Buiten
ZATERDAG 6 OCTOBER 1923.

17^ JAARGANG N°. 40.

w

Fo/o Aug. Rupp,

DE MATTERHORX BIJ ZERMATT.

6 October 1923.
B UITEN.

470

11 en
>n kriele
L-rrrde iu clc kanuT terug. Ik zag dat zij
gordijn vallen

haar ontroering had
doodsbleek. Maai nnjn

UITE

waren

.,,^'\varen gelu'el verward,
, jj;|
Ik-j hoek verdwenen

, ,

li(>teekende Miss Vaughans

"c i"!. V:aae..
Redacteur: Mr. A. LOOSJES.

de rede ?*laai- ik tracht te begrijjieii - ik traciit te begrijpen '.

En zij''wrong haar lianden. SI „Het verdwijmar van de

INHOUD:

Hngerifdrukken lijkt mij heel duidelijk, zei Hmman

De witte priester van Siva (17), door Burton

E. Stevenson
blz. 470
Het Binnenhof (vervolg), door Z., geïll. blz. 472—475
Hollandsche zindelijkheid, door J. Schuite
maker Cz
BLL. 475

Dematterhorn,door A. L., geïllustreerd, blz. 469 en 476
Op weg naar de Sawah, door 't H., ,,
,, 476—477
Breda's raadhuis, door Mr. A. Doosjes, ,,
,, 477—479
Jeronimus en zijn deftig uiterlijk, door Job
StEYNEN
BLZ. 478

Van Menschenen Dieren,door G. D.Roberts(28) ,, 479
Oude gevel a.a.x de Kleine Poot te Deventer,

ILLUSTRATIE

,, 480

BERICHTEN VAN REDACTIE EN UITGEVERS.

Me7i geheve alles wat de Redactie of de Administratie van dit 7veekblad beti-cft te adresseeien aan de Uitgevers Scheltema & Holkema's
Boekhandel, Rokin 74—76, Amsterdam, met de toevocs^ing: „Voor

de Redactie" of „voor de Administratie van het Weekblad Buiten",
Duidelijke naam en adresve?-meldi?ig wordt verzocht ook achter op defoto's.
De uitgevers verzoeke?!, beleefdelijk dit blad te noemen als men naar
aanleiding van cene advertentie, een aanvrage of een bestelling aan een
adverteerder doet.
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naar voren komend. „Mr. \-aughan heelt ze er ongetwijfeld

zelf uitgescheurd toen hij zulk een afkeer van Swam kreeg.

Deze daad zou een t.vpisch ^•_erschlJnsel zijn bij een zekeren
vorm \'an krankzinnigheid. Niemand andens zou een motief
gehad hebben om ze te \-emietigen; niemand anders zou era
boek durven schenden dat hij zoozeer op prijs stelde . SQ
Miss \'aughan scheen \-rijer adem te halen maai de spanning
verdween niet uit haar blik. ,,Dat zou ten minste een ver

klaring kunnen zijn," gaf ik toe. ,,Het is de juiste verklaimg,
zei Hinnian vol vertrouwen. ,,Kunt u een cindeie \eiklc,iiing
ervoor geven. Miss \'aughan?" ,,Neen," sprak zij langzaam,
,,neen." SI En zij liep eenige malen de kamer open neer. Toen
scheen zij het onderwerjr los te laten. ,,Hoe dan ook, het is
niet zoo belangrijk. Ik wensch met u over mijns vadeis begiafenis te sjrreken, Dr. Hininan, \'ei\olgde zij op veiandeiden
toon. ,,Heeft die morgen plaats?" ,,Ja — om elf uur. Ik
heb alle maatregelen genomen, die ik zonder u te raadplegen,
kon treffen. Maar er zijn enkele dingen die u mij zult moeten

zeggen". ,,Welke zijn dat? ,,\ erlangt u een geestelijke:"
,,Neen, hij zou het niet gewenscht heblien. Als er een priester
bij is, zou het zijn eigen geestelijke moeten zijn . ,,Bedoelt u
den Yogi?" ,,Ja". ,.Zijn er ook bloedverwanten, die verwit
tigd moeten worden?" ,,Neen". ,,\\aar zal het lijk begraven
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worden?" ,,Het moet niet begraven worden. Het moet aan de
vlammen worden jrrijsgegeven. Dat was zijn wensch .
,,Best, ik zal alles voor de crematie verzorgen. \'erlangt u erbij
te zijn?" ,,Ncen, neen !" riep zij vol afgrijzen. ,,l)at is, geloof
ik, alles," zei Hinman langzaam. ,,En nu moet ik heengaan.
Ik smeek u, u niet te veel te vermoeien". ,,Dat zal ik niet,"

beloofde zij. Hij boog en ging heen. SQ De namiddag ging
over in den avond,en de schaduwen in het \-ertrek werden
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IN toch," vervolgde ik langzaam, ,,werden afdruk
ken van Swains bebloede vingers op uw vaders
, gewaad gevonden". ,,Maar," hijgde zij, haar
handen uit de mijne trekkend en ze ineenklem-

F

mend, ,,hoe kon dat mogelijk zijn? Dat is onmogelijk!"
,,Dat zou ik ook denken," erkende ik, ,,als ik niet met

mijn eigen oogen de afdrukken had gezien". ,,LT bent
zeker dat het de zijne waren — u bent er zeker van?"
,,Ik vrees dat er geen twijfel kan bestaan". En ik vertelde

haar hoe Sjdvester het had bewezen.
Zij luisterde, onbe
wegelijk, zwijgend, nauwelijks ademhalend, met de wijd open
gesperde oogen op mijn gelaat gericht. Toen \'eranderde

plotseling de uitdrukking van haar gezicht. Zij stond op uit
haar stoel, snelde de kamer door, opende een boekenkast,en
haalde er een dik, groot boek uit, in perkament gebonden.
Haastig sloeg zij de bladen om en keek ze vluchtig door. Eens
klaps hield zij op, en staarde met lijkbleek gelaat naar een
bladzijde. SI ,,Wat is er?" vroeg ik en snelde op haar toe.

,,Het is het boek met de vingerafdrukken," hijgde zij. ,,Heel

donkerder. Ik keek met een ge\-oel van angst om mij heen.
,,De pleegzusters zijn immers nog hier?" ,,Ja, maar morgen
zend ik ze weg". SQ Ik weifelde een oogenblik. Ik wilde haar

niet angstig maken, maar toch
,,Als zij vertrokken zijn
zal het voor u hier erg eenzaam wezen," sprak ik. ,,lk ben
aan de eenzaamheid gewoon". ,,De vrouw van mijn compag
non, Mrs. Royce, zou blij zijn als u bij haar zoudt willen ko
men," zei ik. ,,lk heb een brief van haar". En ik gaf hem

haar. SI Zij stond ernaar te kijken met een diepen rimjrel tusschen Iraar oogen. Zij opende den brief niet. ,,Zij is zeer
vriendelijk ," mompelde zij en haar toon verbaasde en griefde
mij. ,,Mag ik u morgen bezoeken?" .,.'\ls u dat verlangt".

,,lk zal in den namiddag komen," zei ik en greep mijn hoed.
,,Kan ik nog iets voor u doen?" ,,Neen, ik geloof het niet".

SI Zij was zichtbaar verstrooid en antwoordde bijna afwezig,
met een koelheid, die een scherpe tegenstelling \-ormde met de
warmte van haar vroeger ojitreden. ,,Dan zal ik u goeden
dag zeggen". ,.Goeden dag, Mr. Lester — en ik dank u." SI

mij naar de deur en stond mij een oogenlilik na
te zien; toen keerde zij in huis terug. En ik ging de laan door
met een kil gevoel in mijn hart.
A C H TT 1 EN 1)Ic H O O V DST U K.

veel — O, heel veel — vader verzamelde en bestudeerde ze

Godi-rey's theorie.

jaren lang. Hij geloofde — ik weet niet wat hij geloofde —"

S!Ik was verbaasd,toen ik een uur later thuiskwam,Godfrey

SI Zij zweeg, snikkend naar adem. ,,Ja," zei ik, ,,cn....?"

,,Kijk !" fluisterde zij, het boek naar mij toe houclend, ,,die
bladzijde is er niet langer. Ze is eruit gescheurd". SI Toen
sloot zij met een zenuwachtige rilling het iroek, zette het weer
op zijn plaats en snelde geruischloos naar de deur welke naai

te vinden, die reeds oji mij wachtte met eten. ,,Ik tracht

altijd Zaterdagavond vroeg weg te komen," zei hij. .,De baas
gooit altijd het werk op de anderen als hij kan. l'ïat is de
ixMen dat ik zoo gauw weg liep na het gerechtelijk onderzoek.

Het heele r-erhaal is al klaar, en nu zulk'u wjj ecm lekker
dmer hebben -al zi.g ik het zelf en dan een gezellig praatje.
,,0, ben jij het, Annie?" sprak zij, en ik zag het lersche meisje Ik voel dat Ik dit noodig heb. Tester." ,,lk ook " sprak ik,
buiten staan. , Ik wilde je juist roepen. Wil je Henri zeggen „ofschoon Ik c"r(>es dat liet ons met x-eel x-erder zal bremgen."
dat hij de tafeltjes en stoelen van het grasveld naar binnen
Het vrcmmde van het geval is," zei Godfn-x'peinzend,,.dat
de hal leidde. Zij trok het gordijn weg en keek naar buiten.

brengt?" ,,Ja, juffrouw," zei het meisje en ging heen. SI Miss
A^aughan stond haar een oogenblik na te kijken, liet toen het

hoe x-erder wij komen, hoe x-erwarder het wordt " la "gaf

Ik toe, „en hoe meer men erover denkt, hoe min(h>r men ervan
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begrijpt. „Ik stel voor dat wij het een poosje met rust laten," ,,Hoe kwam het, dat Miss Vaughan het lijk heeft ge\'onck'ii •
zei Godfrey, en bracht het gesprek op andere dingen. Niemand vroeg hij ten slotte, en ik vertelde hem het verhaal zooal.s zij
kon gezelliger dan hij praten over muziek, kunst of litteratuur. het mij had verteld. Hij bleef eenige oogenblikken er o\ ei
Hoe hij het klaar speelde begreep ik niet, maar hij scheen alles peinzen; toen boog hij zich voorover en legde zijn hand op
gelezen te hebben, alles te hebben gezien, alles te hebben mijn knie. SI ,,Nu, Lester," zei hij, „laten wij deze zaak
gehoord. Marryat b.v. — wie leest er tegenwoordig nog eens goed bekijken. Ze kan niet zoo duister zijn als zij schijnt;
Marryat? En toch had hij het ,,Spookschip" gelezen en wist er moet ergens een lichtschijnsel wezen. Hier is de zaak, van
dus iets van Goa. Een uur verliep zeer snel en eindelijk stond alle onnoodige aanhangsels ontdaan: Swain klimt ongeveer
hij op en ging mij voor naar zijn studeervertrek. ,,Een vriend elf uur over den muur en snijdt zich daarbij in den pols;
van mij heeft mij vandaag in mijn bureau bezocht," merkte
op, ,,een Cubaansche planter, die nu en dan in New York

