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JN DE DUISTERE RIMBA.
SuMATRA's OERWOUD EN OERMENSCHEN.

.;) Uit het Hoogduitsch
DOOR Wilhelm \'o].z.

L boot vermijdt de hinderlijke stroominj^ en ftlijdt
' van de eenc kronkeling in de andere owr liet geel-

groenachtigc vuile water, h^en smalle landtong \'er-
—  toont zich, rottende stammen liggen daar opeengesta

peld. Maar wat is die groene stam daar.-' Het oog blijft er onwil-
U'ki'urig op rusten. Die regelmatige fijngetande omtrek? hu
is geen twijfelen mogelijk - een reusachtige krokotlil, dir-
zicli tiaar nog half in het water lig.gend, in de zon h,gt tt>
koestelen. Duidelijk zijn de koji en de een weinig ingetrokken
klauwen te herkennen; x-an tijd tot tijd gaat liet kleine oog-
even openom zich dadelijk (iaaroji weer te sluiten. Ook de
geweldige beheerschier der stroomen be\-indt zich onder de
macht der x-erzengende hitte; half ingedommeld ligt hij daar
ui neei De roeiers worden gvwaar.schuwd en geluidloos gaat

'T P'Hcht
diepe stiltV'r "loiiMei-; een seherjie knal \-erbreekt de
V- -u-in l^'>n-elende schu.immde waterbergc.iiin als een zwart ojLspattende massa, het reiisachtim'-
wo^ wiider• W" ligt het ondier onbewegelijk dood ' j),. -li-in

boot op hed 7-mrl . 1 ™ minuten later knarst dehet oog getroffen en deT"^'
gespletvn, zoodat X ] '>P^'n-geweldigc ondier- het li-iX^*"'!] l'ggen. Dood was het
nwddcarnKm niet ln l <mivang. dat im-n heteen meter lang- het' w-.VT*"" de groote koj) was
""it gezien iiad' i,S voc'd h n krokodil, <lien ik nogVerstomd van verbazing liel hi- ' ''''
slag met zijn staart zr,n , . -1 , "eergeveiden reus, iVnHoe nietig is toch de niêiXclfd' verbrijzeld hei,lH-n.
een stukje lood, nog geen vineeH 'l ' en toch
reus te vellen. Een sidHoElioe geweldig is de natuu • ''1'" "x-erweldigt mij -
f'j'n trotschophunkracÏÏ ;,! T ''^-'"""'sch het oerwoud im t

" "--st he, to

liet
groot, zo<
zijn x-oorge

,^.,.l,le ondier was over-van Imt^ ,'"n,rM ben oor/aak eii gevolg,
,,nex-enredigiiei'i „„mst. -r, was mij te

lo'xl en liei ^ natuurlijks zou
-  Oj igestaan en

beid.
wi-ldigeiid. de ,

nietige stukji • • i,;|-
„lat het nnj eigcnlijK

komen, wanneei ^teik was die onbt-
ons x-erwoed zou zijn , d {rok en Imks en rechts;™s,G indruL '(jfL (i' lu, ( SI IV r,«rs
<l,.n s.lir<ia van „ |,<.t lan.l, .laii.lvTi vr om hven,
trokken het diei g<- 'U - ncn ' Hallo, joii siioex ei , xvaar is
sprongen op zijn rug en '^1 ^ vraatzuehtig doorj, Kna.tv kracht - g'" , na,ar .Vn -dw
onzt' watrn-n zwGiiinun. ^ p.Hilrii mt. Nu kunnen
gflost (-'H nu lif;" l-ann'^ uit \ ^-^aan."en strekt je pj
XXlj opweer rustig in onze kano
Umiiend en jrratend -3 ,,,.,-11 er
en roeiden de boot in siic ^ gebeurtenis.
door opgewekt en sj) . s |j j , ,p, ,(lil In-eft wel een ge-Iw.n van lieii z-aig. V UiolH.^
xveldige ki.ubt - .1 .. .mleft dan nnu-t lii] sterx'en!"

als,ic-|-o.acanrajn,hc .-
SI \'an deze oji.gexvekttn i<l
sneller roeien aan, eii met

door;ge slagi-n st

ilet xvater De mannen vrooiijktt-n t-lkamh-r o,, „n-t z^iggenm (E gehcfkoosdt- geïm,,nA-is.-enle spotdielit les. xxaai m-e ZIJ
XandtT met zangen xvt-deraiilxx-oonl j-knigth-n. xv.-erkh-nkcn
door de lucht.

, ,Hee, holla, je bebt kin.ge rnnien
En komt to(-h niet x-oornit.
je bebt lange bet-ndereii
.Maar zxx-akkt- armen.

SI Waaroj) een ander gex-at antxx-oorddt- :
. .Hei', iiolla, xvij liebbt-n lan.ge bi -t-ndt-rt-n
maar sterke anm-n.
En ais de 1 oe\\-an ons tabak ,gt-t-tl
dan kunm-n xvij snel rot-ieii . . . .

SI De zon gaat ondi-r en het xvordl xxat koeh-r: x'ódr mijn
zonnedak geniet ik x'an de alxvisselin.g xaii lii-t natnnrtatereel
dat iedere boek, iedere kronkeling inij biedt, ha-n paar
..lódangs" (dat zijn in het oerwoud ont.gonneii njstx-elden)
liggen bier en daar x-erstrooid strooniopxxaarts. l-.t -n xisscher
zit in zijn kano bij de kust te x-isselu-n. l-?i-n boot met babbe
lende x-rouxven en kinderen komt ons, xan het xi-ld tertig-
keen-nd, tegen. Daarna neemt de zxvijgi-nde Rimba ons
xv(.'er OJ). Dl- zon sjn-elt nu nog heel hoo.g in de tojgx-n der
boomeii, het xx'ordt tijd een hmdingsjilaats oji te zoeken,
om ons eten te bereiden. I-jen xxat lioogcr li.ggi -mh- landtong
is gaiixx' gex-onden. en aan een doodeii in liet watc -r li.ggcnden
lioomstam xx-ordt de boot x-ast.g'ebondi-n, .Spoedi.g br,-imlm de
x-uren en heerlijk x-erfrisseliend is het bad. iL /on daalt,
en bijna plotseiin.g heersclit ei' een diepi- dni^ternw. ,il- met
een toox'erslag x-erandert het tooneel xan bet oerwoud.
Weg is de stilte. Hard en snerjieml is het gez.mg lier -.prink-
lniii II , bun geZiin.g en gellnit klinkt hel en eentopig deii ge-
lieeU-n naelit door, zomh-r een oogenlhik op p houden.
Overal in lu-t rond en aan dm ox i-rkant van de rix ier weerklinkt
het tropisehe naehteonei-rt ; in de - \-ert< - hoort m
der uilen, oxer en xveer een zich x-ei li, -/ende

nu-ju ,-en nm-htxe>gel.Dj nal dc-kt dm koller, <he als tafel moe t ebe-ust eleu-n e-n zet
-and-me '"'Vi Xi ''v '■vOer, ehen ikandaag gese-lmte-n lu-h, .s ie-twat taan He-t la,etste- stuk

bieeexl, le-e-els liarel e-u be-se himim-lel
OJ-) te bakke-n, xvee-i

en

11 l ie-t gi-reeep
roe -p e-rge-ns in

\Vi >relt ele ieii- he-t lleig eellS
■"ct „,.i kt. 'Kr rmaar en kijk in eU-n <le,nk.-re-n'lu"
zeeee he-erlijk zitte-n 1)1] e-e -n sigaar kan menle llt

gebabbe-1 ele-r re)e-ie-rs'!-n"t?!'i '''"kkzaine -i h.iml x e-rstomt het
in de- be.eime-n e-n stniil-!. 'mj lie-e -n. Remdoin

ce-n lie-hte- keie lte - ele ,c| g,de- s])rinkliaiu-n
Met eIe- X ' e-Uge- ki

■-e -ntenng tsjirpen
l,iele-re -ll 1 )e-XX-e-

ae-litige
die-us titielii

,Ee X-lue a])pe -nel /\\e-e-ft-ht be ix-e-n de- l,o,,t

vermetel- ].

.ge'n.
' ■' ■11 11, 1 1 1 11 /x\ .1 luxx in sponk-

teetel- et bot • klinkt h,iar nieln-k;d)be-lt he-t X\ate-r te-ge-n be -i"^ ' ' 1 ^vate-i- x\a-g-ste-rft ; zacht
deenke-j-e- uae ht elaalt Ue-e-r • He- x iiicn g.mp mt e-n he
;i^me.rge-ns emtwaak z.nn xvn "
11^ tnsch e-n ke„-l ;,lle-s is x- 1 '

g.i.m mt e-n
>e eot . sa .\ls ik

' nu le -iw e -g ; ele' lucltt
h-e -n ke (ji keikende

"P- He iiuloni ons he-e-rsch'
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alom hudnjviglu'icl: (lui\-rn vliegen in snelle vaart langs den
oewr, pnds zit een irraclitige purperreiger op een tak een
M-hot dot't hem naar biaicalen ^•allen. De knal wordt meer
malen door het (Ha-woud herhaald. Hij het naderen van de
lioot zoekt een apiadamilie zieh luid schimpend en snaterend
m \'(.ahgheid te hnaigen, tta'wijl ginds aan tien anderen oever
laar heele troep op een in het watta- liggenden dooden boom
kunstiar maakt tar uit de ri\-ita- drinkt. Zoo worden zij een
gtanakkehjken buit voor tUar krokodil. Daar weerklinkt'door
de lutht een hard gezaag, als van een .schrobzaag, en met een
luid Ong-Ang - Ong-ang komen drie neushoornvogels kras-
>tarde aange\-logen en \'allen stroomafwaarts op een \-rucht-
boom neer. kuai rooibogel zweeft over de ri\-ier heen, oen
andere zit op een \-ooruitspringenden tak op zijn buit te loeren.
Hiia tar daar ziet mtar kleinere \'ogels, bontgekleurd of grauw.
Hoog boven in de boomen is het een en al fluiten tar tjilpen.
Maar zelfs 's morgens zijn er niet veel dieren; het tierwoud is
te dic ht, tlan tlat mtar iets zien kan, tle tlierenwta-eld x'erspreidt
zich te \'eel in het onmetelijke geboonrte, zoo tlat men slechts
zeltlen een le\'entl weztar te zitar krijgt. Men zou het oerwoutl
\ ooi ainr kunntar houden; zelfs 's morgens moet nren heel
aantlachtig opletten tar tlaarbij een goetl geoefend oog hebben
onr een blik in het tlita-enlevtar te kunnen slaan; maar thur ziet
nren en \-ta-nroetlt nren wel, tlat er o\'eral leven en beweging
is, terwijl men over tlag zelfs bij de grootste opmerkzaamheid
zeltlen iets te zien ' ' '

