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HOOFDSTUK H.

\ .AN M.ALEIERS en V.AN DEN InDISC'HEN \'( )L KS( , E ESTNa een reis van tien dagen met mijn boot, was ik lilij,
eindelijk aan land te kunnen stappen. Al was mijn
reis ook in vele opzichten bijzonder intere.ssant ge
weest en al had ik ook veel nieuws gezien, toch had

het lange stilzitten mij stijf gemaakt en het gedwongen niets-
doen mijn veerkracht verslapt. Maar mijn oude acti\-iteit en
arbeidslust begonnen te herkuTn, zoodra ik weer Auisten
gu-ond onder mijn voeten voelde. Ik liet de bagage aan land
biengen en genoot van de vrije natuur; de zon brandde op ons
neer. onbelemmerd kon ik een blik om mij heen werixm Aan
de oveizijde lag het dorp met zijn .stroohutten onder de kokos
palmen verscho en; t scheen een aanzienlijk dorji te zijn ()\-er
het doip heen keek ik in de verte D-nr «itr/.i-r - • 1 "
nog kale, onbebouwde rijstvelden uit ' 'D-i-ir ^
n.inc„ vruchtboomenl
maislanden en aanjDlantingen van zoete a-n-fho.,. i uVgroen tegen de lucht afgfteekenVvmlieTzici/^mlp'H
conrif van\E oigenaardig trillemle,'ioHeSchuw verzamelden zich" op ecm"lS«lu4''-T ̂
mannen m ge.scheurde klen -on ^ " afstand eenige
naakte knidtuvm Nu ï<™ oöl- ? 7"^ l^dfnaakte en
nnj te begroeten zooaE o, n ? clorpshootd naderbij oni
gebood.
wiens beenen als stokken uit mr ' ""d mannetje
pen staken; hij droeg een vuile sm ''''' broeksjuj-
nauw, kort blauw ja'lje stil zhn bmf een
Pehge, bruine huid. li' whzeTn e li'I ^et de rim-
handen aan T voorhoofd en reikte nhi " '^pati zijn
diepe buiging, zijn hand - toen I ne li ' 7''" b^^'ns, met een
;HT..f""d/dtten en bleef zinclei etlV^

1) Langarmige aap. nauw keurig

,  , .puinn-n tijd zitten. Toen 1,^,;
lileei ii-j i-n nam er vervnb

j;";:,";:!!!,',': hH : .r. /<■ <■<" "«"■ --An bekei:«■1. "i>-SI

„■nigr
k""

hij slri'i'
niooi vei
xlit haalde nj , ^ ,)(,gl,,gde: daari)!] kuani .
Netj
gl
tl'H I 1 • 1 1(11 n 'i i -- -
werd saniengeroia, ,,j>„u.rking, dat ik nj
boden. Ik ''odaniu^^^ gauweii, en bood hem toen v„
^H.woon was ])!,. „ani hij met een buiging aar

kant ei-n • , 1, *^ .,i

ebben, koos b vingers glad en nam,
,.,.pk bet blad " ' ^ P,. .liit lnj voorziehtigopende;da,versierd, kopmo^ ^ gambir, dat hij op het bl;
aaide- bij con sti Kj^

,mie; daari)ij kwan aiehtgevonwen, tot een pakje (,
.-etjes werd nn in ,,, ,,en bonten gevlo,.
■rootte van i-e'i jjp.,,, pvetj.- tabak du- tot een balie,

nnjn

:
en tabakszak "!f/, rp,iim w-eial inij dat alk-s samen aanr
,„.ivl samengeioui , j , oninerkimr. dat iV «;

I t o- zim oor; nam de beti-lpruim achter xj,.stak iiaar aj ' ^i.'^-p.ijivtji- omh-r zijn bov.-nhp. Toenkrabil
kiezen en bei i- ' /jeli om i-n sjirak een paar onvé,hij zieh de beupen, AM -„omnen. SI Intu.s.schm v,.!L  t, ,t ei'ii zi]n<-r mannen. SI Intusschenvvarr
f;- -''' Dnll-di' en de stunrman bij mij komen zitten. Weer ketd l nuLti ni ki.-l. ta«ikS,all, tjr u,t zijnm»;

n, ,K ■! i-ondbn.inr s|>r, ks, l ^■.■.■ va,l kU' . jn-g. wrerf v„T Wa nu-t lu-t balK-tJ.' "vr JU" alKal-njkkOJ" tanden h.,
I s„nte het weer omh-r /.i|n bovenlijv 1 oen begon hij m,,-
nnnn.ln .■.■i"K" ""ak'"" te st. ll,-... Waar kev ,mrn wij vanda
k'aar avihlm wij Iwr.i - k.na, (Hc-t KalUt v„„r een gr»:
onbeleefdheid om iemand rt-ehtst reeks naai zijn naam enz. ;
vragen).SI lamgzamerliand w.-rd het gi-sprek algemeenenkr
ik mijn \-erlangen kenbaar maken, dat ik \ ijftien drage
noodig bad, om mijn bagagi- \-er(U-r te brengen. \oor all
werd nu het doel van mijn ri-is en de weg, dien ik nemenztr
besproken en werd ik \-erder uit,geboord. Deze gewoonte, n:
iemand zoo nauwkeurig naar zijn natim en hoedanighedc:
naar zijn reis en reis-doel te x'ragen, sjiruit niet .slechts u
nieiiw.sgierigheid voort, maar is ei-n aardig, oud gebruik ii
het oerwoud; men kan ,geen inboorling in het oerwoi:
ontmoeten, die zieh niet al ,ging t dan wat minder officieel
aan hetzelfde kruisverlioor heelt mot-ten onderwerpen. H:
ligt een diejie beteekenis in; het oerwoud is zoo vol gevart
dat menigeen er niet uit terug keert; zoo iemand kan men cl
ojrzoeken en zijn spoor \-olg( -n. \'oor den on.getluldigen Euroj
aan duurt dit eeremonit-el wt-1 wat heel lang,maar de inland
heeft tien tijd; geen o]i\\-iiu ling ; ,geen haast. SI Ferst kwamb
moeilijkste ter sjirake: het onderhandelen over de drage:
De Dejxiti fluisterde met zijn mannen; toen werd depr
genoemd; deze was ontzettend hoog. Maar dat is zoodeg
woonte. Na lang heen en \\-eer jiraten \\-erd de jirijs aanneiü
lijker, maar ik kwam al heel ,gauw tot de ontdekking, dat'
op een dure jilaats was bt-land. Intiissehen was men eenk
menschen gaan halen, met wie de Dejiati en mijn begeleide:
om beurten onderliamhdden. Heel \-eel animo was er nk
.ang werd t-r ovi>r en weor .gejiraat ; alles werd nauwkeur

o\ 11 ( gd t'u \ an alle kant(-n bekeken ; ieder gaf op zijn beu
zijn nieemng te kennen, dio dan uit\-oerig niti-én werd ge»
immlelijk waren er eeni.gon iiereid om inèe te ,gaan; opnieu
b-d',!*^ ' """'"M-hen naar bet (lorji gestnnrd om anderen'
\\-en^r'l!m landol, „ bosprekiipgen was tt-n laatste het?
\-in \'crtr'1-'^" ' 'a,gem iijj dkaar ge/oeht. Nu werd het u',  ' itiek \-a.st,gostehl : noo- . ■('■ii nn,- \-, ,,- 1..,, nlM nio-kunnen komen ; lu-t was al
Hen, al bereiktei
Dejiati

■e -l-; -■".■i-r» .■« s,., d»acop«=
V'at mij no.r bocht \-erd\\-enen, het laatd'.
nu bevond ik mii -tli'. . ^' ^''""''•'''ble woreld verbonden had '
bwamen reeds vt-n *-'^ -'1 "nnietelijke oerwoud. SI Ib"

niet met mij nul-''!' "in mi) te zeggen,d'
<1,. ,w, «aan: .1. "

vader - ' ■

middaglen -d D,.,- "" "'""'a,.; toeh maar va.st begoj>Hniti nam' zV-i-' in'd'-"^ bijzijnde dorp slechts. I'
iclu-iclden wii II- i 1" Aoinu-ii, ahselu-id \-an ons, en »
1(> K.w.(- .. .,i ^ JE't,lalde (h- roeiers en snoediu daarop Ar--

nnj te zeggen
.  .. (.TH luïd

A'ader en de clenh - b" i keen toestemminu -\-an zijn grn'^
^-nnd Dullali naar iu-r d <be op sterven lag- 'SI .N-a-nw,. iT l-'a-.' -- "Ki'vnig sa,,.,,,.,, 1,. l

:,"aa,-kw:„„,.„
-  ' , draaid,,tn

kvvaim

'b"-]L om jilaat.sN-,"
k'h-n, die eindelijk een g®'

'r\-;ingers op

"--b braaiden een .

te zoekt''
een gO'

al meer dan twee nn
hurkte
zoetjes

,  boelies a;m. Zij hurkten P
>-i nu-er en ^^•nditten. Zoo zoetjes aa^i'-mve l.<-zwaren , '•»' bagmj-e te vertieeU'

breed- V,. ti- jjroot, dat te zwaa^
mml.''"'''''"''^"^bc-linm.,7. tn.kk.-n zich terug ',•  ei bleki'u er n,,,, i ' ' ' U^'erden nieuwe meiisdie

'ng ni et .genoeg- te zijn;
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\ .111 lu'u zijn c'(."n\'()U(lif^ weggeloopnn en zijn nergens te
\ inden. Weer wortlt alles opnieuw besproken en toegelicht;
I r wordt eiiuUdoos veel gepraat lai er worden eindeloos veel
'  igaretten gerookt. Langzamerhand begin ik wanhopig te
Winden, het woord ..bitjara dat ,,o\'erleggen" beteekent
1 -- het best met ,.geduld" te vertalen. Als ik al de nitvlnchtjes
ziui gi. loofd hebben, dan moest het heele dorp ziek zijn, op
-.tnwen liggen ol al dood zijn; zi' moesten jnist allemaal
iii inwi'ii en zi' liatlden jnist allen tam kwaden droom gehad.
'53 1 )e w el kelijki' i ecU'ii is ecditm' dniiU'lijk te doorzien ; niemand
i ieett el zin in, zich een weinig in ti- spannen; de rijstoogst
1- zoo jnist binnengebracht, ze hebben dns genoeg te eten.
W.iaiom zon num dan werken.-' Waar heeft men dan zoo\-eel
ei ld voor noodig? Daarenboven is de bewoner van Ziiid-
^mnatra trotsch en hij doet niet graag dienst als koelie;
liij heelt t en grooten dimk \-an zich zeil, is \-erwaanden hoort
zich zeil graag spreken; vantlaar dan ook dat eeuwige ,,bit-
l.ira , ox'erleggen. Toch gehikte het ons ten laatste —
n.i er eens Hink achterheen gezeten te hebben — om den troep
1 11 beweging te krijgen; wel was het heel laat geworden, maar
de hoofdzaak \-oor mij was, dat er beweging in gekomen was.
33 ()m te beginnen maakte ik in het dorp Snrn Langim,
dat een paar dagreizen \-erder lag, een soort hoold-kwartier;
d.it was dan een gemakkelijk nitgangsjnint \'oor mijn verdere
Tl vilten. Hier probeerde ik \-oehng te krijgen met de bevol
king; ik wilde ze leereii kennen en ik wilde ook \-ooral, dat
zij mij zon leeren kennen. 33 .Vllereerst besloot ik naar
I  i-n Hinken helper nit te zien; een in\loedrijken inlander
\an ,goede afkomst, die veel gereisd had en met het land
i -n de bevolking goed bekend was. Hij zon altijd x'oor de
iioodige dragers moi'ten zorgen, gidsen moeten o})z.oeken
I n ons \ an x'oldoenden x'oedselx'oorraad enz. moeten x"oor-