'^omt en dien ik eenige jaren geleden uit een zeer ernstige
moeilijkheid heb geholpen. Misschien zal ik je hiervan wel
eens wat vertellen. Hij brengt mij altijd een pakje van zijn eigen

speciale sigaren. Ik heb hem vandaag niet gesproken, maar hij
heeft de sigaren achter gelaten enikzougraagziendat jij er een
probeerde. Misschien geeft die je een inspiratie." SI Hij ging
naar zijn bureau, opende een in staniool gewikkeld pakje, dat
daar lag en haalde er voorzichtig twee dikke sigaren uit van
een diep glanzend bruine kleur. ,,Misschien heb je wel gehoord
van de speciale sigaren, die voor Pierpont Morgan gemaakt
worden?" vervolgde hij, terwijl hij mij een toestak, na het
pakje weer zorgvuldig ingewikkeld te hebben. ,,Nu, ik heb
eens een van Morgans sigaren gerookt; ze was goed, heel goed
— maar niet te vergelijken bij deze. Steek op !" SI Dat deed

ik. Nooit te voren had ik een sigaar tusschen mijn lippen
gehad, zoo geurig, zoo zacht, zoo heerlijk. Ik ademde den
geurigen rook langzaam uit. ,,Godfrey," zei ik, ,,ik heb nooit
te voren geweten wat tabak was. Zijn deze sigaren voor geld

te krijgen? Ik ben maar een arme rechtsgeleerde, maar zelfs
een per maand zou een genot zijn om van te droomen."
SU Maar Godfrey schudde zijn hoofd. ,,Dat gevoel heb ik ook
gehad," zei hij,,,maar zij zijn niet tekoop. En laten wij nu over
Swain praten." ,,Laten wij het nog even uitstellen," smeekte
ik. ,,Ik wil mijn geest niet laten afleiden." SI Godfrey lachte
maar zweeg, en het eerstvolgende half-uur werd geen geluid
gehoord. ,,Nu," zei ik ten slotte, ,.ben ik bereid te luisteren,
steek van wal zoodra je er lust in hebt." ,,Ik heb niet veel

te vertellen," begon hij,,,niets nieuws omtrent de zaak. Maar ik
ben naar de ïombs gegaan voor ik hierheen vertrok, om
zeker te zijn, dat Swain alles had, wat hij verlangde. Ze heb
ben hem een bovencel gegeven en naar de Marathon ge
stuurd om dingen voor hem te halen, en ik heb het zoo gere
geld, dat zijn eten hem wordt gestuurd." ,,Daar had ik aan
moeten denken," zei ik vol gewetenswroeging. ,,Ik ben je zeer
verplicht, Godfrejc Heb je hem gezien?" ,,Slechts een oogenblik. Hij heeft eenige studieboeken laten komen, en merkte
op dat hij nu heel wat tijd had om te studeeren. De manier,
waarop hij de zaak opvat, bevalt mij. Hij heeft mij een bood
schap voor je meegegeven." ,,Wat was dat ?",,Dat je je belofte
niet moest vergeten." SI Ik bleef eenige oogenblikken
peinzend rooken. ,,Ik heb hem beloofd dat ik Miss Vaughan
uit dat huis zou halen," zei ik ten slotte. ,,Ik heb Mrs. Royce
haar een brief laten schrijven, waarin zij haar uitnoodigde
bij haar te logeeren. Dien heb ik haar vanmiddag gegeven."
,,Wat zei zij?" ,,Zij zei niets, maar ik kon zien, clat het
denkbeeld haar niet aanlokte. En ik had den hcelen tijd
gedacht dat zij het met beide handen zou aangrijpen."
Godfrey gromde even — ik kon niet zeggen of het van ver
rassing of van voldoening was. ,,Waaimni heb je haar
vandaag niet voor het gerecht laten komen, Lester?" vroeg
hij. ,,Bang haar overstuur te brengen?" ,,Dat zou mij niet
teruggehouden he])ben, als haar getuigenis Swain had kunnen
lielpen. Maar dat zou hem nog dieper in de moeilijkheden
getrokken hebben". ,,Hoezoo?" ,,Nu, in de eerste plaats
zegt zij dat zij, terwijl zij en liaar vader naar huis terugkeer

den, voetstappen achter hen hoorde en dacht dat Swain ze
volgde, omdat dit een heel natuurlijk ding geweest zou zijn;
en in de tweede plaats zag zij dien bcbloeden zakdoek op
den vloer naast haar vaders stoel, toen zij de kamer inkwam
en hem dood vond". ,,Du.s," zei Godfrey langzaam, ,,kon die
niet van Swains pols gevallen zijn toen hij bukte om haar op
te tillen". ,,Neen, bovendien weten wij heel goed dat de doek
niet om Swains pols was toen hij over den muur terugkeerde,

(loldberger weet het ook en hij zal het ons den volgenden
keer vragen". ,,Misschien was hij in zijn mouw omhoog
.geschoven — wij waren niet absoluut zeker hiervan, maar

dit nieuwe bewijs geeft een andere wending aan de zaak."
^ Ik knikte treurig en Godfrey rookte peinzend ^•crder.
j\Iaar mijn sigaar scheen iets van haar geur verloren te hebben.

Miss Vaughan ontmoet hem tegen half twaalf, en bemerkt
na een poosje dat zijn pols bloedt, en bindt haar zakdoek
eromheen. Zij komen overeen dat haar vader op krankzinnig
heid zal worden onderzocht; zij spreken een ontmoeting af
voor den volgenden avond, en staan op het punt afscheid van
elkaar te nemen, als haar vader op hen toerent, Swain op

brutale wijze aanvliegt en zijn dochter meeneemt. Dat moet
ongeveer twaalf uur geweest zijn. Volgens zijn verhaal blijft
Swain daar tien of vijftien minuten zitten, ten slotte ziet hij
de cobra of verbeeldt zich dat hij dit doet, en gaat op de

vlucht, waarbij hij zijn hoofd hevig tegen een boom stoot.
Hij klimt in half versuften toestand over den muur. De zak
doek is niet meer om zijn pols. Dat was, zooals je je zult
herinneren, tegen twintig minuten over twaalven. Bijna on
middellijk daarop hoorden wij Miss \'aughans gegil. Daarna
is Swain niet meer dan een minuut uit onze oogen geweest --

een tijd die in elk geval te kort was om iets uit te voeren, dat
wij niet weten. Intusschen is Miss ^'aughan met haar vader
naar het huis teruggekeerd, heeft voetstappen achter zich
gehoord en het als vanzelfsprekend beschouwd dat het
Swain is, die haar op een afstand volgt. Zij gaat naar haar
kamer, blijft daar ongeveer een kwartier, komt weer beneden
en vindt haar vader dood. SQ Laat ons nu eens nagaan wat

er is gebeurd. Je hadt gelijk toen je zei dat haar \ ader onmid
dellijk nadat zij hem had \-erlaten, geworgd moest zijn.
Anders zou hij kramptrekkingen gehad hebben op een
manier dat zij het gezien moest hebben. Ongetwijfeld is
hij uitgeput door zijn aan\ail van woede, in den stoel neer
gevallen; de moordenaar kwam door de tuindeur binnen,
bleef stilstaan om het eind gordijnkoord af te snijden en
er een strop van te maken — dat moet minstens een minuut
in beslag genomen hebben — en worgde toen zijn slacht
offer. Toen hoorde hij haar de trap afkomen en hij ontsnapte
door de tuindeur juist terwijl zij de andere deur inkwam.
Zij zag het gordijn nog wui\'en. Toen ^■erloor zij het bewust
zijn. Wat zijn nu de aanwijzingen voor den moordenaar.^
Een koord met een bizonderen knoop, de beliloede zakdoek,
en de vingerafdrukken op het kleed van dendoode."S3Godfrey
zweeg een oogenblik. De zaak was buitengewoon duidelijk —
en buitengewoon raadselachtig. Het was een gephweide weg,
glad en breed en zonder eenigen hinderpaal, maar hij eindigde
in een doodloopend .steegje ! SQ ,,Eendingiszeker," vervolgde
Godfrey eindelijk, ,,de moord is door iemand gepleegd —
door Swain of door een van de Hindoes of door een onbekende.

Laten wij de bewijzen \'oor en tegen elk dezer o\-erwegen.
Te,gen Swain kan worden aangevoerd dat hij in het park was,
dat hij tijd had gehad om het te doen en ook eenige aanleiding —
ofschoon de provocatie bij iemand als Swain, als hij bij zijn
volle verstand was, heel onbeteekenend moet genoemd worden.
— een zakdoek die om zijn pols was gebonclen, werd naast

het lijk gevonden, en zijn vingerafdrukken staan erop. Miss
Vaughan geloofde dat hij hem gevolgd was; hij erkent dat
hij erover dacht dit te doen. Te zijnen gunste kan worden
aangevoerd, dat een man als Swain geen moord pleegt ofschoon dit een gevaarlijke generalisatie is, want alle soorten
van menschen plegen moorden; maar als hij dit wel deed,
zou dat alleen kunnen geschieden onder sterke pro\-oratie
en in heftige drift, zeer zeker niet in koelen- bloede met

een strop; en ten slotte, als de beweging \'an het gordijn,
door Miss ^'aughan opgemerkt, door den moordenaar v\erd

gemaakt, dan zou het onmogelijk Swain geweest kunnen zijn,
omdat die op dat oogenblik bij ons was. Je zult zien dat er
heel wat bewijzen tegen hem zijn, en de eenige bewering,
die voor hem pleit is, dat zulk een misdaad onmogtEjk is

voor iemand van zijn temperament. Je weet zelf hoe zwak zulk
een verdediging is. SI Tegen de Hindoes anderzijds is eigenlijk

de eenige basis voor verdenking dat zulk een misdaad volgens

hun temperament mogelijk is. Misschien zijn zij in het jiark
geweest en de wijze van den moord riekt sterk naar 1 huggi'e
— ofschoon wij niet moeten vergeten dat Swain heeft erkend

dat hij dien knoop zou kunnen maken."

(ILen// vcrv /grf).
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GEZICHT OP DEN VIJVER EN DE BINNENHOEGEBOl'WE.
VAN DE HOEKAPEL.
_^
RECHTS DE BEHUIZIXG DER EERSTE KAMER-'M ET DE STAUIIÜL DERSl'ü i .

sloopilg

HET BINNENHOF.

