en zilveren gebruiksvoorwerpen die Ja\ a ei)
Sumatra bezitten, maar het is een sprekend
beeld van Maleische volkskunst en als zee-
danig een artistieke uitbeelding.
Wel klinkt het geluid anders in de l>a-

„  • u V. ■ 1. 1 , taklanden! Men bezie dit prachtige stijheJJe
O  f hebben breede reten, die gelegenheid kruidkokertje; dan gevoelt men dadelijk hoe de volkskunstS  ̂ n a va iri de immte te werpen, gevormd door de hier aan de naïviteit een verfijnden kunstzin paart. I e

noOt,e pa en waarop alle woningen rusten. In znlk een Batakkers maken hun buskruit zelf. Het \-()orwerp om dit
ree \or e poot gestoken; de werkende vrouw, die kruid in te bewaren heeft dus hun belangstelling. In d-e

^ i- ^ haar voet't geheel in evenwicht. kokertjes en in de tooverstaven brengen zij hun nog
, O P pm IS gemaakt uit liefde voor het schoone, uit onbedorven kunstzin tot uiting. Wij hebben op tic

„  idonesische sierkunstDAKVEHSIEIUNG. VITGEVOERD AAN DEN ACHTERKANT VAN EEN
boegineesch huis.

behoefte zich uit te drukken in een aange-
namen vorm en door deze gelulvkige omstan
digheid wordt die vorm tevens logisch.
Het haantje dat tot plomb dient, rust ge
hoorzaam op den grond, zijn pooten worden
bevestigd in den vloer. Zoo treft ons ook
onmiddellijk de logika der prauw-motieven
van Nieuw Guinea. Neen, zij zijn voor geen
kleintje vervaard, de kroesharige Papoeas,
de donkere zeeschuimers van de Molukken-
zee, de machtige koningen op hun stroom
versnellingen. Ze beheerschen het water in
hun smalle uitgeholde boomstammen, ze
kennen het, ze hebben het lief, ze leven er
in en er op. Als de witte schuimende stroom
aan komt vlieden, de groote versnelling die
alles ommekeert en mede sleurt, dan staan
ze pal, donker en hoog en rank als hun
donker woud aan den oever en ze vangen
het gunstige oogenblik, ze laten zich glijden
met den stroom, ze snellen mee in hun kleine,
smalle ranke prauwen. Ze overwinnen door
overgave, en buiten hun stroomgebied, donker
van wouden, daar is de lichte zee en ook
daar kennen zij het water. De Papoea's,
Alfoeren, de Boegineezen zij allen zijn zee
vaarders van geboorte. Hun gouden tijd is
wel reeds lang voorbij, de tijd van roof op
de kleinere eilandjes, in de Molukken-zee
verspreid, de tijd toen de hoog gebouwde als
dieren gevormde Alfoersche kora-kora ge-
jaag dwerden door de Boegineesche sultans-
vloot, die rust wilde hebben voor haar
schildpad vangst, maar toch, al worden die
prachtige schepen en prauwen zeldzaam
heden, versieren moet de zeevaarder van nu
nog zijn schip, zelfs een eenvoudig prauwtje
als dat hetwelk waarschijnlijk tot oorzaak
diende, voor de versieringen die op blz. 6
als illustratie zijn opgenomen. Deze beesten
,,doen" het weer, ze zwemmen, ze klieven de
golven, ze beheerschen, ze overwinnen, de
vogel met den langen snavel tart het dansende
beweeg der zee, de andere, half mensch, half
vogel, met zijn lakonieke berijder, zet stram
door, recht op het doel af gaat hij. Hij ,,doet
't" Zoo ook het koperen lampje in den vorm van een haantje
vervaardigd in de Padangsche binnenlanden, (afb. op blz. 8),
wereld van beschaving en weelde, vergeleken bij de oerwouden
van Nieuw Guinea en weken zeereis daar vandaan; uit deze

laatste tentoonstelling van Indonesische
sierkunst, gehouden in het Kunstnijverheid
museum te Haarlem,vele zulke voorwerpen
uit de Bataklanden kunnen bewonderen en
menigeen viel het toen op hoe de oude
Indische kunst gelijkenis vertoont met de
allermodernste uitingen van onze jonge M es-
tersche kunstnijverheid-artisten. Hier heelt
waarlijk een ontmoeting tusschen Oost en
West plaats en als altijd zal het ook hier
waar blijken dat de wijsheid uit het Oosten
komt. Die wijsheid is de herovering ^■an de
eenvoud en de liefde, noodig om een kunst
werk te scheppen, twee begrippen die in
onze drukke Westersche Maatschappij \'an
zwoegen en slaven onder het stof bedolwn
zijn, maar die nog bij enkele eenzame \-olken
in Indië bewaard bleven en hen tot kunste
naars schiep.

M. C. Kooij-v. Zeggelex.

HUIS EN TUIN.

V
I.

