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IN DE DUISTERE RIMBA.
Sumatra's oerwoud en oermenschen.

9) Uil het Hoogduitsch
DOOR Wilhelm Volz.De ontwikkeling van zijn lichamelijke krachten heeft

hij er aan gegeven, doch zijn geestelijke eigenschap
pen moesten hem voortaan helpen in zijn strijd om
het bestaan. In den oertijd heeft de mensch de

ontwikkeling van krachtige hoektanden en sterke kauw
spieren versmaad, heeft hij een groote lichaamskracht,
waarmede hij zich in den strijd kon verweren, \-an de hand
gewezen — en zoo is hij dan ,,Mcnsch" geworden ! Zijn
hersens stelden hem in de gelegenheid om wapens uit te
denken; een knuppel, een pijl en boog, een lans, een giftpijl,
en dat alles maakte hem veel machtiger, dan hij anders ooit
geworden zou zijn. Zijn hersens, zijn denkvermogen hebben
zijn geest en ziel in het leven geroepen. Het leven kreeg voor
hem daardoor een waarde, waarvan de dieren geen ]:)egrip
hebben; deze rijkdommen verwierf de mensch zichzelf; zijn
geest, zijn denkvermogen begon een doel na te jagen en zocht
zich vrij te maken — zoo schiep de mensch zich een beschaving,
een stoffelijke en een geestelijke veredeling. Nu is er een onder
scheid gekomen tusschen het leven van den mensch en het
leven van het dier; het dierenleven kenmerkt zich door twee
hoofddoeleinden: het voedsel- en het voorttelings-problecm.
\'oor zoover de mensch dier is, kan hij zich hier\-an even
min losmaken, doch als denkend wezen is hij niet meer de
willooze slaaf van deze problemen; hij heeft zichzelf er boven
verheven. Door het stelselmatig verbouwen \-an voedings
gewassen heeft hij zich onafhankelijk gemaakt en daardoor
wint hij tijd voor geestelijke ontwikkeling, hij heeft de Natuur
aan zich dienstbaar gemaakt.SI Keert hij in den natuurstaat
terug, dan doet hij tot op zekere hoogte afstand van de ver

overde vrijheid; hoe afhankelijk was ik in het oerwoud van
de zorg voor mijn dagelij ksch brood ! SI
de neiging tot \'oortteling; de natuiu kies ' J
dier™ "uif door de kraeh.igete ..xem,>lar..n te
door hen v.iidt omder ..nihTsch'e'id
maar een bronstig Wijfje w01 dt gtxoncun, b«i-

te maken tu.sscben het eene wijfje of t 1 etVudde
voed.sel gemakkelijk of moeilijk te \-inden is zu ^
dieren of alleen-levende dieren vviirden.eii omdat het (lei woud
slechts weinig voedsel oplevert, leven de mc c s t c urtn u
maar in heel kleine groepjes bijU'n. Hierdoor komt dus de
monogamie, het samenhweii wan het mannetje nu (tn en t
wijfje uit de natuur voort, en daardoor is ook dit monogaam
leven van den menschaap en den oorspronkelijken mensch
eveneens een voortcdoeisel c'an de natuur, van ren wang
van het eierwoud; de monogamie is dus een veirm van ge
slachtelijke he.scheidenheid. terwijl dus weer
heid een gevolg is van den dwang der natuur. ̂  Woidt het
voedsel-vraagstuk vergemakkelijkt, zeiodat er dus gieiottre
groepen tezamen kunnen leven, dan komt hiei veiandermg
in. Hoe meer de geest ontwikkeld en veredeld wordt, hoe hoo-
ger dus de persoonlijke waarde van den mensch stijgt, hoe
minder de zuiver physieke voortteling als zoodanig hem
voldoet, en hoe grooter zijn geestelijke behoefte wordt hoe
hooger ook de persoonlijke eischen, die hij aan de we
derhelft zal stellen; een geestelijk samentreffen, d.i. i'en
in-eikaar-opgaan, een één-worden, een elkaar aanvullen is in
het ,,groepen-leven" niet mogelijk. Zoo is de monogamie dus
anderzijds de lioogste vorm van de menschelijke samen
leving: zuivcr-physiek is zij dus de meest bescheiden v()i m.
zuiver-geestelijk echter de meest vceleischende
SI De hemel was intusschen betrokken en begon te drei
gen; 't werd steeds drukkender; sinds den middag was
het nog niet afgekoeld; 's avonds om negen uur wees
de thermometer nog negenentwintig graden t elciiis aan.
Daarenlioven begon de lucht nat te worden, oververza
digd als zij was door al het vocht; niettegenstaande ik
maar een dun nachtpak aan iiad, baadde ik in het
zweet; de vochtige warmte drukte mij oji de borst, zoo
dat ik haast geen adem kon halen. Alle mogelijke kleine
insecten begonnen ondragelijk lastig te worden; verscheidene
soorten muggen en ontelliaar veel andere kleine, vliegende,
kruipende, sjjringende diertjes, in één woord een uitgelireide
zoölogische verzameling liegon ons uit kwaadaardigheid
of uit domheid te overvallen ; 't jeukte en krabde en kriebelde
overal; langs mijn armen, in mijn hals, onder mijn nachtpak,
overal hielden de ondragelijke, kleine kwelgeesten huis —
't was om gek te worden. \'an eten kon geen sprake zijn; men
kreeg, gelijk met de rijst, een rijke fauna naar binnen !
Als de meeste \-an die insecten, zooals bijc-ooriieeld de
vliegende wandluizen, maar niet zoo'n onaangenamen smaak
gehad hadden. ÖQ 1 oen klonk er een \'eelstemmig concert door
den lauw-warmen nacht; krekels sjirpten en \'ele versciiillende
soorten van sprinkhanen trilden en joedelden met schrille
stemmetjes in de hoornen rondom ons. \'er weg schreeuwden
de uilen, en van alle kanten klonken er \'reemd(\ geheimzin
nige geluiden door de lucht; de tokè of gecko. de mooie,
groene roodgestijMielde hagedis, liet zijn aardig: t'ok ké--t'ok
ké hoorcn. Ontelbaar was de menigte naehtcdinders, die rond
om onze lamp zweefde; oj) mijn natten badhanddoek en op
een jrasgeschoten aap, dien ik open had gesneden om liet em
bryo er iiit te halen, ving ik in den tijd van twee a drie uren
vieihondeid exemplaien in ongeveer zestig a zeventig cer-
schillende soorten ! S! l-hndelijk brak het onweer los nadat
wij den donder al langen tijd in de verte hadden gidioord en
nadat, sinds de zon was ondergegaan, de liemel onojdioudelijk
door het weerlicht m \lammen was gezet, 't Bi-gon te stor
men; de hoomcn steunden en kermden, terwijl het loof sui
zend tegen elkandei weid gezwiept; dan iiier dan daar hoor
den wij iioe een boomstam krakend tegen den trrond sloe
K™ blifc»™scl,.ol,t vcHIchttc liH .„aéc.,
met een heldeiheid als van den dag; een donderslag deed de
lucht als t ware vaneen splijten en flikke droppels t.egonneii
er op het dak van mijn luit neer te vallen-.eim oogenhhk latei-
stroomde de regen neer, een regim, zo,,als men dien slechts
m de trojx.n kent; t was alsof er 1,ukken met water over
mijn hut weiden uitgegooid. Zoox-er het zwakke licht x an onze
lamp reikte was er mets te zien dan x-en dikke grijze lucht, en
als een ondoorc rmgfiaar, grauw gx^ dijn verborg de grijze
regen, zelfs in het licht van den liliksem. de naastlnjzijudx^ om-

