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4^ Uit hel Hougdiiiisch
door Wilhi-:lm \'olz.

F inlioorling, die zelf een materialist is, heeft er slwhts
\ zelden begrip van, dat men zich voor iets bijzonderV-in

inspannen, dat men de gemakken ^•an het uiterliTkeleven op kan geven, om innerlijke kennis op te doen •
ai ein innerlijk ondervinden en genieten dnizi-nfD-,Mirli"ivKt tc-ge,, »lk. „,„gdi,k, „.tvhiKlig.. g.'!,,a" " h'"P;puil nijn kiiuk'rlijk vurstiind liet nut niig \-.|n i-.,.', ^^..■un i.pjvinding. gu..,. Inuis,, gn™ '"ZZ'Z

t  aiaai het senang-zijn" ; daarom hebben ooi- r .,s<>( sdu-nsten, welke den gevoelskring, het innerliih le\-en "
afWlcn dat een persoonlijke f^adachtengaiï ' jVinnerlijke ojiwmding en geestelijke strijd uitge^e'h-iheld w, r 1 'nel meer ingang bij de ndanders.^hni' u-t J p L . f '
a  jtm.t innerlijke zelfoefening \-erlangt Da Isl -m - o'

alles u^■er m handen ^•an Allah: Allah geUt . -n d-->• 1

zonder eemgen hartstocht in zich zelf ,t, " ■ ^'^A'eeren,
liet hoogste sen-um z i ■■ c ' " '.kaan, is toch. nogn-mst„o\do'eLVirgSiachtoSS';;',,
lingi-n oji dezelfde aronrlfrerl 1 + ( In idenuehe inboor-<lu gcV-nl: i h™ tS "-aki- „lidd,.|i.„ l,„„dIfviin in tn gri F ™ n , J"" "'.«"n-tig in ,n,ju
Wij eerlijk zijn dar is ri- t-! irf 1'' ^toreiU VDlIm
<len cnltuiirmensch Maar b ffebeel vreemd aan
- iKd „.enang-4 i L:;'- "" '-ulun ingli«ine zooals wij die tegcnwc orrli / a ' "^<'teria-ons altijd tijden van geSdh 1 ^-Ij" "ok bij
hoo.g.Maandc mensehen geldt h,.t \ oor geestelijkKcuit Jiet „senang-zijn" nii-t als het

 .4„.l, ike pex'oel . "e vrliolidin.e
voor het iiieiiMli 1. ^ , ^ rca-.F <h , ,.mande.- komt ' clukte ,s een l„.l. .t:,,-l, en ""k het

lii -t \'ertronwe);\--in meester en oi-Pil. i-:r komt veevee Pvii eer nn n
1

1  ..t. li-I rl ia \a)()r 11 "IKdenken Lrmndnitig

rassen verse

van een inboorling zoo %
l Kijnet. ^

'  V t tm

j„n, rhikmt
"Ikonmn pp.,, ^n.iandenhm.a

1 w wel

r i' Gi tic oerwoudenverbhil m (K . . . . je.'eina
gunstig op; men krijgt dm" /

Pvi-kt daar z.  ei
'chl , ,
,,iii l en da.irdoo'

Iv,-elfde belan.gen. v.tora l
ahs nieeMer eu bedieivle; iKail'-n/fm ^.,4 p.jdt er toe

op elkaar nan.gewezen . < . vertrouwelijker niet
dat men ^Kd. meer beln^ 4,, .^,^,,, pph
vikaar te sjireken. bvgeh-ider kunm n werpen.
liet zieleleveii van nii i j,, „.verre .lat 11 un <lenkeil
Het zijn groote kimUat n. . • 4ihwijF/eergerattmeen\\a-inigin,g(Avikkt 'ld IS OW 1 i,m 1 ^ l'ljin d zoo P"ed ik k-m. en il

wi , kuiiu.'u.i /, i,.,ii ..;Tuiu --i
li et hem miJ ;
over zijn \-rouw ti' sjirekiai. Ach. toewan' . zeide Inj .dal
"vei /.IJl' -■ .i „iet iiiilell . niell lleell
1» I»v1 w»t »».!.«. )•: ''''hn; ' Vu ik «».»r .-nslechts die twee; maai een M"U\N pj,.,! . .. Im
geld heb, kan ik ilade ijk een ^ \l-d,onm.laans. ln- reeht .sceptikus. Het duwi ijk. "na. u Ma n l. ^
lïv; lühVS lukn.
klim uit tijn muniguuml met urn paal reiitea .in il.i,., i j •".V ïe iV oedafg dut kaakava leg, geen enkele "mei i| -
r, Vien weg zo" tnanven de mensehen en gaan « eei e elk.i.iom daiVa-eer een aiemee e erbintema aan u- gaam. zoo liad
Djiaal bijviiorbeel.l op zijn tavee en twintigste P"" -
zi n zevende vriillw. „IJ de gegoede mlamleis. v.l.il Mlmogenskwesties mee spieken, gaat dat natimrlijk iimimv
en ook is het anders bij de inboorlnpgeii int de bmnenl.imh n.
die nog niet met anderen in aanraking zijn gekomen In
het drukke Nvrkeersleven aan de kust. waar de meest liete-
rogeiie be.scba\ingsin\loeden oji elkander -stooten. ''.1110
jieesche, Indische, Arabische, ('liineesche im-t de Malei-' lie.
waar de eene ojwatting dat \-eroorlooft. wat de anden
streng w-rbiedt, daar is het gelooi aan liet wankelen gebrachl
en zijn de begriiijien lauw geworden, en lieelt men nit alle-
het g(.'niakkelijkste ,gi'kozen seiian.g!

Findelijk wasalles klaar, de boot ,gereed, alle-gejiakt en m de
boot geladen.Den \-olgenden morgen om 7 uur Z' luileii w ij er \ an-
door gaan ; nogi.V-n nacht in een bed .Rcslajien. dat wa- liet eenige
besehavingsgenot, dat Balembang mij bii-den kon en dan
den Rimha in, weg \"an alle W'i'stersche beschax ing. om daar.
met inboorlingen als (.'enige begi-leiders, bij inboorlin.geii
te lex'en; om maandenlan.g slechts .Maleisch te liooivn. M:i
leisch te sjireken, ja zeker ook in liet Maleisch te denkci i
S3 Het was een frissclu'. heldere mor,gen toen de boot, x riiwel
jirecies oji tijd, \"an wal stak. (iji zulke 00,geiiblikken nu rkl
men eerst recht hoewel goed- liet laatste mt\loei-ei
der bi'sclia\-in,g nog bieden kan: de bakker bad oji zich
laten wa'diten en ademloos kwam Djinal met een enonn
pak met brooden aan. Hoopk'n xcr-clhllendc x riii hti -n w.ireii
oji.gestajield in een hoek onder mijn zonnedak , d.iar .u litei
Li,g. .gewikkeld in een x'uil, bloedig conrantenpa[ iiei . eeii
stuk rumhdeescli, waar omheen de x'liegcu zoemden, dat
Dullah nog gauw bij den sla,g''r wa- gaan halt -n : een do/ijn
wijn- en bierllesscheii stakt'n Imn lial/eii uit
daarbij lagen een jiaar glazen, een pak
postboot gisteren nog .gebracht had
tijdx'erdriji oji den langen tocht

een mand.
couranten, die dc

een jia.ir boeken xoor
en (hm wa- dit alle-e.jvevv.ee, ,. ,,,, ut .l lailgeil X OC111 CU (hUl Wa- dit allc- W.Ol

maandenlang voorhij . SI Oji de rivier w as alles in \ ollen gaim
honderden en no.g eens honderden groote en kleine vaart mgeii
(  booten warrelden door elkander in de breed.- -tni'teiitussdien de m het water ,geb,mw,le jiaalw oniimen en on
gioote houtvlotten drijvende stadswiikcn. Het lew-n en .1 -
blïhelt'i;: f Maleisclu. Vmn-,i(H,iedt een honmn aaiV

.'e m\:: (Fmrtusscben sclmiten. dieirtusscben sclmiten, die
•men, 1 lela.len met dc

ae-,-1..- ^'."iFsriie iwen. Ond.-rw. -g wordtgisdiieenw handeUtedreven bic,
krijschende en snate" - ' - ■ ' ""xin. mei

naar di' markt ga
veU' artikeh-n
nog met x-x-el

fdmn ol van de .„arkt k.
xek' <utikek-n xoor het dageh

een jiaainnn (ien (iiPuiin" Vj'>!\".Vh.,VjbU|V"i{''p" ^ "'""'l".'-'''"'!'!«(eren: InboorlinK,,, ui, he, liintteVl .l'. 1 ' nA'!'""''." ™ '''T.  , . • , . ■" ■ oe 1 I 1 , \ i'i ,,1^
kleine kano's daartnss.-lmn donv"— be.stuurde