'ELE menschen hebben in den loop
der laatste twintig a dertig jaren de
stad den rug toegekeerd,om zich ergens
buiten hunne woonplaats te gaan

vestigen. Steden als Amsterdam, Rotterdam,
Zaandam en 's-Gravenhage, moesten vele
burgers afstaan aan Baaim, het Gooi, Bloemen-
daal, Overveen, Zandvoort, Scheveningen en
Wassenaar. De meesten bleven wel in de
stad hun bedrijf of ambacht uitoefenen, of
hun ambt vervullen, doch brachten hun gezin
en hun hebben en houden naar een niet te
ver verwijderd dorp over. Dit heeft er toe
bijgedragen om de steden in financiëele
moeilijkheden te helpen. Maar al te velen
verlieten de stad, niet omdat zij zooveel op
hadden met de levende natuur en zich
aangetrokken gevoelden tot bosch en heide,
tot duin en zee; niet om in het natuurleven
door te dringen, veel minder om gaarde,
moestuin en boomgaard met zorg en liefde

te cultiveeren, doch eenvoudig om van het in de stad \-er-
diende inkomen zoo weinig mogelijk aan den fiscus te moeten
afstaan. Van veel burgerzin en pitblic spirit getuigde dit nu
juist niet. Maar het is hier niet de plaats noch de bedoeling,

werew"^zoo bevolkt met Europeanen, begiftigd met kweek- dit vraagstuk te behandelen. Hetgeen er van gezegd is'
scholen Voor inlandsche onderwijzers, waar politieke stroo- strekt slechts tot inleiding van hetgeen wèl doel dezer artikelen-
mingen reeds het menschdom vergiftigen uit
deze wereld komt dit naive haantje, dit stille
wakertje bij het kraambed van de Inlandsche
vrouw. Zie, in zijn bek houdt hij een sleutel,
het teeken der verlossing, en op zijn kop
prijkt het licht. Zal hij straks victorie kraaien
lis de nieuwe wereldburger er is of gebiedt
zijn plichtsgetrouwheid den sleutel vast te
houden en zijn lijf geduldig met olie te doenvullen om wLr een nieuwe post te bezetten dakversiering, uitgevoerd aan den nok van een boegineesch huis

KRUIDKOKER UIT DE BATAK

LANDEN {WEST-SUMA TRA).
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reeks is : het wekken van belangstelling voor de natuur,
haar schoonheid en haar belangwekkende levens-processen,
voor het even onschuldige als verheffende genot, dat het
-leven in en met haar schenken kan, vooral bij hen, die er
nog onverschillig tegenover staan, doch bij wie de liefde
sluimert.

Wie om zuiver materieele redenen de stad verlaten heeft
■en zich dus op dit stuk slechts bekommert om weinig meer
dan het belastingbillet, misschien ten hoogste nog om de
vraag of zijn villa een behoorlijke suite en een ruime serre
omvat — voor zulk eenen heeft het buitenleven geen reëele
beteekenis. De verzorging van het gewoonlijk niet zeer groote
lapje grond, dat hij zijn tuin noemt, laat hij over aan den
tuinman, die met wat graszoden en grint, een rijtje stam
rozen, een perkje Pelargoniuins met een Dracaena in het
midden, ,,den boel netjes in orde maakt." Van hetgeen ervan
zijn tuin te maken zou wezen, heeft hij geen flauw besef.
In hetgeen er van nature, of door des tuinmans zorgen in
groeit, stelt hij geen belang. Voor lijn en vorm, kleur en
groepeering, werking van schaduw en licht, voor de gratie
van gewas en bloem, voor den adel des booms heeft hij geen
oog. Voor dezulken worden deze opstellen niet geschreven.
Het zou monnikenwerk zijn.

Maar er zijn anderen, die de natuur liefhebben, of haar, nu
zij eenmaal buiten wonen, leeren beminnen en die dus ook in
hun tuin persoonlijk belang stellen en zijne verzorging niet,
of niet geheel overlaten aan den vakman, zooals zij het
leggen van een vloerkleed overlaten aan een behanger, doch
■er het beste en mooiste van willen maken, dat er van te
maken valt. Voor hen wordt hier geschreven door eenen
■die is als zij en dus geen botanische geleerdheid zal geven, even
min als vakkundige adviezen, doch die zal pogen liefde te
wekken en te versterken voor de natuur en hare tallooze
verschijnings-vormen — waarbij het echter aan opmerkingen
van practischen aard niet ontbreken zal.

Waar dit nu het aanleggen en cultiveeren van den tuin
betreft, moet al dadelijk gewezen worden op de kwade
■omstandigheid, dat de tuinen van de meeste forensen-villa's
veel en veel te klein zijn, om er iets werkelijk schoons van te
kunnen maken. Het echtpaar Williamson spreekt in zijn
aardig verhaal The Botor Chaperon van Hilversum als : Ihe
place wherethe Amsterdam merchants play at tiviiig in the
-country. Het is inderdaad meestal zóó. Die naar buiten ge
trokken Amsterdammers (Rotterdammers enz. insgelijks)
doen als-öf. En nu heeft het Engelsche schrijverspaar waar
schijnlijk nog het beste deel van den Gooischen metropool
gezien. Wat zouden de Williamsons wel gezegd hebben, als
zij de lanen hadden kunnen zien, daar en elders, in alle fo-

IDONESISCHE SIERKUNST.
J<OPEREN LAMPJE UIT DE PADANGSCHE BOVENLANDEN.

(ZUID-WEST SUMATRA).

j  slechts op enkele meters af-rensen-dorpen, waar de vdla s weinig meerdere
stand van elkander staan en . liike villa's, in demeters gescheiden zijn van de ry s f^^diep vóór-tuintje,
volgende, parallel loopende laan . Ee „p+pr- breed (als
aan weerskanten een strookje van een pa , ^ulk
het geen „dubbele" villa is, want dan is
een reepje grond) en achter een lapje
vierkante meters oppervlakte, inge.sloten 00 ^ maken- van dergelijke „tuinen" valt niet ponder veel
De bouwondernemers, die de villa s hebben n S jgj-j-gi^ennatuurlijk het grootst-mogelijke «K drbouw-
te trekken en plaatsten er zoo veel ^
verordening maar toeliet, gescheiden door juist .
jes grond, om den over eenige verbeeldingskracht besch k
kenden bewoners de illusie te schenken, dat zij „ -
ten" en niet in een nuchtere stadsstraat-met-huis aan fiu s
wonen. Doch ook menschen, die zelf bouwden bezigden
vaak veel te weinig grond en benamen dus zichzel e moge
lijkheid van het scheppen van een tuin, die dezen naarn
waardiglijk dragen kan. Veel slechter is het nog ges e me
de minder-gegoede forensen, ambachtslieden, kleine arnote-
naars, kantoormenschen e. d., die zich maar al te vaak te
vreden moeten stellen met een huisje in een lange aaneen
gesloten rij, met een nietig lapje grond er vóór en een ietwat
grooter brokje er achter. Doch dezulken hebben geen keus
en moeten zich wel tevreden stellen met het weinige, dat
voor hen beschikbaar is. . .

