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beslist welke richting zij nemen moeten.

Waar de avond

„voorlid,

ze verrast, bouwen zij zich met een
^
windscherm, dat hun genoeg bescluTming g
verschillende weersgesteldheden. Zij hebben al

UITE

^

wel noodig om hun voedsel te zoeken; wat maar t inigszms

I Hun voornaamste \-oedsel bestaat
Tschillende beziën, als uit wortels
\'er;
en knollen, die zij met een puntigen stok uitgraven; maar
eetbaar is, eten zij

zoowel

uit vruchten en

daarnevens zijn hagedis.sen. kikvorschen en rupsen en dikke

larvxm een groote lekkernij \ <)or hen. \ an jacht en \isch
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vangst maken zij voor

hun x-oeding weimg geliruik, omdat

zij geen wapens of vischtuigen hebben en alleen daarmee
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tevreden moeten zijn wat een gelukkig toexal fiun in. den
en zij moeten heel wat afzoeken, willen zij hunm rn-^^^K

schoot werpt. Zoodoende is hun spijskauit htt ctn ^'^iig
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Het Huis te Zaanex onder Schoten, dook B. L.,

gevuld hebben. Man, vrouw en kinderen zwerxam gezamtn ij'
het oerwoud door. De paden, die de \-erschillende dicitn
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gemaakt hebben, zijn niet geschikt voor hun doel, zij nioettn
dieper indringen, zich door het kreupelhout werken en takken,
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schenpad, dat geen dier met ben dei4t. dat geen Mtdeiei

die hen hinderen afbreken; zoo vinden zij hun weg, bun men141

kan vinden, want evenals de Siainangs zich zonder een bepaald
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plan boven in de boomen \ an den eeneii tak naar den andeien
slingeren, totdat zij den boom die bun xoedsel ge\ en zal,
bereikt hebben, zoo gaan zij ook zonder een bepaald plan
voort. Wat hun maar eetbaar lijkt \erz.amelen zij in

een

eenvoudig van boombast gexdocbten zak, x'oorzoover

het

niet dadelijk in den mond gestopt wordt. Beginnen zij eenmaal
te eten, dan eet de man eerst totdat hij genoeg heeft en laat
de rest voor zijn \touw en kindeix'ii; hebben zij een grooten
voorraad,dan wordt gegeten, totdat zij bijna barsten (kentjang
— ,,stijf" — is de maleische uitdrukking x'oor ..genoeg ),
wordt er weinig gex'onden dan moetiai zij maar met honger
slapen gaan. \'oorraad ojidoen is iets wat de Koeboe niet
kent, het is hem al genoeg dat iedere dag zijn eigen zorgen

meebrengt. Zij hebben daardoor een zei'i" moeilijk bestaan; zelfs
voor den met weinig tevreden zijnden Koeboe is de tafel slechts
zeer spaarzaam gedekt, bij beeft net genoeg om niet te ver
hongeren. De dagelijksche strijd om zijn armzalig bestaan
is zwaar en de kindersterfte is groot, slechts een klein percen

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

12)

Uit het Hoogduitsch

IEDERE gelegenheid nam ik waar met Koeboes in aan
DOOR Wilhelm Volz.

raking te komen, en ik was zoo gelukkig er vier en
dertig te ontmoeten en met de helft er van in nadere
aanraking te komen. In de nabijheid der Maleische neder
zettingen hebben zij veel van deze overgenomen, maar in het
binnenland leven zij nog, zonder met anderen in aanraking
gekomen te zijn, zooals hun voorvaders duizende jaren geleden
reeds leefden, en daarom is het zoo interessant het leven

van deze ,,wilde" Koeboes waar te nemen. Het Europeesche
handelsleven, de niet te bevredigen behoefte aan alle moge
lijke verschillende grondstoffen, strekt zijn begeerige vingers
hoe langer hoe verder uit en krijgt langzamerhand ook
de laatste en verste hoeken van het oerwoud in zijn bezit.
Hoe lang zal het nog duren, of het zwijgende oerwoud van
Sumatra zal weerklinken van de bedrijvige werkzaamheid
voor den Europeeschen Moloch, en met het binnentrekken
van de pioniers van de westelijke nijverheid zullen de laatste