ud



I Maart 1924. BUITEN. 99

geving voor ons. Onophoudelijk doorkliefden de bliksemschich
ten de lucht, zoodat de zwartheid van den nacht ons telkens
weer eens zoo sterk trof; onophoudelijk knetterden en rolden
de oorverdoovende donderslagen daartusschen en onophou
delijk trommelde de regen op ons tentdak. Het onweer in het
oerwoud is geweldig en de indruk dien het in den donkeren
nacht maakt is onvergetelijk. Hoe klein en nietig voelt
men zich; hoe hulpeloos klein in het tieren en razen der ele
menten, temidden van de groote, eenzame Rimba. SI
t Wordt koeler; er gaat ons een rilling door de leden. Het
warme dek doet weldadig aan. Het natte oerwoud is onbe
hagelijk. SI 't Had bijna den geheelen nacht geregend en
t was kil, toen de morgen aanbrak; de thermometer wees
een-en-twintig graden aan, zoodat ik behoefte gevoelde mij
in mijn deken te wikkelen, totdat men mij mijn kop chocolade
zou komen brengen. Het kleine riviertje was geweldig ge
wassen; maar enkele meters van ons kamp verwijderd stroom
de bruisend het gele water, 't Is dan ook niet gemakkelijk
reizen, vandaag; niet alleen omdat het geheele oerwoud door
nat is; maar alle beekjes, waar men anders bij het doorwaden
niet verder dan tot de knieën inzakt, stroomen thans in
wilde vaart buiten hun oevers heen en men kan er ternau
wernood doorheen komen; ik ben dan ook na korten tijd al
doornat. Maar natte voeten en natte broekspijpen zijn iets
heel gewoons in het oerwoud; de beddingen der kleinere stroomp-
jes toch zijn dikwijls de gemakkelijkste verkeerswegen; ik
trok daarom 's morgens altijd weer de natte kleeren van den
vorigen dag aan — dat went wel ! — men wordt toch dadelijk
weer nat, en men kan ze in het oerwoud toch niet wasschen;
de ontzettend vochtige lucht, die des nachts bijna even
verzadigd wordt, maakt, dat alles uiterst langzaam droogt:
zon komt er in het oerwoud nooit. S3 Tegen den middag be
gint het opnieuw te regenen; nat waren we al, maar 't is toch
alles behalve plezierig als je langzamerhand het water langs
't lichaam naar omlaag voelt siepelen; als het van de tropen
helm, die zwaar van den regen is, langs 't gezicht in je hals
stroomt; als het dichte nevelgordijn alles wat er om je heen
te zien is, voor het oog verbergt. Eentonig plast de regen neer;
somber en zwijgend loopen we achter elkaar voort; hinderlijk
striemen de natte takken tegen onze natte armen en beenen.
Nu trekken wij door een moeras; de donkere, lauwwarme brei
spat tot ons middel op; diep zakken onze voeten in het wceke
slib weg; het fijne leem dringt door alle schoennaden heen
en bij iederen stap, die men doet, voelt men de weeke modder
tusschen de teenen heen glibberen. Het laatste restje oerwoud-
poëzie verdwijnt; men ziet niets dan de nuchtere waarheid.
Een enge kerker ! Die hooge bladerenmassa, waar onze blik
niet door heen vermag te boren en die ons aan alle zijden om
sluit, die dicht boven ons welft en den hemel voor ons ver
bergt, de zon voor ons wegsluit — zij neemt ons ruimte en
lucht om in te leven. Wat is het drukkend en zwoel; er hangt
een lucht van rot, vermolmd hout. Geen zonnestraal dringt
den kerker binnen. Hoe lang is 't al geleden, dat ik voor 't
laatst de zon op mij heb voelen schijnen? En hoe is het glan
zige, warme brons van de gezichten van Djimal, Dullah en
Ripin verbleekt en geel geworden ! Ze kan wel onbarmhartig
branden, die gloeiende tropenzon — maar men kan toch
slechts leven, waar 22)' is! En hier in het oerwoud? Ik kan niet
onderscheiden, of de hemel blauw of bewolkt is; ik kan er
slechts naar gissen als ik door de smalle openingen, die de
breedere rivieren vrij maakten, naar boven zie; daar, tusschen
de hooge boomtoppen door, zie ik een smal, o, zoo smal
strookje van den hemel. Beken en rivieren stroomen in
die eeuwige schemering voort. De schemering hangt rondom
ons; nergens is een uitzicht; niets dan vocht en zwoele warmte.
En in deze eeuwig lauwe atmosfeer gaat de dag in den nacht
over; slechts zelden daalt de thermometer onder één a twee-
en-twintig graden; slechts zelden stijgt hij boven de acht-a-
ncgen-en-twintig. De overvloed en weelderigheid, die er
heerschen, werken drukkend. Verlammend werkt het gevoel, dat
men hier niet uit kan komen, dat men aan de elementen in
het oerwoud is overgeleverd; als wij hulpzoekend rondzien, is
het of ons aan alle zijden demonen aangrijnzen; wij zitten als
in een spinrag gevangen; de demonen beloeren en grijpen ons
en zuigen ons de ziel uit het lichaam. Een innig heimwee naar
vrijheid — naar zonnelicht maakt zich van ons meester; —
weg, weg, uit de kluisters der Rimba I SI Onafgebroken
stroomt de regen; in lange stralen gutst hij van de bladeren....
Droefgeestig en zwijgend loopen wij voort; Ripin vooraan,
dan ik, dan de dragers. Een rui.schend geluid, vlak voor ons.

doet mij opschrikken; slechts weinige passen voor mij uit zie
ik een gele schim achter het geboomte bewegen; even maar.
Ripin blijft opeens staan, zoodat ik bijna tegen hem aan-
bons: , ,Een tijger. Heer", 't Zal hem in zijn nat leger wat al te
onbehagelijk geworden zijn. SQ Wat had ik op deze wijze niet
al dikwijls tijgers gezien ! liien geruisch—een g(judachtig ge-
glinster — dat is alles. Dikwijls had ik het dier met mijn buks
gevolgd; slechts eens had ik hem ongeveer twee honderd metei
verder nog eens gezien, bij een pas neergestorten boom; daar
had hij gestaan, boven op den stam en had achteromgekeken ;
één enkel oogenblik maar, toen wa.s hij verdwenen. .Vis
men herten of wilde zwijnen onverwachts in het oerwoud aan
treft, hoort men duidelijk hun voetstappen weerklinken,
de tijger echter hoort men niet — een zacht geschuifel van
bladeren; weg is hij. SI Er kwam weer leven in het gezelschaj);
de tijger wekt de belangstelling van iederen inlander. Ook Ri
pin werd spraakzaam. Bij den inboorling staat de tijger in
hoog aanz'en; men noemt hem Radja of Toewan (heer), of
Bapa (vader). Xene (Grootvader), ook wel .Vbang (oudere
broeder); als zij onder elkaar spreken wordt hij steeds zoo ge
noemd en nooit zal een Bosch-Maleier zich oneerbiedig ovei"
hem uitlaten. SI In 't algemeen is een tijger eigenlijk niet zoo
ontzettend gevaarlijk; overdag ontwijkt hij den mensch zoo
veel mogelijk; pas laat in den middag en 's nachts kan een
ontmoeting minder aangename gevolgen hebben. De tijger is
gevaarlijk als hij honger heeft of als hij gewond is; dan ont
steekt hij al heel licht in razende woede. Bijna dagelijks wordt
men in het oerwoud aan zijn bestaan herinnerd; toch is het
een zeldzaamheid, zelfs daar waar er vele zijn, dat men een
tijger tegenover zich krijgt. Ik heb er oude inboorlingen en
jagers naar gevraagd; in verscheidene tientallen van jaren had
er soms maar één enkele een tijger een keer of zes werkelijk
goed kunnen zien. In groote uitgestrektheden op Java en
Sumatra, waar vele nederzettingen zijn, sterven de meeste
menschen, zonder ooit in hun leven in het wild een tijger
gezien te hebben. SI De tijger leeft 's nachts; de mensch ech
ter overdag; zoodat ook omgekeerd de tijger slechts zelden
een mensch te zien krijgt. Overdag is hij zelfs schuw en niet
erg op een aanval gesteld; 's nachts ziet ook hij niet heel dui
delijk, waardoor hij den men.sch, dien hij bo\'en zich uit ziet
steken,in kracht o\'erschat en dus ook dan gaat hij niet gaarne
tot een aan\-al over. In ieder geval is het een feit, dat een tijger,
wanneer hij een mensch bespringt, bijna altijd owr dien
mensch heenspringt, zoodat zoo iemand er meestal met een
paar schrammen van de klauwen afkomt; de groote, op den
grond neergehurkte kat .schijnt in dien mensch, die tegcno\-er
hem staat, een groot, hoog dier te zien, dat hij zóó wil besprin
gen, dat hij boA'cn op zijn rug komt te zitten en hij begrijpt
niet, dat er niets meer achter dien men.sch is. .-\ls een tijger
een mensch in koelen bloede aain'alt, laat hij hem meestal
eerst voorbijgaan; gaat dan op zijn achterste beenen staan om
hem zoo, achter in den nek te kunnen dood knauwen. Mij zijn
echter slechts betrekkelijk weinig gevallen bekend van men
schen die de prooi zijn geworden van tijgers. Daarentegen
echter maakt een tijger dikwijls jacht op runderen, geiten en
vooral ook op honden; zoo kan hij dikwijls grooten last ver
oorzaken en de inboorlingen worden dikwijls tot wraakne
mingen aangezet. Oude tijgers beschikken over een ontzet
tende lichaamskracht — ik heb met eigen oogen een schutting
gezien van twee meter hoog, waarbij nog de duidelijk zicht
bare sporen stonden van een tijger, die er twee nachten van
te voren overheen was gesprongen met een éénjarig rund in
zijn bek. M'aarschijnlijk zal hij het in den nek vast heblien ge
houden en het verd(T over zijn schouders hebben geworpen.
Tegen al te lastige tijgers bouwt de inbotuding groote vallen
waar hij een le\'enden hond of geit als lokaas inzet; wanneer
deze dan 's nachts hun angstkreten laten hooren, komt de
tijger er op af. Soms helpt alleen de aanwezigheid \'an zoo'n
val reeds. In het dorp Tandjong-Beringin was gc^durende een
maand, iederen avond een tijger gekomen; eindelijk maakte
men een \-al gereed en sinds dien dag —toen ik er kwam. was
het een week later — was er geen tijger meer geweest. SI Ripin
vertelde mij hoe hier van tijd tot tijd eenige moedige menschen
op de tijgerjacht gaan: als een tijger iemand \-an een stuk ̂ •ee
heeft beroofd, trekken er een paar er\'aren jagers op uit
om hem in zijn leger op te zoeken. Zij gaan gelieel naakt en
zijn beiden voorzien van twee lange, scherpe, tweesniidonde
kri.s.sen, in iedere hand een

{Wordt vervolgd).
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HET PAVILJOEN „WELGELEGEN'' TE HAAKLEAI, ERONT.

HET PAVILJOEN TE HAARLEM.Een ieder, die Haarlem wel eens heeft bezocht, heeft,
misschien het eerst van al, zijn schreden naar den
vermaarden Hout gericht, om zich daar in de bekoor
lijke wandeldreven te vermeien. En wie zulks deden,

zijn ongetwijfeld getroffen geweest bij den aanl^lik van een
monumentaal gebouw, dat met zijn grootschen gevel temidden
van het geboomte oprijst, als een vorstelijk paleis in zijn in
drukwekkend park. Dit gebouw ishet Paviljoen ,,Welgelegen",
ook wel in het dagelij ksch leven het Museum \'oor Kunst
nijverheid genoemd. I)eze laatste benaming had voor het
publiek dan ook den meesten zin, omdat er werkelijk reeds
sinds geruimen tijd een blijvende tentoonstelling van nijver
heidskunst in gehouden werd en wordt. Men vindt er een fraaie
en uitgebreide verzameling van toegepaste kunst: meubelen,
porcelein, koper en anderszins, en de laatste jaren, sedert de
groote verzameling gipsen afgietsels van klassieke beelden
werd opgeruimd, worden er ook tijdelijke tentoonstellingen
van hedendaagschc voorwerpen van kunstnijverheid gehouclen.
Belangrijker, of minder belangrijk, al naar aard en aanleg
van den bezoeker, zijn de historische kamers, die men u er
toont, en waaromtrent wij u hierna een en ander mededeelen.
§3 De andere naam — Paviljoen ,,Welgelegen" — is de offi-
cieele, de oorspronkelijke. Omtrent de geschiedenis van dit
,,Paviljoen" vinden wij bizonderheden in een studie van de