Maar niettemin, ook van het kleinste tuintje kan iets
aardigs gemaakt worden. Zoo is er in het dorp, waar ik woon,
bij den molen, een rij arbeiderswoningen, oude huisjes, elk
met een lapje grond er voor, dat van den weg gescheiden
is door een haag van door-elkander gegroeide doorn-, vlier
en liguster-struiken. Deze tuintjes mèt de hagen, zijn alle
verwaarloosd, op één na. Daar is de haag netjes geschoren.
In het kleine lapje, nietgrooter dan zeven, bij twee meter, staat
een zeer fraaie Juniperns (jeneverbes) in kegelvorm gehouden,
benevens een mooi gevormde Cyticus Lahurnum (gouden regen).
In twee perkjes, keurig omlijst door hooge, smalle grasban
den, staat een klein aantal planten, zóó gekozen, dat er
van lente tot najaar altijd iets bloeit. Aan die planten wordt
veel zorg besteed, zij zien er goed uit en toonen hunne dank
baarheid door een overvloed van bloemen. Tusschen en om
de perkjes loopen miniatuur-paadjes, altijd zorgvuldig aan
geharkt en geflankeerd door eenige Buxus struikjes. Het
geheel is wat popperig, doch dat kan moeilijk anders, maar
een lust om te zien en een prachtig voorbeeld van hetgeen
er ook van het kleinste stukje grond nog te maken valt,
als de uil en de liefde er maar zijn

Nu komt het echter vaak voor, dat de bewoners van zulke
kleine huizen hunne tuintjes productief willen, of wel moeten
maken. Doch zelfs dan is er nog wel iets aardigs te bereiken.
Niet als men eenvoudig maar wat boonen aan staken laat
klimmen, of ruw-weg boeren- en andere kool, sla of andijvie
uitzet. Als men zijn groenten plant in behoorlijke bedden of
rabatten, deze omzoomt rnet geëigende bloemen-planten en
hier en daar, op een geschikt plekje, ook nog een heestertje
plant, als men, in één woord, niet altes aan het utilitarisme
opoffert, dan kan ook van een groenten-tuintje iets leuks ge-
maakt worden. En dan is er altijd nog het voor-tuintje, waarin
toch zoo goed als nooit voedings-gewassen geteeld worden
Mij wil het voorkomen, dat men in den regel niet beter kan
doen, dan er een gazonnetje van maken, dat van hek of haa?
doorloopt tot aan het huis, dus niet door een paadje van den
voorgevel gescheiden is. Dit is de Engelsche methode • en
men zal verbaasd zijn, als men ziet hoe aardig het effect is,als het huis uit het grasveldje schijnt op te rijzen. Kleur
kan men dan nog aanbrengen door langs het hek rankende
Tropaeotum (oost-indische kers) te zaaien, als het kan af
gewisseld met Lathyrus odorata (welriekende erwt); dan iser, behalve kleur, ook geur. Waar het grasveldje begrensd
wordt door het ingangs-pad, kan men desnoods ook nog een
rijtje bloemen zetten. Als het kan dan Cheirantus (muurbloem)of Sttene in het voorjaar. Lobelia, Saxifraga umbrosa (nie-
mands-verdnet) in den zomer. Wil men iets hebben dat van
voorjaar af zoo ongeveer den geheelen zomer dóorbloeitdan is Arahis alpma (randjesbloem) zeer aan te bevelen
Armena atpina is eveneens zeer mooi, doch is van
te weinig te onderscheiden en de bloeitijd isMen kan echter óók een rij doorblodenl rozl rstruikvorm, zetten ; neemt men stamrozen, dan niét tfScht
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opeen planten en tusschen elke twee stam
men een of twee bollen van Monibretia, een
sierlijk gewas, dat in den nazomer fraaie
bloemen geeft. Men kan het afsluitrandje
óók beplanten met bolgewassen (bijv. ver
schillende /m-soorten of leliën), vaste
planten of zaaibloemen ; doch de beschik
bare ruimte is te klein om veel afwisseling
aan te brengen, zoodat men zich tot één
soort zou moeten bepalen en dan slechts
gedurende korten tijd bloemen heeft.

Dit alles geldt alleen, wanneer men zijn
tuintje „open" wil houden. Wie heesters
of boomen wil, zal anders te werk moeten
gaan. Boomen zijn goed, decoratief en een
sieraad voor de wijk, waaraan zij cachet
geven , maar hij, die ze in een tuin van
geringe afmetingen neerzet, zal van vrijwel
al het overige moeten afzien. De wortels
belemmeren den groei van andere planten
en gras gedijt niet in dichte schaduw,
evenmin als de meeste bloemen dit doen!
Wie boomen plant, zal het verder moeten
zien te stellen met varens en enkele schaduw-planten, als
Vinca minor (maagdepalm) ,Convallaria majalis (lelietje der
■dalen) en vroeg bloeiende bolgewassen, als Galanthus nivalis
(sneeuwklokje), Crocus en Narcis.