S] Daar weerklinkt een tlof klinkend Kuau Kuauu uit het
geboonrte,nren kon het voor het miauwende gebrul van een pan-
tta" houtlen; het is de Argusfazant, de nrtrtriste \'ogel van het
oerwoud. Hoe dikwijls men tien vèrklinkenden baltsroep ook
hoort, nooit krijgt men den schuwen \-ogel te zitar; tlikwijls zal
imar hun baltspiaats in iiet tliejrst \'an het oerwoud \'intlen, het
zijn cirkelvormige o])en plekken van 4- 4 Meter middellijn, die
geheel .schoongnu-eegtl zijn.'i'erwijl het onaanzienlijke vrouwtje
op ciar r'ooruitstektartlen tak aan tien kant zit, draait tle
lirachtige haan met o[)tar vleugels beleeftl tlansend op tien
.grond rond. Het ge\'etlia-te \'an tleze jrrachtige vogels is wit,
tar iedta-e \-eer apart is rijk r-ersita'tl nret sierlijke zwarte
^trejren tar fijne streejrjes; geen etar \'eta- lijkt ojr tle andere,
de etm is nog mooier tar fijner tlan tle antlta-e. SI ,,\Veet u,
foewan, hoe de .Vrgusfazant aan die mooie veertar komt?"
vraagt mij Dullah. ..Ondta' tlie nro(<ie veertar woont een
slecht hart." Dn dan vertelt hij mij; ,,Heel vroeger wareir ta'
eens twee vogels, beiden haddtar sneeuwwitte veta-tar, zij
heetttar Kuau (Argtisfazant) tar (lagak (kraai). H>eitltar waren
ontevreden nret ditar eenvoudigiar veertar dos en zij spraken
met elkaar al : lattai wij elkaar onze veeren nrooi beschilderen,
/.o()dat zij fraaita" vvorcltai, want die gewone witte veertar
vinden wij niets mooi. Toen zei tle kmiu tot tien kraai:
,,,goed, beschiltler jij nrijn veeren maar." Kn de kraai nam
zwarte vta'f tar schiltlercle heel voorzichtig ietier veca-tje van
(har kuau apart, zoo sierlijk tar mooi als hij nraar kon. Trotsch
draaitle zich tle kuau, zijn veeren wijtl riitspreitlend. Daarop
zeide tle kraai tot tien kuau: ,,nu moet jij nrijn veeren be-
schildertar." Toen nam de kuau tle zwarte vta'f tar bestreek

er tien kraai mee van zijn kop tot zijn jroottar. Totar tle kraai
zag, tlat hij heelemaal zwart was gewordtar, wertl hij woetlentl
op tien kmiu; tleze vloog echter weg, het ota-vvoutl in. 1 oen
vervloekte de krain den kuau tar zeide; van nu tot aan het
cintle dia- dagen zal je niet nret je kintleren samen mogen
leven. Kn daarom gebtairt het tot ojr dtar huitligen dag, tlat
wanneer etar kmiu jon,gen heeft, hij ze al heel sjjoetlig verlaat
en van ze wegvliegt en zich een antlta- jrlaatsje in het oca'woutl
ojizoekt. Hij leeft nu diejr in het bosch vta-scholen tar waagt
zich niet in het ojrtar veld, uit angst voor den kraai. Ivn tle
kraai vliegt diar .geheehai dag roncl tar roejrt onr regtar, optlat
z]|n ve(a-en weta" wit mograr worden. Zoo is het nog tot op
den huitligtar dag." SQ Intussch(ar begint de nraag haar
rechten te docar geldtar. Hij etar zantlbank leggen wij aan
om ons ontbijt te bta-eithar. Wat zie ik tiaar bij het uitstajtpiar

het spoor van taar grootiai tijgaa-, zoo V(a-sch, dat de kleine
--troohahmar nog jilat tca- aarde li,gg(ai (ar zich nog iriet heblxai
kunncar ojrrichtcai ; oudca- dan ecai uur kan het nog niet zijn.
/oocvcar nog was de koning van het oca-vvoud hica- om zijn
doi'-t te le^schcar. In lan.g had ik gecai tijgc r ontmoet, want
m Horiieo, vanwaar ik nu kwam, zijn ca" .gecar tijgia's. Het
I- toch ( ( tl (a,g(aiaardig, koud .gevoel wanneca- mcai zich voor
het e(a--'t weca' in de onmiddellijke nabijheid van dat schoone
(li( r waant cai voelt dat tmar hetzelfde bosch met hcan deelt.

zontler tlat er ijzei-eir ti-alit\s tus.scheir oirs zijir. Op de Maleiers
irraakte tlit geval een dieirtar inth-uk; behoetlzaairr ontier-
zoeken zij tle onrgeving, tiaar zij voor tleir tijger etar geweldige,
bijna eta-bietlige vrees hebbtar. Zitar zij toeN'allig etar tijger,
dair gi-()eten zij htan zoo ondta-tlanig, als ware hij etar Ratlja.
Kir wil het toeval soirrs, tlat zij etar tijger tlieir zij in etar t'al
gevangtar hebbtar, tlootlen willtar ot tlat zij op de jacht op
etar tijger schieten, tlair zulltar zij tlat irooit dotar, zoirtler hem
vooraf oirr vergiffenis te hebbtar ge\-i-aaagd: ,,wees iriet boos,
heer ! Maar ik irroet u tlooden, u hebt irrijn osstar opgegeten.
Neem het irrij als het u blieft niet kwalijk !"

SI Whj \-oertar vertier. Hoe \'ertlta- de irroigen \'erstreek, hoe
hooger tle zon sttmg, hoe stiller het wei-tl in het oerwoud; het
leven verstomde. Ken adelaar sti-eek nret langzame vlucht over
het water. \'erder heerschte er tlootlsche stilte. De hitte wertl

haast onhoudbaar, zwoel en r-ochtig was het, alsiir etar broeikas,
alles kleeftle aair het lichaairr vast, irraar het zweeten ging
irroeilijk en bracht getar verluchtiirg, men tlaclrt bijna tlat
nren stikken zou. Daarbij wees tle thermometer toch slechts
44° C. iir tle schatluw. Wolken pakten zich samen tar tles
middags brak er een verschrikkelijk onweer los, het doirtlerde
en kraakte r-an alle kanten, bliksemstralen flitsten tar tlaarbij
barstte er een wolkbreuk los. De lucht was zoo grijs van den
regen, dat men den antieren crever nauwelijks zien kon.
Na een korten tijd hieltl tle regen op, nraar telkens weer
kwamen er gedurende tien midtlag tar tien a\'ontl nieuwe
regenbuien, nu eens minder her'ig, dan weer als wolklrreuken.
Daarbij weerlichtte het bijna onophoudelijk en hoorde nren
het in de verte donderen. I)aaronr nroest het eten in tle boot
bereid worden. Het was er bijna ondragelijk van het oirge-
tlierte van allerlei soort; muskieten tar alle mogelijke andere
insecten, stinkende vliegende, weegluizen enz. Het stak en
kriebeltle en jeukte je overal. Toen Djinal mij het eten
bracht, kwamen er vliegende mieren, de lucht gonsde van
die klex-erige kleine dieren, zoodat nren de lairrjr slechts
als door een sluier zag. Het was totaal onnrttgelijk onr te
eten; in etar oogtarblik was alles betlekt nret etar tlikke laa.g
\-an tlie diertjes, tlie bij tle minste aanraking tle \-leugels
verloren. Ik nroest wachten. Het was onbeschrijlelijk, het
leven was ondragelijk zoo. Ik liet nat hout aansteken, OiP
te trachten ze door tien rook meestta' te wortUar. Het wertl
iets beter, nraar ik hoestte tar jrroestte van dtar scherptai rook,
mijn oogtar gingtai trantar tar ik dacht te stikken; liet ik het
walnrentle hout weghaltar, tlan kwamtai tle kwelgeestiai weel
bij troejren aanzetttar. Zoo vroeg mogelijk krooj) ik ondta-
mijn muskietennet. Totar ik dtar r-olgtardtar nrorgtar ontwaakte
teltle ik alletar al op nrijn linkta-hand loN nruskietenbettar tar
zoo zag nrijn geheele lichaam ta- uit. SI Zoo r'ta-liejrtar de dagen.
Nu en tlan eens kwamtar wij langs een armzalig tlorp aan
tien oevta- gelegen, een boomgaard, etar jraar rijst\'eltltar —
tlaarna weer ota-wtmtl, het tierwoutl, groot tar soirrber. Ht)e\"eel
lieflijker kwamen mij nu tle armoedige hutten in tle schatluw
tier cocospalmen \'oor, hoeveel tlonkta-tler en woester het oer
woutl. De rivier wertl smaller, en tlichter kwamen tle kronen
tier woutlreuzen bij elkander; tle streep heltlerc lucht tlaar-
tusschen wertl nauwer; soms raakten tle krontar elkantler geheel
en tlan voer tle kleine boot als ondta' etar bladertlak etarzaanr
vf)ort. Zoo hieltlen ons tle naar vortar dringtartle ota-woutl-
coulissen steeds meer gevangtar. Onvta-airderd bleef tle grootsch-
heitl dta- natuur; tle zonnegloetl (ar onweta-szwoelte bleven
hetzelfde, of het weerlicht den nachtluarrel telkens tleetl op
lichten, of tlat de maan tooverachtig het zwarte loof bescheen
— schier zielloos bruischte het geweltlige natuurgebeuren
over ons heen --- onopgemta-kt raa-volgden wij, een nietig
stipje in de onmetelijke Rinrba, als \'retarrtlelingen onz(ar weg,
uitgeschakeltl uit het betlrijvige ler'tar. Irn al grepen wij nu
tar tlan eens in, \-eltlen etar nais uit het oerwoutl of lieten
een schot weta-klinktar steeds bleef alles onveranderd. SI
Dag in tlag uit zagen wij het ota-woud voor ons; tle schoonheitl
van \'onrr(ar (ar de oneindige aftvisseling \'an thar jrlantiargioei
\'(a-rukte ons, tloch het was ons niet ge()()rloofil etar blik t(.
slaan in het eigiailijke ota woud : het lileef ecar tlichte mmu ,
die ons onrsloot, wij \-(a-nroedd(ar het rijke dierenle\-(ar, w ij
\-oeld(ar dtar etaiwigtar strijd, maar wij wartar ta" buittarge-
slotiai. Kindeloos kronkelt zich onze weg tusst htai toitir
hooge, gnuar begroeide kta-kta-rnunai door; zij zijn mooi om
te aanschouwtai nraar zachtktais, heel zachtkiars simpt ta'
in onze ziel eiar gevoel \'an \'(a"lat(aiheid.

(Wordt vervollid).
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FAIN DER DUBBELE RELIEES OR Dl-: EERSTE (GALERIJ.