Toen de Grondwetsherziening van 1848- was tot stand
De behuizing der Eerste Kamer (T'enio/g).

gekomen, die de openbaarheid van de vergaderingen
der Eerste Kamer voorschreef en het aantal harer

leden tot negen en dertig verhoogde, moest dit
college over eene ruimere zaal kunnen beschikken dan
de Trèveszaal, waar het tot nu toe vergaderde.

De

griffie, de boekerij en de vertrekken voor de drie afdeelingen, waarin de Kamer zich voor het onderzoek der wets
ontwerpen verdeelde, waren gelegen tusschen de Trèveszaal
en de Hofkapel. SI De groote zaal der oude Staten van Hol
land werd thans aangewezen voor de vergaderingen der
Eerste Kamer. In een schrijven van 7 Mei 1849 van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken de Kempenaer aan den
voorzitter wordt bericht, dat de vergaderzaal der Provinciale
Staten van Zuid-Holland, ingericht voor de openbare zittingen
\ an de Eerste Kamer, in gereedheid is en ter beschikking van
de Kamer wordt gesteld, onder mededeeling, dat zij tevens
bestemd blijft voor de zittingen der Provinciale Staten. Dit
schijnt de eenige mededeeling voor de Kamer omtrent de
aanwijzing van hare nieuwe vergaderzaal geweest te zijn,
want reeds veertien dagen later gaf de voorzitter de bezwaren
te kennen, welke bij de Huishoudelijke Commissie en vele
leden der Kamer tegen deze beschikking gerezen waren. Hij
uitte zijne bevreemding, dat aan de Eerste Kamer niet als aan
andere Staatscolleges eene afzonderlijke, voor haar alleen
bestemde vergaderzaal werd toegewezen, en drong er ten
sterkste op aan, dat de Kamer de uitsluitende beschikking
over de zaal zoude hebben. Verder wees hij op de bezwaren,
welke de groote afstand tusschen de zaal en de sectiekamers

en de inrichting der tribunes in de zaal opleverden. Door dit
schrijven werd alleen bereikt, dat de sleutel van de zaal onder
berusting van den conciërge der Kamer werd gesteld en de
Pi-ovinciale Staten zich telkens tot de Kamer hadden te wen

den, wanneer zij de zaal moesten gebruiken SI Zooals de ver

gaderzaal toen voor de Eerste Kamer is ingericht, is zij, op de
vensters en de tribunes na, sedert gebleven. Allereerst werd
de opstelling der zitplaatsen veranderd. De fraaie eikenhouten

balustrade, die het gestoelte omsloot, is toen ook opgeruimd.
Zij schijnt den weg te zijn gevolgd van de wandtapijten, al
thans is zij spoorloos verdwenen. SI Tegen het midden van den
wand tegenover de vensters werd op eene kleine verhevenheid
geplaatst het bureau van den voorzitter, met rechts en links

van hem de griffier en de commies-griffier. Tegenover den
voorzitter zijn aan eene groote tafel voor het middelste r.aam
de Ministers gezeten. De ruimte tusschen bureau en Ministers
tafel is gedeeltelijk ingenomen door eene tafel voor den

directeur van den stenogi'aphischen dienst en eene voor de
stenographen, terwijl er aan beiden zijden vóór de banken dei-

leden stoelen zijn gezet. Aan weerszijden van die ruimte zijn
in drie opgaande rijen vier en twintig banken geplaatst. Op
zeer korten afstand van de laatste rij bevonden zich gelijk

vloers tribunes. S3 Wat de wanden aangaat, werden in i'ier

van de vijf halfronde l)o\'en\'akken \'an den zuidmuui en
nen portretten geschilderd in medaillons, welke omgeven zijn

in de beide bü\-en\-akken aan weerszijden van de schuorstee-

door loofwerk, geschilderd in den trant van dat van de zol

dering, Zij stellen voori Johan van Oldenbarnev eldt, Adiiaan Pauw, Jan de Witt,'Gaspar lAigel, Anthonie Hevnsius,
Simon van Slingelandt, Eaurens Pieter van de Spiegel en
Rutgcr Jan Schimmelpenninck, De namen waren opgegeven

door Mr, jacob van Lennep, wiens raad Minister de Kempe
naer had ingewonnen over de vraag, welke beroemde Nederlandsche Staatslieden in aanmerking zouden komen om de

acht lecge vakken met hunne beeltenis te sieren i). \ olgens
Ising, die ten onrechte Cats in plaats van Pauw noemt, moeten

de portretten worden toegeschreven aan den Haagschen
steden- en decoratieschilder B. J, van Hove. SI In de mid
dennis van den muur achter het voorzittersgestoelte werd
het door J, A, Kru.seman Jz, ge.schilderd, meer dan levens
groot portret van Koning Willem 11 geplaatst. De vorst is er
op voorgesteld in uniform, staande ten voeten uit voor den
troon. Dit schilderij was een geschenk van den Koning aan de
Eerste Kamer. Boven het schilderij is in het halfronde muur
vak het Nederlandsche wapen geschilderd. De muren en
pilasters der zaal zijn grijswit gemarmerd en de zes leege

nissen met groene gordijnen behangen. Het bruingeschilderde
houtwerk is versierd met veel zwaar verguld loofwerk. SI Had

de Kamer zich niet voldaan betoond met de aanwijzing van
hare vergaderzaal, ook de Staten waren ontevreden, dat zij
voortaan het gebruik van hun lokaal met een ander college
moesten doelen. Zij wendden zich in December 1852 met een

adres tot den Koning, waarin zij, erkennende geen recht op de
zaal te hebben, daar in 1798 alle bezittingen der provinciën
nationaal waren verklaard, verzochten, dat aan de Eerste

Kamei eene andere ^■crgaderplaats zoude worden aangewezen
of wel hun eene andere geschikte en waardige vergaderzaal
toegekend. Het verzoek werd niet voor inwilligingvatbaarge+tei Ihoibecke, was lokaal,
werd Kamer
geantwoord
door Minisvoor dezoo
P,erste
niet beschikbaar.

Menschten de Staten eene afzonderlijke vergaderzaal, dan

zoude het middel zijn om aan dat \-erlangen te x-oldoen dat de
provincie zelve zich een lokaal aanschafte. SI Inmiddels

trachtte de Kamer den toestand te verbeteren. Op haren
aandiang w as m het \-oorjaar van 1850 eene overdekte gemeen

schap tusschen de ^-ergaderzaal en de sectiekamers tot stand
gebiatht door het wederom in gebruik stellen van de oude
rs

bocengaanderij, gaande langs de H olkapel,
.
welke tijdens de
Republiek de c'crbinding uitmaakte tusschen
het gebouw
van

der Staten vim Holland en dat der

dOkh^inTk-rd

tc^idron
d
g ' P
11.

Staten-Generaal. SI Na

Kegeermg werden ein-

a
verc-angen door ver^^<^ndcn der zaal steunende tribunes. Reeds ter-

J J ■ N. \ ,in Kampen en Zoon, ig""!-
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s ond na hare voltooiing gingen er stemmen op tegen de ontsicnng, welke de zaal erdoor had ondergaan. De-tribunes
)c uven dan ook in vele opzichten het geheel, daar zij de
vu louding van de afmetingen der zaal verminken door de
SC 1001steenen van de schilderstukken af te snijden.Verschillcnc e plannen zijn, ook nog in den allerlaatsten tijd,opgemaakt om
ze te vet wijderen, maar zij stuitten tot nu toe af opdeeischen,
V elke ten behoeve van pers en publiek moeten gesteld worden.
Het maken van loges in den wand tegenover de vensters, waardooi het geheel der zaal het minst zoude lijden,'zoude door
de dikte van den muur slechts aan enkelen eene plaats ver
schaffen vanwaar men in de zaal kan zien en goed kan hooren,dus
vooi de verslaggevers der pers onbruikbaar zijn. SI Behalve de
nieuwe tribunes waren de benedenvensters in de zaal in

openslaande ramen veranderd, waarvan het glas later werd
vervangen door spiegelruiten. Het houtwerk werd donker-

biuin geschilderd en de lijsten en het loofwerk werden verguld.
SI Ben groot ongerief bleef nog steeds de groote afstand, die
de vergaderzaal van de andere vertrekken der Kamer scheid

de. Nadat in 1877 Mr. J. P. R. Tak van Poortvliet was op
getreden als Minister van het nieuw opgerichte departement
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, veranderde de toe
stand. Hij wenschte de gebouwen van het Binnenhof te restaureeren met behoud zooveel mogelijk van het historisch karak
ter en dus ook bij gedeeltelijke vernieuwing ze te doen aan

sluiten bij het bestaande. In de eerste plaats zoude de ver
betering van den noordelijken vleugel, waar zich de lokalen
van de Eerste Kamer bevinden, worden ondernomen. Nu de

Hofkapel niet meer voor den eeredienst gebruikt werd — zij
was in 1875 door het Rijk van het Roomsch-Katholiek Kerk

bestuur gekocht — zoude die ruimte worden ingericht: de
gelijkstraatsche benedenverdieping voor archief van het de
partement en de bovenverdieping voor de Eerste Kamer. In
1879 werd dit werk begonnen, dat in 1881 was ten einde ge
bracht. De bureaux van de Eerste Kamer bij de Trèveszaal
werden ingericht voor het nieuwe departement, deze zaal en
de oude vergaderzaal van de Staten-Generaal gerestaureerd
en de oude lokalen tusschen de Kapel en de vergaderzaal der
Kamer afgebroken. De Eerste Kamer verkreeg nu eene
reeks vertrekken, namelijk twee zeer groote aan de zijde van
het Binnenhof en vier aan den Vijverkant, ge.scheiden door
een middengang met bovenlicht, welke uitkwam op het por
taal van de nieuwe trap. Onder de kolonnade, daar waar de
griffie op het Binnenhof uitspringt, was een nieuwe hoofd
ingang gemaakt, toegang gevende tot eene vestibule, waarin
eene getraliede afsluiting was aangebracht; een gedeelte
gaf toegang tot de bureaux van het departement van
Waterstaat. In die vestibule was een breede trap, die
.in twee gedeelten, eerst westwaarts en dan oostwaarts
naar een ruim portaal op de eerste verdieping voerde
■en van daar naar

Foto C. Stcenherf^h.

TRA PPENHUIS-PLA FOXü IX HET V. M. STADHOU-

DERLIJK KWARTIER.

zoo overladen, dat de vloer bedenkelijk begon door te buigen.