"xeial geschreeuw en
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^vknjsch, pla>sriulr roeirieinfu i-ii liut kahbrkaul ruischrn
bei troehelr rix'icr. k.r is ju meer dan Ra'iiot'p; te zien.
Langzaam werkt onze boot i'r zich dooiiieen ; nienwsf^ieritte
\1a4en worden den roeiers toepwroepen, iiii'r (m daar wordt
een ,4roet gewisseld, (iauw wordt er 110,4 het een en ander
eekocht, eiai paar x'isschen, een ananas. Ihndelijk wordt
lu-t >tiller,en 1104 slechts uit (U- verte klinkt het lawaai van
Int diiikki' handelsx el kei'i" tot ons door; op de breede ri\'ier
merkt men daar minder van. Wij varen dicht langs den oever
\oort: langzamerhand verandert het tooneel.' De huttiai
^ta.iu \eidi'i uit elkaar, ilaartusschen liggi'U groote boom-
uaaiden en giomie whUni ch> hoofdweg loopt langs de
i ixiei , en tot \ ei m t wrschii't nemen ("le katoimboomen
met hun eigenaaidige, lange, schaars \'an bladeren N'oorzieni'
loodiwchte takken, de \-oornaamst(.' plaats in. De zon .stijgt
en brand,t niei'doogenloos op de spiegelentle wateiwlakte;
onder lu't palnienstroodak heerscht een wrzengende liitte,
niettegenstaande cU' trissehe koelte van het water; het zweet
gutst den roeiers in stroomen \-an het \'oorhoofd, zij zitten
daar hallnaakt, hun donki'rbruin gebrande lichamen zijn
nat \ an het zweet. Slechts c-eii paar \-an hen roeien en trekken
langzaam de zware riemen door het water, terwijl de anderen
uitrusten, praten, zich een stroosigaret draaien of stil zitten
te dommelen. Zoo glijden wij lui door de middaghitte \-oort;
ook de natuur schijnt te slapen. In een dun nachtpak, met
oen wichtige huid, lig ik droomend op mijn e-eldbed, te lui
om te lezen. \'an tijd tot tijd dommel ik in, om na een korte,
onrustige sluimi'ring, badimd in het zweet, weer wakker
te worden, om dan opnieuw in te dommelen. De kleeren
kle\ en mij aan het lij! ; geen tochtje brengt eenige verkwikking
.1.111 ; uitgeput, zonder lust om iets uit te \-oeren, onbekwaam
0111 te denki'n, hg ik daar onder den zwan-n drtik win de W'r-
l.immende hitte. De tijd wrloopt langzaam, di' .schaduwen
worden weer langer, en zorgzaam trachtim de roeiers steeds
den schaduwrijken oe\'er te houden. Di' a\'ond brengt koelte,
i -n zwijgend roeien zij in het donker \-oort, SI De \'olgende en
ook de daarojivolgeiide dag biedt weinig afwisseling, maar
d.m verandert langzamerhand het tooni'el. Wel w-rtoont
zich reeds hier en daar een stuk bosch of oerwoud, maar het
bebouwde land heeft nog den bowntoon. Langzamerhand
komen wij echter in het onontgonnen gebied; de dorpen
wcjiden zeldzamer, eenzame streken, zelfs grasland, \"ertoonen
zich meer en meer aan het oog; de ri\-ier wordt smaller, hoe
-tatig zij ook nog is. Het oerwoud wordt steeds bri'cder
en wilder, zelden wrtoont zich meer een dorjtje aan den
oex'er, zelden komt ons nog een boot tegen eenzaam i'ii
.illeeii gaat onze lioot haar wi'g. .\ls enorme coulissen
-trekt het maagdelijk oerwoud met zijn oneindig doolhof
\ an torenhooge boomen zich langs den oi'W'i" uit - dood-
-ehc stilte alom, slechts wrbroken door het regelmatig
geplas der roeiriemen. Hi't eigenaardige tooneel hoiult de
opmerkzaamheid gespannen; reusachtige muren wm groen
,ian beide oevers; majestueus stajielt zich liet loofwerk
tot een enorme hoogte op en over elkander; de eene kruin
iioven de andere kruin, alles otnslingerd en saamgi'-
groeid met een gewirwar \'an lianim en slingerplanten,
zoodat er bijna geen [ilaatsje \'rij is; het geweldige bladerdak
-trekt zich hoog naar bo\'en en ofschoon de rix'ier mooi
iireed is, vaart men nauw-ingesloten als het ware door een
nauwe stei'g met hooge huizen; van de hicht daai'boven is
-lechts een smalle streeji te zien, zoo\-eel als de reusachtige
kronen, die elkander bijna raken, dit nog toelaten. Maar
.dwisseling is er genoeg, wanneer men dat gewirwar \'an
boomen goed bekijkt. Daar staat een groote \hjgeboom
.lan den oe\'er, een reus, gedragen door een oneindig aantal
naar bo\'en gi'oeiende wortels, die jias bo\'en den grond een
i'eusarhtigen stam \'ormen; daarnaast sierlijke palmen oj)
buigzame stammen; hier eiken met vreemd.soortige bladeren,
ginds weer breede kronen met bladeren zoo groot als boiden,
daartusschen slanke, \ riendehjk buigende bamboezen. Doode
oerwoudreuzen, die nog staande gehouden woidim dooi
-lingerende woekerjilanten en \'an onder tot boven bedekt
zijn met een bontkleurig tapijt van plantaardige parasieten
\ an de jirachtigste \'ormen. \ an den grond tot aan den hoog-
-feii top is alles dicht begi'oeid. I'.en oneindige \'ooi tdiu ende
,d\\i-seling, geen een boom lijkt oji den ander; geen stam
I- In tzelfde; teere, fijne \'ormen en grove; middelmatige,
>m,i lle en breede; reuzen en dwergen naast elkander, dooi
i'lkander. bo\-en elkander het maakt een betoox'erenden,
\ orbi|sterendrn indruk, km toch is alles ('('n ; een reusachtige

gioene muur \ an bladeren. Maar de kleuren ontlireken. alles
is groen, waar men ook kijkt, alles is groen, groen. Wel bloeit
ei hier im daar een boom met mooie roode bloesems; \'erderop
is weer een witte bloesemmassa te zien; kijkt men goed dan
ontdekt men hier en daar een prachtig gekleurde orchidee

maar dat alles \-eiiiest zich in het geheel ; het neemt een
onbelangrijke plaats in; alles is groen - groen. Het is een \'erba-
z.imd giniot, al zacht \'oortghjdend het oog op al deze fijne
\'erscheidenheden te iloen rusten, de \'oortdurende afwisse-
ling gade te slaan. Le\'en en dood door elkamler; daar waar
een reus neergestort is, groeit het groen ernaast des te weel
deriger als 't ware om het gat te stoppen; zijn dood geeft
nieuw lewn aan zijn bnurman; neergewld ligt hij daar in
het water en duizenderlei plantensoorten onts|)ruiten nit
den wrmolmden stam en breiden een bladerdak over de
waterx'lakte uit. (linds ondermijnt de ri\'ier den oe\'er, en
ten doode gedoemd, hellen machtige stammen naar het
u'ater owr; hoe lang nog zullen zij, door het wrzwelgeiuh',
troebele u'ater besjioeld, di-n laatsten strijd strijden, om
daarna te bezwijken en te sti'rwn, zooals gindsche machtige
stam, dii' daar halt\'erborgen onder het water ligt, een gewiar
\'oor de geen kwaad vermoedende boot. Daar doet een kra
ken en breken, een ruischen en splijten, een gesmoorde
knetterende donderslag ons opspringen en omkijken, maar
er heerscht rondom ons alweer rust en stilte - een reeds

doode boomreus is ter aarde gestort en heeft in zijn \'al een
groot gat in het oerwoud geslagen; het scheen heel dicht in
onze nabijheid te zijn, doch niet de minste beweging toont
ons aan waar het is. Het is alweer \-oorbij. De stille ver
woede strijd gaat door. Wij vermoeden het, wij \'oelen het,
maar uiterlijk ademt alles rust en \-rede, \Vat zien wij
dan ook eigenlijk? Niets. Niets dan een groene muur. Dinnen
in het oerwoud dringt geen blik door, slechts een iiaar passen
en i'cn ondoordringbare bladerma.ssa belet het uitzicht ;
te\'ergeefs zoekt het oog eim gaatje te bespeuren, waardoor
het heen kan kijken. Iten dichte groene sluier bedekt de \-er-
borgenhedeii \'an den Rimba. Wij worden eenigszins ont
goocheld; wij zijn in 't geheel niet in het oerwoud; algunstig
houdt het ons tegen. Hroene muren omsluiten ons - een
zaam zijn wij OJ) de smalle waterstree]), die zich door het
onmetelijke oerwoud heenslingert. S3 Maar het houdt ons
niet alleen tegen, het houdt ons ook gi'\'angen onder
groeni' schaduwen \-aren wij \-oort, groeni' dammen omzoomen
den oe\'er. Ln di' zon? Hoog bo\'en in de toppim diM" boonuai
Sjieelt haar schitterimd licht, en heel in de hoogte tusscheii
de \a)oruitsteki'nde boomkruinen komt de lu'cte blauwe
hinnel te \'oorschijn; hoog naar bo\'en moeten wij kijken,
om de smalle heldere stree]) \ an het \'roohjke licht te zien.
Wij zijn gi'N'an.gi'U, giuaingenen \'an het oi'rwoud; ingesloten
tusschen hooge ki'rkermureii. SI De zon bi'reikt haar topjmnt
en schijnt nu ook met een \'erzen,genden gloed op onze ge-
\'angenis neei"; de \'ochtige zwoelte wordt haast ondragelijk.
Met loome slagen doen de roeiers de boot \'ooruitkomen en
het zachte gejilas der riemen is het eenige geruisch in het
uitgestrekte woud. De dierenwereld slaapt een gioote
witge\'lekte \'hnder zweeft als een door een lucht.-tioom
\-oortgedre\'en blad jrapier hoog boven de boot. (dnds zitten
op een schaduwrijken tak een jiaar apen; onbewegelijk stil
hangen de staarten naar benedi'U, als Iranjes aan den tak.
Snaterend en krijschend sjirin.gen zij bij het naderen van de
boot naar omlaag en zijn met een paar sjirongen in het
geboomte wrdwenen. Weer heerscht er stilte een stilte,
die door het kortstondige gekrijsch nog te meer opvalt. De
hitte drukt zwaar oj) de natuur. Overal diej) stilzwijgen.
Slaperig glijden onze oogen langs den oe\'er. In gloeiende
kleurenjiracht scheert een ijsvogml over het weersjhegelende
water. Langzaam gaat de tijd voorbij. hwn tak 'hajlt
langzaam in het water \'oort, het oog volgt hem, nu komt hij
bij een vooruitsjiringende bocht van den stroom eveiidiaait
hij in een kring rond en neemt een andere richting. SI Ontel
bare liochten maakt de rivier, en telkens heeft het oog iets
anders te aanschouwen; iedere bocht opent weei nieuwe
indrukwekkende schoonheden; nieuwe oerwoudcoulissen sta-
iielen zich hemelhoog voor het oog oj). Daai waai de stiooiu
tegen den oever slaat, is deze ondermijnd, en gewvldige
takken overdekken het water, daar tegenover is de oevei
vlakker en breed strekt zich een moerassig kreiipeliioseh
uit; lage moeraspahneii, overal afwisseling, een verwarrende
rijkdom van \-ormen. Tooneelen \'an de h.eerhjkste op ziOi
zelf staande schoonheid. {Woi'ï/ verooEd).
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K zinnelx'C'ldige l^etcekenis van livt geheel, die liet
onderstuk vierkant deed worden, niet naarde\-ii'r wind-
sticken gekeerde ge^•eis, terwijl, hooger komende, de
ronde \-orni gekozen werd, als s\-nibooi \-an de \-ersehei-

1 enheid van het aardsche en \-ergankelijke naar de eenheid \-an
tnrli 1 achtergrond mochttoch nut leiden tot een kunstzinnig conflikt van zoo groote

rdïwan-n^'' waarde
öf s\ mhole ';""-^t-naar dat Inj dergelijke motic>^•en, gegexuns
nieuwe srh V V" ni \-an groote \'ohuaking en
bouwmeesters"."'' 1"",' >^'1"

gcslaaiid. Di'

