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, ■^'^£71 gelieve alles wat de Redactie of de Admi]iislratic van ditweek-

betreft te adresseci-en aan dc Uitgcvcis Scheltema & Holkema's

öOekhandel, Rokin 74—76, Amsterdam, w('/,/(.•

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.i
i\
de Adniinistiatic van het M'eclibUiil ^jEuitcn".
om daiVa-eer een aiemee e erbintema aan u- gaam. zoo liad
^xtdclijke
naamojen„voor
adresvermelding
wordt verzocht ook achter op dc foto's.
Tevens gelieve inen achter of de foto's duidelijk aan te '•eren wat
7<oorstellen.
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en ook is het anders bij de inboorlnpgeii int de bmnenl.imh n.
die nog niet met anderen in aanraking zijn gekomen In

Uitgave vao SCHELTEMAHOLKEMA'5 BOEKHANDEL
K.Oroesbeek 8r Pa.ul NoKoff ~A LI STERp/\

Djiaal bijviiorbeel.l op zijn tavee en twintigste P""
zi n zevende vriillw. „IJ de gegoede mlamleis. v.l.il Ml
mogenskwesties mee spieken, gaat dat natimrlijk iimimv
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-
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het g(.'niakkelijkste ,gi'kozen

seiian.g!

Findelijk wasalles klaar, de boot ,gereed, alle-gejiakt en m de

Su.m.vtra's oerwoud en oEKMi-:Ns( in.:x
Uit hel Hougdiiiisch

boot geladen.Den \-olgenden morgen om 7 uur Z' luileii w ij er \ andoor gaan ; nogi.V-n nacht in een bed .Rcslajien. dat wa- liet eenige

door Wilhi-:lm \'olz.

F inlioorling, die zelf een materialist is, heeft er slwhts

besehavingsgenot, dat Balembang mij bii-den kon
en dan
den Rimha in, weg \"an alle W'i'stersche beschax ing. om daar.

\ zelden begrip van, dat men zich voor iets bijzonderV-in
inspannen, dat men de gemakken ^•an het uiterliTke
leven op kan geven, om innerlijke kennis op te doen •

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

"ivKt
tc-ge,, »lk. „,„gdi,k, „.tvhiKlig.. g.'!,,a" " h'"P;^
puil nijn kiiuk'rlijk vurstiind liet nut niig \-.|n i-.,.',

jirecies oji tijd, \"an wal stak. (iji zulke 00,geiiblikken nu rkl

t
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; daarom
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ooi- r" .
,s<>( sdu-nsten,
welkehetdensenang-zijn"
gevoelskring,
het innerliih

laten wa'diten en ademloos kwam Djinal met een enonn
pak met brooden aan. Hoopk'n xcr-clhllendc x riii hti -n w.ireii

ai ein innerlijk ondervinden en genieten dnizi-nfD-,Mirli

^..■un i.pjvinding. gu..,. Inuis,, gn™

'"ZZ'Z

afWlcn dat een persoonlijke f^adachtengaiï ' jV
innerlijke 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 -

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

o'

S3 Het was een frissclu'. heldere mor,gen toen de boot, x riiwel
men
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recht
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goed-

liet
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der bi'sclia\-in,g nog bieden kan: de bakker bad oji zich
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
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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'teii
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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 boomuaaiden 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;

15

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 \'erbaz.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

ook de natuur schijnt te slapen. In een dun nachtpak, met

er heerscht rondom ons alweer rust en stilte

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,

doode boomreus is ter aarde gestort en heeft in zijn \'al een

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

- een reeds

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

zich reeds hier en daar een stuk bosch of oerwoud, maar het

het heen kan kijken. Iten dichte groene sluier bedekt de \-erborgenhedeii \'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

bebouwde land heeft nog den bowntoon. Langzamerhand
komen wij echter in het onontgonnen gebied; de dorpen

zaam zijn wij OJ) de smalle waterstree]), die zich door het
onmetelijke oerwoud heenslingert. S3 Maar het houdt ons

wcjiden zeldzamer, eenzame streken,zelfs grasland,\"ertoonen

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

d.m verandert langzamerhand het tooni'el. Wel w-rtoont

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

Sjieelt haar schitterimd licht, en heel in de hoogte tusscheii
de \a)oruitsteki'nde boomkruinen komt de lu'cte blauwe

-trekt het maagdelijk oerwoud met zijn oneindig doolhof

hinnel te \'oorschijn; hoog naar bo\'en moeten wij kijken,
om de smalle heldere stree]) \ an het \'roohjke licht te zien.