Koeboes voor altijd verdwijnen. ^ Als nomaden trekken
de Koeboes door de onmetelijke Rimba, iedere familie

tage blijft leven. Daarom lieerscht de monogamie bijna als
van zelf sprekend bij den Koeboe, want i'i" zijn er te weinig;
daarbij is het xmedingsx'raagstuk te moeilijk, zoodat zij
niet dan in kleine groepjes bij elkaar kunnen leven. SI Door
hun voortdurend lexxn in het oerwoud hebben de Koeboes

een verbazende handigheid gekregen in het beklimmen van

boomen, zelfs den gladsten stam beklimmen zij, met een
eenvoudige houten knots slaan zij stexage houten pinnen,
ongex'eer een halx'en meter xam elkaar, in den stam, en

zoo klimmen zij als op een ladder tot aan de hoogste toppen
der boomen. Zulke ladders hebben xvij dikxvijls in het oerxvoud
gexmnden, maar zelfs een Maleier, die in de bosschen gewend

is, durft er niet langs naar box-en te klimmen. Hun ,,kleeding"
is x'crx-aanligd x-an boomschors, dat zij door 't te kloppen er
geschikt x-oor maken; bet bestaat x'oor de mannen uit een

schaamband, x-oor de x-rouxven uit een kort rokje. Werk
tuigen bezitten zij bijna in 't geheel niet; het bestaan x-an

ijzei is hun bijna nog onbekend. Slechts zelden krijgen zij een
mes in ruil en dat is dan natuurlijk een kostbaar bezit. Zij
zijn nog in den houttijd en lex-en net als de men.sch-apen
box'cn hen in de boomen. Zij xvorden niet oud, ik ben er haast

van overtuigd, dat er geen enkele Koeboe ouder dan dertig jaar
wordt. De ineisjes zijn op hun tiende jaar ongex-eer volwassen
kinderen ; op hun txvintigste jaar zijn zij oud.
IJ zijn te xeel gexvend, ook in de tropen, de inboorlingen

afzonderlijk; slechts zelden blijven de kinderen nadat zij
gepaard zijn, bij de ouders; slechts in de nabijheid der
Maleische nederzettingen leven zij in groepjes bij elkaar,

nam- onzen ouderdomsmaatstaf te schatten en hun een veel

hier hebben ze zelf ook kleine nederzettingen, waar zij zich
van tijd tot tijd ook wat langer ophouden. Het grootste

/'H
litd moeilijke lex-en, dat zij
, ,Kj
Hfgexverkt dan de Europeanen met hun
xeel behagehjker lex-ensxvijze. De 'inboorling,
"
die x-an klein
af in Ixuropeeschen di

van die ,,dorpen", waar ik van gehoord had, en dat ik ook

te hoogen levensduur toe te kennen. Dit geldt ook voor de

zelf bezocht heb, bestond uit \-ier mannen, drie \Touwen

1- . fp

en drie reeds vrij groote kinderen. In deze ,,dorpen" wonen
zij in armzalige kleine hutten, van dunne staken gebouwd,
die door lianen aan elkaar bevestigd en met palmstroo

Dulhl di : om'
mii d- t l onL^

bedekt en aan alle kanten open zijn. Voor den korten tijd,

,

- enst gexveest is en daardoor een beter

anderen,
™
vertelde
poosje in zijn .geiioortedorp in midden

Zuid Sum-itri

™

dat zij zich daar ophouden, houden deze het wel uit. Anders

leven zij echter zonder vaste woonplaats in het oerwoud,
en trekken rusteloos door hun gebied. De zorg \oor hun

terxvijl hij no| J

bestaan, het rijpen van de vruchtboomen in het oerwoud

geleefd heeft

, icdxxaaidige jiersonen x-an het dorp)
■•^^'ving muda" (de jongelieden)
A ^^'eier, die altijd in het binnenland
die toch altijd een tamelijk gemakkelijk

ondei

gerekend xverd • Toch is de
en

«I xijn tidgonnotcn.
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even leidt, reeds op zijn veertigste jaar een grijsaard. Hoeveel
e gauwer zullen dus de Koeboes, met hun ellendig bestaan,

vei sleten zijn ! Zouden wij daar geen rekening mede moeten
houden bij het beoordeelen van het cultuurleven? Door
ervaring wordt men wijs, hoe langer men leeft, hoe meer