1  , -.-.'-ivi vvuL u- Jiiriscncnnra. Jmi

in kn.ot\"d terrassen niet geslaagd. 1)
ling, in zulke euo , \ alwis.se-
toiuglud^xn'^önm" ;'!r " ^an ecu-dezi^ dagohs die een uit'h'' l'l" "V' symbool mogen
an -staf van Hoeddir, l beoogen van den bedelnap
b-ctonische vonn ̂  p'", ''ateekeius zijn, als areln-
oveniuin is het den lioiiu rn,\4r. • r a" r niominient ;
''11 te raiigsehikken zooals du''" ''^^ '^^ '■"^•'''''^'•irni te benut ten
'b'eddhisten wel 't 'V ï "7 ^^''^IH'! di
'■''u schoon resultaat veri-.- ,r / r7'" 'i''^'i"edigend, j;^vekt, is het feit at ?■" ^ ook lawreei'
"H't de in eirl.-,,r. kauw iiieii het .ommo. ,- 's gepl aatste j ' ^loote terra-'"Hiwwerk meer ;ie heh ] ' .geeii heekh

lel laia-ia,,,,,. .i,.,.|
f... »»ah»,i,„„H

.  jSt Oin de
de e-,1 un ov.auloedig7, •balei ljen met heeldluaiwwerk

et ^''aHlirn:;;]" ;!V';n.i" ferrassiai daai7
^vel .ij„ cle <1 ^ andi

'

in

•^•en groote

uitge\'oerd als het o\a'rige werk, maar het is \'an ecu luiehtei"-
heid die aan fahrieks-jirodueteii uit oii/.eii tijd doet denken,
vergelc'keii hij het te \-oren geziene. S3 Om" deze bedoeling
te wrduidelijken gex'eii wij op blz. iS een afbeelding laan eeii
klein temiieltje. 1 jandi Hawon. op emi half uur looiieiis \-,in
de Horoboedoer midden in 'n boseh .gelegen, dat ,gere-taiii eerd
is en ook 'n bekroning heeft xuii da.gobs! welke hier echter tot
een hetere befuidi.ging verwerkt zpn. Maar iiog xa^el mooiere
oplossm.geii hier\-an ,gaven .grootere tempels, '/o( mK we uit
d.' reeimstnietie-teekeiimgeii der Tjamirs Kahisan eii Sowoeheulen te 1 rambanan kiimien zien, waar Ir krouingeu van
den Mei kanten onderbouw zijii verkre.gvn iloo, verscheidene
lagen van nissen, dagohs mi beelden tot gvuiale w, ,/, te
X ei wei ken .u de overgang Naii vierkant lot nrnd door een
'vamr"^^^^ 'lunkb.iar aan-daarvan atlnVuk ' m' d;":;r'£'" iY'r"'"'' '
Horoboedoer was ,k m de 'T '"I 'l''
•-"rniiii.K.n 1. k;;,::,
111 1111.1 op. hoeveel mooier ,u ,ieu m .". '")' " 'liet lUonmiient zou we/en ds . 1 ' ' ' ' 'amioni-eh .geheel

passend boveruléel silVur^'viii"en, als ik in de i'oori.alern y, . . "i d. -k.tlnie a\ ond
staarde naar het stiH. ^rihoiiet vm' ''t "' iteliik diii-tei'
eenmaal een \ isioeu \-ooi- : ' ' maehl m, . ii let \erhe\-en, klMelltige
bolossalcn onderbouw \vrkl

11 1 . "ge , j kw.ull
" a ndei , u 1 ir u I „ luw

. .•k bpM rrnhm N .m"I' IS een nauw \ ei-b;md tus'"')""''' "'' Ide lorsehe, sl.n re, hori/iml J 7 " '"aiMkuu-i muziek
.'i'doelde bouwwerk: de I r'ielu'""" . .Ulvisoumnl
'Htwerkeu tot besihennun '7' '"""-- ' ine der M.le
.^'■ndigil door vel, - \aTtih i l , ' 'ei o hels, ,

"'^^'•"'"''i 'ieeldeu.v 7 "" " ' " niotu.en van
'  ■""• ''""""Mal .ommiu.mdeiv
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^^rU'diiif^cn lu'fl dit inachtigi' ondcTstuk scliecn mij een
inleiding- tut i-i-n nog verliewnor bownbouw; lu't wi-rktc
door /.ijn tintrli-nd, lovcnwokkond rythmo, zijn machtig,
I ocrwoldigcnd tempo, im fijne melodierai, als een oinaTture
tot (H'ne daarmee in harmonie zijnd oratorium of sympiionie,
met orkest, soli en koorzang, als P>eethovens negende. lèn
te midden ean i'cn tintelend scherzo, een le\-en\vekkend

■ dlegro, een wijsgeerig adagio en 'n machtige finale, al welke
ideei'n en ge\'oelens in dit monmm'nt tot uitbei'lding worden
eeliracht, pianissimo of forto gespeeld door orkest en koorzang,
i'ers daar als eim indrukwekkend kwartet \';m reine engekm-
-temmen, een kleine tempelgroep omhoog. In de \'ier hoeken
kleine, lage tempeltjes en in 't midden op een \-erhe\-enheid
I  lil groe itere tiiupel, waar\'oor de reconstructie der 1 jandi-
Kalasan hi't model le\'(i"de. Si \ ier trapjien leidden door
breiik' gangiii naar dezen micldentempel, de eigiiilijke
■^toepa, de gangen geflankei-i'd door rijiii Ifoeddha-beifden
tel' weerszijdiii ; het boxiiiste tiii'as, \ ;in waaruit de hoold-
l iiiipif oprees, was met piachtige b.dustradiii algeslotiii,
w.iar in het imddiii no.g eenmaal zulk eiii iijne, karaktii'is-
l irki - poi irt, doch nu kkimi' (ü meer a jour bewii'kt, het geheel
■, i ilmaakte, als 'n resunu' \'an \ii'he\'en orde \'an al het te
\ uiiii geziene. Si IVuiiddiii dei' \'ele, dikwijls min ol meii
droi imeri.ge, iiex'elige indiiikken, die muzikale ontroei ingen
: i ii| bi'arhten, i'ees dit beeld helder lil klaar \'oor mijn geest
eji lil leek 't mij toe (lat dit een waardiger finale kon wezen
l im de monotone kransen met de te xi-le gelijkx oi migi'

.  igl li IS die als in een reusaehtigen draaimolen x'oor niij
I ndwiiiteldiii en grooten albreiik deden aan de \ ei helling,

• ' • iel 't indrukwekkende onderstuk gebracht, luii zoodanige
Ol •'."enbiiiiw, als hier besehi"e\ en, zon mijn-- inziens een
'  •■ 1 1 re bekroning xiiiiiieii \'an den beteekemsx olleii plattegi oud,

i r * kwadraat met zijn \iior^pron,gen, die er op wi jzen d.it
ni l iet midden \an iedere zijde, jni^t dooi' het naai xnieii
-. | ,i i iij, i) de aandacht .geleid wordt naar eeii bepaald l ioohb

l'in de x'orm \an de laatste galerij, een twaal lhoek,

of een grieksch kruis met ingex'ulde hoeken, is als aan
gewezen x'oor de jdaatsing \'an x'iti" hoekgebouwtjes met in
't midden een hoofdgebouw. De rjandi Kalasan vormt
als 't ware een crescendo voor de groote dagob, destoepa.als
opperste heiligdom. Xü \"ormt de twaalfhoekige \-orm \'an
het plateau met zijn laatste nissen met beelden, geen inleiding-
tot de wijde kransen met dagobs, ol liex'er, passen deze
kransen slecht bij den x'orm \'an het onderstuk. Men x-oelt,
de trajrjien opgaande, onder de indrukwekkende poorten,
dat men, box'en komende, iets x'erlangt als de , ,clou ' x'an dit
machtig striwen, een tot enthousiasme, tot eerbied dwingend
centrum, een tot bidden stemmende niiinte, een liekroihng,
een (dimax \'an heel dit goddelijk crescendo. SI hm dit zou
bereikt kunnen zijn in een iwerdekte, mysterieiise ruimte,
in een steinnhgeii schemer, een tot iwerpeinzeii dwin.gend
interieur waar men, al.gesloteii \'an de helle tropische be
lichting, tot mijmeren gestemd werd. Zooals dit b.\'. in de
naburige Men (loet met haar prachtige beelden het gex'al is.
De grootste beteekeiiis x'an eeliig gebouw, ja, het Wezen der
bouwkunst, is immers niet de gevel , het uitwendige, Ime
mooi dit ook zijn moge; maar het wezen, datgene wat
eeiiig bouwwerk tot een heiligdom stempelt is toch het
interieur, de niimte-oinsluiting, waarom het bouwen immers
begonnen is en waaraan het dus zijn diejiere beteekenis dankt.
Dn dit afgeslotene, wat juist x'oor den Doeddhist, wiens x'ol-
making het Nirwana beteekeiit, het sxanbool zou zijn, was
m.i. beter bereikt in een zoodanig geschetste teinjielgloe]),
een kwartet, te midden waarsan de \ erlos^er, de l'xieddha,
in een waardig maiisoleimi al.- oiijierste solist zou zetelen
om nog es'cii in iiiuziekspraak te blijs'eii, dan dit nu het g( %a

g, -hl-el gesloten da.goli. Ziel iiieii onder
Ie daar gejilaatste beelden, de grootste

;i;m hare beslemming doet
roiidoni loopeiid ziet men

hierin de gralkelder

is met de grooti
de ]■ > andere dagob- i
da.gob s'ertooiit niets dat ons
denken. Zij is geheel gesloten
niets dat ons doel s-ernioedeii (kit
is mét een groot en een klein vi -rtr-k, waarin vernme
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of het
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dvak traeli l

werd door het luisteren naai
een gramofoon ! welk instru
ment hij zich nooit als ontroe
rend of zelfs dragelijk, had
voorgesteld, lèn ook ik ver-
fieerde in dien waan, totdat
ik kort daarop getroffen werd
'looi' de machtige stem van
( arnso, die, na zijn dood, nog

i.d mij sprak. Het was het
Largo van Handel, dat ik
hoorde en onder 't luisteren,
of liever, onder het tot mij
.loordringen daarvan,werd mij
hoven beschreven visioen van
dezen boven houw van de Boro-
hocdoer eensklaps duidelijk
voor den geest gctooverd. Bn
UK'ii ik den volgenden dag,
op é('n dier klare ochtenden,
tiet naiairige gebergte heklom
■ ■n van vrij groote hoogte de
imgcring ()\'erzag en het
inumiment in de diepte zag
liggen, kostte het mij heel
weinig insj^anning om mijn
\-erbeeldingskracht te hulp te
roepen en het geheel aldus vol
tooid voor oogen te krijgen.§3
't Is een zuivere harmonie.

tere

feiten
leven de dichter.