De stenographen bleven nog steeds hun arbeid verrichten in
de gaanderij van de eerste verdieping achter de vergaderzaal,
waar eenige lessenaars voor hen waren geplaatst. Een lokaal
voor de verzending der stukken was er niet; daarvoor diende
ook al de genoemde gaanderij. S3 Bij de groote vermeerdering van
werkzaamheden der Staten-Generaal, begonnen in de laatste

jaren van de vorige eeuw en steeds voortgaande—in 1892
werden door de expeditie der Eerste Kamer 87.048 stukken
behandeld, in 1920 182.520— deed dit gebrek aan localiteit
zich meer drukkend gevoelen. De meermalen gegeven toe-

de, boven de

trap open, tweede verdieping met
aan de vier zijden een open portaal
met balustrade. De zoldering van

beide verdiepingen werd door acht
kolommen geschraagd. Dit trappen
huis was door glas gedekt en vormde
het midden van het gebouw, waar

op alle lokalen uitkwamen; aan'de
zijde \'an het Binnenhof de griffie
on de kamers van de directeuren

van de Staatscourant en van de

Stenographie, en aan den Vijverkant
die van den voorzitter, den griffier

en den commies-griffier, aan den
zuidkant de antichambre met de

vergaderzaal en de binnengaanderij,
aan den noordkant de nieuwe af-

deelingskamers. De nieuwe kamers
werden ingericht in oud-Hollandschen stijl. SI Toch I.lcek het verkregene onvoldoende voor den dienst
der Kamer. In de eerste plaats
■ontbrak er zoowel eene wacht- als

ocne spreekkamer, en moest de gang
daarvoor dienst doen als de Kamer

bijeen was. Voor de Ministers was
al c\'enmin een afzonderlijk ver
trek beschikbaar. Het archief bo

ven de griffie werd langzamerhand

Foto C. Sieenbergh.

VERGADERZAAL D OOR DEN RAAD VAX .STATE TEX GEBRITKE AFGE

STAAN AAN DE MINISTERS, VOOR "T GEVAL ZIJ EEN VERGADERING
DER EERSTE KAMER HEBBEN BIJ TE WONEN.
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den 1 \hjx-er
tot lees- en rookkamer
i rl,.n ('■én meter dikken muur

zegging van te kunnen beschikken over de vertrekken onder

Buitenhof en twee aan

de vergaderzaal, wat eene practische en zeer weinig kosten

is ingericht. Door een trapi'-

-bonden. SI De aan de

is deze kamer met de
stadhouderlijk kwartier
bewoning ingericht en
gedaan. In 1913 werd de toestand verbeterd. Er was toen aan Kamer afgestane ^'^ugel ^
^'
kamer voiir (Ie Minis
het hoofd van het departement van Waterstaat een Minister, was door den Koning
nieuw
opgemaakt.
De
hiervoi
en
gt
vroeaer
de kamer van den
Mr. L. H. W. Regout, die lid van de Eerste Kamer was ge
ters met drie ramen op het Bmtenlmh^v^^
medebrengende oplossing ware geweest, werd niet gestand

weest en met hare nooden bekend was. Door overplaatsing van

bureaux van het departement van Justitie uit het huis van
Groen van Prinsterer op den Korten Vijverbergkon aldaar het
Kabinet der Koningin worden gevestigd, waardoor de loovenverdiepingen van den vleugel van het oude Stadhouderlijk
kwartier van den Vijver af tot de Stadhouderspoort vrij kwa
men en ter beschikking van de Kamer werden gesteld. SI De
werken werden uitgevoerd door den rijksbouwmeester

C. Knuttel en zijn zeer gelukkig geslaagd. De trap van iSSi
werd weggebroken, waarmede geen groot kunstwerk verloicn
ging. De Stuers noemde haar smakeloos en inconstructief. De

Directeur van het
\.bii^,ns op dv hoeken en een groot
plafond is verdeeld m viei nudai • Aj-j^^.^^ucobloemfe.stoeovaal in het midden, omgeN en c ()

^j-jblderstukken bevat

nen. De vijf vakken zullen V
deuren zijn gebeeldhebben. Het houtwerk, lamb z 1 g
^ vergulde arahouwd, in groene klem ge 10 „..neelen verdeeld, zijn met
besken versierd. De wanden,
P^^ ubcrstukkenopdoek —

bogen, welke op de zuilen rustten, waren slechts gedeeltelijk

portret van

van steen; de helft der bogen was samengesteld uitlatwerk met

delijke Commissie der Kamer bij eene

een laag kalk en gips overtrokken. Door het verdwijnen van
de trap werd gelijkvloers eene flinke ruimte gewonnen, welke
nu tot pakkamer kon dienen. Het trappenhuis werd vei'bouwd

dam in 1914 de hand kon NNorden gelegul. ' ^
'
die . op^ dezAamer volgden,
een m -'^'hjU ^
Anne
1
K,-:v,w.i-in(T en zoldeimg, ei n anuci.
met Vukenhouten lambrizeering en zoldeiing, cin

tot eene ruime hal, 7.15 M. hoog, 13 M. lang en 8.35 ]\I. breed,
welke ter hoogte van de tweede verdieping wordt afgesloten
door een rond gebo

gen, in zes vakken
verdeelde, kap van
in lood gevat glas.
In de middelste zijn

v an

gebrandschil

derd glas

aange

bracht in het eene
de klimmende leeuw
in den Hollandschen
tuin en in het andere

de wapens van Ba
tavia en van Surina

me, terwijl de vier
hoekvakken

zinne

beeldige voorstellin
gen van handel, nij\-erheid en landbouw
bevatten, eveneens

;

gSLuïi
"
- f - in ■ l,„uis (h,inn.-s..,l
-g^.dragen aan«•«.
den Kaad \ an btatiL,
kamer, werden in 1422 ox'ei

•'(■til

toen deze zijne zalen
voor de uitbreiding
der loealiteiten van
de Tweede Kaïner

had

afgestaan.

De

gang N'an deze ver
dieping werd toen
met een muur bij het

trajijiortaal afgeslo
ten.

SI

De tweede

verdieping, nog be
woond eii N'erlraaid
door Willem
telt
tot aan de Stadliou-

dersjioort

\'ijl

ka

mers. 1 )e hoekkamer
in den kleinen toren
voor den directeur

gebrandschilderd, al

der Stenograjihisehe
Inrichting is modern.

les uit de werkplaat
sen van J. L. Schou

voor de stenogra jihen

ten te Delft. Aan de

heeft een smaak\()l

westzijde van de hal,
tegenover de gang

fond. De zu'are eiken

De kamer daarnaast

bewerkt stuco jila-

houten
deuren en
van de afdeelingswanden zijn in Louis
kamers, is een hooge
Oumzestijl gebeeldHET IN 1881 GEMAAKTE TRAP PENHUIS IN HET (;eP()U]V der
schouw gemaakt; de
EERSTE KAMER.
liouwd. .\an de mu
wanden zijn tot mans
ziekinstrumenten en
hoogte met eiken
andere emblemata van de muziek in het plafond aangebracht
hout beschoten en verder in zacht gele tint gestucadoord
tot aan de breede eiken kraaggording. In den met zoude men mogen opmaken, dat dit\ ertrek de muziekkamer is
geweest van het Prin.selijk gezin. Ook het vertrek daarnaast, als
festoenen gesneden fries zijn de wapens der provincies in
spreekkamer gebruikt, heeft eene zware eikenhouten lambri
kleuren aangebracht. De fraaie portretten der zeven stad
zeering en deuren in Louis Oiiinze-stijl (.'ii een (.■ikenhouteii pla
houders, die in de vergaderzaal cler Staten-Generaal hadden

gehangen, maar toen die zaal in verschillende kamers was ver
knipt, naar de antichambre der Kamer waren verhuisd,
versieren de wanden der hal.
De gaanderij langs het Binnen
hof werd eveneens vernieuwd. Het eikenhouten plafond werd
van zijne kalklaag ontdaan, de wanden van eene eikenhouten
lambrizeering voorzien en kozijnen aan de vensters gemaakt.
De verzameling der Kamer van gegraveerde portretten van
leden van het Huis van Oranje en van beroemde Nederlandsche staats- en krijgslieden, is aan de wanden opgehangen,

terwijl eene buste van Koning Willem I naar een origineel van
von Rauch in de nis op het einde van de gaanderij op een zwar
ten sokkel is opgesteld. SI De hoofdingang van de Kamer kwam
nu in den hoek van de westzijde van het Binnenhof onder den
hoogen toren, den ouden ingang van het Stadhouderlijk kwar

tier.De breede eikenhouten liordestrap, dagteekenend van 1640,
maar later vernieuwd, getuige de rococo-leuning en stijlen,
komt op de eerste verdieping uit op een portaal met venster
<)]) het Binnenhof, waarop links de gaanderij uitkomt en rechts
een portaal naar de twee vertrekken voert, waarvan het eerste
tijdelijk voor gebruik van de Ministers is bestemd en het tweede
in den hoektoren met twee vensters aan de zijde \-an het

fond. \ an de gang oji de tweede x'erilieping komt men in deze
kamer door een voorportaaltje met zeer sierlijk bewerktedeuren.
De beide overige kamers zijn ingericht x'oor de wrtegenwoordigers dei pers. Op deze x'erdiejiing waren de bureauN der Algemeene Kekenkainer, die ze langzamerhand moest ontruimen

\\egens geinek aan onderhoud. De restauratie ook win dit ge

deelte van het Binnenhof werd in 1871, ter hand genomen.SlTusschendt- eerste en tweede ^•erdieJ)ing win de Stadlioiiderstrapi:
een borders, waarop eene deur, (benaarde vergaderzaal voert. De
tiap (.-mdigt op d(.> tweede verdiejiing oji een iiortaal. waarvan
men links naar de binnengaandenj x'oor de iiarticuliere tri

bune gaat cm rechts naar de gang xoor de jniblieke tribune, waar
tevens een trap voert naar den nog twee verdieiungen tellenden

iKKigen toren waarop omstreeks 1758 ,,,1 achtkantige, na 1874
; 1 . t T'i
was gez.et, waaiwan het
d, tiapis
tv""'" 'zeer
'"^''Ah-legraaf
werd gebruikt.
De zolderiirg
bocAicm de
sierhjk bewerkt.
In het nnddeu
is in
mehtrm
lA eA to n^''t
'hlgteekenell uit de
A/ A
"
leuning verkivmg.
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noUandsche werkmeid,

volkskarakter.
een deugd dan

landsche, speciaal Noord-hollandsche menschen, die waar
schijnlijk wel de ..kraakzindelijksten" zijn van alle menschen
ter wereld. Die uitersten van een zindelijkheid, welke eischte,

onze zouden de pkSen snS

stopt raken, 't water in de

vol paddestoelen, de zolders vn^ !h"

modder staan, indien men eens dn n™™f '
houdend schrobben en boenen en"^ s^l ^

kelders

stoepen vol

o^^^n en schuren en wrijven. §3

"amfSirSl i""™, ™'e="' -i™
S'een dir
i '" ™""=

4 werksi®"»"

Sn
.ïleondtivoSi
fS
S het
.r"""'--"'
Pi-rden onder
nnl
i stroomt
P^"'
^"^"'Jstwater
de thermometer
lo
giaden
nul, dan
bij emmers vol
over stoep en gangen, al moest het zich terstond herscheppen