ojrOEai

mwrr

hand van den heer P. J. donnet J r., den oud-arclu\'aris der ge
meente Haarlem, van welke studie ons door den sciirij\-er
welwillend inzage gegeven werd. Eenige dei" \-olgende bij
zonderheden ontleenen wij aan dat geschrift. SI Den ipen
October 1785 werd door Burgemi'esteren m Regeerders \"an
Haarlem een rekest ontvangen van Henry Hoi^e, wonend te
Amsterdam, eigenaar van de Hofstede ,,\\'elgi'legen" aan de
Baan en den Hout, waarbij hij te kenmai geeft, dat hij ,,zoo
door de aangenaamheid der plaatse zeK'e, als door alle blijken
van beleeftheden en toegenegenlieid, die hij \'an de kant der
Regeering deczcr stad en de Inwoonders van dien altoos lieeft
onder\'onden, eene bijzondere affectie heeft opge\"at om aldaar
zijne woning meer en meer te vestigen en te dien einde zich
gaarne van een gemakkelijk gebouw wilde voorzien," enz. En
vergunning vraagt om de richtinglijnen \'an sommige lanen
te mogen veranderen en met den x'oorkant \'an liet te stich
ten gebouw (n.1. het voorplein en hek) op den bestaanden
weg wat te mogen vooruitspringen. Het \"erzoek werd toe
gestaan bij resolutie van 12 November 1785. De hi-er Hope
heeft de groote zaal doen herbouwim en later gebruikt voor
zijne kunstverzameling, gelijk van twee zijden wordt \-ermeld,
en wel door A. Poosjes Pzoon in ,,Hollands .Xrkaclia", 1804
(blz. 515). Hij schrijft: ,,Op dit huis placlit een groote \a>r-
zameling van uitstekende schilderijen ten toon te hangen,

welke A'erzameling kort \"oor de omwen
teling van 171)5 \"erj)laatst is geworden;
eene \'oorzorg, gelooi ik, die geen enkel
redelijk mensch kan aikeuren, daar het
bekend is, dat de omwentelingen, \'an
welk een soort ook, meestal tot nadeel
\ cUt de werkstukken (h'r scboone kunsten
leiden . Nog stelliger wordt liet medege
deeld in een \"i'rslag aan de regei'ring d.d.
7 Dccembei \'an ilen Iuh'I" ( . Apostool,
(diiecteui van het Rijksmuseum te Am-
sti'ulam en beheer X'oerende o\'er het
jia\iljoen), ox-cr de inrichtinji van dat ge
b

vciii vitiLt;,*-

ouw tot een
gezegd: ,,Dit
stichting aangi'
en tentoonstelling
d

m
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DE SCHOORSTEEN IN DE KONING-LODEWIJK-KAMER.

useum. Daarin wordt
gidiouw \i"as bij deszelfs
legd \-oor dl' bewaarplaats

>fs \ an ei'n kabinet schil-
Uiijen i'ii kunstwerken (o\'erigens was
u  ( t woning \'an een jiarticulier), hierom
bestaat het voornaam.ste gedeelte van het
gebouw mt een zeer groote i-n waarlijk
aan/.ienhjke zaal. du' van bo\en xerlicht
IS. De groote zaal niet lu
behoort, kan ook niet
een particulier, tenzij
i'en groote \erz.ameling \',ui

had, om die aldaar te plaatsen"
den bouw \-an bet
P. J. (loetzhebner \'

let feen daartoe

tig" zijn \-oor
^■oor iemand, die

hilderiji-n
1 (Imtreiit

mis \ indt ini'ii in
erzameling der Merk-
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«vaardige Gebouwen in het Koningrijk der Nederlanden" het
volgende: „Het Paviljoen werd omstreeks 1790 gebouwd naar
c e teekeningen van den heer Triquetti, toenmalig consul van
iet hof van Sardinië. Aan den heer Dubois, bouwmeester te
Hendermonde in Vlaanderen, werd de uitvoering van het
weik opgedragen." Over de bekende beelden leest men ter
zelfder plaatse: „Sedert de stichting van het geliouw werd de
.gioep \-an Laocoon geplaatst waar zij thans nog staat. De beide
figuren in het middenfront tusschen de kolommen stellen
voor de Overdenking en de Bespiegeling; deze werden, als de
vier kindergroepen, welke de bovenhoeken der vleugels ver
sieren, en de Poëzie, de Muziek, de Beeldhouwkunst en de
Schilderkunst voorstellen, te Brussel door den bekenden
beeldhouwer Godccharle vervaardigd". Met den bouw
iichijnt het buitengewoon, ja, ongeloofelijk voorspoedig te
zijn toegegaan; althans, zoo lezen wij, het liuis werd voltooid
in 1788. De heer Hope begon zich er toen mede te occupeeren,
de omgeving eenigszins te verfraaien. Hij \u"oeg aan het be
stuur van Haarlem, een gedeelte van den Hout op zijn kosten
te mogen verplanten. Bedoeld werd de opening r'oor het ge
bouw. De gemeente stond deze verandering toe, tegen be
taling van een vaste som, in jaarlijkschc aflossingen te beta
len. SI I.ang heeft de familie Hope zich, ondanks alle voor-
noemde beredderingen, niet in het bezit van het paviljoen
„Welgelegen" verheugd. In het jaar 1808, dat is dus nauwelijks
'n twintig jaar na de voltooiing (om nog niet te spreken van
•den tijd dien de verplantingen enz. in beslag genomen hebben),
verkocht de heer Jan William Hope de heele bezitting maar
weer. De kooper was niet de eerste de beste. Het was niemand
minder dan Zijne Majesteit Bodewijk Napoleon, Koning van
Holland. De koopsom voor het paviljoen met nog negentien
nndere, in de nabijheid gelegen perceelen, tuinmanswoningen,
kleinere hofsteden, tuinen en stallen, bedroeg 300.000 gulden,
benevens 30.000 gulden vooreen partijtje onroerende goederen,
mede door den koning overgenomen. 03 Met de \'erhooging
van bestemming werd ook de naam \'an het gebouw eenigs-
y.ins verhevener. De eenigszins burgerlijke naam ,.hofstede"
werd vervangen door ,,paviljoen". De koning kocht van
<le gemeente de aangrenzende Baan om er een botanischen
tuin op te doen aanleggen, maar van dit plan is niets terecht
gekomen, om de eenvoudige reden dat hij afstand van den
troon moest doen. Het was op het paviljoen, dat hij op den
eersten Juli 1810 de acte van dien afstand teekende, en zoo
was datzelfde oude paviljoen nog getuige van een der histc-
rische en belangidjkste oogenblikken uit het verleden van het
Nederlandsche volk. In den avond van den volgenden dag
vertrok de koning. Allan zegt hiervan in zijne Geschiedenis
en Beschrijving van Haarlem: ,,Over den Kleinen Hout
weg lag toen een groote houten brug of viaduct, op vier hou
ten kolommen rustende, waarlangs men van het bergje, dat
aan dien kant van den weg nog gezien wordt, o\-erging naar
•den tuin, die nu aan den heer Mr. H. J. Koenen behoort i).
Men zegt, dat Bodewijk bij zijn vertrek over die brug gaande,
om het rijtuig te bestijgen waarmede hij
■ons vaderland verliet, uitriep: ,,Vaarwel,
Holland". S3 Ik haal deze episode aan om
n een denkbeeld te geven van de gewich
tigheid, waarop .sommige, verder voortref
felijke, menschen ons meenen te moeten
onthalen zoodra het historische persoon
lijkheden geldt. Bij de lezing ervan dacht
ik aanvankelijk aan een oneerbiedige
grap. ,,\'aarwel. Holland". Men zou even
goed 'kunnen .schrijven: ,,Men zegt, dat
Karei de Vijfde, toen hij op een rcgen-

.achtigen avond in het zevende jaar zijner
gezegende regeering zich naar zijn gebeeld
houwde sponde begaf, zich tot de aanwe
zige hertogen en hofdignitarissen wendde
en hun de onr-ergetelijke woorden ,,Wcl
te rusten" toevoegde." De lezer gelieve
rnij deze korte uitweiding te verger'en-
ilc keer alweer terug tot den ernst, die on
vervreemdbaar ])ij een historisch onder-
wei-]) als het Ihu'iljoen ,,Welgelegen" be
hoort. S3 Het gebouw ideef tijdens de inlij-
\-ing van Holland bij lM-ankrijkon])ewoond.
Napoleon verklaarde de bezitting te behoo-

iV Dit landgoed is thans door dc goinccntc
.-laiwokochl. om tr een villapark te boinven.

Polo C. Stecnhcrgh.

DE SLA APK

Foio C. Stcenbergli.
DE SL.i APK. ER r.BY „PRIXSES WILLEMIJXTJE"

IX HET PA VIL} O EX TE HAARLEM.

ren tot de Domeinen van de Fransche Kroon; na de verdwij
ning der F'ranschen kwam het gebouw weder aan den Staat
der Nederlanden, als achtergelaten bezitting van de overwon
nenen. 83 Ken historisch moment van beteekenis mogen we
hier nog wel even verhalen. Toen Napoleon in 1810 zijn eerste
bezoek aan Haarlem bracht, komende van Den Helder, reisde
ook zijn echtgenoote Maria Bouise naar de Spaarnestad om
haar gemaal daar te ontmoeten. Voor dat bezoek waren in
Haarlem groote toebereidselen gemaakt en in het Parnljoen
werd door den keizer en de keizerin het tweede ontbijt ge
bruikt. (Om in den trant der gewichtige geschiedschrijving
voort te gaan zouden we hierbij kunnen vermelden, dat, naar
de overle\'cring wil, de keizer na dit tweede ontbijt opstond
en, in het I-'ransch, zijn echtgenoote en gevolg de woorden
toevoegde: ,,Wel mag het u bekomen"). ^ Na de bevrijding