zieii en xcrder moeten onderhandek'n met de inboorlingen.
Want ik had ai .gemerkt, dat mij dat alles anders x'eel tijd
zmi kosten. Inx-loi'den x'an buiten af zijn bij dezi' Maleiers
iii ig zoo goed als niet te bemerken; het onde inlandsclie
recht, de adat, dii' zij x'an tuin oerouders ox'ergeerfd hebben,
1^ hier nog in gebruik, het gelieele ceremonieel, xvaarmede
ik l intx angen xx'as, had mij dat al gezegd. Soms is het lastig,
-I iins echter heel gemakkidijk en pleizierig als men met de Adat
i iekend is en xvei-t hoe er mee om te gaan; lu't lastige gedi-elte
Z.OU Si Nipin, mijn helper, op zich moeten nemen. Ik kende
de .Adat, althans die x'an Oost-Snmatra en Znid-Pjorneo,

niet die xan het Oeloe-Raxvas-gebied, xvaar ik mij bevond.
Het is het ergste xvat den inboorling kan overkomen, xvanneer
men X'an hem moet zeggen; ,,dia tida ta\i adat", ,,hij kent
de .Adat niet" , d.xv.z. ,,hij xveet zich niet behoorlijk te gedragen."
W'ij ox-erbescliaafde Lnrojx-anen moesten daar eens een
x oorbeeld aan nemen I Als een Ixnropeaan de maleische
.\dat kent en zieli daaraan houdt, dan geniet hij de voorrech
ten xan een x'ooraanstaand persoon, ja, zelfs x'an een Radja.
Hiiiidt men zich er niet ;ian, dan slnit men zich zelf tot op
zekere hoogte buiten. In den om,gang met de inlanders be
hoort men zich aan de x-oorgesclirex-i'n gewoonten te houdi'n;
de inlander blijft steeds x-rij onderdanig, maar, brengt de
.\dat hem in al te ,groote moeilijkheden, dan zal ook hij
zich er niet langer aan storen. S3 .Al s])oedi,g was ik
op een jiretti.gen x'oet met de meiisclien gekomen. In t
,li,gemeen kon ik 't ,goed met ze x inden ; wel zijn v.v X'rijer
i -n z.ellliexvnster dan de bex'olking x'an de kleine Rilta-
naten aan de oostkust, maar ze blijvt-n steeds x-oorkonn-nd
en beleefd. Hlijft men ergens xvat langer, zoodat het
nieuwe er een wi'inig afgaat, dan xvorden ze soms xvat x'er-
ineteler, niet hinderlijk x-rij])ostig, maar toch iets x'rijer;
maar men kan ze toch zonder x'cel moeite xx'eer op een ;d-
^tand honden. .Altijd, blijven ze dienstvaardig, ik mag wel
zeggen: gehoorzaam. Zehien heb ik met onwilligheid te diK'n
.eeliad. .Als men zich maar de moeite getroost de innerlijke
drijfx-eereii van liim denken i'ii handelen te leeren kennen,
dan is het gemakkelijk genoeg om met ze om te ,gaan. Ze zijn
xroolijk, zooals alle Maleiers trouwens zijn, ze lachen graag
en zijn altijd voor een graj) te vinden; bij ons gelooft men,
dat de bewoners der xvarme Inchtstreken ojwliegend cai waim-
Moedig zijn; x'oor de Maleiers echter geldt dit in t geheel
met ; zij zijn e(>rder flegmatiek en hebben, in aansluiting
daai'inee, weinig energie. ()ok behoort de befaamde tionxve-
loo'-lieid der Maleiers tot de si)rookies. Ze hebben daarentegen
X'eel eergex'oel en zijn heel gavixv beleedigd (ze hebben
geheel andere oi)xatting dan xvij ox'er xvat eigen
li ediging i-j en al heel ganxv komt di

een

een be-

kris voor den dag

SI De Maleiers hier, zijn echte menschen van het oerwoud,
armelijke men.schen, die hun geheele leven tegen het oer
woud moeten vechten. Rijst x'ormt liet hoofdbestand
deel X'an hun x'oedsel; zij xvordt op de ,,ladangs" i) x'erbouwd;
er wordt een gedeelte van het oerwoud gerooid en afgebrand;
op deze stukken xvordt de rijst verbonxvd. Ma;ir de bodem
hier geeft slechts txvee oogsten; daarna xvordt er xveer een
nieuxv terrein ojigezocht en de onde akker xvordt xveer aan
de zorg van het oerxvoud toex-ertrouwd en is n;i een jiaar
jaar reeds met een hoogen, bijna ondoordringbaren opslag
begroeid; pas na een tiental jaren kan men er xveer rijst oji
verbouwen. Slechts dan, xvanneer men voortdurend blijft
rooien en x-erbranden, z.;d ten laatste het oerwoud terugwijken
en langzamerhand xx'ordt de plaats ingenomen door het
hncge stepjH'ii.gras en de alan,g-alang, vermengd met laag
struik,gewas. \ ele x'an deze dichtgi'groeide akki-rs li.ggen
om het dorji heen. Maar de dorpen zijn klein en liggen ver
X'an elkander; zoo li.ggen ze dan met de hen omringende
steppen en oasen x'an x'rnchtentninen in de onmetelijke,
maa.gdelijke Rimba. S3 \ ele honderde jaren geleden zijn de
iMaleiers, als een x-isschersvolk x'an de kustghierheiMi getrokken;
zij hebben de ,groote rivieren gex'ol,gil en daar aan de oex'ers
dier rix'ieren hebben zij lu't oerwoud een jilaats ontworsteld
en zoo zijn zij in x'oortdurenden strijd met lu't (H'rwond
gebleven. Het oerwoud levert hun hout en boomliast, bamboe
en palmstroo x-oor hun hutten; het lex'ert hun den grondslag
X'an hun cnltnnr; het beheer.scht hun leven en hun denken.
Zoo lex-en zij oj) hun cnltnureiland midden in het oerxvond
en v;m het oerxvond. De cnltnureilanden liggen alleen aan
de groote rix-ieren; hoe x'erder men het ,gebergte inkomt,
hoe kleiner, armoediger en zeldzamer zij xvorden ; (laartnsschen
hg,gen honderde en dnizende, ja tiendnizende vierkante
kilometers x'an dit maagdelijk oerxvoud, die zelden of nooit
door een Maleiei' betreden zijn. Zoo lex-en zij geheel af,ge-
zonderd, eigenlijk zonder dat de l)ihtenxvereld inx'loed oj) hen
gehad heeft ; toch is het niet meer het natuurvolk, het vis-
schersx-olk, zooals hnn x'ooronders dat xvaren; de inx'loed
der cnltnnr heeft zich in dim looj) der jaren ook hier doen
X"oelen; de cnltnnr die er tluins heerscht is langzamerhand
tot hen gekomen. De rijsti^onxv, de weefkunst, het ijzer
en no,g zoox'eel meer, zijn x'an buiten af tot hen gekomen,
en dat alles x-er,gemakkehjkt den strijd om hnn eenvoudig
bestaan, ja, het maakt dat bestaan mogelijk. Deze cnltuur
is X'an Indischen oorsj-)rong en de Indische inx-loed is xvel
tot x-óór txvee duizend jaren in den M;deischen Tirchipel
na te ,gaan en oj) x'erscheidene j^laatsen heeft zich deze
invloed x'an de kust naar het binnenland nit,gebreid. In het
begin der middeleenxven lu'eft de Indische cnltnnr x'an het
Boeddhisme en het l-fndimaïsme in Java een hooge i)loei-
periode bereikt, die ver in 't rond 'haar stemjxel gedrukt
heeft; ook in Balembang, in Znid-Snmatra heeft zij haar
inx'loed doen gex'oelen. ̂  De inx-loed dier eultnur is diej)
het binnenland in,gedrongen en heeft het primitiex-e x'isschers-
volk een hoogere iieschaving geschonken,en .saam,gesmolten
mi't de oude ,godenlei'r en di' X'eri'ering der x'oorx'adeien,
beheerscht dit Hindoeïsmi' nog heden het denken en voelen
x-an den .Maleier in het binnenhmd. W'el is waa.r zijn de onde
rijken door den Islam beroerd en de Mohammedaansche
propaganda heeft zich x-er langs de rivieren uitgebreid en de
meeste in])oorhngen, zelfs die van Oeloe Rawas, noemen
zich dan ook .Mohammedanen, maar dat is maar een heel

kennen den Islam zoo slecht.opperx-]akki,g x-ernisje; z.ij
dat zij zich zelfs niet aan de eenvoudigste Mohammedaansche
geboden honden. Ifedelmizen vindt men er zoo goed als
niet; het eenige wat zij nit den Iskun hebben ox-ergenomen
is het neerzien oj) den on,geloox-ige. \':in een lxnro])eeschen
inx-loed is hier in de binnenlanden zoo goed als niets te be-
spi'uren, hoexvel het alles aan Xedeiland behooi t in n xci
scheidene kleine vorstendommen door een Idollandschen
landniad xvorden geregeerd, doch slechts zeer zelden konien

airoi)eanen in deze afgelegen streken, zóó zelden, dat het
zelfs meermalen gebeurd is, dat kleine kinileren huilend

en schreeuwend van mij xveg renden als zij mij zagen aan-
dat l)ij ons doen x'oor een ,,zwarte , .hH
dat de buffels met hnn bijziende, wijd

er

mij

komen, zooals zij
het is mij gebeurd.
oi)rn,ges])alkte oo,gen inij nieuwsgierig stonden aan L' staren
en zich dan oiieens snnix'end omxxendden en iiixig
in een lomjien galop van mij wegholden. {Wordt vervokd)

1) l lniifli- . nii-t i/i irridi i-el'- ;iI'Ivt''-
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ROTSFORMATIE EN PLANTPKinr^r^
azuurkust ^an deIL kent, al is het slechts door woord of beeld de i *

door zoovele dichters en schrijvers bezongen vo,„- ^en behler bl-.
ï

plaats \-oor
\N()n]n^

WIF kent, al is het slechts door woord of beeld de
door zoovele dichters en schrijx'ers bezoneen
ongeëvenaarde Rivièra de steil uit het azuur-
blauw der Middellandsche Zee oprijzende kust.^rook met, die met redit den naam Azuurkust draagt'

cht schijnen, voor dit aardsche paradhs'dat leeds van de vroegste tijden af. verschillende uit het
Zuiden en Oosten komende volken heeft aangetrokkenInin lanpr of korter tijd tot verblijfplaats heeft^estakt hf"
nogmaals de aandacht te vragen, wL-e het n et^ cb Vgebenedijde kuststrook uit eln ander gezicl snu t 1 ,
hkS'1, wil tAht™ rSiitCn"
<Ho gaade aakk.; vSS,rn7<rdfnTe