\ an torenhooge boomen zich langs den oi'W'i" uit - dood-ehc stilte alom, slechts wrbroken door het regelmatig

tusschen hooge ki'rkermureii. SI De zon bi'reikt haar topjmnt

Wij zijn gi'N'an.gi'U, giuaingenen \'an het oi'rwoud; ingesloten

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

en schijnt nu ook met een \'erzen,genden gloed op onze ge-

iioven

de

uitgestrekte woud. De dierenwereld slaapt

groeid

met een

andere

kruin, alles

otnslingerd

en

saamgi'-

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

\'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
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 staiielen 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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DE BOROBOEDOER.
uitge\'oerd als het o\a'rige werk, maar het is \'an ecu luiehtei"-

II

K zinnelx'C'ldige l^etcekenis van livt geheel, die liet
onderstuk vierkant deed worden, niet naarde\-ii'r wind-

heid die aan fahrieks-jirodueteii uit oii/.eii tijd doet denken,

vergelc'keii hij het te \-oren geziene. S3 Om" deze bedoeling

D
1 enheid van het aardsche en \-ergankelijke naar de eenheid \-an
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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

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

tot (H'ne daarmee in harmonie zijnd oratorium of sympiionie,

opperste heiligdom. Xü \"ormt de twaalfhoekige \-orm \'an
het plateau met zijn laatste nissen met beelden, geen inleidingtot de wijde kransen met dagobs, ol liex'er, passen deze
kransen slecht bij den x'orm \'an het onderstuk. Men x-oelt,

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 jandiKalasan hi't model le\'(i"de. Si \ ier trapjien leidden door
breiik' gangiii naar dezen micldentempel, de eigiiilijke

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

■^toepa, de gangen geflankei-i'd door rijiii Ifoeddha-beifden
tel' weerszijdiii ; het boxiiiste tiii'as, \ ;in waaruit de hooldl iiiipif oprees, was met piachtige b.dustradiii algeslotiii,
w.iar in het imddiii no.g eenmaal zulk eiii iijne, karaktii'is-

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

■, i ilmaakte, als 'n resunu' \'an \ii'he\'en orde \'an al het te

eeiiig bouwwerk tot een heiligdom stempelt is toch het

l irki - poi irt, doch nu kkimi' (ü meer a jour bewii'kt, het geheel

\ 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,

bouwkunst, is immers niet de gevel , het uitwendige, Ime
mooi dit ook zijn moge;
maar het wezen, datgene wat

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'olmaking 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
de ]■ > andere dagob- i Ie daar gejilaatste beelden, de grootste
is met de grooti

da.gob s'ertooiit niets dat ons ;i;m hare beslemming doet
denken. Zij is geheel gesloten roiidoni loopeiid ziet men
niets dat ons doel s-ernioedeii (kit hierin de gralkelder

is mét een groot en een klein vi -rtr-k, waarin vernme
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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
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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 gelooPkraeht die de middCneeuwsehe kalhedi'iden tot ^land bracht ,
was ook aanwezig hij de stichter.- \-an dit groote Doeddh.i
monument.
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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.
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DE BOROIlOli DOE E. EEN DER DERUEI.E rEI-IEES 01' DE EERSTE (;AI.ERIJ.
i l.it wc np (m.iti'xccr cli icdui/cnd niijl \an dc naaste kust

te blijNen, wij wisselden elkaar dus af in hel boos worden en

waren, want als men op den ()ce;ian rondzwerft \ an het

\loeken o\"er het lawaai, dat de zeilen meenden te moeten

I ene eind \ an de atirde naar het tindere, dan houdt men

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

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-

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

duldi,g, die zeilen, zij trokken aan de schooten, zoodat die

\ lijtig, nuiar snurkte toch luid, en heelemaal \'ooraan, op de

knarrend en jamnterlijk piepend heen en wei'r gleden in 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

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,

hart ons a;in niets storen. Dat di'den wij volgens alle regelen

,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

\'an de kunst, wij la,gen te soezen, scholden, als het spektiikel daarbox'en ons te er,g werd, matir sliepen toch het .grootste