ervaring men opdoet; bij de Koeboes, die slechts een kort
leven hebben, moet het in zekeren zin telkens weer van voren

af beginnen, zoodoende kan hij zich geestelijk slechts
heel weinig ontwikkelen. SI De Koeboes zijn van nature
buitengewoon schuw en vreesachtig, maar toch ook zacht

en meegaand; ik had altijd het gevoel, dat wanneer ik bij

voorbeeld tot een van hen zou gezegd hebben, dat ik hem
willen afsnijden, hij zonder een kik te geven

mij zijn hoofd toegestoken zou hebben. Zij zijn ook uitermate
vredelievend, oorlog of iets dergelijks is hun onbekend.
Dat hangt natuurlijk nauw samen met hun volkomen gebrek
aan wapenen en hun daaruit volgende weerloo.sheid; ook
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ingespannen, lange gesprekken, die telkens afgebroken
moesten worden om ze gelegenheid te geven uit te rusten,
een blik te slaan in de groote armoede, die het geestelijk
leven der Koeboes kenteekent. Ik wilde te weten komen

of de Koeboes ook de een of andere bewuste voorstc-lling
hadden van een Hooger Wezen; ik mocht dit natuurlijk
niet rechtstreeks \'ragen, maar ik moest het door omwegen
zien te weten te komen. Ik probeerde daarom eerst \ast
te stellen of zij eenig begrip hadden van sidderen of van

griezelen, daar dit begrip het geloof aan wezens behalve
de menschheid vooropstelt. Zoo vroeg ik eens aan een man:
,,Ben je 's nachts wel eens alleen in het c)crwoud geweest?"
,,Ja, dikwijls." ,,Heb je daar niet dikwijls hooren kermen
en steunen?" ,,Ja". ,,Wat dacht je dan?" ,,Een boom kraakt".

,,Heb je wel eens hooren brullen?" ,,Ja". ,,Wat dacht je
dan dat het was?" ,,Dat was een dier". ,,Maar als je die stem
niet kende?" ,,Ik ken al de stemmen der dieren". ..Helt je

met hun leven in het oerwoud, waar zij geen meester, maar
wilden zijn — het wilde zwijn of een hert met gewei kunnen
zich beter verdedigen dan zij. Zij hebben nog een paar andere
negatieve deugden: zij stelen niet en zij liegen niet; maar
zij stelen niet, omdat er niets te stelen is en zij liegen niet,

's nachts mxjit eens een gertiisch in het oerwoud gehoord,

omdat er niet de minste reden toe is om een onwaarheid

gekomen, waar je bang voor was.-'" ,,Neen; ik ken alles I

dat je niet kende?" ,,Ik ken elk geluid". ,,Wa.s je nooit liang
als de boomen licht afgaven?" ,,Xeen, dat doen doode boomen

altijd in den nacht". ,,Je bent clus nooit bang geweest 's nachts
in het bosch?" ,,Xeen". ,,En je ben nooit iets onbekends tegen

te zeggen. Voegen wij hier nog bij, dat zij de monogamie

Bij deze volleclige, nuchtere natuurbe.schouwing en na

betrachten, dan zouden wij kunnen zeggen, dat de Koeboes
in een paradijstoestand leven; maar in werkelijkheid is

tuurkennis; bij dit, ja, ik zou bijna zeggen, trotsche gezegde:
,,ik ken alles!" lijdt de phantasie schipbreuk:er is geen plaats
voor nog een ander wezen ! ,,Ik ken alles !" 83 Op een andere
manier probeer ik weer na te gaan of zij aan een ziel of zoo

de zaak deze, dat zij niet in verzoeking gebracht worden.
Het zijn toestanden, die dichter bij het dierlijke dan bij het
menschelijke komen. SI Het is betrekkelijk niet moeilijk om
dit alles te weten te komen, ofschoon het in 't geheel niet
gemakkelijk is om in onmiddellijke aanraking te komen met
deze primitieve wilden. Het is niet zoo moeilijk hun ver
trouwen te winnen, dan wel hoe men zich verstaanbaar

