
Buiten
18^ JAARGANG N°. 11 ZATERDAG 15 MAART 1924.

U

BALI. MAN EN VROUW VAN HOOGE KASTE.

■' .-tv

1 %



122 BUITEN.
15 Maart 1924.

BUITEN
GeTllustreercl\X/ie ektlo-cK

aan Ket Buitenleven .^ewijdl

Redacteur: Mr. A. LOOSJES.

INHOUD:

In de duistere Rimba. Uit het Hoogduitsch
DOOR Wilhelm Volz (ii) . . blz. 122

Bali (slot), door M. T., geïllustreerd bi.z. 121, 124—127
Zijn ,,jubileum", naar het Duitsch vaiï Arthur
SCHNITZLER BLZ. I25

Wreede volksvermaken, door Mr. C. Bake . . ,, 128
DeUroningerRaadhuizen,door<H.P.C.,geïll. blz.izB—129
ïov-Spaniels, door I. Joh. W. DE Vries, ,, ,, 130—131
De geheimzinnige dood van Mr. Serles, door

132
132

W. B. M. Ferguson (ii) bi.z 131
Kijkje door de stadspoort te Rheus a/d. Rijn,

ILLUSTR.ATIE

„Bvloke" . . . . ,

BERICHTEN VAN REDACTIE EN UITGEVERS.

Men gelieve alles rvat de Redactie- of de AdministKotie van dit week
blad betreft te adresseeren aan de Uitgevers Scheltema & Holkema's
Boekhandel, Rokin 74—76, KmfX.&vAz.rD., met de toevoeging: „Voor
de Redactie" of „voor de Admi7iistratie van het Weekblad Buiten".
Duidelijke 7iaatn eti adresvermelding wordt verzoekt ook achter op defoto's.
De tiitsievers verzoeke7i beleefdelijk dit blad te ■77ae7/iC7i als 7/ie77. 7iaar

aanleiding van ee7ie advertent7e, een aJ7/-v7-age of een bestcll77ig aan een
adverteerder doet.

Tevens gelieve 7/iefi achter op de foto's duidelijk aa7i te geve7i, wat
te voorstellen.

Uitfe.
K.G

,ave va O

roesbee
SCHELTEMAHOLKEMA'S BOEKHANDEL

off-AMSTERDAM-

Afzonderlijke nummers: Prijs 40 ets.

olnvl'riet, daar ligt een wrnu
zwaai zet hij zijn linkerpoot er

iK Xjmstam. Met i-en elastische
op en richt zich hoog op;
n met een kouden blik ziettrotsch helt hij zijn koji omhoog .... --- _ .,nprn iiT het is een

hij achter zich Onwilleketing imud ik den adem m, net een.  , .101- vifiat lui daar als uit steenprachtig gezicht Onbewe-,.,. hj ■ ^ staart. Hijgehouwen, .slechts jee j ^0,^ oneiverwinnelijke
staat daar als heerschei , lieuu.st , .
kracht, onbevreesd, gere'ed om al es v voor hem

'hh de'k.mïng van het oerwoud, goud-«SaVtaCSmmieiT kbc-™ iinnuu, .ta>n
- daarna trekt h.j zich terug e-n verdwijnt m het hooge
riet Wat een wilde' schoonheid 1 Melk eem praehtdui . Denet. Wat ctn ii,.tp-,.b-iel hebben, dat zi| hem
natuur moet hem wel her! lielgeiiau ■ -i• S! De inboorlingen beweren, dat

and kan zien als hij een tijgerzoo mooi geschapen heel
men het nog urenlang aan n-mi.—

oerwoud heen.
meer en meer

ik dacht er

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

11) Uit het Hoogduitsch
door Wilhelm Volz.ZIJ vertelden ons veel van het moeilijke Iet-en, dat

zij gehad hadden, en wat mij bijzonder veel belang
inboezemde was, dat zij een paar dagen geleden een
Koeboefamilre aangetroffen hadden; zij beschreven

precies de plaats waar. Reeds twee dagen waren zij zonder rijst
geweest, zij waren dus heel blij, toen ik ze wat van mijn voorraad
gaf; daarop vervolgden zij hun weg. 83 De zon daalt, het is
minder warm, wij keeren naar ons kamp terug. Ik was alleen er
maar op nitgegaan met Ripin en Dtillah, want ik wilde de
Koeboes opzoeken, waarvan de Maleiers ons gisteren verteld
hadden. Onze tocht was echter tevergeefs; wel hadden wij meer
dan eens, aan afgebroken takken, de sporen gevonden waai
de Koeboes zich een weg door het bosch gebaand hadden, doch
van Koeboes, van de overblijfselen van een kamp, hadden
wij geen spoor kunnen ontdekken. Daarom waren wij maar
teruggekeerd. Voor ons schittert de zon door het gebladerte:
daar staan wij opeens voor een ongeveer 30 Meter breeden
stroom en stralend glinstert de zon op het water. Juist zet ik
mijn voet in het water om er doorheen te waden, kijk toevallig
naar rechts en blijf als versteend staan — een tijger ! Langs
den oever loopt een lange, breede begroeide bank; hoog
riet omringt het oerwoud. Komend van de rivier sluipt met
groote passen een tijger op het oerwoud toe. Zijn gladde huid
glimt als goud in de stralen der zon; zwaar drukken zijn ster
ke voorpooten in het riet, en wippend en wiegend wordt het
soepele lichaam door de gespierde achterpooten ineenmooien,
veerenden gang voortbewogen. De forsclie kop ver vooruit-
gestrekt en wrevelig trekkend met zijn lippen, heeft hij zijn
muil half geopend. SI Zoo loopt hij al veerend voort; iedere
beweging is ingehouden kracht, en hoe achteloos hij ook de
pooten opheft, toch is iedere pees als van staal. Nu is hij bij het

• ■ 1 tc 1 1
ontmoet heeft; hij is dan afgetrokken en mzijn oügen schitteren of zij zijn vo^ ontzetting. Ik kan mij ])c.^t
liegrijpcn, dat zij gelijk hebben

83 's Morgens vroeg liaddeii wij een allerinteres>ant.>t
schouwspel. Reeds lang hadden vs-ij aan den tegeimt er-
gestelden oever hc-t gehuil van Siainangs gehoord; er
moesten verschillende families zijn, want op tamelijk
grooten afstand hoorde men ze, zoowel r-an rechts as
van links. Met een eigenaardigen galm weei klonk ^het ah
een bijna gelijkmatig gerommel door het
Langzamerhand kwam liu-t gezang \'an links
naderbij en het scheen al heel dichtbij te zijn.
reeds or-er, of ik ook probeeren zou ze te besluipen, toen
opeens in een hoogen, bo\-en alles uitstekenden, tamelijk lich
ten kruin Si'amangs te voorschijn kwamen , i-eist kwam er ttn
groote — r'oorzichtig keek hij om zich heen, toen een kleinere,
ten laatste nog een groote i-n daarna weer een kleine. Met
mijn kijker kon ik ze heel duidelijk zien; al zingend hingen zij
in de takken of slingi-rden zich al schreeuwend \-an tak tot
tak. Dan volgde e\-en e,'n diejte stilti- en rust, en dan begon het
spel weer van voren af aan. \ ol belangstelling sloeg ik ze
gade. Intusschen kwam het geschreeuw \'an rechts ook nader-
liij, weldra klonk het vlak bij en die twee concurrent-concerten
lieten zich door en in elkaar liooren. Aandachtig keek ik nu
naar den anderen kant \'an het water. Het leek mij alsof het
gehuil niet veel verder af was dan \-an de anderen. Na een
poosje kwam er beweging in i-en Iroom, ongeveer een honderd
meter de rivier op — alles was stil — nu komt er een zwarte
vlek. Dan ruischt er iets wat dichter bij in het gebladerte —
duidelijk zie ik een siamang zich door een kleine opening tus-
schen het gebladerte slingeren. Er is niets meer te zien, maar
het gezang duurt voort. Weer wat dichterbij ritselt het door
de blaren en heel c\'en zijn twee zwarte gedaanten zichtbaar.
Er is geen twijfel meer aan — onder luid gezang komt deze
familie op de eerste toe. Zoo gaat het, telkens met tusschen-
poozen, door. Nu klimt de tweede familie ook hoog boven
in de boomen, men kan ze nu beter zien. Zij zijn met hun
vijven, twee groote, twee halfvolwassenen en een heel kleintje,
dat echter dapper volgt. De eene groote, zeker het oude man
netje, gaat vooraan. Na een jxiar minuten zijn zij bij de eer.ste
familie aangekomen en het volgi-nd oogenblik woelt alles
onder luid gezang door elkander. Ik probeerde om tenminste
de groote dieren uit elkander te bonden, ik had graag willen
zien hoe zij met elkander omgingen, maar het ging niet —
daar waren de kruinen nog te dicht \-oor. Het was een let'endig
tooneel; wel zag men nu en dan twee dieren elkaar naderen,
ook wel een oogenblik bij elkander blijven, maar welke dieren
het waren en of het niet enkel toe\-al was — dat was niet
uit te maken. Dit spel, dit gemeenschajrjielijk concert,
duuidc wel een kwartier lang, daarop scheidden de families
van elkander; d(> vijf Siamangs gingen denzelfden weg
terug en de andere vier \ erdwenen den anderen kant uit.
Steeds verder \-an elkander hoorde men het gehuil ; nog wel
een half uur lang kon men bet hooren, oji het laatst heel in de
\eite,toen stieif het weg. Ik had er wel \-oor ojigejiast de apen
op eenigerlei manier te storen, het geheek- geeal boezemde mij
m zijn ontknooping veel te veel belang in. S3 1 ater heb ik
nog eens een jiaar maal eens zelfs bij drie families in het
gebergte — de gelegenheid gehad dergelijke ..bezoeken" gade
te .slaan, maar toch niet zoo goed als nu; de omstandigheden
moeten heel gunstig zijn en het r-oornaamste van alles is een
vrij uitzicht. Bij zulke bezoeken komen wellicht ook de
grondslagen tot het x-ormen x an een nieuwe familie tot stand.
SI Toen ik mij voor mijn x ertrek gereed kon maken, was het
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al laat geworden —en ik zou niet heel ver komen ook, want
nauwelijks hadden wij een paar honderd meters afgelegd of
daai staat bij een bocht van den weg plotseling een naakte
wilde voor ons. Angst is op zijn gezicht te lezen en reeds maakt
hij zich gereed om in het bosch te \-luchten. Ripin weet hem
echter gerust te stellen en een handvol tabak mist haar uit
werking niet. Vol angst kijkt hij naar mij, naar dien geheim-
z.innigen witten man. Misschien zag hij mij wel voor een spook
aan en hield zich op een veiligen afstand. Ripin spreekt een
paar voor mij onverstaanbare woorden met hem. Irindelijk
gelukt het hem den Koeboe over te halen, ons in ons kamp te
volgen. Heel eigenaardig ziet hij er uit, hij heeft niets van de
Maleiers — zijn huidskleur is tamelijk donker geelbruin, met
een aschgrauwe tint; zijn oogen zijn groot, zijn neus
wat knobbelig, zijn donkere haar is sterk golvend, eigenlijk
krullend. Zijn geheele lichaam is stijf van het vuil, men zou er
hier en daar heele korsten af kunnen halen. Iedere Maleier
baadt dagelijks tenminste een keer en is ongelukkig wanneer
hij het eens een dag moet overslaan; deze Koeboe had waar
schijnlijk zijn heele leven lang nog nooit vrijwillig een bad
genomen. ̂  Ons kamp zal zeker niet veel indruk op den
Koeboe gemaakt hebben, zoo primitief zag het er uit; doch
zijn oogen keken met des te meer begeerte naar de vele kleine
gebruiksartikelen en hij was heel blij met een leeg groente
busje; telkens en telkens keek hij met welgevallen naar zijn
nieuwe schat. Het onderhoud ging wat moeilijk, maar einde
lijk kwamen wij toch te weten, dat zijn ,,dorp" ongeveer
een twee of drie uur verder de rivier op lag en dat hij
daar dicht bij het water woonde met zijn broer, zijn moe
der en twee jongere zusters. Hij wilde ons er niet heen brengen,
maar nadat wij hem beloofd hadden hem veel' ,,kostbare"
geschenken te zullen geven, was hij bereid ze den volgenden
morgen hier bij ons te brengen. Ik hoopte, dat hij woord zou
houden; om hem nog in zijn belofte te sterken, beloofde ik
hem een groot hakmes. Den \'olgdenden dag kwamen zij na
tuurlijk niet en wachtte ik te vergeefs, maar den daarop vol
genden dag kwamen zij al heel vvoeg; het was een eigenaardig
gezelschap. Den broer had men heel goed voor een geheel
vervuildenOrang Rimba (d.i. een boschmaleier) kunnen houden,
voor een van die Maleiers, die weken, ja soms maandenlang in
het bosch zich ophouden om de \ oortbrengselen van het oer
woud, zooals rotting, caoutchouc, gutta percha enz. te ver
zamelen, om ze dan aan voorbijtrekkende handelaren te ver
knopen ; die zien er ook uit als primitieve oerwoudbewoners,
zooals bij o'ns misschien de kolenbranders. De moeder echter
en de zusters maakten, niettegenstaande hun fecstkleeren,
al een heel zonderlingen indruk. De aardige gezichtjes van
de beide meisjes waren omge\'en door donker kroeshaar,
terwijl bij de moeder de ongekamde haren slordig op haar
schouders neerhingen; zij had dezelfde grijsachtige huidskleur,
groote donkere oogen, waarvan de iris duidelijk een blauw-
of groenachtigen glans had, daarbij een kleinen, dikken,
stompen neus. Het jongste meisje was geheel naakt, het
grootere, dat al in de ontwikkelingsperiode was, en de oude
moeder, hadden om de lendenen beiden een vuile lap, die
ongeveer tot aan de knieën reikte ! De beide volwassen
mannen droegen een uit boombast gemaakte, ongeveer een
handbreede band om de heupen, die tusschen de beenen
doorgetrokken was. Deze ,,tschelawot" is de dracht van het
oerwoud; niet om zich te sieren of uit schaamtegevoel is
deze kleeding uitgevonden, maar enkel om de gevoelige ge-
.slachtsdeelen te beschermen tegen dooimen, puntige takken en
tegen — de bloedzuigers. Deze lendendoek is dus niet iets
karakteristieks van de Koeboes, maar hij wordt ook gedragen
door de primitieve maleische oerwoudbevolking van Borneo,
de Philippijnen enz. Bovendien is dat schoonheidsbegrip
en dat schaamtegevoel iets eigenaardigs; het is enkel maar
nadoen en gewoonte. Wij zijn zoo licht geneigd onze eigen,
door ouders en leeraren reeds \-an jong.saf geleerde begrippen
aan anderen op te dringen en toch bestaat er niets onzinnigers.
Ieder klimaat, ieder ras, iedere beschaving heeft zijn eigen
inzichten en heeft daar evenveel recht op als wij op de onze.
Alles wat wij zelf doen vinden wij goed, het vreemde wordt
afschuwelijk gevonden. Ik heb eens in een maleisch theater,
de zoogenaamde ,,Komedi stamboel", een stuk gezien met
feeën en toovenaars; daar zongen de goede menschen en
geesten de oude melodieën, die daar van oudsher bekend
waren; de booze geesten echter hadden wit-besmeerde
gezichten met puntige neuzen en zongen Europeesche melo
dieën en na de woorden: „wij vlechtenueenmaagdenkrans—"