1)()U\\ -

BE r/H-V7P/ /MIPH-V, EE.\ HAEE l'ER LOUPEX IMA
DEX BOROPOEBOEK ]'E RU'IJ B E R B.

een in t gewone leven ongekend ge\'oel \-an groote eenheid
en intenser schoonheid, die de muziek in mij oproept. In
zulke momenten - - het zijn er slechts wx-inige — wordt alles
lijnci, mystieker, de\-oter. 't Is me dan alsof de c'erhorgen

,beteekenis van eenig natuurtafereel of kunstwerk, het geheime
verlangen harer scheppers, mij duidelijker wordt gemaakt;
a sot de altijd onvolmaakte poging des menschen oin zijn
iceaal te ontsluieren of te henaderen, in eens verandert in
(.-en tot leden ongekende volmaaktheid; alsof de groote
viaclit die ons inensehen inspireert en tot arheiden'voert

veonèn? ''"'i de verborgenhedengeopc^nl aard worden. Zulke lievig ontroerende oogènblikken
^i<i e de ondergane
kluisteren n-i-ir TV*"' ^^' ^'"ken - maakte ik door onder hetmachtig geluid S'lbm 'tr1> do(.rCaniso's
CToote overumU- / , '"'h 'miuer cn immer weer, dc
geheimzinnige sXmnhÏÏf ^ muziek ; dezc-l hl.
houwkunst vinden w i ■ l'''".P'"'tie en lythmiek in d.in vorm en iS jÏ!! !" »laar
komende tot ons uit hel verb aain-oelcii

de bouwkunst. Dc lioiuvl-, D-eil ons ook in
te verheffen, te ïievr «Is de muziek
iiet onhoorbare luKirlxm 1 b"''7' '1^' maaktmu, de houwkunst het onziehth;

.,|- tv spiegele" in gebouwen
,',f straten. S3 l'ien )ournahst.
wil ilhmtrator moge de nueh.

werkelijkheid. 'Ie "aakt.
uit lift dagehjk^eli

\ast leggen
de coiniionist oi dt
ineei-ter staan o)) inxiger plan :
niet het tijdelijke, maar het on-
eindi.ge trachten zij te benade
ren of te st iiiboliseeren. S3 Dal
is liet wat oiis in ware kuiml-
werkeii treft,oim initroert. oiw
in e.vtase brengt . Het oim een
Noeleii met het uni\(T-.mn.
( ,ns deel weten \".m liet groot. '
geheel , waarm wij allen onz<
plaat> te ^■er\■ullen hebben.
Zulk t eil ontroering, die w n
ondergaan bi] het zieii \-.in
een .golhisehe kathedraal , tn lt
ons ook bi] het zien xan d.
Bol'')boed(K'i". S3 . .De^x'mbo-
liselie kunst \ imlt liaar \-i ille-
(li.gste consequent ie in dc ar
chitect imr; (leze is niet 111 de
eerste plaat^^ een schcppmc
\'an het indix'idu. maarzi) md.
sehejqhng \-an 'n mensehlifnl .
Blke monumentale ge("..tc^-
daad i-^ een ('(.//(■(//(•, '(■ gce-.te..-

daad. Religie heteekent niet een partieiilicr geloot je. zq i^
het .geloof der gemeente. S3 Hoe sterker de gcloofsniacht
der mensehen is. des te langer zal zij hen richten en dv-. t(
\'erhe\-ener zal de meiischheid zich opheiien aan haar droom.
Dan ontstaat die jMaehtigc traditie, welke lexcnd werkt
in het men.seiielijk hart : traditie x'an wqshcid. traditie \ an
schoonheid, traditie \-an moraal". iSxniboliek der kum-t ..
Just Hax'elaar.) \\ ij x-oeleii het : dezelldc eeuwen-oude gelooP-
kraeht die de middCneeuwsehe kalhedi'iden tot ^land bracht ,
was ook aanwezig hij de stichter.- \-an dit groote Doeddh.i

geim •cn-cha ] i] iclq k.wanneer hetmonument. Alleen dan
enltmirl aangehouden eecstcsspannin.g op-exen zich in een u.ois;
stuwt naar den hoogen droom x aii ('•('■n ^amein attCnd
b(-gri]) kan zulk een kun-twcrk ontstaan.

(Sldl 7'()/g/). l'Uh
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Op den Atlantischen Oceaan.
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i l.it wc np (m.iti'xccr cli icdui/cnd niijl \an dc naaste kust
waren, want als men op den ()ce;ian rondzwerft \ an het
I ene eind \ an de atirde naar het tindere, dan houdt men
werkelijk ,ijeen i'ekeniiiij; met zoo'n kleinitjheid als de Azoren,
Het was >til weer, zoo stil, dat (.'t tjeen rimpeltje op het
\\'ater te zien was, dat met laitfje, rustige bewegingen oj) en
neer .ging. Het eenige, w;it een teeken \"an Uwen gaf, waren
de zeilen, die groote lappen, die \ an de eene r;i ntitir de antU're
' n \ an het dek af tot een flink eind de Ineht in uitgespannen
wai'en en te,gen den mast im het w;mt bun,gelden, uit,g(.'zet
'iin de zwak.^-te windzuchtjes op te \'an,gen. Zij waren onge-
duldi,g, die zeilen, zij trokken aan de schooten, zoodat die
knarrend en jamnterlijk piepend heen en wei'r gleden in de
eaten, zi| sloegen tegen de masten, en als er een zwaar dei
nende ,golf onder het schiji kwam, het ojttilde en het deed
o\erhellen, werd het eerst recht ernst. Sü l>oem, boem 1
dreunde het, (.'U ien diej) en hol geluid klonk o\'er het water,
, il> de benedenzeik'U tegen (U'u mast sloegtm jtats ! scherp
I n kort, dat was het marszeil, en pats, pats, ik cloe ook mee,
klonk het met ,gedempte stem \'an de bramzeilen - ja, het
was een Iraai concert, het klonk als een heele batterij - en
/elf> (U' touwen droegen hnn aandeel bij met kleine, scherpe
-la,gen kom, laat ons trekken, kom, zet uit, kom, laat ons
xoortvliegi-n over den Oceaan, xooruit, op huis aan '. SI ja,
i le zeilen hadden energie en kracht genoeg zij toonclen
Ie \-eel hwenskracht, want hun slaan te,gen den mast en het
want stoorde in hun rust de zeelieden, die half naakt, door de
warmte en de drukkende lucht bevangen, erai schuilplaats
tegen de >tralen van de zon gezocht hadden en waar ze maar
irn plaatsje konden vinden, zich neergele.gd hadden om te
-lapen ; maar dat gelukte niet: door het \'oortdurimde geklep
per en slaan konden wij niet goed en rustig slapen, S3 Hè,
wat een ellendige dingum.die zeilen 1 maar het was te warm om
heel boos te worden of ten minste om het lang achtereen

te blijNen, wij wisselden elkaar dus af in hel boos worden en
\loeken o\"er het lawaai, dat de zeilen meenden te moeten
makoii, alleen om zich gewichtig \'oor te doen, alleen om te
kunnen toonen, dat zij zich wakker konden honden, terwijl
alU' anderen slieix'ii. Want op het achterdek sliep de kapitein
rusti.g on zorgeloos hij kon immers slapen iets meer
naar x'oren, maar ook op het achterdek aan boord immers
wordt streng aan de waardigheid ^•astgehonden zat de
stuurman te knikkebollen, nog meer naar \'oren, maai' oj)
het hoofddek, had de tweede >tuurman zich op een luik
ter rusti.' gele,gd, hij had een touw in de hand, hij leek nog
\ lijtig, nuiar snurkte toch luid, en heelemaal \'ooraan, op de
[)lecht, la,g de ,geheele o\'eri,ge bemanning, wij ga\'en on>
niet den schijn \an iets uit te x'oeren, wij luidden ,ge(.'n stand
o]i te honden, en als onze meerden'u Inm hoogere positii
x'ergeten hadden in den slaaj), dan konden wij nud een .genist
hart ons a;in niets storen. Dat di'den wij volgens alle regelen
\'an de kunst, wij la,gen te soezen, scholden, als het spek-
tiikel daarbox'en ons te er,g werd, matir sliepen toch het .grootste
,gedeelt(> \'an den tijd, en droomden o zoo heerlijk, \'an
stevigen gnnstigen wind, van xamrtorens aan alle kanten,
\"an land - het doel \ an de reis in zicht, \'an den eersten
ax'ond aan den wal. Het was alles ex'en vredig en aange
naam, maar toen ja, toen werden we gewekt, door het
.geschreeuw v;m een \';m de manm-n, die toi'X'allig wakker
wtis; wij sprongen op, waren ineens springlevend, x'logeii
naar voren en tuurcU'U uit ox'er de effen zee. De slaai)
w;is vergeten, want daarginds in het Zuiden \'er, \'er weg,
kwam of neen, er kwam nog niets ;ian, hiat ons niet op
de gebeurtenissen x'ooruitloopen, maar laat ons beginnen bij
den oors])rong van alle kwaad, laat ons twee maanden terug-
gtum, terwijl we tiu'ens een sjtrong \'an een zes of zex'eu-
dnizAMid mijl terug doim een paar duizend meer of minder
komt er niet zoo nauw o]t aan, en laat ons in het ruim kijken.

0  1;, II
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want lu't i'^ 'a't-

nut

plaats, waai
ruim van een

men het /uiilen, ni
n  l«'
II ()e<

huiswaarts slevei
\iant

rr" met zijn kostbare hu'inK
nt. SI !>•■ 'bir..:

koo]n-aar(lijse]hp, dat
""" ' in stormu'

1.1 i-op. ,, ,,,,
i> 11 ikpothb'hs mm 'Int mlimnal Miil,„.t gaat »'W 1, ,r,i mn glas op na to Immlon, imaip |,h niat .1.^ gaat ook. Maar hot govolg .laarvan

lirt cT/^^ncUl , cn h • . Inmvi oDStliUt(loet het erz walm uit de lamp opstijgt

oin/ettell
het kol

■  js, \sa:i i- ^■an
p. ixsschiiiten

hl 11
krijgen
den keldel
• • , sa

wa

dat we
iHgoinnn
te Nlii .Vell.
soeiilijk iinioil
al gaan ne naai

II K

zwartedat ei n dikke, A'ettigeneerdaalt op allerlei dmgcm, ip. den vloer, die .glimt van
'iie kleur der hope

trn aD (leze niet
dl- kapitein ei_
stekemle priiK il"
.,.;,au Ihi wat wa- nat iiin

I  d'
ri t

\(r

bri lellki

V, j la 1111111 g ■
ze /el

I )i II

wa- hl
prt nigih ,

li'ii ht om
1 1 1 I \ l M li Iteken W'

nll- O'

I  li igie.l

het

\ ol,grndc,
I  11 daarop
/ijii l ioofcl
.it we fat-

/I i!i 11 sehek-n,
znlki brseluii-

li
w.it kniiiieii

ihhii' zi jii ten iniimt',, .„. .tiiimmin kmi . 1 im t-'an doen
,  - i d' nu t w.nit hi| w.1- v.ni het iiit'■"'"Inm"- dat gvld.geko-t hei lt , mag verloren

dan de bi

w .1-

lei ft . imp
elmiti n op te eten,

Or|ii:]ia'V''bart ovbgïgaan is','"l> l<o"im. <li.> ni.-t
"^''^.'i!lr en ook niet zeer welriekende oliejiakken, o]i kliiun,
'i''^'i)nl- alommen - van vuil en teer en door het lange dienstl,r c.okglonimin,^ p^.pp,,- hJauwe kleur met

voordat WIJ aan v\al vu w.i
p

rben id \ 001

.lorii rnVaaroji de oorspronkelijke
eer terug te vinden is, en ten slotte daalde de walm neer op

de bewoners van het ruim, een tiental jonge mannen, die om
de tafel aan hun awindeten zaten, die eeliter geim grein zwartei
werden 'win al dien walm. S3 lm laat ons luisteren en
naar hen daar in het ruim kijken. Wat zijn dat wior Zon
derlinge geluiden en \-reemde bi wegingen, waarom is er dat
I inophoudehj-
ke geklop, en
waarom slaan
li die mannen
met hun be-
-( Imiteii oj) de
1 afel r Stil,laat
■  .ns luisteren 1
Zij schelden,
' ii \ loeken,zij
■moten vree-