Indien men echter tot boomen besluit, dan verdient het
aanbeveling zulke te nemen, die tegelijk sier- en vruchtboom
zijri, hiivoovheeld Juglans regia (wal-of okkernoot), Castanea
sahva (tamme kastanje), Corylus avellana (hazelaar) en C.
tubiilosa (lammertjesnoot). Ook Morus nigra (moerbei) is
zeer fraai, doch vereischt veel zorg en lijdt vaak aan het
afvallen der vruchten vóórdat zij rijp zijn.

Indien men zulke kleine tuinen niet hoofdzakelijk voor
het telen van voedingsgewassen bezigt, dan is er, als het
stukje grond niet al te bagatellig is, door een doelmatig
combineeren van heesters en bloemen wel iets aardigs te
bereiken. Men kieze dan zooveel mogelijk struiken, die op
verschillende tijdstippen bloeien. Het volgende lijstje kan
daarbij dienst doen: Jasminum nudij lorum [vroege
die soms reeds in December bloeit en bij voorkeur tegen een
inuur gezet moet worden; Forsythia suspensa (hangend
Chineesch klokje), bloeitijd Maart; Crataegus Oxyacantha
(meidoorn), enkel en dubbel, rood en wit; Cyiisus labiirnum
(gouden regen) ; Philadelphus coronarius (boeren-jasmijn) ;
Daphne mezereum (peperboompje); Kerria Japonica; Sym-
phoricarpiis racemosus (sneeuwbes) ; Berberis vulgaris (z,uur-
bes) ; Cotoneasier (dwergmispel).

Waar de tuin klein is, mag niet verzuimd worden partij
te trekken van muren en schuttingen. Indien zij er gunstig
voor gelegen zijn, kan men er vruehthoomervrrvdeyvorrn. tegen,
zetten. Waar dit niet kan, of als men het niet wenscht,
moeten klimplanten gebezigd worden, die huis en tuin
verfraaien. . • j

Daarvoor zijn het best geschikt: Ampelopsis (wilde wingerd,
vooral de soort, die Veitchü tot tweeden naam heeft, deze
klimt en hecht zichzelf met klauwtjes aan den muur ; het
blad is mooi gevormd en verkleurt prachtig in den herfst),
Hedera helix (klimop) ; Wistaria (of Glycine) sinensis (blauwe
regen) ; Arisiolochia sypho (inoffenpijp) met zeer groote,
fraaie bladeren, doch onaanzienlijke, ofschoon typisch ge
vormde bloemen ; verschillende Cleniatis-soorien, vooral de
variëteit Jacknianni. Er zijn ook ettelijke klimmende rozen,
waarvan Madame Zéphérine Drouhin een der beste is ; zij
bloeit rijk en herhaaldelijk, de bloemen zijn fraai en zeer
welriekend, zij groeit zeer krachtig en o 8'°°
terwijl zij zich van alle overige onderscheidt doordat zij het
gezegde: ,,geen rozen zonder doornen

heeft namelijk geen doornen (aisZIJ

te schande maakt
men den toorn van

EN DE OUDE CITADEL TE NAMEN.

De „Pont de Jambes'^ te Namen.
Karakteristiek door haar Romeinsche bogen (waarvan de

meest rechtsche in 't begin van den wereldoorlog opgeblazen
is en door een ijzeren hulpstuk vervangen) dateert uit de 14e
eeuw, en vormt met de nabijgelegen citadel een der meest
gigantesque bouwwerken der oude stad Namen.

De vestingwerken, die bij verschillende belegeringen o. a.
in 1692 bij de belegering van Namen door Bodewijk XIV,
een belangrijke rol hebben vervuld, werden in 1784 door
keizer Jozef II gesloopt, doch in 1817 wederom opgebouwd.
Thans zijn zij van geen strategische waarde meer.

tótanici niet wil opwekken^ behoort men te zeggen : stekels,want een doorn is feheel iets
blcrs, Wichureiana en andere rozen, die zich uitsteke
"fctTÏÏé; Weta'tuinen is hiermede voorloopig afgedaan.

Henri Polak.

HOE DE DIEREN SPREKEN.
(Vervolg van blz. 3).

III. Chumfo, het opperzintuig.

Het woord chumjo dank ik aan een wilden stam, die aan
het Mwerumeer in Afrika woont, en ik ben hem dankbaar,
niet alleen dat hij iets een naam gegeven heeft, waar er
in niet één beschaafde taal een voor was, maar ook voor
een verklaring van waar het voor dient in de dierlijke huis
houding. We zullen straks tot een omschrijving van het
woord komen, nadat we een duidelijk begrip hebben van
het iets, waar het woord voor dient. Zooals Thomas a Kempis
zegt als ik mij juist herinner: ,,Het is beter medelijden te
voelen dan het te kunnen omschrijven."

Om tot ons onderwerp te geraken. Men moet goed begrijpen,
dat ckumfo Keel in 't algemeen slaat op Bet Buitengewone
vermogen, dat \vet ö\e\ \veeit van 7innétv\Ve\vaarnenv\ng,
die ik zijn ,,gevoeligheid" zou willen noemen, als onze roman
schrijvers dat goede woord niet totaal bedorven hadden
door het tot zinnebeeld te maken van een valsche of ge
kunstelde aandoenlijkheid. Elk natuurwezen is ,,fijnge
voelig" in den waren zin van het woord en zijn gevoeligheid
vindt zijn oorzaak in het feit, dat er niets dood, of zelfs maar
slapend in de natuur is; het natuurlijke dier of de natuurlijke
mensch is van tot top teen springlevend en klaar wakker.
En wel omdat elk atoom van hem of elke cel, zooals een
bioloog misschien zou volhouden, op zichzelf gevoelig is en
de gave van waarneming heeft. Niet voordat iemand dit
eerste beginsel van Chumio begrijpt, zal hem natuurlijke
historie iets meer zijn dan een dor omhulsel, iets uit boeken
of musea of van opgezette beesten of Latijnsche namen,
waar elk levend belang uit geweken is.