verkondigde de booze toovenaar zijn zwarte plannen. Wij
vinden een rij paarlwitte tanden mooi staan, de Maleier
vindt het afschuwelijk, net ,,hondcntanden"; hij \'ijlt ze
af en maakt die overgebleven stompjes zwart met betel
kauwen, en zwarte tanden ̂ unden wij nu weer afschuwelijk.
De kleeding is afhankelijk van het klimaat en heeft met
schaamtegevoel en schoonheidszin niets te maken, dat is
alles eerst veel later er bij te pas gebracht. De Eskimo hult
zich geheel in zijn pels en laat slechts zijn oogen, mond en
neus \'rij en is toch niet kuischer dan wij; in hun hutten
loopen beide geslachten naakt. Of heeft hij misschien juist
nog een ongerept schaamtegevoel, dat niets in deze naaktheid
ziet ? I.igt er soms niet een veel grooter schaamteloosheid
in het zich bewust omhullen? Bij \'ochtige warmte is het
onzin om zich te kleeden, terwijl brandende, droge hitte
juist bedekking van het lichaam noodig maakt. .A.ls de
zendelingen de door hen gedoopte inboorlingen lange
hemden laten aantrekken, dan is dat in het \'ochtige tropen-
klimaat al een zeer ondoelmatige maatregel, die in tegen
spraak is met wat het klimaat daar eischt; en bovendien
is het nog onzinnig ook, want wij zullen ons toch ook nooit
in het openbaar in een hemd vertoonen. Als men er goed
over nadenkt is het eigenlijk belachelijk. De uitwerking
heeft bij den inboorling dan ook in 't geheel geen doel getroffen;
in hun oogen heeft de kleeding niets te maken met schaamte
gevoel of betamelijkheid. De Europeaan, de onbetwiste
heerscher, die in hun oogen zonder twijfel iemand \'an hoogere
orde is, gaat geheel gekleed, dus is de kleeding een teeken
van hoogcren rang en hun ijdelheid dwingt hen, dit na te
doen. Zoo trekt een naakte wilde met welbehagen het een
of ander Europeesch kleedingstuk aan, zet zich een h.uro-
peeschcn hoed — ook een hoogen of zwarten \ ilth()ed —
op, al staat het nog zoo onzinnig, of is het nog zoo ongemak
kelijk: hij zweet, maar hij \-oelt zich gewichtig. ,.Is liet
waar, heer, dat ik een pak en een hoed krijg als ik christen
word?" vroeg mij eens een naakte Dajakker in midden-
Borneo. ,,W''ant als dat zoo is, dan laat ik mij doopen."
De ijdelheid heerscht o\'er de geheele wereld en schoonheids-
ge\'oel laat zich niet enkel door de kleeding beheerschen.
^ En gec'oel c'an betamelijkheid I Iedere Maleier en dat
mag iedere Europeaan zich ook wel aanwennen — baadt
ten minste eenmaal per dag; dit is ook dringend noodig in
een klimaat, waar men eigenlijk altijd min of meer transpi
reert. Ik sprak eens met een Batakhoofdman in midden-
Sumatra over het baden; de hoffelijke echtgenoote merkte
op: ,,mijn vrouwen moeten iederen dag baden, anders
stinken ze mij te veel." 8Q Nu over iets anders. Een van mijn
dragers had een jonge vrouw een paar hatelijke, onkiesche
woorden toegeroepen, het geheele dorp was er \-erontwaardigd
o\'er, de dolken waren tegen ons allen gekeerd. De hoofdman,
die mij kende, kwam bij mij en deed zijn beklag; en niet \-oor
dat ik den koelie grondig bestrafte — ik doodde twee \'liegen
in één klap, want ik liet hem tot straf den kop \'an een
wild zwijn van het vleesch ontdoen, het wilde zwijn wordt
door den Mohammedaan als onrein beschouwd — was de

bevolking tot kalmte te brengen. Onder gewone omstandig
heden had de koelie het niet gedaan, nu deed hij het plicht
matig om boete te doen. De bevolking keek echter streng
toe, dat het gebeurde. — Het gevoel van betamelijkheid
en het schaamtegevoel heeft met de kleeding niets te maken.
SI De Koeboes zijn al een heel armzalig volkje; weinig in
getal, verstrooid, zich schuw verbergend in het onmetelijke
oerwoud van Zuid-Sumatra , leiden zij een leven, dat niet
veel hooger staat dan dat van de dieren in het oerwoud. De
tienduizende vierkante kilometers die er tusschen het on
bewoonde hooggebergte der westkust en de oneindige onbe
woonbare moerasbosschen aan de oostkust liggen, zijn hun
onbetwist eigendom; slechts aan de groote rixderen wonen
enkele Maleiers en heel zelden dringen cleze bij het \-erzamelen
der voortbrengselen van het oerwoud dieper in die onmete
lijke ruimte door. Daarom heeft de Koeboe daar zijn oorspron
kelijkheid kunnen behouden; 't is een le\'end fossiel. Het zijn
niet meer dan een paar duizend zielen; meer zullen er in dit
onmetelijk gebied niet bestaan.... Aan hen kunnen wij
beoordeelen hoe de oermensch geleefd heeft, aan hun arm
zalig bestaan zien, welk een onbarmhartige tiran het duistere
oerwoud is, hoe het den cen\'oudigen mensch hoptdoos in
slavernij houdt.

(IJ'ord^ vervolgd).
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TEMPEL TE SANGSET, NOORD-BALl.

B A
OEWEL de zin voor coöperatie bij den Baliër groot

hijjsticht voor alles een vereeniging —, viertISH'
het kaste-wezen er nog hoogtij. De voornaamste

[kaste is die der Brahmanen, dan die der Ksatria's
en ten slotte de kaste der Wesja's (middelmatigen).
Deze drie kasten noemt men de ,,triwangsi" en is eigenlijk
de adel; ,,soedra's" heeten de kasteloozen. §1 De Priesters
komen altijd uit de Bi-ahmanenkaste voort, en de eischen aan
hen gesteld zijn zeer hoog. Men onderscheidt Qiwa-en Boeddha
priesters; de eersten tlragen het lange haar beneden in
een wrong; de laatsten loshangend. Ook vrouwen kunnen
priesteres worden; in ieder ge\'al moeten de vrouwen der
priesters in hun wetenschap ingewijd zijn. SI Elke dessa, en
bijna elke familie heeft, behalve de algemeene goden, zijn
speciale godheden, en houdt er zijn 3 of 4 algemeene tempels
op na: 1°. de hoofdtempel, gewijd aan verschillende algemeene
en plaatselijke goden, 2°. de doodentempel, 3°. de tempels
aan strand- en zeegod gewijd, en 4°. dikwijls de tempel op
een helling of top van een berg, aan den berggod gewijd.
Voorts heeft men nog de soebak-tempels, gewijd aan de godin
der geïrrigeerde velden, en doorgaans gebouwd op een domi-
neerend punt in de .soebak. De [pagode-tempels zijn gewijd
aan[^.iwa Brahma en Vishnoe, die met 11 toempangs (daken)
aan'[Ciwa.' Het beeldhouwmateriaal, dat de Baliërs voor
hun tempels bezigen, is zachte zandsteen; de comihnatie van
rooden Iraksteen en den grijzen natuursteen, welke men heel \'eel
ziet, is bijzonder mooi. S! Ook het houtsnijwerk op deuren en
poorten is vaak bewonderingswaardig. E\'enals de Javanen
vei vallen zij telkens weer in dezelfde motieven, vernieuwdng
is er zoo goed als niet; maar, als men ziet, wat zij vroeger op
het gebied van beeldhouwen, lioutsnijden, zilversmeden en
weven presteerden, dan is men toch verwonderd dat het \'er-
val, hetwelk in de meeste gevallen op zoo een tijdperk van
schoonheid volgt,! hier uit bleef. SQ Overliet algemeen zijn de
Baliërs een goedgebouwd volk, en in vergelijking met de Ja-