AMER F.BV KOXIXG LODEWIJK XAPOLEOX IX HET
PAVILJOEX TE HAARLEM.
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van ons land werd het Paviljoen ter bewoning afgestaan aan
mevrouw de voi^stin Frederika Sophia Wilhelmina, prinses
van Brandenburg, weduwe van Willem den Vijfde, om levens
lang in vruchtgebruik door haar te worden bezeten. Zij heeft er
tot haar dood (g Juni 1820) des zomers gewoond, in gezel
schap van haar dochter Frederika Louisa Wilhelmina, we
duwe van Carel George August, erfprins van Brunswijk-
Wolffenbuttel, die echter het buitenverblijf ,,Klein Pavil
joen" aan het einde van de Kamperlaan, dat met het Pavil
joen ,,Welgelegen" gemeenschap had door de reeds vermelde
houten brug, voor eigen huisvesting had ingericht. SI Tot
de bezienswaardigheden van het gebouw behooren vooral de
slaapkamers der Ireide koninklijke bewoners, Lodewijk Na
poleon en Willemijntje, die voor de bezoekers ter bezichtiging
zijn gesteld. In de slaapkamer van den koning staat het door
hem gebruikte ledikant; men vindt er ook de afgietsels der
borstbeelden van Lodewijk Napoleon en van zijn in prille
jeugd overleden zoontje; voorts een ameublement in Empire-
stijl. Het geheel maakt een eenigszins monumentalen, rijken,
zoo men wil zelfs ietwat vorstelijken indruk, doch voor onzen,
wellicht eenigszins burgerlijk getrainden, smaak mist dit slaap
vertrek alle intimiteit, om het woord gezelligheid nog niet
eens te gebruiken. Ueze intimiteit vindt men in meerdere of
mindere mate wel in het slaapvertrek van de prinses. Niet alleen
dat dit soberder is;
ook de indruk is in

het algemeen aange
namer. De meubels

zijn op zichzelf een
voudiger en zij zijn
ook, we zouden zeg
gen: huiselijker ge
groepeerd dan in de
Ivamer van den ko

ning. Alles is er in
denzelfden toestand

gebleven als toen de
prinses dit vertrek
bewoonde. De in

druk, welke deze
beide historische ka

mers maken, zal in
hoofdzaak afhangen
van de geaardheid
van den bezoeker;
heeft deze zin voor

liet geschiedkundi
ge, dan zullen deze
vertrekken tot hem

spreken door de over
weging wat er eens
binnen deze muren

is geschied: wie er
in deze weidsche legersteden hunne moede leden hebben
uitgestrekt; wie eens op deze stoelen zaten, over deze
vloeren schreden, wie hunne gezichten in deze spiegels
zagen weerkaatst. ... In onze, eilacy, nuchtere tijden zien de
meeste bezoekers er slechts aardige bezienswaardigheden in.
Meer niet, vreezen wij. SQBinnenkomend door de hoofddeur,
staan we in de ruime hal. Toen voor eenige jaren op 's rijks
kosten alles zooveel mogelijk in den ouden toestand werd terug
gebracht, werd in de hal een deur naar den tuin blootgelegd
en is een marmeren gebeeldhouwde schouw te voor-schijn ge
komen. De gipsen, welke men hier vroeger vond, afgietsels
naar bekende klassieke en renaissancistische beeldhouwwerken
zijn op initiatief van den toenmaligen directeur, den heer
Otto van Tussenbroek, verwijderd en naar het museum van
gipsen in den Haag ver-huisd. Rechts van de hal vindt men,
gaande naar de historische kamers, fraaie wandbekleedingen
van Rubens. Links van de hal heeft men de groote zaal, waar-
een tentoonstelling van negerkunst en potterie gehouden wordt
en daar-naast ligt de bekende kleine zaal of rotonde met de
bekende reliefs. Deze rotonde is leeg; zij wordt tegenwoor-dig
gelrruikt voor het houden van lezingen. SI In de beneden
vertrekken is de waarlijk uitgelezen verzameling kr-istal, aar-de-
werk en weefwerk te zien, en, naar onzen smaak zeker niet
het minst bezienswaar-dig is de ouderwetsche keuken. Alleen
die keuken r-eeds is een bezoek overwaard. 83 Lodewijk
Napoleon heeft in den aanvang der regeering van Willem den
Ecr-stc nog getracht, zijn aanspraken op het Iku-iljoen te doen

Foio C. Stccnbcrgh
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LA'oerd, datgelden, en er is dientengevolge een recht.'^geding
door den \-oormaligen koninklijken bcwont^r \i.r o tCJÜUl ut II \ UUl lllclllCL li • - ..

Koning Wrllem de Eerste be^•al in icSzS, dat ^
gebouw tot een kunstgalerij van wer-ken van * ,,, -.-.n
moest worden ingericht. De heer C. Aposto.rl,
's Rijks museum te Arnster-dam, werd belast met hel '
pen van i^lannen; er werd voorts nog een /a-kt-ro u 11 . i s
gehaald, een architect uit Brussel, en als derde man zoowam

m de
gelu....v., .

bre-
ook nog een kunstschilder, de heer Hodges. He
zalen was niet goed, en de heeren wilden ̂ lamg aan u
ken gaan. Ten slotte kwam de architect Zocher i-rhi] te pas.
Alles was \-oor elkaar, toen de oorlog (we waren in i«^o)
weer roet in het eten gooide, en, eenmaal uitgesteld, moes, -iet
1870 vvijrden aleer de ontworpen nieuwe In'kajijungen aan
den oostelijken en westelijken \-leugel der schildeiijzaal vvaien
gemaakt, lir werd ook meer ruimte \'oor de ]ila-itsing dei
schilderijen v-erkregen, daar tegelijk de reeds genoemde ro
tonde, bekend om hare schoone bouworde, met het mooie
stuccofries. waarin zich de in lyHcj ge.schildei de leliels \'an
Jacques Kuyper be\unden, besclnkbaar kwain. S3 Wat al
bestemmingen heeft dit gebouw toch gehad 1 Wat al kunst- en
andere verzamelingen heeft het gehuisx'est, wi'lke alle na
korter of langer tijd er weder uit \-erwijderd zijn. De bo\'en-
gcnoemde opruiming der gipsenverzameling was de \-o()rlaat.ste

\'an een lieele reeks.
,,opruimingen" in
den loop der tijden !
Het Nederlandsch
(h ologis'-li Museum,
dat in de beiieden-
\-ertrekken \'an den
wester\ieugel is ge-
huis\-est geweest,
werd in naar

het ï. Museum* van
Natuurli)ke Historie-
te Li'iden overge-
brac-fit. In 18S5 is.
de Vschilderijmivm--
zameling naar lu't
Rijksmuseum te
m s t e r d a m \-er-

huisd. En de laatste

\-erhuizing \-an een
\-erzameling uit dit
gebouw was die \-an
het ,,Koloniaal Mu

seum", die naar het

nieuwe gebouw \-an
het Koloniaal Insti

tuut te .-^mstei-dam

overging in het af-
geloopen jaar. S3

In het Pa\-iljoen is gevestigd het Secretariaat der Neder-
landsche Maatschappij ter Be\-ordering \-an Nij\ erheid. .\an
dit bekende instituut danken we de v'm-zami'lmg grond
stoffen en natuurvoortbrengselen uit de overzeesclu- bezittingen
(d.i. het onlangs naar Amsterdam overgebrachte ,,Koloni
aal Museum") en de nog in het gebouw gevestigde schitte
rende verzameling nijverheidskunst, welke aan het Fa\il-
joen den thans algemeen in gebruik zijuden naam Museum
voor Kunstnijverheid" verschafte. Doch ook div.e ^•l■r-
zamehng heeft thans het lot getroffen, dat aan alk- andere
co lecties, die m den loop der tijden in het Paviljoen waren
geluusvest, beschoren was; ze zal deze vorstelijke woning
eerstdaags moeten verlaten. Dit zal geschieden

ET P.ir//,/OE.V TE HAARLEM.

om jilaats temaken r-oor de kantoren Pi'ovinciale gouvernement.,dat zich in het oucle gouvernementsgebouw in de jansstraat
met meer x-oldoende roeren kan. S3 Ziehier de laatste althans
vooi-loojoig de laat.ste, schakel in den kcdcm v-an lotgex-allen
van dit Paviljoen, dat eens vorstenwoning was t
over de schoonheid der bouworde twisten
gevel te midden \'an het heerlijke pari

n, men moge-
met zijn weidschen
De Hout , nog e-enwaarlijk vorstelijken indruk maakt

OntvangeiTboeken.SQ Van den uitgever WP Zwagers te- Ri
.,Door mooi Nederland", scludsen

. M(-t ee-n aanbe\-elenel
u-tCentr.Bnr. N.R. V.

«.otterdam ont\-inge-n wij
seriand en Noord-Italie door J. ]. Jacque^'"'''woord \-an de-ii lu-er A. Piete-rs,~dir.' \-an lu
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IN ALASKA.
Gastvrijheid op de kust.I  wam bijna niet vooruit, geweldige ij.sbIokken lagen

J^^nten, de sneeuwhoopen waren ellenhoog, ik
a  onger en was moe, en dit alles deed mijn woede, die

Hn ^ niij kookte, nog toenemen — ik ziedde vanos lei , ik spuwde bijna vuur. De wind .snerpte tegen mijn
wangen, m mijn baard hingen ijspegels en mijn neus was
s IJ revioien, maar daarvan nam ik geen notitie, men laat
vee ovei zijn kant gaan, als men een] zekeren^ graad van
mos leid bereikt heeft. Maar mij inspannen dat deed ik,
cl s een paard werkte ik, ik trok en rukte aan de slee en zwaai-

n  zweep over mijn honden, — ,,allo, jullie gespuis,
De honden schudden zich en5 aften van tijd tot tijd even bij wijze van protest tegen de

laice l^ehandeling, maar het hielp niet, het deed mijn toorn
s echts toenemen, men kon de zweep hoeren zwiepen, de
londen huilden, ik vloekte en tierde;,,allo, monsters, ellendige
mesten, willen jullie wel eens trekken, of ik sla je dood". SI
Het klonk wel erg, maar het was toch niet zoo erg bedoeld,
al schold ik nog zoo hard. Want in werkelijkheid waren het
lieve dieren, en zij waren niet dat gespuis en die monsters, zij
hadden mij geen kwaad gedaan, maar het was de wereld,
waai tegen ik in opstand kwam, en het deed zoo goed zijn
woede op een levend
wezen te koelen —

en de honden had
ik het dichtst bij de
hand. Ik had het
kwaad — ja, maar
het zou nog erger
worden, en telkens
als ik naar mijn slee
keek, nam mijn
woede in hevigheid
toe. Want giste
ren was die gevuld
met heerlijk eten
voor menschendier,
en ik was de geluk
kige bezitter van
dertig pond meel,
vijftien pond spek,
'n paar pond stroop,
meer dan een half