-la,gen

kom, laat ons trekken, kom, zet uit, kom, laat ons

xoortvliegi-n over den Oceaan, xooruit, op huis aan '. SI ja,
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DOOD VAN Mr. SERLES
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li 't ooi^rnhlik waaroi)
-M. I''i-:k(.isci.\.

l'.\aiis den salon l)innrn,qin^ rn,
nadat liij tcNaTf^iads opantwoord

\an /.ijn patroon had pnavaclit, de

i i iiMlaad 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

waarop hij toru.ykwain

rn clu'u

zis uur. 83 Miss

t iic,r;or\ luainncrt zich hrsli^t, dat zij ge
hoord heelt, dat haar patroon cUai hezoekiM' 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,

Pohi F. F. P. Fins

0/> DEN HAVKLEERBERG.

\\,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-

Yorks meest geheimzinnige
geheimzinnige misdaden w'rbonden is. Ook
("ary is e(.'n detectiw' \an grooti reputatie
een gunstige uitzondering op de meerderheid der districtscommissarissen
en men mag gerust zeggen, dat het ont-

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

ixirton: JA'ans, de butler: een keukenm(.'id en e(.'n wwrkmeid,

dezer

^ De politie oiuk'rzor'kt de mogelijklu'id, dat de misdaad

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 boeksta\'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

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

beide

mannen", 53 Ik zal verdere krantenberichten

ru>tig win het niet onbi'langrijkt' inkomen, hem nagelaten

huis binnenkomt, is de muziekzaal aan uw linkerhand. Dan

door zijn \'ader. Hij had \'eel gereisd en wt'rd alom erf.i -nd als een der knapste amateur-\'erzamelaars van antikiloitcn, edelgw-teenten en curiositeiten te dezer stede; \-ooral
zijn x'erzameling smara.gdeii had een groote reputatie. Hij

\'()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

hield zich onledig met het schrijw'U \'an
orii >erie artikelen o\'er edelgesteenten
\ oor een \'ooraan-taand maandblad, en

>4'
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, Warhiirton, 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 beMiai'e rechercheurs \'an dc ( enlrale
Kc( liei'clic, onder andere door den man

[|ie algeniccii uls de beste erkend wordt,
,. I .isjie
aan

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

de

Fi'ln F. /•', P. liilis.
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... ^ J ,
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inbreker was
was - en
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„ok de deur van don ^ J,, «|„n hooren spreken A inbreRe-r
legenheden van z.jn
^»;,i,,„,<c-n, antwoordde- hij bevestiin die kamer staat, icn t
,at(vm gesproken woidt.

lidoel als nretnorn^^;;;-^ ,^
S?'"
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maar natuurlijk kon

u hebt niet scheip gc

alleen hun ^Ounmen gchoo ƒ -

luisterd? Niet speclaa u^^^ best,

mij kan herinneren. Ik be

spden." .Wees z^o

__Xiet voor zoovel k

k

luistervink t

j^eantwoordem de

^e deur van elen sa cm al

vragen te liepalen, M . ^
hoorde, dat Mr. Series zedien tijd gesloten.
,,
^„,idt u, zelfs met ge
sloot,
toen
hij
ongewoon
geluid in denvallend
salon
sloten deur, ongetwijfeld \\e
g
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 viiuina

ele-

komst

h.geerd was toen
toe-n eoer w- "'a. .V, k en van Kate (u-ogar, de- keugend. 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 werkniiddag 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.

Is-d)(-l (Ire-geirv,
i" ulle- ve-rlmeir
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sche-rp
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haar antweieirde-n daaieip

,. „-tnrldcii. . ,\\at was uw

j) .j uur ])e r avemd. he-

,uvv.,u.- uvrkt.jd 1„, .viy s-' .-- a> ■
iialve- Zemdags; van vijt te.t ae tit, op w.

\ an

Commissaris C ary .

. .\Va

OJI tijd? '
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, ,\VaarI I , ■< -n hal!