•lis Cannes, Nice Monte ^ ' niijlplaatsen
te volgen doch ih y ,1 nndere
bereikliaré plaatsen langrde 7 ' t"'"'"' gemakkien dan lang7 stdk' lm In e ,7''' ...
einde een blik te knnno ' moeten afdalen tertuur-fjorden verw^le tot minia(Ier Azuurkust zoo rijk is en die'tot Inr'"
behooren. Oedurend'<> rl, ^ ^'''^'^^'^'l^'^ntunrwondcTenvan Parijs niiar ïl"; " f:""''" »? «m, laag.. J,
sndlüopende trainen van d,. c aon geneielijk ingerielite>esge„,«.t reeds f".a,:™ t, f ff"'
vele veranderingen ziin Ai Innrzamer \-oor hemjnndscl.ap waartètni ' ™ jS ïï' 'fgv trajeet
beginselen der aardkiind,. ka V A ^ '""""nn de g

heeft eigen gemaakt ^OnVd \ der fonuati
Mar eme 7p ;;:u ^'nrancU.ringen

ijk
nu

ten

dl-
het

krond-
■leer,

in

wuIJ^amJ'''''''' 'iM'l^^tte daken, aanoii p

77n hS 'y en de olijf,
onsmk'^f"^' "P kortom u-^ m steeds toen
\"ruchtl " ''•'j" ''^'t go],i,,Ai ,, A ''^'t Noorden acht
verlat "Makten maken n*^ '^ ^^''"nndselie zee genadermtelt ^vooste "ij "(5 tijd plaat.'voor rlegden 5 R m p^' '^^^Iks'tëen'ml
zal kind ' Ivingen tiinirel r) i <le hrijtperiodeaang^'■'1 b.nnen T...-....,, " s "g' ' lm knrnge Zu*

b"m™,l verrast .i,., P'',' 'vsp..], dat „nsuitd,
"^■l'te.xpJosie

tunnel

Marseiiie V;""t<;xp]osu. genoemd. itegen het he Wk Ve
heten..

^vaardig te ni '1'' kust'^^7^"  Haken ^ 1- ■ den naam .Azuurkn
"P <le k;uirt h'ert, dat 'landwaarts

''■""'"he Zuidkust een goK
uitspringt,
nei-ë-n

P\

.-w- .. T7"777'|i ',"'7 7 •" We;
tot '-'--te ge lee >^''mvaarts -(<'t aan d,. i>t - mt,.

-^"-mt van de (ioif ,
^jmrtdurendi- a.auslibë'
"'■t tuec-d, v< 7 ë

1  ,r:"7i-!nge„<k.

ingebogen

•  , ' '11 z.ieb \'an de
111 Miekt, en de omra.

O e / ] f 1 -,^  • 'mo oe\'ei-s, die dooi
1 11 'bjx-onden \-orm hebl\Tprtr ^ t K )I

I oog en<lipixm7.t7ië (7' l''''^'7a'i .ds 7t 7ilc sterke kv r' -'""-'ikRend,. , '"1 'lo M-r opnjzi

"  l>™ aan.la, h io elkander o

nauvvedarzich''plót7-r' '^■''<ii"liij \hdeneè'''!l'?7'''vlakte binnentreedt ■ d? -MiomMjii c'on gob-end!
•slag doorschijnender rl77 ^^'"'-^It als niet ei

'1'. dc tot ^-

;;v . "it .1.. i.niohi
Pvitcratvn ■ '-1| i, ,), ., , , ' v< i' p. ijf aibr"n-lvrr!:,"d , ''S J - n*''"''' .I»t
■lvll.irir,.,....k " -"'bvinrii b..|.l„.„

' Zo toi inden aan,  ''''■•^''iitah-sirnn n " ""Vostig,
•'i't l>inn.-nst

^'■-7ibow:djt77em::7;;:7;kt
e n, , P'"' 'lio'lo, , :

t"t teetonisi b, ■""'''• '11 'lo korst"v7n "' ''' '"'"-""l""v-vrsdd ,v 'fVb'i.ipvn aanl, , :"kl'lan..,.,„p.r
'"k<n langs jno,,i. i :: '-vs go\on. du. vi-elv

door

^•m-zakknig
O in (h

aanleid,,,
aiigs bioiii- i •V" '' OU.en l^igv

''"■MAmën'ïu.i , . komen,
.ei' '1 )iod de,- i\l
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t't'U f^r()()t]?aaii(U'i4 ^n'had inlaiuUi-lic ZtH'

l irt tnt >taiul konu'ii van /aju tvf^nnwoor-
4i^f ^a'd.Lji-afisclu' ,L;i'stc4(llu-i(l, rn inver in
rt

■n

i/(in(li>r
Ix'kkniU'onni.m'

inot't (Iv (ioll' du I.iondoor
WTzakkinj^, door (ani

/.i;. kctvlhmnk tot stand ftt'konii'n zijn.
I)f !aa4i('nli' klist \-an Marscillv tot

Mrnton aan dv I taliaansclu' ttri'ns dort
zirli aU rvn aanvi'nsrhak(4init \an nuHa'

■ 4 nnndvr bviarovidvsiwv uiv hooj.ttvn on stcilv kliji-

Fotn GiU'ita.

Tl'SSCHEX DE

[ivn \'oor, dio doorttaans nirt hoo^vr zijn
dan 300 tot hoo M. Zoo kuniUMi dn ki'tv-
lu n \ an Saintv-lkunnv ton N.W. vanTonlon,

■ nni.kf topiH'ii \'an Ivs Mauivs, hot Massinf
\ an 1 l',strn4 ut dn stniln kalkstnnnrotsnn,
waaitn^i'ii dn stad (irassn tui N.X.W. \'an
I annn>, rnnds warn hnrgnn hnntnn, daar zn
/uh tot hoo.ittnn uin 1200 tot 1700 M.
l io\nn dut znnspiitttnl vnrhnffnn. Maar dn
\()ortdnrnnd liooftnr oprijznndn ntagns nn
platnaiix, din hnt hodnmrelinf vormnn,
aa.in op hnn hnurt gnlnidnlijk in dn Itn-
^nnniiwdn Aipnntoppnn ovnr, tnrvvijl zij
zich aan dn andnri.' zijdn nog vnrdnr dan
dn kustlijn in ondnrznnsnhn platnanx voort-
z.nttui, winr hoogstn puntnn als nilandnn of
als klippnn hovnn hnt znnoppnrvlak uitstn-
knii. Mnlangrijk voor dnn tonrist zijn dn Islns dn Hvnrns tngnn-
o\ nr dn stad van dinn naam, en dn Uns dn Lnrins vóór Cannns.

Dn vnrhntfingnn langs dn kust bnhoornn nu nint, zooals hnt
nut oningnwijdn zou toeschijnnn, tot een evenwijdig aan dn
kust loopenden bergketen van eenzelfde gnstnnntnformatie.
Intngnndnnl, men kan in grootn trekken dn Azuurkust in vier
.ildnnlingnn i'nrdnnlnn, din door verschillende geologische
.gcstvldhnid nn dientengevolge ook door het verschillend
uiterlijk een ieder gemakkelijk opvallen. De (lapeau, die
door de heerlijke \'lakte van Hyères stroomt, als ,,le Jardin
d'H\ ères" beroemd, en de eveneens recht op de kust toe-
loopende Argens, die aan de ongezonde moerassen van
b'rejus het aanzijn heeft gegeven, bepalen de grenzen der drie
rcrste afdeelingen, terwijl op korten afstand van de i'lakte
\an Laval, die door tle Siagne is afgezet, de vierde afdeeling
ren aanwing neemt, die onmiddellijk met t'annes de rij der
beroemde winterstations van de Rivièra opent. De eerste
afde(4ing bestaat met uitzondering van enkele geïsoleerde
jnmten, waar andere gesteenten aan den dag treden, uit
kalksteen der onderste krijtformatie, die wij overal langs de
kust ontwikkeld vinden en die wij op het
traject Marseille -Toulon van uit den
trein in kale of slechts weinig begroeide
bergtoppen of kammen en in talrijke door
de \-erweering eigenaardig gemodelleerde
kleinere rotspartijen zien ojitreden, aan
welke het volk veelal bijzondere namen
lieeft gegewn. SI Nu eens zien wij de
kalksteeiibanken sterk geplooid, dan weêr
>chuin overeind staande, het resultaat
der spanningen, die hier eertijds in de
aardkorst hebben geheerscht. .\chter 1 oti-
lon, tegen het kalkgebergte gebouwd,
\'uiieffen zich de loodrechte licht,grijze
kalkmuren \'an de baron en de ( oudron,
i'osp. 302 en 70; M. hoog, dii' \'oor de
\'cr(lcdiging \'an de stad belangrijke steun
punten zipt. Det kust,gedeelte tusscheii
.MaiNcillc en la ( 'iotat draagt een bijzonde-
icn >tuupel. Dc branding heeft hier n.1.
1 11 x'erceniging met de chemische erosii'
i ivu'al in dc steile kalkklijipen meer oi
inindei" diepe inhammen ge\'ormd, die in
het 1'ro\en(;aalsch , ,calanques ,genoemd,
niet miniatuur-fjorden te \'ergelijken zijn.
Van het kleinste begin, ondiejie gluu'cn
aan de kalkwandeu tot aan de breede en
diepe . ,i alanques" \'an Sorniiou ut Moi'gioui
Heft men hier een reeks van overgangen

, 1 , 111 . die een gedetailleerde kaart dezer kust
ep kantwerk doen gelijken. 83 Hel altijd
^ti l le en tot o[i den bodem heldere water in
deze iidiaminen, al is de zee buiten ook nog

••ifc

S-nht (lihttd.

A EOEROXD

POREI KRKLIPPEX 1 'OOR

SAIXT-RA PHAEL.

