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"
srliocjt ik door de opening,

nemend. Ik zag

mijn zwaie wateifk^ ndleiid op liet pad lag en een
een
gestalte
chcwr
ngcnd
n
vU-k afstak tegen
andeie, ciie o\tu iiK s
j |jp x^ ierp mijn waterflesch
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den met stemm bez^^^

had

it volle klacht naai c c/ai

K.at,.,-, h,.r,.h.- ^•..n n,.,f

op het slagveld achter mij.

bleef staan luisteren —

gSiiir Ti^n mid;: ik hen boscbje in buiten bcweik van het
ge" eer,' met het open veld v.x.r mij vn de kreten der gewonden
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Ik lachte hartelijk, terwijl ik er cm

Waterratten, illustratie
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De verdwenen documenten (ii), uit het AmeriKAANSCH VAN GaRDNER HuNTING
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De ,,Villa Borghese" te Rome (slot), door
Maurits Wagenvoort, geïllustreerd,

blz. 124—127

Jeugdherinneringen, door Hans Donker . . blz. 125
Iets over Sprinkhanen-plagen, door M., geïll. ,, 128
Het Begijnhof te Breda, door Mr. A. Loosjes, geïllustreerd

129

naar het
in de duisternis van de heerlijk guuremle ucidc
gebrul van den man, dien ik tijdc-lijk buiten gerecht had
Wsteld Want Juclson Bain zou clieii nacht niet meei zien,
bij electrisch Imht of bij welk licht clan ciok. De ammunitie
voor mijn blaaspijp au.s ee i ihnkc laduij pcpei geanA.^
Het was heerlijk loopen over dat veld. Ik lieimneide mij

voldoende van de richting om de nmer te bereiken, en toen
ik den oever afging en mijn weg zocht door het koude water,
dat tot aan mijn heupen reikte, zag ik \ an r'erre de lichten

Ra, ra, w.at is dat? door F. W, Drijver . . ,, 129
De Korintjiweg, geïllustreerd. . . . blz. 130—131

van het groote huis.

Levenenstrijd in de wilde n.atuur(slot), door

moesten zijn, dat erop gc^ronnc^n rr,is c^n dat ik met had kunnen
r^errr'ijderen, ^lijn eerste rr'erk moest, zoo mogelijk, rrezen
mij flink te rraisschc^n, en dit r'ooiuitzicht leek onbi icikbaai.
Ik rvas op zes mijlen van de stad, rraar ik r'cilig genoeg zou
zijn, maar op Bains Farm of zelfs in Bains buurt, kon ik

F. St. M.ars, geautoriseerde vertaling van
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Oude huizen aan de Krumme strasse te DetMOLD, illustratie
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Boekhandel, Rokin 74—76, Amsterdam, met de toevoeging:„ Voor
de Redactie'' of „voor de Administratie van het Weekblad Buiten".
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Ik wist dat mijn hoofd en nek en handen nog rol bloed

niet rveten rvie een r-riend of een rujand zou rrezen.
Maar ik kon niet dralen,en de rvetenschap dat ik nog niet

alles had gedaan rvaarr-oor ik hier rr as gekomen, bracht een
brutaal plan in mijn hoofd. De eenige plaats rvaar Bain en
zijn opzichter mij zeer zeker niet zouden zoeken -- als zij
het de moeite rraiard r'onden naar mij te kijken
zou r\el
de Farm zijn.
Het rvas al laat, en de meesterknechts zouden nu r-rij zijn
en of naar de stad of naar de bijgebourven zijn gegaan. Ik
rmrmdc het plan teru.g te keeren naar het huis, dat mij den
rmrigen avond rvas aangerrezen.
Terrvijl ik door het hek naar de binnenplaats liep, ging ik
langs den grooten paardenstal en zoo naar het huis, rvaar ik
een kamer had gehad. Daar rras geen licht en de deur rvas

niet gesloten. Zonder aarzelen ging ik naar binnen en liep
de trap op.
Ik vond de deur van mijn kamer aan het eind van den

DE VERDWENEN
DOCUMENTEN.

bovenpng, trad binnen en knipte het licht op. Ik liet de
jalouzie zakken en schonk rr ater in een kom en rrasclite mij
zoo goed ik het in de grootste haast kon doen.

Ik trok mijn jas uit en boende de kraag af met een natten

Uit het Amen'kaansch van Gardner Hunting

handdoek, terrvijl ik tevens mijn best deed de r-k>kken r'an

Toen ik hem hoorde aankomen, was ik als een

trok ik mijn jas rveer aan en draaide het licht uit. Terwijl

11)

ZEVENDE HOOFDSTUK,

jongen, die een vastena\-ondgrap ging uithalen. De
stralen van zijn electrischen lantaarn speelden om
de hut. Bain kwam bij de deur.
,,Hallo, jij !" begroette hij mij.
,,Ik ben hier", zei ik, uit den hoek waar het stroo lag, en

ik deed mijn best een uitdrukking \-an vermoeidheicl en
neerslachtigheid in mijn stem te leggen.
Hij grinnikte bij mijn antwoord en ik geloof wel dat het
van zijn standpunt beschouwd, heel evrmakelijk was.
,,Wij komen een beetje babbelen", zei Bain. ,,Blijf zitten
waar je bent. Als je overeind staat, wanneer wij de deur

het Manchester pak met koud rraitcr tc^ rvrrrajderen. Toen
ik dit deed, hooide ik luide kreten en ,geschrei'uw op cle
binnenplaats.

Ik lende de trap af en het huis uit. X'ersclieiden mannen

krramen naai buiten loopen en alhm drongcm om een groep

icen, die het pad opliep. Ik bleet niet rr-achten oiu te vragen

rvat er aan de hand rvas. Ik moest een hoed hebben cm het

oogenbhk scheen gunstig om mij rmn zooicUs m(>ester te maken,

n zag binnenstond
te rooken
straatdeunm.
Ik
cmn kapstok
metvoor
ja.ssendecmopen
hoeden.
Ik snelde
de stoep op.

Mug zei ik hijgend tot den man, die daar stond. ,,Bain
flk giecp zijn aim. rerrvijl ik<ledit
hielen.
liet meisje?"
deed,Waar
zag ikis dat
het mijn

openen, schieten wij."

,,Denk je dat ik een dwaas ben?" \"roeg ik.
Ik hoorde hen beginnen de bout los te maken.

Zachtjes
sloop ik naar voren in de duisternis. Het volgende oogenblik
ging de deur naar binnen toe open en de straal van den elec
trischen lantaarn schoot in de richting van den hoop stroo.
Erboven zag ik de schaduw van een hoofd tegen het licht
buiten, en daarachter de loopen \"an liet geweer.

Ik hield het papieren buisje aan mijn lippen en mikte op
het gezicht dat naar mij was toegekeerd. En toen het schijn
sel dichterbij kwam, lilies ik met wille kracht op het ding
en zond hem den welkomstgroet.
Al was de verrassing misschien niet zoo volmaakt als de

mijne den vorigen armnd, ze was goed genoeg. Het licht
ging uit toen de hand, die het vasthield, verslapte en ik
wist dat ik raak had gemikt. Er was een wilde vloek en een

KKTt "'V'""
noemd. Ik wa.-igdc l.ot «op hIi V"'''

■k kon iKon nu., genjnk

Ij

Ik

""U 6="

™

op ons .

vroeg hijgend:
,,Wie

■n r-erschrikt kind, maar hij

rvie lient u?"

„Ik ben de man die. getelelommnl heeft
ik.
,Scancey heeft nuj gc^stiiurd". Ecmskh
,ant een luid geschreeiirv rveerklonk

rr

antrvoordde

ps schrikte hij,

,Help ! Inbrekers ! Dieven 1 Brand 1"
Het weerklonk over liet gTasvcdd'c'irtü ' i
, S^^roepen.
en r-erstoorde de stilte van den n , ,
PiJk^boiiwen
„Hoor je het !" riep ik hiid .,Ku,
' ' vlug! Waar is zij?'
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De kleine man leunde tegen de deur.
„Ze is weg", antwoordde hij. ,,Zij /Aillcn haar niet vinden.
Zeg Scanccy dat zij haar gebracht liebben naar Hart —

,,Heeft Scancey nog iets gedaan?"

naar Old lirom".

,,Neen".

Ik Iiad nu geen tijd om naar een hoed of pet om te kijken.
Ik had alleen maar tijd om weer in het duister weg te rennen.
Na een oogenblik was ik op den weg, hollend met al de
kracht van een paar stevige, vlugge beenen, in de richting

,,En de lijkschouwer?"

„Wat zegt dokter Graham van Philbric?" vroeg ik.
,,Precies wat hij van het eerste oogenblik af zei".

,.De jury is gisteren bij elkaar gekomen. Zij heeft nog geen
oordeel uitgesproken op grond van onvoldoende bewijzen .
Ik staarde hem aan.

van het dorp.

,,Hoe was dat mogelijk?"

Niemand hield mij tegen. Ik rende recht door naar Chettesworth. In het stadje was alles rustig, alle goede burgers
schenen al in bed te liggen. Aan het station vernam ik dat

,,Toch is het zoo".

,,Maar als zij niet het bewijs van schuld hadden, moesten
zij toch vrij spreken".

er een trein om twaalf uur zou vertrekken en dat die mij naar

,,Zij kunnen de zaak \"erder onderzoeken".