(looi

,,U hebt het vuur
in den salon bijge-

w a

u

uur to laat i -p 'Lü

' -s.;evï'.v^y
. -iCV-sï ••

•,i\-oud
van
de-r
nioord
Maandag
den derden Maart?'
, ,Lcn ongev al in fleii

\'uld, bent een paar
minuten met C om-

niissaris

I J,,. ^„,,,,.„,1,.

ilce-rele
ine 'e".ta I

t ary blij

ven jirate-n en hebt
na 11 naar uw werk

( In derg rOn ,Lclien
)i )i irw i'g' ' . . .\\ e-lke-ii
weg nam 11 niee-stal

kamertje- te-rug bent
gegaan om wee-r zil

v. in
Mr.

ver te- gaan

nam alti|d den ondergn jmLehi -n trein

loe-n Miss (iregory
1 )innengela ten, waar

jioe-t-

se-n?" , ,jawel, mijnhe-er,

e-n elaar

ben

dat

natlr de \ , ■, rtieiidi
Mr.iat ,
Ne\\-\"ork.

Com

missaris ("ary en Mr.

1 ).in lieo ik westelijk

Serie-s elkaar goeden

ii.iar d< -

nacht
we-nschte-n.
Toen heb
ik elen

connnissaris

niie,

ook gevolgd . 'p'le--n

wat tien minute-n
vóeu" ze-ssen". ,,Wat

beWllsteil

lie-bt u elaarna ge

Foto

R

niissaris geslote-n hadt?" ,,Ik bleef bij de- saloneleur staa
staan,
te vrage-n eii Mr. Se-rles het licht ween hebben eipgedraaid ;

eeiii

maar

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-nhlik 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 teuj ven
naar zijn schedel, bedoel ik, want hij zat met ziin
ik niet,
mijnlu-er.
In stondY*"'"'
precies in de deur. Ik geloeif
ben niet
de- kame-r
in-

Pj

terugge-keerd naar uw werkkanie-rtie-

nu1-.vn I
S^'lY'vcn tot u de deur moest openen, tie-u mimijnheec"'
Car\-:^" ,, ]a,
den salon' Iu'kY '"i ™ tussche-ntijd hebt u geen geluiel uit

't geh^icU e
hN

dikke Smvrn-j

Se-rle-s? Ke-nde- u hem van vroeger:'

voert pY.MiLcliie-nine;

a

eenig--/in>". . .Wat

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
gt-veild en heeft Mr.

amateur.

le> publiek
Seriees 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 vaK-

l'lad een monograhe te selirijveu bood Inj mii de betrekking
van j)artindier secretares-e j,.,,, • '
. .W a- dit een tijdelnke ol

Tk?C',|.,l'''h!'';T''Sr','
s'

; late,
.. '"'"'"S-""'
maai
werd nuj t,- keuim

l2s;ti2ds part;e2;^
1"™'"
,Y(mdt u <hr2-e2vmstè
iemand de trap was afgeloopmi die- A'ai
, ,Juist'
had. Op de trappen ligt een he-e-

a\ , 'nd.''

. .jawc i".
. .Hor
kwa.unt gp ,ian elr
betrekking luj Mr.

Hcrii')

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

daan
nadat u de
eleuracliterdenCoin

de eerst, .

Liltii .\vi-

zuideliik naai

de kiende Straat.'
. .Hebl 11 dien weg

iiitge--

late-n. Dat was Z()e>-

j

naar
, .Ik

van .\l kinl !■ .\vemn

ik ge-ble-ve-n, tot ik
hnerde-

uw hiii-~
>ei le--"

kw,„„nai'tikel
,kik nietV d, ,d
l,„,

vnlornl

tege\-en, dat het ecu

-eumhte." „Kr werd u

, ,Hebt u dit -v oorst(dJuk
^e, 1 et ;u-,.^se aangeboden
aang enomen -

geen beslissinj

genome n
.Waaiom niet:"
i"v<len(-n". ,,De jurv zo'u ''Vel .willen
Weten Welke
Wellen, IMiss (iregorv

k h ad nog

'er^i lonliila
die redont'ii
ik wa- ho-

-'N u 't weten wilt
;:TLi;i„?s''s
'«-o-a,.,,
„li*' ik ( )]) 't
had,
u komen met de
1

nic

1

1

zou nemen".

•

• m -N u, : 11

in hotsing

werkzaamheden, d,e ,], d.ianloor op
(.ILcn/? vt'rviJgd}.