Er wordt mij soms gevraagd: ,,Wat is het merkwaardigste,
dat u in de bosschen aantreft?" terwijl ongetwijfeld als
antwoord op deze vraag de een of andere dierennaam of
-gewoonte verwacht wordt, die onze onwetendheid prikkelt
of onze verbazing wekt. Het antwoord is: al doorzoeken we
bosch of stad of heelal, het eenige merkwaardige, dat we
ooit zullen aantreffen is overal de polsslag, het geheimzinnige
van ontwakend leven. Dat het dier levend is, en levend
in dien zin als wij zelf het moesten wezen, maar het niet
zijn, is de laatste en aangrijpendste ontdekking die
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iemand -waarsdii^nlijk in liet rijk der "Natnnr zal doen. "Na ding, onder 't eten; oi een vos, (die als cJisteldons op c ot wm
jaren van tronw "bespieden, kan ik zedts nn nog amper een schijnt voort te drijven, nu eens poozend, dan lum eren ,
■wilden vogel oi ander (lier aantreiien, zonder opnieuw dan de geuren in de lucht keurend zooals lemaiid een a -
verstomd te staan van zijn levendigheid, zijn onmiddellijk wisselend landschap zou toetsen, en bij elk hoe ]e, rij
rcageeren op eiken uiterst teeren indruk, alsoi elk eiken takkenbos speelt hij voor Columbrrs en ontde '
oogenblik een nieuwe mededeeling bracht van aarde oi dat geen ontdekkirrgsreiziger er nog (ant te voren aantro .
hemel en hij die, oi de vreugde van zijn eigen gewaarwor- Dat is de natuurlijke handelwijze van een vos, (lie een
dingen die er het gevolg van is, niet mocht missen. Zelis dwalend snoor maakt, omdat hem zooveel \-erscmlienüe
het slapen van een dier, als hij steeds op het kantje van
ontwaken is, als hij nog zoo in verbinding met zijn verander
lijke wereld staat, dat de geringste vreemde klank oi geur
of trilling hem op doet springen, alle zinnen op hun hoede
en elke spier in gereedheid — dit alles is een reden om zich
te verbazen over den suffen mensch, die twee keer voor
't ontbijt geroepen moet worden, of 't hevige lawaai van

die
11'dLbU.V.ll ilcLllklCl VV H vei.»*

dwalend spoor maakt,
geuren hier oi ginder aanlokken.

Het bespieden ten slotte van elk dier in de vnje natuur
is, de zangerige regels uit ,,Saul" begrijpen;

O, te leven is goed, niets dan leven — t veiheiigt
Heel het hart en de ziel en de zinnen in eeuwige

vreugd!

een wekker met het slaperig refrein ontvangt:
Nog even sluim'ren, even droomen.
Tot slapen even nog de handen ineen!

Men zal beter begrijpen, wat ik bedoel met het levend zijn
van het dier, zijn onverzadigbare vreugde in het besef van
te leven, wanneer men alle tragische opvattingen of voor-
oordeelen over 't dierenleven vergeten kan, die men mogelijk
gelezen heeft, en dan onbevooroordeeld het eerste het beste
argelooze dier bespiedt, dat men buiten aantreft. Hier aan
onze achterdeur bijvoorbeeld is een troep vogels, die uit de
besneeuwde bosschen in scharen aan komt zetten op ons
winterfeestmaal van kruimeltjes. Kijk hoe ze heen en weer
schieten tusschen twee happen in, alsof levende wezens niet
rustig of tevreden met een ding konden zijn, zelfs met iets
goeds in een wereld van eindelooze verscheidenheid. Kijk
verder, aandachtiger, en zie hoe ze slechts even proeven
van den overvloed op onze tafel, en dien gewoon in den
steek laten voor een stukje, dat de wdnd onder hun snaveltje
uitblaast en dat ze moeten en zullen hebben, al duurde het den
heelen winter. Ieder oogenblik fladderen ze naar een tak
boven de tafel, kijken waakzaam om zich heen, nemen de
wereld nog eens in zich op, overtuigen zich dat de hond wel
slaapt en dat er geen roofvogels in de lucht zijn, dan vegen
ze zorgvuldig hun nebjes af, waarbij ze een twijg als servet
gebrmkeu, cu daar Hjgeu ze weer uaar de daieV beuedeu om
van voren af aan te beginnen. Elke hap is dus voor ben op
nieuw een feest, een feest met alle prikkels van het nieuwe,
het frissche, het onverwachte en het avontuurlijke.

Of anders, voor wie ver van de menschen de wildernis
ingaat; hier is een hert, dat als een schaduw door de
vale schemering glipt en kieskeurig van wel twintig
soorten voedsel proeft in even zooveel minuten en toch
rekening, kondt met eik ievend oi bewegend oi groeiend

Het is ook den geest van Browning begrijpen, die dan
misschien geen werelddichter is te noemen, maar che zich
daarin onderscheidt, dat hij de eenige beroemde dichter is
die steeds levend is en wakker. Homerus dommelt, Dante
wanhoopt en rouwt; Shakespeare heeft een lang tijdperk van
somberheid, waarin hij slechts vreeselijke treurspelen van
menschelijken ondergang kan schrijven; andere groote dich
ters hebben hun dagen van levensmoeheid of sombere uren,
maar Browning zingt steeds een lied van or'crvloeiend leven.
Zelfs zijn laatste, de Epiloog op ,,Asolando," is geen zwanen
zang, zooals die van Tennyson; 't is veeleer een trompet
geschal en het blaast geen ,,taptoe" \'0()r de aarde, maar
de ,,reveille" der onsterfelijkheid.