Hazelhurst kon terug brengen.
Ik keerde terug naar mijn goede, Duitsche hospita, zonder

,,Dat kunnen zij. Hebben zij dat gedaan?"

geweer en bagage en zonder hoed, maar ik vertelde haar

,,Toch niet om — Hal te arresteeren?"

dat ik tusschen de bergen in een diep water was gestapt en
alles had verloren. Dadelijk bracht zij mij een slappen ïioed,
die mij vrij goed paste, maar mijn uiterlijk niet gunstiger
maakte. Toch was ik blij dat ik hem had, want een man zonder
hoed is nog al in het oog vallend, voornamelijk 's nachts.
Ik vertelde haar dat ik haar kamer nu niet langer zou
gebruiken en ging weer naar het station.
Ik bleef op het perron zitten tot de trein kwam, nog steeds
verwachtend dat een alarmsein uit Cold Spring Farm zou
komen. Maar er gebeurde niets van dien aard en mijn vertrek
was zoo rustig mogelijk. Om drie uur 's nachts was ik weer

in de stille straten van Hazelhurst, op denzelfden hoek waar
ik mijn sneeuwbal had gegooid. Ik kwam in het hotel, maar
niemand — eigenaar, bediende of knecht — was te zien. Ik
bleef dus op een stoel bij een kouden radiator zitten tot de
dag aanbrak, rillend en nu en dan insluimerend. Daarna
bestelde ik een ontbijt en een kamer en frischte mij heerlijk op.

Om half acht was ik weer op weg naar The Hazels, achter
een tamelijk goed paard, met groot verlangen naar ander
gezelschap dan den stalknecht, die mij reed.
Toen wij aankwamen, zag ik King heen en weer loopen
op den weg vóór de oprijlaan en ik stapte dadelijk uit en
zond den knecht met het rijtuigje weg.
Hij stak mij niet de hand toe en ik vond hem ietwat koel;
maar ik schreef zijn houding toe aan zenuwachtigheid. M'ij
naderden elkaar elk met een vraag in de oogcn en op de
lippen.
,,Hoe maken zij het?" vroeg ik.
,,Een spoor gevonden?" vroeg hij.
En toen antwoordden wij tegelijk. Ik vertelde hem in drie
\'olzinnen beknopt van mijn avontuur. Ik eindigde met een
vraag omtrent de plaats waar volgens het kleine, verschrikte
mannetje, het mei.sje was heen gebracht.
,,Hart? Old Drom?" herhaalde hij. ,,0, ja. Old Drom is
de verkorting voor Old Dromdaiy en het is een oude berg
met twee bulten achter het dorpje Hart, ongeveer 80 mijlen
westwaarts. Bain heeft een spoorlijn, die daar in de bergen
loopt en aandeelen in boschgrond.
,,Kent Barnaby de plaats?"
,,Zeker".

,,Laten wij het hem dan vertellen. Mijn dienst als spion
bij Bain is voor goed onmogelijk gemaakt. Hij zal nu voor

mij op zijn hoede wezen."
Ik verbeeldde mij dat Kings knap gezicht bij die woorden
betrok, maar hij zinspeelde hierop niet.
,,Ja", zei hij, .,laten wij het Barnaby vertellen. Hij kan het
zaakje wel opknappen".
,,En Hal?" vroeg ik toen.
,,Hal is volstrekt niet goed." antwoordde hij langzaam.
,,Als wij niet .snel iets in deze zaak kunnen doen, zullen Bain
en Scanccy hun wraak en hun protectie krijgen, zonder
dat zij nog één slag toebrengen".
,,Wat bedoel je?"
,,lk bedoel dat de zaak zoo drukt op Hals geest, dat er een
ba.sis zal zijn voor een onderzoek naar zijn geestvermogens,
als wij hem geen verlichting kunnen brengen".
,,Ik was er bang voor geweest".
,,En Donna?" vroeg ik, den \a)ornaam van het meisje

gebruikend, volkomen onbewust en zoo onschuldig mogelijk.
King keek mij plotseling onderzoekend aan.
,,Donna?" antwoordde hij. ,,Zij is zoo dapper als men
van haar kan verwachten".

Ik nam hem dezen toon kwalijk en ik geloof dat van dit

oogenblik af onze \An-trouwelijkheid een schok kreeg.

,,Zij hebben gisteren weer politie hierheen gestuurd."
,,Neen. Er is een nieuw onderzoek ingesteld en Philbric

is opnieuw ondervraagd. \\"ij hadden opnieuw beuijzen
van zijn ontoerekenbaarheid".
,,Dat zei Graham zeker?" vroeg ik scherp.
,,Graham !"

King keek mij aan.

,,Dat klinkt alsof je gelooft dat dokter Graham met die
theorie voor den dag is gekomen".

,,Dat deed hij", antwoordde ik,,,tegenover Hal". Kings blik
rustte weer op mijn gelaat.

„Mr. Randall", zei hij, ,.dokter Graham is een te \-erstandig geneesheer en een te oud vriend der familie om zoo
iets omtrent een van de leden daaiu'an te zeggen. Ik zou denken

dat iemand, die zoo lang reeds intiem is met de Pliilbrics,
dat wel zou weten".

Zijn blik werd scherp terwijl hij op den mijnen gevestigd
bleef, en weer begon ik hem zijn optreden kwalijk te nemen.
,,Graham zei genoeg waar ik bij was om mij te doen zien
dat Hal dien indruk van hem had gekregen. Mr. King",
zei ik op koelen toon.,,Bovendien," voegde ik erbij.,,was hij de
eenige vrienci die een uur of twee na het schieten in gezelschap
\'an Philbric was".

,,Hal had geen beteren kunnen hebben".
Eensklaps schoot een denkbeeld door mijn geest.

„King!" riep ik uit, ,,wie was de eerste persoon die het
lijk van Clarence Salvcr onderzocht na het .schieten?"
,,Mr. Randall", zei King, mij weer op deze vormelijke
wijze toesprekend, ,.wat hebt u tegen Graham?"
,,Ik heb niet gezegd dat ik iets tegen dokter Graham
heb", antwoordde ik.
„Dat deedt u wel, misschien onbewust".
,,Dan wil ik het erkennen".

„En dus werpt u twijfel op omtrent hem?"
„Dat heb ik niet geclaan. Ik vroeg alleen maar, wie het
eerst het lijk van Salver onderzocht".
Weer bestudeerde hij mijn gezicht. Ik bestudeerde ook het
zijne.
,,Ik veronderstel dat Hal zelf of de oude John Kent, de
butler, naar de brie\xm heeft gezocht", zei hij langzaam en
duidelijk. Ik logde mijn hand op zijn schouder in een plotselinge
opwelling om het misverstand, dat tusschen ons kwam,
uit de wereld te helpen.
,,Zcg, King", zei ik, ,,dat moet niet gebeuren. Jij en ik
vervreemden van elkaar. Je kent mij niet, maar je moet
mij \'ertrouwen als een vriend van de familie - zooals ik
jou \'ertrouw".
,,Omtrent mij bestaan geen geheimen", zei hij, mijn hand
afschuddend, „en ik wek geen ongegronden argwaan op tegen
andere vrienden der familie, die gewogen zijn en niet te
licht bevonden".

,,King", zei ik, ..iianand heeft je geest tegen mij \'ergiftigd.
Ik zal niet probeeren mij te reclitvaardigen, vóór je mij eerlijk
zegt, wat je tegen mij hebt".

Een oogenblik werd zijn blik onzeker, maai hij antwoordde
mij niet even openhartig als ik mijn vraag had gedaan.
,,L* bent mij absoluut vreemd, Mr. Randall", zei hij. .,En
ook voor Barnaby en \üor Graham".

Hij zweeg en keerde zich toen eensklaps om.
,,Zullen wij naar het huis gaan? Daar is genoeg te doen".
,,lk denk dat wij vandaag wel iets \'an Bain zullen hooren",

zei ik, hem langzaam volgend, terwijl de toorn tegen luan
in zijn hart begon te gloeien.
„Misschien", antwoordde hij.
(WordL vervol'^d).
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DE MIDDEXZ.-i.-iL IX HET ML'SEVM'BORC.HESE.

DE „VILLA BORGHESE" TE ROME.

D]i benedenverdieping \'an het museum Borghese

( Slot).
woordigt wel

is voornamelijk gewijd aan de rijke ^•erzameIing

antieke beeldhouwwerken en mozaïeken, en de hier

Iroven afgebeelde middenzaal geeft een waardigen
indruk van den rijkdom van het geheel. Naar onzen smaak
is dit alles ongetwijfeld te overladen. Wij wenschen kunst
te aanschouwen in een stemmiger omgeving, waarin onze
aandacht niet wordt afgeleid. Maar dit paleisje, deze zaal
werd niet bestemd tot museum, doch tot prinselijk lust
verblijf, en in dien roccoco-smaak, dien wij heden wel
niet meer zullen navolgen. Maar als ,,roccoco"-voorbeeld
is deze zaal subliem, en men moet erkennen, dat er van

de oude kunst wel partij voor getrokken is, en de ver
schillende beelden en busten er den rijkdom van verhoogen,

al verplettert de rijkdom der zaal dan wel een deel der een
voudige schoonheid dezer antieke kunst.
Iets zeer onrustigs toch. Men lette bijvoorbeeld eens op
het haut-relief van den vallenden ruiter boven de monumen
tale deur links. Heeft men ooit vrees-wekkender stoutheid

in een relief gezien dan deze ver uitstekende deelen van man
en paard? Waarschijnlijk is het een voorstelling van Metius
Curtius' sprong in de diepte van den afgrond, die zich, naar
de legende, plotseling midden in het Forum van Rome opende,
toen het noodlot een menschenoffcr eischte om zijn onheil
over de stad af te wenden. Het is in zijn durf almeé een der

opmerkelijkste beeldhouwwerken, welke van de Oudheid zijn
te zien, maar boven een deur geplaatst herinnert het hem, die
deze wonderbai'e rijtoer heeft gemaakt, teveel aan die over den
bergweg van Wladikaukas naar Tiflis, hangende rots, welke
den naam draagt van ,,Heer, nog een enkele maal" ! Dit wil
zeggen: „vergun ons nog een enkele maal er onder door te
komen."