■1 lijke woor
den uit, neen
I  igeiilijk doet
men heti r niet
Ie \'eel toe te
luisteren, men
/OU licht tot
.  igenaard ige

'  le sehoiiwin-
een o\er de
li 'iigd en de
moraal \'an
zeelieden ko
men, maar:

het is o\-er den
kajiitein, dat
zij het hehlxm,
zij vloeken
over het eten,
dat hij hun geelt ; ,,honde\"oer" is het zachtste woord, waarmee
ze het aanduiden. len terwijl ze \doeken, slaan ze met
hun besehiiiten oji de tafel, breken ze in stukken en klojijien
weer. len wat is dat toch ? kleine x'erhiwenheden, kleine hein eb
tjes (Uitstaan er door het kloppen. Wat zoeken ze toch,
wat IS er in ilie heuveltjes? niet veel, eigenlijk het kleinste
(lat men zich voorstellen kan, het akeligste hoe zal ik
liet Z(-ggen nn ja, als ik het gegeten heb, kan ik het ook
j'v- , /•'ggen dus e-oor den dag er mee, met de naakte waar-
AI-!-ir I .1 - .h' lijken, niet anders dan lijken 1
larven "u klihiie oiisclmldige kiwi'rs eni'i^i^'n, die als men ; '

hongi r gestorva n zijn, stel u
''™ b'Sll";," S .e p.v,.rs kW.,,,,,.,, „.,j ,,,,,, ,1., I,

'1',' >™< "w
dl

zijn wil gvsehiede, dl

/•;/-:.v i)i-:h'

Is men geloowm wil, wat de menselien zeggen
N'oor \ an honger binnen

nii HORO

■meer da

•"«"""

Inj wa- ei-n
omgezet Wiirilell
zicht en 1)1 looide 011
hield die belofte, iiiaa

"ruim lagen ti

. heti r zou dan ook het
wij werden

wil groote N ieiigde. .Maar
„. ] m.m. dl zi ileii nmcslen
\ erbetering in hi t \ooruit-

eteii -maken, als Imt
oiied be-rlionwil, Noorpe-ebikt, ei u l ai-outi.

ell bij -telde du , i l i^ U '
1 ,uiten \mn zijn eigen taiel. s! Hij

elmiten, die beneden in het
en l iein toeli aan helproe iaminmn lagen o 11^.... . . , pv-,-v ,„,,.1. „

(liv ' 1 . . .0. .., ,li, . tiii eeidne mi ell geleden \ OOI \ al k( ns-
\oer gekmlit bad
omdid bet -ebeep-x'arkeii al laii,; ,
liet ging bi in zeer aan In t i iart , kon Inj ze maai op een lat-
-oeniijke manier kwijt , kon I111 ze m.mi o\er boonl gooien !

(SIol ri/z/; . Xd'ir hl'/ I>C(-iist Ii \ '(in 1mn.\I\ Mikki- i.skx.

be-i'l
de
\ ( r;

I )( ■

;mn,

i)e-elmiten, di' ' bij eeillge J.nrll
■ht had, maar die wij haihh n moeten opeten,

oii- Nerojberd wa-.l  !OI iI'

i-iSi'

Een twee

tal ple-
viertjes.

r
'X een VII-

I  igeii jaar-
mng \an

1 '1 n i t en"
l ie-elireei ik
mi|n oiider-
\ nidmgen met
l iet -tranilple-
\iertje (Cha-
r.ntrins ale-
.\ a n d r i nus),
een \ an onze

drie klein.ste
1  i l iwierensoor-
teii . Ze lijkt
o] i de bont-
bek- I m de klei-
n e [ 1 1 ( ■ ier
d b.ir. hiati-
enla en ('har.
dnbin-i doch
heelt niet den

dooi loiIJlenden halsband, welke beiden zoi iex i-ii genoemden
\eiwanten in hmgeland den naam lieelt gege\en x .in Ringed
1'lover en l.ittle Ringed Rhwer, en in ' im.mkriik Draml
(.ravelot a eollier en Retit ( '.ra\-elot a enUier. §2 ik wil het
kleine artikeltje nn ilhistreeren met een huo xaii een jilex'iertje
met een doorloojH-nden halsband, l'.u „npi -eh.mde mvn,
zoo erg IS het toeh niel moet ik eehter bekennen, dat ik

i  wi lt lil het ( h, Inatienla (bontbek) ol ( ], , dnbms (kleine
phwier) is. Waar beide loge' '
is mijn onwetendlieid le
de loto heb
1, , , , ' ■ , I o.i I IK I letiet n lleeleniari 1 (liiin, .n;i. 1

\"erl
gemaakt, zonder dat

t je- zoo/eer nji elk, 1 a 1" geiljkeil,
luren, doeh ,d- ik n zeg, dat ik

„ n,,, .) ,,, l i - , ' 'vil \dgel zag, dan zal

BOhDDIi R.
VEI.F. /i' ()/' /)/■: noiisrw eui .\(; dee <; ii i-ei [i\

worden ! \\hV\v!n-i'n''di'. nde l eis bewaard
waren nat en k,,,,,'] 1,, ,, ' " niet m on- Immnii
.gvstorinil. Wij \-,H.r,.„ uclitereen g. 1 egi ud en
'""■nde, bnlileriiule zee "P vin -ehni-
Svdnld was het ten einde' en' i,' " i'^ min,D.bond. u, nn l o,,-
111 de kainit v,., ,i ^ " di stmirmau ihi jui^t

■11 gi noten had in '
•jongens, lil 11 mast

wij

•iiini 1 ' nn toen lU
X-ain

111
hl l

het zeil

«■,.|k V, , 1 , 'li"- •!" 11- Hi-t .lu,M„.M,ss.-n,
,  Dvzw ai en \ an de

ziehzell le d
ven \-an dl ,,v en e , ,, , 1 , . , , ,n , ,

''"l'"iiuti-ehe luet hoiie, om x'oge
"'"1 h'tograleen -n du

opnamen \-an hel niakl
nanwkenri,g \-;in i
eeliter .geweten, dat
duinen een In-i '
had ik de geieg
^ l'-erst nad

Ke \ | |,

nj te
\'l II 1]

Z.eli

nheii
de \-| ii.it

i le

l.l in \no,
oni het l,

telt je \ erkn
kunm-n bek

1111 iVelnl

111 '11 \ (M ' heiilen

iKiu li l -i i ind
h  te lot i ivr.i jei
II -tlilh-1 -n-11, \!n I

, m onz

,

.i i.|
iiie dlII ir, ihit

'■^"11 niet uitni.iken'
lot lotdron

Ik
.geweest , Di
1eerdi

e
n , /I mder lu-t ooit

kon. 1 l.idde ik toen

nii-t

e

leii, dan
gemaakt.

ZMIl klnnv,,
k \'I II ir een moe

'  '' ■ Inutienilut.-ti- zon 111
'loi -iK-noi.l de I

goW

■ 1 o

^o| t ink ken was,
1 Ifi 'blei in -tond.

I -i

j ( h, dnliin- was
' " voii m in ,1,1 , pneiinsta-

I  1 \ o-i 11 in, k 11 \ , I n
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\'/,n-,Thrri4.

i!()\ ri:i-:K I'!.!■: i '11:r.

/A'u-i

l,n, '"''11 :
>'n

<K, "Plu'i-
\v, uitrr
Woii,, ^"'''11
all,, . ^'' ' '!<
, , l'nck.,,

iS.k' i'P4(^'ti'UuU'n had als zoodanig dionslj,l I' .)" >'rs^ iiwum n uao lUs /.oooamg oionsi
1  , •• idlii''^' K('"^('lii('donis \-an dit raadiuiis isoiu (. la. ^ 'lagtookont hot in zijnon
'  '-hni- do'^''" i (!'■ i.hla ol' Ind hoginZa ( 1 ( ' ji'jl'l l a ... h lok \'a n dit a i '1 a I w- 11. aa n n ai-l f . a-1 -zoor woinii

dr handund do 1 >osotn-ijx4,i

to

dUu
'hijii

'

ondstoH
dor I-
aan dia van

\\' )U ^ 'nd imltlioatiolmisjo bniton do
"  In ^."^aoo'n'aolit, torwijl in 131)1 ijj lud gohonw

(k
Kood

^.,,1 ,,. ^(ithiok \an dit goiiouw lu>rinnort stork
oinn^'- .l)(dn\'an in Noord Dnitsohland. (i\lon zio

!hi'Van 'dn'iin' dantsoho Stadt. Norddoutsohland. )
tia toron door oonon nionwon wordon

d

\an
'  lan (lolt \ngolkonnoi" Alj-
'naoliurir. dmh kroog tot antw,)

' n \an olkandor to ondorso])
ai' i hooit, kir zat dos niot

1 ' \ i ilgoiii 1 jaar. 011 dan
zijn drio \i>lL;cn<h

I n

■O

•nido

k

aaiis'y'j
zijn tnio Y '-'d.,,-'

rs'"^

a n mijn
'art ii)

■^" 'jgon. Ik
'^'agdo al

,, i'cokon,
.d,;r'-"'^;nnlo
Sn,; ■ ,^"'1(1 doz.0dat (p. "okaort

t\Vo \'an

\ 01 \ an.^i n ondorging (loordat oon aan-
t-arsto va ..|.^.iijka ,,ijgvtrokkon. S3 In do oorsto hoH't dor
oono aaninarn
gronzond bn,'''I
ijdi

"Ih (lan'ï
■  idr,... '^"inlor Wacht■ '"(tor g, I ^WKdU

dis ^
on

- gogoxon to iiohhon. 1 )aar,| ' ^OorK;:,,, d .
/oii zijn. fiat Inj in Stdiog "^'oiig. 1 -'-W'^nold V"

k wordt goaoht. xN'il ik. ^ ^''is Zi ' ''""'^bor
on. hot \-ogolt jo win 'Hij"' ''dg,, '^'11 tot , ^-aldzar
hot 1 ion11lokplox ioidjo t(. ' ) )(,» 'SVog ^ , "g too (,]g

'N'oral langs on/o kost. ik. i''jg pj; 'hg;,,. , ' Hoid ,
"t.i

•dt,

ldonqbg.g

\aii hot l iontiiokploxaortii
'X'oral lan.gs i io/o kost.