moet maken, met spreken zoowel als met begrijpen. Hun

taal is heel arm aan woorden en begrippen; en men heeft
daar de hulp van een tolk voor noodig. IDe Koeboes, die al
een weinig Maleisch kennen, zijn reeds onder den invloed
der Maleischc cultuur, zoodat zij niet meer geschikt zijn
om iets te vertellen van dien primitie\"en toestand. De
Malcische tolken daarentegen — dat zijn de oerwoudmaleier.s
die l)ij het inzamelen der l^oschproducteii meermalen met
de Koeljocs in aanraking komen en soms een soort vrienden
van ze worden — zijn onbetrouwbaar en moeten erg nage

gaan worden. Zij \-an hun kant zijn ook menschen met zeer
primitieve denkwijze; zij hebben natuurlijk niet het minste
])egrip wat ik met dat uit\'ragcn van de Koeboes l^eoog.
In principe beantwoordt iedere inixjorling naar waarheid

iets dergelijks geloofden. Ik vroeg: ,,heb je wel eens een
dood mensch gezien?" ,,Ja". ,,Kan hij loopen?" ,,Neen".
,,Maar hij heeft toch beenen?" Een schouderoptrekken.
,,Hij heeft een mond en kan niet eten, hij heeft armen en kan
zich niet bewegen". ,,Dat is zoo". ,,Hij heeft alle ledematen,
net als jij en hij kan ze niet bewegen, hoe komt dat.-'" .,0m
dat hij dood is". ,.Ja, maar waarom kan hij zich niet bewegen.-"
,,Dat weet ik niet". ,,Als een doode er net zoo tiitziet als

iemand, die leeft en zijn lichaam er tiitziet als het levende
lichaam en hij kan het niet Irewegen, dan motd de doode zich
toch door iets anders \ain den levende ondersclu'iden

,.Hij

haalt geen adem". ,,Kan hij zijn beenen niet bevvi'gen, omdat
hij geen adem haalt?" ,.Ja". ,,Maar wat is adem.-" ..Wind".
,,Als je een doode in zijn mond blaast, kan hij zich dan be
wegen?" ,,Xeen". ,,M'aarom niet?" ,,Omdat zijn adem weg

is". ,,Waar is zijn adem?" ,,Weg". ..M'at is de adem dan.-"
,,Wind". 83 Daarmee was het afgeloopen, het draaide in
een kringetje rond. Ik wilde natuurlijk niet dadelijk naar de
,,ziel" vragen, want dat zoti toch maar tot misleidinif aan
leiding Iiebben gege\-en. Deze onder\-raging ging natuurlijk

wat hem gevraagd wordt; zij beginnen pas onwaarheid te
spreken als zij iets achter de vraag \-ermoeden, of als zij
geen antwoord weten te geven, en toch Avin dienst willen
zijn; dat heb ik meermalen opgemerkt. Daarom moet men
bij het vragen daar goed rekening mee houden. En hier
komt de tweede moeilijkheid: de ongelooflijke, geestelijke
langzaamheid van begrip van den inboorling, die des te
grooter is, naarmate de inboorling primitiever is. Men moet
iedere vraag zoo eenvoudig stellen, dat ze maar met twee

,,Dat weet ik niet".,,Kan jij een bliksem maken ?" ,,Neen"...Kan

of drie woorden kunnen antwoorden. Heeft men een tolk

de een of andere mensch hem maken?" ,,Xeen". ,,Wat is de

noodig, dan moet men toch zooveel van de vreemde taal
afweten, dat men beoordeelen kan, of de vraag goed over

bliksem dan eigenlijk?" ,,lk weet het niet". ,,Bliksemt de

gebracht wordt en of hij voor die vraag niet iets anders
overbrengt. Er hoort een zekere handigheid toe, om de
vragen zoo kort mogelijk te stellen. De moeilijkheid van
den Europeaan, die de vragen doet, en die hem heel wat
hoofdbi-ekens kost, ligt hierin, den gedachtengang zoo te
vereenvoudigen dat men met de eenvoudigste vragen voet
voor voet vooruit komt: want het kost den primitieven
mensch ontzettend veel moeite om te denken. Men moet

er vooral voor zorgen, dat men ze het antwoord niet zon
der het te weten in den mond geeft, want dan is het
uit — men krijgt dan onveranderd dat antwoord. Zij zijn