(Wordt vervolgd).

Tusschen de Veluwe en het Sticht.

D

loiiuilllliliilflIlillilUilllllini

E slaperdijk door de Geldersche vallei loopt ter
hoogte van Renswoude door een schilderachtige
veenstreek.
Het doet een mensch goed het fonkelend gebloti te

zien langs sloot en weide, waar de roomgele tressen der wilde
spirea's zich bekoorlijk slingeren tusschen riet en veenbies,
of langs het diepe dijkgat. wnar de gele \va.terplomp rustig
ilowkert tvrsscberv z'w ronde, stijve bladeren en -waar groote
kleurige libellen heen en weer schieten met zachte
flonkeringen van regenboog-koloriet.

De scabiosa's wuiven als azuren edelsteenen. . . . luchtige
blauwe klokjes bengelen op de teedcre fluistering van den
wind en de wilde frambozen geuren zoo impulsief, dat het
hier langs den dijk tén grandiooze verkwisting schijnt van
zomergeur en kleur.

"Vóór ons — in 't "Westen — ligt als een blauwe dam,
scherp gesdbonetteerd tegen de vlakte
der vallei — het hooge park van het
Renswoudsche kasteel. Het gekras
der roeken, die nestelen in 't hooge
geboomte, scheurt van tijd tot tijd
door de trillende warmte der zo
merlucht.

En vèr — langs den einder — vèr
achter de boomverdichtingen bij
Renswoude — sluimren de blauw
grijze heuvels van het Sticht, hoog
overkoepeld door de eeuwig-trans
parante lucht.

Ze liggen daar in lange rijen —
smedige, soepele bogen, wijd en rustig
■  van de (irebbe — tot ze deinzen
inj^'t Noordwesten achter deWouden-
bergsche dcnnenbosschen.

TUSSCHEN DE VELUWE EN HET STICHT. HET KASTEEL RENSWOUDE.

Renswou — zooals 't gemakke
lijker leest en spreekt — heeft voor
mij altijd een stille bekorin.g, een
za{:ht flonkerend waas van romantiek.

K(nnt het door cle oud-adellijke
doemn.g. . . . . door een zekere zucht
van mij naar liet oude, ridderlijke
c tl leden, dat sluimert in talrijke
overkveiingen en opleeft bij het
wedcii zien dezer schoone ambachts
heerlijkheid ?
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Of zou 't alleen zijn door de ongekende
weelde, die de natuur hier op allerlei wijze,
in bekoorlijke charme, biedt ?
Hoe dit ook zij, ik vind hier altijd alles

veel sprekender dan elders . de zomer
is hier stiller en inniger, de lente is ner
gens zoo'n feeërieke, ontbloeiing van levens
jongheid, de herfst vlamt rooder en feller in
de oude donkere bosschen.... nergens
ook is de winter eenzamer en somberder
dan hier....

Wanneer ik zoo 's zomers ̂ronddwaal
achter het kasteel of bij ,,'t Nieuwe Werk"
geniet ik als een gelukkig kind, en nu —
hoewel dit misschien de twintigste keer is,
dat ik naar Renswou afdwaal — voel ik me
weer even sterk aangetrokken als altijd. . . .
Langs den oever van de Luntersche

beek, die flikkert en zilverkringelt in 't
zonnegedaver, scharrelt een koppel fazanten
in 't gras.. . . Hun vlammende, oostersche
kleuren — van avondzonrood tot smaragd
groen, staalblauw — geven helle vroolijkc
vegen tegen den weidegrond.
Af en toe werpt de kloeke haan, z'n sterk,

krachtig geluid in de glorieuse lucht.
De jonge hazen rollebollen onbezorgd in de lage smeulen bij

't eikenhout en uit het goudbronzen loover der oude beuken
neuriet het zomergeluid der tortels
En dan, 't kleine ven achter den Vossenberg, waar 'k

mcnigkeer in 't najaar, als de herfstzon de witte ochtendmis
ten oprolde, schuwe reëen zag drinken en waar de ultra-
blauwe hemel zich in immense pracht weerspiegelt !....
Ik kan me zoo indenken, dat deze Stichtsche heerlijkheid

vanouds zulk een begeerenswaardige bezitting was.
't Straks genoemde „Nieuwe Werk", dat zich uitstrekt

tegenover het slot, aan den rechterkant van den groofen straat
weg, is een gedeelte van den aanleg, die door een zekere
Vrouwe Maria Duystvan Voor/wu/ indertijd ontworpen was.

Zij had het plan van deze lustwarande, van deze heerlijk
begroeide omgeving een nabootsing te maken van de konink
lijke tuinen bij Versailles. Door verschillende omstandigheden
evenwel vond haar plan geen algeheele uitvoering, maar
bleef deze beperkt tot een lange gracht, een schilderachtig
kanaal, dat zich in 't midden verwijdt tot een grooten, ronden
vijver. Van de groote beukenhagen, welke zij deed aan
leggen en in welke zij ook weder de beroemde aanplantingen
van VersaiUes zocht te imiteeren, zijn nu nog enkele over
blijfselen aan te wijzen.