DE BOROBOEDOER.
III (Slot).HOI'IWEL de resteerende Boeddhistische boiiwwerkt'ii op

ja\-a allen tusschen de 8ste en lode eeuw f^esticht zijn,
niet dooi de Javanen, maar door \"reemdelinf^en uit
noord-westelijk Indië, die eindigden zich er als heer en

meester te gedragen, wijst de aard van hun werken er wel oji dat
er een lange tijd van voorbereiding en studie aan vooraf
moet zijn gegaan. „De leerjaren zijn elders doorgemaakt,
leistond wordt onbetwistbaar meesterwerk gele\-erd. Bouw
meester en beeldhouwer hebben in hun nieuw ^■aderlandhun voorgangers m het oude willen verbeteren, en zii zijn
daarin ge.slaagd", schrijft IJzerman. De geheele opzet nl
IdeinU^' ""'l IS zoo volmaakt, zoo tot in de
die cht ™-tbr l"r verzorgd, dat een kunst

van het geheel vfn rM-> ' ƒ ^ ^ichitectonische waarde
meesterlijke en toch beteekenis. Allereerst de
beteekenis van de voorsnmi? ■ de grooteVan hoeveel gmote en S reeds,clan in zoo men£ xiteekems zijn deze hier,
terugsprongen der PTvok ^ Rtbouw, waar de voor- en
mcc tc bedekken dan een van den homeer
brengen. §3 Ondanks de nebn T tot stand te
ZULL top cleflZnirSkj. A L'T'L '•>"

ki. hovon
'ij^.enden,

f c-r laag. daar de top der bo Salerijc-n zijneen grond ligt - nraikt 1 et
cbangexhmkten indruk door de eerder een rij zenden,elc veitikale lijnen en krachtige

schaduwwerkingen der Naiorsjirongen, pourten cii ni>sen.
SI De terras-bouw \ain dezen omierbouw is wni gri iotsche
werking. Hoewel deze \-eel in Indië' xoorkonit xoor gods
dienstige deeleinden, is liij bij de Horoixiedoer tiU ren zeer
bijzondere schoonheid geworden door het hoogvr ojiklnnmen
cn de njke bewerking der borstweringen. l)i'/e onderbouw
kenmerkt zich door een zeer kraelitig en lex eiidig iwthme
dat door het geheel doorloojit en aan alle omh'nh'elen hun
kunstwaarde geelt, 't Is wel waar, , ,elk eoinjileet kunstwerk
IS rvthmisch geordend: bi, muziek is ],rt rxthnie „nmers
mïw' 1 cle getallen-svmbohek d.'r arelutectuurandeis dan rvthme-symbohek ? Wat is de .clioonlienl ,ler maat-
h4 ''4vthmi"'l <bin lA-thine-Mdioonheid??cest niet 1- eimdein.ng van dengcist, nut (,b'ii \'erstii\'ine' men- t,- <■

■"n'kJ-Sh' s zu. ohd'jni.'kJh;,;',,;^

is .,ok b,i do li,"'.::,lVi,lo,- urn f";
op zijn juiste jdaats mi wekte luu , 7 ^^'4 ' onderdetlde hoofdvorm ook is m een kv i '''Con. lm hoeeenvoudig-
tot viermaal toe heriiaald '"^lonjengelijke afstamh-n en p/; ^ ^ niet beehlen alleop
oogenblik treffen ons de vel4 'm' -'i b-gio /i,n, geen
storend, doch inteeendr, 1 ' • ' ""'uiige oiiderdeelen alsIX'id aan. löj.bj «>'>'11 ,a-do t;n„„o oohoo,,.V..E. o,,,,Klo,no''bIï|,,,,';.' ,';j ,n veel

''«t. maar ,Hm \mr4t' .m",''" i x thme aan
eenheid, een ziellouzeUkvorniiglu'i,], „f waar men t. t . ,

,  * ' 11 b.mdeh)o>heid \ervalt
eiide,

door alle rust, rvthmirL- i
hiermee nieuwe 'schoonhe'id tl^^ verwerpen, wam"ni<i te s, hepp,,i ' SI \ oor afvoer
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 zijstukkan dar aarsta trap
aan da omUa-kantan dar jroortan,

tfahruikt, f^astylaard naar
aan /aaolilant, aan inythisaii diar, dat da
>ntnt haalt \'an at.'n olifant an da tandan
win aan krokodil, lijdans mijn wrhlijf zag'
ik daza spnwvrs inaarmalan in wvrkiryy,
waardoor hat i^roota monuinant op aan
ransaahtiyu' lontain .yalaak, mat nit alla
>pn\vars an trapjian dikka watarstralan, aan
watarwil .yalijk. Man andar vaalvuldig \-oor-
komaiid \arsiarings-motiaf hovan poortan
an nissan is da bakanda Ikmaspatia of Kala-
ko]), aan gastylaarda singha- of tijgarkop,
ook 'n mythisch diar; daza bestaat allaan
nit da bo\'ankaak. waarwm aan of maar
lotnsliloaman afhangan, naus, wangi,'n,
oogaii zijn zni\-ar gastylaard. waarnaast an
waarbo\an iirachtig ornament wm fijnen
bladxdrm afhangt ofoprijst. Oji var.schillanda
hjsti'U staan driahoi'kiga blokjes staan, antafi.xan, dia bakro-
ningan \ an lijsten of \'oatstnkkan xairman, an mat hun fijne var-
>iaring in bladranken dan indruk gaven \'anLouis X\' ornament.

Da gahaala opvatting dar details, lijsten, ornamenten,
vakindai'ling an i)ilastermotie\'en dar reliafs, alias doet sterk
danken aan Ranaissancastijl, eanigszins aan het werk \'an
I.laven da Kev, door de zware, \-lakke banden die deze 17e
aanwscha bouwmeester aanwendde. Ietwat storend bij al
dit iwthnhscli, architecturale werk doen de ronde dagobs
bo\'an nissan an jioortaii. Man voelt hier waar: dit motief
moest da bonwmaastar toepassen als SNunbool, maar het
i> hiar niet tot aan mooian architectuur-\'orm gegroeid. \ ar-
gah)kan wa daarbij dan kruis\-orm (K'r middenaeiiwan, dia
b.w in da kruisbloem op pinakels tot 'n schoona \-arsiarin.g
i^ geworden. Hater dan daza ronde dagobs zijn de op den
aarstan galariimnur gebruikte \-iarkante bekroningen in
paalworm nu't zwam profielen. Zon cU' botiwmeastar hiar, bij
't begin \'an 't monument, gevoeld habbim dat deze \aerkante
bekroningen zich architectonisch beter aansloten.-' SI Over
dan oorsprong van dan stijl van dit Hjoeddhistischa bouwwerk
\alt mat gaan zi-karhaid iets te zeggen, IJzerman schrijft
dat da ond-lndischa bouwkunst duidi-lijk onder Harzischen
inxload heeft gestaan en Oriekscha vormen in zich heeft
opgenomen. Ook noemt hij een afwijking, ontstaan in den
laat-Roinainsclu'U tijd, die sterk van antieken Westerschan
iru load is doortrokken en sjrreekt ook \'an een ,,lb)addhistische
Renaissance". \\\' mogen achter aannamen dat, waar
bonwmaasters an bi-eldhouwers nit Xoord-\\ estidijk, z.g.
hngalsch India afkomstig waren, de stijl \'an dat land dien op
Ia\-a Wal bain\-loed moet hebben. SI Onder de beeldhouw-
warkan naman da Iloeddha-beeldan aan aarsta plaats in.
Hiariwar is ri-i.-ds vaal gaschri-wn an gecritisi-aid. \ ooi
\'alan zijn daza baalden niet lict ideaal, zij noeini-'n da figuian
>lap, uitdrukking- of karakterloos. Doch zij zien deze beelden
dan in aan gahaal \'arkeerd licht. Zij stellen geen mensthen,
gaan parson(.'n x'oor, maar ideale wezi-ns, zooals de gelomigo
kunstenaars zich die toen voorstelden. De Hoeddhistische
aaradianst, welke leert dat het menschdom bevrijd kan
worden \-an da zinnelijke passie of zonde door een zui\ erings
proces gadnrende da verschillende incarnaties, die hij heelt
ta ondergaan, door zwlfwrloochening, zalfbeheeisc hing, zc
o\'arwinning, liatde \'oor mansch en dier, geduld met zijn
mada-mansch - deze leer heeft de beeldhouwer hier getracht
uit ta baalden in deze figuren. ,,Hat gelijkmati.ge rustige
in de uitdrukking der gezichten komt voort uit de
stalling die de Indische godsdienstleer zich gemaakt u(
\an al wat begeerlijk, gelukkig en volmaakt genoemc
wordan. De onveranderlijke kalmte en rust, die nooit moi 1
worflan x'crstoord, da behearsching \'an alla hai tstot itin,
dat ma(.-starschap over alla aandoeningen, waardooi f i
indruk \-an wat gevoeld, gedacht of gewanscht u'erd, zu |
iiimniar oji het gelaat mocht vertoonan - dit sym )oo^
dar Hoaddhistischa leer is meesterlijk waargagevan in deze
liaaldaii. Zij gevan van de rust, van het hartstochtlooza,
liet maastar-zijn ovar eigen driften an begeerten das vlaesches
hat -ahooiista t'oorbaeld; de uitdrukking o[) liet gelaat,
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absolute rust, blijkt uit geheel het Pmeddha-type, da oogan
neergaslagen, het voorhoofd gahaal glad, zonder eanigan
rimpel, die zoo menig ander beeld karakteriseert en mis
maakt. Op hat gelaat een lieflijke, zachte nitdrnkking, om
dan mond aan flauwen glimlach, getuigenis van geluk, vrede
en liefde. \'erder getuigt de houding van armen, beenan,
lijf, handen an voeten \-an diezelfde rust an bahaer.sching.
Hat ronde, \-laaschachtiga der \-orman, de volheid van alle
lichaamsdealan, het totaal afwezig zijn van spieren en der
gelijke krachtsuitdrukkingen als ga\'ol,g \"an lichaams
bewegingen, alles werkt mee om dia groota rust an \-rada uit
ta beelden. Man meana daarom niet, dat deze baalden an lign-
ran oji de reliefs geen uitdrukking zonden hebben, zielloos
zonden zijn. Maar men bedenke dat de schappers der Boroboe-
doer ,gaen \'oorstallingan uit het dagelijkscli Uwen, geen rea
lisme beoogden te geven, maar symbolisclu- kunst, gebaseerd
oj) liiin voorstalling \'an den idealen mansch. Irn hierin
zijn zij zeer zeker geslaagd. Da gamoedsaandoeningen
dar personen op de reliefs worden uitgedrukt, niet op de

Foto 0. Brilt.
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gezichten, maar door gebruik maken \-an zinnebeelden,
een soort beeldspraak, zooals bij andere oude volken
ook voorkomt. Maar juist dat afwezig zijn op de gezichten
van aandoeningen uit het dagehjkschc leven, brengt de sym
boliek, het architecturale in 't geheel teweeg. Men bedenke
hier, dat vele beeldwerken, ontstaan na het klassieke en
juiddeneeuwsche tijdperk, uitdrukking geven of voorstellingen
zijn van episoden uit het dagelijksch leven der menschen,
meestal van puui materieelen, stoffelijken aard. De momenten,
waarop de geestelijke mensch tot opperste extase tot
geest-vervoering komt, ze zijn meestal onzichtbaar 'voor
anderen, of leenen zich er niet toe om den beeldhouwer te
inspireeren. Zooals de meeste menschen zich aan ons \-oor-
üoen, ge^\'en ze veelal blijk van een zeer nuchteren, stoffelij
ken mird. Deze uit te beelden behoort tot het realisme
met tot de symboliek van den geloovigen kunstenaar. Sl'
Veel moet van de NToegere glorie en luister van de lloro-

«n 111 bAi-onmgen, ^■n-su■nnp.n, haast alla lo,
.  vla" nfi zijn1  \ k plaat.sen is het monument ernstig .scheef gezakt\ooial bij de galerijen, waardoor op den oningewijden'toe'