te stomp van begrip. 83 Men kan er zich geen voorstelling
van maken, welk een ongelooflijke moeite het een Koeboe
kost om te denken; het is mij meermalen overkomen, dat
wanneer ik ze wat al te lang uitvroeg, zij van geestelijke uit

putting begonnen te huilen, dat zoowel bij den man als bij
de vrouw de tranen langs de wangen rolden. Een dergelijke

ervaring kan men ook bij ons met kinderen hebben, als men
ze wat al te lang laat denken. 81 Er was voor mij natuurlijk

veel aan gelegen, het geestelijk leven van de Koeboes te
leeren kennen. Met heel veel moeite gelukte het mij, na

niet zoo \-lug, als ik het hier doe c'oorkomen, maar dutirde we! langer dan een uur, heel langzaam aan. 83 Een volgenden
keer vroeg ik eens aan een Koeboe: ,,heb je den bliksem wel eens
gezien?" ,,Ja". ,,\\'at isdat?" ,,Dat weet ik niet". ,,Heb je den
donder wel eens gehoord ?" ,.Ja". ,,Wat isdat?" ,,Datweetik
niet". ,,\'anwaar komt de bliksem ?" ,,\'an boven". ,,\'an\\ aar
komt de donder?" ,,\'an onderen". ,,Waarom bliksemt het ?"

blik.sem dan vanzelf?"..Ikweethetniet". ..Wiemaakt dan den
bliksem en den donder?" ,,lk weet het niet". ,.Maakt de blik
.sem den donder?" ,,Ik weet het niet". ,,Is de bliksem een dier?"
,,Xeen". ..Is de donder een dier?" ,,Xcen". ,,Maakt een dier

den bliksem en den donder?" ,,Xeen". 83 Evenzoo liepen de
gesprekken o\'er regen en alle mogelijke andere dingen, waar
uit men de bo\'enzinnehjke c'oorstellingen had kunnen af
leiden ; bij hun uitstekende bechouwing der natuur en hun
objectieve ondervinding is reeds alle mogelijkheid op eenigerlei verbeeldingskracht uitgesloten !
{Wordt vervolgd).

De Groningsche Raadhuizen,
Verbeteriii'^cn.

83 In het vorige nummer leze men op blz. 129, le kolom,
regel 19 van boven, in plaats van Tonisse: Jonisse; op de
zelfde blz., 2e kolom, regel 4 van boven, in plaats van
opgeschorst: opgeschort; op bladz. 130, le kolom, regel 2
van boven, in plaats van verstekken: vertrekken; op de
zelfde bladzijde, re kolom, regel 19 van boven, in plaats
van Eltet the Eettens: Eltet tho hellens.
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kasteelen

rezen

in

de

middel

heeft ,,en wel e\'en \'oor het \ inekejiadt, bij s Heerenwate-

Vden duinzoom; bekend waren vooral een drietal,

ringh en de lantlen, dii- men th' \ ogelkoven noemt welke

wekkende bouwvallen wel door bijkans ieder bezocht zullen

SI ,,Toen Heer (lerrit \an \'elsen, Herman van Woerden,
Gvsbert van Aemstel. met hunne emlgenooten Willem van
Zaenden \'an Zaanen, .Vrent \an Benskoop, Herrit van

eeuwen ten noorden der Spaarnestad op, aan of nabij
het trotsche slot der Brederodes, waarvan de indruk

zijn, het huis ter Kleef, welks geringe overblijfselen minder
aantrekkelijk, maar toch niet onbekend zijn en — het huis te
Zaanen of Zaanden, waarvan zeer velen onzer lezers wel

nimmer gehoord zullen hebben. Zelfs Haarlemmers kennen
het nauwelijks i), of denken, dat het een onbelangrijk klein
huis is, dat geen aandacht verdient: de wandelaar kan het
gebouw, dat gelegen is in een boomrijk park, tusschen het
watertje de Delft en den Schoterweg, slechts r-an verre aan
schouwen, en zeer weinigen kennen het, zooals de afbeeldingen

in dit nummer het te zien geven, die aantoonen, dat het wel
degelijk een nadere bezichtiging en — een artikel verdient.
Tc meer reden is er voor een beschrijving, omdat deze mooie
bezitting ten doodc is opgeschreven: de laatste eigenaar en
bewoner, de heer C. J. A. Bredius r-an Zaanen, kon haar niet
meer tegen de opdringende huizenbouw beschermen en ver

eveneens den Edelen \ an Zaendeii toebehoorden en waar

zij jacht, \'ogel\'anghst en X'isseberijen gehouden hebben .