Ik, voor mij, ben er maar dankbaar voor, dat, op deze
partieele kunstmatige verfraaiing na, Rens
wou gebleven is, zooals 't was.
De plannen van Vrouwe Maria echter

getuigen, welk een weligen natuurrijkdom
zij hier aantrof.

In het dorpje zelf ligt het oude ,,Recht
huis" (nu ter eenre zijde nog gebruikt voor
raadhuis) als een eerbiedwaardig monu
ment uit vorige eeuwnn.
De zware, ijzeren kettingen, in diepe

bogen van paal tot paal hangend, omspan
nen het voorplein, dat in zware schaduw
van kastanjes en bloeiende linden drijft.

Gijs, de oude doodgraver, vertelt me
nog wel eens, dat hij zich herinnert, hoe
vroeger de hooge diligences links den ingang
binnenreden en ter andere zijde, onder
vroolijk hoorngeschetter, weer wegratelden.
De breede, met ruwe steenen bestrate

ingangen, zijn ter weerszijden nog te on
derkennen.

Toen 'k zoo hier en daar in mijn lieve
idvlle weer eens rond gekeken had, be
merkte ik aan de donkere schaduw, die
door den gouden middag viel, dat er on
weer op til was.

Inderdaad gromde in 't Oosten boven de
TUS
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BUITEN

TUSSCHEN DE VELUWE EN HET STICHT.
HET OUDE „RECHTHUIS" TE RENSWOUDE.

Veluwe, de zware dreun van den donder.... Met lange
tusschenpoozen dof rommelend, scheen het een ver, gigan
tisch duel van geweldige kanonnen.
Hoog boven het kasteel park klommen reeds koperkleurige

onweerswolken op in 't strakke hect-blauw van den hemel.
Ik besloot huiswaarts te gaan, maar nauwelijks had ik 't

dorpje verlaten, of er kletsten al enkele van die groote, zoele
droppen uit de aanzwellende lucht en 't ging er na een kwar
tiertje zoo lustig op los, dat ik blij was in een boerenschuur te
kunnen schuilen, waar de regen melodisch speelde op de
pannen en in snelle stralen spartelde van den dakrand.
Door den regenschemer heen gaf de bliksem telkens felle

kerven in 't blauwgrijze fond van de lucht en dan daverde
de donder in wijden val over 't land of loeide een scherpe
knetterslag met een geluid van rinkelend glas door de rui-
schende regeiir-ersombering.
Het onweer trok over, maar ik zag, hoe de regen zijn fijne

grijze webben spinnen bleef om Renswou, dat meer en meer
vervaagde, als in een vochtigen damp drijvend.
Toen de klok van den kasteeltoren luchtigjes vijf uur

klepte, schoof ik — half stijf van 't ongemakkelijk zitje —
mijn fiets naar buiten en peddelde — zacht aan doorweekend
van den zomerregen — door de ruischendc boomentunnel
van den straatweg naar huis. . Jac. Gazenbeek.

SCHEN DE 1'ELUWE EN HET STICHT.
HET NIEUWE WERK. OP DEN ACHTERGROND HET KASTEEL RENSWOUDE.
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De Bloembladen van Lao-Tze.
14^ DOOR. 3- AxXAt? "DUN"SSS.HIJ Ivad het spnhje op de waschtxiel zien liggen, en

kronkelde zich daarheen om h.et te "bereiken.
Keeler trok hem terng.

•  ,,Ga in ]& kooi" zeidehip „Ik za\ Jeheipen. Ik zaV Je
zachtjes aan doen verminderen. Je knnt nn een grein van
mij hebben, en later meer. als ik het goed vind. Maar ?As Je
probeert de kajuit te verlaten, krijg Je niets."

Adler zag met kunkerenden blik toe, koe lleeler de dosis
uit een der lijire buisjes nam.
,,Maak er twee van," huilde hij. ,,Twee, Keeler, en ik zal

je alles vertellen wat ik weet."
,,Ik weet reeds alles. Hier."
Redding nam gulzig het hem rustverschaffende middel,

en het vreeselijke stuiptrekken hield langzamerhand op.
,,Je hebt gelijk", zeide hij met meer zelfbeheersching.

,,Jij houdt de zweep vast, en ik ben de hond. Ik zal aan
boord blijven."

Hij sloot de oogen en scheen onder den invloed der morfine
te geraken. Keeler kleedde zich langzaam aan, en verliet de
kajuit om den hofmeester op te zoeken en hem te zeggen
dar Dr. Redding niet wenschte
gestoord te worden.

,, Hij had een slechte nacht,''
zeide hij en gaf den man een
fooi.

Deze zag hem veelbetee-
kenend aan.

,,Ik begrijp wat u bedoelt,
mijnheer. Ik zal er vooi zor
gen, dat hij niet wordt ge
stoord. De officier der admi

nistratie zeide mij, dat u van
plan waart van kajuit te ver
anderen."

Keeler ging verder, zonder

zAJwerkekJkeen telegram verzendt, ol uit die gemakke.ijk leeg
te pompen bron te weten komt, oi ik er een keb vei zonden.
In een paar minuten kwam zij weer bij kem. ,,lk denk, dat

ik naar de magazijnen van "Wing-Sang zal gaan, spiak zii.
,,lk keb een mijner kennissen rn Hnnolyilu gevraagd, mede
te gaan. Ik ben een beetje belust op die dingen, die er te
kcop zijn, ik wilde ze zoo keel graag kebben. Bent u den
gekeelen tijd zoo druk bezig? Ik vraag dit, omdat, als ^
niet het eeval is. U mii in deWiung \\o-lVang Bazaar c

dit

danniet het geval is, U mij in de Wiung
later zoudt kunnen ontmoeten. Tenminste als u wit. Ik ̂ )u
graag uw oordcel vernemen omtrent hetgeen ik uitkies. Om
vier uur?"