'™'»eeAin op u.tg'S

ei aan het boenen en schrobben

« <'«.■ 't gebruik van de

Ijanen^^Vlegt
Van
Lennep:
,,Wat
men

dat alles moest schitteren en blinken, alsof 't splinternieuw
was en die eigenlijk, voor een deel althans, ontaarde in pronk
zucht, zijn echter niet meer zóó algemeen als vroeger. Dikostbare borden en schotels van blauw porselein, die c)p
de stallen te pronk stonden in 't zomerhalfjaar, hangen
aan den wand of zijn verkocht aan den antiquair, en veel
veeboeren vinden 't thans goedkooper en practischer, de
stallen in 't voorjaar gewoon schoon te maken en verder

te laten voor wat ze zijn, en er geen pronkvertrek van te
maken. §3 Van Effen in z'n ,.Spectator" en de dames Wolf
en Deken weten met smaak te vertellen van de Oud-holland-

sche zindelijklieidsmanie van de Nederlanders uit de
i8e eeuw. Juffrouw Martha de Harde, de tante tam

Alida Leevcnd, haalde uit schoonmaakwoede altijd allos
o\-er]iüop, en in

beklaagt
zich

dat

en zolders daarboven , die geregeld weer worden gewit en
geblauwd. Dat alles behoorde tot de wonderen der Hol-

zind-elijkheid.

een voorwaarde van ons besiaav J

èn
iien Sbnk"d'e'
G-een eind Ie' - 11

beesten naar de weide zijn gebracht, opnieuw wordi'ii be
streken met een dikke teer- of verflaag; schutten op de stallen

'van oudsher die van

Volgens"hem is zinde\hkhei'rbh''^n^™^^''^

ÜD ZaterdiPinni-D-pr, 1

alle weersgesteldlieid; vloermatten, die met was wonicn
gewreven, vloeren in koegangen, die elk voorjaar als de

er

in

een

onze

schetst, die (>]■)
Zaterdagmiddag
met

stroom

maar vol kracht

sierlijke

doen ruischen en

pas was geboend
en gezeemd. Jo

frischheid
ver

ris (loed bloed

spreiden". In on
ze dagen is de

moest

steld, nu we een

Foto C. Steenbergh.
DE HAL

waterleiding heb

IN HET GEBOUW DER EERSTE KAMER GEM I AKT TEE
PLAATSE r.EV H ET TRAPPENHUIS.

ben, maar 't over

vloedige gespoel en geklets met water is nog wel zoo hevig
als vroeger, en in ons vochtig klimaat, ons waterrijk land
wordt nog altijd de homoepatische geneeswijze toegepast
om alle overvloedige vochtigheid te verdrijven door stroomen
waters. SQ Ten allen tijde hebben vreemdelingen naar al dat

gestroom, gespoel, geboen, geschrob en gespuit, staan kijken
met verbazing. Ontelbaar zijn de berichten van vreemde
lingen over onze kraakzindeUjkhcid. Vooral Broek in Vater-

land is van groote vermaardheid in het buitenland. Maar
dit dorp is slechts een type. 't Is mogelijk, dat de wasch-,
boen-, schrob-wrijfmanie daar tot een maximum bestond
en nog bestaat, dat elders in Noord-Holland niet geheel
bereikt werd; maar de wonderen van gesclirobde en ge
boende en beschilderde straatjes langs het huis; geverfde
g

schelpjes om pei'kjes van zand of zaagsel op
touwen

gebonden

zich maar

behelpen met
(lods vrije na

op

non activiteit ge

Noord-Hol

maken, omdat Z''

door de geheele

glazenspuit

])as
was.

land gebeurde h.et
dat 'n sulli,ge boer
Zaterdags
nitt
van zekere plaats
mocht
gebruik

kletter tegen de
hooge glasruiten

koelte

haardplaat
gesclitiurd
In

iiogen naar boA'en persen, het
met vroolijk ge

en

er

worden
aan,ge
legd omdat dl.'

en leven, het wa

buurt

terwijl

geen tauir moclit

Irrons of marmer,
in

voeten

haard zat te kkai-

men,

najaden, niet van

ter

z'n

op 'n stoof Ihj de

'n

fontein,waar hon
derden

1 >v-

\'an een man ge

steden geen fon
teinen zijn? Za
terdags is elke
burgwal, elke
hoofdstraat

andere

schrij\'ing wordt
een goeie stikkel

dan,

aan

koestaarten

de koestallen;

loopend

over

katrollen aan den zolder om te veriiinderen, dat die staarten

in ,,de gi'oep" achter het vee kwamen te hangen als t ging

liggen — ze wai'cn en zijn nog ovci'al in de dorpen benoorden
't IJ te zien. Zoo goed als de ,.huisjes heel aan t iiiteindc
van ,,de werf", mooi geverfd en gelakt, gebouutjcs waai

elk mensch nu eenmaal behoefte aan heeft, maai waarvan
men als bewoner of bezoeker van de Isooidhollandsche

huizen alleen kan gebruik maken na een lange reis onder

,

tuur,

achter

in

den boomgaard.
De

pronkkamer

was overal, als 't

heilige der heiligen, een terrein, dat haast nooit werd betreden,
zelfs niet door den heer des huizes, en er waren er die met la t

gezin, knechts en meiden incluis, meest in ,,de boet" i) huisden ;
bij het eten weid een krant gelegd over een ruwe tafel, om 't
tafellaken schoon te houden en de mtmbels en gladde matten

te ontzien. SQ De^ klompen werden voor de buitendeur

uitgetrokken (als 't regende worden ze omgekeerd om niet
vol water te loopen). Ieder gaat op kousen door het huis, maar
die kousen hebben soms zolen van pilow. De \-rnuwen m

dochters hebben muiltjes aan. Er is wel eenige \-erandering
in sommige dier eigenaardige gebruiken gekomen, waarwui

de zindelijkheidsmanie de oorzaak was, maar \-ele bestaan
nog heden. 83 .Met de zindelijkheid op het lichaam was 't

echter heel anders gesteld. \'an geregeld baden was geen

sprake, en tandenborstels waren \-oor e-erreweg de mee^'sti n
een onbekend gereedschap. Er waren e-roiiwen. die nii t
van witte kousen hielden want daar blonken de e'oeten .zoo
door heen. Het beddegoed was van de uiterste reinheid

en 't schitterendste wit, maar 't slapen in bedsteden nu t
deuren en dikke gordijnen was regel, en daar die bedsti'den
meestal in de woonkamer waren, was er van goed luchten

van het beddegoed geen sprake. Dok thans nog zijn losse
ledikanten en afzonderlijke slaapkamers uitz()ndering.8a
I)

Schmir.
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Hoc 't trouwens gesteld was in de 17e eeuw met de zinde
lijkheid op het lichaam, ook in de steden, kan ons het versje
van Vader Cats zeggen:
,,Wast u handen, wasl u tanden
Dikimls, ivant het is u goed !

het Matterjoch, de hoogste der gel.ruikte bergpa.ssen v^
Val Tournanches in Piémont naar Zermatt, iiooidi"; '
het Zwitsersche kanton Wallis, het
™
"
dorpje, dat als het ware bewaakt wo'dt
^
'

spits van den Matterhorn. Hoe dichtbij schijnt di 6 W .

Alaar wast zelden uwen voet.

Doch ivat immer u geschied
Wast u hoojd zijn leven niet".
En de brave Cats was immers de zedemcester van onze

Maar toch is het, van Zermatt mt, wel een tocht \ an .
uur naar zijn top, d.w.z. als onderweg geen oogt n >
.
wordt. En daar versterking ^•an den mwendigen
_
op zulk een tocht nu eenmaal noodzakelijk is,
^ van het rusten, kan men voor de lieele ondernemn ^ g

voorouders? Christiaan Huygens bericht uit Parijs aan
zijn vader als een groote bizonderheid, dat hij zijn tanden

vier dagen rekenem. SI Debestijgingvanden Mattt-rhiirn wtntlt
buiteng- ..
.
tegenwoordig niet; meer
meer als
als buitengewoon
inoeilij
t n,gti.r aai ij ^

liad laten schoonmaken. SI Zoo zou ik nog heel wat staaltjes

be.schouwd. Maar wie niet tot de zeer getiaint t h i^,'nni t .

kunnen opnoemen. De toestanden zijn nadien vrij wat ver

behoort, wie niet kan beschikken o\'er twee t'i\ au ngu st

anderd. Maar toch kan er nog veel verbeterd worden bij 't
meer en meer doordringen der veranderde inzichten op

wie ook maar even last van duizeligheid hee t. a t
tocht te ondernemen. SI Waarschijnlijk is t a<in

• ''• .
h ,

hvgiënisch gebied. Vooral ten platten lande is er nog veel,

aanzien van den steden rotstop toe te schrijven dat liij eei-

dut op verbetering wacht.

in 1865 voor het eerst beklommen werd. en wel dooi een Imgelsch gezclscliap; drie van de \'ier tochtgenoott n tnttn
van de drie gid.sen verongelukten toen tjp den terug ot 1 .

J.

SCHUITEM.\KER Cz.

DE MATTERHORN.
E bewoners der Alpenlanden, de hartstochtelijke
Alpinisten en ook zij, die zonderzichaan ,,hoogtocren"

D
toch

te buiten

Wie niet bezeten is van den sjRirtieven wenscli om moeilijk

heden te overwinnen.maar allereerst wil genieten van de schoon

heden van de Alpenwereld, doet verstandiger
de Matterhtan
slechts \-an wrre
te

te gaan,

vaak

bergwereld
zoeken,

bewonderen,

en, als hij heel
gemakzuchtig is
uitgiu'allen, zich
per trein naar

de

be

kennen

wel de meeste
namen van de

den

Gornergrat

te laten trekken,

hoogste bergtop
pen, vele met
eeuwige sneeuw

\-an welks top
een grootsch pa

bedekt, die zich

norama te bewondiTen
valt.

hoog boven hun
ne omgeving te
gen de lucht afteekenen;zij ken
nen wel de ge

gen
de z.g.n.
Riffelmeertjes.en
het gezicht \'an

daante

een

Aan zijn voet lig

van den

enz.

dezer meer

tjes oj) den Mat
terhorn wordt op
deze bladzijde in
beeld gebracht.
SI l'ergissen wij
ons niet, dan zijn

Mont Blanc, den
DentduMidi,den
Innsteraar- horn,
den Tödi, den
Piz Bernina, de
'Marniolata, enz.

evengoed,

l'ienwaldstatteren
Berner

vaak beter zelfs,

see

als gewone Ne-

Oberland, Grau-

derlandsche ster-

bünden met het

\ clingen de sil

Engadin, en de

houetten

oex'ers

onzer

steden en dorp
jes. Maar hij, die

Folo Aug. Rupp.