Het mooie Dionysosbeeld, geflankeerd door de groote
borstbeelden van Hadrianus en L. Antonius Pius, is misschien

niet van de hoogste klassieke beeldhouwkunst, doch vertegen

daaiwan den voortref felij ken middenmaat.
De klassieke beeldhouwkunst met haar oneindige figuratie
\mn goden en vergoddelijkte menschen was, ondiT ons, zielloos

en koud. Wanneer ons gemoed nith e'ooraf opgewarmd is door
gymnasiale en academische rhetoriek: gei'stdrift, verdund
met veel koud water van boekenstudie, maar dit dan weer
aan den kook gebracht door den eerbied \-oor het (Irieksch-

Romeinsche verleden, heeft zij een beschouwer, gewoon zijn

indrukken te ontleden, eigenlijk Imel weinig te zeggen,dat hem
ontroert. \ ergelijk in de afbinddingen 1 p de volgende Irladzijde

eens de gelaatsuitdrukking \ an ( anova's beeld \'an Napoleons
zuster Pauline, als rustende \'enus door hem afgebeeld, en die
van de Knidische \ tmus, een werk, nog wel aan Praxitelcstoe-

geschie\ en. /)c/;//a;;/ en geestig de een, ziellocjs en ,,zielig" de
andei, en gij zult het dan misschien met mij eens zijn — al
zijn wat hiet wordt verkondigd ook ketterijen voor het orthodokschc klassieke kunstgeloof -- dat de eene kunst lèèft, en
de andeie levend wordt gehouden. Rn niet alsof Canova, als

■ "eo-klassiek
kunstenaar,
de ondeugende
le zic 1 mt liefde
voor de heelemaal
kunst en uitvan
kennen
van eigen prinses,
schoonheid, voor den kunstenaar zoozeer cu projond )ir-ligé stak, dat
Madame Men- Laetitia er haar eigenlijk toch een beetje

buipr-jiiffrouwen-verontwaardiging ocaw uitsprak, niet als7iln

Mnni 1 rf i • r/m •
dit 01 u z ü
mode n n tiicrT.rr^'
Veniiss^^^^^
A ""u
Vcnusscn te /anien die
alle'

innerlijk en uiterlijk leven van

Inavfafa

lieoft doen'wedervaren,
beeld waar te nemen,
van den
dant alle klassieke
\
i

mooie golaiit bozitton « aa i,, , '1"
zijn kn cn vr„,nv..„
' „h, ''f

i mgolmat.ga
"

schonntM- clan
rl-in Uza
i
A hW-ii
n, \ anw gezichtsvorm
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van het levende lijk: voor

JEUGDHERIN

aUes hebben zij oog en hart,
maar niet voor wat in hun on-

NERINGEN

middellijke nabijheid groeit,
wordt inagestreefd, gearbeid

DOOK H.a.\s Donker.

ZACHT daalt de sche

en geschapen. Niettemin zou

Inleiding.

het de waarheid verminderen,

indien hier niet onmiddellijk

mering over het lier e,
afgelegen provincie
stadje en vervaagt de
omlijningen van huizen en
boomen. Even nog verstoort
het doordringende geblaf van
een hond de wijde stilte; aan
de overzijde van het slapende
grachtje klinkt ergens het
droefgeestig getokkel op een
piano. Eindelijk zwijgt alles.

erkend werd, dat ook de
antieke beeldhouwkunst tal
van werken heeft geschonken,

wier leven nog heden schijnt
te

ademen en warmte af

straalt: de afbeelding van
Ajax den J. (?) op blz. 126
is er een voorbeeld van. Het

geheel is een der juweelen
dezer verzameling.
Daaraan kan in deze enkele

bladzijden, met deze weinige
foto's,geen evenwaardig recht

Nu is de rust volkomen.

CANOVA'S RUSTENDE VENUS. PAULINA BORGHESE

Gok in mijn kamer schij
nen de voorwerpen ingesla

worden bewezen, immers er (ZUSTER VAN NAPOLEON)IN HET MUSEUM BORGHESE. pen, Nog slechts flauw onder-

zijn in het Borghese-museum
belangrijke beeldhouwwerken van Italiaansche beeldhouwers

der laat-Renaissance, al is het dan wel hoofdzakelijk uit
dien vervaltijd, waarin Bernini opkwam, die naar het
roccoco zweemde, 't welk vooral in Rome zijn triomfen

vierde. Maar zelfs deze kunstenaar uit een vervaltijdperk
voor zijn land bezit kwaliteiten genoeg om in vergelijking
van de kunstenaars elders onder de eersten te zijn.
De schilderij-verzameling van het Museum Borghese is,
werd reeds gezegd, de schoonste en rijkste onder de particu
liere musea van Rome. De uitnemendste Italiaansche kunste

naars zijn er in vertegenwoordigd. Raphael, Titiaan, Caravaggio, Correggio, Sodoma, Garofalo, Sassoferrato wor
den hier slechts zonder systeem, uit de herinnering, ge
noemd.

Van al die schoonheid geven wij hier op blz. 27 slechts èèn
afbeelding, maar zij is dan ook van een schüderij, dat tot de
beroemdste en schoonste ter wereld behoort: Titiaans ,,Heilige
en profane Liefde."
De schrijver zal zich hier met zijn lezers niet storten in
de wild-bruisende stroomen rhetoriek, welke in alle talen

naar aanleiding van dit waarlijk boeiende kunstwerk uit
inktpot en nachtlamp zijn gevloeid. Om het naar zijn bena
ming te kunnen beoordeelen, zou men moeten weten wat de
kunstenaar, die dit meesterwerk schiep, onder Liefde, onder
,,heilige" en „profane" liefde verstond, en waarom de naakte
vrouwenfiguur op zijn doek minder heilig genoemd wordt,
dan de dame, die schoon naar de mode haars tijds toch niet

,,collet monié" gekleed, in haar lang en overigens wel zeer
kuisch geplooid gewaad, zoo preutsch haar gelaat van haar
-ongekleede zuster afwendt?
Er is geen onderdeel in dit kunstwerk, en zelfs het
kleinste niet, dat de rhetorische uitleggers niet hebben
weten te verklaren, al ware 't maar, bijvoorbeeld, waarom

de zoogenaamde ,,heüige Liefde" zoo trouw het open

potje naast haar bewaakt, en de schaal naast de ,,pr(fane
liefde" zoo ongeacht open en bloot staat. Ik zeg U: daar

zijn folianten over dit kunstwerk geschreven, die iemaftd
er zijn leven lang beu van zouden maken. Maar dit mag hem
niet beletten te erkennen, dat het, zijn jammerlijk-symbo

lieken naam ten spijt, een schilderij is van de hoogste bevallig
heid en van harmonische schoonheid. Zoowel de gekleede als
de naakte vrouw boeien de aanschouwing door den adel dei-

vormen en de hooge bezieling, waarin zij zijn gedacht en de
volmaakte meesterschap van penseel en coloriet, waarmee

zij tot leven kwamen. Geen sierlijker geplooid gewaad, geen
natuurlijker val van draperie is denkbaar dan waarmee de
eene en de andere figuur is getooid. De tegenstelling der twee

landschappen: het bergachtige met zijn slotburcht en het

laagland met zijn pla.ssen en grazend vee, is een Rembrandt
of Ruysdael waardig.
Over de door den dwazen naam en de nog dwazer ver

klaringen dezer schilderij opgeroepen tegeningenomenheid
heen moet de erkenning van het hart, dat zij een dier

dingén ^'an schoonheid is, welke, naar het zeggen van
den dichter, a joy for ever mogen
worden geheeten.
M.VURITS W.'VGENVOORT.

.VmtRl CNIBIA.
M'OyiOTtU
'

DE ,,KN1 DISCHE VENUS" LAA' PRAXITELE"^
IN HET MUSEUM BORGHESE.
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scheid ik dc omtrekken der meubelen. Plotseling valt m'n
blik op het groote portret in olieverf van m'n moeder. Door
een wonderlijke lichtspeling zie ik vrij duidelijk de trekken
van 'n mooie, jonge vrouw met fijn besneden, regelmatig
gelaat. Aan weerskanten van het hoofd vallen in stijve kurketrekkers de lange bruine krullen neer en \'ormen een

kokend water door het uurwerk. .Maar ook hierop reageerde

laind
de klok hoegena;

niet. 'I oen alles weer o]i zn plaats

dl' kettingen
be\estigd
gebracht was, de gewichten aan de
kettinge:
rel, bleef het

waren en de slinger in beweging gebracbt wen die

raderwerk onwrikbaar als xooilu'i'U. bi i i rt

laatste

poging liet men het meubel met rust.

strenge omlijsting. Haar blik is zacht, onuitsprekelijk zacht,
als die van een moeder, die reeds vergeeft, \'ó6r haar kind

Tkoe1 1

Niet ver van onze woning stond, aan de ow-rzijde, jip den

nog misdreven heeft.