Keeler wilde niet vmbeleekl zijn; ook wistkij,dat clksamen-
-zijn met haar een genot voor hem zou wezen. Maar haar
initialen, in het kleine notitieboekje gevonden, maakten hem
bezorgd. Als hun aanwezigheid daar bcteekende dat zij op
de eene of andere wijze in gevaar verkeerde, en er van ver
dacht werd in verband te staan met het in bezit nemen van
den talisman, misschien omdat zij Mandarijnsch sprak en in
Peking had gewoond, misschien ook omdat hij haar dadelijk
na zijn aankomst te Sanghai had ontmoet, wilde hij op haar
letten, en veilig en wel aan boord terugbrengen. Dus nam hij
de uitnoodiging aan en terwijl zij naar de Waianae Keten
keken, welke op het eiland

kierop te antwoorden. De
Eilanden kwamen in zicht.
Zij waren Kauai reeds voor
bij, en de kwartiermeester
deelde hem mede, dat zij om
twaalf uur 's middags in
de dokken zouden zijn en
's avonds verder zouden

varen.

Beneden in No. 12 lag Red
ding, alias Adler, onrustig in
zijn kooi been en weer te
woelen. Het eene grein, hem
door Keeler gegeven, had niet
veel meer gedaan, dan den
hem verzengenden lust aan
wakkeren.

,,Die duivel !" mompelde hij. ,,Die duivel, die meent alles
te weten. Hij zal nog wel eens een ander deuntje moeten fluiten.
En hij heeft mijn morfine ! Dat zijn ziel in het hellevuur moge
branden. Het is mij mogelijk, wraak te nemen, maar de prijs —
de prijs is te hoog !"

Keeler ontmoette Claire Arden aan het ontbijt.
,,U ziet bleek," zeide zij. ,,Heeft u niet goed geslapen?"

Hij zag haar opmerkzaam aan, zich met verwondering af
vragend, of de toon van haar stem belangstelling verried,
of nieuwsgierigheid, op verwachting gegrond.

,,Ik bracht een uitstekenden nacht door, dank u," ant
woordde hij. ,,Maar ik geloof niet, in staat te zullen zijn om
met u naar dat diner te gaan. ,,Ik zal het voorloopig heel
druk hebben."

Zij keek verbaasd. Daarop verhelderde zich haar gelaat.
,,0, dus nieuwe berichten," zeide zij. ,,Ik was het draad-

looze station vergeten, wat dom van mij is, daar ik zelf
een woordje aan een mijner kennissen moet seinen."
Toen zij aan dek kwamen, begaf zij zich naar het bureau

van den marconist. Keeler verliet haar bij de deur, en toen
hij het raam voorbij ging, zag hij haar glimlachen tegen den
ontvankelijken marconist, die toch reeds als een slaaf aaii
haar voeten lag.
„Nu zou ik wel eens willen weten," sprak hij bij zichzelf, ,,of

HET MINNEWATER TE BRUGGE BIJ HET BEGIJNHOF.

Oahu zichtbaar werd, hield
zijn geest zich nogmaals met
dit vraagstuk bezig.
Waarom was Claire Arden

in Shangai aangekomen, pre
cies op denzelfden datum, als
waarop hij had moeten aan
komen ; waarom was zij er
gebleven tot hij er was en toen
met de eerste stoomboot ver

trokken ? Hij haatte zijn ver
denking, het vage gei'oel van
gevaar zelfs, dat zich steeds
tusschen hen beiden drong,
maar dat ge\oel was sterk.
Haar eigen gedrag had hier
voedsel aan gegeven, en nu
stonden haar initialen in het

boekje, samen met die der
Broeders van de T'au-t'ie.

Trouwens, zijn eigen naam
ook. Het was een ellendig wa r-
net. Hij kon niet gelooven,
dat het meisje tegen hem
samenspande, de gedachte
was onedelmoedig en tegen
den wensch van zijn eigen
hart — en tóch —?

,,Wij krijgen niet het schil
derachtige binnenvaren der
stoombooten die van het Noor
den bij het Koko Hoofd en
het Diamant Hoofd en langs
te zien. maar ik houd hiWde Baai van Waikiki komen,

evenveel van, U ook?"
Keeler onttrok zijn denkvermogen aan het hevige wantrou

wen dat hem beheerschte en keek naar het land^ met oogen
die ,,zagen".

Zij voeren den Barbiers-punt voorbij, juist in de richting
van het rif. Vóór hen lagen de sluizen der Paarl-baai, en
daarachter de smaragdgroene achtergrond der rietaanp'lan-
tingen. De zadelvormige plek van rooden grond tusschen
de twee ketenen van Oahu, even helrood als het haar van het
meisje, ging bergopwaarts naar de kammen van den heuvel
rand der Koolau, in violet en groen, in schaduw en zonlicht,
in elke nuance van amethystj^en agaat, terwijl matte, melk
witte en paarlgrijze wolken, boven de opening van den
Pali-Pas, hingen. In de nabijheid der dokken wemelde
het water van duikende jongens, en onder de afdaken der
landingsplaats, alsook op de zonnige houten vloeren, stond
een groot aantal menschen met bloemkransen, voor de
vrienden die zij verwachtten. De koninklijke Hawaische
Kapel deed als wadkomsgmet schetterende muziek hoeren
„Daar is mijn vriendin," zeide Claire Arden eensklaps,

en wuifde een jonge vrouw toe, die deze begi'oeting beant
woordde door het wenken met een vleeschkieurige'anjelier.

(Wordt vervolgd).
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