DE MATTERHORN EN ZIJN GLETSCHER, GEZIEN VAN DE RIFFEL.SEI.

slechts zelden in
de
wereld
der

bergreuzen verblijft,

BIJ DEN GORNERGRAT.

win

het

meer vanGenève,

metChamoni.x.bij
onze landgenooten meer in trek

heeft dikwijls de grootste moeite,

dan Wallis met het in zoo grootsche omgeving liggende Zermatt.

zelfs met behulp van goede kaarten — want het schat

Ten onrechte ! Men denke dus ook eens aan Zermatt bij 't

ten van den afstand tot een hoogen berg, die zoo nabij
schijnt maar nog zoo ver is, valt niet gemakkelijk — zonder
hulp van inboorlingen achter die namen te komen, en vooral
— ze te onthouden. De eene bergtop, dat zAet \hj wel,Is meest

minste Minister Colijn het niet onmogelijk maakt....

maken van reisplannen \ oor den \-olgcnden zomer. .Als ten
A. L.

al anders gevormd als de andere, maar toch.... hou ze maar

Op weg naar de Sawah.

eens uit elkaar. Enkele toppen echter hebben zóó iets eigens,
karakteristieks, dat men ze slechts weinig gezien behoeft te
hebben om voor altijd hun naam te weten.Tot clezelke behooren
de Pilatus, met zijn drie rotskammen, de Jungfrau, de zeer

blanke, met haar sneeuwkegeltje aan de noordwestzijde, tot
dezulke behoort ook de Matterhorn. SI De Matterhorn, minder

A WAH is de Maleischc benaming \'oor rijst\-eld, en de

afbeelding op de volgende bladzijde geeft een kijkje m

S

een Balineesch dorp of desa op het oogenblik clat de

vader met zijn kinderen gereed staat naar buiten te gaan

om

met de grondbewerking een aanvang te maken. Als trek-

bekend onder zijn Eranschen naam Mont Cervin (wel zonder

kracht wordt in

ling omdat hij in Fransch-sprekend gebied ligt) is ruim 4500
M. hoog, een hoogte, die slechts door vier Alpentoppen wordt
overtroffen. Zijn top heeft een eigenaardige pyramidevormige
gedaante,en zoo glad en steil zijn de rotswanden, dat ze slechts
op weinige plaatsen houvast aan de eeuwige sneeuw bieden.

gemaakt ^•an paarden, doch uitsluitend \-an het rund en
den buffid. Di^ Balinees diaagt het haar in een ruwen knooii

Die grimmige donkere rotspyramide, oprijzend uit een slanken
rand van sneeuw en een waaier van glctschcrs, heeft een zoo

geheel eenig aanzien, dat men ze bezwaarlijk met een anderen

bergtop kan verwarren. S! Wat oostelijker verheft zich de
nog iets hoogere Monte Rosa, en tusschen beide reuzen voert

Indië voor

dit doel mmmer gebruik

waartoe hij zich bedient van een reej) gekleurd katoen du'
met lossen strik \'an boven om den wrong geslagi'n wordt

en waarvan hij de beide einden achteloos nvhts en links laat
neerhangen, terwijlxle kruin van het hoofd steeds onbedekt

blijft. Bij bijzonder'toilet wordt in het hoofdhaar de eene of
andere welriekende^ bloem gestoken. Gewoonlijk worden de
gewmne werkzaamheden verricht met naakt bo\-enliif het
onderlijf wordt beschut door een soort kort gcstreepten zak
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zoo strak mogelijk om de heupen geslagen

en tot de knieen afhangende. Meestal is
daaraan nog een breede strook van een
of andere stof verbonden, die recht naar
beneden afhangt en waarvan het uiteinde
indien de drager het vrije gebruik van
zijn beenen wil hebben, door hem tusschen
de beenen door gehaald en in den buik
band gestoken wordt, die ettelijke malen
om het lichaam is geslagen en tot bewaarjilaats^ dient van tabaksdoos, lucifers enz

Op leis zijnde draagt de Baliër gewoonlijk
een klein, zwart of bontgekleurd buisje
met of zonder mouwen, terwijl bij bijzon<leie gelegenheden ook wel vaneengrooten,
ge\ lochtcn hoed gebruik wordt gemaakt.
1 )e huizen dei Bali,sche dorpsbewoners
bestaan uit lage, kleine hutten van klei
of steen opgetrokken en met stroo be
dekt ; een klein venster, soms alleen de
deur, geeft gelegenheid tot het binnentre

den van lucht en licht. Een groot aantal
dezer hutten, soms wel 20 tot 25 stuks,
zijn op één uitgestrekt erf gebouwd, dat
den vorm bezit van een langwerpig vierkant
en door hooge muren van klei of gebakken
steen en van boven met riet gedekt, van

OP WEG NAAR DE ."lAWAH.

de wegen gescheiden worden. Ook de

dorpen of desa's zelf waren destijds door dergelijke hooge
muren omgeven, zoodat de gezamenlijke liewoners zich ge
makkelijk konden verdedigen tegen aanvallen van buiten.
X adat het eiland Bah geheel onder rechtstreeksch bestuur is

geliracht, zijn al die hooge muren geslecht geworden en ziet
men er thans nog alleen de overblijfselen van. Op het erf
worden verder aangetroffen rijstschuren en runder- en buffel
stallen, terwijl de varkens in den regel vrij rondloopen.
SI Het hoofdvoedsel van de bevolking is rijst. Van ouds staat
bij de Balineezen de rijstcultuur in hooge eere. Niemand, van
hoe aanzienlijken stand ook, schaamt er zich voor, dit land
bouwbedrijf uit te oefenen. Op het gebied van landbouw en
het aanleggen van irrigatiewerken is de Balinees den Javaan
ver vooruit; dit zal ongetwijfeld te danken zijn aan den
grooten invloed van de Hindoes, die vele eeuwen geleden van
Java naar dit eiland zijn overgestoken en de oorspronkelijke

bevolking als het ware hebben verhindoeiseerd. Vooral
de natte rijstcultuur hebben zij daar ver vooruit weten te

brengen. Algemeen bekend is het dat de hoogste gemiddelde
producties per H.A. op het eiland Bah worden gemaakt. SI
De formaliteiten en offerfeesten bij den rijstbouw zijn hier

van nog meer beteekenis dan onder de Mohaminedaansche
Javanen. Nog steeds bestaat de gewoonte te offeren aan de

godin van den landbouw, Dewi Sri genaamd, tot welk doel
een gevlochten en overdekt korfje gevuld met wierook en

van het door hem voltooide en vergroote slot der \aideren, maar de i8de eeuw zag haar op nieuw vervallen
en tot een kwijnend provincieplaatsje worden, dat intusschen in de tweede helft dezer ee\iw in den lande eenigen
naam begon te krijgen als gezonde woonplaats met aan
gename omstreken. Meer bekendheid kreeg het nog als
zoodanig in de jaren iS jo-'dQ toen een groot gedeelte van
ons leger te Breda en omstreken was gelegerd, wat bovendien
der burgerijgroote voordeden bracht.En tcjen destad ook daarna
een groot garnizoen bleef behouden,kwam zij opnieuw tot bloei.
Geen wonder dan ook, dat de oude stad in cle iqdeeeuw een

modern aanzien krijgt, vooral als in 1870 de door Menno van
Coehoorn aangelegde omwallingen — droe\'ige vandalendaad—
geheel met den grond worden gelijkgemaakt en zij haar karak

ter \-an vestingstad \'erliest. ^ Ziehier in enkele woorden de
karakterloosheid van Breda's stedebeeld verklaard; krachtige
igde eeuwsche opbloei, volgende op tijden ram verval, was
slechts tot afbreken van oude, niet tot scheppen \'an nieuwe
schoonheid in staat. Haar grootste aantrekkelijkheid dankt
de stad, behalve aan hare omstreken, nog aan de oude hoofd
kerk met haar fraaien toren. S3 Een geheel afdoende \-erklaring van het feit, dat Breda zich ook al niet op een oud, mo
numentaal stedehuis kan beroemen, vindt men in het boven

staande niet; want stadhuizen wisten zich vaak, door tijden
van verval en slooplust heen, tot op dezen dag te handha\-en.

allerlei offeranden en versierd met

terzijde afhangend jong uitgerafeld
mals of palmblad, op het rijstveld ge
plaatst wordt, zoodra de grondbe
werking begint, waarna de zegen
wordt afgesmeekt voor het welslagen
van den oogst. Men ziet een der jon
gens r'oorop gaan met een bamboe
over den schouder, waarop het korfje

bevestigd is.

|HPi|

't H.

Breda's Raadhuis.
WE\.
heel weinig bleef te
Breda over, dat nog van

zijn oude ,,welvaart, nee-

ringhe endc prosperiteyt"
spreekt. In een al te ver verleden
Imt zijn
..j.. oude handelsbloei en zijn

beteekenis als residentie van het Huis
van Nassau. De tachtig-jarige'oorlóg
maakte Breda tot een kwijnende stad.'

n

Wel leefde zij na den vrede van Mun
ster weer op, dank zij ook haar groot

garnizoen, later, onder Koning-Stad
houder Willem III, mede door diens
herhaald verblijf binnen de muren

Folo C. Siccnhcrgli.
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Het is noodig, bovendien te weten, dat het oude stadhuis in

1534 verbrandde, en het nieuwe kort daarop gebouwd (voor
zien van gekanteelden voorgevel met gothische vensters en
een ingang met hooge stoep) in de 18de eeuw dermate bouw
vallig en onooglijk was geworden, dat een belangrijke ver
nieuwing noodzakelijk werd geacht en ten uitvoer gebracht,
zoodra de omstandigheden dit veroorloofden. Dat was in 1766.
Allereerst werd toen een geheel nieuwe voorgevel opgetrokken.
Maar ook het inwendige werd duchtig onder handen genomen

gnxjtmoedigheid

schilderstuk is aangebracht, dat Scipio s
verbeeldt. De wand aan de overzijde is met een blijkens het opschrift door J. H. Treclriks in 1804 geschilderd behangsel bedekt, waarop wederom \'rouvve justitia
zien ue \'oorwerd voorgesteld. Boven een tweetal deurenStilzwijgendheid
stellingen van de \'oorzichtighcid en de
aangebracht, deze laatste niet in de gedaante van een bekoor

j.„.
' CT •<- Al /-11-» 111 c\ m C-IOI in fll
lijke vrouw (als in Amsterdam's
Stadhuis) maar in flie \ an
een grijsaard. S3 Men ziet het: pogingen om den zetel \ au

vrij-onbelangrijke provinciestadje gebouwde gevel r'an zijn

da's bestuurders een waardig aanzien te geven, zijn met ac 1terwege gebleven. Meer dan zwuikke en geringe pogingen c aai-

stadhuis niet door monumentaliteit en schoonheid uitmunt, is

toe kon Breda zich in de i8de eeuw echter niet verooi oven.

en vei^beterd ,,naar de nivesmaeck".