pond koffie en twee
honderd pond wal-
russenvleesch voor

de honden, maar nu,
ja nu was ze leeg,
als men ten minste

rekenen — de

Foto C. Steenbergli,

DE VOORMALIGE KEUKEN

wou

drie bevroren pannekoeken niet mee
rest was weg, gestolen ! SI ,,Ge

IN

f
n

spuis, mompelde ik en gaf een ruk aan de slee, zoodat
mijn'honden verbaasd omkeken om te zien of het de be
doeling was, dat we stil zouden staan. Maar weldra kregen
ze wat anders om aan te denken, het duurde niet meer dan
een seconde of ze begrepen, dat er vandaag niet met mij te
spotten viel, want bijna op hetzelfde oogenblik voelden zij
de zweep die op hen neerkwam, ik brulde, zij huilden —
ja het was een fraaie optocht, die zich langs de bansche kust
van Alaska voortbewoog. SI Gisterenavond bad ik namelijk
ook honger was ik bevroren en moe en had ik — naar het mij
toeschee^ — een onnoemelijk aantal uren gesleed, zoo lang,
dat ik mijn beenen geheel en al werktuigelijk bewoog. Ik had
oponthoud gehad, doordat ik op open water gestooten was,
daarna was ik in diepe, weeke sneeuw gekomen, waarin
de slee bijna vast bleef zitten en eindelijk, tot overmaat van
'^mart v/L ik in het schemerduister uit mijn koers geraakt.
Ik moest op het ijs kampeeren en pas toen de maan opkwam
kon ik mij z.00 ver oriënteeren, dat ik mijn weg vervolgen kon.
Ven tent had ik niet op de slee, en ik was te bevroren om een;ëeu ut te im^ Snaar ik wist, dat er een irskimohut m
de nabijheid lag, daar wilde ik heen, ik snoerde dus mijnÏnn SeTtoe^óm mijn honger minder te voelen pakte de
slee eoed beet en bleef doorloopen. Mijn arme honden! ik had
met hen te doen, zij waren ook erg moe, en ik moest ze dwm-
Smn vnnniit te gaan — maar als de slee te zwaar werd ot opgen vooi Jootte bleven zij stilstaan en trilden op hun
een hindernis

pooten, vielen in de sneeuw neer — kropen ineen, rolden zich
als een bal in elkaar met den snuit onder hun staart. Zij
moesten uitrusten, ik liet ze dus even liggen, maar ik had
zelf ook behoefte aan rust en greep vol vreugde iedere ge
legenheid daartoe aan — maar het was zoo koud, zoo koud, en
aangezien ik geen staart had om de meer aan de kou blootge
stelde deelen van mijn lichaam mee te beschutten, ging ik
tusschen de honden in liggen, daar waar ze het dichtst liij
elkaar lagen4 om niet dood te vriezen. Dn de dieren krojoen
dichter tegen mij aan, ze gingen boven op mij liggen en lik
ten mij van tijd tot tijd in het gezicht — we hadden het heusch
naar omstandigheden goed, maar één ding was hinderlijk,
de gedachte: nu moeten we weldra weer voort. In een
van deze kleine rustpoozen ontdekte ik, dat ons doel niet
ver weg kon zijn, want ik lag met mijn oor op het ijs en
hoorde iets dat op voetstapjxm leek. Wat was dat:' Ik luis
terde gespannen, het moest óf een beer of een wolf zijn, die
in de duisternis rondsloop, öf er waren menschen in de
buurt. Maar er was niets te zien — ik luisterde weer, zouden
bet menschen zijn? Ja, warempel, daar klonk een slag daar
ginds in de duisternis, en de stilte \'an den nacht werd verbro
ken door een schel hondengehuil — ,,allo honden, op, we zijn
bijna waar we heen willen!" S3 In een oogwenk waren zij be
reid, zij huilden en sprongen vooruit in 'de leizeelen, wild om
weg te komen, en in de verte werd hun gehuil met gehuil
beantwoord. Honger en moeheid waren wrgeten, wij gingen

de duisternis in —

de honden en hun

meester, allen e\-en
begeerig om voor
uit te komen, om
het huis te bereiken,

dat, zooals we wis
ten, ergens daar
ginds lag. Ik zag
ei'ii zwak schijnsel
van licht, een don
kere silhouet \'an

een huis en men

schen, die ons tege
moet kwamen loo-

pen, ge\T)lgd door
een kopjrel honden.
,,Ho, honden, ho,
wij zijn er!" SI
Maar dat bevel om

stil te ldij\-en staan
had ik mij e\-engoed
kunnen sparen,want
de honden van de

nederzetting over-
A'ielen de mijne, zij

begonnen met elkaar te vechten dat de haren eraf vlogen,
maar wat deerde dat mij, er waren nu Eskimo's om
mij heen, en nadat ik een bijzonder brutalen hond een Hin
ken schop gegeven had, gooide ik mijn trekzeel neer en liet
de Eskimo's verder zorgen, ik had wel wat anders te doen en
begaf mij naar de kleine hut, terwijl ik leven in mijn neus en
ooren trachtte te wrijven. SI ,,Waar jij vandaan komen?" —
,,Jij lang gesleed?"—,,Jij moe?" —,,honger?" — waren vra
gen, waarmee mijn vriendelijke gastheeren mij overvielen en
ik beantwoordde ze alle in eens, zooals iemand dat doet, die
moe is, met de woorden: ,,Ach, laat mij met rust en boud je
mond !" SI Toen wisten ze, waaraan ze zich te houden had
den. ,,0, witman uit zijn humeur, witman moe, lang gesleed,
hij weldra slapen, wij helpen" — en mijn honden werden uit
gespannen, de touwen van de slee losgemaakt, mijn proviand
en slaapzak binnengedragen in het huis, waar ik zelf
reeds lang binnengegaan was. SI Het rook niet lekker in de hut.
Gelucht geloof ik niet, dat ze was, sinds de winter zijn intocht
gedaan had. Er woonden Ax>el menschen daarbinnen in die
lage, kleine ruimte, ten minste een stuk of tien behalve nog
de kleine kinderen — zij sliepen er, zij kookten er eten, zij
werkten er, zij deden er van alles — en alles had zijn eigen
luchtje. Er hing een lucht van eten en \-an halfnaakte men
schen, een walm \-an traanlampen en \-an huiden, die
bereid of nog in behandeling waren — de laatste waren de
ergste, zij lagen nog in kuipen met een inhoud, die naar ammo
niak rook, ja, er hingen dampen van — ik weet niet van wat,
maar van al wat \-ies rook. Die dampen hadden zich verdicht.

HET PAVILJOEN TE HAARLEM.
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waren samengeperst en samengesmolten tot een alles door
dringenden scherpen stank, samengesteld uit al wat een
hcleediging voor het reukorgaan is. §3 Maar wat deed het er
toe, ik rook zelf zeker ook niet heel lekker na een sledetocht
\'an een paar maanden en droeg naar alle waarschijnlijkheid
ook mijn aandeel tot de benauwde lucht bij. Mijn oogen
traanden er van, ik nieste een paar maal en ademde \'oorzich-
tig de verpeste lucht in om er van binnen aan te wennen;
maar weldra had ik mij geacclimatiseerd, merkte er niets meer
^"an — ik voelde alleen de zware, drukkende warmte, teweeg
gebracht door traanlampen en naakte men.schcn. lien heer
lijke warmte was het, die mijn bevroren lichaam weldadig
aandeed, ik ontdooide, het leven was weer waard geleefd te
worden. ÖQ Intusschen begonnen de vrouwen mij mijn
kleeren uit te trekken, en de mannen sleepten al mijn hebben
en houden naar binnen — meel, stroop, koffie en spek, en de
rest. Sf Ik had een gevoel, alsof ik platgedrukt zou worden,
züo\'eel menschen waren er, maar ik was zf)o doodmoe, en
het laatste, wat ik zag, voordat ik uitgeput in slaap \ icl, was
een twintigtal
oogen, die mij
aanstaarden. Zij
\x>rvolgden mij in
mijn slaap, die
vele oogen. Ik
droomde, dat ik
omgeven was

door wolven, die
mij zaten aan te
staren, ik kon de
bloedroode ton

gen hun uit den
bek zien hangen,
en ik wist, dat
de dieren slechts

wachtten op het
oogenblik dat ik
in slaap zou val
len, om mij te
overvallen, in
stukken te scheu

ren en te verslin

den. [Slot volgt).

Kaar het Deensch

van Ejnar Mik-
KELSEX.

M

vlakte. Slechts hier en daar gluurt deze
de grijze bepleistering, die «m f.hjkt door
het geheel geeft. Eens was dej.e peel verdwenen.md schilderwei k. 1 ut IS gt im + e..,,,.

de klokkeplaat met haar
nog duidelijk de afbeel-
lohannes de Dooper, de

restaureerd uit
beschildering,
zijn karakter

den zi'tel \ an het

stadsliestuur, bedoelde te zijn. Ook
aan,

van wat onze afbeidding te zien geef

een kleurig vlakvullend schilderw
Alleen ziet men ter weerszijden \ an
blinkend \'ergulde cijfers en wijzers
dingen van verschillende Heiligen,
H. Hedwig e.a.; ze zijn voor een veertig jaai

-  - • oren del

ger

de destijds nog duidelijk aanwezige spo
In verschillende opzichten vertoont liet gebouvt
als vroeger gerechtsgebouw, dat het. dit

karakter aan, in de sierlijke ..Staiijisaiile . (h .
ft. Het IS de vroegere SC hancj-

wei

siiule zien we dan

dezen ,,Staupbesen
bouwwerk aan weerskanten \-an

7

te

z'e

Stadhuis

Breslau.
GOALS

een rustig,
harmoni-

' IL

Foto Gocf

HET STADHUIS

in zielloozc confecticpakjes — zoo onge
in zijn laat-Gothischen bouwtrant ojd den

een omgeving van nieuwer-

us-ge-

kleed waardig
burger uit dcMid-
deleeuwen in een

gezelschap van
moderne heertjes
veer staat daar

Ring te Breslairiiet stadhuis m
wetsche schreeuwende winkel- en warenhuizen en bank

gebouwen. Daar, op het drukke stadsplein in het centrum
der oude stad, waarop van alle kanten smalle en brecde stra
ten uitmonden, straten, waaruit electrische trams komen aan-
-schuiven, waar auto's, motorfietsen en rijwielen in razende
\'aart de haast van den nerveuzen modernen tijd demon-
streeren, waar zwaarbeladen kimnten\'entcrs hun deftige of
piquante lectuur aanbevelen met luid geroep, waar verkeers
agenten met armzwaaien botsingen en ongevallen trachten
te bezweren, — daar verheft zich het Raadhuis als herinnering
en zinnebeeld van burgerwelvaart en burgertrots, van vromen
ernst en .strenge gerechtigheid; maar ook als een herinnering
aan burgervreugdc en woeste braspartijen, aan volksjolijt en
volkshumor. Deze vinden alle hun uitdrukking in de beide,
op onze plaat i) afgebeelde gevels \'an het gebouw, wel
ker korte be.schrijving hier volgt. SI De gevels zijn opge
trokken uit baksteen, het typische materiaal van de laag-

i) Uit het atelier van Heinrich Goctz (Firma Ed. van Deldon) te Jlreslan.