'v\ 1 i'd goiionion l ij' oon zoor
X . 10 hot witto zand ot
oaliol l i l) inimlor .gonsti.gog
alt . In im|n haast, mn gao\\
oldrok to hohlioo, liodii'ri ik
I I ' 'O 1 i -n l .olfi 't xx as oon
- ! I I ■ ( 1^1 til I]) 1 1[inaii 10

ki f ik zat lo^prin
O' 1 . 1 a)I do I( li 11 gi lod tO

iO' ikon 't W'a-- .Maan
'dw i 'ii daar <lo roi-
n i O" 't dnin [n-r l'i"i
01 4 nor no.g zoo groot
V. a-, ging ik in don rogo
■ai' in ■- Zatordags on
Zonda,g>. Maar nu sprong
I 'in^dagsax i inds na 4 uur t)
tlot

I n

Ulo

li .n
Ingepakt i 'ii na
orooordo tooht i..n. m- ' <!"-• z,
aroi iti-ro plox'ioron willon \v,
hniodt in do Poolstrokon) , di

ar huis. 1-had ^

""kdltjOS
'  in do

Ixijkon.
r do
ain-

i5>' f,,
'■"n nnmo-

ln.s,|'P'' e Va-
"•"O ""P"dlgonioon

 ■"tiadhuis on nud naino do \'oorgo\-ol
..gi ^'nrxad to x'ortoonon, torwijl hi)\-ondion

[.\hiko >1'^''*^"'^ .(Kt'dl hij gologonhoid \'an (h> landdagon,hodtdiko j 1)^, ,n;igi^traat had dostijtls
gohio ^ dl g^.od o' ()]iistrooks iligjO word hosloton Iktrtol
/joh |.ginx"'n j_.,^.iidonMaagsohon honwinoostor do
giootst n tlo'i "■ ],oni tiinmonnan on ontworjior xatn
i,-;)]! 'gni- od'i l>()honio to Rhonon, to onthiodon
stadsivkddi'k- -„lo^n(H

.  . j.;{)ll''k gl' .m nv ll.-il 1110 \ 01 1
'"■"t to 'x't^db'dddo, maar xain hot fraait,- i'lan is

'k(di''bW gowonsohto \'orh()tiwing in tookoning

on hom np ''xi/oc rtiadlmis
to hrongfdi. • hf'^

iin'i,'"'" I
1  )I1 . ■ ■ W1 Ir, ,,, "ft' II 1001

.■ .'bvi!
hM o ivfloxit'

ging xoort o]) don wog dos
r -homvn " ,,('0" dipwork was op to hondon. S3 Wolniids gi don' ^gi ijhS godooltolijko x'orhonwingon uit-

\'or\als. ' aldoondo rostauratio kwam nioii
woidoii / , tot j,t iSog gonoodzaakt tor x'oorkoming
govoonl, "1" iiR
niot.on /.nn

ongoliikkon don toron al to hrokon,
xvaardoni" lud N'uorkomon \'an hot go-

houw niot sohoonor word.
oiiigo jaron lator mon

'^•"i5S'3fc2^. sohroof 1S07 dook or
nog oons oon roddings-

plan oj): do tiinmonnan
1\. K. \'ior\'ant kroog
opdracht om lud ont
werp x'oor oono gron
dige \-orhotiwing to

\'or\'aardigon.Maar,hot -
zij <lit niot in don smaak

" •• • - ■• - — ■ ' :i(^.lit on
lutnd

zak(.'n

V/"s7' ' waren, \-an oono xaM'hotiwing//. i .lA . -■ kwam ook nu wodor nitds.on hiormodo
 ^hadthisaan ;,,n,Vt\^ ^ I'I.i: Vl I: R

._,,^:';^'vn (U. twoodi' .
'loodt in ons land) on do '""ri, h?'''^^W,,,,,-g''ji' y''

■ ogolhookji' .oon onkelen koor ^^'Ip^lpiov' '^A'n ; gj!' ^ ^ "n <lo
1' lin t \ I ll iri .n w I 11 ■ 1 II •<! d I r 11 \ ■ 1 V. ' d \ ' ^"t, '1 i f .'lint oigons <lo lH.s<jiri|vi,t;'h Vvi,;;-ivr (oo„.

X i i .t

zu ai

ei
lud zonder lovonsgt

Ihruin nud'LU'l k ;,''nn P ''w, x-,a. vonden naar hot d«
iet zonder lo\-onsg(

\ 'i

s xatii .Arnhom's stadhuisgotookond, al word
nis tol

totdat in ih_,o <h ,^.,^;lI-niot moor kondon ludrodon on't veiliger
\\as 1^ tt'ii iiitN'oor gelogd. Mon hlool lud goiiruikon,
dit nu aa s gi^^^^yx-allighoid zoodanig word, dat do hooron

X -

: rug x-aalhriiin nud .gijN i^ "h t'r,.u Wiluvns
irt. x oorhoofd en teugel xv; Ht 'lot in o,,^ 1' i'.R^o s
I iiii-W li...i i-.l,..nrl "on r,. "W kind xaioi-' !' • hor>t een dxvarshand, hruin h Oi.^'lk'ti ' ' 'i'uai ir. t 1 1opzij oranje. Inden xxanterzij, hj ''h/^^Wi ra,.,g^,^.^ lulv^u

1 W op het midden dezer hladzij d,. 1' amr. .„ ' , inui]
■  Ih 1 'ldingdie de natuurlijke kj ''e ...'"'"'iig.
w-rinag te gex-ell, doet toi'li t\t,*_'U).bvp|.
V' ke kenmerken xaiii de niorig .
ooo -pringeii : de liohte streep l)'"'h|"!'''l\ti!V''
die op de horst. SI In 1'>rehin''\-,,|''''.'io,. d W
dl ' Moriiujploxjig- thuis luH),.^'e^^^^ I 'k,,...

'  ̂ '1 Kfci . ()\*c

, . , . ^
■ondim naar lud door'b' f^Mid aangokoohto Duivolshms to vor-
Iiiizon Hot oiulogol'omvhlool staan, totdat lud in iNgooonvou-

'  . ' .vcrd,/.onder dat iemand or aan schijnt to hohhon
dat oeno horinnoring was aan .Arnhom's
als stad, als zoodanig to howaron. Do

huizo

r

\'erder zwart.
ontiae

(lig goslooj't wol'!
o-edaoht dit huis,
xroogsto hostaaii
11)0 ooiiw zal holioiidons(hdaatstodooonnia hokondstaan
als do ooiiw dor niiohtorhoid on \ an gohrok aan jiiëtoit x'oor do
monumenten uit xoi i.ge eeiiwon. ( . S. \'. \'.

dl O' fl.eehicd ligt du^ \'oornanio]' 'ep ]'<• ' 'h
Noi irdeii , di ieh lud sji-ekt zioi'jl\ 'd ii"''kv'i 'hp-Daar

■''h'bi,- . "j"ke
M '1 t / •'1, '^ V ^lv"",kl;

' 1' '1' Uit tot de
'xei IZi-iua 1 1 'l'.ot e.

'  1 Zuid ^iheijie

ho( lUst I

HET OUDE STaY'-T
w

E ARNHE^fiUf^
k V N 1', k, l\ men zii j

\ ri

\ ('lór I N41 I doi il 'Ie j j ' 11
i le Markt iiepa
( lp (kit plein recl i

-.t . l . l iul geholiw.
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z
nF ryloke te gent.^  1 r/-imcling gt-'lionwcn, waarin iK'tOO heet cle vu/amtl g h Int

liit- /.lekenhuis % an ^ ^ ^ ,l,tburgerlijk ziekenhuis ■

e()m])lex Jh
houwcle gn-welveiy w
\an

l'x-1(ik

luad^ving d<.r

e- een'■'' nl in .l.' .7''l
• .lukka.ir een tijdi>erk

stieht-ng,
)i)gel"iiiW'l

R, , \ .\N ( )\'l' N.

aude-mannenhuis u.t g-^^ ixnvaard van den
m — nitgeljreide romp ex inwendige der ver-„orspronkelijken ^v^ls, welke öf geha^■end /ajn
schillende, lunzen dan ^^,^,,,,i„j,sgeest of gerestanreei d
door een ^ ^228 schijnt _ ee nn practrscnen

Havelte en zijn omgeving.
(Slot).

volgens '"frin' te wéten de oude groote ziekeii-
gedceltc te hebben kapel In dat jaar gingen de
zaal en de daarnaast ge g Mariagestieht t<'
H. Maria-ziisters weg u monialiuniOnderbergen naai Mat de daarnaast gelegen kapel
smdsdienFbV ol<^'i)^;^^,^^^^^^^ p,t bovenste gedeelte ^■anvornat de ziekenzac ^If^^nderlijke bestemming, waarde
den gevel '^^^^rkeei Ie ^ J, dén geheel
daken los \ an , l-dksteen versierd met i'cn njvan .«.ren '«"k,
Sfin 1840,'toon (é nndorbninv rv,-oston,Tord « oi-d. wo.d
deze steeneii bank langs den gehee-
len gevel aangeliracht. oorsiaronke-
lijk bevond hij zich alleen aan den
linkerkant van den ingang der zie
kenzaal, waar hij natuurlijk ratio-
neele diensten bewees als ,.wachtka
mer" voor de zieken en zvaakken,
die hiilja en genezing kwamen zoe
ken bij de Maria zusters. Ziekenzaal
en kajx'l waren in het midden van
den kloosterliof gebouwd, waar zich
Mok liet klooster zelve bevindt. Dit is
win veel jonger datum; eerst tus-
sciien ibbf) en 1(167 gebouwd, wr-
mont het al de statie der Renais-
•sance in zijn eetzaal met eikenhouten
lieiimmering en zoldering, met zijn
marmeren schoorstei'ii met gedraaide
kolommen, het klooster, waar het
portret \'an de laatste abdis van de
Dyloke de heugenis bewaart aan de
goede nonnen, die hier haar liefde
werk' ]ileegden. SI F.en eigen bakkerij
werd ook in ibby gebouwd, ook deze
bkvl' behouden. Maar het fraaist
geconser\'eerd is wel het gebouw,
waarin tot 1912 het Oude iMannen-
luiis was ge\'estigd. Daar be\'inden
zich ook de primitieve muur.schilde-
ringen, widke wijz.en naar de \d-ouwe,
aan wier dienst de zusters zich had
den gewijd, ^'ooral uitstekend is be
waard de tempera-schildering oji den
westelijken muur: De Maagd gezegend
door Christus: deze zoowel als d(>
geweldige figuren van Christoforus
en 1 ohannes den 1 )ooper (welke laatste

>'-ijn een sprekend
am' ieXe vwl?/Tt ^4^ eeuw, waar-het karakter fa,,

fe « 'l'- hapit.e
bijeenkwamen.

OOST(lE]-EJ. r..].V j

21 mg en de naï\"e oprechtheid
Al mist de .schilder '

„ V(?rmogen om \-an zijn geloof te getuigett
zaal der h" Maria zlistercf'^ figuren. Het is de kapittel-

■  ■ w^m d< m, '"'T (.ogenblikken

T
iiKN ...^vrr-iKK ni-Ko.