DE Kl'ST r.l.V

zoo bewogen, de heerlijke tinten, die het water bij x'erschil-
lende belichting aanneemt, de vele miniatuurstranden \'óór
de ondiepe inhammen, dit geheel lokt op den Zondag vele
Marseillanen aan, die in hun ranke zeilbootjes, dikwijls
in de \'roegte er op uitgaan, en eerst te,gen den avond, doorgaans
met den voorraad visch voor de beroemde , ,bouillabaise"
huiswaarts keeren. 83 Zoodra wij de tweede afdeeling, het
massief van les Maures zijn binnengetreden, is het alsof
wij in een geheel ander land zijn aangekomen. De in allerlei
grillige vormen optredende kalksteenhoogten, zich in reus
achtige trappen \-erheffende, met hun doorgaans kale opper-
\"lakten, hunne lichtgrijze tinten, met de eindelooze olijf-
aanplantingen en wijnvelden aan de hellingen en aan den
voet, met de witstoffige wegen — dit land.schap, dat ons
van \ alence af had vergezeld, houdt jdotseling op, waar de
spoorlijn zich ten Oosten van Toulon naar het Noorden om
buigt, om de dalen te volgen, die de noordelijke omranding
\'an dit massief \-ormen. 83 Terecht wordt dit massief door-
dc geologen het juimitieve eiland der \'ar genoemd, omdat
de daai "^001 komende gesteenten tot de oudste vormingen

E, ORII.LK', OEVORMDE PORJOER-ROPSEX \'00R DE
REST I I .V SA /.V7 -AM /V/. I EL.

h'i'.cirrs /a;r/' .v ni-: si..\i'i:sdI'. /./■,7;' ir ( , ././o.v /;/•: .msu"}.
.Aait lii'l siranil (If hlailfraniitfnlnt rn warlrlsUiklirn riin rrn :rru'irr r Pa^iiltiniii), hrnrrrns ile mrrk-
u-aanlitli' IxiHm i ..Druaurnpylr ilr mcr" j in lal van "vrrnanyrn,

.stiikkrn sainrnurrnUl.
tiaar dl' hnindini; nll de mt'ls der worlcl-
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Archaeische kris-

|,,,l,lM.n ^rkriuurvki. een gr,,
r  (Ic- nc-rniisclH' IxkIcih. SI l^' ^n-ootev,-
' -mcU'c-l aan cU' <lat ren bnitengevvo,
iSinK van l-p, 1," lÜj^.n.lvna, alvm,.vl "P liHh-u-dlK-id iH'/.it, iHTuda'lliiiJ^aai /ijn ci \ eel steiler, ,i
van In-t kortom Imt km,ls. l,a,,. dat zichlijnca, wel ■ irivovst en caatzaamoa. met ztjtj dtcl,de cultuur nu-t Ici nt . ^ ,.verhand hebben, ,,
wouden, waann '^Yioveii is het van oudsher als toevlucht
zijn diepe nUmaais herueht he\v.'est, zoó zelf
oord van passer pour l'Icsterel spreekwoo,dat eertijds in ' ' . .^.j^ende. SI Sedi'rt kort is ook !'£,
(lehjk doodsgi-vaai eeiiiaakt en kan men va^

('1 \'()nr dvn toe i im- ^teia het land per rijtuig of per autonn

woord

tallij ne zon

)es

de

dicht

de kwartsrijke schieieis,

der aardkorst ((het glimmerschiefer en - , j),^v

^IcheSs. k.; ™vtdn..H.rakea, ̂sameiiBleUing diaikt dl II a em^^^ ""''viS'i'"" Jklpêl
ronde bergtoppen vo t, ti^jvur aannemen („Alpe-nu en dan een verrukkelijke am Y j,,.,-gte, wegens
Xies") Tot aan de toppen ten, met eenvruchtbare verweermgskorst ̂
kleed van dcnntm, eiken ^ wondert mem ^^e j',
beid der schaduwiijke yaüe n ^ wegens de mde
iKioge rose- of vicilctgekleu.d mnu^^^^over den bodemma^spi euel^ verspreieling van denneai m
overstrooid zijn. SI te gie
dit massief (dc zw-dcti wiaal oi)
als gneiss en glimmerscbielei ,
de Aleji-dcn voornamelijk op
den kristallijn geworden lem
stccnen of ph>dlieten) lievft
van oudsher wegens het hooge
harsgehalte dezer boome'n een
groot gevaar \'oor boschbran-
den ojigeleverd, die in eleii
afgeloojieii zomer het land
weelerom zoozeer geteisterd
hebben. SI Welk een tegen
stelling bieden deze bergwou
den van les Mauivs met de
heerlijke vlakte van Hyères
in het Westen, door de t'apeau
afgezet en terecht ..lejardin
'Ie H\'ères" genoemd. Hyères,
H\-ères-les-PalmicTS, het oud-
>te winterstation vandez'\ziiur-
kust, heeft dezen naam te
danken aan de he\'oorrechte

ligging tegen de zuidelijke
iieiling \'an het iiooge schie-
1'erterrein wm les Maurettes,
de berggroep, die zich ten
Westen \-an het eigenlijke
massief van les Maures ver-

helt. ()\'eral \an"rijzen statige
[falnienrijen langs dc lanen i
en in de j^arken \'an het nieuwe
stadsgedeelte, terwijl de vlakte
een aaneenschakeling is \'an
kwi-ekerijen van allerlei e.xoti- ,
sche gewassen, als palmen,
aspidistras, speciaal voor e.x-
port naar het Noorden, of van
boom\'arens, araucaria's voor
onz.e oranjeriën. Ieder oogen-
blik wisselen terreinen \-o(h'
de cultuur van tal van snij
bloemen, die (JUS in het kille
klimaat een weinig ^•reugde
zullen i)rengen, met dichte
aanplantingen \-an perziken
of van oranjca]:)pclen en citroe
nen af, terwij] elders groote
uitgestrektheden voor de cul
tuur A'an grot

aitisjokken en
worden gelxv.igd.

hier nu nog bij de
naastri i

zame bevolking

* V;
y'*"

Af-Ar
i NU

Foto Gilctta.

.1 CA 17:
gioonten, als erw

ten, boonen

zelfs kool

SbnÏefinT ""«■ prnmakkelijke wan^iingcn m de naaste omgeving, en de eent-oudige, werk-

AML'A'/CA.YA O

Samt-Ka,d.aël t.b Cannc^

V ;W.-;^zr,

'A' -.tl

 tr"""

exploitatie v-iA' wh'' ^'j^'hts t-oor een klein ckx-l van de
gesxlK-t.s als het Hvm-sden overgang van den
d

IM.V /:7:".VP DPX .1/7TA'
LAXDHUIS TB HYÈRBS.

Dc 7 M. Iwnfic hlncislctim-ls rijzen uls kuniicinhcrs uil dc slckcliijc Idadrozcllcn

('II

erde MfrA i" ^ mas.sief van'A'Tg. f le van l'Estérel, Iniigt de lijn der P.P.M. ,
waren toerist. S3

,,les yiau\-es" naar
Hij
de

S. ;'wSSAbC'd;:'r:ï.,rï. -fde belangrijke milit-ib- , i . . Aigens, om l)ij brejus
heerschappij, de p^cct je tijdens de Romeinseliehm nu niet bereiken, d,e de lijn tot aan Men-ton
di zal

hoclem \'an liet onhowogcn watci
1 iiim gelijk dc blocdiaiodc jj,^
het azuurblauw der zee ^ \i
in het uiterlijk der kust wachten ol'
schitteiende natuiinm miimen t dn I '

''h'-'' ,
ar

(

geven, nemen de

. §a In dev-m "'im ^'^'••hbeniil l^StcTcl'* 1m-Hie. die liet ]>rin;aire'\ifm-''^r^'r^^ '^<''-"hselu
sclnefers, die het ='-h afsluit, regel.

' aide

amlseli

derde
y,

eliiig,

ai^ een zeer
Aolimgsproducten

or-

Naast roode

^chajisheeld

<iai van les M,,,
'-egt men het traject 1,

dan is de plotsehiige oxcr. V'^ ^ nniiev per trein
d"g o\-. rweldj.,, 7, A' he(

Ilmi I lilcis, "" ' laiaav
gesteente bemn ,1. ,, . ^^'ègeil

rol len , 1,
een

hijzomba- karakterder porliererupt jes,
geweld
slagi'u
^ Doel,

den
, dat in

^ an den \ ( x i, ),,,.
"h'ct klinken, dj

niet

d' '1 1 'IK b n
d'e s( iiinnj., , . ■

Verand.an " 'zige,

hiel doort rekken lai di-rotsvor
nteii bewonderen, die in pha,
taslisclie schoonheid \'oor d
hepnaiide Dobmiieten vanT\
rol niet onderdotal. SI Mia
behoeft echter het land nie
h.inneii te dringtai, om zjj,
wimdereii te kunnen aan
,-chonw(ai. In de onmiddellijlv
nabi|heid \'aii het station !■
Trax-az kan men (b- onve
gehikelijke schoonheden va,
zi jn klist bewonderen. Van(!
hoo.gste topjieii \ an hEstér
(  fioo M. ) schieten reusacl
tige wortels v'an bloedrood
porfier tot in de diepten d
Middellandsehe Zei.'. De u
het aznnrhlauwe water opri
zeilde steile khjii-eii, de diej
klo\aai. ininiatuiirtjorden g
lijk, ook liiia' . .calanqtie'
,genot nid.de somsojidiereng
lij kende ] lorl ita -mas.sas (,,Lu
de nua" \an St. Raphael
die I lp N'ele [ihuitstai vóórc
kust uit (b n zeespiegel veriT
ztai . de wonderschoone kleii:
eontrastiai , die het hloedroi
\'an het porliergesteente, b
aznurblanw der zee, bet lid
ter blauw .getinte hcmelgewf:
en het \-ernikkelijke gror
(Ier dennen bi] \-erschillend
Deliehting te Noorschijn roi
lieii. /ijn in woorden niet wet
te ge\'en. S3 Maar de verruk
hing stijgt tiai toji, wannet
nieii met kalme zee tiis.sclu'i
de ])( irlierklipjien v'anleTraya
(h lorv'aart , tai tenslotte ee'
'Ier e.dampies binnendring
en \an het miniatuur-zanfl-
^trandji ' achterin een bh
iinar binttai werjit. Hier zij'

chtel let ten onht'schrijh
sch( K m, want ieder oogen

^'la-anderen de tegen
^telliiiga'ii tnsseht n dc schi'
tvit nde \vita-\'egetatie opdb

een natuurlijk aqua
^•an het gesteente et
't"g nieta- wijziginge'

'^vjj Ma'lateii dus h'
I  b-stia'el heet, om het/'
'i "r. den (raaien wef

d v,m dejiarteinen'
.. •^Ini itmit ^ ever te gaan
'  ' n\ az ( r,..N ai

i iiilei" lab'
groott'

'et h.i i'de porlie'
'udiai tunnel
r. ii t b-nde dtincln'
eng^tig stemmen
\v.linieer de trei'

'ie lieliteffi

et

\ ( r

•rhg \-, ,b
' ' ' ■in ,ds
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tiinnc'l treedt en de verrukkelijke golf van la
Napoule heeft bereikt. Rechts de azuurblauwe golf, links

met (.-en onmetelijke planteiiserre te vergelijken kuststrook,
bacu'ude iu het \"olle licht der zuidelijke zon - zonder merk-
baien o\t'igang zijn wij een Oosti'rsch land binnen gereden.
3Q In het gezicht \'an dit sprookjesland onderbreken wij
mize kustreis.

(11 ordt vervolgd). 1)k_ h. vax C.M'PEI.lh.

De poort van het Bisschops- of
Stadhoudershof te Utrecht.

Domtoren luulden de kerk\'orsteu van het
icht zich in (U' middek'cuwen een paleis gebouwd-—gemeenlijk

1 > 1 ssch O psh01 gi'-

"5] Naast di'U

SNEEUW IN T VOLKSGELOOF.

I

iiiK'uul dat met zijn
gekauteelden water
gang onmiddellijk
' leed denkeu aan een

bmcht. een j)as.send
\ erblijf \'oor de gees-
ti'lij ke en ti'gelijk we
reldlijke heerschers,
<lie het krijgsbedrijf
g e V n s z i n s \' e r a f-

--chuwden. Xa de

zegepraal (h'r Her
vorming in de oude
1 )isschoj)sstad \'cr-
anderde liet IkiU-is
der kerkvorsten van

bestemming, en werd
ti lt \erblijf[)laats
\i iiir de .Stadhou

ders en andere aan

zienlijke jiersonen
ingericht. Het \'er-
loor, door 't aan

brengen van groote
vensters en andere

verandi'ringen. wel
veel \an zijn mid-
deleeiiwsch karak

ter, maar bleef toch

een merkwaardig,
schilderachtig ge
bouw, dat niet

als elders den

I iiitving maar dien

van Stadhoudershof.