Onbewust laat ik m'n oogen rusten op dat zachte gezicht.
En ik voel me weer teruggevoerd naar m'n eerste kinder

jaren, toen moeder, mooi en jong nog als op dat portret,
met mij aan de hand en m'n twee oudere broertjes aan haar
rokken, aan wal stapte in het stille stedeke, waar ze vcKir
den tweeden keer gehuwd was met den heer Ekker. Deze
man, mijn stiefvader dus, was een geleerde en zooals veel
geleerden, een zonderling; hij was leeraar aan liet gvmnasium
en verheugde zich in 't bezit van vijf bengels \-an jongens en
\'an drie meisjes, waarvan de twee jongsten ook wel jongens
namen hadden kunnen dragen, zoo ondeugend waren ze soms.
Uren blijf ik onbeweeglijk
in m'n stoel voortmijmcren
over die langvervlogen tijden.
Ik herken de voorwerpen niet
meer. Ook 't portret is in
volslagen duisternis gehuld.
Maar helder zie ik voorbij
m'n geest trekken allerlei ge

hoek van een smal, zwart steegje, een logement, 't Was

geen erg florissant gebouw. J)e roofle \'iei kante stoenen
van de stoep waren gebarsten en half weggezonken, de ge\el
zat slecht in de verf; o\'eral, aan wnsteis i'ii kozijnm, kwam
de kleur van het hout te \'oorschijn. De xeiisteis sloten

slecht; op het naambordje ontbrak jari'ii aiditeiei'ii ile helft
van de H. van het in goud geschilderde opsrlirift en de
groote ruit bo\'en de deur wrtoonde maai altijd dezelfde
barst in den linker iienedenhoek.

.Alles wat nu't dat logement in \'erband st< ind was oud,
armoedig en groi'zeli.g, \'an den waard en zijn tiouw tot
den omnibus met z'n versleten

bok en rammelende portieren.
Tot de wi'elde \ an het hou

den \-an een dergelijk vehikel
scheen de arme eigenaar van

het logement gedwongen te

zijn door de concurrentie met
het andere hotel eerste rang(!),
dat ook op hi't station reed
ten gerie\'e \'an di' handels

beurtenissen, die zonder tast

baar verband mijlpalen vor
men op het eerste gedeelte
\'an m'n le^'ensweg.

reizigers, de bijkans eenige
gasten, die het stadje met

De klok.

een

Het huis, waarin m'n stief
vader woonde, was 'n som

bi'zoek \'i>reerden.

Op den versleten bok van
den wagen zat een t'ersleten

ber, naargeestig gebouw van

koetsier, die dommelend zijn
uitgerafekU' zweep o\er den
knokigen rug \-an liet afge
jakkerde paard liet bungelen.

twee verdiepingen. De zolde

ringen van de groote kamers
rustten op zware balken en

de planken van de bruin ge
verfde vloeren bogen en piep

Die oude, afgeleefde koet

sier staat me nog duidelijk

ten, wanneer men erover liep.

voor oogen. Hij moest wel over
de tacbtig zijn; zijn hoofdmet

Beneden kwam de lange,
holle gang met gewitte muren
uit op 'n ruime vestibule,

puntschedel was kaal en won-

di-rlijk gegroi'fd; zijn rug was
zoo krom als een hoepel en
zijn hals \'i'rvolgde de lijn van

die de voor die omgeving
vreemde luxe vertoonde van

breede, vierkante, wit-mar-

den rug, zoodat je onder zijn

meren vloersteenen. In een

seheef-neergetrokken pet niets

hoek bij de trap stond een
statige,ouderwetsche klok,die

andi'rs zag dan een rooden

maar steeds half zes aanwees.
Die klok was een waar won

rende, door kletirlooze wenk

hangneus, een paar kleine loe
brauwen beschutte \'arkens-

der. De overlevering vertelde
dat er van dat soort maar drie
op de wereld waren en dat een
liefhebber van knutselen die

vervaardigdhad.Inhaarjeugd,

oogjes en een paar sterk naar
\'oren stekende, steeds mom

,,.-l/.I.V DE ]0\(,hRE"(?)IN HET MUSEUM BORU.HESE.

toen het uurwerk nog niet verstramd was, moest ze jaren,
maanden, dagen, uren, minuten en seconden aangegeven
hebben. Op een azuren plaat, met gouden stippen bezaaid,
had nien eens het op- en ondergaan van zon en maan en

allerlei sterrenbeelden kunnen waarnemen. I\Iaar plotseling
was ze blijven stilstaan. Veel horlogemakers hadden hun

klachten beproefd om het raderwerk weer op gang te brengen.
Een kundig vakman, die toch een klok getooverd had,
waarvan de .slinger door een glazen, schijnbaar stroomencl
watervalletje vervangen was, had een maand lang gezocht

ra gepeuterd, maar alle pogingen waren vergeefsch geweest.

De klok vertikte het eenvoudig en stond daar nu, deftig en
nutteloos, in het marmeren voorportaal, terwijl de oudere

]ongens soms halteroefcningen uitvoerden met de bijna
niet te torsen koperen gewichten.

Ik herinner me zeer goed, dat eenmaal nog mijn stief
vader, op raad van een oom, een uiterst kraclitig middel
piobeeide. Het samengestelde uurwerk werd met \'eel moeite

uit dc sierlijke houten kast genomen en op een tafel in den
tuin geplaatst. Wij allen, jongens en meisjes, stonden er vol
spanning omheen, nieuwsgierig naar wat gebeuren zon
Daar kwam vader aan en gooide pardoes ecai \'ollen emmer

melende breede lippen. In verband met den eigenaardigen

onze man in de dagelijksi

\"orm

\-an dien mond werd

le gesjtrekken dan ook nooit

anders genoemd dan .,\'arkenssnoet."

in miiii leven'^

veel. Ik heb hem maar eenmaal

dat moment terue^<u:;iV''"h,^^^

.^oyoel van mij nnv^^

strak
Wauw.'de vo^D
hoefte zich mooi te makeii,

!

nog een beklemd

lile lUeuseliell getdelden
1 )eluchtwas
be-

mij had m'n moede;';^;;.;:,!,',:^,';;^'^'
, ,
•■-'■n
met een met drie

geborduurd anker

n-'t""'-- Ook

blauw matrozen

^'ersierde
kraag enhoedje
een rood
1 de1' uiouw, een
roml strooien
met

opslaanden rand. gouden
i5( )1U h 'tl lelt,
L .1 ♦, ,'

..

.

..

J

'W,

rechterhand hield ik een luo 1 1"' " 'MTorende linten. In de
di

vingers, en m'n linker riisttè

V'

eine
'"'"'dein.

Beeds dikwijls had ik de 1- ,
"i" l-i"denneisje
den ouden koetsi,.,- ^ien col
" " "" ''''
''OMe'
hter
liotzelfd,. zinledige
>^iniedige refre,nVi,
'roet. \ arkeussnoei !

' ■'ndeiv kleuter
liemBestakker
te dicht werd'noi.it
op <1,. hii-h-n'z'Tt V""'ceussnoet
' drnif
'"de hij zich i'\-en om. en
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dan stoven de kinderen uit elkaar als een troep inusschen,

lekker op het zand kon branden. Soms was de gnmd daar
die een tuindeur hooren opengaan.
gloeiend; de witte muur \-an den achtergevel kaatste de
Dat refrein klonk me in die dagen steeds in de ooren en, gloeiende stralen terug, zoodat je je op die plek als in e<-n
lioe t kwam, weet ik niet, maar langzamerhand had zich oven voelde.
in m n klein kinderhoofdje de gedachte vastgezet, dat die
De schildpad bleef eerst geruimen tijd onbeweeglijk, soms
man ,,Troet' heette. Troet was voor mij een raadsel, dat wel tien minuten lang; dan, eindelijk, heel langzaam, kwam

me voortdurend kwelde. Werd ik 's morgens wakker, dan

ging m'n eerste gedachte naar Troet; stond ik bij het raam,
dan keek ik of Troet er ook aankwam, en kwam hij dan,
dan wist ik niet, of ik het prettig vond of naar.
Op dien lentemorgen dan liep ik heel zoet aan de hand
van m'n kindermeisje, dat van alles notitie nam, behalve
van mij. Ik keek nu eens naar de tamme duiven, die pannan-

tig op de straat trippelden, dan weer naar m'n appel, die een
aantrekkelijk rood blosje had, toen plotseling Troet den hoek
omsloeg, Troet, m'n hoop en m'n angst, m'n vriend en m'n
vijand. Troet zag ons niet, hij scheen nooit iets te zien,
behalve de klinkers, waarop hij liep. Toen hij eindelijk vlak
bij ons was, kreeg ik plotseling een ingeving lief tegen hem
te zijn, den ouden man op dien feestelijken lentedag vrien
delijk te stemmen, en met m'n zachtste kinderstem zei ik

vleiend: ,,Dag Troet!" De uitwerking was ontzettend!
Het meisje schrikte op en rukte vinnig aan m'n arm, de
oude man keek me dreigend aan met z'n leelijke oogen, en
woedend gromde het uit z'n roode tuitlippen: ,,Hier heb
je een troet", en tegelijk gaf hij een duw tegen m'n schouder,
niet hard, maar toch krachtig genoeg om m'n appel in de
goot te doen rollen. Ik huilde, huilde zoolang ik tranen had
en zooals ik me niet herinner ooit weer gehuild te hebben,

niet om dien appel, want die smaakte nog best, niet om den
duw, want ik voelde geen pijn, maar wel, omdat het nu voor
me vaststond, dat Troet, waarvan ik m'n vriend had willen

schuchter het oudachtige, dorre kopje te voorschijn; de kleine
slimme oogjes loerden naar rechts en naar links om te zien
of er ook onraad was. En maakte op zoo'n moment een van
ons bij ongeluk een schuifelende beweging met zijn voet,
dan trok het kopje zich fluks in zijn \-eilige vesting terug
en begon het geduldige wachten opnieuw. Hielden we ons
allen echter zoo stil als 'n muisje, dan kwam na 't kopje
eerst één gedraaid en verschrompeld voorpootje te voorscliijn,
dan het tweede, dan de achterpootjes en eindelijk, langzaam,
langzaam zette het \Teemde dier zich in beweging, terwijl
het puntstaartje als een kort potloodje een spoor in het
zand trok. Onveranderlijk ging het bedachtzaam naar den
oudsten, diksten en meest \ermolmden moerbeiboom. Deze

eerwaardige boom had een zonderlingen vorm. Zijn dikke
stam schoot loodrecht uit den grond op; één meter onge\eer

bot-en den grond veranderde de verticale richting vrij phrtseling in een horizontale om na anderhalven meter opnieuw
in de verticale over te gaan. (Ie kunt begrijpen, dat het hori
zontale deel een prachtig paard voor de jongeren onder
ons was.