Dat de toen door het

niet verwonderlijk. Intusschen toonde ongeveer ter zelfder tijd
Geertruidenberg, dat in benarde geldelijke omstandigheden
verkeerende vesten nog wel stad
huisgevels kunnen optrekken
die van smaak en kunstzinnig
heid getuigen. Men bedenke
echter, dat Breda's nieuwe ge

A. k.

Jeronimus en zijn
deftig uiterlijk.
IvROXIMUS \va> een

vel, te bouwen voor de twee

j

huizen die het oude Raadhuis

was, kortom, het zinnebeeld
der onbenulligheid. Maar hij
had een knap, ja,een voornaam
uiterliik. ,Hij was wat nu n in

vormden, heel wat breeder was;

en juist die twee huizen, waar
van de tusschenmuren zuinig
heidshalve

behouden

vent

van niks. Hij kon niks. hij
wist niks, hij durlde niks. Hij

moesten

blij\-en, berokkenden lieel wat
moeilijkheden; dat ze bevredi
gend zijn opgelost, kan bezwaar
lijk gezegd worden. Stoep en
ingangspoort, de borstwering

d(>n volksmond een ,,lieer'
noemt. S3 Fen loopbaan van
twaalf ambachten dertien onge

der eerste door vazen en schil d-

liciteeren naar 1 u-trekkingen, die-

lukken. Zijn bezigheid bestond
eigenlijk in hoofdzaak uit sol-

houdende leeuwen, het fronton

hij nimmer de zijne zou noe

der tweede door een beeld der

men. ,,M. Naar aanleiding van
uw(- annonce ben ik zoo vrij.

Gerechtigheid gesierd, vormen
te zamen een mooi, statig ge

mij voor de vacante betn-kking

heel. Maar wat staat dit aller
malst scheef voor den overi

bij uwe geëerde firma aan te

gens dood-eenvoudigen gevel !
Het is niet al te boud, te bewe
ren, dat een gelukkiger oplossing
werkelijk niet meer had behoe

mond, of beter: in de pen be

bevelen," enz. lag hem in den
storven.

\'aak kreeg hij ant

woord. Om jiersoonlijk nader te
komen besprek(-n. Maar het fnui
kende was, dat die jiersoonlijke besprekingen nooit tot
een benoeming leidden, en hij
derhalve zijn bestaan van sol

ven te kosten. Maar — en ook

dit verklaart veel —, de bouw
meester, Philip Willem Schonck,

had zijn ontwerp aan het stads
bestuur aangeboden, zonder

licitaties weder hervatten kon,

\'oor zijn werk bezoldiging te

... .en met hetzelfde succes. S3

vragen. Het open zeskant toren
tje op het dak \'an het stad

De dag, waarop ons verhaal
aanvangt, trof den veelgeplaagden Jeronimus natuurlijk we

huis is nauwelijks meer dan
een klokhoudertje, en kan be
zwaarlijk dienst doen als ver
fraaiing van het gebouw. 03
Door de ingangspoort naar bin

derom midden in een zijner
sollicitatieperiodes aan. Hij had
geschreven op een adverten
tie, waarin een magazijnknecht

nen gaande, staat men in de

gevraagd

v.m. Vierschaar, die met fijn
stucwerk in I.odewijk XV-stijl
van Franpois Beretta prijkt,
tegen den

oostelijken wand staat een wit

geschilderd houten Justitiabeeld, en ter weerszijden daarvan

verzoek

uitgebleven, en zijn liefrlevolle

aangebracht volgens de ont
werpen van Schonck. Voor den

schoorsteenboezem

werd: het

om persoonlijk nader te komen
bespreken was wederom niet
moeder hield zich onledig met

de zorg voor zijn uitrusting voor
Foto C. Sieenbcrgh.

de ; belangrijke expeditie. Zijn

SCHOORSTEEN IN DE Bl'RGEMEESTERSK.iMER
FA.V HET ST.4DHUIS TE BRED.-l.

groene 'overjas werd vochtig
gemaakt, zoodat voor 'n paar

is de wand versierd met voorstellingen van de Voorzichtig
heid, de Wijsheid, de Matigheid en de Gerechtigheid. In den
noordelijken muur, boven een deur, zien w'e in het fronton

waarlijk al weder een Justitiabeeldje, de derde voorstelling
der Gerechtigheid in deze ruimte ! Daar onder slingert zich
een band met het opschrift ,,Candicle cauter et constanter"

(oprecht, voorzichtig en volhardend), terwijl nog wat lager,

uur 'de
hervonden was.

oorspronkelijk!-

kh-ur

Zijn rossige kaasbolletje werd iru-t inkt bijge

schilderd. De overvloedige franje van zijn bror-ksjiijp!-!! werd
gedijkgcknipt. Daaina ve-rtrok hij me-t een z.r-gr-nwensch
zijner brave moeder, die als alle moecU-rs, ondanks alle ti-genslag, haar zoon voor vol aanzag. S3 Na een uur was de soÜicitant alweer terug. Ifn het huilen stontl hem nath-r dan lu-t

lachen. Op een vraag van de brave moech-r brak hij lo<- Ik
op het deurkalf, de woorden ,,Kecte faciendo neminem timeas weet nu de reden, dat nic-mand mij aannei-mt. Het is oni'inijn
(als ge juist handelt, behoeft ge niemand te vreezen) te lezen uiterlijk! Om mijn elk-ndige uiterlijk". S3 Di- nio.-(U-r op
zijn. SI Van de vertrekken verdient een drietal vermelding.
De kamer van Burgemeesters en Wethouders en de Raadzaal

mets zoo trotsch als ojr dit uiterlijk, waaraan zi, z.c-lvc 'met

kamer, de vroegere vergaderzaal der Tienraden, meteen hard-

grootc inspanmng lu-t k-vc-nslicht gescliouki-n' had 'lu-ek
ervan op of ze het in Ki-ulen hoordedonden-nn. .,.\lsuia,gazijn\1
bediende kon de man me niet gebruiken.' janmu-rde de zoon.
,,en toen ik een lu-etje aandrong
1 lij: ..net-n. mijnheer,.

steenen schoorsteen in I.odewijk XV-stijl, waarbo\-en een

Aan uw voorkomen zii- ik, dat

echter voornamelijk om de geschilderde portretten, waaronder
eenige verdienstelijke, van Oranjevorsten en anderen die er

de wanden sieren. Het fraaiste vertrek is de Burgemeesters

dat IS geen werk voor 11. (..Mijnlic!er

en

u \ an

,.u",wat zeg je erwin?)
goi-de familie bent. en
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al neemt u dat baantje nu voor het oogenlrlik aan, volhouden
kunt u het niet. (joedenavond, mijnheer". — Maar ik sollici
teer niet meer. Ik heb er genoeg van. Mijn uiterlijk zit me in
den weg. Nou weet ik het !" En of zijn moeder nu hoog of
laag sprong, hij bleef erbij: zijn knappe uiterlijk was het,

stertasch en al uit zoo'n gracht opgc\'i.scht. 83 De dokt' i . < i'
den dood constateerde, stond verstomd o\er het dclt'A'

waar hij zijn nek over brak. Men vertrouwde hem niet. Een

was altijd een echte heèr".

heei, ai was liet dan maar een heer in schijn, — die naar
alleilei sjofele karweitjes solliciteerde, werd cloor niemand
veitiouwd....
Zijn knappe, voorname uiterlijk was zijn

knappe gezicht van den stumjierd. ,,Een mooie doode.
zei hij tot de beproefde moeder. ,,Zeg u dat wel, doktei .
antwoordde deze, gestreeld bij al haar narigheid, ,,ja, liij
J01-;

VAN MENSCHENENDIEREN.

vloek ! Maar, zoo peinsde hij, hij kon zich toch

28) door G. D. Roberts.
83 Melissa had dit van ter zijde ge'zien
en felle verontwaardiging laaitle in
haar op. Juist wilde zij een scherp
woord van protest laten hooren, toen de kerel zich plot

met vciminken? ,,lk wou dat ik scheel was, of

mottig, of dat ik een bochel had," riep hij,
ondankbaar. Maar helaas, daar was niets

aan te veranderen. Plotseling begreep
hij toen, dat het andere moest wor
den veranderd. Indien men hem

seling

voorover

boog,

te voornaam vond voor ar

kwaadaardig bromde: ,,je

moedzaaiers-baantjes,dan zou

mot wat harder rijen 1"
en de teugels greep. In

hij naar voorname baantjes
moeten solliciteeren

SI Zoo

geschiedde het, dat hij schreef op
een annonce voor directeur van een

naamlooze vennootschap, en....
deerniswaardig op de koffie kwam.
S! loen hij van zijn vreemde solli

stinctmatig hield ze vast
met al haar kracht, die wer

Foto C. Sfeenbergh. ■

VERSIERING
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citatie met de kous op den kop bij zijn
brave moeder arriveerde, was deze geheel uit haar lood.
,,En.... enne.... sprak hij niet over je goede uiterlijk?"
vroeg ze. ,,Daar nam hij net zooveel notitie van als niks.

Hij vroeg me alleen of ik niet wel bij het hoofd was.En wachtte
niet eens op mijn antwoord". ,,0, o," jammerde de moeder
met een blik van vergoding naar den armen Jeronimus,
— ,,je bent geknipt, gewoon geknipt voor 'n.... directeur.
Jij, zoo'n echte heer". ,,lk wou, dat ik een boeventronie

had," mopperde de arme Jeronimus wanhopig. SI Na deze
mislukte sollicitatie waagde hij voorloopig geen nieuwe. De
moed was hem in de schoenen gezonken. Zijn geval was hope
loos. S! Op een keer bleek er toch zoowaar nog uitkomst.
Een bekende hielp hem aan een baantje als handelsreiziger.