.\malia \'an Solms

Verbleef el" in de

laatste jaren van
haar leven. Toen in

het tweede Stad-

hoiiderlooze tijdperk
de overbodigheid
van een ..Stadhou-

dershof" al te diiide-

li|k bleek, Verkoch
ten de Staten het ge
bouw in 1707
aan (iravin Douai-

rii-re van .Mdeiibiirg. Nog wat later werd Jhr. Johan Daniël
d'.Ablaing van (dessenbiirg er eigenaar van. In i<So5 viel het
slot onder sloojiershanden. Sinds dien herinnert niets meer aan

Foto C. Stci'nhcmh.

DE POORT

deze v'erblijfplaats di-r Hisschoppen, tenzij flan de eenvoudige
maar fraaie jioort \';in den slothof, die echti'i" in i(\]d
gebouwd eigenlijk slechts sjireekt \'an den tijd, toen het
1 hsschopshof reeds Stadhoudershof was geworden. Oj) de
jilaats waar zich eertijds de hooge muren van het laisschojis-
i iot x'erliieven, is in de i'ie eeuw een bloeiukweekeiij aan
gelegd. die VI' nog steeds te vinden is, en waai toe de 17e
eeiuvsi lie Stadhouderspoort een in haar monumentaliteit
zonderling-aandoende toegang \'erleent. Niets veri'aadt, dat
/[' ■ ]] Oj) dit vreedzame jdekje in de schaduw \"an den
Homtojeii eenmaal de woning der Stichlsche kerkvorsten
j ievond. ^ j

N den kalender der Katholieke Kerk is de vijlde dag \'an
Augustus gewijd aan Maria ad Xivcs, d.i. Maria ter Sneeuw,
Maria zur Schnee, Notre Dame aux neiges. \'olgens
,,Levens der Heiligen enz.", naar het lu-ansch door L. S.

van der Haagen, leefde te Ivome ei'ii echtpaar, gesj)roten uit
Patricisch geslacht, hetwelk een zeer godsdienstig leven
leidde. Daar hun huwelijk niet met kinderen gezegend was,
begeerden zij hun schatten in dienst der Kerk te besteden
en een heiligdom te stichten, welks plaats door een wonder
werd aangewi-zen. Terwijl in de ei'rsti' dagen vaiu Augustus
de zomer zich door buitengewone hitte deed gelden, viel
op een {dek o[) den lèsquilijnsehen heu\-el een groote hoe\'eel-

heid sneeuw, welke
aanstonds den \"onu

aannam '» \'an den

g rondsla g e e n e r
kerk. Deze aandui
ding was N'oor den
Patriciër 4 joannes
C'oldoenck' om hier

een iK'iligdom te doen
verrijzen, hetwelk iu
het jaar 444 door
Paus Sixttis 111 werd
ingewijd en voortaan
bekend stond onder

den naam ,,Maria ad
N'i\ es".Ifcn dergelijk
wonder wordt ook

\"an anderi" kerken

\"erhaald, terwijl zich
o.a. een lu'iligdom,
aan ,,Marie au.x nei-
gis" gewijd, l)e\-indt
te Ni\-elles, welke
naam in dit verband

wel geen nadere \'er-
klarin.g behoeft. S3
Naar aanleiding \'an
het box'enstaande zij
hier herinnerd aan

de k'gende omtrent
het ontstaan derstad

Hiklesheim, volgens
welke Koning bode
wijk de \'rome, toen
deze, O]) een rit door
het woud, afsteeg
om zich ,,die küsse
zu decken", zooals

ook de Oostersche

uitdrukking luidt
X'ergelijk i Samuë'l 24
X'ers 4 en het
M:u"iabeeklje, dat hij
steeds aan zijn hals
droeg, Oj) een steen
zette, niet mei'i" bij
machte was het

r.l.V HRT BI.^.MTIOPS- OF SlWDIIorDFRLIJK HOF te
1  1 V I)F SFRVFTSrFFO TF CTRFCHT. verwijderen. Nadat

hij gebeden had
wat hij moest doen om zich zijn kostbaar bezit weder
te kunnen toeëigenen, \-ernam hij een stem, die hem
gelastte oj) de |)lek, waar sneeuw zou x'allen, een kerk
ter eere van Maria te bouwen. Toen inderdaafl de x'lok-
ken neervii'len, riej) hij ,,dit is Hikle sneeuw !" De stad.
welke later, met het heiligdom als middeljiunt, terjilaatse
x'crrees, draagt nog altijd den naam van Hiklesheim.
Terecht merkt Knajijiert in zijn ,,l-'olklore" oj), dat bodewijk
de \'rome nog niet zulk een goed Christen en Mariadienaar
was of hij denkt, bij 't x'allen \'an de sneeuw, dadelijk aan
Hille. bn mi mo,ge Adolf \'ogcler, in zijn tooneelsjiel ..Das
Wnnder x'oni Roseiistock", den stadsnaam laten alstammeii
\'an Hikle, de dochter X'an een Saksisch edelman, vx'ij zijn
echter geneigd bij de vrouwenfigum", welke I likk shcim s
wa])en siei't, eerder dan aan deze jonkx'ronw, aan Hokla
tc denken. SI Wat toch is hel geval? \'rrschillcndc
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z
Pt kan een m /,U0 y.

^  iHdeekeiim berstende wo,,-r A-aii'/r

\\-ol 'werd.en reeds
— met el kandel

ans nnd das JJ^;[!^;i;.vdd<ken ensic süpiet ilne (jans . -
don Jaodsc-hcn .'.jj, V.m, uA <1«'.

/aar het heet. J,,,. liij den datum
kingen placht' nDuik Almanak teekent bijA'ergeleken,

geeft als wol ! Hs spelleweri

.A-en, '1'""" schrijve-,
'^1,,^ lielitehjk beroerd vvorder

tan o])hoU(lt en er menschf-
t door de geduclite

leci

van 5 Augustus aan. ,,1 , ' j O I, \'r()uwe ter Sneeuw
do sncouwvvi. K;u. „
aan '<■/'«/„ don luiisi-lijkon arbokl <ln.'<l ka'!'-" "I "

dor tnoovv aanlo.dinB t,.t <lir KorvunnU- w.nal ,sreinheid de _ ^ ^ ^ zooveel zeker, dat Holda zkIi.

getrolleii

™w;^^^yloo^dc^r I)ib r , O.I_ \'rouwe gezegd wordt.terwijl ook van
sjimnenMaria die conde

dat A-rouwelijn,

met welke capaciteiten de Duitsche benaming Mariënfaden,
voor onze herfstdraden, verband houdt. SI Dat in i^mgeland
een ..huwelijk in de sneeuw" als een gelukkig voorteeken

"het echtelijk leven wordt beschouwd — hetgeenvoor

zielelexen als
den.
tor dèzei 1'bn ;

1)0 Westerling. iimet dool' (Ie genuciite worde,,.n l..\-on nadenkend gai ^ ^ andere planeet, schooni,
''p (l^t der aarde, nauwelijks niet

m vele opzicnieu d.in meeleeide, kan Vet
van het meiis.-henleM . bowee.gt en zich ver
schillen dan '1='^• ,„„nnm-n<lv natuur is onzegbaa
eenzaaiml geA'oeit. ^ /u.s daags \-o] dreigend zonritweliger en .scliuonei . ^ aii niet onder woorden t
geweld, doeh^die rijk iinm. -rs aan onver

zi'el iieinelsche lluistenn,gen meen-
IIitselneteiide steriuistralen t.

te vernemen, ,1e booineii, soms van onge-
(ie struiken, altipl van ondoordnngbar.

verneemt biJ de zware of gelispelcle geluiden
.•, ,il-i . drei"'t door haai klacht en lof,W r IKl oi ( lo, ,

de mensctu-n om hem heen, bruii
rende doi'ken gedekt

enbreipgen troost
klaarbaar leA'cn,

on de laii
dat do

lokken schijmm
kenden rijkdom, m
dooreenmenging,
eener dierenwereld,
door haar schoonheid, en

d wapl^'

den vliegenier John
Heide er toe bracht,
toen er geen heusche
sneeuw viel. uit de
hoogte een paar zak
ken witte snippers
op een hem be-
\-riend bruidspaar
uit te storten —
\indt zijn oorzaak
in de voorstelling
\an Holda. die de
sneeuw geeft en ook
de \-ruchtbaarheid
schenkt. Dat ook
van Holda de in-
\-|oed van den was
dom A'an het koren
o]i Maria is overge
gaan Idijkt o.a. uit
het verhaal, dat
Maria ergens in den
l'dzas midden in den
winter uit de sneeuw
<lrie korenaren deed

eidits door enkeleen naakt , si

F

^.JÊ

schijnen hem tf>
A'reemdsoortige hm
tenwereldsche \vt
zeiis te zijn. met \vt
hij slechts gemee
lu'eft de uiterlijk
beid, en deze na
zoo A'er.schillend.da
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opschieten op de plek. waar zij wenschtc dat een heiligdom
gesticht zou worden. Daarom draagt het Mariabeeld van
Klit henthal drie korenaren in de Itand. terwijl een der
oorspronkelijke aren. naar men wil in de schatktimer der
veik bewaard wordt. — fvlders heeft hh-ankrijk zijn Notre
Dame des trois Kpis. SQ Wat eindelijk de plaats betreft,
welke de sneeuw m de Volksweerkunde '

inneemt welke

lil) terzelfder tiji
zich tot hen voel
aangetrokken en al
gestooten. Som
(leiikt hij zich waar
hjk reiziger op eer
\ reemde jdaneet. S
fdet is een droef
geestige gedacht
van den Kngelschei
schrijver Kudyan.
Kijiling, toch zelfii
Hindoestan getogen
schoon \an Britscl
O verh eerscdi ersraf
uitfii-sjni )ken in zijn

. .(). West is Wes
Oost is Oost, en nimmer zullen die twee zitdi \ervtaan'

. Westerlingen, kunnen het Oosten wel aan onze sx stemer
en zienswijzen onderwerpen, daardoor het lex'en der inenschen

en

afleiden van eigen aard en eigen natuur, maar het ge\-olg i-
slechts

aatstc geacht kan worden gebaseerd te zijn op de ervaring
vmi vele eeuwen van landbouwers, herders, schippers, vis-
ium' aanraking komen met de natuuroefenchf — deze leeren wij
wdla in In 1 zoogenaamde ..weerregels",

1, I™ ""•'■ill'.""- blijkon t? .ij,L n •! volgen zooals ik dieeen Duitschen maandkalender vond: m

Steekt die Kriihec- Klee, ^ -- zu Weihnacht im-  itzt sie urn Ostern oft im Schnee.
Auf kalten December
mit tiichtigem Schnee

VW ,m<l Scl.ncc | (üd.t viel F,.„oh, „„,1 KI,.
holgt ein fruchtbares jahr
mit reichhchem Klee

e

onnatuur, huichelarij, geweld, door ( hristeliilu' ethiek
goed gepraat, en wanbegriji o\-er en weer. Dit wordt dan
kolonisatie en beschaving genoemd. In waarheid is het ver
bastering cm bederf. Hier laat de redactie van Huiten"
drnrh" r Hindoestan zien, en x-erzoekt mi|
welk , en' vn ik zet boxen .lit >tukje eelt titel
boehdeelen "l ' niensehenlex eii en tien dikh'no( K(i( , len doordringende <tii,ii i , i
Immers het Uwen in Hin lo, i i " .'^""'loii aamhiideii.
worden <lan b, ,vn I e ^■vrgeleke^
groot als een numscluuilu.of,/vm vruchten.
nl de verkwikkendste sappen' / :'d""' lkste vleesd\\esterhnu, xxclke er zil , -e'm 'h'^ vehter x-oor den

Oosterling khn nn" and, I s d,in /leh te buitenhet uelit
K.ill niet

denkende
,gaan aan

Xe jaren
en

ater
rij k(
llO"

e

januar warm. dasz (lott erb;
V iel Kegen, wenig SchneeHuit A

irin.