Het onderste gedeelte \-an den stam was door \-ermolming
totaal uitgehold, gelijk men dat dikwijls bij oude wilgen ziet
en evenals bij die boomen, moest men zich ook hier afvragen,
hoe het toch mogelijk was, dat zelfs bij matigen wind die
boom op dat punt niet reeds doorbrak. De plek losse aarde
onder dat vermolmde stuk was het uitverkoren land, het

Ik was ongeveer acht jaar en zat in de dei de klas \an

Dorado van de schildpad. Waarom? Ja, lezer, de reden is
wel een beetje griezelig, maar een schildpad moet toch
ook eten om te leven, even goed als ieder ander schepsel.
elnu, er waren nog andere dieren, die een bijzonderi' \ai(ir-

de lagere school. Toen vond er thuis iets plaats, wat een

liefde voor dien moerbeiboom hadden. Dat waren.... de

diepen indruk op me heeft achtergelaten.

keldermotten. Er waren er daar geen tientallen, geen honder
den; ik o\'erdrijf niet als ik zeg, dat er daar duiz(mden \-an
die donkergrijze beestjes waren. Ze krioelden tusschen het
vermolmde hout en onder tegen het horizontale gedeelte
\'an den stam, dat altijd in de schaduw was. Als men hi r
hout deed trillen, door er met de handen op te bonzen, dan
kwamen ze in drommen uit de spleten \am onder de gvbarsteu
schors te vocjrschijn.
Naast een blaadje sla en andere groenten scliemm deze

maken, inderdaad m'n vijand was.
Betsie.

We hielden er in onzen tuin een schildpad rip na. Dirk,

m'n oudste broer, had het dier eens van een uitstapje naai

Amsterdam meegebracht en Betsie, zooals wij het gedoopt
hadden, was weldra gemeenschappelijk bezit gewoidem /e
was maar klein, niet veel grooter dan een koolb ac. loch

was ze buitengewoon sterk. Dirk, die reeds achttien jaai
was, ging er soms bovenop staan, wat ik

'

want ik was altijd bang, dat ze in elkaar zouzakken. Ikduifde

dan m'n angst niet toonen, uit vrees dat de anderen me zou
den uitlachen; maar ik slaakte een zucht van

i ing

als ik zag, dat ze niet onder dien abnormalen last
Betsie^as ons aller lieveling. Kwamen we om twaalf

uur uit school, dan zochten

haar oveial nr den g ^

ten tuin. Als we haar dan ergens tusschen een

opgedolven hadden, dan werd ze onder

nomen en neergezet in het breede voorpad, w aai dt zon zoo

keldermotten

het hoofdbestantldeel te

X'ormen' \-an

bei

dejeuner, diner en souper \-an de schildpad. Uren kon la t

beest daar met stoïcijnsche kalmte liggen, terwijl de nii tkwaads vermoedende prooi om haar heen wriemelrle en z.ie.h
gemakkelijk liet t'erschalken.

s Winters evenwel zag je Betsie nergens; zij had zich ihin
in den grond ingegrat'en en kwam er niet weer uit te \ oor-

schijn, vóór de zomu'warmte haar waarschuwde, dat het
boven den grond weer \-eilig was.
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Welnu, dat jaar, waarin het droevige plaats vond, was de
schildpad waarschijnlijk in den steek gelaten door haar
instinct. Op 'n paar mooie dagen in Maart had de zon de
aarde heerlijk verwarmd, met het gevolg dat de schildpad
naar boven was gekomen. Maar plotseling sloeg het weer om.
Kille windvlagen deden het jonge groen huiveren; meedoogenloos teisterde felle hagelslag de zwakke plantjes,
die, evenals Betsie, het te vroeg gewaagd hadden te voorschijn
te komen, 's Nachts vroor het vrij streng.
Eens op een morgen, toen we weer van school thuis kwamen
en de schildpad voor ons neerzetten in het tuinpad, kwam
het kopje niet meer van uit het schild te voorschijn. We
wachtten en wachtten, ik geloof wel een half uur, maar te
vergeefs; we zagen niets anders dan het grauwe, zwak ge

alzoo dat het land verduisterd werd; en zijg aten al het k uid

des lands op, en alle vruchten der boomen.

vnn

Bij Plinius lezen wij, dat m verschillende h-^deeh ,

n

Griekenland de bewoners door wetten verplicht waren drie
malen in het jaar de sprinkhanen te beoor ogen, . . .

drie toestanden van ei, jong dier, en volkomen insekt^
De bewoners van het eiland Lemnos, moesten zeker getal

maten sprinkhanen als belasting opbrengen. In het jaar 170
voor onze tijdrekening verwoestten groote spnnkhanenzwermen de omstreken van Capua, en in het jaar 11 na ir.
veroorzaakten zij enorme schade in Italië en Ganie.

In 1690 overvielen de sprinkhanen Polen en Lithauen van
drie kanten, als legerbenden.

Toen we 's middags om vier uur, na den middagschooltijd,
gingen kijken, lag Betsie nog steeds onbeweeglijk op de
zelfde plek, en evenzoo den volgenden en den daarop vol
genden dag. Helaas! Er was geen twijfel meer mogelijk.
De schildpad, bedrogen door de vroege warmte, was dood

,,0p sommige plaatsen" — zoo verhaalt de abt van L ssans,
een ooggetuige — ,,waar zij, den een op den ander liggende,
gestorven waren, lagen zij tot vier voet hoog. Die levend ge
bleven waren, gingen op de takken der boomen zitten waar
door de takken tot op den grond bogen, zoo groot was hun ge
tal. Het volk geloofde dat er teekens als Hebreeuwsche letters
op hunne vleuels stonden, en een rabbijn meende daaruit

gevroren.

te lezen een woord dat ,,de toorn God s

Bedrukt gingen we in huis. Aan tafel werd over haar ge
sproken als over een speelmakkertje, dat heengegaan was.
Toen werd door de jongens besloten Betsie een eervolle

regen deze insekten deed sterven verpestten zij de lucht, en het
vee dat hen gelijk met het gras opat, stierf oogenblikkelijk.
In 1749 overvielen de sprinkhanen het leger van Karei den
Twaalfde, Koning van Zweden,op zijn tocht door Bessarabië,
nadat hij den slag van Pultawa verloren had. De vorst meende,

welfde schild.

begrafenis te geven.
Ue oudere broers timmerden van sigarenkistjes een doosje,

waar Betsie zachtjes in gelegd werd. Dirk plaatste het kistje
op een spade en liep er voorzichtig mee naar het achterste
gedeelte van den tuin. Wij allen volgden als bij een processie.
Onder den bergamottenboom werd het kistje neergelaten
in een diepen kuil, die er van tevoren gegraven was, en
allen gooiden wij wat aarde op het graf.
In die gansche plechtigheid zat zeer

beduidde. Toen de

toen een wolk van sprinkhanen zich over het leger uitstortte,
door een hagelbui getroffen te worden. Menschen en paarden
werden verblind. De komst der insecten werd aangekondigd

door een geruisch in de lucht als dat wat een storm voorafgaat
en het geraas dier millioenen vleugels verdoofde het ruischen
van de Zwarte zee. In een uur tijds lagen alle velden in den
omtrek kaal.

In hetzelfde jaar werd een groot
gedeelte van Europa door die plaag
bezocht; de kranten van dien tijd zijn

zeker iets overdrevens, maar zoo de

een of andere bengel, die dit leest,

er gebrek aan ernst achter zoekt, dan
bedriegt hij zich toch ten zeerste.

vol van berichten over de verwoestin

Ik kan hem verzekeren,
schreien ons nader stond
lachen.

dat het

gen, door deze gevleugelde vijanden

dan

aangericht.
In 1755 werd Portugal door een

het

(Wordt vervolgd).

Iets

aardbe\'ing (te Lissabon) en een sprink
hanenplaag geteisterd. In 1780 werd
de plaag der sprinkhanen in Zeven
bergen zoo groot, dat, evenals dit thans
in Frankrijk is geschied, militaire hulp
werd ingeroepen. \'ijftien honderdman
waren bezig met het verdelgingswerk en

over

Sprinkhanen-plagen.

SPRINKHAAN.

Een der ,,zeven plagen van Egypte" is, gelijk de bla

toch verminderde het getal der groene monsters niet zicht

den het ons uitvoerig meldden, in het afgeloopen
jaar over Zuid-Frankrijk gekomen. Een sprinkhanen-

baar. Een koude wind deed de insekten tenshitte verdwijnen,

zwerm, welke een halfhonderdduizend H. A. gronds

en alles werd

totaal vernielde, en waarvoor zelfs de poilu's uit hun rust
werden opgeroepen om, met vlammenwerpers gewapend,

den va- derlandschen bodem tegen deze ,,groenen vijand"
te verdedigen.

En wel mag in dit opzicht van een ,,plaag", beter gezegd
een ware ,,ramp", gesproken worden. Waar een zwerm dezer

insecten zich neerzet, wordt het vruchtbaarste landschap
in ongeloofelijk korten tijd in een dorre woestenij herschapen.
De plattelandsbevolking ziet het gevaar naderen in den
vorm van dichte zwermen, als donderwolken in de lucht, die

de zon verduisteren. Zoo hoog en zoo ver het oog zien kan is
de lucht zwart van deze insecten. Het geruisch der millioenen
vleugels is zoo sterk als het geklater van een waterval, en als
de moorddadige bende nederdaalt breken de takken van de
boomen. Binnen korten tijd is, over een uitgestrektheid van
eenige uren gaans, alles wat plant is, verdwenen. Het graan

is tot op den wortel afgevreten, de boomen zijn van hunne
bladeren en vruchten beroofd, alles wat groen is, kaalgevreten,
vernield, verslonden.