(Slot).

vanen groot en sterk; zij bezitten een beiiijdban' vitaliteit,
zijn kwendig en \-roolijk, en gedragim zich tegenoevr den Euro
peaan heel anders dan de Javanen; xrijmoi'dig en ongedwon
gen. Iemand, die geruimen tijd op Bali gi-woond heeft, zei
eens; ,,wat men nooit \an een Ja\aian zou x-erdragen, dat
tolereert men graag van een Baliër. ..." Oeheel ten onrechte
is deze opmerking niet; zou het komen door zijn open blik,
die ons aangenaam aandoet? Het is niet tegim te spreken dat
dit eiland en zijn bewoners op de meesten xain ons een ma-
gischen invloed uitoefent. Niettegenstaande zijn xTijmoedig-
heid legt de Baliër een groote mate van gast\-rijheid aan den
dag; stelt een hmropeaan belang in zijn spelen of fee.sten, dan
is de mooiste plaats die hij heeft, \"oor hem; het laatste moet
trouwams xam de Jaxainen ook getuigd worden. SI Zelden — ik
zelf zag het nergens - bemerkt men ii-ts xain oneenigheid;
kindei en hebben onder elkaar het grootste pleizier, bedenken
allerlei spelletjes, en lachen veel; is er iets bijzondi'rs te doen,
dan kunnen ze, ex'enals voKvassenen, urenlang gi'nieten van
muziek of dans; onder de honderden kinderen, die door de
bevolking zelf x'óóraan gezet worden, geen enkele die lastig
IS of huilt. SI Ook schijnt het mij toe, dat de vrouwen niet
zoo n heel hard lot hebben, al denk ik, dat de lang op Bali
yeitoefd hebbende l)r. Krause dat wel wat al te mooi ziet, als
nj de Euiopeesehe vrouwen beklaagt in vergelijking met de
Bahsche, Het werken - behah-e dat op de Sawah s -laten
ce mannen graag aan de vrouwen over; door het dragen
van soms zeer zware lasten op het hoofd, heblien zij een
bijzonder mooie houding. Handel en geldwezen z.„n in'haar
mot nll' sommige dessa-x-ereenigingen lid zijn
p-eïo. h i " "" moRen ook jiriesteres en

^  ch kaste Imoger wordt,
den ivt-ir '^"^^ '^'hjkskansen, want zij mag niet
od nipt -r-'"^ .i trouwen; voor ch-n man geldt dit

afstand \'an pip ""T a'- l^mhmaan, dan doet zij geheelafstand x au eigen lannhe en familiegoc-d. - Zijn de mannen
bene

verbod niet.
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■op ,de sawah s klaar, dan bepalen zij zich
verder tot het verzorgen en vertroetelen
\'an hun vechthanen. SI De Baliër zingt
veel (niet dezelfde mijns inziens onschoone
intonatie als de J a vanen) en tooit zich graag
met bloemen, boven het oor of in den
loofddoek; dikwijls zijn zij niet tevreden
met de door iedereen elders gedragen
,,kembang sepatoe", maar sieren zich —
in de hooger gelegen dessa's — met rozen
ot orchideëen, — en veel tijd heeft hij
noodig om zijn lange — vaak golvende
~ haien te ordenen en. . . . te reinigen.
Opvallend is het, dat veel mannen fijne
\iouwelijke trekken, de vrouwen daaren
tegen dikwijls iets mannelijks in haar ge-
■zicht hebben. Sl Onnoemelijk is het aantal
honden op Bali, stumperig-magere, schurf
tige dieren, die er antipathieke gluiperige
manieren op na houden, en het minst aan-
tiekkelijke deel \'an Ihili vormen; laten we
hopen, dat de controle op hondeninvoer
:strenggehandhaafd blijft, want anders zijn
de gevolgen, met het oog op hondsdolheid, niet te overzien.
De bevolking, die zich overigens niet veel aan de honden
laat gelegen liggen, zegt, dat zij zorgen voor de opruiming van
•alle vuil; ,,als zij er niet waren", zeggen ze ,,dan zouden hier
■ook besmettelijke ziekten voorkomen". ^ ' De Hindoe-
.godsdienst van den Baliër brengt mee, dat hij — d.w.z. de
J3alineesche vrouw — altijd in de weer is, offers te maken, offers,
die meestal een genot zijn om te aanschouwen, en, dunkt mij,
•ook om te vervaardigen, en de bedoeling hebben om de goden
gunstig te stemmen of de kwade geesten af te weren; want de
atmosfeer zit vol van die kwade geesten — boeta's gcheeten,
die afgeschrikt moeten worden, vandaar ook het schrik
aanjagend uiterlijk der tempelwachters of racksasah's. §3
Deus zag ik bij een poortje een stok met leege eierdoppcn; was
dit een offer? Ik wist het niet; toevallig las ik eenige dagen
■daarna in Nieuw'enkamp's ,,Zwerftochten", dat het dienst
moest doen om de attentie te trekken van den kippcngod (!)
■opdat deze bij zijn bezoek in het dorp, de kippen op dat erf
■eens duchtig moge onderhouden over haar slechte leggen of —
broeden. M. T.

KOF FIE-SORT BEREN DE VROUWEN TE DEN P.AS.-IR.

bewoog hij verlegen zijn hoofd heen en weer, deed een suiker
klontje in zijn koffie en begon zachtjes te fluiten. ,,Bon
jour," zei Fred, die juist binnen was gekomen en hij gaf de
twee andere jongelui de hand. ,,Dank je wel \'oor de loge
plaats," zei hij tot August, ,,ik zou alleen willen vragen:
,,waarom gaan we nog eens naar die idiote operette?" ,,Dat
zul je onmiddellijk hooren," antwoordde August, ,,daar is
Meneer Doberdal al". ,,Wie?" vroeg Fred. ,,Zeg, piccolo,"
riep August, ,,zie je dien meneer, die daar bij 't biljart staat
en juist wat aan Frans vraagt? Waag hem eens e\'en om hier
bij ons te komen". ,,Doberdal?" vroeg Fred aan Emerich.
,,Wat beteekent dat? Wie is Doberdal?" S! Emerich wenkte
met zijn oogen naar den heer, die door den kellner, naar het
tafeltje der jongelui was gebracht en nu juist op hen toekwam.
Hij maakte een buiging. S3 Het was een klein mannetje met
een bruine overjas aan en een bontmuts op. Een lorgnet

ZIJN „JUBILEUM".AF'GUST Witte zat al een half uur in het café en had
een hoop kranten vóór zich liggen, die hij niet in
keek, toen eindelijk Emerich Berger haastig kwam
binnen-loopen. SI ,,Nu, hoe is 't?" riep August hem

tegemoet, ,,ben je daar eindelijk? Het werd werkelijk hoog
tijd. Je laat 'n ander voor alles alleen opdraaien". ,,Pardon,"
zei Emerich, terwijl hij ging zitten. ,,lk moest nog een visite
maken, daardoor schoot ik zoo weinig op, — ik heb toch,
hoop ik, niets gemist? Alles is toch immers al geregeld?"
,,Zeker," antwoordde August, terwijl hij zijn voorhoofd een
weinig fronste, — ,,gelukkig ben ik er ook nog". ,,Er is dus
•eigenlijk niets meer te doen, voordat de geschiedenis begint".
,,\ee, niets meer. Ik heb alleen nog Doberdal laten komen
■om hem onze laatste instructies te geven". ,,Daarvoor heb
je Doberdal laten komen?" ,,Ja, waarom niet? Hij ziet cr
heel fatsoenlijk uit. En bovendien weet toch immers iedereen,
dat hij niet bij ons hoort". SI Emerich knikte toestemmend,
daarna vroeg hij; ,,Hoe staat het met de kransen?" ,,Die
zijn al naar den schouwburg gebracht". ,,Xou, dan komt
alles mooi voor elkaar. En behalve wij, weet dus niemand
■er iets \-an?" ,,Niemand. Alleen aan Fred zullen we het wel
moeten vertellen, omdat hij immers bij ons in de loge zit".
SI Emerich schudde het hoofd. ,.Geloof je niet, dat we
Fred ook maar licwer moesten verrassen?" ,,Waarom?"
,,Nou, zie je, Fred is dikwijls zoo eigenaardig. Die is er
iuisschien tegen !" ,,Daar kunnen we ons niets van aantrekken.
Wij mogen toch wel eens een grap uithalen. En de verant
woordelijkheid dragen wij toch immers alleen. Is't niet zoo ?"

Zeker. Jij alleen". ,,Ia, ik alleen. Op zoo'n origineel idee zou
trouwens niemand vim jullie gekomen zijn". ,,Dat is zoo,"
zei Emerich met een lachje, ,,maar op de een of andere manier
zit juffer Blondini er achter, daar wil ik wat onder ver
wedden. . . . ik geloof namelijk. . . ." SI Op dit oogenbhk
keek August hem scherp aan. Inplaats van door te spreken

I
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Mingelde aan een koordje lieen en weer op zijn horst. §3 August
knikte hem met nederlniigende vriendelijkheid toe. „Goeien-
.avond, meneer Doberdal, mag ik u misschien iets aanbieden?"
,,Dank u, ik heb geen behoefte aan iets." ,,Gaat u zitten".
,,Ik ben zoo vrij". ,,Ik heb u verzocht hier te komen om nog
eens voor 't laatst.... maar wilt u toch niet iets gebruiken?
Daar komt net de kellner aan". ,,Breng mij dan maar een
kop koffie," zei de heer Doberdal en hij nam zijn bontmuts
af, lei die op het tafeltje. SI Kmerich nam de muts voorzichtig
•op en lei die op een stoel. ,,Dank u wel," zei de heer Dober
dal. •—,,Dus," ging .\ugust voort, ,,hoeveel lui laat u naar bin
nen gaan?" ,,\'eertig. En goéd verdeeld !" ,,(i)ok in 't parket?"
,,Natuurlijk. Met de engelenbak-alleen richten we niets uit.
Het parket is juist het belangrijkste". ,,En .spreekt u de
menschen nog, voordat 't zaakje begint?" ,,Natuurlijk. Ik
heb immers alle entrée-biljetten in mijn zak". ,,Mooi 1 Euistert
u nu eens, mijnheer Dol^erdal. We zullen nog even repeteeren.
Bij het eerste bedrijf ̂  niets. Ja zelfs, 't zou me aangenaam
zijn, als na afloop van 't bedrijf het applaus slapper was dan
anders". ,,Meneer von Witte, dat zal niet gaan. De directeur
staat er op, dat drie keer gehaald wordt". ,,Dat vind ik niet
prettig". ,,Maar weet u wat, meneer von M'itte, ik zal m'n
mannetjes het parket tijdelijk laten ontruimen, na het eerste
bedrijf". ,,Goed. Dus, nu komt het tweede bedrijf. Daar moe
ten we even over spreken. Eerst komt het koor". ,,Dat weet
ik immers wel, meneer \on Witte". ,,Luistert u nu even.
Na het koor blijft,
zooals u weet, juf
frouw Blondini al