..ehouwer eerder de indruk gemaakt wordt ^•an 'im "u .
van een „N-ormloozen klomp" dan van een '
beeldende l-nnc+" ^ . .museum van

nt dn

nissen van de liefde vem- a .+■' 1 mtn/.oovele getuige-godsdienst — de Borciboedo™ ^eff "Jn'ck^'v
den stichter van het u • , v ereermg voor
» Hnt mnnament, gnh ,?acW«
Uitgeworpen door de omringende vnll' "'^"^""«teen,
prachtige donker grü-ze ^ J'^^l'^uuen, is van eensteen is ^.eer hard, daar andiriieTweiï^V
invloed geleden zou hebben \V.,t weers-het wed. van menXnhal meer
sommige plaatsen ziin de' r"f " natuur. Oplichtgele kleurstof 'iLtreker wat ?• meteen
werkt, even als de begroehnVern storend
op menig beeld rebht^ diergelijke
IS dit op zijn plaatn nviar .'liot "" ''""™titr.ink

üp

■ n

.'st;
" n

V

epl
'e

distht ren gr.K.te dil-,

chefs en ornamenten uitgehakt Alh ^lum-na werden deI  j pcKirten en bekniningSi z' .; ^ Plaatsen
cemient'Iu'morteTt^^ He voegen bleven IJ,"
l'ii poorton on bfUn.ningïn Vhn <k.'''r

taarten versteel t n ^b'enen met
nortel t,. i a' ' ^'oegen bleven (
wel bekeiKl w '^""w

.  plcisterd niisschhat ^^'"'"! kel.ouwc-n wadie grauwe kleur w " t b'elu-el fij,K.,- t,. „aV •
afsteken bij de <)m"xwing 'iH'ter ' "
van murnn 'k-tCMng. Dit ,.,a ,.n..

om de noodige slabiliti'it te \aaknjgeii. \'andaar dat de
openingen betrekkelijk gering zijn
^ Mijn Na-rwachting, toen ik het inoniinn'nt naderde, was zeer
groot geweest. 1 oen ik den heiixad, waaiaiji het bouwwerk ligt
opreed, den hoek omdraaide en het geheel kon overzien, is dezt
\'er\vachting niet teleurgesti'hl, gezwa-gen dan \'an het bovenge
deelte met de waanig architectonische groote dagob bovenalle-
nit, die \\ el kelijk den spot dnjit met alk'ge\aiel xaior zuiver
pioportie en architecturale caunpositie. (ledurende de drii
weken dat ik i'i va'rhlijf hield, is mijn bewondering steedr
toegenomen. Op alle tijden win den dag.bjj z.ons op-en onder
ping. bjj felle zon, regen en maanlicht heb ik 't monumeir
leschouwd en bestudeerd. Taij,,,!^ waren de indrukken doo
iet zien m" naar in mij ojigewa-kt. 's Morgens \k)6r lO uu;
pmd Ik de belichting het mooist. Di] frrz.onlicht werd d-
ri aning mmdei groot dan trof mij het weemoedige vai

zmoeeel \-ei loren gegam' .schoonheid te sterk ik begrij]
dan ook dat de doorsnee-reiziger den z.oiwop- . 'ii ondergap
dm I 1 timhtioneele inaanliebt zoo aj.juoeieert. Hl] voel'
lirbt n z r " niooior is dan l,i| <1, . helle, tropische be
mooi 'ra i'i uiij do geihiehte op, hoevec
sch(,onh\'Kl.5ndnikkeir''als ^'hl ?" '"TV 'laiifDoli,. f '■ bouwwerk b.w in onze Hol

1 , I '"'a "■"< lan.lMlK,,, kvplnztst. . .

VS Ttvl.;:,';.';;;:.
oude eerbu'dw-eovlicr uaja.iis- oi winteietomming hen<a-..iv,r;jn'';v, , "p -e.., p.
met paarse tinten A,..- i ' • ''H He nal)i|e, witte lucli
tb- .b,iz<-nd.. t..«,whtZ mm-"*'nu-t -.1 ,ln,,,m,.Tipr atmbf,.,., 1 ' v.-isu
Steen gewrochte ihieddha-ven.erin jp^^viid bij dezetu
maar daarmee nog niet ue.l , verdwenen
zullen de hoogere gevoelen '/• nnnier en immer
m dit kunstwerk tot uith, ^ i " •^^'"bbeehlen van Boeddha
-Ic ons. WesterhiiYen b! ; :. ;, ;''^ , blijs en leven eridee dit doet. SI Kn hier denk ij-'^ ^
landschap aan dat jirachti, waaiwa
g

g'e sneeiw
evallen sneeuw in dézen Pvnoton heb, na de eerst

pmg langs , ,(iroeneveld" H-gen zonsonderlag de aarde daar voo,- mij'^" Indrukwekkend schoor
dekte land , donker'wiis ^ het met sneeuw ge-
stammen zi,. oii-i ' oiiiin Olakken, do twij^„stammen, (U
lucht afstaken

'U pa;irs het gi-boomte, di
du' als kantwerk tegen di.

een fi)n griize, blaim''
d

een intense schoon

les

krauw,
luchten
Vormde

kroene en i)a irs.'''é dit
,  p.iaise lucht dio i 4 - i" .-s' ' i'-s .u onderging. N'redig ' z iel V H'^'Bvr iieigde waar de zci'beul overtogen h,„. ap " '1

^omer ongeki'inl. Dat wéé' n V" ^ i"^1' imtelend, <lo oogen \ ^' bakeermgen, var
als ovei-^r;,,,„. > mdeml, tot donkergrijs e'

. 'V'b' vol van sne,., keboointe, vormde nietd
liei<l ^ V'" oen eenhei, .''c" " i'imge harmoim
des / 'busten en ,11, ''ulk e, -n \-erhe\-en schoon""'r/^i'>uner g,. .;,' : f' ' 'V'^''''^oenv.ni.l, z,,..alsW-oat^;; > t landsclinp i.. ,> IV te veel kleur als er da^
trokken"l" ' ' ' ' ^^ oerde t int en" ^ '"l ''•ccr sto'^
^lorv, -n,l seh

< 'I >11
"■t waa

Van ,r ^■ '"1 lUel.uhhi .l ,,
'^^'"^'>u„-nt v, -i-p.n ,it <n'ei' h'

ligt, zou 1'
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onze atmosfeer, in herfst of winter een verfijnder ontroering
,e:t.'ven dan in de monotone zomerstemming in Indië. Sf En
zoo zag ik in onzen fijnen, grijzen winternevel het groote, oude
.rievaarte opdoemen, de lange, imposante lijstwerken der
i^alerijen zieh wijd uitstrekken o\-er ons lage land, de
\-erfijnde wrsieringcn als weggedoezeld in het zachte Winter-
waas en zag ik zijn donkere wrworden steen getooid met
lichte sneeuwranden, en mollige, witte kussentjes de dui-
zende heelden en reliefs \'ersieren en met nieuwe schoonheid
o\ergieten . . . . I HIto RfKTER.

Op den Atlantischen Oceaan.
l)i:S('HUITHAXDEL OP ZEE.

[Slot).Dit was de \"oorgeschiedenis, waarmee ik dus eigen
lijk had moeten beginnen, en wij kunnen dus nu
het \'erhaal \'erder \'oortzetten wij stonden
op het \'oor- en achterdek, keken naar het zuiden

i -n hielden de handim voor de oogen tegen de felle zon — want
heel in de verte zagen wij iets aan den horizon: een schip,
i  i 'U zeilsidiip als lu't onze, \-oortgedre\a'n door een zachten
hnes, kwam aangiuairen over de ronding van de aarde. SI
Dat wa^ een pret, een gebeurtenis. , ,Hallo jongens, nu krijgen
we gezelschap" - en unm achtereen stonden wij over onzen
\riend te re(leneeren, waar hij vandaan zou komen, wat hij
\oni' lading zou lu'bhen, wie er aan boord zou zijn, misschien
kameraden \'an \'roeger, hoe hij zou heeten en waar hij zou
tlmishooren. Ach, ja, er is niet veel voor noodig om een zee
man op zijn maandenlange reizen stof \'oor een onderwerp
\ an gesprek te lexa-ren. SI Langzaam kwam het schip nader,
steeds nacU'r, maar de wind nam af, het schip kroop voort, en
onze spanning bereikte het kookpunt - een scher]) oog had
ontdekt, dat de seinvlag geheschen werd. Den kijker
\ oor den dag - en de kapitein en de stuurman hadden het
druk, terwijl wij anderen wrgaten, dat wij niet anders waren
dan , ,manschappen " en op het \'oordek thuis hooi den, w ant
langzaam school de geheele kolonie naar het achterdek — •
ach, er gebeurt immers zoo weinig, wij wilden zoo graag
ook in het middenpunt der gebeurtenissen zijn. l"-n ,,onze
\-ader" zei niets, zelfs niet, toen wij op het heilige achterdek
--tonden, waar wij anders niet mochten komen dan bij bijzon
dere gelegenlu'dt n, zells niet. toen hij den heelen ti oej)om zit h
heen x'oelde - neen, neen, de klo\'e tusschen kapitein en
bemannin.g was \'oor een korten tijd o\'erbrugd, wij Jiadden
geineen--chaj)pelij ke belangen, wij hadtien allen eenzellde
gedachte, - wat wil hij, tmze makker tiaar in het z.uitlen
SQ Dii hterbij kw am hij, >teetD tlichtei bij ; nu zagen wij tien
l ieeleii romp,en we ktintleii het glinstert-ntle ktijiereii be^lagzien,
d- het water ontler het stdiij) wegtrok nog tlichterbij kwam

hi t , maar toi-u kwam het in het gebietl \'aii tle wintDlilte,
w. iariii ook wij tins btwtmtlen tle zeilen sltiegeii, tle \'laggen
hmgeii -laji, het ^tdiijr boog z.itdi neer in het water: gtietlen
dag kameraad, hier kom ik aan ! Sf Een laatste wanlmjiige

windstroom deed de \daggen wapperen — ei, ei, nu zullen
wij weldra te weten komen, wat het schip wil, — wij keken
allen naar den kapitein, die op het dek stond met den kijker
voor de oogen, de stuurman sttmd klaar met potlotxl en papier,
en de tweede stuurman dribbelde onrustig heen en weer,
omgeven door een heelen hoop gekleurde lappen, tmze sein
vlaggen, die de tmbekenden daarginds onze grtieten en onze
mededeelingen o\-er moesten brengen. SI Igindelijk ! De
kapitein verbrak de stilte, — , ,J—K neen P—S—en wat is
nu het laatste, dat die \'lag tiok niet goed uitwaaien kan, —
o! — R !" riep hij uit, wierp den kijker neer en liep naar het
seinl)oek, terwijl de stuurman die blijkbaar bang was zijn leste
vergeten, als een echt) bkad herhalen , ,J—P—S— R--J—P—
S—R—]—P— S—M neen R", totdat eindelijk de dikke, be
haarde \'inger \'an den kapitein, die de eene kolom na de
andere afliej), plotseling midden op de bladzijtle l)leef staan, ,,Ik
heb het, J- P— S- R—- stuurman, httud maar t)p — ht)t)r
je niet, ik heb het ge\'t)nden !" SI Ademlt)t)ze spanning,
tt)en deed het ttrakel zijn mt)nd ttpen, - - het betetd-:ende:
, ,Kan ik brt)t)tl kt)t)pen". Stilzwijgen. Kr ging f)ns allen
plt)tseling t.'en getlachte tlt)or luU ht)t)ftl, wij keken elkaai
veelbeteekenend aan en richtti.'n \-an terzijde een vragenden
blik op den kapitein, terwijl wij — zttnder zijn bevel de
sein\-hig , ,Ja" aan tle lijn btjuclen en rustig t)]) de wt)f)rtlen
wachtten, die wij wisten thit kttmen ztaitlen. \\'ij waren allen
een clan, t.'en familie, t)nze kleine geschillen wtiren veigeten,
wij \'t)elden t)ns x'erbttntU'n dt)t)r eénzelfden band, één gedachte,
slechts één, bezielde t)ns — de beschuiten beneden in het vt)or-
raadsruim. Maar niemand zei een wooril, wij keken allen,
nu t)penlijk, t)nzen aanvoerder aan, tlie vroolijk en glimlacliend
bij de reeling stond en naar tien t)\'erkant, naar t)nzen viiend
keek. S! ,,Wat drt)mmel, waar wachten jullie t)p, riep hij jdttt-
seling uit en keek naar de mannen bij tle vlaggen. ,ja, waar
achtig hebben wij brtttxl", en met een ruk \'lt)t)g ,,Ja ten tt)p,
ontplt)t)ide zich Imttg bt)ven onze ht)ofden en bracht de wt)orden
van tien Icipitein in eenigszins minder krachtigen vtami t)ver.