En als er niets meer over is, verheft de vreesdijke schare zich

weer in deTucht als op een gegeven teeken, wanhoop, vertwij
feling, en dikwijls hongersnood achterlatend.
Deze sprinkhanen-invasies zijn al zeer oud.
Reeds in het tiende hoofdstuk van ,,Exodus" staat te

lezen: ,,Het geschiedde des morgens, dat de Oostewind de
sprinkhanen opbracht. En de sprinkhanen kwamen over

gansch Egypte, en lieten zich neder aan alle palen der Egyptenaren; want zij bedekten het aangezicht des ganschen lands.

maar in de lente van het volgend jaar herhaalde zich de plaag,
verwoest.

In datzelfde jaar kende Marocco zulk eene sprinkhaneninvasie en veroorzaakte daar hongersnood. De arme lieden

zwierven het land rond om de wortels der totaal kaalgevreten
planten op te graven en zij zochten zelfs de gerstkorrels uit
4e mest der kameelen.

Zoowel het Noorden als het Zuiden van Afrika kenden
groote sprinkhanenplagen, en ook met Indië en China is dit
het geval.

In 1735 was in sommige gedeelten van China de dag in de

nacht heischapen door de geweldige sprinkhanen-zwermen die

met al een de oogst te velde, maar ook het graan in de schuren

vermelden, en zelfs de huizen binnendrcfngen.

Het Zuiden van Frankrijk had meermalen te lijden van zulk
■'

een sprinkhanenplaag.
Zoo vermeldt Mezenav ons dat in

i

i

1

den Dertiende, de sprinkhanen in het land ^mn'Arles'vSèn

ti^te velde MonToln'™^^^^^

P^-h-

lands tot den wortel afgelmalgd!"
loentrokde zwerm over de l-Binn,.
omtrek van \-alabrègues, waar

1 1

n

^

De consuls van Arles en Marseille 11,unn i

en dit wel practisch verdelgingsmiddel

,

™

dere insekten-etcnde \-ogels met hen

vernietigde.

■

en hen
•

en Marseille 20.000 francs; i|xi cenSars H ^ Arles 25.000
nietigd. Wanneer men dan weet dat n nfV

een centenaar gingen, beteekende ditecn toti3""'°°°
sprinkhanen vernieti gd in de kic;an.

van 5 .250.00000
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Dr. Guyoii deelt eenige bij

uitbreiding, doem hem aan

zonderheden mede van een

de \-ersterkingen van liet

sprinkhanen-invasie in 1845.
Op den ibcn Maart vloog

kasteel gegeven, op verplaat
sing van liet hof aan; in

een zwerm over de vlakte van

1531 trof hij een overeen

Sebdou in de richting der

komst met de Begijnen, \-ol-

woestijn van Angard. Het
voorbijtrekken duurde diie

gens welke zij

uren. Den volgenden morgen
streek de bende op de vlakte

zuidoostelijk zouden \'erleggen naar een daartoe door
Hendrik afgestaan terrein. In
1535 werd daarop het oude
Begijnhof afgebroken.

tegen een

schadevergoeding

van Sebdou neder en vrat in

vier uren tijds over een lengte
van 30 en een breedte van 20

mijlen al wat groen was, weg.
In April 1866 werd Algiers

het

liof

De naast het terrein van

het nieuwe Begijnhof gele

door deze gevleugelde groene
vijanden geteisterd. Zij kwa

gen St. W'endelinskapel aan

men uit de dalen der berg
streken en vestigden zich op
de vlakte van Mitidja en op de

lijk door brand

de Catharinastraat (oudtijds
Caterstrate) die in 1534 deer

Sahel. Ook hier voerde het

kerk aan de Begijntjes toege
wezen. In 1590 echter werd
zij afgestaan aan de Waalsche
gemeente, die haar tot if)25
behield, toen Spinola Breda
voor de Spanjaarden herwon.
Het Begijnhof w-erd toen, ten
minste voor een gedeelte,
door de Capucijnni aange

leger een ware verdelgings
veldtocht tegen deze land
plaag.
In vele,landen heeft men

sprinkhanenjaren, zooals wij
Iiier meikevers- en rupsenjaren
kennen, jaren, waarin deze
schadelijke insecten door aller

lei voor hen gunstige invloe
den in bovenmatige hoeveel

kocht. Toen

heid \-oorkomen en dan ook
ware rampen veroorzaken.

Natuurlijk heeft men in

theorie, een respectabel getal
afweerings-,verdelgings-,en,in
de Oostersche landen,zelfs be-

zweringsmiddelcn bij de hand.
Maar — in de practijk richt

Foto C. Steenberah.

HET POORTGEBOUW VAN HET BEGIJNHOF EN DE
men toch nog weinig uit tegen
over zulke geweldige, vraat ST. WENDELINSKAPEL (WAALSCHE KERK).4riA' DE
zuchtige, millioenentallen. M.
CATHARINASTRAAT TE BREDA.

HET BEGIJNHOF TE BREDA.

Een rustige ongeveer rechthoekige ruimte, in 't mid

den in beslag genomen door een bleekveld en kleine
tuintjes en aan oost- en westzijde begrensd door de
simpele, maar met hun klein-geruite raampjes toch
wel stemmige huisjes der Begijnen, aan den noordkant door
een onaantrekkelijk igde eeuwsch kerkje en een eenvou
dige pastorie, aan de zuidzijde ook door begijnenhuisjes,

waarboN'en hier echter dak en torentje der St. Wendelinskapel oprijzen, ziedaar liet Begijnhof te Breda. Het heeft
de stille bekoring van al dergelijke besloten hoven, zonder op
bijzondere sclioon of
sdiilderachtigheid te
kunnen bogen. En
men

ztm

het

Trederik Hen

drik in 1637 de stad had
ingenomen, keerde de oude
toestand terug. Stadhouder
Willem II echter gaf, in 1(148,
de kapel warier aan de Waal
sche gemeente, die haar 't vol
gend jaar in gebruik nam, en
nog steeds als kerkgebouw
gebruikt. Men \'oegde toen
eenige der Begijnenhuizen te
zamen en richtte deze als ka

pel in. In 183(1—'37 werd aan
de tegenovergestelde zijde van

de St. Wendelinskapel voor de' Begijnen een nieuw kerkje
gebouwd, dat vooral door het uit zijn krachten gegroeide
koepeltorentje het Begijnhof niet weinig ontsiert.
Het poortgebouw van het hof, aan de Catharinastraat,
dat van 't midden der 17de eeuw zal dagteekenen, werd
in 1830 vernieuwd, vermoedelijk niet tot zijn voordeel.
Volgens Kalf's ,,Baronie \-an Breda", waaraan wij de
gegevens voor dit artikeltje ontleenden, bezit het Bredasche
Begijnhof een groot aantal antieke zilveren en koperen
voorwerpen voor kerkelijk gebruik, waaronder een fraai
verguld-zilveren monstrans en verscheidene zih-eren en
A. L.
koperen kandelaars.

Ra, ra, wat
is dat?

dit

Begijnhof niet aan

NDEHE tij

zien, dat het eeuwen
oud is, en, ten min

den, andere
zeden. Toen
de menscheii

ste grootendccls, van
ongeveer 1535 da

niet, gelijk
in de gele
genheid waren, na
den werktijd, hun
nog

thans,

teert.

Intusschen

is de

stichting zelve nog

vermaak buitenshuis
te vinden en toen de
kunst van en de Inst

veel en veel ouder.

Reeds in 1240 sticht
te

geteisterd

was, werd liersteld, en als

Machteld

van

tot lezen zich nog

Diest, de vrouw van
Godfried van Breda,
het Bredaschc Be

slechts tot een zeke

ren standbepaalden,
was

gijnhof, op een ter

men

genood

rein ten zuidoosten

zaakt

van het toenmalige

zoeken in den huis

lijken kring. Inzon

kasteel

Hendrik III van
Nassau echter drong,

in verband

met de

afleiding te

derheid in de lange

Foto C' SIccnbcrgh.

HET BEGIJNHOF TE BREDA.

winteravonden zocht

OP DEN ACHTERGROND DE ST. WENDELINSKAPEL.

men de gezellightld
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Ernst en luim te zami'ir x'indi'njhun uitdrukking

rond den haard, waar, bij het flikkeren der vlammen, de

(iod ziet het nooit, de Koning ziet het zeKlen,
En de Boer ziet het alle dagen op de wlelin.

buren [elkander ontmoetten, het ,,laatste nieuws" uit stad
of dorp besproken, een of ander vertelsel ten beste gegeven

(Antw. ; Zijns gelijke).

werd en, tot meerder vermaak, het raadsel te berde kwam.

I.angen tijd ging dit laatste als mondelinge overlevering
van den een op den ander, totdat, later, de raadselboekjes
verschenen, waarin door verzamelaars de opgevangen raad
sels gerangschikt werden. Feitelijk ging daarmee veel van het
eigenaardige en originccle van het ,,ra, ra, wat is dat ?"
verloren. Ik geloof ook dat de aardigste raadsels niet in die
boekjes staan. Hoe dit zij, zooveel is zeker, dat het Raadsel
een belangrijk stuk Folklore vertegenwoordigt en dat het een
schitterend bewijs levert van het vernuft en den humor der

ongeletterde menigte, in een tijd, toen de ,,ongeschoolde

Aardig gevonden is, ten slotte, nog het xolgunk
Een huis zonder schouw,
Een man zonder -s-rouw

Een stoel zonder biezen.