leen op het tooneel
achter. Dan is ze

\-reeselijk bedroefd
en gaat ze op den di
van liggen. Op dat
oogenblik komt me
neer Roland o]t".
,,En dan begint
het," voegde Dolxu-
dal er aan toe. ,,Ro
land?" riep Ered
uit. ,,Dat is juist de
grap," zei Emerich
zachtjes. ,,0p 't
oogenblik," — ging
August voort, —
,,dat meneer Roland
opkomt, — donde
rend applaus!"
,,Mooi !" zei Dober
dal. ,,Dat applaus,"
— zei August, —
,,wordt hier en daar
nog versterkt door
bravo-geroep en ter
wijl het applaus aanhoudt, worden uit het orkest kran
sen aangereikt. Dan zegt Roland: ,,Schoone dame....
of schoone vrouwe.... deze juweelen worden u door
mijn meester gezonden". Daarna zingt Blondini haar aria,
terwijl Roland bij de deur blijft staan. Dan gaat Blondini
naar Roland toe en geeft hem de juweelen terug". ,,Dat
lijkt nog-al op Blondini," merkte Emerich op. §3 August
keek hem boos aan. Emerich kreeg een kleur. Toen ging August
voort: ,,Roland neemt de juweelen aan en zegt: ..Watmoetik
mijn meester boodschappen?" Dan zegt Blondini: ,,Niets".
Dan buigt Roland en gaat heen. Dan: geweldig applaus."
,,Gejubel," voegde Doberdal er aan toe. ,,Juist. Gejubel. Ge
stamp, geroep: ,,Terugkomen !" En nu moogt u uw mannetjes
eenvoudig niet laten ophouden, voordat Roland teruggeko
men is en hij moet buigen. U hebt het toch goed begrepen,
meneer Doberdal?" ,,Meneer von Witte, u kunt geheel op
mij rekenen". ,,Dus dan zijn we," —besloot .August, — ,,voor-
loopig klaar". Dobcrman begreep de bedoeling, dronk
haastig zijn kop koffie Icég, stond op, boog en ging lieen. S3
,,Nu zou ik toch eindelijk wel eens willen weten," — zei
Fred, — ,,wat dit alles heeft te beteekcnen". ,,Dat zal ik je
zeggen," — antwoordde August. ,,Ik ben er zeer benieuwd
naar," zei Fred. Emerich luisterde aandachtig. S3 ,,ln de
eerste plaats," — ging August voort — ,,zie ik volstrekt niet
in, waarom alles beteekenis hebben moet". Emerich keek
alsof dit antwoord hem teleurstelde, l-'red lachte. ,,En ten

TEMPEL IN

.  A , ■+ A-iiiir--.iirek<.'nd en (opgewonden,tweede," ^ ook maar even in staat waarter aan toe, — als ]Mhe weet xoudi'n jullie erin,
den bodem van de zaa ^ precies willen beweren,
't geheel met p.,-^ ii,.], bedoeld dan een aardige
dat ik oorspronkelijk iets ane i.
klucht in elkaar te zetten. Mmu
Het IS lets^ goeds. l_k zou ,.^,n pleziertje waar
Kijk, we doen zoo n armen om ^^.„j-den genoeg
in 't algemeen niemand aan (hukt. ,,n te voerenbewierookt, vind ik, maar ..m n p Ts volk-.m™
hebben ze de kleintjes even haid noodif, _ < hoeven-
juist " bevestigde Ifmerich. . .Daarom heelt imjn grap h (.genbetc^^kems. Als de nien.schen van aNcnd m de komedw er opingaan en dat doen ze. daar twijfel ik geen oogenblik aan,aH ze 'vanavond mee-apjilaudisseeren. dan ™ ^
't zelf te beseffen, in den jiersoon \ aii Roland al du kleinekomedianten een ovatie brengen, die z(. gewoon ij ' \ergt ^n .
,.Zeker zullen ze dat zelf met besetien. zei hred ..Want jij
hebt immers vc'iór vijf minuten ook nog met besett wat loor
■n nobel niensch je eigenlijk bent". . .Emerich heeft volkomen
gelijk gehad," zei August snel. SI IGner.ch zette een gewichtig
gezicht en vroeg zich af in welk oj.zicht luj gelijk kon gehad
hebben. „Hij zei namelijk, dat we jou er in t geheel mets
van vertellen moesten." ging August \-o()rt. hierop schiok
Emerich en hij keek hred mi't een sooit \ an s\ mjtathieke-
vriendelijkheid'aan. S3 . . jij bederft iemand altijd z'n plezier 1"

zei .August, . .Ik be-
grijj) werkelijk niet
wat je wilt." zei
h'red. ..Je windt je
zoo op, alsof je je
door ■ het een of
a n tl e r g e 1< r e n k t
\()elt. .Alle nobele
(laden worden im
mers onbewust uit-
gtwoerd. want an
ders zouden ze in
liet geheel niet nobel
zijn. De een of
andere ordinaire ke
rel komt op 't idee
\ an een grap en die
wordt noodwendig
een gemeene streek.
Jij komt op 't idee
van een grajt en die
wordt noodwendig
een goede daad." S3
.August keek hem
boos aan. ..W'il jcs
ons misschien het
genoegen ontnemen
in jouw gezel.schap

.. .. ..\ ('Istrekt niet." antwoordde
cd rustig, ..bovendien hel) je me immers geïnviteerd om na

afloop met jou, Emerich. en Blo
.»

Blondini te gaan soujieeren". ..Dat

 ZUID-HALL

de voorstelling bij te wonen
Id-t ^

i  . ....icicii iiMiiet". . .Willen we gaan zei .August.
S3 Ze betaalden, gingen het cafe uit en reden naar den schouw-
buig. Itmerich keek onder-weg nu eens den een. dan weer
den ander aan en \'ermoedde. dat liier twee menschen omtrent
het een of ander belangrijk jnint niet gi-heel (U-zelfde meening
waren toegedaan. Daarom vermande Inj zich toen ze uitge
stapt waren en de trap naar de loges ojdiepen, en zei: ..Kerels,
laten we toch verstandig zijn !" S3 August antwoordde niet.
Maar hred drukte hmn-rich de hand en z,(-i: „ik zal 't probeeren".
SI De logedeur werd geojiend en de eerste akkoorden van de
ouverture klonken vrooHjk de drie t rienden

tegemoet.

II .
Het/•it in fle t-m^Vt- nlgeh.open. j-'riedrich Roland/cit in (Al klc odKcUiicT cillccn Hu \\- >c u- i-i i 4.'

costuum. 'i n "'■! kt'lMeed m eim fantastisch
hlauu-otric, jnmtalon

en eeen donker-
,
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\ an t tooneel naar de kleedkamer liepen. Daarna werd het
weer stil. Roland was blij, dat hij alleen was. De nieuwe
opeiette waardeerde hij in zekeren zin, omdat geen van de
wee collega s met wie hij anders de kleedkamer moest deelen,

tn in meespeelde. Want dat waren menschen met wie hij niet
kon opschieten, tevreden, zelfvoldane lieden, die hun kleine
kunst sinds jaar en dag als fatsoenlijke ambachtslieden
hadden uitgeoefend en niets meer van haar eischten dan een
bescheiden inkomen, dat zij hun dan ook opleverde. Roland
wist wel, dat hij tegenwoordig met hen op één lijn stond,maar
hij had tevens het gevoel, dat hij in werkelijkheid volstrekt
niet tot hun soort behoorde. Hij had iets heel anders kunnen
worden als hij maar een beetje geluk had gehad. Daaro\'er
dacht hij nu, terwijl hij ̂ eschminkl vóór den spiegel zat, zooals
hij ieder uur er over dacht. Zelfs nu nog, na een verbintenis
van tien jaren aan dit tooneel, kon hij het niet zonder een
drukkend gevoel van woede en schaamte betreden. En dat
had hij nooit weten te verbergen. Daardoor waren zijn collega's
er spoedig met den fijnen speurzin van laagstaande menschen
achter gekomen, hoe zij hem het gevoeligst konden plagen en
iedere uiting van zijn persoonlijkheid, de wijze waarop hij zacht
en vermoeid placht te spreken en langzaam met iets plechtigs
in zijn gang placht te loopen, jazelfs een zekere gewoonte om
het hoofd opzij te houden en gelijkertijd de oogen half te
sluiten, werd opgevat als grappige bewijzen van zijn onte
vredenheid. Of hij
ooit talent had ge
had, wist men niet.
Daarover werd ook

trouwens nooit ge
sproken, de rollen
waarin hij sedert ja
ren optrad, waren
die van lakeien, be
dienden, knechts, ju
ryleden, die zonder
nadere aanduiding
op het programma
vermeld stonden.

Alle grappen, alle
plagerijen, waren op
hem gemunt, omdat
ze zagen, dat hij er
het meest onder

leed. In 't begin had
hij geprobeerd zich
te verweren, hij
trachtte plagerijen
te vergelden, maar
hij was daarin te
onhandig. Hij wilde
brutaal optreden
maar hij miste daar
toe den noodigen
moed. Daarom liet

hij langzamerhand alles gelaten over zich heen gaan, hij
werd eenzelvig en men hoorde hem dagen-lang geen
woord spreken. Ook dat paste even goed als al het andere
in het kader van 't beeld, dat men zich nu eenmaal van
hem had gevormd, ook dat was de grappige trots van het
,,miskend genie". Zijn faam was langzamerhand dooige-
drongen ook buiten den beperkten kring waarin hij weikte.
Iedereen in de stad, die in het tooneel-leven belang stelde,
kende zijn naam, waaraan zooveel grappen waren vei bonden,
de recensenten in hun geestrijke artikeltjes en het pubhek m
zijn luimige gesprekken gebruikten den naam Roland om het
type van den onbeduidenden maar met zichzelf ingenomen
tooneclspeler kort aan te duiden. Daardoor was deze naam op
zijn manier populair geworden en hoewel in anderen zm dan
Roland vroeger gehoopt had, scheen zijn eerzucht bevredigd
te zullen worden. Nu was het al zoo ver gekomcm, dat hij de
onbekende grootheden benijdde. Zij allen konden nog
hopen, dat in hun lot een gunstige verandering zou komen,
zij konden misschien vroeg of laat nog eens ui ce ''
gevende duisternis plotseling in een hun waar ige le b
komen te staan. Hem was dat
jaren geleden had hij voor t laatst gewaagt
vragen om een behoorlijke rol. Die la ' . .. '
wezen en Roland had het begrepen. Toen dacht hij er nog
eens, voor de laatste maal, over om de stad te verlate

ING.iNG V.iN HET BOEDDHISTISCHE ROTSK LOOST EK HIJ
TAMP.iK SI RING ( ZIT D-K.ALI).

weer te gaan zwerven in de pnnincie, waar hij in de eerste
tien jaren van zijn tooneelloopbaan had rondgetrokken. Maar
de theateragenten verklaarden allen, dat hij te laat kwam en
de er\'aringen, die hij destijds als speler van heldenrollen in
kleine Boheeinsche steden had opgedaan,waren ook niet liemoe-
digend genoeg om hem met de noodige energie te \'ersterken,
het op eigen houtje te prtibeeren. Daarom was 't voor hem
maar het beste zich er liij néér te leggen en evenals andere
bescheiden arbeiders zijn dagelijk.sch werk te \-errichten en
daarvan te leven. Hij was heel eenzelvig geworden ; noch
met de grooten, noch met den kleinen wilde hij iets te maken
hebben. \'roeger had hij na de komedie geregeld een café-
bezocht, waar een eenvoudig gezelschap van tooneelbedienden
en kleine burgers samenkwam, die er trotsch op waren om te
gaan met acteurs. Maar ook daar had het niet ontbroken aan
grappen als Roland verscheen, menig hartelijk woord waar
mee hij werd begroet, \-atte hij met toenemend wantrouwen
op alstjf het spottend bedoeld was en daardoor be\'iel het hem
ook daar al lang niet meer. \'roeger hadden a\'ontuurtjes
met \-rouwen nog een laatste glimpje van le\"ensvreugde
aan zijn leven gegeven, maar sinds een paar jaren was ook
dat voorbij en vriendehjk-\'ragende blikken, die af en toe
op hem gericht werden, vertrouwde hij niet meer. Sedert
eenige weken gebeurde het meermalen, dat hij (;p het tafeltje
in zijn kleedkamer viooltjes vond; hij deed in het geheel geen

moeite om er achter

te komen waar ze

vandaan kwamen.