. .. ,, te N imit imUSSCHRN Steenwijk yV, Mu-rg. D — 'l'
\-an oiids geuoeind ( i ^ i j,,,, < ,] 1 th n lu't

(In ii berg,
n lp (iiiidi I

nii — - - ,, r K )i I o| I ( n 11 II'"',e,-t i -n top
van Utrecht moet | ,l,k hebben laten

dat aan /i.pi N oeteii zieli im-
""" 1 ■ -/iiri iiitz.m aU 1111 •'Ibaikelijk^te. SI Of toen t lam s( j' k dooi sneei ]

■ ■'! . -tr-ritweg eU de gemeellte-klmk<-r\\cgiH't nog met ; ' ,.,r^, to-rnei.le tegen de glooiing"'^4. ""'^,";gréenwi,k wam eeii vem.ng ci
..... 1 ,., ,1- t, i, .n , i | 'MZorgnl hebbende nijvere jikittjRindsliew-i-ma Al lamlM liap i< toen bijn.i

'net zoo geweest .iD nu, wat nieer
weide, wat minder bouwl.ind \vfllielit.().) de'afbeelding ziet iiu n toehook
naast dat rijlie veld van g.iiweii en
liokken, waar de knecht den boei
op garvi' na gaiwe toesteekt die hij
1-t'urig sxinmetriseh \ leit oiideiiwa-
éeii, op<lut hij strak- op den In.bbe-
hgen zandweg niet ('■('■n \crhe-t , >1 t ge
heel niet wrongelukt, naast d,it over
dadig beladen koreim'eld dat \ e!e \ ini-

(eeii \ani is loo g.iiwen)
de dor.-ehstok le werk

of de

van dimi berg gerust
weiden over 't schoone landseha])
trc' 1*^t

wel alleen do spoorlijn x'an Meppc
■n de riiksstraatweg ei

waren er niet
\-an dien berg, denkelijk wc
de n.j. V. V j
dat (le {loorter brood k

ineii

t'ii latei
gaiweii

T I •

. .'esteld of de nieer kun-tni.itigedorschinachine werkt, mudden brood-
|-( irell geeft heide.bloeiende heide : dit
jaar sjn'ookjesaehtig -ehooii, waaruit
n'i'illiardeii bijen honing jniiirdeii . iiek-
fir ziiiwre, heerliike nektar. die zeli-
(h' goden eertijds -ma.lkte. Hotweel
(■(■uwen is dat heide\'eld zoo geweekt
Uoe\'ele geslachten \au iiieimehen
heeft de heide ewerleefd i

IJl I pr: KI- K'K \ AN I I \ \ I I 1  I

lt'"^middeit \an de Haxeitei Is-eli
staat 'dat mooie oude bouwwerk. Ie
middelt \'an bouwakkers, eenw en oud,
waarop door het gebruik \ an -t.diiiest
door alle eeuwen heen een dikke la.ig
teelaarde is ontstaan. (le ziet een
niooi \'(dd bloeiende aardajijieleii , i'ii

ri )gg(h maaier het rijjie

)j.; BV tok E te (',E\T.
el

til
■n

/.aal vindt men één f" dezelfde
waarvan de schoor-

eren uit de 14e
-tukken, gebcn^ldhcmwdeT •
eeuw. Het vroegere refeet^^^''^' é dateeren uit de 14^'
vormt van het kapittelgebouw'"' ^ l^^"nvdem-erdie.i)ing
werk: de i8e eeuw het liie?hmr '"'''"^"ont ^•eel later schilder-wordt het best d( o, dcm jr'? rn^'
""g geheel de nnitatirm w" gevel bewezen, dieonmiddellijk aan de 1 je eeuw én "-"w" lioutbouw, welke de
voorafgegane periode kenmerbt' ! tijdens die eeuw)le kroonlijst gebruikt, solie,- cn ri 1 é rahot ho,„,.R,-,,4,:.\P4Pj;f hl .y ;.at

le = büsloo.,. T gi boiiwell-
"  l^'"l<'^''"Wlcrla„dsch woord, allee,, hier

r) Bylokctc- Cent nog bewaaj-Vlp

d. SI De hooge toren steekt sta-
^ boN'cii t .geboomte uit , 111 de

l^de eeuw werd die gebouv\ (l ; de
w-enteltraj) diegeheel uit steeii is gemetseld werd er later tegen
aan gej.lakt. In i()22 werd deze toren gere-taiireerd door de
commissie \-oor behoud xain Moimineuteii, w .lartoe Rpk, Pro
vincie en (lenu'ente hare bijdragen ga\ en. l)-. ' kerk i- ouder, t
Otidste deel is een Roinaanselu' kaj.el niet rondbogen en ronde

;■ \.in den
en den l'astoor
Werd de k,ipel

er th.m- nog
Z.i)(I

Roinaansche ramen, gebouwd niet toestemmiin
I-hsschoj) van Utrecht, den Deken \ an \'ri(
\-an Steenwijk in iio(). in de i.óde eeuw
\'crbouwd in een grooti' (lothisehe kerk, dit
staat De oude iiuinm bhweii staan, dubliei z.00 hoog or,
getn.kken, ('11 de lengte werd meer dan tweenia.d zooxcel
Ook (lit gebouw werd door Moimnienteiizorg onderh,inden ge-

I'D' .ell llogisdierestaumtieiuet\(Cl (T('lfl}ri .Ki-i .l' vil lllmt-v-i in /I 1 -V-de oor/ X.iak ziin

Ontvangen boekenSI \\-illem Imgvu ^
Zwolle, zond op.,

kvn van huiden tot vk.er- (p
monteeren \au ■ili.. O-l'"''4fi"pliee('n en imt iiialiün

praejiaiatenr en Uatnr,,h,m h.mdel

.

aar te
/■ijn handleidin.g v, ,,,,- ^ artmliek en

van alk- diere 'b bereiden en oiima-
^^•'ndversienng, 1 ew'rken en
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DE GEHEIMZINNIGE

DOOD VAN Mr. SERLES
-M. I''i-:k(.isci.\.llodl' \\

BI'ir EX.

ITDil

Pohi F. F. P. Fins

lii't ooi^rnhlik waaroi)
l'.\aiis den salon l)innrn,qin^ rn,
nadat liij tcNaTf^iads opantwoord
\an /.ijn patroon had pnavaclit, de

i i i iMlaad ontdrktr. Hot is dus duidohjk,
dat Mr. ScrU'> \'rnnoord is tnssclicn (ïcn
i ;id waai-op ('ar\- hot huis \a'rhat zoo-
'A.it lU'ii luinutcu \A)()r /.rssni rn clu'u

waarop hij toru.ykwain zis uur. 83 Miss
t iic,r;or\ luainncrt zich hrsli^t, dat zij ge
hoord heelt, dat haar patroon cUai hezoe-
kiM' gin.dcu a\"ond zeide. Dat waren de

1 Mt-^ti woorden, die liij gesproken iua-ft,
' n 111 de ineeiiing \erkeerend, dat hij in
d.iop gopein-- \-erzonken zat, heiwatti' zij
i i.iar taak en waagde lu't niet iiem te
-toren, 83 Aan iiaar itureau gezeten, kon
/i| (h'U salon heek'inaal o\-i'rzit'n en, ol-
-ehoon deze slechts door lu't \'uur der

l iouthlokken in den haard wrlicht was,
\\,iarl)ij ei'U zwak schijnsel kwam \'an de
hureaulani}), staat xaist, dat het absoluut onmogelijk was,
d.it iemand de kamei" binnen kan zijn gekomen en Mr, Series
C'worgd lu'bben, zondr'r dat Miss (iregoiw dat mi'rkte. lèn
lo('h schijnt dat beslist onmogelijke juist gebeurd te zijn, als
wij aanm'UU'n, dat zij onschuldig is en inderdaad niets van
de heele zaak weet. De (.'enige andere inwonenden \'an het
l iui^ op dit oogenldik, waren Mr, Series' neef, Harold W'ar-
ixirton: JA'ans, de butler: een keukenm(.'id en e(.'n wwrkmeid,

^ De politie oiuk'rzor'kt de mogelijklu'id, dat de misdaad
I  'ogaan is door den inbreker of (k' inbrekers, die in den laatsten
I  i|d de buurt on\'eihg maken. Het is bewi'zeii, dat men toegang
k,m \'erkrijgen \an ck' stoep af, door i'cn (k-r salonramen en,
'•Dehoon dit een heel waagstuk zou zijn \-oor i'cn gu'woon
mcn--eh, is het heel goed doenlijk \"oor iemand die bizonder
\ lug en lenig i^-. 53 Miss (Iregoiw, de jDartieuliere secretaressi.',
w,i- pas een maand in haar tegenwoordige beti'ekking geweest
t -n had in dien tpd alle reden tot te\'redenheid gege\-en. Ze
woont met haar moeder, die weduwe is, in 240 W (,'st Stri'ct,
Drooklvn,en -.taat in ck' buurt zeer goed aangesehrewn. Zij
1- \'an goede familie, die \'roeger welgesteld was, 51 1 heodore
1 '. Series is geboren in lu't huis, waarin hij zoo tragisch aan
zipi einde is gekomen. Als eenige zoon van wijlen Senator
l imothy Series, is hij nooit in zaken g(.'treden, maar leefde
ru>tig win het niet onbi'langrijkt' inkomen, hem nagelaten
door zijn \'ader. Hij had \'eel gereisd en wt'rd alom er-
f. i -nd als een der knapste amateur-\'erzamelaars van antiki-
loitcn, edelgw-teenten en curiositeiten te dezer stede; \-ooral
zijn x'erzameling smara.gdeii had een groote reputatie. Hij
hield zich onledig met het schrijw'U \'an
orii >erie artikelen o\'er edelgesteenten >4'
\ oor een \'ooraan-taand maandblad, en 4
111 \"e!'band lUet dit werk had hij zich win
i'i - diousten van Mi»(iregory \erzekerd.
1 heodore 1'. >erles was \ ijf-en-\-eertig
M.ir oud eu ongehuwd. Het grootste deel
\,m zijn \'ermogen xciwalt aaiiMr, War-
hiirton, zipi neet , eii zulks krachtens het
le-tament \'an diens grootvader \'an moe-
i leiwz.ijde, wijleii Staats-Seiiator limothy

rles, 51 \ oor z.oo\'er bekend, had Mi.
^erles geen \i|anden, en tenzij de theoiie
Wordt aaiwaard, dat er een nieuwe j)oging
lot inbraak en dielstal heeft jilaats gehad,
kiin de politie geen enkel niotiel \'inflen,
I .en \'luchti,ge iiweiitariseering heelt niet
• i.ingetoond, dat eenig \'oorwerp \'aii
w.iarde \"ermi>f worilt. 51 ( oinmissaii^
(  ,ir\', in wieiw district de misdaad isge-

,  W'irdt bijgestaan door ulle be-
Miai'e rechercheurs \'an dc ( enlrale

Kc( liei'clic, onder andere door den man
[|ie algeniccii uls de beste erkend wordt,

i -nde fimmie" Hhmt, wiens naam
o->mg \:in talrijke \'an New

,. I .isjie

aan de ipji
Fi'ln F. /•', P. liilis.
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meest geheimzinnige misdaden w'rbonden is.