^ Ja, wij hebl)en brt)t)d". , ,("ielukkig", antwoordde men aan
deii' t)verkant, ,,wacht, ik kt)m zt)f) sptK'dig mogelijk", maar
men hatl zich die mtx'ite kunnen sparen, wij zt)uden wel
blijven wachten, al hatl er een t)rkaan gewoed, tlan nog zt)uden
wij ons niet van t)nze plaats verwijderd hebben; lieve hemel
wat een fniitenkansje, tlie anderen kt)nden we er in kiten
lot)pen en zelf \-t)t)r gtted van de gedachte aan die afgrijselijke
beschuiten \'eiit)st wtmlen. Sl Kr kwam beweging aan btttaal,
wij mtffsten tjns \'t)orbereiden t)]) tle t)nt\'angst van beztiek.
De sti'wartl, hij was bijna blind - kwam aanltttipen met een
scht)t)nen tltiek in tle etme en een emmei watei in tle <mtlt it
liantl • een jiaar man moesten het achtertlek sjrtielen,
antieren mt)esten t,p bevel van tien kapitein tle brassen en
scht)t)teii vieren van ietier nt)g zt)t) gering wintlzuchtje
moest partij getrokken woi tlen t)m tle tmbekentlen, the tmi
brtjotl vrtK-gen, tegeint.et te gaan. Ja, er was leven t;n bewv-
ging - alleen tle kapitein kwam niet van zijn jilaats iiij
^ttmtl tip het tlak \-an tle rtief, stevig tij) hel tlek ge])lant.
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<■(■11 lirciiijk, klok-
jiaN'u kaj)it(_'in, d;^
koinl er Kucn wind

krkooï'p'n.-'K »■»*. ""a'"i 'dk- |,,"v,-r' , 'U I' ,n cl,; j cd,,,
^-iTtn-kt , en eindelijkvrveni.n 1 . , ; „aar <"een

O]) .-' . .ja we
zoo stil als in
h g Inj naar de reeling

boord, \vas Kieux
jjpn üJ ■O'^ wci.c j"'*o— • bet rerioi voii nir „,;^j;en
dus clc meest luingewczcne ""O , u„l.n stiuu, - bij dc doode bes j J a ld'"(■dias beschuiten) ik den tu'eeden st" . kebez.glO ,ifik een zuk deed - Jjb du scU ,

tnd liüorden \\ij tu-n |;,oven ! ÖJ i^a'
stuurman, de moo_l^tJ^ imnic-i^ ,v

trachten

van tijd tot
mooiste boven, makon
mijn uiterste best om N'ooit U .

en \\

wij nii't,

z;boven op liet dek iets e , "j w;mogelijk klaar te komen, cm ucld> ].apite.tt ^
beschuiten gevuld; bet bevel \an „volR'^l. bet /
bovenop te leggen, was getrouw ojyP
lokkend uit

est
^varen ze

en liet reser\'(iii
was

bjb-

■in om d
,te

e ^lit-
zak ev'^

S3 Ik

et is het be
stond deze op

.'ilde de boot ingaan,
(laebten

lijden inden voeten ten
een duw en kwam \ 00 • ^^ ^ ,,,11ja, dat IS waar ook, d< kvai^
iiier er mee, „.'J!,.' l,e>eliuilen
oog gehouden, o
mooiste nog iiownop
iu den zak dien wij

rat, .,ei't, dat de '■'"'T'"'\'Jlp"gin
inet een |,,iiten l uid bij \ eigeten. Maar

1'' ..n die ellendige dingen en ons'^vel a. per ongeluk(•EvAdU. ^ , ,\\'at IS dat? —
l),.>elinilen te knopen,

addeii een zak in het
|)e\atte, en daar de

zi| i'eii keurig effekt
onzen gast openden.

\an den kapi-

beste Ik
,  lagen, maakt.ai
bereidwillik

Dat wa (Ie zaak
- ,,Hoewel kosten ze-

tcin, en liij ki'iide. de w'aa < ^ ^p,
l)(.>el)niten op z

Vii 't' J • I har ^'in

ee, ver

buiten bet reclitsgeiued \ an ( \-erl)leekte, toen

een

kruimel was er owigebleven,
maar ontmoette op de trap

1 van mijn kameraden. —
,eg,er zijn meisjes aan boord

en ik vloog voort in volle
vaart. ,,Meisjes" zijn op den
oceaan een groote zeldzaam-
lieid, maar het ongeloofelijke
was waar, wij waren nu veel
dichterbij gekomen, men kon
duidelijk alles onderscheiden:
(.ip het achterdek zat een vrouw,
en twee kleine kinderen liepen
oj) het dek te spelen —dat gaf
mij een steek in het hart, ik was
zelf immers een kind, en had
meer lust met iieii te spelen
dan ze voor den gek te hon
den — arme kinderen, zijn die
l)esehniten\ oor jullie bestemd ?
S3 I'fr werd een Iroot te water
gelaten \am het andere schip,
drie, \ ier mannen sprongen er
in, en met krachtige slagen
werd die naar ons toegeroeid
— het brood trok. Zij schuur
den langs den kant \'an ons
schip — ,,Laat een touw neer
— maar vlug",riep de kapitein,
die in zijn beste spullen klaar
stond om zijn collega te ont-
\ angen, die zich langzaam naar
boven trok aan den zijkant van
het schip; hij zag er uit als een
roo\'er, met holle wangen, lang
haar, een grooten sik, dieplig
gende oogen, zware wenk-
f^imuwen: ,,Hoeden dag". §3
Hij ging met onzen kapitein
naar de kajuit — de overwin-
ning was ons, wij konden
zooveel vragen als we wilden —
waar ze vandaan kwamen ? •—

ueiios Aires, 40 dagen op zee en geeir eterr aan boord, de
yapr cm die kerel, had al het geld daar verdronken; Ireschui-
lefdrl!'^ meer dan veertien dagen niet gezien, zij
Inlpi?? ^zouten vossenvlcesch, de duivel mocht hemj ' , ut waren de mededeelingen, die wij krcgeir —
vVorrwm!i^!^I^^^ ' vrorrw van den kapitein aan boord, prachtig
geweest -rls^^. "iw waren ze op zoo'n vervloekte schuit
kajuit 'aeim^^ w'erd geklonken daar beneden in demir h;; kapitem is, en de strrur-
heen en weer mnn^' ' buurt van den kajuitsingang
als wij allen ino,..t ' ü rnvrteerde hem, hij, zoon-el
geluid — en' dat keit- n stellen met den geur en hetgeen stil drinker hü'^lVTr^ booren, de gast was
de tong, zoodat h'ct over "he/'i ^n smakte nndimmers reeds lang zün e P weerklonk — inj lurddat graag nu het on?c rf gedronken en wilde
voorzichtig man. hij Het w.^i' kapitein was een
kost geld-niet te veel en nn bir"^^'™' jawel, maar wlnskyb en nadat wij een paar maal den x-reenr-

Foto C. Steenbergh.
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band dihief dl eigend tegen

(leling Injim
bij (len prijs iioordi' , maar hij
u'jis niet kleinzielig, de whisky
inoest innners ook betaald
uordeii. en zwijgend haalde hij
liet g.'hl \'oor (len dag ■ - veel
.i-eid. liet xcrdween in de broek
zak N'aii den kajritein, de be-
seiiuitcn waren \crkoelit. S!
jloe xcrlieiigd keken ze, de
stakkers lu-neden in de boot,

\\ 1] de zes zakken ncerlie-
ze sno\'en \ an wcibeha-

H (■■ ! u ij konden zien,
lioe/ij ziel i \'erlieng(len inde

ilte .nin een leest \'an
en \\ i] laebten boosaar

dig Inj de gedachte aan hun
teienis-tellnig. aD zij er in zou
den bijten, -ninkeliik eten ! §3
Maar 1111 iiioe~-teii wij traeliten
er \'an door te gaan, anders
kon er nii----elnen nog iets ge
beuren, en toen er kort daarop
een windstrooin kwam, xdogen
wi] allen naar de brassen —
oen bc\('] was niet noodig —
wi) waren allen (V-n, de raas
vlogen rond, de seinniteii wer
den aangehaald, en langzaam
gingen wij xooii, \-,in den
Vl'eenideling weg, die xolgens
goede onde /eellKin^gew (lonte
de N'lag streek, on-- \ aarwelzei
en goede l ei- Wen-elite, Sj Maal
liet laatsle, dat w p \ ;in onze
vrienden zagen, xoor-pelde
niet \'eel g( ic(U \'o(n'ons, voor
bet gex'al WIJ odit iemand
^an de beinannin.g zouden
ontmoeten daar stond de
kajiitein oji bet achterdek en

ons op, naa-t hem stond zijn
vrouw -- ook zij maakte dreigende gebaren, en lan.gs de ree-
ling stond de geiieele ])emanning, met dreigende .gidniren —
zij waren woedend zij sjniwden naar ons, niet rustig
als een goedmoedig zeeman, maar lx>o>;nn-<lig, snuivend,
sissend - als een blazende walxiseii .

Ectar het Dcciisch vau igixAK M1 kki.;i.si-:.\.

0£ WAAG TE ARNHEM.
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Int j.tai ly.Si bedt de stad .\rnliem geen waag
en Weid besloten het
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giaan N'oorlooiiij)- jii -ifw < ,

l  !s. n aiw.ntitiim \ an den Ixniw ee

ge-
bonw bezeten; to

aag
^■un St. lan

neifv laten wegen
ater i^ ,. 'Ier bommanderiele ,1,.,- v. rtn.kkc-n < ]„■, stadhoB
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I ucr^i'hracht naar lu't
(li>

aan

aan

i-n

U'ki H'liti.'