Stellig was 't weer
een grap zooals er al
zoo\'eel met hem

waren uitgehaald,
een grap, evenals de
hilleis (loiix, waar

mede men hem naar

rendez-vous had ge
lokt, waar óf nie
mand was \ ersche-

nen, fif de souffleur,
óf een paar dames
van het koor, die
zich kostelijk had
den geamuseerd met
zijn ontsti-ld gezicht,
si De \-io()ltjes wa
ren er \ andaag ook
weer, maar hij had
ze in het geheel niet
aangeraakt. En zelfs
als er een oprechte
bedoeling achter zat,
wat kon het hem dan

nog schelen ? Hij was
in zoo'n gedrukte
stemming, dat hij in

niets meer plezier had. \'oor niets had hij nog aandacht behah-e
voor zijn eenzaamheid en zijn belachelijkheid. SQ Menigmaal
kwam de gedachte bij hem op: hoe kan er nog eens een eind
aan komen? En dan kreeg hij Zonderlinge ideeén die hij altijd
dadelijk weer verwierp. Slechts één keer had hij een idee gehad,
dat hij een tijd-lang in gedachten hield. Hij was namelijk
van plan in de krant te .schrijven, hoe zeer de menschen hem
plaagden en op het publiek een beroep te doen, een artikel,
dat beginnen zou met de woorden: (lij nobele menschen 1
S3 Hij was al eens begonnen bet op te .schrijven, in zijn kleed
kamer, want zijn tafel thuis waggelde zoo, - maar het lukte
niet. Het leek wel een bedelbrief. En daaro\-er zouden ze
opnieuw gelachen hebben. Later was hij op een ander idee
gekomen. Hij zou eens heel ernstig met Blondini spreken, de
primadonna van het gezelschap, die op de repetitie wel eens
vriendelijk tegen hem sprak. Hij wilde haar laten zien, dat
hij toch eigenlijk volstrekt niet zoo belachelijk was als de
menschen wel dachten. . . . maar;. . . . hij durfde het niet te
doen. Ook was eens, toen hij uit het café een beetje dronken
's nachts naar huis ging, een heel dwaze gedachte bij hem
opgekomen. Hij zou bij de eerste de beste gelegenheid, midden
op het tooneel, oji zijn knieën \ allen en rond-iiit beginnen te
smeeken: O noliele menschen I Dan zou hij al zijn leed
en ellende uitzeggen en hij wist, dat hij dan ontroerench-
accenten zou weten te vinden, waar\'oor niemand on,ge\"oeli,g.
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7,ou zijn. Men zou bij die gelegenheid zelfs moeten toegeven, dat
hij een groot acteur was, en velen zouden gaan schreien en
hijzelf misschien ook. [Slot volgt).

Naar het Duitsch van Arthur Schnitzlek.

Wreede volksvermaken.
'SI Den 4den Juli 1845 stelden de Staten van het Hertogdom
IJmburg eene ordonnantie betrekkelijk het mishandelen \"an
■dieren vast. Zij gingen uit van de overweging: ,,dat het in
vele localiteiten van het Hertogdom bestaande gebruik, om
ter gelegenheid van kermissen, \-astenavond en andere tijd
stippen zich met het werpen, slaan of hoofd aftrekken \'an
le\'ende kalkoenen, ganzen, hanen, enz. te vermaken, door de
wijze waarop zulks plaats heeft eenennadeeligen invloed op de
zeden uitoefent, vermits hier door, vooral bij de jeugd, eene
neiging tot wreedheid en het mishandelen \'an dieren wcrrdt
opgewekt, en er alzoo noodzakelijkheid
Irestaat, dat ten deze eene maatregel
van policie worde genomen"; en be
paalden het volgende: SI 1°. In het
Hertogdom zal bij geene gelegenheid,
het werpen, slaan of hoofd aftrekken
van dieren, zoo als kalkoenen, ganzen,
eendvogels, hanen of ander gedierte,
op openbare of anders zigtbare plaat
sen, of in plaatsen, welke voor het
publiek toegankelijk zijn, vermogen
te geschieden, anders dan na dat de
■daartoe te bezigen dieven, voorajzullen
zijn gedood. 2°. De overtreders der
vorenstaande bepaling zullen met
eene geldboete van één tot drie gulden,
ten bate der gemeente waar de over
treding plaats heeft, of ingeval van
onvermogen, met een dag gevangenis
worden gestraft; bij herhaalde over
treding zal deze straf worden verdub
beld. ^ 3°. IDe houders der herbergen
en de gebruikers der plaatsen, bedoeld
bij art. i, zullen dezelfde straf onder
gaan, ten ware zij van de overtreding
tijdig aan het plaatselijk bestuur ken
nis hadden gegeven. SI De gebruikers
bij uitzondering zullen ongestraft blij
ven, indien het niet bewezen is, dat
zij van de overtreding kennis hebben
gedragen of dat zij bij magte zijn
geweest, de overtreding te verhinderen.
SI Bij Koninklijk besluit van 28 Juli
1845 is, nadat de Raad van State ge
hoord was, deze ordonnantie goed
gekeurd. Mr. C. Bake.

DE ÖRONINGSCHE
RAADHUIZEN.Groningen was eertijds meer

een Nederduitsche dan een
Hollandsche .stad. Aan Neder-
duitschland herinnerde nog in

den aaiiN'ang der 19e eeuw de architec
tuur van veel harer huizen: hooge bak-
steenen gevels met z.g. ,,tempels" — thans draagt slechts nog
één huis in de Brugstraat, deerlijk verminkt, in zijn uiterlijk
hiervan de sporen; aan diezelfde landstreek, meer bepaaldelijk
aan de Hanzesteden, herinnerde het feit, dat oudtijds naast het
raadhuis een van stadswege geëxploiteerd wijnhuis (Ratskeller")
gestaan heeft. (Afb. op bladz. 129). SI Van deze twee gebouwen,
■clie midden op de Groote Markt stonden, was het raadhuis
het oudste. Blijkens een steen in den noordelijken voorgevel —
■de afbeelding geeft den noordkant der gebouwen weer — was
liet in 1443 opgetrokken ter vervanging van een onder raad
huis, dat vermoedelijk op dezelfde plaats gestaan heeft. Het
had zijn hoofdingang aan den westkant langs een stoep met
dubbelen opgang die tevens liij afkondigingen dienst kon
doen. Ten oosten van dit raadhuis verrees in 1470 het wijn
huis, dat met het eerstgenoemde door een lager gebouw ver
bonden was. Raad- en wijnhuis vertonnen beicle cle slanke
vormen der gothick, die ook tal van woonhuizen hebben be
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zeten. Toch is ook de renaissance niet spoorloos aan deze
gebouwen voorbijgegaan; in 1624 werd vóoi he age ge ee e
tusschen raad- en wijnhuis een op pilaren rustende ga enj
aangebracht waarop de stadsmuzikanten dagelijks een con
cert plachten te geven, terwijl uit het volgende jaai de vernieuwing van de stoepen van den hoofdingang van het laac huis
aan de westzijde -- boven dien ingang stond althans het jaar
tal 1625 — schijnt te dateeren. SI \'an het inwendige \ an et
raadhuis valt te vermelden dat de genoemde ingang leidde tot
een hal of voorzaal do ar welke men in noordelijke 1 ic htmg de
,,raedtkamer", de wrgaderzaal van Burgemeesteren en Raad,
kon bereiken. In deze voorzaal zullen de prachtig ge.sneden
17e eeuwsche eikenhouten banken gestaan hebben, die than.-.
nog in de vestibule \'an het tegenwoordige stadhuis een ieders
bewondering ojrwekken. \ an de stoffeering ck i ,,1 ac-'dtkamer
is weinig bekend; de kist met de , ,stadsbrie\"en heeft ei ge
staan en waarschijnlijk hebben er als consoles tot de schouvr

of schoorsteen behoord de twee fraaie
i6e eeuwsche zandsteenen beelden,
een man en een vrouw \'oorstellend,
die thans inliet museum bewaaid vvoi-
den. Onder de raadzaal Iiexond zich
de secretarie of ,,scrijfcamer." onder de
\'oorzaal di deurwaardiTSWoning en de
..jiontkamer ', het kantoor der stede
lijke accijnsen. Nog lager afdalend
kwam men terecht in eenige kelders
waarin gedurende de 15e, ifie en 17e
eeuw de zwaarste misdadigers tijdelijk
werden geborger. In laatstgenomncle
eeuw werden cleze gcwangenissen, die
in zéér slechten reuk stonden, buiten
gebruik gesteld. I oen was een ander
arrestantenlokaal in opkomst, dat o}>
den zolder van lu't raadhuis ge\-estigd
was en dat den naam kreeg eerst
in den volksmond en later ook in offi-
cieele bescheiden — van het ,,roozen-
daal". Dit lokaal heeft in 1072 b.v. een
aantal overloopers uit de bisschoppe
lijke legers van Munster en Keulen ge
herbergd. SI In het lagere .gebouw dat
de \-erbinding met het wijnhuis \-ormde,
lag achter de y.oo straks genoemde
galerij de zaal waarde Hoofdmannen
kamer zetelde, het colk^ge dat in
hoo.ger beroeji recht sjirak van door
Ommelander rechters gevelde vonnis
sen. SI Of aan het daaraan grenzende
wijnhuis, later meest Hi'crenwijnhuis
genaamd, oorspronkelijk i'cn stedelijk
monopolie van wijnverkoop in het groot
verbonden is .geweest? De exploitatie
\'an stadswege geschiedde in clen regel
door verjiachting; uit den tijd waaruit
een doorloojrencle reeks \'erpachtings-
condities bekend is—uit de 17e eeuw
het eerst — blijkt hier\-an niets meer.
Wel werd meer dan eens met het
kasteleinschajr \'an het wijnhuis het
recht tot inning \-an den wijnaccijns
A'erpacht. SI \'an de ojrrichting af is
het wijnhuis de plaats geweest waar

stedclijke regeering elkander dagelijks ont-
hun nog de zoogenaamde ,,loodjes" als

voor het bijwonen der raads\-ergaderingen
(vóór ibop). jilachten zij die daar tegen

\ oorts was het wijnhuis feestgebouw;

DE VERG.i DERZ.A .11
N HET RAADHUIS
NINGEN.