Raad maar op — gij zult hetj\eriiezen.
Om U het gewoel ^■an onvoldaanheid te iiespaien, lu twelic

voortspruit uit ,,ik geef het op", \erineld ik ook hier de op
lossing nl. Kerk, Pastoor, Preekstoel.

wijsheid" nog gelegenheid vond zich te uiten.
Een paar aardige raadsels, welke ik hier en daar vond,
mogen lezeres en lezer alsnog welkom zijn !
Verschil in woordbeteekenis gaf aanleiding tot het eerste,

F-

DkijMiK.

DE KORINTJIWEG.
EeX INDKUKWEKKlXMir: \V1-:(..\.\N I I' i ■ < ll' >rM.\IR.\.

De afbeeldingen op deze en de e-nlgemle Idadzijde zijn

hetwelk ik hier noem, nl. :

't Is \veg en blijft weg
En toch. . . . het is er nog !
Tot in der eeuwigheid.
(Antw. : Een weg)
Bij het volgende ligt de sleutel der oplossing in het leggen
van den nadruk of klemtoon :

van den Korintjiweg, die 1 apaii en Korintji (Sumatias
Westkust) \-erbindt.

In \'erband met de noodzakelijkheid onr de groote in Ko

rintji aanwezige hocweelheden rijst te kunnen af\deren, werd
deze weg in snel tempo aangelegd door den Ingenieur

] . H. Blok. die op
'1 oogenblik
met

Waarom pikt de
haan in de pan?
(Antwm Omdat hij
niet likken kan).

verlof
in
vertoeft.

Holland,

I )e albeekling hier
naast stelt \()or het

Door overeenkomst

moeilijksti' gedeelte,
dat onder leiding

in vorm, zoowel met

de muis (de staart

\'an dl' Genie in drie

buiten rekening ge

maanden tijd werd
aangelegd met 400
dwangarbeiders.

laten) als de venster
tjes, ontstond ;
Er is een ding, dat

I )e tweedi' \ ertoont

kleiner is dan
een muis
En toch heeft het
meer vensters dan
't stadhuis.

den weg langs de
Tapanri\'ier en No. 3
geeft ei-n goi'd beeld
\'an de moeilijkhe
den waarmede weg
aanleg in het bergterrein gepaard gaat.

(Antw. : De vin
gerhoed).
Als
aardigheid,
wellicht in de eerste

plaats voor kinderen
bedoeld, kan gelden:

Leven en strijd

Wat staat er op

in de wilde
Natuur

één been

En

draagt

zijn
DE KORlXrjlWEG. SI 'MA TRA 'S

hart in zijn hoofd?

(Antw. : De kool).

HET MOEILIJK STE

alsook het volgende :

Moet er een gaatje in klinken.

bandeken.

dat men met den naam Volks Sj'inboliek zou kunnen bestem

pelen, bewijst O. a. het raadsel, ontleend aan den Bijbel,
welke lang een volksboek was, nl.

Iien wateren slot.

De haas er deur,
En de jager in 't kot.

(Antw. ; I\lozes' staf, de Roode zee,'t Joodsche leger, Pharaö)
Van gezonden \-olkshumor legt het \'olgende getuigenis af •
Het laken, dat gij niet kunt \-ouwen.
Den appel, dien gij niet kunt schellen.

Het geld, dat gij niet kunt tellen

(Antw. : Uitspansel, Maan en Sterren)
Luim, en misschien nog iets anders, spreekt ook uit :
Hoog geboren, laag geschoren,
lusschen de steenen zijn naam verloren.

(Antw. . Het Koren, dat tot Meel gemalen rverd)
Dat ook de Natuurverschijnselen in het Raadsel werden
opgenomen, daarvan getuigt :

Hoogomhooge, kromgebogen. Niemand, dieeraan kan raken'

Van God geschapen,

1'\

^'t. M.\ks.

(SlU).

Toen moet hij het ge\"oel gekregen hebben alsof hij

zichzelf kon schoppen, want ei'ii stuk \'an de leuning
biak af, \iel, sloeg enorm lange, sikki'H ormigi'vleu

(Antw. : Een ei)

Dat naa.st de Vei heven Symboliek reeds vroeg iets bestond,

Een houten sleutel.

door

(Geautcrisecrde vcrlalinj van S. J. Barcniz-Schönbcrii).

Een rond, rond standeken Die daar uit]wil drinken

Zonder hoepel, zonder

WESTKUST.

GEDEELTE.

(Antw. : De Regcnlioog)

gels uit — als van een groote zwaluw

en vu trok

stil en snel. Het was de mannetjes geitenmelker zelf. .\an

het wit in staart en vleugel zag men dat li 't het mannetje
Tenzij gij eclitei bekend zijt met de CNcentrii'ke wijze
die geitenmelkers hebben om in de lein^te op takken en leu

ningen te gaan zitten in plaats van dwars, z.».als andere

vogels doen; en tenzij gij weet, dat er tnssehen de kleur xam
een geitenmelker en een leuning weinig of
x-,mchil be

staat zou men liet u met kwalijk kunnen nemen als gij
zooals Schoppenheer — die echter beter had moetui weten --u vergist en dus schrikt.

De bewoners der wildernis echter laten in dut regel hun

kans me zoo .gauw tarut. Die kans zon wel eens nooit terug

kunnen komen De oude kraai vloog «hu niet zwaren slag
den vogel na, die nu voor hem uit als e.-n sjiook in der, nevel
veidween. Hij tloog laa.g omdat de ander di; o,,kdeed Zijn
vleugels raakten bijna de .gevederde inpi,u, - ah ut.,ok-

achtige vaantjes tam de lansen ^■an regiinrmen elfjes ' ' van
iiel bcTlauwck" j^ras.

En -

het volgende oogenblik

■'

r 1

vertikale poutii' gerielit, was liet h.Vk' ,^nd -virvan ^'i^jn

vleugels tegen de lucht opgebogen aU ik h. . v

™

vi„s „e hj

ilfS
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■onder zijn snavel, direct op zijn wet^, en
was heengegaan, bij de komst van den kraai.

Als hij niet zoo laag liad gm,dogen, dat

zijn vleugels haar bijna aanraakten, zou

zij ongetwijfeld „verstijfd" zijn waar zij

zat, daar zij, hetzij door to(-val (d met
opzet, zoo gekleurd was, dat zij precies

leek op een stuk doode varen.

De kraai stond stil en keek haar na, en
•dat was heel dwaas van hem, omdat voor

zijn \'oet, zoo dichtbij dat hij er op ge
trapt zou hebben als hij maar een stap
deed, het eenige ei van de geitenmelker

lag, een maaksel dat eruit zag alsof het
zoo juist gehouwen was uit een prachtig
blok wit marmer, dooraderd met licht
grijs en kaneelbruin.
De kraai keek niet. Het Noodlot hield
zijn kop vast en draaide hem in de rich

ting van de wijfjesgeitenmelker, die zoo
schitterend de bewegingen acteerde van

een vogel met een gebroken vleugel, dat
zelfs de oude kraai erin liep en jacht op
haar ging maken. Voor een vogel, die
zich erop beroemde, dat ,,mcn hem niet
voor den gek kon houden" was dit een

DE
dwaasheid, maar ik moet eerlijk bekennen
dat hij in dat eene geval netjes was beet
genomen. De geitenmelker bleef al den tijd juist vóór hem en
zij stond telkens op het punt gegrepen te worden, maar dat
gebeurde niet tot zij hem vijftig meter ver had meegelokt.
Toen steeg zij eensklaps omhoog, spreidde haar lange, mooie

vleugels uit en verdween als een stille, bruine bliksemstraal in

het woud. Schoppenheer was woest. Hij ging alleen op een
dwerg-eik zitten en keek somber naar den zonsopgang.
Van ver over den zeeboezem kwam het scherpe, doordringende
„Tijo ! Tijo !" van fluitende tureluurs, de eerste van die
trekkende zwermen stcltloopers, die weldra bij honderden
langs de kusten zouden vliegen; een oude, magere reiger,
mijlen ver, liet een krassend ,,Cra-a-ank !" hooren en een
haastige, druk bezige kcrkkraai, ergens hoog in de lucht,
schreeuwde plotseling en scherp ,,Jack ! Jack !"
Toen kwamen achter elkaar niet minder dan vijf water
hoenders, scherp roepend uit het door nevel verborgen moeras,

en op hetzelfde oogenblik kwam een rond, klein, dik, aardig
uitziend konijntje uit een braamboschje en ging in den
zonneschijn zitten, zijn snorren schoon makend. Hij zag
er zoo lief uit, alsof hij door een schilder geteekend moest
worden. Hij was gekomen om zijn bedauwd velletje te drogen.

Zijn groote, uitpuilende oogen schitterden als sterren. Zijn
wit, donzig staartje knipoogde naar de lachende zon.
En ook Schoppenheer knipoogde — maar daar zat geen

KORINTJIWEG LANGS DE TAPANKI]-1EK.

dat hij in één klauw hield, los liet. Wij zullen dus hem aan
zijn eten, zijn toilet maken, zijn gepeins overlaten en alleen
maar opmerken dat hij de huid netjes binnenste buiten ge
keerd achterliet, zoodat de jachtopzieners vloekten toen zij
dit zagen; en dat een paar jonge rossen, die op klaarlichten
dag op de konijnenjacht waren, liem bijna te pakken kregen.
Het was laat in den middag dat wij Schoppenheer weer
neerslachtig zien zitten op den dam langs den zeeboezem.
Regenwolken grijs en somber, bedekken den hemel, en de
wind kermde tusschen het riet als iemand, die in slaap kreunt.