'mi'

maar

N'uorinalif^a' St.
lu'ck. SI Oinstiaa'ks 1750 lu'f^on

lam (l()i'linati|2nr s^iiiouw ti- douu f^au'or-
wcrd hrslotrn dit te laten xx'rrijzen oji lui door de Stad

onbebouwde terrein op den hoek van Markt
ti iUit. In het .iebouw zouden dan tewns bo\'en eene

u 0111114 voor den waa.iineester en een lokaal voor de bnrier-
w aeht \vorden aanifebraeht. Oj) 20 hhiiruari 17(11 werd einde-
hik uit de aanwi'zi^e iilannen en teekeningen eene keuze-
iedaan en lu-slote-n 1104 in dat jaar niet cU-n bouw tw beltinnen.
Men zal tiu'ii wi'l niet wrinoed hebben, dat lu't gebouw
eemt in 17(18 in gebruik zotuU' worde genomen. De oorzaak
de/e-r vertraging was in hoofdzaak gelegen in de bezwaren,
vaarnu-de- de aannemer win de levering en behouwing \'an
de witte -teen door oorlog enz. had te worstelen. SI Wie de
ontwerper is geweest, heb ik niet kunnen ontdekken.
Wel heb ik ,gi'\"ouden, dat
de >t.uDtimmerman of -bouw
meester Hendrik N'iervant

en de landnu'ter h'rederik

Deverinek een zeer werk

dadig aandeel in den bouw
hebben gehad. S! De waag is
een liaksteeiien gebouw met
hardsteeiii'n plint en hoekpi-
lasters. omlijstingen, frontons
enz. \ an Dremenselie steen 2).
.\an weerszijden liown het
.-meedijzeren balkon staat een
\ niuwenbeeld.l )at aan de rech

terzijde (de Derechtigheid)
ilraagt in de linkerhand eene
wee,g:-ehaal, 't andi-re (deWaar-
heid) stuunt met de linker

hand op eelle afgeknotte Ztlil.
De beide gex'els zijn wrsierd
niet frontons, die in basrehi-f

attributen \'an den handel,

aD vaten, balen, kisten enz.,
Nertooiieii, terwijl bowndien
in het midden \'an dat aaia

<le Marktzijde het stadswa
pen jirijkt. S! Het ,gebouw
maakt eeiieu misschien wat

nuchtereii, doch te\"ens def-

ti.gen indruk i'U verdii-nt ge
waardeerd te worden, wan

neer men bedenkt, dat Arn
hem in zeer sterke mate door

het \'andalisnie der hoogge-
roi-nide pie.geiitiende eeuw is
geteisterd. J. S. \'. \'.

I  lli /.i- -U'i-n kw.nn uit <lr

vrii v.iii ( l'irriikirrhrn in

lii-t t'H iini 1 lini' K'miliir^-rn, en wnnl

1  111:1- cU'\V'.j-(Tiiii.:i r I Innn '11 \ rr\-ijiTd.

Het Pagehuls aan
het Lange Voorhout.

ROOK er aanstonds
toen ik o\-er den

dreinjiel kwiiin, naar
jodofornigaas.aether

en welke bizar en e.votisch geurende middelen nog meer noodig
zijn om al fle ellende te verzachten, welke de moderne oorlog
mi't zich brengt \-oor de jonge levens, door Mars ojigeëischt
tot zijn dienst. Hondt-rdvoiid vermenigvuldigd is deze ellende
N'ergeli'ken met die van vroegi-r eetiweii, toen niet de volkeren
zelve tot eikaars wrnietiging uittrokken, maar huurlingen
het bloedi,ge werk \'errichtten. Doch honderdvoud verbeterd
i- ook de zorg \"oor hen, die gewond worden in den strijfl,
en meer waarde wordt gehecht aan reconstructie \'an het
h.iast \'ernietigde lex'en. Daarvoor ook \'erzanielde het
Roode Kruis in het x'riendelijk huisje met den curieiisen
trapge\'el aan het Lange \'oorhout in den Haag al deze
min of meer kwalijk riekende wrbandartikelen en instrnmen-
teii, bereid voor de taak, welke naar we hojieii, nog lang niet
zal behoe\'en te worden vervuld. 83 H("t huisje, waaiwan de
constnietie xnn den trapgevel doet vermoeden, dat een deel
(links O]) de afbeelding) jias later werd gebouwd,heeft reeds vroeg

2^

ü n

Foln C. Slecnheriih.

HET PACrEHUIS .t.-l.V H

iiankuoojiingspimten nu't lu-t krijgswi-zen gehad. Immers
oji het eiud der ilule, begin 17de eenw gebouwd, was't aan-
\ankehjk de woning \am cUmi geschut,gii-ter, \'oor div.e zijn
aanzienlijk tehuis betrok, door Lii-ter Lost ontworjien aan
het Smidswater, 't Huisje kwam waarschijnlijk uit in de tegnn-
woordigi- Kazernestraat, in de 17de eeuw ,,'Agter de Stallen"
,gi'naanul. l',n t lungeerde, toen W ilk-m 1\ in 1747 tot cU'
regeering werd geroepen, als lijdelijke woning \-oor de acht
l)ages nit het ge\-olg van den jn-ins. Daar woonden zij, tot
het Stadhouderlijk kwartier gereed zou zijn om den'erf-
stadhouch-r te ontvangen, geroejx-n om een "einde te maken
aan den (lorlog, die, als in 1(172, het land benauwde. Immers
natuuilijk waren de Staten-Cieni'iaal, door cU- omstandig
heden ,gi-dwongen aan de wenschen \-an het volk gehoor
te ge\ en, niet \-oorbereid tot de ontwmgst win het vorstelijk
echtpaar. Het statlhouderlijk kwartier moest worden uitge

breid i'u jirinses .Anna wen-
schte de beschikking te krij
gen o\'er het jierceel der \'ij f
Steden, te weten Hoorn,
l",dam,i\Iedemblik, Lurmerend
en Monnikendam; aan dezen
wensch werd door (ledejin-
teerde Staten gtwolg gege
ven, zoodat 't met het Stad
houderlijk kwarti(,'r kon wor
den \-erbonden. 83 Terwijl
deze jialeizen werden inge
richt, zocht de jirins elders
een onderdak, waar echter
niet voor zijn gansche hof
houding ruimte was te vinden.
Hij huurde namelijk het huis
met manege en stalling van
graaf Dentinck heer f \-an
Rhoon, \'()or / 12000 'sjaars,
een huur, die later ten laste
der domeinen werd owrgeno-
men. \'oor de jiages, de kin
deren van aanzienlijken, die
gelijk in de middeleeuwen,
ook in de 17de eeuw aan ieder
hot waren \'erbonden, werd
het \'riendelijk tehuis, waar
eenmaal de geschutgieter
woonde, ingericht; onder toe
zicht van hun gouverneur
wachtten ze daar den tijd af,
dat ze onder hetzelfde dak

als Zijne Hoo.gheid een ver
blijf zouden \-inden. Ln de
naam ,,La,gehuis" bleef tot
oj) onze dagen .gi-handhaafd,
n'en déjilaise den meerderen
ernst, die er de laatste jaren
een intrek nam.

Rn v.vx ()\'i;n.

Adelaide, hoofdstad
van Zuid-Australië.

hT
LLDS dertig dagen warenT LASTE VOORHOUT. rc ■ 1 , , i 1 .

J.\ wij aan boord, doch het

bezoeken der ver.schillende jilaatsen welke wij, na Londen,
hadden aangedaan, veraangenaamde ten zeerste de lange
zeereis \'an Londen naar .Australië. 81 Dat de laatste
loodjes 't zwaarste wegen, werden wij gewaar daar wij
twaalf dagen tusschen lucht en water moesten doorbrengen
eer wij voet aan wal zouden zetten. Toch ging de tijd nog
spoedig \-oorbij, want, steeds nieuw natuurschoon viel te
aanschouwen. Xa te ( olombo het anker gelicht te hebben,
werden wij vergast oj) een he\'igen storm ! Het was ])iachtig,
die woeste'golven achter elkaar te zien aanloojien en de .schoo-
ne lichteffeten op 't water, wroorzaakt, doordat de maan
zich telkens en telkens achter de zwarte wolken verborg,
gade te slaan. Den volgenden morgen was de zee spiegel
glad en hadden wij heerlijken zonneschijn. Legers stormvogels
volgde onze boot; é('n er van kwam oj) 't dek terecht, zijn
lengte (uitgestrekte vleugels gemeten), was twee meter, bij
't vallen Oj) 't dek had 't arme dier een jioot gebroken. Al de
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afleiding op
ons volgde.

land ! Het eerste
u,"nvir!''ï"en de .-erste »«.-

„^ifS«ive Wïeld Iden^odle, een
de

ter
j^gpliats van de^- ̂rp^^'u^^^irrdige water van
stadje; nog twee dagen m luK>gte bereiken
Australische baai " Het weer was iirachtig en (U
lengte van ^ ̂ ^ ̂e reusachtige* rossen te zien sjiat-
pooge blariwt g(_)K f^,p.,p,,vekkend. SI Nog eenige uren c-n
ten en '^''^ken w, . ]i(,rt-Adelaïde en voelen weei

"'if-"" " « m kv 'n." voo.on, Po.-.-Adoh.ï.lo, <lo V"".-
T ' v-in Mlelaïde is, hoewel een kleine havenstad (Ixjoo
ï' nenl de belangrijkste haven van Zuid-Austrahe ; een dulibel

nr verbindt de liavenstad met Adelaïde, het voornaamste
uAvoerartikel is gesmolten koper, doch hoe klem ook, bezit
Port-Adelaïde een mooi museum, een vnjmetselaaisloge en
een zeer mooicn botanischen tuin, waar watervogels m kleine
meren, omgeven door papyrussen en treurwilgen, kalm rond
zwemmen Voorts,
alle soorten van uit-
heemsche vogels
wier prachtige kleu
ren schitteren tus-
schen, met zeer veel
smaak aangelegde
rozenperken: alle
rozensoorten, heer
lijke klimrozen,
groote rozenstrui
ken en lilliputroos-
les van het zuiver
ste wit tot het don
kerste roodfluweel
zijn in kleurenpracht
tegenwoordig. De
serres bevatten de

schoonste tropische
]ilanten, één groot
gebouw is aan pal
men alléén gewijd.
SI De trein liraclit

ons naar ,,Adelaïde"
alzoo genoemd naar
Adelaïde, echtge-
iioüte van Koning
\\' i 11 e m IV \'an

Engeland. Het is
een mooie stad, ge
legen aan de onbe
duidende rivier Torrens die zich bij de Golf van St.-A'incent in
zee werpt. De zindelijkheid en de .sierlijkheid der stad doen
haar \'rouwelijken naam inderdaad alle eer aan; in 18 57 ge
bouwd,telt Adelaïde ongeveer 60.000 inwoners, met omliggende
dorpen 150.000. De omstreken zijn prachtig. Sf Het grootste
gedeelte van de inwoners bestaat uit Duitsche emigranten die
er veel champagne (de lievelingsdrank van de Australiërs) im-
poiteeren; doch men heeft er ook inlandsche wijnen die echter
alle koppig en zwaar zijn, zoodat men de hh-ansche en Hon-
gaarsche wijnen verkiest. Toch is men van oordeel dat indien
men er zich in Australië ernstig op toelegde, dat land de wijn
gaai cl van h.,uropa zou kunnen worden. ̂  De stad is mooi aan
gelegd, met groote ruime straten en lanen ; ieder heeft er zijn
villa,omringd door tuinen waarin olijflioomen, kaktu.ssen, aloës,
magnolias, oleanders enz. welig tieren! Da.