de leden der
moetten; toen
jirescntiegeld
werden \'erstrekt
wijn te verwisselen.
daar hadden de plechtige ont\-angsten \an stadswege
jrlaats; daar geschiedde jaarlijks op 22 l~ebruari de wisseling
van den raad. Ook voor meer practisclie doeleinden werd het
wijnhuis gebruikt; op de voorzaal werden ck- gerechtelijke
verkoopingcn, de z.g. ..kecrskoojien," gehouden. Een z.g.
. glazen kamertje" bood -- o teekenende bijzonderheid wui
den regeiitentijd — gelegenheid om onder het genot \-an uitge
lezen .spijs en drank mi'er intieme aangelegenheden mi pètit
comité te behandelen. SI Raad- en wijnhuis warcm nuu de
eenige p;bouwen die midden op de (xroote Markt stondiai \an
dc zuidzijde bcyonden zich nog ecmigc- particuliere woningen

eerst betiekkehjk laat. m den loop der 17e eemw, eigenciom
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van de stad zijn geworden. Terwille van de Ireveiliging van
raad- en wijnhuis tegen l^rand geschiedde deze aankoop
zeker niet; in een der huizen bleef ook later nog een bakker
zijn niet van brandgevaar ontbloot bedrijf uitoefenen; de beide
andere huizen waren in de i8e eeuw aan een Irrouwer en een
iierbergier verhuurd. 83 Tot 1770 heeft de regeering der stad
(ironingen zich ongestoord van raad- en wijnhuis kunnen
bedienen. In dat jaar werd zij opgeschrikt door een ernstige
verzakking in het gebouw, welke voor algeheele instorting deed
%'reezen. Men begon over het bouwen van een nieuw raadhuis
te denken. ,,De oude gebouwen" — aldus de Tegenwoordige
Staat van Stad en Lande — ,,wierden met den aangroei der
stad te bekrompen".. .., ... .,,ook vonden anderen dezelve
niet evenredig aan het vermogen der stad". Na langdurige
■overwegingen werd in 1774 besloten een prijsvraag voor den
bouw van een nieuw raadhuis — de combinatie raad-en wijn
huis werd opgegeven — uit te schrijven. Vrij in opvatting en
oplossing waren de mededingers niet; het gebouw moest zijn
,,van de Tonisse of van de gemengde, dat is de Romeinsche
order," terwijl verder hoogte der verdiepingen, voortrap,
peristvle, frontispice, vestibule en meer bijzonderheden
waren voorgeschreven. De stadsregeering besefte ten volle
welk groot werk zij ging ondernemen: 25 e.xemplaren van den
afgedrukten plattegrond der Groote Markt — men had dit
plein met het oog op de nieuwe raadhuisplannen laten opmeten
en in kaart brengen — en van het programma betrekkelijk
■den bouw werden aan een stadsgecommitteerde ter Staten
Generaal gezonden, teneinde 6 exemplaren aan den Erfstad
houder te presenteeren en de overige te 's-Gravenhage in
■overleg met den griffier Fagel te distribueeren; er volgden nog
75 om aan de ,,Ministers van staat aan
vreemde hoven", vooral aan dien in Bra
bant (te Brussel) verzonden te worden.
Het resultaat was, dat er niet minder dan
,35 plans en 2 houten modellen inkwamen,
zoowel uit de Vereenigde als uit de Zui
delijke Nederlanden, en zelfs uit Frankrijk,
,,onder welke plans veele gevonden worden,
die" — aldus de rapporteerende burge
meesters — ,,de uiterste attentie en admi-
ratie verdienen". Petrus Camper, de be
kende Franeker en Groninger hoogleeraar,
die bij het opstellen der prijsvraag had
geholpen, diende ook bij de beoordeeling
(Ier antwoorden van advies. Bekroond
werd het ontwerp van Jacob Otten Husly,
stadsbouwmeester en directeur der lec-
kenacademie te Amsterdam, bouwheer
o.m. van het raadhuis te W'cesp, die in het
volgende jaar als bouwmeester ram het
nieuwe raadhuis werd aangenomen. ^
1 )e bouw van dit nieuwe raadhuis is eén
lange lijden.sgeschiedenis geweest. Aan-
vankelij k scheen alles voorspoedig te gaan.
De oude gebouwen werden in 1775 afge
broken en Husly liet de ruimte tot plaat
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sing van grond en ondermuurwerk uitgraven. 83 Toen
kwam de eerste stagnatie: in 1777 werd de bouw van het
nieuwe raadhuis wegens gerezen zwarigheden één jaar
opgeschorst. Dat ééne jaar werd tien jaar en nog lan
ger: in 1787 werd de reeds uitgegraven ruimte weer met
aarde gevuld. Pas in 1792 is er weer ernstig sprake van
de voortzetting van den raadhuisbouw. Husly diende een
nieuw plan in waarvan de kosten op 203,000 gulden wer
den begroot. Beoogde zijn oorspronkelijk plan een vierkant
gebouw rondom een binnenplaats, thans zou de westzijde
\-an het gebouw openblijven en de binnenplaats aan dien kant
door een hek worden afgesloten. Op 29 .■\pril 1793 legde de
presideerende burgemeester \'an Sijsen, hoogbejaard, den
eersten steen, en terstond daarojr begonnen de werklieden
met hun arbeid. Doch reeds in 1795 werd het werk, ditmaal
wegens de onzekere tijdsomstandigheden, opnieuw gestaakt.
In 1797 schreef men een leening uit teneinde den bouw te
kunnen her\-atten; deze mislukte en het werk bleef rusten. 83
Kort daarop moet Husly overleden zijn; in iSoo althans hield
het stadsbestuur zich met eene vordering zijner weduwe bezig:
hij lieeft de voltooiing ram zijn werk dus niet meer mogen
beleven. In het laatst van 1801 eindelijk kwam er schot in de
zaak: een uitgeschrer'en leening had thans succes en in het begin
(•an 1S02 konden de werkzaamheden hervat worden. Op i()
Octol)er 1806, derhalve ruim 30 jaar na het eerste begin, kon
de eerste vergadering in het nieuwe raadhuis ,,met een aan
spraak" worden geopend. 83 De voorgevel draagt, gelijk de af
beelding hieronder doet zien, het jaartal 1810, dat in de plaats
gekomen is van het oorspronkelijk ontworpen opschrift: ,,Deo
Patriae et Justitiae". Iets bijzonders schijnt er evenwel in
dat jaar ten opzichte van het nieuwe raadhuis niet voorge\'al-
len te zij n; in de off icieele bescheiden tenminste is dienaangaande
niets te vinden. Waarschijnlijk achtte men het toen voMoende
\-(dtooid (un in zijn geheel in gebruik te worden genomen. De
afwerking en versiering van het inwendige was door den nood
der tijden op meer dan een onderdeel aanmerkelijk besnoeid;
wanneer men de geestdriftige beschrijving die Husly zelf in
den Tegenwoordigen Staat ('an zijn bouwwerk gegeven heeft,
met de thans nog bestaande werkelijkheid vergelijkt, springt
dit onmiddellijk in het oog. De marmeren vloer der \'estibule zal
men te\'ergeefs zoeken, en ook schijnt het meer droom dan
werkelijkheid, wanneer Husly, na over de vertrekken en de
aangrenzende galerij op de bel-etage en de bovenste verdie
ping gesproken te hebben, \'oortgaat: ,,Derzelver decoratien
zijn grootsch en deftig, zonder weidsche pragt, en beantwoor
den aan het gebruik waartoe zij ge.schikt zijn". 83 Uit de icje
eeuwsche lotge\'allen \'an het raadhuis zij nog tweeërlei aange
stipt. N'ooreerst dat de landsregeering in 1813 het i:>lan g(^-
koesterd heeft het nieuwe raadhuis tot Hotel de Préfecture in
te richten, en het van de stad te huren. Een daartoe strekkend
voorstel werd evenwel door de regeering der stad beleefdelijk
afgewezen. Ten tweede dat in 186,'^ en 1869 de opening aancle
westzijde van het raadhuis werd dichtgebouwd, zoodat ten
slotte het oorspronkelijk plan \'an Husly werkelijkheid is ge-
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worden, met dit verschil alleen, dat aan dien kant van het
i'aadhuis tusschen de verstekken en de binnenplaats geen
galerij of wandelgang werd aangebracht. SI Het Groningsche
raadhuis van heden is, om daarmede te besluiten, van buiten
een statig gebouw, dat echter van binnen een indruk van al te
gi'oote soberheid achterlaat. Kunstschatten of historische
gedenkstukken bezit het betrekkelijk weinig. Behalve de
prachtige banken die reeds genoemd werden, stammen uit het
oude stadhuis waarschijnlijk nog eenige .schilderijen en andere
herinneringen aan het eervol doorstane beleg van 1672. Van
zijn eigen oorspronkelijk meubilair, dat een Empire-karakter
gedragen moet hebben, zijn nog slechts enkele resten over.
Wel zijn er in den loop der jaren eenige pogingen gedaan om
in het geschetste euvel ten deele te voorzien. Zoo heeft mende
gelukkige gedachte gehad een verzameling portretten van
Groningsche burgemeesters aan te leggen. Deze is in de ver
gaderzaal van het Dagelijksch Bestuur der gemeente geplaatst
en telt enkele merkwaardige stukken: een fraai i6e eeuwsch
portret van burgemeester Eltet the Lettens en een portret
door Jozef Israëls van burgemeester Modderman uit het laatst
der ige eeuw. Ook is in deze zaal de opbladz. 128 afgebeelde i8e
eeuwsche schouw geplaatst, afkomstig uit een particulier huis
aan het Martinikerkhof, waarin later de gemeentekweekschool
voor onderwijzeressen was gevestigd, en dat thans bij de
laatste verbouwing van het Provinciehuis verdwenen is.
Voorts heeft men enkele jaren geleden het uiterlijk van de
trouwzaal, het vertrek dat bij de burgerij stellig het meest
bekend is, aanmerkelijk verbeterd. Te
betreuren blijft echter, dat in de tijden
van voorspoed, die Groningen in de 2e
helft der ige en den aanvang der 20e eeuw
ongetwijfeld gekend heeft, niemand in
deze stad, waar men toch zéér wel weet
wat burgerzin beteekent, op de gedachte
gekomen schijnt te zijn, dat deel van
Husty's werk welks uitvoering door den
nood der tijden vooiioopig achterwege
moest blijven, weer op te vatten en te
voltooien: een waardige verzorging en
versiering van het inwendige \-an het
raadhuis. H. P. C.