'"llten", zie eens
on Indiselieii

eckeru und Haümen weh.

einde-^'te'heWum hier „bij het rechte
1924. sa Prosit '' in een XTuchtb,..,.-ruchtbaar

Iv . Dkijvhk,
niet de
hoen, het
gonietende

( >osterse| |(
xan ii i . /n

nu t aamkielit het jd.iatje aan
tleeraar in den

deiiklexen: h'J
x raag ik utijn

I xls, hl

zwelgt er
lozm- x-an
hier gegeven van d,
l<nng zijner jongeivii. /,e di.. " i

svheel zic-h.l,.x-en in I r . "' U. b,.est daar uid'■s aan deze nieest longe ..e/,è'iVt" menschclijD
l.ot wamr,mxwm^;n\^ r'r'"' -

■^P"t . met de x rees ni' '1 let de dreiging.
'vv..nsg,.noi d':I' 'loor dit alk^l'o.vi.1 is xmiir h'e V <l- ' tastbaarheicl

'■"■'i aan lud onziclitliaiv
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liAcn M'iHim oiKkTWerpen. Zie den ])reeden, genoegelijken,
/iniiclijken glimlach \'an dezen godsdienstleeraar, die, te-
middfii der zijnen, ..sich hrcit uiachi" in volle zelfbewustheid
/i|ner 4v'i'Stelijke meerderheid. Wat zal hij dezen jongen
mannen om zich hemi onderwijzen? \\'ij achten het bijgeloof,
doch hl] zal u hetzelfde zeggen van uwen godsdienst; wij noemen
het f.mtasie, doch hij meent, dat onze wètenschap voor het le\-en
eei" minder dan meerwaard is; wij spreken win zijn zinnelijkheid
en hl] wer[)t ons onze huichelarij voor. Wij achten deze
halfnaakte mensehen \'er beneden ons, doch zij achten zich
reeds besmet door ons naderen, door onzen adem, dien zij
\erre mijden; wij zijn in hun land om hun ,.behoeften te
doen kennen, waarin onze indipstrie dan tegen behoorlijke
winst, waar\'oor wij hen aan harden arbeid zetten, zal \'oor-
zien; doch zij bewiwen, dat zij daar boven x'erheven zijn,
en er niets van willen weten, ja, zij minachten hun soortge-
nooten, die zich aan onze zelfzuchtige verlokkingen Wi'g-
schenken. ,.(), West is West en Oost is Oost, en nimmer zullen
die twee zich vi-rstaan." Maar zie dan toch, lezer \'an ,,Bui
ten". dit plaatje \ an den god.sdienstleeraar en zijn discipelen
eens aan, aandachtig! Het zijn bruine men.schen, hun huids-
kli'ur is \'an de zachtste koffiekleur en men \"oelt er den zonne
gloed in \'an eonen eeuwen. Slechts een dier gaas-achtige
doekin omhult hunne lendenen in wie jilooien, weefsel, zoo
dun aB waarvan lu't (losten, lang voor het W esteii, de \'aaidig-
heid verstond, zoo dat de benamingen ,,gaas" en ,,moeselien
zelf reeds Oostersch van afkomst zijn, z.ooals het bransch
..calicot" tewns. Zij hebben een koord om het lijf, bewijs
d.it z.i] in hun godsdoeiist aan\'aard zijn, en een snoei kialen
om den hals, waaiwan de Roomsche rozenkrans een muolging
!->, welke zij bij de gebeden door de N'ingers laten glijden,
iui>t z.ooaB' bij' het bidden van den Paternoster, wij. Het
haar kort geM'horen op den schedel, het voorhoofd bestreken
of beteeki'iid, ex'enals de borst met as(-h van koi'inest; de
^teiflelijkhejd x'an het huns inziens heiligste dier op aarde,
waarmee zij terzelfder tjjd eigen stollelijkheid te keimiat
ge\eii , doch tiwens hun onderworpen-zijn aan wat heilig
door hen geacht wordt. Hier zitten zij neer, gehurkt o]i eigen
beeiieii. ('le handen in rust o]) hun schoot, glimlachend,
bespiedend argwaneiid, doch \'erre van verhagen, zellbewaist
en trotsch haast, en ik kan niet nalaten hen van een bijzondere
nunsclu'nschoonheid te x'indeii ondanks dat de een M iieel
ziet en de aiider lijkt ti' slajieu. Wat is hun godsdienst .^
Bijgeloof, lieweert gij. Maar zij beweren dit \'an onzen gods-
dierut ook. Wij zonden een beroep moeten doen op japanner
1 , 1 < Inneem 'en dan waarschijnlijk in het ongelijk worden
^,,.^t, ld ' om onjiartijdig te hooreii beslissen, welke \an d(
iu,r groepen lè lit heeft de ander in godsdiensthweii vooi
ii i inileruaardig te achten. In ieder giwal zijn zij in het hunne
t,.\ivdeii eii gelukkig. Zij \-erlangen niet bus te bekeereii,

slechts door ons in hun godsdienst met rust te worden ge
laten, en dat wij denken aan Rousseau's woord ,,]e pensc
(fiic SiiUicitcr qiiclgn'iin dc quiltcv la ndi'^ioii oii il csl )ié, c'est
Ir sol/iciliT dc mal faire, et par coiiségacid faire mal soi-mcme".
Hun godsdienst is een verheerlijking der natuurkrachten,
verpersoonlijkt in wel is waar \-oor het stoffelijk oog onzicht
bare wezens, half-mensch half-dier, welke door verbeelding
en kunst der menschen in klei en kleuren toch voor het
oog wel zichtbaar gemaakt kunnen worden, zoo dat de mensch,
onbeholpen en van de natuurkrachten volstrekt afhankelijk
wezen, hen kan aanbidden en \'ereeren. Allereerst is daar
dan de regen, die in dit heete land moet worden aangebeden,
en gelijk met den regen het \'uur en de Zon. Wat is in deze
levensopvatting bijgeloof? SI Het fundament \-an den Chris-
telijken godsdienst, erkennen ook deze menschen in ons
,,("rod is een (leest en die hem aanbidden moeten Hem aan
bidden in geest en in Waarheid". Kunnen menschen zich
echter ooit losmaken van hun stoffelijkheid? Immers niet
anders dan in hun waan ! Kn wat beteekent voor hen de
,,Waarheid", als Pontius Pilatus reeds Christus deze vraag
stelde en er zelfs in dat tragisch verheven oogenblik geen
antwoord oj) ont\'ing? De Hindoe-godsdienst is ontleend aan

\'eda's, i'ii deze gedichten, drie (luizend jaren oud, bevatten
wetgcN'ing, zooals die \'an Mozes. \ ergeet niet dat het
Lelijk leven der Indische menschen aan dezelfde geeste

lijke bron is ontleend als het primitiew onze. Het denken
in bet Arische ras heeft zijn stemjiel ook op hun ziel gezet,
zij achten zich daardoor, in tegenstelling \'an de in Indié
vroegst aangetroffen en naar de Koromandelkust terug

gedrongen 1 )ra\'idiers, ,.tweemaal geborenen en hebben zich
verdeeid in \-ier kasten: de Brahmanen, die de (leukers en
dichters zijn en de traditiihi in stand houden; de Clrsjattrija's,
bijgenaamd de Rasjjioets, die de overleveringen als strijders ver
dedigen, en beweren bij uitnemendheid \'an koninklijke afstam
ming te zijn, en de X'aisjas, die als landbouwers en kooplieden
zorgen \'oor aller stoffelijke noodeii, waaiA'oor de Soedra's dan
hebben te zwoegen, rijk toch en \-oornaarn ook deze, immers

het bezit eeiier ,,kaste". De door hen verachte Pariah's
niet meer dan de dieren, met uitzondering \ aii (h

die geen (lier doch een god wordt geacht. SI Dit .ille.s
oud en thans ook wel
Hindoe-godsdienst is

:  Dralnna de alles en
maihfestatii'ii zijn ,,(le
X'erdelger"; Brahma,
voorgesteld niet \'iel

d(

een

gee

\'

en

't

m

gelden
Koe

is in zijn oorsjiron.g drie duizend jaar
zeer \-erbaster(l. De tegenwoordige
een \'erklaring \'aii het Ifrahmanisme
allen doordringende gee-'t, wiens drie
Schepjxr", ,,(le Handhaver en ,,d('
X'isjrioe en Sji\'a. De eerste woidt -
hoofden en \ ier armen, waarin hij de \'e(la's houdt, een lepe
dienende voor de lichamelijke reiniging en hel ;
dat daarbij behoort, tevens de rozenkrans, vvellm de geixüc
begeleidt. 'Saraswati is Brahma's gemalin. Want

althans
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. Oostcrscho gotlm W V.i) de K"'"'.''""''Vfdcmcrs/IJ u^ h A ii,.,-..erst is /'J-
'L'tcnschapjK-n. .

uion niet

„•n.ml.-rins- «b^  ceuwigli' i'' tut eeuwig
|g blijlt boven alle

,.(-11-. niét N'ersl
men.

ae üostcibci.e b-- immers ziJ ue

cle lieve,
v„,;r den leugeri. i-"»; dui/enclen

een knods m nog een en <-e „p den slang
zV gemalin is de ijtusbloem. De/e gn.den
der Eeuwigheid, ^ doch geen hunner /aio innig,en godinnen wüiden aa g Siiva, den ,,(irooten

volkomen overge^^^^ ' de Vmlelger" is. 7ajn gemalin

^"'^"'j/^!-v-iti de godin der schoonheid zijn, juist daarom ismag 1 gevaarlijker voor den armen, zavaikkin
^'''^hTs èr niets op aarde dan de Schoonheid, die liij zoo/eermensch IS c ^ i)„erga of Kali genaamd, immers dan

fees^ il verschrikkelijk; Kali, die slechts verzoend
S JoSS. dóen- offers van bloed, (iod Sjiva houdt in zijn
vier handen een drietand, een antilope, een stnuig om zijn
Jiehurers en vijanden te binden, en een soort van handtrommel,
waardoor hij zich aankondigt met \-reeselijk geluid. Om de
leden draagt hij de huid van een tijger. Nu eens \ erdelger.
dan Herschepper,
is Sjiva vooral te
vreezen, tezamen

met zijn gemalin
Kali. (iepaard, deze
goden en godinnen
van Hind, bezitten
zij ook telgen en de
goden-familie is in de
fantasie der • men-
scheii te talrijk om
iiier te kunnen wor

den beschreven SI
Het is hier ook niet
de plaats oji een en
ander lireeder in te

gaan, wijl ,,Buiten"
i'i" allerminst ruimte

\'oorheeft. Indiende

lezer het gege\'ene
kinderlijk, verwer-
1 lelijk van zinnelijk-
iieid, verre beneden
den leer \'an het