reputatie een
op der

Ook

gun-

districtscom-

gerust zeggen, dat het ont-

Yorks meest geheimzinnige
("ary is e(.'n detectiw' \an grooti
stige uitzondering op de meerderheid
missarissen en men mag
rafelen wm wat een der nu'cst sensationeele en onbegrijpelijkt
moordgeschiedenissen der hoofdstad schijnt te worden,
hoofdzakelijk zal afhangen \ an den arlx'id en de bekwaamheid
dezer beide mannen", 53 Ik zal verdere krantenberichten

ow'rslaan en dadelijk tot het onderzoek \-an den lijkschouwer
ow'rgaan. Dit le\'erde een kort, maar dicjigaand onderzoek
oj) naar het lew'ii wm de jiersonen, die onmiddellijk met de
misdaad in \-erband stonden, en een \-erslag wm al wat zij
dien dag gedaan hadden. Dit onderzoek was inderdaad verre
\'an ojijieiwlakkig. De \ erschillende getuig(.'n werden terdege
en o{) alle jiunten ondeiwraagd. Ik behoef hier niet uit
te weiden ow-r ck' getuigen\'erklaring \ an 1'A-ans, den butler,
daar dit nog al uitx'oerig was; maar allei'ii een rij \-ragen boek-
sta\'en, met zijn antwoorden, voor z.oo\'er deze betrekking
hadden o]i di' zaak. 5! ,,\\'at deed u, nadat u Commissaris
Caiw den eersti'ii keer had biimi'n gi'laten?" ,,lk waarschuwde
Mr, Series, die op (U' bow'UW'rdiejiing was, en ging toen teru.g
naar mijn werkkamer en ging x'oort met zihwr poetsen".
,,\\'aar is uw werkkamer?" ,,1'arterre, achterzijde. Als u het
huis binnenkomt, is de muziekzaal aan uw linkerhand. Dan

\'()lgt de eetkamer en dan mijn werkkanii'r, die door een liftje
met liet keuken-sousterrein W'rbondeii is,.-Van den anderen kant

\'an de \'estibule is de salon en de bihliotheek," ,,1' kunt
zeker uw kamer nog langs een anderen weg binnenkomen dan

ICIEE OE DEN KERK'EOREX r.i.V HAl'ELTE.
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<loor Ce cnCc^t^am^r Jdoor de "'"'■itfr uTtkomt". „Kunl " 7'';;;-„'"ï,,let <Ht
die op de vest ™lo „Neen; dvSf'vele vcbj ' kunnen eien 'd KW-mc „
:i'dfstraaidem- - "innenkonit^..^-,';,,,.'.; „is ..
„ok de deur van don ^ J,, «|„n hooren spreken A
in die kamer staat, icn t ,at(vm gesproken woidt.lidoel als nretnorn^^;;;-^ ,^ ". JjUy-od^eld,
S?'" - Cmrmrissaris OUT
maar natuurlijk kon u hebt niet scheip gc
alleen hun ^Ounmen gchoo ƒ - __Xiet voor zoovel kluisterd? Niet speclaa u^^^ best, luistervink t
mij kan herinneren. Ik be k j^eantwoordem despden." .Wees z^o ^e deur van elen sa cm al
vragen te liepalen, M . ^ hoorde, dat Mr. Series ze-
dien tijd gesloten. ,, ^„,idt u, zelfs met ge
sloot, toen hij ongewoon geluid in den salonsloten deur, ongetwijfeld \\e g vallend
gehoord hebben ^hvooibeeld het_ geii ^
lichaam, een kreed of "'''j k- Hoe lang bent uin de-
hebt mets tijd, behalve-teien ik

heb en dat in den salon op het viiui-

na ele- komst \ an
Commissaris C ary .
,,U hebt het vuur
in den salon bijge-
\'uld, bent een paar
minuten met C om-
niissaris t ary blij
ven jirate-n en hebt
loe-n Miss (iregory
1 )innengela ten, waar
na 11 naar uw werk
kamertje- te-rug bent
gegaan om wee-r zil
ver te- gaan jioe-t-
se-n?" , ,jawel, mijn-
he-er, e-n elaar ben
ik ge-ble-ve-n, tot ik
hnerde- dat Com
missaris ("ary en Mr.
Serie-s elkaar goeden
nacht we-nschte-n.
Toen heb ik elen
connnissaris iiitge--
late-n. Dat was Z()e>-
wat tien minute-n
vóeu" ze-ssen". ,,Wat
lie-bt u elaarna ge
daan nadat u de
eleuracliterdenCoin

r ri] /iin ve rkhiiiugton be-e-e-elig ' ^ d'ige-n bij

voorkamer op de bovenste-

,  , ,,,.t telt aan In-t he-ht, ela:

l<niiier was gi-we-e.st, eei,
van \aif uur al, tot hij\erelii'P"^k-

door ICvans geroe-jie-
Hij kon nu-tp-eu nioge
gissen
inbreker was

n we-r

v,,udrnni«„„i
d u<i ]-odcn N'oor den moonl

Icz.e- h -t wi-rk van (vii
1- iiivt-, \'an de- pi'ha- aangc.

inbreRe-r was - en 'v.aag, "f hij Inj zijn oom gelegenheden van z.jn ^»;,i,,„,<c-n, antwoordde- hij bevesti-
h.geerd was toe-n er w a. k

hjkiu-idlei gkv ... ^ J , .-,e (lat el
iH-halve dan de the le

h.geerd was toen eo - "' .V, en van Kate (u-ogar, de- keu-
gend. SI De Y"viidd ètein he-t we-rknie-isje- , kan ik stik
kenmeid en Lama . i-euke-nnie-id was den ge-heelen
zwijgend voe)rbijkY|n, ^ haar ke-uke-n ge-kome-n. He-t werk-
niiddag en '^^'''"^1^0 n n uir haar kaïnei" ge-gaan om zich te
me-i.sje- was om mjI u antwoordde- zij:
klee-de-n. ^ hte-ruit De' deur was ge-sloten gewvee-st.]„,ve-nst(-ve-relie-jung, aehte iuit.

III.

I  Afiss Is-d)(-l (Ire-geirv, i" ulle- e .pzie-llten drS3 Daarna kwam - Ir ,,jtei-st sche-rp ve-rlmeir werdbelangrijkste- getuige- wi.-^^ee^^^ j),.laii,gn|kste - vragen en
afge-noine-n. Ik zal ' < ,. „-tnrldcii. . ,\\at was uw
haar antweieirde-n daaieip j) .j uur ])e r avemd. he-,uvv.,u.- uvrkt.jd 1„, .viy s-' .-- a> ■ I J,,. ^„,,,,.„,1,.
iialve- Zemdags; van vijt te.t ae tit, op w. ilce-rele u

'  -s.;evï'.v^y
. -iCV-sï ••

Hcrii')

ine 'e".ta I
. ..1 •!
(looi w a

Foto R

A.I.I.V I.\ RIJ mooi.

staan, eeiii
maar

niissaris geslote-n hadt?" ,,Ik bleef bij de- saloneleur staa
te vrage-n eii Mr. Se-rles het licht ween hebben eipgedraaid ;
hij scheen zoo dieji in gejieins verzeinken, dat ik maar deieir-
licp. Hij kon neioit hebben, dat hij gesteiorel werd als liij eiver
iets nadacht". . .Hebt u ojrgelet, wat Mr. Series op dat eeeege-n-
hlik deed ,,Hij zat in den leuningstoel hij het vuur te rooke-n".
,,Kunt u, in de saloneleur staande, ]\Iiss (Ire-geirv's sehrijftafe-l
m de bibliotheek zien?" , ,Ja, mijnheer". , ,\\'at ele-e-d zij?"
.,Zq beet op haar jx-nhouder en scheen naar Mr. Serli-s te-
uj ven naar zijn schedel, bedoel ik, want hij zat met ziin

Y*"'"' geloeif ik niet, mijnlu-er.In stond precies in de deur. Ik ben niet de- kame-r in-
j  Pj terugge-keerd naar uw werkkanie-rtie-nu1-.vn I S^'lY'vcn tot u de deur moest openen, tie-u mi-

mijnheec"' Car\-:^" ,, ]a,
den salon' Iu'kY '"i ™ tussche-ntijd hebt u geen geluiel uit
't geh^icU e 1"™'" ,Y(mdt u
de eerst, . iemand de trap was afgeloopmi die- A'ai
hN voert pY.MiLcliie-nine;dikke Smvrn-j had. Op de trappen ligt een he-e-

a

. .\Va
OJI tijd? '
.  , ,\Vaar-
I I , ■< -n hal!

uur to laat i -p 'Lü
•,i\-oud van de-r
nioord Maandag
den derden Maart?'
, ,Lcn ongev al in fleii
( In derg rOn ,Lclien

)i )i irw i'g' ' . . .\\ e-lke-ii
weg nam 11 niee-stal
v. in uw hiii-~ naar
Mr. >ei le--" , .Ik
nam alti|d den on-
dergn jmLehi -n trein
van .\l kinl !■ .\vemn
natlr de \ , ■, rtieiidi
Mr.iat , Ne\\-\"ork.
1 ).in lieo ik westelijk
ii.iar d< - Liltii .\vi-
niie, zuideliik naai
de kiende Straat.'
. .Hebl 11 dien weg
ook gevolgd . 'p'le--n
beWllsteil a\ , 'nd.''
. .jawc i". . .Hor
kwa.unt gp ,ian elr
betrekking luj Mr.

eenig--/in>". . .WatSe-rle-s? Ke-nde- u hem van vroeger:'
he-eloeit n daarme-e-?" , ,I)at zit zoo. Mpn \ ader had inder
tijd antikitoiten en edelgesteenten ver/.anuld, e\enaL Mr.
Si-rles niet als zakenman, maai uit lielhebberii
Toen mijn vader zijn vermogen luid verloren, n

amateur.

le> publiek
es versi-lieiden --tukken gekocht. Dp

du- manier kwamen mijn moeder en ik peim.onhik met Mr.
Series in connectie, Hi, wmt, <lat ik im)n v ader gelmlpeu had
zijn collectie te catalogiseeren ; dat ik we] wat v ,m dit onder
werp alwiO. Ln toen hij opzieh had genomen voor lu-t
l'lad een monograhe te selirijveu
van j)artindier secretares-e j,.,,, • '

Tk?C',|.,l'''h!'';T''Sr',' kw,„„ ,k d, ,ds' ; .. '"'"'"S-""' l,„, vnlornlmaai late, werd nuj t,- keuim

<hr2-e2vmstè l2s;ti2ds part;e2;^ -eumhte." „Kr werd u
, ,Hebt u dit - Juk ^e, 1 et ;u-,.^se aangeboden

gt-veild en heeft Mr. Serie

vaK-

bood Inj mii de betrekking
. .W a- dit een tijdelnke ol

n  ik niet
ai'tikel V

tege\-en, dat het ecu

, ,Juist'
oorst(d aang k hgeen beslissinj

i"v<len(-n". ,,De jurv zo'u
Wellen, IMiss (iregorv

v
genome

1

n

nic
u komen met de

zou nemen".

enomen -
. .Waaiom niet:"

''Vel willen Weten
-'N u 't weten wilt

li*' ik ( )]) 't
1 1 • • m -N u, : 11

;:TLi;i„?s''s '«-o-a,.,, „
werkzaamheden, d,e ,], d.ianloor op

ad nog
'er^i lonliila

Welke die redont'ii
ik wa- ho-

had, in hotsing

(.ILcn/? vt'rviJgd}.