TO Y-SPAN IELS.JARENI^ANG heeft men, naar den
naam oordeelende, gedacht dat de
dwerg-spaniel gefokt was uit zijn
naamgenoot, den jacht-spaniel. Een

der meest bekende EngeLsche foksters
van dit ra.=. Mevrouw Neville I.ytton,
toont in haar werk ,,Toy doggs and their
ancestors" aan dat deze meening onjuist
is. Voor den kynoloog is dit boek van groote beteekenis,
daar mevrouw Neville het geschreven heeft na een ern
stige en grondige studie. Als bewijs hiervoor diene, dat
zij haar gegevens gezocht heeft in de voornaamste musea
van het Vasteland en in particuliere verzamelingen.
Volgens de schrijfster hebben de toy-spaniels tot voorou
ders wit-roode of wit met zwarte Italiaansche spaniels
gehad. Deze spaniels waren kleine hondjes; van het fokken
uit het zwaardere tj^pe spaniel is dus geen sprake. SQ Is
men het over den oorsprong lang oneens geweest, zeker
is het dat de toy-spaniel een der oudste dwergrassen is. Op
heel oude schilderstukken (1555) zijn ze al afgebeeld. Het be
kende schilderij ,,Het Prinsesje" van ,,Paulus Moreelse"
(Steel. Mus. Amsterdam) laat ons ook een hondje zien dat door
beharing en behang (oordracht) aan een Blenheim-spaniel
doet denken, doch ook hier is, evenals op de werken van van
Dyck en Wattcau, de snuit langer en smaller en de staart niet
gecoupeerd. SI Aan het Hof van Karei II van Engeland was
de toy-spaniel zeer gezien: een der geschiedschrijvers verhaalt
dat men 's morgens vroeg den vorst in het St. James Park met
zijn keur-collectic spaniels kon zien wandelenen stoeien. S3 De
toy-spaniels zooals wij ze nu kennen, worden verdeeld in vier
variëteiten. De King Ckarles: glimmend zwart met bruine
afteekens boven de oogen, op de wangen, op de becnen en
onder den staaid. De Princc Cliaiies, zuiver wit, met zwarte
vlekken welke gelijkmatig over het lichaam verdeeld zijn; de
ooren moeten met bruin omzoomd zijn en diezelfde klem-
moet ook voorkomen boven de oogen, op dc wangen en onder
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den staart. De Blenheiiii Spaniel, ook wit, do.-n met
kastanje-bruine of robijnroode \-lekken.^ witVe^^hs
moeten rood zijn, terwijl van den neus ^ in een ird\-e
loopt tot tusschen de ooren, waar ze zich spht.st "
maanvormige boog naar beide . ■ j
voorhoofd moet een roode %-lek zijn (de z.gv > 1 rri ' ̂ 1 '
dikwijls ontbreekt deze. Dc A',rin' -S/iumc/ een f.ik]noduct
uit de laatste vijf en twintig jaar. een kleurig heli ood met /.v\ ai -
ten neus. S! Raspiinlcn: De kop sterk gewelfd; bij goedeexem-
plaren 7Aii\'er halfr()nd, soms nog iets nirei , zooc a c < t)o\en
kop boven de oogen komt te liggen en den opgtv\iptt n neus
bijna raakt. De oogen ver \ an elkander. Zij moeten gioot
zijn en donker. Doordien de traanklieien minde r "^i vi
keld zijn, is er. in den binnensten ooghoek, een we inig \ ocht.
De stop goed'ontwikkeld als bij den bulldog zedfs nog nm-r;
bij de beste exemplaren moet men, in de holte een kiemen
knikker kunnen leggen. De neus kort en tusschen ele oogen
een weinig opgewipt, zonder ook maar het minste spoor icner
kunstbewerking. Aan de punt moet hij zwart zijn. diep en
breed, met goed geopende neusgaten. Kaken. De snuit
moet vierkant zijn en diep; de onderkaak tusschen de maal
tanden breed, veel plaats latend voor de tong en voor het
aanzetten der benedenlip, die de tanden gi'heel moet be
dekken. De onderkaak goed naar boven gericht en zbo eindi
gend, dat zij de cn-eneens naar box'en gerichte bo\'enkaak 1 aakt.
De ooren zóó lang. dat zij bijna den grond raken. Zij moe
ten laag zijn aangezet, goed plat ti'gen den koji liggen en dicht

bezet zijn mi't lang haar. In dit ojizicht
wint de King Cliarles het in den regel
\'an den Blenlurim; bij sommige zijnde
ooren, van het eene jiuiit naar het andere,
50 cM. lang. Hoogte. Di' beste lioogte
"hebben de honden, die ruim , a 4I
K.G. zwaar zijn. Bouw. Wat betreft den
gedrongen iichaainsboiiw kunnen de 1 oy-
Spaniels wedijt eren met de moj>siionden,
behalve dat de overt'loedigc beliaring
den omt'ang \-an het lichaam nog >cliijnt
te %-ergrooten; is de beharing goed nat,
dan lijkt di' Sjianiel kleiner dan de mojis.
De vorm moet echter ei-n ware cobby-
\-orm zijn, met sterke, goed ontvikkekle
beenen, met korten, breeden rug en breede
borst. Symmetrie is bij dit ras een groot
jiunt maar in dat ojizicht is In; weinig
exemplaren iets aan te merken. De lieha-
ring moet lang zijn, zijdeachtig goh-end,
maar nooit gi'kruld. Bij de Blenheims
moet de beharing zóó dicht zijn, dat zij,
\-onr de borst, een soort veder \-ormt.
t)p de ooren en np de \'oeten nioiU het
haar mooie franjes vormen; vooral de

voeten moeten goed behaard zijn en wel zóó. dat zij er
uitzien als waren er t-liezen tusschen de teenen: ook <h'

achterbeenen moeten franjes hebben. Bij de King ("harles
is het haar op de ooren zeer lang i-n zeer (licht, ten
min.ste drie centimeter langer dan bij den Blenheim. De
veer aan den op 10 cM. ingekorten staart, moet z.iideachtig
zijn, 13 a 16 cM. lang en een vierkante vlag vormenj een \-er-
lenging als het ware van de rugdijn. SI Het fokken \-an deze
hondjes is zeer kostbaar cm moeilijk. Menig nestje kost aan de
moederhond het le\-en, daar het ter wereld komen der pups
zeer bemoeilijkt wordt door hun zwaar ontwikkelde kopjien.
SI Door zijn overvloedige zijdeachtige beharing, zijn eigen
wijs .snuitje, vindt de toy-sjianiel \'ooral \-an de zijde der dames
veel belangstellingv Wij hebben hier in Holland prima exem-
jilaien gehad. Eenige jaren geleden scheen het of andere kleine
rassen zooals de Pekingees en het dwergkeesje, de tm -spa-
niel zouden \ erdringen, maar juist de laatste twee jaar komt er
weer meer belangstelling \-oor dit ras. SI De afbeeldin.gen in
dit nummei laten duidelijk zien dat de toy-sjraniel een
onzer sierlijkste kaïnerhondjes is. Het zijn repmducties
naai toto s van hoog bekroonde exemplaren, in Nederland
gefokt en eigendom van den heer van X'enetië te .Vinster-
dam. Hierboven aanschouwt men een Blenheim-sjviniel. in
al z.ijn waarchgheid t'oor den fotograaf iioseerendi. Niet
minder waardig IS de houding ^■an den roy-spaniel ep deMilgcunle blac zijde. En geeft de derde afbeelding niet een
aliei liefst stelletje wijsneuzen te zien?

E Joh. W. rn. Vkh-
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De geheimzinnige
dood van Mr. Series

II) (-l')orW. B, M. Fergi-so.v.QIJ zult begrijpen, dat het
noodzakelijk is, dat gij
beiden de u aangewezen
rollen op u neemt; want

<ii.s ik t'cn van beide zou vervul-
jen, zoudt gij terecht kunnen
beweren, dat ik ze had gespeeld
met de bedoeling mijn eigen
opvatting te bewijzen." ,,Je be
doelt , zei ik, zijn redeneering
volgend, ,,dat Mr, Warburton
en ik, die er op gesteld zijn
de juistheid onzer theorie te
bewijzen — namelijk, dat een inbreker ongemerkt
zijn binnengeslopen — uit den aard der zaak de ons toe
bedeelde rollen met meer overleg zullen spelen —" ,,Juist
en in .grootte en gestalte gelijkt Warburton op den vent,
dien wij als den moordenaar zullen beschouwen. Jij en
ik niet. Wij zijn kleine menschen", zei Jimmie. ,,En jij,
lynon, zult de rol van Miss Gregor\-met meer nauwgezet
heid spelen dan ik. In ieder geval, wil ik, dat jij je zelf
overtuigt, dat mijn stelling juist is. Ik hoop het te kunnen
bewijzen — of ten minste Mr. Warburton zal dat tegen wil
en dank, doen — dat niemand den stoel kan hebben bereikt,
zonder dat Miss Gregory dat, al was 't met een half oog,
zou hebben gezien. Je zult de proef eerlijk doen, want je
zou er weinig plezier van hebben je zelf te bedriegen." ,,Ik
zal mijn rol zoo eerlijk spelen als me mogelijk is", zei ik;
„maar wij kunnen niet dezelfde omstandigheden precies
herhalen. Immers ik weei wat er zal gebeuren en Miss Gregory
wist dat niet." ,,Dat zal worden opgewogen door je geloof
in haar onschuld", zei Jimmie droogjes. ,,Zij heeft van tijd tot
tijd de kamer ingekeken; maar ik zal jou niet vragen dat
ook te doen. Ga maar precies zoo zitten als zij dien avond
zat — je zult zien, dat ik de plaats heb aangeteckend waar
haar stoel stond — en je kan je gedachten concentreeren
door te trachten een passage uit Virgilius te vertalen — je
zult wel genoeg Latijn vergeten hebben, dat je er moeite
mee zult hebben." Hij nam het boek van een tafeltje waarop
het lag en wierp het mij toe. ,,Ik zal alles zoo inrichten,
•dat het jullie theoide ten goede komt, zoodat je daarop
geen aanmerking kunt maken." ,,En wat moet ik doen?"
vroeg Warburton eenigszins opgewonden. ,,Word ik ver
ondersteld in den salon verborgen te zitten, of moet ik de
salondeur binnenkomen?" ,,Dat mag u net doen zooals u
wilt", zei Jimmie, onverschillig een sigaret opstekend. ,,A1
naar Tynon en u denkt, dat het gunstigst is voor het bewijs
uwer stelling." SI Ik was van meening, dat wij gerechtigd
Avaren aan te nemen, dat de inbreker ergens in de kamer
A^erborgen zat, want Carj' had erkend, dat hij die niet door
zocht had. Die keus Avas ook de beste voor ons, omdat daar
door de mogelijkheid Avas uitgesloten, dat Miss Gregory
de salondeur had hooren openen. ,,En let wel", zei Jimmie,
„als een van u beiden meent, dat de ander zijn rol niet
goed speelt en denkt, dat hij het beter kon doen, kunt ge
A-an rol verwisselen en het
nog eens probeeren. Ik wil
beslist een eerlijke proef ;
nemen." SI Hij Avas bezig
,,het tooneel op te stellen";
hij plaatste het groote Ja-
pansche scherm rechts van
het vuur, draaide de lich
ten uit, zette de lamp met
groenen kap op de juiste
plaats op Miss Gregory's
.schrijftafel en schoof Mr.
Series' stoel, Avaaiwan hij
de juiste plaats vooraf met
krijt had afgeteekend, naar
het punt waar die gestaan
had. SI Intusschen Avaren

Warburton en ik, na ern
stige beraadslagingen, tot d:
conclu.sie gekomen, dat het
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kon