Daar bij de haven is zelfs in den zomer op zulke tijden een
kilheid in de lucht, als de eeuwige zuidwester ongehinderd
over mijlen water blaast.
Er scheen zich niets te bewegen behah'e i'en rietgors, die
voortdurend opsteeg \'an een rold \-an prachtige zee-anje
lieren in de nabijheid en dan den kraai uitschold; en een
meeuw, een zwartkopmeeuw geloof ik, die glinsterde als een
stuk krijt, en die heel alleen en onbewegelijk op het moeras
stond. Toen begon de regen te vallen met die rustige, hopelooze eentonigheid, die een natten nacht voorspelde en bijna
op hetzelfde oogenblik klonk het geluid ram het galoppeeren
van een paard. De kraai zette zijn ra-eren op en staarde in
de richting van de kletterende hoe\-en. Een eenzaam wit
paard, blijkbaar verschrikt door iets of iemand buiten het

lach in, alleen maar grimmige, onlmil-

spellende humor, afschuwelijk grimmig
en onheilspellend. Ja wat moet men ervan

zeggen ? Hij had nog niet ontbeten. Stel
u een imin voor zonder zijn ontbijt — ook

hij lacht niet hard. En stel u een hongerigen kraai voor zonder het zijne — ! Jon.g
konijntje — wat drommel ! Arme, klein'C,

geen kwaad vermoedende baas ! E\'en
een ,,frou-frou" van vleugels alsof een

dame met een zijden rok, plotseling in
dien dauw en die duisternis uit wandelen

was gegaan; een gil en een buiteling van
het verschrikte konijntje; een tikkend

gclnid alsof iemand was gekomen f)m een
,,ei te tikken" en het zaakje was gebeurd,

iviaar die oude kraai was toch verduiveld
vlug geweest bij dien aanval. l\Ien zou
nooit verwacht hebben dat hij in staat

was tot zulk een jeugdige vlugheid —
nooit.

Vogels hebben altijd last met hun eten
doordat zij geen tanden hebben. Bij den

kraai bestond het voornamelijk bij het

nuttigen van wat dan ook in het wilde
hameren en nog wilder rukken, waarbij
het niets ongewoons was dat hij plot

seling achterover viel wanneer het stuk.

DE KORINTJI WEG, ZICH KRONKELEND LANGS EEN BERGHELLING.
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gezichtsveld van den kraai, kwam als razend o\-er liet moeras
aanrennen. Het rende onge\-eer drie honderd meter voort,

toen plotseling een fladderende, schreeuwende verschijning
in het bruin bijna onder de vliegende hoeven opsteeg; het

paard steigerde als dol, en rende weg, verschrikter dan ooit
en — de oude kraai kwam overeind en rdoog langzaam
naar de plek.
De verschijning was een wijfjes wulp, die nu in gezelschap
van haar mannetje, als razend door de lucht vloog en verwenschingen uitstrooide, onpartijdig zoowel over het paard
als den kraai, schreeuwencl als een verdwaalde, verloren

uren geleden de

wijfjes geitennn-lke-r had doen schrikken,

Misschien kwam het wel op in zijn geest om zijn schade in
te halen, maar zoo ja. dan \erdween dat idee spoedig,
Weg was de geitenmelker; weg was ook het ei ; misschien
haar gewoonte
had zij het zelf meegenomen zooals wel ei-ns
\-aren om aan te

is. Er bleef niets over dan ei-n natte, doode
alleen dat en liet holle,
wijzen, waar het ei was geweest

hopelooze drip, drip, drip \an den

regen.

Schoppenheer rustte een oogenblik, bhjkbaai met het

idee eens rond te kijken en te zien of alles \cihg was voor

hij ging slapen in het tlians bijna donkere lioschje en ec-ns-

ziel. Maar daar gaf de kraai niet om. Hij had die wulp dagen klaps, terwijl hij hiermee bezig was, \-iel zijn blik op iets
lang trachten op te sporen, en was altijd gedwarsboomd dat hem deed rillen en van kop tot teen \erstijr-en. Zijn
door het mannetje, dat hem telkens \'an verre had zien wijfje lag op het gras, geen twei- metei \eidei. Een tak
aankomen en met luide stem zijn wijfje had gewaarschuwd. heidekruid bedekte haar gedeeltelijk, maar liij kon in de
De wijfjeswulp was gewond en niet in staat ver te rdiegen, toenemende grijze schemering zien, dat zij op liaai zijde lag,
een vleugel onder haar ineengeslagen, den andeie opgeheven
ofschoon zij ongetwijfeld langzaam genas.
Toen stak hij zijn kop naar voren en ging met stille vleugels boven haar kop als om het ei-n of andi-re dreigende onheil
in glijvlucht naar den grond. Maar dezen keer was er geen af te w'eren. Er was een weinig bloed onder aan haai sterken
werk voor zijn moorddadigen snavel. Zijn hcele houding werd snavel. Er was ook bloed op het platgetrapte gras. Zij was
dadelijk zoo neerslachtig en treurig, dat men wel kon raden niet gestorven zonder als een waardige kraai te vechten.
wat er gebeurd was. Dat ellendige paard had de wulp zoo Hij wist ook dat zij dood was; het was niet noodig hem dat
een panischen schrik aangejaagd dat zij bemerkte dat zij te vertellen. Hij had den dood te vaak gezien om zich te ver
gissen. En het volgende
thans het volle gebruik van
oogenblik stond hij naast
haar vleugels had herkregen.
zijn wijfje op het natte gras
,,Cra-cra-cra !" riep de
en sloeg toen met zijn .sna
kraai kwaadaardig uit en
vel. Het was een vreeselijke
waggelde weg-— en bij den
slag, toegebracht met al de
derden stap — vleugels en
heftigheid van brute, ge
klauwen ! Wat was dat nu ?
trainde kracht en plotselinge
Hij had zijn poot gezet
hevige, laaiende haat. Hecht
op iets dat onbewegelijk
door huid en oog en been
lag en zonder eenige waar
kraakte hij — in de her
schuwing had het gesist. Op
sens.
hetzelfde oogenblik raakte
Zij was zoo stilletjes ge
de snavel van een graspie
per hem moedig boven op
komen, die grijze schaduw
zijn kop en de vleugels van
uit de schi-mering, zoo ge
een andere veldpiepcr flad
luidloos, op den buik kruiderden in de buurt van
jiend achter hem aan, dat
zijn oogen.
zij binnen een voet afstand
Twee zijdelingsche houwen
was voor hij het wist —
met zijn beitelachtigen sna
binnen slagafstand, en zij
vel verjoegen de brutale
zou ook toegeslagen heb
kleintjes en hij sprong ach
ben zooals zij zijn wijfje
teruit en staarde naar een

te

bijna volwassen — havik?
Neen, ofschoon bij den eer
sten blik zelfs hij, de
knappe
vogelkenner en

gen.

eierverzamelaar, zich

voren

had

nei-rgesla-

Hoe hij ecliter wist, hoe
hij raadde dat zij er was,
zou ik u tot heden niet
kunnen vertellen tenzij —
en ik denk dat ik hierin

had

kunnen vergissen.
Het was een jonge koe
wel alleen zal staan — het
koek, bijna volwassen neer
een of ander ongenoemd
zittend, gillend op hoogen,
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zintuig, het een of ander in
bespottelijk
hulpeloozen
stinct dat de bewoners der
TE DETMOLD.
toon op hetgeen eens een
wildernis en zij die hun
veldpiepers nest was geweest. Toen — ja, toen werden brood moeten verdienen onder die bewoners, bezitten, hem
de graspiepers gewroken, dat is alles -- ofschoon zij gewaarschuwd had.

als kleine duivels \'ochten tegen hun weldoener — en het
leed van den jongen koekoek was \'oor altijd geleden nog

voor het goed en wel begonnen was.
De dag eindigde nu in koude, natte regenvlagen en de oude
kraai steeg langzaam op en keerde terug naar het kleine
pijnboschje. Zooals hij vloog — d.i. rechtuit — was het

Maar

hoe kunnen wij het zeggen en wat kunnen wij

zeggen, wij die altijd in het duister tasten?

Toen steeg hij op en vloog zwaar en langzaam naar het
zuidoosten, niet naar het boschje, maar recht vooruit in
den regen en de toenemende duisternis; een zwarte mee-

doogenlooze, eenzame loofvogH, en verdween langzaam

uit ons gezichtsveld. Hij keerde nooit terug.
En achtei hem zoo dood als een pier, heel nat en stil
op het gias, dooi het oog heen tot in de hersens doorboord,
hem thans vast en krachtig te zien vooruit komen tegen den
stroopende kat. En nauwelijks
storm in met weinig merkbare inspanning, terwijl de meeuwen vijfhondeid\ meteiz.wervende
vei der sloop een magere wijfjes vos weg
en roeken overal in het rond zwaaiden en draaiden als smak
van den gapenden ingang van een verlaten konijnenhol,
vijf mijlen, maar daar het tegen den wind in ging, was het

geen taak voor een zwakkeling. Ja, het was verbazend met
het oog op de langzame zwaarheid van zijn gewone vlucht,

ken en jachten met te veel zeil op.
Toen hij het boschje naderde, kon hij weer hooren hoe

waarin de kat warmpjes haar jongen had neergelegd.
zij waren er nu niet - ten minste niet levend

maar

de geitenmelker zijn oud liedje afdraaide, en het geblèr
van de snip scheen aan te duiden dat het wijfje van den kraai
dien ochtend niet in haar taak was geslaagd. Misschien
had het onophoudelijke gebrom van den eerste hem wel

en katten ?

herinnerd aan zijn fiasco bij het begin van den dag. Ik weet

Misschien zal ik het u later eens vertellen

Hebt u nooit gehoord van de bloedveete tusschen
Nu —

dat is een

ander verhaal t-n gec-n

het niet.

Hoe dan ook, hij ging eens kijken op de plek waar hij

El X m;.

vossen

prookje.