In dien werkkring zou zijn knappe uiterlijk een mooie intro
ductie zijn. Maar het viel anders uit. Dij den eersten klant
den besten, — een ijverig kruidenier — had je de poppen al
aan het dansen — vanwege dat beschaafde, knappe voorko
men van Jeronimus. Toen deze n.1. den winkel binnentrad,
zag de kruidenier hem voor een notabel ingezetene aan,
een goeden klant van
zijn
zich

nering, en

putte

uit in een

reeks

van

complimenten en

strijkages.

woord te spreken stak zij haar handen onder het berenvel,
wreef haar polsen, en kookte inwendig van woede. Haar hart
barstte bijna van ergernis, als zij er aan dacht hoe zij door
haar zorgen dit monster weer op krachten had gebracht. En
daarbij was ze t'reeselijk bang. De heele zaak had zoo iets
afschuwelijk geheimzinnigs, dat het haar bloed in de aderen
deed stollen. Maar aan één gedachte hield ze onwrikbaar \-ast
en dit bracht haar zenuwen tot bedaren. Tot ze naar de stad

was gegaan, had ze haar leven lang \'eel met dieren omgegaan
en daarbij had zij die voornaamste les geleerd: nooit angst te
toonen — dat angst toonen altijd beteekent een ongeluk
uitlokken. Ditter verweet zij het zich nu, dat ze zich niet door

Jim Wright had laten begeleiden. Nu begreep zij, dat zij
slechts Jim tegen deze omstandigheden opgewassen achtte.
Met Jim had zij zich veilig gevoeld. 83 Terwijl ze stijf achter
over op d(> bank leunde, bestudeerde zij het gezicht van den
man en kwam spoedig tot de conclusie, dat ze niet met een
krankzinnige
te doen had.
Het was een
slecht
en

Jeronimus

wreed gezicht,

pen, en zeggen, dat hij

maar niet van
verstand ont
bloot. In de

voor de firma zoo-en-zoo

diepliggende,

kwam omjhem zijn goe

bloed-doorloo-

deren

pcn üogen lag
een gejaagden

aan

te

bieden.

Waarop de kruidenier,
hevig verbitterd over

;ï:';i'7TiTS7/'7v7V^.l/£Tr00i?-

ten.2 1 Melissa had haar lippen geopend om te schreeuwen, maar
haar vaste wil behield nog tijdig de overhand. Zonder een

moest daarop den man
wel uit den droom hel

blik. 83 ,,\Vat

zijn'vergissing, den man
op de meest vlegelachti

zou hij gedaan

ge wijze uitveterde en

\'roeg zij zich

hem

zelf

uitnoodigde, een

h ebben ?''
onwille

ingewikkeld meetkunstig
vraagstuk op te lossen,

keurig af. En
toen
kreeg

n.1. vierkant op te hoe
pelen. S],Deze en een
serie dergelijke ervarin
gen maten de maat van

haar toorn

Jeronimus narigheid vol.

Hij raakte na een poosje

selde

heelemaal

en

het

kwijt. Men zag hem met

moedige dier
voortjoeg met

ziin monstertasch aan de

een vaart die

liand langs stille afgele
gen grachten dwalen,
waar geen enkele win-

het
bij de
eerstvolgende

kluts

™

STEI USG DER GERECHTIG- geen enkele kans op een

HFIDINDE VM VIERSCHAAR order was. Op een gooien
Ib4.V 'T STADHUIS TE BREDA, dag werd hij met mon-

"

weer de ox'er-

hand, toen zij
zag hoe hij het
paard afran

den

kelijk niet zoo gering was. Maar met
één hand — een groote beenilerige
hand met een ijzeren greep —wrong
hij haar beide polsen zoo meedoogenloos, dat haar \'ingers \-an zelf loslie-

hindernis uit-

geputZOudoen
neervallen. 83
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als een beest," zei ze met koele minachting. ,,Als je zoo'n
haast hebt, ben je clan niet wijs genoeg om je paard

te sparen ? Zooals jij rijdt, zal het dier totaal op
vóór we een mijl verder zijn. Dan ben je precies
ver als je was toen ik je een half uur geleden
medelijden liet instappen." 83 De kerel keek haar aan

zijn
zoo
uit
met

een kwaadaardigen grijns, die zijn lange,verkleurde en gebro
ken tanden liet zien. Ze keek hem vast in de oogen, want haar
kwaadheid had alle vrees verjaagd. ,,Jij bent een brutaaltje!

Maar nu mot je je mond houden. Ik heb genoeg om aan te
denken zonder jouw praatjes," beval
hij kortaf. Maar toch erkende hij de
juistheid van haar kritiek en hield hij
op het paard voort te jagen. Toen
zijn opgewondenheid bedaard was,
mende hij feitelijk met een handig
heid die even groot was als die van
Melissa. Uit zijn bereidwilligheid het
paard te sparen, maakte Melissa op,
dat het zijn plan was ver weg te
gaan. ,,Enfin", dacht ze bij zichzelf,
terwijl ze op haar witte tandjes knarste,
,,als we zoo ver zijn, dat vader me
sANNO
hooren kan, zal ik wel zorgen, dat
hij zijn verdiende loon krijgt". 83 In
de paar volgende mijlen spraken ze
geen woord. De maan stond nu hoog
boven de onregelmatige kruinen der
denneboomen en scheen staalblauw

en doodelijk koud op de onafgebro
ken sneeuwvlakten. Toen kwamen zij

op een punt, waar een andere weg
links af ging naar de Amerikaansche
grens op zoowat twintig mijl afstand.
De vreemde deed den vos naar links

op

neer. Daar stond haar koffer op zijn kant in de sneeuw,

terwijl al haar pakjes verspreid om haar heen lagen Zij bleef
ze eenige minuten ludpelocjs aanstaren, en mmiddtls \eidween de slede bij een boclit in den weg. Een paar seconden
later stierf het geluid der schelletjes weg en lieerschte vol
komen stilte, behalve wanneer een Iroom barstte door de
intense kou. Si Maar die toestand van moedelo(JZe neeislaciitigheid duurde slechts kort. Toen kreeg Mehssa's dapper en
flink karakter

weer de overhand. Zeker, ze zou die paar

mijlen n'el te voet

unnen afleggen, alvorens zij o\-ermeesterd
werd d(Jor koude en vermoeienis. Ze
icille het doen. Niets zou haar kun
nen weerhouden. En ze zou t gauw

doen ook, en de politie waarschuwen

en de justitie op zijn spoor brengen.
En in ieder geval was 't beter liier te

zijn dan in de slede met dien schui k
—

een moordenaar, blijkbaar. Op

nieuw vond zij steun in haar recht

matige verontwaardiging, die haar
bloed deed koken en haar met nieu-

I

wen moed bezielde. Zij spelde liaar
rokken op tot aan de knieén, raapte
het berenvel van den grond, wierp
een wecmoedigen blik op den koffer
en de geliefde pakjes, en aanvaardde

dapper den doodschen witten weg,
die naar County Line voerde. 83
In de eerste opwelling van energie
kwam ze goed vooruit, soms tot aan
haar middel door diepe sneeuwlioopen
wadend en van tijd tot tijd stilstaand

om op adem te komen. Ze had meer
dan een halven mijl afgelegd, ahorens ze inzag in welk een gevaarlijke

zwenken. 83 ,,Halt !" riep Melissa
gebiedend uit. ,,Ik ga naar County

positie zij verkeerde. Steeds vaker

Eine". 83 De kerel lachte. En die

komen, telkens slaagde zij er minder
goed in zich door de eindelooze sneeiiw-

lach, kil en meedoogenloos, deed Me
lissa meer en volkomener den moed
verliezen dan iets anders in dit hee-

le hatelijke avontuur. ,,Ik had je
heelemaal vergeten!" zei hij. ,,Ja,
natuurlijk, jij gaat naar County Linc.
Maar ik ga naar Manie en zoo veel
verder als ik komen kan; dat is beter

voor mijn gestel. En ik heb geen lust
een vrouw mee op reis te nemen. Dus
maak dat je d'r uit komt en wel
vlug! Ik heb geen tijd te verliezen!"
En tegelijkertijd begon hij haar pakjes
in de sneeuw te gooien. 83 Toen
verloor Melissa heelemaal den moed.

,,Hoe kan je zoo iets doen!" kermde
ze, handenwringend van angst. ,,En
ik ben zoo goed voor jou geweest! Ik
zal hier sterven. Ik zal hier doodvrie-

moest zij stilstaan om op adem te

op-hoopingen heen te worstelen. Zij
dacht er aan, de zware berenhuid,

die haar zoozeer in haar bewegingen
belemmerde prijs te geven ; maar toen

bedacht zij dat dit haar eenige hoop
was, als zij genoodzaakt zou zijn ge
durende langoren tijd op éc'm plaats
te blijven en uit te rusten,en dus hield
zij hem wanhopig vast. Telkens als
zij stilhield, doordat ze buiten adem
was geraakt, legde zij hem op den
grond en ging er op zitten, op die
wijze voorzichtig haar krachten spa
rend. 83 In den beginne hield de in
spanning haar warm. Maar ten slotte
werd zij door uitputting overmand,
en toen begon zij zich dadelijk be
wust te warrelen van de he\agheid

zen". ,,Het is nog maar zes of zeven
der koude. Zelfs het licht der maan
mijl van County Line", zei de kerel.
scheen er van te trillen, als een draad,
Melissa's koffer op de sneeuw zettend.
die tot springens toe gespannen is.
,,Ik denk, dat je vóór den ochtend
\'oor/ den eersten keer zag zij de
wel zult aankomen. Je hebt me inder
vrceselijke waarheid in het gelaat —
daad goed behandeld en daarom laat
dat ze misschien County l.ine /lid
ik je al je bagage houden". 83 En toen
kon bereiken. Zij verzette zich met
hij zag, dat Melissa wanhopig bleef
hand en tand tegen die gedachte,
zitten, keerde hij zich woest naar haar Foto C. Steenbergli.
maar niettegenstaande haar \-asten
OUDE GEVEL .4.4V DE KLEINE POOT
toe en stak zijn hoofd vooruit tot zijn
wil om ze niet te aanvaarden, shrop
TE DEVENTER.
gezicht bijna het hare raakte.,,Daarom
ze telkens terug in haar geest en
laat ik je gaan," siste hij, ,,om alarm
\-erslapte haar wilskracht. l)an dacht
te slaan en ze achter me aan te jagen ! Je weet niet wanneer ze weer aan Jim en dit bezielde haar met nieuwen moed,
je goed af bent! En nou vooruit! Vóór ik me bedenk. Ik deed haar hart sneller loppen. Misschien dat hij haar
ben eigenlijk gek dat ik je niet meteen je portie geef, zoodat toch nog volgen zou, al had ze geweigerd hem mee te
je later geen gelegenheid meer hebt ze op mijn spoor te bren
laten gaan ! Walter was niet meer dan een lieve jongen,
gen".83 Ziek van schrik week Melissa terug van dat vrcese
dien zij de baas af was. Maar Jim was een echte man.

lijke gezicht, legde één hand op haar oogen en sprong
bevend van de slede af. De kerel wierp haar het berenvel
achterna en reed weg.

Zij dacht aan zijn flink gezicht. ^ Tot nu toe had 't niet

gewaaid. De dichte bosschen hadden allen wind opgevangen.
Maar toen zij een scherpen bcrcht in den weg omsloeg, kreeg

III.

zij den wind pal in 't gezicht. Hij sneed haar n ij pende'adeni-

83 Waar Melissa stond, kwam de sneeuw tot boven haar

haling af en verdubbelde den invloed \ an de snerpende kou.

knieën. Het berenvel lag vlak bij haar,en zij zonk er huiverend

(S/oi V(Igi).