Japansche scherm de logi
sche schuilplaats A"oor den in
breker Avas; het kon feitelijk
geen andere geAA-eest zijn, Avant
als hij (jnder den diAain gele
gen had, zouden zijn voeten er
uit gestoken hebben. ,,\atuur-
lijk", zei ik, ,,is hij niet direkt
op Mr. Series toegeloopen, daar
het scherm in rechte lijn met
hem stond. Hij moet er om
heen geloopen zijn, ten einde
hem van achter af te bereiken

en te Aoorkomen, dat hij hem
A'an ter zijde bespeurde." ,,Zeer
juist", zei Warburton. ,,I)at
had ik onmiddellijk gezien."
,,Xog een enkel Avoord, hee-

ren", zei Jimmie. .,AI ben ik nu niet A'eel meer dan een
ledepop, is het toch redelijk om te \-erondcrstellen, dat Mr.
Series door een ATeemd of ongeAA-oon geluid uit zijn over
peinzing zou zijn opgeschrikt; en daar de getuigcn\'erkla-
ringen hebben aangetoond dat hij rookte, mogen wij Aanlig
aannemen, dat hij niet ingeslapen Avas. Dus moet u, tot op
zekere hoogte, ook met mij rekening houden, Mr. Warburton;
maar ik zal geen aandacht schenken aan eenig geluid, dat
niet door Mr. Tynon Avordt opgemerkt. U mag ook uw
laarzen uittrekken, Avant wij zullen aannemen, dat de in
breker schoenen met gummi- of Aulten zolen droeg. En nu,
heeren, neemt uav plaatsen in. Mr. Warburton, er wordt u
geen tijd-limiet gesteld. U mag zelf bepalen, Avanneer gij den
tijd geschikt aclit." SI Zoodra ik in den stoel zat, die mij
Avas aangCAvezen, trof mij de waarheid A-an Jimmie's bewering
als een slag in 't gezicht en voelde ik hoe mij het koude
ZAA-eet uitlArak. Want zelfs terAvijl ik keek naar het e.xemplaar
van Virgilius, dat voor mij op de schrijftafel lag, kon ik
van terzijde den lichtcirkel in de andere kamer zien — en
niet slechts dit, maar ook Jimmic's achterhoofd en het
licht, dat op de gouden draken Aan het Japansche scherm
scheen. SQ Ik behoefde niet eens mijn hoofd om te keeren om
dit alles te zien; Avant door het niet meer dan tien centimeter
om te Avenden, kon ik den heelen salon f)verzien. \'ijf meter
had mij, in theorie, een groote afstand geleken; of, beter
gezegd, ik had er me geen juist beeld A-an gcA-ormd; maar
nu leek mij die lichtkring angstaanjagend dichtbij — weinig
meer dan de lengte A-an drie flinke A-ohvassen mannen.
SI Het leek me alsof ik zelfs Jimmie's ademhaling kon hooren;
en wat betreft het idee dat hij geAvorgd kon Avorden. terAvijl
ik in het A-olle bezit A-an al mijn geestelijke A-ermogens, er
heelemaal niets A-an zou merken — de absolute dAvaasheid

van die gedachte Averd me zoo duidelijk, dat ik me zelf
A-erbaasde over mijn eigen lichtgelooA-igheid. Toen rezen
Isabel Gregory's rustige, ernstige oogen A-o(Dr mijn geest op
en mijn geest Averd een draaikolk, Avaarin het verstand
trachtte het vertrouAven naar beneden te trekken. §3 Vast

beraden nam ik Wrgilius ter hand en het boek viel vanzelf
op een bepaalde pagina open. Dit Avees er op, dat een passage,
die Mr. Series bizonder getroffen had, vaak door hem was
herlezen en ik zag AAorkelijk een paar regels, die door hem met
blauAv potlood Avaren aangeteckend. Deze beide regels luidden;

GROEP TOY-SPANIELS.



132 BUITEN.
15 Maart 1924.

Turne, quod optanti divum promittere nemo
Auderet, volvenda dies, et attulit ultro.

§3 Het bleek mij, dat ik heel wat van 't Latijn vergeten had;
en ik slaagde er slechts met moeite in te ontcijferen, dat dit
zooveel beduidde als: ,,Wanneer de grootste slimheid faalt,
treft het toeval vaak het doel en dit met de minst \-erwachte

middelen." Ik vroeg me verbaasd af welke geljeurtenis of
ervaring er Mr. Series toe geleid had juist die opmerking
van den Romein aan te halen. Het leek wel alsof het speciaal
op zijn dood en onze pogingen om zijn moordenaar te vinden
doelde. S3 Intusschen was ik mij, niettegenstaande ik mij
geheel bij het vertalen trachtte te bepalen, voortdurend bewust
van de lichtvlek in de aangrenzende kamer. Het drong
zich aan mij op, liet me niet los en liet zich niet weg-denken.
Plotseling gleed er een schaduw over. Warburton was tusschen
het licht en mijn zijdelingschen blik gekomen ! S3 Ik keek
nog steeds in mijn Virgilius, Warburton had geen geluid
gemaakt en toch kon ik hem zien toen hij langzaam in den
lichtkring voortkroop. Toen
stond hij, ging rechtop achter
Jimmie's stoel staan en lachte
triomfantelijk. ,,Goed gedaan,
Mr. Warburton", zei Blunt
opstaand. ,,Voor iemand van
uw grootte, kunt u zich heel
handig bewegen. U hebt geen
geluid gemaakt. Tynon", zei
hij toen, ,,hoe denk jij er
over? Wat mankeert je? Je
ziet er uit als een schim." Ik

was te verbluft en te veel

overstuur om te antwoorden ;
en Warburton, trotsch op zijn
succes en Jimmie's loftuitin
gen, keek me wantrouwend
aan. ,,U kan me niet gezien
hebben", zei hij. ,,Niet als u
eerlijk gedaan hebt. Zelfs Mr.
Blunt wist niet, dat ik er al
was." ,,Ik heb eerlijk gedaan
en toch heb ik u gezien",
antwoordde ik koeltjes. ,,Het
was onmogelijk u niet te zien
zoodra u binnen den lichtkring
kwam. Ben je zeker", voegde
ik er aan toe, mij tot Jimmie
wendend, ,,dat die stoel pre
cies op dezelfde plaats staat
als —" ,,Je kunt je er zelf
van overtuigen", viel hij mij
in de rede. ,,Het tapijt is dik
en men kan heel duidelijk de
plaatsen nog zien waar de
pooten gestaan hebben. Bo
vendien uioet de stoel voor

het bureau hebben gestaan.
Den eersten keer,'dat ik hier
kwam, ben ik in dien stoel gaan
zitten en toen was ik er dadeiij k
van overtuigd, dat Miss Gregory niet in dien stoel kon hebben
gezeten zonder te zien, wat er dien avond gebeurde. Ik wou
het alleen maar bewijzen aan hen, die hieromtrent met mij
van meening verschilden. Laat Mr. Warburton nu in den
stoel gaan zitten, dan zal hij inzien, dat ik gelijk heb." SI
Warburton gaf hier gevolg aan en hield zijn oogen ^•ast op
de schrijftafel gericht. ,,Het is waar !" riep hij uit met een
verbaasd gezicht. ,,Ik kan niet anders dan den stoel en het
scherm met een half oog zien. Die glimmende draken op
het scherm trekken, of je wilt of niet, je aandacht." ,,Juist",
zei Jimmie. ,,En Miss Gregory heeft dat in haar getuigen
verklaring ook erkend. Ik heb nog niet eens gewezen op het
onomstootbare feit, dat Mr. Series niet geluidloos kan zijn
geworgd." ,,Ik erken de juistheid van je redeneering"
zei ik, hoewel 't me zwaar viel; ,,maar niettemin kan ik niet
gelooven, dat Miss Gregory gelogen heeft. Waarom zou ze
dat doen? Waarom zou deze heele geschiedenis haar bijnd
gek maken? Waarom zou ze zelf erkennen, dat de misdaad
niet kan zijn begaan zonder dat zij het had moeten bemerken."
„Dus erkent ze dat?" vroeg Jimmie snel. „Wel zeker.

Foto A. Hupp.
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Zij heeft het bij de lijkschouwing reeds toegegeven. Zij zegt,,
dat ze ten slotte zelf zal moeten aannemen dat zij er op de
een of andere wijze van geweten heeft, omdat ze an ers zou
moeten gelooven, dat ze niet goed bij haar verstand was
,,Ik heb een idee !" kwam thans Warburton tus.schenbeide,
die afgezonderd ingespannen had staan denken. ,,Wa ik
niet begrijp is, waarom Miss Gregory het kan hebben gedaan
en nu is mij juist een gedachte te binnen gesc ^ ̂
dat er iets bestond tusschen liaar en mijn oom. Ln ste ,
dat hij haar aanvankelijk had willen trouwen en toen ei
van afzag — hè?" ,,Wij zullen
veronderstellen", gaf ik ten antwoord,
hebt voor de nagedachtenis \ an uw oom
er is niets beleedigends in .Mr. Warburtons veronderstelling
haastte Jimmie zich tuschenbeide te komen. ,.Natuurlijk
niet", bevestigde Warburton. ,,Mij dunkt, dat men toch
wel een onderstelling mag uiten, zonder dadelijk aangevlogen
te worden. Miss Gregorv heeft geen kampioen noodig, die zich
zelf opwerpt —" ,,Het komt mij voor, dat ze dien zeei zekei

noodig heeft

zoo iets
,Als u

heelemaal niet

al geen eerbied
"  ,.Kom, kom.

snauwde ik

hem toe. ,,l w
trent vrouwen

meen — " ,, 1 s
die van een man

reld. Werkelijk,
voor een

meening om-
in het alge
heel gewoon
van de we-

Mr. Tynon,
kranten verslaggever

is uw onbeperkt vertrouwen
in de menschelijke goedheid
verbazingwekkend. Ik heb in
Miss Gregory's onschuld ge
loofd, omdat er geen liewijs
van haar schuld was — zij
ziet er zoo lief uit en is heele
maal zoo'n bekoorlijk schejj-
seltje, dat het zelfs nu moei
lijk is aan haar schuld te
gelooven — maar in het licht
van dit onweerlegbare bewijs,
vind ik —" ..Het zal Miss
(iregorv" wel interesseeren wat
u wel of niet denkt", zei ik

driftig. ,,Len man van de we
reld, hè? U bedoelt zeker van
de slechtste helft. Het eenige
waar u een mcening over mag
uiten, is over een schaal bon
nen !" ,,U bent beleedigend,
Mr. Tynon !" riep hij, op-
sj)ringend met een gezicht dat
rood zag van woede.

[Wordt rerTol^d).

„BYLOKEr

OORT TE RH ETS A. D. RIJX.

SI De heer J. Hensems te Rot
terdam schrijft ons: ...Als
getrouw lezer van de mooie be
schrijvingen, van foto's verge
zeld, over oude gebouwen, die
uit architectonisch oogpunt

belangrijk zijn, trof het mijne opmerkzaamheid, dat in Bmtcn
d.d. 12 Januari '24 bij het artikel van Ro van Oven: .,De Bv-
loke te Gent' de volgende noot voorkwam: Byloke = be
sloten plaats (middelnederlandsch woord, alleen hier te Gent
nog bewaard). Ter aan\-ulling diene, dat dit woord, in eenigs-
zins gewijzigden vorm, ook nog in ons eigen land voorkomt.
Als oud-Nijmegenaar, en bewonderaar van wat vorige ge
slachten ons nalieten aan schoons, in steen opgetrokken, heb
ik vaak de St. Stevenskerk aldaar, en haar geschiedenis, van
meer nabij bekeken. Lr is aan deze kerk een uitbouw^ oudtijds
tot Maria-kapel dienende, maar sinds Hervormde tijden voor
andere doeleinden gebruikt,die den naam Blok draagt.Daar wer
den in de eeuwen na den overgang van Nijmegen tot de Hervor
ming de oude charters, protocollen, privilegiën en andere be-
langrijke stadsdocumenten bewaard in een solide, nog (in het
raadhuis) bestaande kast, met vele sloten verzekerd, waart an de
sleutels in de handen van verschillende personen w-aren gesteld.
S3 Plaatsgebrek noopt mij, verder hier omtrent den Blok iets
te verhalen. Maar gewis is het oude middelnederlandsche woord
nog bewaard in ons eigen land. misschien als eenig voorbeeld".