jraal, waar de delinquenten met den zgn.
,,roede") werden gegeeseld (gestüujit). Hoven op ( i zt - c p

ook het beeld x-an den beulsknecht, lie
' dreigend omhoog houdt.SI Ook het beeld

de traj). die den hoofdingang
naar het stadhuis
vormt, toont fi
guren van de w re
kende gerechtig
heid : reliefs van
beulsknecht en

s c h e r ji r e e h t er
met ter verdui
delijking van de
heteekenis dezer

figuren waar
schuwende op-
.schriften, die he
laas nauwelijks
meer te ontcijfe
ren zijn. SI Ernst
en vrome zin

spreken uit de uit
bundig rijk ver
sierde gevels; niet
slechts de slank

omhoog streven
de torens en de tot

in details fijn be
werkte fialen.die
V e r SC h i 11 e nde

topgevels ver-
luclitigim druk
ken die uit; niet

enkel de reeds ge
noemde- veelvul

dig voorkomende
afbt-eldingen in
kleur en in relief

x'an beschermen

de kerkbeiligen;
van vroombeid

getuigt ook het
als een baldakijn
aandoend uit-

schuin onder de

TE BRESLA U.

bouwsel rechts boven j'den hoofdingang,
\\ijzerjilaat, die tci halve- hoogte- van den frontgt-ve-l is aangt--
bracht.^ Dit uitbouwsel is het z.g.n. Kapellenfe-nstm' In de
mooiste zaal op de eerste verdieping van het gc-bouw (de Für-
stensaal") is een ondiepe nis, door dit Kapelh-nfenster afgeslo
ten ; daar werd in vroe-ger tijd, vóór di- magistraatszittimn-n be
gonnen, de- mis bediend. S3 Zooals we-uit de letterkunde der
Mieldeleeuwe-n kennen naast elkaar: het heiligste t-n hc-t men
schelijke, het hemelsche en het aardsche, de ge-dachte- •lan het
toekomstig leve-n en het besef van de vreugele deze-r we-reid ■ zoo
toont ook he-t .stadhuis te Hreslau, als we- teve.re-n reeds a mstiu
ten, ernst en p.hjt De frontgeve-1, die he-t „Kape-lU-nfe-nste-,'•
yeiteiemt, hee-ft eiok een eler toe-gange-n tot de-n moe.u-n Rats-
kelle-r gebe.uw.Naar he-t e-e-rtij(lsge-lie-f<le-,,S. hvve-i(lnit-
zer- bie-r draagt deze kelder met ve-e-l e-n vc-e-lse,ortigge-b, unvele-
en inge-richte- zalen, de-n naam ,,Schwe-ielnit/,e-r Ke-H,-r" I).-/ 'n
ingung zie-u we- links van de hoofeltrap voor h.-t staelhuis
de-hoofelmgauge-rvaniseiponze afbeelding verbe '
talleioze- kraampje-s links eun ele-n hoek, aan de
het ge-bouw (het heiofelfront is de
Duitschland e-enigszins bekend is.

' ooste-lijke-
ke-nt het

orge-n ae-hte-rele-

zuielzijele- van
gDve-b.' Wie- in
<e-ze-llige milie-ti
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EEN BEKLIMMING VAN DEN POPOCATEPETL.
os ZE INDIAANSCHE GIDSEN BIJ HET KOKEN

VAN HUN POTJE.

van zulke „Ratskeller", waar, al naar de streek, bier of wijn de
hoofddrank zijn,waar den heelen dag door tot laat in den avond
een vroolijk geroezemoes heerscht, waar alle deftigheid aan
kant wordt gezet en men op lange banken of op stoeltjes aan
.groote tafels zijn ,,Schoppen" bier of wijn verorbert. De
Schweidnitzerkeller in het Breslausche stadhuis is een der
mooiste, die ik ken. Indien het opschrift boven den ingang
ons niet inlichtte aangaande de bestemming van dit deel
van het gebouw, dan kon het beeldhouwwerk boven de deur
ons eenigszins op de hoogte stellen: het zijn karakteristieke
tooneeltjes uit het ruwe volksleven: een oude feeks, die man
lief met haar pantoffel opwacht, een bierdrager, vechtende en
spelende apen, enz. Trouwens de wijze, waarop de geheele
zuid- en oostgevel zoowel onder de daklijst als ter afsluiting
van de eerste verdieping met kleine zandsteensculpturen
getooid zijn, wekt bewondering; en deze doorloopende beeld
houwwerken zijn een afzondeilijke studie waardig, en leggen
getuigenis af van een in kleinigheden doorgevoerden versie
ringszin, die ons den tegenwoordigen bouwtrant als nuchter
en doodsch doet schijnen. SI Kon men nu de vrij staande achter
zijde van dit Raadhuis op de afbeelding zien, dan zou men tot de
merkwaardige en teleurstellende ontdekking komen, dat deze
bij front- en zijgevel (het gebouw staat aan drie kanten vrij)
afsteekt door een kille recht- en slechtheid, die alleen door
een ornamentieve ingangsdeur en eenige
in stijl gehouden vensters wordt ver
broken. Deze heterogeniteit in bouw
vindt misschien zijn verklaring in de
omstandigheid, dat deze westgevel werd
opgetrokken ■ ongeveer een paar eeuwen,
nadat men met den bouw van het Raad
huis was begonnen, terwijl deze voltooiing
bovendien viel in een tijdvak (begin i6e
eeuw), waarin godsdienst- en politieke
twisten de belangstelling voor schoon
bouwwerk belangrijk hadden gedoofd. S3
Rvenmin als verschillende mooie stad
huizen in Nederland beantwoordt het Stad
huis te Breslau thans nog geheel aan het
■doel, waarvoor het in de late Middeleeu
wen' werd gebouwd. De uitgestrekte
sociale bemoeiingen van den modernen
staat, de uitgebreide werkkring van een
modern-democratisch gemeentebestuur
eischen meer ruimte, dan het stadhuis
te Breslau met eqn gevellengtc van onge
veer 55 Meter en een zij front ram 50
Meter i)iedt. Zelfs de (Icmeenteraad kan
er niet meer vergaderen. Als monument
uit een tijd, die uitbundigen schoonheids
zin niet achterstelde bij practisch nut,
staat het gebouw daar eciitcr in zijn
rustige beweeglijkheid mog tot een lust
der oogen. B. M. No.-u^h.

DE TOP U/LY

Een reis van Haarlem naar
Zwammerdam in 1702.

SI In de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam berust een
handschrift van den Remonstrantse hen Predikant C. Dankerts
te Zwammerdam, waarin deze weleerwaarde heer zijn zwager
Lambertus Drost,Rem.Prcd.te Haarlem, uitnoodigt om hem te
gen 28 September 1702 te komen bezoeken. ,,De bequamste
en kostelooste weg voor uw R. om hier te komen" (aldus staat
in den brief) ,,is over Amsterdam; op't rokkin's Maandags
omtrent de middag te vernemen na de Swammerdamsche
schuyt, die ik meen dat om drie uur afraiart, en dan 's nachts
t'een of twee uur hier is. Als wij tijding \-an uw overkomst
ontvangen, zullen wij tot uw komst opblijr'en. De schuyt legt
op 't rokkin na de zijde van de Kalverstraat bij 't valbruggetje
of de seepsiederije, ik meen de Son. So uw K. die schuyt miste,
dan kunt gij eaxjrtraken met de Bodegraafsche, die hier voor
bij moet, welke placht te leggen l)ij de regulierstoren". SI
Deze brief is vermeld in jaargang 1902 van ,,De Remonstrant-
sche Brocderscha])" onder redactie van Dr. J. A. Beverman.
Hij werpt een eigenaardig licht op de ,,bcquamheyt" van het
reizen in vroeger tijd. Hoe de reiziger \an Haarlem naar
Amsterdam is gegaan of zou gaan, wordt niet \-ermeld. De
afstand (18 K.M.) in aanmerking nemend, kunnen we den
duur, 't zij te voet, 't zij per trekschuit de reis werd afgelegd,
op 4 uur stellen. Dan volgt de de wandeling van de Haarlem
merpoort naar 't Rokin en 't onderzoeken, hoe laat de schuit
naar Zwammerdam zou afvaren. In 't geheel kunnen we den
duur van het uitstapje uit Haarlem, om eens gezellig te gaan
logeeren inZwannnerclam,op 15 a 16 uur stellen.^\'an de kosten
vind ik niets vermeld. Het spreekt van zelf, dat de reiziger
voor den langen tocht 'n goed gevulden ,,bultzak" met mond
voorraad zal hebben meegenomen. J. S. Cz.

Een beklimming van den Popocatepetl.
§3 De Popücaiepctl is de hoogste werkende \'ulkaan ter we
reld (5400 Meter hoog) en ligt in het hart van Me.xico, op een
afstand van 60 mijlen verwijderd van Me.xico's hoofdstad,
vanwaar hij duidelijk gezien kan worden, als een gedurige
bedreiging voor de bevolking. De bestijging is uiterst vermoei
end en soms zéér gevaarlijk. 83 Het gezelschap, dat onzen tocht
meemaakte, bestond uit stoere bergbeklimmers, voor 't grootste
gedeelte Zwit.sers, maar slechts vier van de acht deelnemers
kwamen boven. Het gebrek aan zuurstof, de verstikkende zwa
veldampen, de vele uitbarstingen, waarbij het nu en dan groot(>
stukken steen en lava regent en de steile hellingen, maken
deze beklimming tot een bijna bor'enmenschelijke inspanning.
Gedurende de laatste duizend meter valt men bij iedere drie
stappen neer, waarbij eenige deelnemers ruist insliepen om
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vijf minuten later weer \'crder te zwoegen. Men had dit tijdstip
(Maart 1923) uitgezocht, daar de vulkaan zéér onrustig was,
en hoewel de gevaren aan de beklimming verbonden natuur
lijk veel groüter waren, de foto's des te interessanter zouden
worden. SI De doorsnede van den krater bedraagt bij na één K. M.
fiven nadat de op deze bladzijde gereproduceerde foto in den
krater genomen was, kwam een uitbarsting, waarbij één van
het gezelschap, daar hij niet gauw genoeg over den rand kon
komen, voor langen tijd bedwelmd geraakte, en met een
kampfer-injectie op krachten moest worden gebracht. N.