Christendom zou
willen noemen, zal
liij niet worden
tegengesproken, te
minder wijl men
weet hoe zeer de
C h rist e 11 e n h u n
godsdienst strengc-
lijk eerbiedigen \'ooral
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-  w m de toepassing van het woord:,,Heiit uw naasten lief '. De god.sdiensteii zijn wat de

menschen zijn, die hen aanhangen, en wel moet de Wester-
hng volslagen onwetend zijn van het leven, die gelooft
da.t de Christelijke godsdienst
zich Christenen noemen
van allen die z

in de toepassing van allen, die
.11 .ALL-eds staat bo\-en de toeiiassing)  '*■ gelukkig achten den Hindoeschen godsdienst

hen met het leven verzoent, zooals

1  1 ■ Wi -stens nooit gekend, gij zult het er nooi;hem m'ijtdt d::no.:it wamaehtig uvten wiP godsdieit,
1;.;; viomuluail, wat versterving der aarde beteekent, en dezc
bruine mensriieii, wier zinnelijk leven 11 soms «dwelmt,
(leze menschen kennen dezen >terrenheme \ <in kindsaf,worden er alle nachten naar verwezen jdle dagen aan her-
inm-rd en. . . . zie den zachteii, zinnehjken glimkuh op d,,
liiiiien \'an den , .goeroe" te iniddiui zijiiei jongeien. Hoi-
heeft hij den sterrenhemel aangezien en er ook de heiliging
des le\"ens in gewonden, en weet hij zinnenleven te veizoener.
met .-Vskese. S3 Neen, ik mag hicni]) niet venier doorgaan
moet mij aan de boeien mijner herinnering aan het leven

in Hindoestan ont-
nikken, en denken
zalig denken, daarin
eens twee jaren lailt
te hebben mogei:
leven. , ,1 )ie in Italii
geleeld heelt", ze
(ioethe. . .kan zidi
daarna nimmermeer
x'olkonien ongeluk
kig gevoelen." li,
n]ker mate geld;
(ht voor het lever
in 11 ind(lestan, door
\(-rdwaa>de hngel-
schen, uit op gro'
g"(-win. . .lilt' land c

genoemd,
i) e r O 11 w 1 a n d":

Hindoi-.tan ! Be-
roiiwl.ind. h(,'t land
(lier Wond i-r 1 ijkr
rpke teinjielgebou-
Wen, z.oi I I iverdadif
in hun vehoonheid.
dat w.inneor gij ze
in n\v hennnerin!;
met (Ie C,neksdii
temjieK vergedijkt.
zoo Verheven van
eenvi aid deze, gij n
ojmieiiw afvraagto(,

.\t helle (-(-n temjiel li.
s. het (uule .Xthcne en

ook Ver v.m elkaar
Wereld kunnen zijn.'

indien het heiligdom \-an
dat van Barthas;

IXd.sciri X 1,11:

Ze
en

■ns l)ij
,  , , ,. -"'^Bliv in Madrahet tegenwoordige Madras, lu,eze(-r
liggende wel van hen zelhi,,

vergelijking vain amU-im

■dc Natuur van hun land het" wil
verzoek den lezer dat zij zullen leven. Ik

rrnerno" de gezicliteu van den Indischen
ëe ei volge mgen aan te zien. Laat hij niet vertwee ViickV'he-b ^^'^^^"^'stan de arme mensdielijkheid
iSom e ■ tastbaren en ontastbarcntoepa.s.sing. \\kmVde'''Tslws''' 7 volkomen (.nzinnelijk(-
is uit het Oosten v '' ^ ï • leveu der onziimelijkheid

zoo welig, dat enkel de ()(,s
sche weelch- er weg niee w h hi"tasie, onkt-1 de Oo.ster-
afbeeldmg gegevim word ''aT deze
doch wij] de/e temiielv 'l"\' plastiseiie M-hooiiheid.
vormt van de m. 1 V' ^''^e .u htergrond
een oogenblik inv aand ielit 7'

dit gezicht ^ '
'geuoilK uw

sehoonlieid is d;
111 en t
een sieraad uit de kroonaan .l. ldtvdd;., ' ' ,V X' i» «Ik» «at „th - » Mi-het ontastbare leven 2 Zie WW 7 ' 7 ^'-1 nmt op duizenden 1111 " H"idoesiai

zooveel uw o()g waagt 'dn n 7' Hmdoestan. voor seiiooiiiieid van wat 1'^ ^aagehjkliuar m,-t ,'"■"«■1 <1- dak,, «.k,jkb"L 'l'-ld-nd..,, v,„s„-..k, aani.ïd b "i;"""' ->«0 Ik .
au

waagt, öp naar den strakken
waarin, bdiahzo

i'iT-ii ' 1 1 *" *■ ' iitituiir sclivolstrekt epl .

ellljn-lvijvei'.
tij zoudt (l. -uken: het wart

^'aii Sarasxaiti. M ISsi ■ liitai echter

enen, geen wolk „w b'lik t i'' regens(a-
strakke rust, goddeliila- 'bwnioet konit, waarin slechts
yergelijk dezeWieme m g^ï neiiKai, en

aomcdtcnt - Znu X'X In-rdHavalk,,.,,oan u« land, «aarin all.-s u lu nma rlIjken

_i;>nl'i(l(l(.uswaar(l. Zi.- x,,, ,,-
s(-h()onlu-id (ha
i'lM'en dan

uiiiiiiddiug, s ('Ik

s tatig( . .t.t. |t->(euei,|
booiiien, en tracht uwe
kUaiuiiing der stilU
met .)p lua-l de wereld.

"11 zien .groeit -nlu vol

11 iii

(
k tiii -1

"'en wamder p;,!
hi -n iiatler. -n ,-n

i> gemaakt
■  \crheveii

/. ,g r ; dit b
wa-rkeliiklu'id de

h 1' rbi i\'eu ,1 1 geheelde
te niakiai uit de hf'

boonii-n zijn ei
de meiweheii, die

I ferandeiihun
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MENSCH EN GODSDIEN.'^T IN HINDOESTAE

ui|(lcn al-^of ook /ij oon tempel zijn. De reeds p;ecultiveercle
natuur op Jaxai, hoe weergaloos rijk ook, heeft niets dat met
<k'n Hindoestaan.schen banyanboom is te \'ergelijken, wijl
de be\-olking er, Mohammedaansch \-an godsdienst, schoon
dan met Hindoesche kern, de goddelijke schoonheid van
den ,,waringin" niet beseft. Ifn wat zullen wij, Hollanders,
:^ehoon stichters van den Buitenzorgschen Plantentuin,
weergaloos in zijn soort, voor gewijden eerbied doen blijken
\-oor den banvanboom, of ,,waringin", zoolang wij er niet
fi-n tempel in eerbiedigen? Hr was juist in den Buitenzorg.schen
Plantentuin ven laan van ,,waringins". Xiet zoo schoon als
daar groeien in het \-eelgodige Hindoestan. De vorige (i. (1.
heeft die laan laten weghakken omdat de eerbiedwekkende
booiuen zijn P.xcellentie het uitzicht \-erhinderdenl SI Zie
\-,m den ban\-anboom hier de reuzentakken omhoog stijgen,
,d>of /.i|, eeuwenoude gebogen eiki-n, ontspringen aan den
V,uiereik. Denk daaii)ij, dat deze takken haar luchtwortels
uitschieten en laten hangen tot zij den bodem, waaruit
\ adel" banwin ontsprong, hebben bereikt. Dan schieten die
daarin \'ast en worden boomstammen op hun beurt, en zoo,
.d'^ de menschenhand dit niet verhindert, zal er van één
-^tam een heel bosch groeien, wijd in het rond en alles over
dekken met zijn geheimzinnig vliegend, kruipend en springend
dierh)k leven,waarin X'isjnoe de Schepper en Sjiva dc Ver
delger, beurt om beurt, uit het leven den dood doet ontstaan
en uit den dood het leven, tot het jaar overgaat in de eeuw
m de i'eiiw in de eeuwigheid, en ervan den mensch, die van den
iioom het eerste ontkiemen ontwaarde niets, niets, niets
o\-er is. zelfs niet de herinnering men zoekt.... en
\indt zijn standplaats zelfs niet meer", zooals de Psalmist
/ingt. M.vurits Wagexvoort.

DE GEHEIMZINNIGE DOOD
VAN Mr. SERLES

door \V. B. M. Fergusox.C().MMISS.\RIS ("arv bevestigde de verklaringen \'an
.Miss (iregorie en Fvans, voor zoover hij daartoe in staat
was. Zijn ondervraging ging ongeveer als \-olgt: ,, 1 oen
u bij uw eerste bezoek den salon binnenkwam, hebt

1 1 t<ien nauwkeurig de kamer finrlerzocht ?" ,,Xeen, ik had daar
geen reden \-oor." ,,Zelfs toen Mr. Series wegging om de lijst
tr halen, hebt u niet rondgekeken ?" ,,Xu ja, zoo ojipervlakkig,
zooals men doet als num wachten moet. Maar het vertrek was
halfdonker en ik kon niet \-eel zien. Miss (iregoiy was er
toen nog niet en de buimaulamj) brandde dus niet, zoodat het
bijna geheel donki'r was in de kamer. Als u bedoelt of ik in
den schoorsteen heb gekeken of onder de sofa gezocht, dan
kan ik zeggen, dat ik dat zeer zeker niet gedaan heb .
..r .geeft dus toe, dat er in een \-an beide kamers iemand
\er>eholen had kunnen zitten, zonfler dat u er iets \-an ge
merkt liadt". ,,Dat zelfde zou men van iedere kamer en van
lederen bezoi'ker kunnen zeggen, onder dezelfde omstandig
heden. Ik ben er niet heengegaan in ele' ve^rwaeihting, dat er
een moordaanslag eip Mr. Series zou wordem ge'j)leegel .
...Xjetnanel elenkt eT aan, uw activiteit in twijfe'1 te' tre'kken,
i  I immi-saris". ,,Xee'n, maar ie'iuand in mijn peisitie \-inelt het

HEILIGE TENPEIB'IJ^ BR 'I B
.a 1,

zat.

te)ege\
stelt

wel

. n lil nu, 11 iiiAii

i-cn dlaldig itU.i.. <liit l"j "y"r"'.n
konu-n. als l.ij aons K";'' . faidc kanu-rs g" '„"Iw,
e)ok met, dat er 111 een ^ " ..,,-or-hiinhlk ■ ,,