HET STADHUIS EHA' ADELAÏDE,

■en groot g,.
PHKI.TI-: is oen Tan

'""'' ■""nu natuu.-ob.xm als 1 lav.Ke, m,,m  ,1101 ■' ,..,,,.,,1 en uitgotrokte bosschen,
ipi iVrg OU Ka"'5;'; ,1 aau di-n hoor Linthorst

p-,.(ieelt<-u. zon >prookjesachtig
,li.. «.r.u- 't l.uit. nhüKl gaai

icton bi) do ooreu zmi willen nemen
lang Ik'oU 011 woor schud-

;  lióef 't niet \-or van honk tc
li o( )ii s. Do 1010. \\ cl til \ an tle af-

liiioht : oi"
niet zo" '"hL

ferg OU Kil

luooio
toebehoorend .voor 't gu
Homaii, oud-( ommis^aii
lieeft Effelte oukolimooi, dat moniedoron stodoling..
om natuurschoon tt .h'
en daar m*er zotten 011 n< •
den tot hij toe gooit: noi
zookon,ons landje genomen in Holtingc
beelding op blz. ,0 j nn"-o\-oor b boordonjtjos.een kwar-
een apart ,p,..,r kmm, zo zijn geïsoleerd,
tier gaans \an l 1 1 • jaargetijde haast
een harden wi'g ho ) ( p reikend tot do knie. Aan den
met te bereiken zondei ^ ..-uclitbaar is, daar-
eenen kant ligt hun esdi, dn wi l a ^ zomprc
naast hun weiland dat .schraa is engras geeft dan hun uitgi'veende jilasseii, waaim d. \\apsei-

•  wi cUnnende iarhtsei/.oen menig wild eendjevener jagers 111 t beginnende ja. ht, ^.,,,.^H.alken. e4
.  . dier jagers, die ver

leden jaar zijn 50e
jaiditacte kreeg,kan
er u c'an vertellen,
hij weet jirecies hoe
hij er mee aan moet,
en zijn hond, een
oude rot, die al heel
wat \-(dden heeft ge-
loopeii, weet 't haast
nog beter. Dan heb
ben ze nog hun
bosch, heerlijke wil
dernis, waardoor
men haast niet kan
Ic )( )j len do( >r di' vele
braamstruiken, die
uw kleereii en liw
handen scdirammen.
Ln dan die caireiis.
nii ioier en ,grootei
zag ik ze nergens.
/' ■ zpn in een woord
-eliitterend, som
mige manshoog op-
gegn'ocid, nieii zou
denken in de t ropeii
te ziin, en er zijn
er niet weinige;
o\'er\ h led is i'i' van.

als een liosch is afgohakt zie je 't eerste ja.ir de heek
grond er mee begroeid. SI \ an Holtinge oostwaarts gaande
komt ge in het Uffelter zand. A'roeger was dat zand een
voortdtirende Ix'drei.ghig ^■o()r (h* l'fieltei
ken \-an dat liotiwdand stoxen

eseh, lieele stiik-
bij den drogeti Oostenwind

HOOFDSTAD I'.d.V ZUI D-AlST RA LI E.

,  .. ue werKitn veei geoiunc mwipci zijn de voornaamste handelsartikelen, maar ecm zonder-
probleem mag liet heeten dat Adelaïde zijn

,  voei t naar Engeland en New-A'ork, terwijl \'ietoria'..jn Chili markt Lat :
AI.vniii.DF. JU-: i..\ (di.xpFi.i.i;.

ondei dat witte zand in werden ziki <mxaanditbaar dat
er geen mesten aan ^vas. Telkens kregen de Effelter
boeren, wien dat zand toebehoonle, bevèlschriften het te
beplanten opdat 't v^t kwam t(- li,ggen, een tii.lroovend
en ondankbaar werk. ^ Keddmg kwam er door de . .Oran-
jebond van Orde" dm al <lie zandgronden, heidevelden,
watei,,lassen, want <lie waren er onk, aankocht voorde

7  H.A 1),.,,. ver,.,,,.,mm; heeft
i rm, !'"l' " Z,. I„., - ,1,. H;.„i;.maat.LÏL vleLT"" OT ,'- l«.arel...n a.an-
V  i .) ;r G, ''".iwlancl , ,l,„.h vec-l m»

Vr ï \c "' I'. t I.". . " war,.,, h|„ kc,\' |J(1 WcUen en \-ele .iren heblicm ' l i 'o 1 1 i
s winters it-, n, ,,r' "'"lan ,1e ), j jOter arbeuleisKflelters eehüV'ni't Wm) e^f w';'" d';"

"uder het /and inriA'een i- ' , Im r en daar ditgveen hrv,,.,,,.,,::'.'L;:::,L); ;ye" l„k ,l,., .h. I.lekke,,
bud', <lie er g,.stoken wvrd ■

^•'■■■"cnieing, dat di1 gevtniden wenl '"
1"<'<1 X'erkoclit. Dat

dit
1h
d(
de

de
de
en deze is , ei 1^

vnjwel d

< U'

oed VOOl'
\'eel t nrl uegraveii

die, eeinge wiiwt,
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't /and t(it dusruT opUu-cnlr, an lioa't in dr lockomst zal paan,
roosklciirip ziiU 't cr niet uit. Mcrst pu'ocidcn cr mooie wccl-
dcripc dcmumhosstdicn, maar latt'r zijn cr ook licclc uit-
L;c>trcktlu'dcn aipcstorx'cn, zeker was de prond toch tt' slecht
O] ' die ])laat>cn. (iclukkip zijn er ook nop heel pocde en wccl-
dci ici ' hciilantinpcn o\-crpcl)lc\-cn. Midden in die bossclien,
hi ina nii-t te x'inden \-oor den \-reemdelinpdipt liet, ,l )rande\'een"
d. i , ei -n uitpestrekte \-een])las proot id zoo bekorend
mooi .da t de . . \ 'ereenipinp tot hein lud \"an Xatimrim nmmenti'n
m Nei lerland" bet pelnad beeft aanpx'koebt in H)i() en i()2o.
!)at ib'andexa'cn is dus Ixdioed x'oor bedi'rl ; waar x'eel moois
m x'ei looi) van tijd ook bier zal moeten wijken \a)or di' voort-
■-( brijdende bescbax inp, x'oor brood, en wat de nrensch meer
uit ileii bodem baalt, dat Ifrandewam zal blijx'en, een lust
del" oopeii \"oor den schoonheidszoeker in de natuur, een sc bat
\"ooi" hem die botaniseert en in fauna belanpstelt. SI In x'cn
\erskip \"an box'enpenoemdi' vereenipinp wordt pemeld, dat
de Drentscln' landschappen met proote snelheid bun oor-
-pronkebjk schoon verlix'z.en. (ielukkip bij , die nop
daarx'an weil te ptmieten.

intijds
X.

DE GEHEIMZINNIGE DOOD
VAN Mr. SER LES

' 1 door \\ . Ib M. 1" iU\e,rs(i.\".

V
/' Ml

\ l-|"l

UW

u
bodo(dt, dat u misM'bien erpeim ander> t'cn betere
betrekkinp zoudt lomnon krijpeut" , ,Xeen, dat
iiedoel ik niet. Ik bad de booj), dat ik den aanlep
\"oor >cbrijfster, dien ik meen te bezitten zoozeer

kmmei"! ontwikkelen, dat ik er mijn kost mee zou kunnen
irlH-n". , ,r bent de eellipe >teun \"an
moi 'ilcr, die als weduwe i> ai bte]",pe-

bliwcii:" ,,Xiet beeleinaal. Mijn moeder
bei 'ft ci Ueipell, kleili inkome!"l". , ,Hoe wa.>
uw \ei"boudin,p teponox'er Mr. Seiles."

Ik bepri)]) u niet ,poed, mijnbeia"

i,
, ,Ik
di

Mr. Serk's leed aan een oop-aandoeiiinp
en schreef bijna nooit zelf. Ik stenogra-
leerde zijn dictaat". ,,Heeft Mr. Series
u \vel eens thuis bezocht?" , ,Jawel; een
of twi'e keer na mijns x'aders dood". , ,l'-n
u beschouwde hem als een x'riend van u
en de tiwi-n? ' , ,Zeker; in zooverre, dat
bij wenschte, dat bet mij pox-d zou gaan.
Ik bedoel, dat bij heel x'riendebjk was
teg(.'n mijn moeder tm mij". , ,Hoe oud is
uw moeder.-'" , ,Zoowat drie-im-\'ijftig. Zij
is \ erlamd". ,Hadt u eeuipe reden om te
pelooven, dat Mr. Series' tlood u finantieel
ten goede zou komen? Dat u, bij x'oor-
beeld, in zijn testament zoudt staau?"
. ..Vbsoluut niet. Dat is ti- gek om los te
loopt'ii !" . .Was u op cle hoogte \'an Mr. Si'i"-
les' ])ri\"é aanpelegenbedeii ?" , ,Deu kleiu
weinig". , ,\Vist ti, dat kracbtims bet tes-
tanumt \"au wijlen Staat-Senator Series,
bet grootste (Uu'l \'an lud x'enuo.pen zou
ox'ergaan op Mr. W'arburton, zijn neel , in
pe\"al uw jiatroon o\-i'rleed zouder gehuwd
te zijn? Of dat, als Mr. Tbeodore Series

zou trouwen tar zijn \-rouw luan zou o\"erle\'en, deze lud
\-rucbtpebruik zou iiebben tot baar dood?" . ,Daar wist ik
allemaal nitds \ an. i\lr. Series besjirak zulke particuliere zaki'U
nooit nud mij". ..bfent u daar heel zeker \"an?" , .Absoluut
zeker". , ,Madt u, aK'orens uw betrekking bij Mr. Series te
aau\"aarden. wel (.'ens met Mr. Warbm ton keunis .gemaakt
,,Xeen". , ,l' bent op goeden \"oet nud hem ?" ..Inte.pendi'eb Ik
ken hem nauwelijks". . .Hebt u ooit last ,gehad xa.n slecht
gezicht oi sb ebt gehoor.-' " . .Xdoit". , ,.-\l uw zintuigen zijn dus
geheel normaal .'" ,,lk heb nooit rediai .gehad iids anders te
denken". . .Dus, Miss (iregorx", op (Uai a\"ond \-an de misdaad
beut u aan Mr. Series' huis gearrix'eerd om on.ge\"eer twintig
minuten \-oor zi-ssen. De butler heeft u binnengi'laten hij
was in gesprt'k geweest met Commissaris Car\' en u bent (U'ii
salon doorgeloo])en naar de bibliotheek, nadat u eenige woor
den gewisseld hadt met den Commissaris. Hebt u, toim u de
stoep oi)gingt, opgeUd, of de ramen X'an den salon o[)geschoven
waren?" , ,Ja, een klein eindje; maar niet zoo hoog als later
geC()nstateerd is". ..Ifent u (.laar heel zeker van?" ,,Deslist.
Dat naast de stoe\) stond vijf of zeven centimettu" ojh'U