De maaltijden onzer vooronders,EENlGIiN tijd geleden verscheen een hoogstmerk-
waardig boek over dit onderwerp, een dissertatie
van Dr. Florence M. J. E. Baudet, getiteld; ,,De
Maaltijd en de Keuken in de Middeleeuwen", waaraan

ik, in aansluitingop mijn artikel ,,Dischbenoodigdheden"(,,Bui
ten" no. 49, 1923) hier het een en ander ontleen, waarbij ik mij
echter tot eenige lossegrepenzal hebben te bepalen.SlOnze voor
ouders hadden twee maaltijden per dag. De gewoonte om zich,
zooals wij, 3 of 4 maal per dag te voeden, zouden ze belachelijk
gevonden hebben,zooals een Franschman uit de XlVe eeuw zich
uitdrukt: ,,mengier une fois est vie d'ange, et mengier deu.x
fois Ie jour est vie humaine et trois foi ou quatre ou plusieurs
est vie de beste et

non pas de créature
humaine". SI Het is

moeilijk te bepalen
wanneer de beide

maaltijden plaats
hadden. Schultz

zegt: de ridders \-on-
den, wanneer zij van
de vroegmis thuis
kwamen, het maal
■gereed. Dat kan ge
weest zijn 's mor
gens om 7, 's win
ters om 8 uur; som
mige schrijvers stel
len die tijden op 9,
10 of 12 uur; maar
in den woeligen rid
dertijd met zijn
avontuurlijke toch
ten, zal het met den
etenstijd wel eens
niet zoo nauw ge
nomen zijn. Zulk
een ontbijt was niet
een licht morgen
maal, dat gebruikt
werd om een degelijken maaltijd te kunnen afwachten, maar
zooiets als wij onder een middagmaal verstaan. Bij de burgers
schijnt een vaste etenstijd gegolden te hebben. Zoo waren in
1493 de Arnhemsche stadspoorten ,,allenmiddach op XI uren"
gedurende den etenstijd gesloten en werden ,,tot XII uren"
weder geopend. SI Het komt mij zeer aannemelijk voor, zegt Dr.
Florence Baudet verder, dat in ons land, evenals in Frankrijk,
eerst door het hof en de hoogere standen, later in navolging van
hen, ook door de burgers, het etensuur is verlaat en men in
F'rankrijk om 7 uur soupeerde. Het middagmaal of het noen
maal wijzen op iets anders dan ,,ochtens" of ,,smorgens
vroe". De noen was oorspronkelijk een ,,hora none" of negende
ure van den dag, die gerekend werd om 6 uur te beginnen
en om 6 uur 's namiddags te eindigen, zoodat de noen viel
op 3 uur des namiddags. De uren der maaltijden zijn in den
loop der tijden telkens verlaat, waarover de XYlIe eeuwsche
dichter Gontier zich ])eklaagt en zegt: Eever a six, disner a
dix, souper a six, coucher dix, fait vivrc l'homme dix fois
dix." SI Als het etenstijd werd, brachten vlugge dienaren
de tafelbladen in de eetzaal, en zetten ze op schragen. Zooals
ik reeds in mijn vorig artikel heb doen uitkomen, waren
tafellakens en servetten in de XlVe eeuw onlrekend. Het
tafellaken komt in ons land het eerst voor in het begin der
XVe eeuw. Wel wordt in één adem van ,,dwalen", servetten
en tafellakens gesjrrokcn, maar met ,,dwalen" zullen waar
schijnlijk de handdoeken bedoeld zijn, waarmede men zich
vóór en na den maaltijd de handen reinigde. ,,Ik doop

yy^'.

IN DEN KR.riER Fd.V

1  • 1;+ o+ii ^viter claer" zegt Bredero indees' dunne ^D.vael". dat tca-uggevonden
dweil" is hetzelfde als het Itahaansehe
'Fran.sche „touaille" iur liet k nge sehe

reeds in mijn artikel . .Dooj)-
Men veegde den mond

oen \'an het tafellaken.
he

zijn ,,Spcl op
wordt in ons woord ,
,,toragli", het oud
,,towel", handdoek, waaro]r ik
vonten", 9 Oet. 1920, gewezen
eenvoudig af met de afhangende slipp
Vuile tanden en zeere oogen, zegt^ Bone ^•an
m de Xl\-e eeuw niet aan het tafellaken worden afgefli.» g. .
als men het netjes en fatsoenlijk deed, mocht men wel < e
lippen ermede afvegen. In het begin dei - t ' ' ■
het .servet op tafel in de mode gekomen te zijn. Als Ju a.smu>
den kinderen onderricht geeft in de wellevendheid, woidt
herhaaldelijk van servetten gesproken, al blijkt verrlei uit
zijn woorden, dat de afhangende shpixm van het tatellaken
toen nog als zoodanig dienst deden, jacob ( ats zegt m zijn
,,Tafelwetten":

En fijmel niet met uw servet.
Want dat is tegen de oude wet.

SI Reeds in 1575 hadden de zusters van het klooster Beth-
lehem bij Hciorn haar eigen servet, dat ze met moehten
opvouwen voordat de priorin het teeken daartoe gaf ot het
hare opvouwde. SI Wat de spijzen betreft, hielden onze
voorouders er een bijzonderi'n smaak op na, gepaard aan

een caadiazendeu
eetlust. Niet alleen
waren de tafels op
getast met een ge
weldige Ixuweelhi'id
\-|eesch \ an allerlei
diiTen. \ isch en ge-
\-ogelte. maar de

.  bereiding was dik
wijls \ an dien aard,
(lat ze bq ons een
gevoel \ an walging
zouden • doen ont
staan. : Ha\iken.
reigers, spreeuwen,
kraaien, pauwen en
rc lerdc imjien weialen
met smaak gegc^ten.
.\ls een \'alk bij de
jacht O}) het wild
werd gedood, bracht
men hem onmiddel
lijk naar de keuken,
ter bereiding \-oor
het middagmaal.
Behah'e uit \-|eesch
en visch bestond de-
maaltijd hoofdza

kelijk uit brood; groente was bijzaak en werd als een
mindere soort voedsel beschouwd. §3 Een goed maal werd
met goeden wijn besproeid. Veelal werd de wijn gekruid en
gaf men de voorkeur aan clareit en h\-pocras bo\ en het on
versneden druivennat. Wijn was bij uitnemendheid de drank
der grooten; men moet hem daarom ook niet \-er\ alschen.
Wie dat doet bezwaart zijn geweten met een on\ erge(:'fhjke
zonde en verbeurt voorgoed de genade des Hemels. Gaat
hij te biecht, de geestelijke zal zich wel wachten hem absolu
tie te geven. (Zoo staat er in het ..Xieuwe Doctrinael").
Hoewel de edelen en rijken nu en dan niet afkeerig waren
van een kanne bier, was en bleef het hier volksdrank.
De gegoede burgers lieten geen gelegenheid \-oorbijgaan
zooals verjaardagen, huiselijke feesten of andere x'erbhjdende
gebeurtenissen, zonder bier te drinken. Het werd gemaakt
van haver, gerst, rogge, ook wel van tarwe of weit. \ an hel
aantal soorten noem ik slechts het ,.ael",een zoet bier dal
veel overeenkomst had met het tegenwoordige léngelsehe
,,alc", en dan het kuitbier, dat zonder bop Ix reicï werd.
Waarschijnlijk is het woord ,.kuitenbrouwer", ook als eigen
naam, hiervan afkomstig. SI In lijnrechte tegenstelling met
onze begrippen, nam melk onder de middeleeuwsebe dranken
een zeer bescheiden plaats in. Wel werd ze gege\-en aan kin
deren, zieken en ouden van dagen, als een licht vert
voedsel, maar in oude rekeningen komt

(.x'uxi ludij
sehadeluk i

 DEN POPOCATEPETL.

teerhaai
,  ,, , . weinig en nooiiin groote hoeveelhedrm voor. Men dronk

melk, omdat ze hoofdpijn N'erwekt •n
geen
\"OI .
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tandvleesch en tanden, zoodat aange-
ac en wordt na het gebruik van melk,
innk met honmgwater te gorgelen en om
alle gevaar te voorkomen, den mond
met zuren wijn na te spoelen. Hoe geheel
anders wmdt in onze dagen daarover
gedacht! SI Het wordt inmiddels tijd om

onderwerp af te stappen en ook
le oek, waarvan ik zulk een dankbaar
gebiuik gemaakt heb, dicht te slaan, en
7.00 heb ik getracht in vluchtige trekken
een bee d te schetsen van de tafel en
net tafelen onzer voorouders.

K. L. Schamp.

DE GEHEIMZINNIGE
DOOD VAN Mr. SERLES
<j) door W. B. M. Ferguson.