II f ■ 1 1 n et waaisenijiu'g , ^

\ dat"dé'm"Saijkh"<l bhiaè l'»*'™
„ft ik dat wol l"OBOg;n . oorbatRon ktinacn

een dozijn menschen 111 'j S • p „■ daar binnen te g*' ■
zitten, want ik had .k^een ^ clat de
,,Hebt u eenige reden om tc h ppeii ."P"inbrekers, die onlangs Mr. ->^rles bcst^^^^^ ueuè'
een inbraak ^vilden eenige weet,

ion\",t érafkgXaVliton

oaniR gavaar tiroigdo. tkm ..Eo .'"Vf, "
aangewezen om hot bnls , nap" ,,Niot o'an inij'
speciale bewaking op '^'l-V/l'^^Lwalleii inbrekers niet i
Wij weten, dat in dergelijke ^ hadden die bnuit zoo 0 '„pflezeltde pkntts knnwn Z.l

n^'™,::.-dló o^n do sud U, ^..e,,
heol andere stad als w,j de .-„ntlo <Uwd >Pben. Xatnnrlijk Inul <lo ag'^ is or og man o Jdracht goed op te lotto", 'os ut.r konrt . ..»
particulieren bewakingsrhtns ■ jp-jgadiei m •
de agent, die daar de aje al ugen
der beste mannen van le r ■ ong^
aan mijn sectie ^ is, is \k naaiden tijd, dat di;,ni.sa^-^^^;^ zes nm. .
voorbij gegaan ? , , ik Ha>a-s op j. „p.mandhet huis terugging, Straat uit". .M ' , .1 wijze (laarAvenue. Hij kwam P'-;; .ich op hij
gezien die daar rondsl ^ was g •
ophield.-' , ,Xeen; als o.it doorloop*^ ^i, J . . p"hem geze.gd hebben ' gegaan^.in vij

iiet brandalarmtoestel 1 ,1 ^jin handen vol oiii dc 1 <-
tamelijk groote brand; en Inj > - extra agent zom
schen oj) een afstand te „Wat is uw theorie
om dat werk van hem ovci e oogeiiblik nog nietomtrent de misdaad ..p'' "^'1' .m-iL' kwam de jury tot de
zeggen". 83 Xa ernstige idieodi.i e P- Series
stereotvpe en duidelijke ui ,,ni)ckende personen,
vermoord was door een of meerden onbcK i

1\'. ,

83 Dit was dus de geheimzinnige pp. p^,|. ge'heele
Xorker politie ter oplossing weic gigj vormdenland in spanning bracht p-p |,.rflwenen te zijn, in
en waaraan, in jilaats v.in n<i k at J nadat deollo kron,™ la'ngc aCikclc" .^A.schcn
gewone moonicn al weer vergijb ; J ;

en vooral vrouwen dic iViiss i g . ku u,, liik-schou-
die het een schandaal vonden, dat ( e jui V ( R J i.t^,rhteniswing „itspraak ha.l ge.laan, haar met ,n voorlooing lltchteilla
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AnckTcn waren
(lat Harold
butler, ook

Met

door
i'ulmste en

r de meeiuu^, ^n-crwetrinrr ook

k, ongetwijfeld ,n- toe
;chaal gelegd bij d J een \-er\-olging
. ro bewerken, dat Miss < > / V' ,.i,..hr^

van meening,

■l»»'- '■«' "■^\;nkr,Hon.ot„o,-dee..le O,, , ,
ook

. .r i l

inbreker was. SI
vewicht 111 de „ aar ivu-ss - . , , ^ .bijgedragen oin te bewe/.en, dat het met slechts
was ontgaan. Het ^ ^ , ,4 bi den salon verborgen rrais,mogelijk was dat cc Commis,saris Car\-, maar bovendien,
tijdens het be/oe v c ^ door middel \-an \-alsrhe

(ie strStderir kon zijn binnengekomen /.onder datskutels dc_st^ van gemerkt had. Si Dan bestond nog de mo-
T^bheid dat hij door de salondeur was binnengekoiiKa-i \ <inff; tes fót zes uil- 's avonds is in begin Maart gewoonlijk een

tiid dat het nog niet heelemaal donker is en dat de stiaatlan-flarns nog niet branden. Dit was ook het geval geweest in de
biurt van de Tiende Straat op den bewusten aN-ond , en dus
zou het een indringer mogelijk geweest zijn Mr. Seiles huis
binnen te gaan, zonder dat hij van de straat af gezien weid.
S3 De dokter van den lijkschouwer had vastgesteld, (lat Mr.
Series binnen enkele seconden gestorven was en \-(k')r hij den tijd
had gehad een kreet te geven. Hij was een zwak gebouwd man
met een dunnen hals
en on-ontwikkelde
spieren. Uit de blau
we vlekken op de
keel bleek, dat het
slachtoffer van ach
teren was aangeval
len. Dit versterkte
de \-er()nderstelling,
dat hij gedood was,
terwijl hij in den
leuningstoel bij het
\ nur zat. Si Men zal
zich herinneren, dat
U \'a n s ('erklaard
had, dat hij Mr.
Series had zien ron
ken om tien minuten
\'oor zessen en dat
Miss Uregorv dit be
vestigde. Omzesuur
was Mr. Series dood
en lag de sigaar op
zijn .schoot. Het ge
beurt zelden, dat
de tijd waarin een
moord gepleegd is,
zoo nauwkeurig kan
worden vastgesteld,
terwijl op een paar
meter afstand iemand
zaak onkundig te
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\-an sig

1  11 /IK) Stell(-n 1
. -It Wegsf '"-"tllfl

„  ,.,Tberel io'ii- N oor maar

fnmh'u.ok want in bed on,
, ,v, .r het .ilgeineen maakt b

P,J , ,f mode,gek te /IJH. .\ls 11 hem t(„
„u-beeld op de paardenrennen, ,].

(Ic opera die hij \aak lie/ajekt

in

s(-hiinbaar

1 l V ]I-LS nK oxn,:v,i,^u .1/. ,HERIXXKiuxC.
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,. V . - nicttegmistaande deneigenaardigen toestand waarin zij zich '
Uregory een heel

,
bcwond, had Miss

-■ - gunstigen indruk oji cle iiir\' genvnl -rZe vms een intstekend getuige gebleken -U kalm, dnnl'
ijk, beleefd. Men moest wel aannemen dat

held sprak. Als ze niet gehoord had, dat
londeur binnen trad

I\ u

zij de waar-
ICvans de sa-, volgde hieruit vanzelf, dat zij'ook (uf,

iren binnen k(unmi •
n

citivi, \ wigyu' liiL'l LIU \ tin/

vermoedelijken moordenaar niet had ho(

de j:
dien

v\aarop zn, l<.,vans en d(> irjTi.r,.\r-. -1 .scherp werden nagegaan. S3 Den dag iri de lid- ■ fik naar het Serleshuis en ontmoette m,-,,- fen Jiininie Dhmt. Dit verha ^s Lm ml . ^
van den scherpzinnigen. ionin-n .l'f
dat er hc(d (M-it-r,]„ ,1 ... o^i .scnuiciigen. Ik weet wel,

verslaggevers
dat er heel enkele geva 7 g7Ln '
de politie de liaas (vaL - 777777;

vangt hij
'u- k'D„■ ontmoette .1„aanlen-teiitoonstellnv. dat liij eeii ietwat vtrvvijf,.

L.udt u weggaan met^ meer verstand heti
'"7 ,f gun moeren van een ihner en van moo„garetteii, '^ri]ker /aken. Mi-chien zoudt gij hq,

kleereii, (hm n an )( ' ^ pat Inj \ a.ak geest 1,ge of scherf,
ook (Ie eei g(w ( n nvi ikt ' of teimiin-'te een scherpe, juj^zinnige J 1 L^gave bezit.Sl lin juist L

(^l hL!m w7t te dragen en een hoogen hoej,„inne /ijn n o^ ^ treden, lag /im voornaamste werj
d'Lbe'tere krin.geii del" maatsehappi] lajvoorbeeldo„

lis een der gasten bij ol licieele gele.genhedenoj
alles het oog te honden cm bij .groote reeellties te Waken tegt,
diefstal. Ik ken |imnne ai jaren ; onze \ riendsrhap dateer
feitelijk nog \'an den tijd toen bij niet Hhmt heette en hij ci
in de \'crste \'erte niet aan dacht zijn bi-ood te \-erdienen al
beroei)sdeteeti\-e maar dat is in zijn persoonlijke gf.'Schiedt

nis en ik had her,
in \-ele gevallen hei
wat inlichtingen t
danken, die hc
groote publiek nit
tl ' hooren kreej
Want liij hult zie
niet in een ondooi
dringbaar waas va:
geheimzinnigheid ei
zijn wijze van wei
ken heeft niets va:
het in\-sterieuze e:
ondoorgrondelijki
Ook heeft hij gee:
bi/ondere ondeu;;
den of talenten -
behal\-e zijn geiii
\-oor het ophelderei
van \"reemdsuortig
iniMladen. SI \oo:
een beroemd cletec
ti\-e is jiinmiedii-
heelemaal niet op
x-.illend. Hij voel:
,d)Soluut niets voo:

'ï yORS'J PERIoDl' de .geheiligde tradi
i^'u-rsTRiyn tics zij imr prototy0.1/(;/•; [ •/ vr; pen in de litteratuiu

ubs()huit niet 1-1 ; l)o\cndu:'n is 1"v.-rst,,,,.,id k,'-' f;y''f "" "'i'--" f-'S
de inovite w -n '7 ■.'.''"^■''•"■den. \ indt Inj ze met
Ik b(ui („UI ta'nudiik h-i'mn' '''' V ' ' t"''h \oor bedanken.S.cn dun z.c<.- b- n Dibgente, b(d<wanie en er\'aren reportc"-
Iiebbcn al heetwm m'7,n ' '''"^'''"'iden en jimmie end
theoriccui aan Ol'- - J^ainen bOiundOd. Widiehben onzt
a\ ()nd saann'-0-,n7' '^''vcning gctort-,t en zoo. M'e zijn iederen
^''""•'Uezcvffl,; 77'" kamer „1 d. - nnjne, en hebb«.Z"o te seliikkvi-i (hu • '•'--"^ken oin destukken \ an eeii puzW
komende \-erffeiii|'j,7' ''"'''itir pasten om een veel voor

dat het^eeb 1,^ 1 ' kwbruiken. Ibu gebeurde vaak ge-
'!>■ stnkk,.,, l.vk; v., : ,k
maar ten slotte shei.7^'"" . 1 of ontbraken er eenige
jinnnie en hij allee7!r tiltijd, Un steeds was IM

eruit moest ''""lelijk begrip van had ho>in het ,l..ls(7 "1^ bel v. ,ln.o,(l was- t(-rwijld
■t dien 1".'(1

el \-o|t( ioi( ]
wist ikeed. sa f)fs(-];;,,Lil7'i7

zelden voorkomt, clamhf/iLt^Tl'imf";'''' 7'*^
en ik heb nog nooit gelioor'd vm '1" " ^'nkman winf
oud, die knapper w-is (l-,n „ 1 T" '"'"'Meninan,j  . . ' I ""n (>(u-ir(Th(urh(uiraK in,..,,. tZ,geen „ jglnld dkU'ClW'Skdhitk'kk;.® """K.h'ug of
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,'^-7'^''' 'k UMleren Z(U ,
"iiitient zijn ^■ord( ritn>-en' geheimhouding \-erpliclit weK'niin een eere/.aak v,i l' et \-oor nni natuurlijk niett?'

geiibelang- '"D 'k < ■,- o, .,-], , ), ] y, „..yiy ,.,.,1 vat
oc n s]u ingen, ,1, , nnjn door puPli, itep ontijdig
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