even als in de bibliotheek". , ,l' zag niemand in de buurt
van bet huis heeu eu weer dreutelen?" , ,Xeen". , ,Wilt u ons
ev(-n precies vertellen, wat u gedaan hebt, nadat u de biblio
theek was binnengegaan?" ,,lk stak de lamp aan, die op het
bureau staat en begem de stenogrammeii uit te werken, die ik
den x'ori.geu dag had o])genomen. Xa enkele minuten hoorde
ik Ml". Seri's den salon binnenkomen en ze.ggen: , ,l liei' de
lijst, ( (uumissaris. Ik hoop, dat hel u gelukken zal, de smarag
den O]) tl' sporen, al \"indt u de rest niel , want daaraan hecht
ik de meeste waa.rde". Conuui.^saris Car\" antwoordde /' ■<><>
onge\"eei", dat naar zijn meeuin.g de diefstalien het werk waren

wa^ Ie \-erhouding .geheel al eI H 't lor

t iu>("hen \\"erk,ge\"er en werknemer, ol wa>
ze \"an meer persoonlijken aard.' , ,Als n
hiermee bedoelt, of Mr." Series mij altijd op
x riendelijke eii \"oorkomende wijze behan
delde, dan kan ik hierop slechts toestem
mend .mtwoordeii. I it .goedheid heelt
hi| nni de betrekking aangeboden.
\ an nu|n \ ader-- dood en het \"erh(
i 'iu \"(-rmogen, en ook, dat ik moest mee-
v\erki -n om mijn moeders inkom
Liroote))", , ,\\'at zou
zi | i i geweest aD part ie

wi>t
\"aii

11 te \"el"-

eigeiil ijk UW taal.;
lliei" secretaresse

ik bedoi
W cel 1 k
d. it
peil bl | e\-(
leZi -n ell i
eorn-'-pondt

de iiioiiogralie al was.' , ,Da'i
.  zoo jirecie-- niet ; maar ik wi>t wel.
\,in allerlei zou t(-doen krijgen; hel-

■ iitiieel toekomstig litterair werk,
beantwoorden \"an Mr. Series
iitie en meer van dien^aanl.

F/iln l'. liins.

/.V HET IIRAXDliVLiEX HIJ UI'EELTE.
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van een leuningstoel naai"" '■-'
d

S'Llnodünv:;;:
iets van momjielde at het sehijnsi-1 van het(,„gen clan het gkieihei

virten. Daaioj)
ht.

hoorde ik Mi •
waarbij hij ei 1 ..a zhnviuir altijci nimclc 1 J halfdonker zuie.i. a.
Daarom bleef Inj ' „vond en Mr. Series nep:
,.ei CcmunissansCaiy gocc c . stemverheffing tot nuj:
u eens even! ^an, dat alle gestolen vooi-

Miss Gregory, bent j ? Tc; er niets vergeten.-' Ikwerpen op die ■^""tocre^n keek den salon in. Mr. Series
draaide mij om m nuji ■ terwijl Commissariszat ,n zijn ,.c n de vc" bulc u.tL.mt. „Ja, Mr.
aSJ'CaïitShdrrè' 'k'b» ze,ter, da. er n.ets fer.e.enseries .aiT^wO

helilieii gehad olil
was er bijna niee k
had de gewoonte bij

IgeiT /.oii, terwijl ik
Dan la - ik hem (Ic

„w na

wat vo
maakte.

aar, to
nteeken.ngenmt^ ^

l -Ixaii^
gaanen

het \Uiir te
het wel k \ , 1 1voor en dan stelde liij verar,

ahoreii- \'erder te gaa,

/itti'ii nadenken ov.
k van den \ origen dag a:

c-op\'

b hccl nauwgezet gedaan". „Dank u, Miss
tro'torv" zei Mr. Series, zonder zich om te wenden; en tocai'den Commissaris goeden avond. Ik zag dezen cU■  - ' /-eggen:

hoorde, dat de straatdeur achter hem gesloten werd. Dien

Gregory," zei Mr.
7ci hii' den Commissaris goeden avondl-'imer uitgaan; hoorde hem Irvans goeden a\-ondraatdeur achter hem gesloten werd.

niets ongewoons.

hervatte ik mijn werk. \ aak, als ik naar een ineei geéigc.---
woord of een betere zinswending zocht, keerde ik mijn hootd
om en keek den salon in; en steeds werd mijn blik aangetrok
ken door het licht, dat opMr. Series' hoofd scheen, den rook dii'
van zijn sigaar opsteeg en de glanzende, gouden draken op
het jaimische scherm. Ik hoorde en zag
tot livans om zes uur
Iiinncnkwani om te
zeggen, dat Commis
saris Evans terugge
komen was." „Hoor
de 11 Evans de ka
mer binnenkomen ?''
,,Xeen. I k wist heelc-
niaal niet, dat hij cr
was, voordat liij Mr.
Series toesprak en ik
was geschrikt door
zijn onverwachte en
jiiotsclinge verschij
ning". , ,U hebt omge
keken zoodra u zijn
stem hoorde?" ,,Ja
wel". ,,Waar stond
hij?" ,,Hah'crwcge
tusschen de salon
deur en Mr. Series".
,,l->leef u naar hem
kijken?" ,,Neen. Ik
keerde me weer om
niiar mijn bureau;
maar ik had nauwe
lijks mijn werk her-
t'at, of ik hoorde
Itvans een kreet van
schrik slaken. Daarop
sprong ik op". „Hebt
u eenig idee hoe veel tijd
blik waarop u uw

Steenbergli.
AMSTERDAM IX

er verliep tusschen het oogen-
pogen van Evans afwendde en dat

gedachten x'ordieiit was. Dij
bijna nooit het woord tot mi) en
naam als hij gestoord werd". , ,(>0
Series in zoo'n lijd in shuij) x iel?" •
heiinneien. Daai \ ooj- zi|n ,geei-
tijd werd hij gehee] j,-, i,vslag' geiioinen

/nn, daar hij met zj; '
snurken
binnenkop,^'

Wi'U

 SXEEblTRj
DE GELDERSCHE KADE XA DEX HEV1GK\. '

-SAi:/-L'lrr^Z..

waarop zijn kreet opnieuw uw aandacht op hem vestigde?"
„  et kan niet veel meer dan zoowat tien seconden geweest
zijn net lang genoeg, dat hij Mr. Series' antwoord'kon af-

trnnï T kwaiu, koii Ontdekken, dat zijn pa-
nnrm-inl^"i ^Ht de tus.schenpoos mij niet ab-
.sakinrameiT^w^T" uw bureau de
helft van heirD"^-" M-^llc'eiT cle bovengedeelten; de beneden-
„Kondt u iedV-^"^,^'" bedekt door het Jajjansche scherm."
scheiden 2" nauwkeurig onder-do„r ],ct vuur cn lluivhhgji 1 cht TtJ, """

weik? ,, jawel" Hn,> i-„.- \ genomen door uw
steeds verder ging 'met diVtrw. Series niet, zooals
zooveel stenografi.sche a-mteekT ■ " vorigen avond
niet .allemaal uitgewerkt h-id'™"^w" dat ik ze nog
n'et thuis kunnem docmP ' Hadt u chb
c eile.s wou beslist niet, dat i'k werk Mr./ei, dat mijn huiselijk leven mii tnT^T "'''ir huis nam. Hij
recht op had mijn viajen S' ik eJeek . „Hoe lang zoudt u den'bov^ zooals mij dit het

risten avond noodig

deringen voor ol maakte Daarom vond i
nu-t liut „ndvrm i p, dat ,n l":''-"' j , g d,,t liij „„K-ts ],uang>l«vnda „Ivdvn nrlittf |,.

x-oinl het ook heel onaang,
.jjvurde het wel eells, dat Mr

Neen, niet (lat ik me kar
j  te (haik hezig, In zoo'i

en door het onderwerj
van zijn monografie" ' hadt 'gvi'ii reden om te denken, dai
hij sheji?" ,,Ncvn. 'Ivii^'ans als 11^11:011- h-m omzag, zag ik hen;
zittmi rookcn". . .W'at wasde I ritste ke'r.d.it u naar hem keek?'
„nat moet zoowat vijf min'u'ten vbdr ze-en geweest zijn",

bij voi-igv m^-nenh dwarrelenden rook gelet, even ahnlied^.j^ J- dat ik ziju gezicht niet kon
ti'c ''•nl"- '""''t '"-''T" nin

,1 hebt niemand de kaimi
ongeA' ioii geluid? Heelemaa,

g.-eii .uehlid ?" . .Xiet-
andersdan het tikker
x aii de klok. het klap-

j  pen-n der jaloezieci;
tegen de ramen -
zoowei in den salon
als in de bibliotheek

en x'aii tijd to;
tijd ei'ii geluid vat
de --traat". . .Zijt
11 er wel \ an iiewu.st
Miss (Iregory. dat ii
de aangrenzende ka
mei", geen twintii,
x'oet \"an u af, eei
man geworgd is to'
hl] (loot-I w;is, en tocl
ontkent gij iet>ervar
gemerkt te hebben
Xiet sleeht- hebt g
den indringer niei
be-merkt. maar g-
hebt zj'llS lieelemaai
geen andere geluiden
g-eJioord, dan de zoo-
ex'c-n gmn )enidi ■ ,,II
ben me daarx .m vol
komen bewimt. mijn
beer" . , .Lijkt het nie:
bijna onm, igehjk, dj

j  omstandigheden inR genomen, dat zoo een misdaad gejtleegd kon
hjkt"^^'*''' bj'Sjieiii'd hebt?''het verclri a '"derdaad. Zoozeer, dat het algnjzmi en

ongeloovitru • "-h'r verdrongen door verliazingen
wijze' ""S idvt gi'loo\-en. dat Mr. SerD^->11 spreki -n ^■,'uK- niijn oogvn i- \-ernioonl. E

geheel don,-'""" " ^vrKiaring voor gex'en, dan dat ik blijkbaar
zelf

aanmerki
worden
„Dat

bij kan nog
Kan er ge..„ ^l'"'''hvn x-dbr
fC'heel 'do,„-'^'\^'^'^"" verklaring voorj., , niijn Werk in lieslag genomen was niej-r dan h
belet te schijnt dii- geestj-seonecntratie u nib
fe hebben \n''^ tikken \-an di- klok en dergelpke gehoord

't /.0(, hss (.regory". , ,Dat is waar; maar'dal w.iren, ahvan hewiist'^ '^""'^ mvehanisehe geluiden. Ik wa- meer
<>(>k lierinn ' dat ze mijn aandaeht trokki-n"ei'e, ' ■

wa-

.  . - l' zult n
daarw^'"' "n.gew,„,n gehud kwaffibin,-, onbewust was. Ik bedo.-l . d;,t t ,H-n j-Xans dc'M^rak". ^h'jkwain, ik hem niet gehoerd In-b, alvoivns In

^';V" 'd n'w deel /eker van, dal g,, m hm volle bezii
'  'donp,, vn n zelis niet ski),eng \-, .elde?"

''""d*'' ■ (lEen// vcn'nl'j^d).

Ondvr }'crhdcni!:x
h^'""gang/j^; afbeelding op blz. fi (mmnm r i van dezer

/.e men m plaats van Mahara: Mtikara