EN biedt mij," zoo vervailgde zij droevig, ,,vijf
honderd dollar per week aan om mij op het
tooneel te vertonnen; maar tegelijkertijd kan ik
niet één behoorlijke betrekking krijgen, waar

ik mijn kost kan verdienen." ,,Bedoelt u, dat er firma's zijn,
die u afgewezen hebben?" ,,Jawel; heel goede, zeker, en
dit nadat zij wisten, dat. ik de Isabel Gregory was. Ik heb
.gesolliciteerd naar betrekkingen voor typiste, en voor
pmdiculier secretaresse. . . . Niet één fatsoenlijke zaak wil
mij in dienst nemen; en kunt u ze wel ongelijk geven? Het
zal mij niet mogelijk zijn op behoorlijke wijze den kost te ver
dienen, tenzij ik een anderen naam aanneem en mijn iden
titeit schuil houd; of tenzij het geheim, dat den moord op
Mr. Series verbergt, wordt opgehelderd. Natuurlijk zal ook
de tijd vergetelheid brengen; maar eer 't zoo ver is" —weer
haalde zij haar schouders op. ,,Dat is nog maar één zijde
van de geschiedenis, Mr. Tynon; en natuurlijk weet moeder
daar niets van; en als ze 't wel wist, vrees ik, dat ze nog niet
nr de volle beteekenis van zou inzien. De andere zijde is
niet zoo materieel; maar ge kunt u toch wel voorstellen,
dat ik geen lust heb ten grave te dalen, terwijl de schaduw
van die misdaad nog steeds op me rust; en zelfs al zou
de wereld mettertijd alles vergeten, ik wil en ik kan het
niet. Als de moordenaar van Mr. Series niet ontdekt woidt,
zal mijn leven verwoest zijn; en ik vrees, dat zelfs mijn
verstand het zóó niet lang meer kan uithouden. Ik zeg u,
dat het al zoo ver met mij gekomen is, dat ik, om niet aan
mijn verstand te twijfelen, er toe gedreven word zelf te
gaan gelooven, dat ik door medeweten schuldig ben". ,,Dat
is onzin !" riep ik barsch uit; want ik zag, dat ze weer op het
punt stond haar zelfbeheersching te verliezen. ,,Het is bewezen
dat de moordenaar zoowel in de kamer
verborgen had kunnen zijn, als dat hij
door de straatdeur kon zijn binnen geko
men, en het vinden van die bos loopers—"
,,Iedereen kon het huis of de kamer
■onhoorbaar zijn binnen gekomen, maar
niemand kon Mr. Series geworgd hebben,
2onder dat ik het tenminste gehoord had!"
riep Isabel uit, over de tafel leunend en
mij scherp aankijkend met koortsige
oogen. „Ik zeg dat dat niet kon ! Het
is onmógelijk ! Het strijdt tegen iedere
redeneering!" SI Vreemd genoeg, had
Blunt dezelfde woorden gebruikt. ,,De
waarheid, dat ik Evans niet de kamer
hoorde binnenkomen, veiandeit mets aan
de zaak," vervolgde zij. „Iemand die op
nen dik tapijt loopt en iemand die vecht
\-oor zijn leven, vecht om adem te halen,
zijn twee heel verschillende menschen !
Denk aan de omstandigheden. Ik zat
on neen vijf meter afstand. Ik behoefde
•slechts mijne oogen op te slaan en even
mijn hoofd om te draaien, om Mr. Series
ie zien. Ofschoon hij met zijn rug naar

toe zat, was hij ten volle door den
beschenen. Ik heb zeker wel
naar hem gekeken sinds hij
in gekomen was. Ik hoorde
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zeggen. Ik zag dezen weggaan. Er was niemand in die
twee kamers — feitelijk één kamer — dan Mr. Series
en ik, van tien minuten vóór zes.sen tot zes uur. Gedurende
die tien minuten heb ik vaak naar Mr. Series gekeken. Ik zag,
dat hij rookte. En om zes uur was hij dood ! De heele geschie
denis is onbegrijpelijk, onmogelijk, belachelijk, krankzinnig !"
eindigde ze zenuwachtig, de handen tegen de slapen drukkend
en mij aanstarend met wilde oogen. ,,Begrijpt u dan niet,
dat de moordenaar gedwongen zou geweest zijn den licht
cirkel in te treden — het licht dat door het vuur verspreid
werd — ten einde Mr. Series te bereiken; en hoe kon hij dat
gedaan hebben zonder mijn aandacht te trekken? En dat
nog al, terwijl mijn blik steeds weer getrokken werd door
zoo'n kleinigheid als de rook uit Mr. Series' sigaar —" ,,Maar
waarom zou u uzelf doodmartelen door te verklaren, dat
een bepaald iets niet gebeurd kan zijn, terwijl het toch wel
gebeurd is?" smeekte ik haar. ,,Het feit, dat Series vermoord
is, staat vast. Series heeft niet zichzelf gedood; u bent er
niet schuldig aan, dus moet de moordenaar de misdaad ge
pleegd hebben precies op de manier, die u voor onmogelijk
verklaart. U moet toch zelf inzien, dat er geen andere ver
klaring voor is, geen andere voor kan zijn." , ,Jawel ; dat zie
ik in en 't maakt de zaak alleen maar honderd maal erger !"
riejo zij uit. ,,Het kan niet gebeurd zijn, maar het is gebeurd.
Ik kan het onmogelijke niet gelooven en ik moet het geloo\-en.
Ik vraag me .soms af of ik bezig Iren gek te worden. Was ik
op dien vreeselijken avond misschien geestelijk niet toere
kenbaar? Verbeeldde ik mij misschien maar, dat ik bij mijn
volle bewustzijn was? Is er misschien toch iets gebeurd,
dat ik mij niet herinner? Hoe meer ik er over denk, hoe
duisterder mij alles wordt ! Ik begin aan alles te twijfelen.
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Ik kan niet geltjoveiiin clti theorie, dat de moord het werk
van een inlireker is. ik wil er niet in gelooven. Ik verlang
een verklaring te hebben, die niet in strijd is met de allereen
voudigste begrij^pen v;in mogelijkheid en waarschijnlijkheid.
Mijn gezond verstand moet die als juist kunnen aannemen.
Denkt u eens goed, heel g-oed na, Mr. Tynon! U kent alle
feiten ! Kunt u niet een oplossing aan de hand doen, die
rekening houdt met die feiten — die uitgaat van het stand
punt, dat de mi.sdaadniet kan zijn begaan zonder mijn mede
weten en die toch zoo is, lat ik er niets vanbehoef te weten?"
,,U vraagt het onniogeliilce. Miss Gregorj'. Uw vraag is een
paradox. De eene stdlingis precies het tegenovergestelde van
de andere. De basis van onze redeneering moet niet zijn,
dat de misdaad niet zonder uw medeweten kon geschieden,
maar dat zij zoo gesdiiel is. Dat is geen vermoeden, maar
een feit." ,,Jawel," antwoordde zij met vermoeide stem,
,,ik weet, dat ik het Qnm.ogelijke verlang, maar ik dacht,
dat u misschien hcdderder kon denken dan waartoe ik in
staat ben." ,,Alle scherpzirrnigheid ter wereld. Miss (iregory,
kan het onmogelijke niet mogelijk maken. ' ,,Precies mijn
redeneering", lachte zij bitter; ,,en daarom ben ik het ook
zoo volkomen eens met uw vriend, Mr. Hlunt. Zelfs al acht
hij mij schuldig." ,,Dan zult u het met nog een heel groot
aantal critici eens
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heb, is Mr. Blunt niet de eerste de beste. Als hij werkelijk zoo
is als u hem beschreven hebt, is hij er de man niet naar om
de gemakkelijkste oplossing aan te nemen, omdat ze gemak
kelijk is. U zei, dat hij een bepaald talent heeft voor allerlei
vraagstukken —". ,,Tat is volkomen waar. Miss Gregory.
Ik wil er wel bijvoegen — in vertrouwen gezegd — dat
hij een universiteits-opleiding lieeft genoten en een allereerste
plaats innam in de cursussen voor zuivere rede en wiskunde.
Hij is heel anders dan u zich waarschijnlijk een beroeps-detective
ooit hebt voorgesteld. Ik heb het recht niet u zijn waren
levensloop te vertellen, maar ik mag u wel zeggen, dat hij
gedwongen werd zijn kost te verdienen in een heel ander
beroep dan dat waarop zijn geboorte —. Enfin, hij is iemand
met een verleden en lilunt is zijn ware naam niet; maar dat
verleden is in geen enkel opzicht oneervol. Ik heb ook zijn
bekwaamheden niet overdreven als ik over hem sprak.
Hij steekt Cary de loef af, die — ofschoon hij maar sectie-
commissaris is — erkend wordt als de meest door de natuur

begaafde detective hij het korps. Niettemin is vergissen
slechts menschelijk; en zelfs een genie kan niet altijd slagen;
en als Blunt denkt, dat u schuldig bent, maakt hij ongetwij
feld de grootste vergissing, die hij ooit in zijn leven zal
maken. Dat weet u evengoed als ik." ,,Misschien nog beter",
antwoordde zij met een flauwen glimlach. ,,Maar heeft hij
gezegd, dat hij mij schuldig achtte?" ,,Niet in die woorden.
Hij heeft alleen —" ,,Oezegd, wat ik ook zeg — dat de misdaad
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jongeman, die op een af-wijzigde. Hij was een dikke blonde
stand een gunstigen indruk maakte door zijn mannelijk, open
hartig voorkomen en een beeld scheen van gezondheid, kracht
en fysieke reinheid; en die indruk vond steun in een luide,
klankrijke basstem, die bij de getuigenverklaring tot haar
volle recht was gekomen, vooral als men ze \-ergeleek met
den aarzelenden neusklank waarmee Evans sprak. 83 Maar
nu bemerkte ik, dat Warburton tegenviel als men hem
van nabij bekeek. Zijn frisch, gezond \-oorkomen was in
zekeren zin misleidend en vond, zooals ik zag, gedeeltelijk
zijn oorsprong in vlekkeloos linnengoed, kleeren die uit
muntten door stof en .snit en een blanke huid. Want zijn
gezicht was slap en vol vetpuistjes, zijn oogen waren heel
klein en van een onbestemde, bleek-blauwe kleur; en hij had
de onaangename gewoonte altijd naar iemands voeten te
kijken. Dat deed hij ook toen hij mij de hand gaf; ook als
Jimmie en ik hem aanspraken of als hij tot ons .sprak.
Die gewoonte was niet het gevolg van jeugdige beschroomd
heid, want hij was zeer zelfbewust en blijkbaar iemand, die
uit eigen ervaring de menschen en de wereld had leeren ki-nnen.
Ik slaagde er niet in zijn dwalende oogen lang genoeg vast
te houden om ze goed te zien. 83 Ik hoorde, dat hij provisor
was in een groote Philadelphische apothekerszaak. die door het
heele land haar filialen had; en meer uit wat Isabel niet. dan
wat ze wel gezegd had, had ik opgemaakt, dat lüj haar attenties
liad willen bewijzen, die zij afgewezen had. {Wordt vervoNd).