Krayenhorst, Willem van Teylingen, Jan van Heusden,
Castijn van Renesse en .\lewijn svn Broeder, (iraef kloris \
gevangen gezet hadden op het huys te Muyden, doch voor
den stereken aantocht der Kennemerlanders, West-\'riesen

en Waterlanders moesten \duchten", en den graaf gebonden
op een klein paard dat door zijn zwaren vracht niet over
een sloot kon sjiringen, om het Uwen brachten, vluchtten
(icrard van \'elsen en Willem \-an Zaenden naar het Huys

te Kroonenburg. Bij het innemen en c erwoesten van dit
slot, kwam (lerard van \ eisen in handen van die van Eeyden
en Willem van Zaenden in die \an Delft. SI De RijmChronyck zegt cr \ an:
,,Herrit \-an \ elsmi en Wilh-m \"an Zaanden
1 rekten de knechten mette tanden
As of sy se wiUhm eeten

kocht het meerendeel van zijn gronden in December 1923
aan de gemeente Haarlem; het oude huis hield hij ter slooping
aan zich. SQ Van de geschiedenis van huis en ambachts

heerlijkheid Zaanen of Zaanden kan het r-olgende r-ermeld
worden. Reeds in iioo wordt van de ambachtsheerlijkheid
gewaagd. Zij strekte zich uit \-an benoorden Zaandam tot

aan de \'redesloot,thans ,,de Delft" geheetcn, de grens tusschen
Schoten en Bloemendaal, terwijl ook landerijen bij MAerden,
die nog bekend .staan onder den naam ,,Polder van Zaanen".

er bij behoorden. De Heerlijkheid was leenroerig aan de
(hafelijkheid van Holland, zoodat alle adellijke en oude
geslachten, die in het bezit daarvan kwamen, dan ook hulde,
eed en manschap-aan de Staten van Holland en Westfriesland

moesten bewijzen, getuige niet alleen de geregelde oirconden,
die daarbij overgereikt werden, maar ook de nog bestaande
registers, waarin alle leenmannen opgenomen werden. Ö3

Het Kasteel moet eertijds bij Zaandam gestaan hebben
niet vei van den Zaan, waaraan het zijn naam ontleend
I) Zelfs de Rijksmonumentencommissie maakt er in haar ,,Voürloonise
Lijst" geen melding van.

lm dooden daer toe, suldy weeten."
SI ,,Dese Oorloghshoop gantsch nvt ghelaten tot wraecke

s\n vooidei ghekoomen in de Hemdijckheyd \'an Zaanden
en hebben het Stamhuys aldaer omgeworpen, verbrant en
E latende sombere litteekenen nae' . De Heerlijk

heid is (laaina aan de (iiawdijkheid x'ervallen verklaard

en lu t geslacht \eibannen. SQ Zooals blijkt uit oudere brieven

heeft dit geslacht de goederen weder" verkregen en is het
kasteel weder opgebouwd, doch nu aan de westelijke greirs
van de heerlijkheid, en wel bij do \ redesloot. Door het
inslaan van den bliksem scbijnt In-t slot later \-oor etm groot
deed verwo(-st te zijn. Wat we thans als huis te Zaanen"
kennen IS het overgebleven gedeelte van dit slot, dat tot

vredig landhuis werd. ÖQ Hij het iiitgravmr van de gracht
iet tegenwoordige buis, kwamen oude dakleien, groote
moppen, steenen kogels, seher\-en \ an groote potten, munten

om

enz. z.ooals die ook bij de Ruïne Nvin lÈ-ederode in de gracht
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DE GROOTE Z.AAL IN HET HUIS TE ZA.iNEN.

.gevonclen werden, te voorschijn. Dat 't Huys te Brcderode
cn 't Huis te Zaanen in vroegere eeuwen vermoedelijk aan
elkander verbonden waren bewijst wel, dat weiland van
Zaanen heet Bredero's Zaanen en een vaartje aldaar ,,de
Brederosche beek."

Aan dit historische, tusschcn Brcde

rode en ter Kleef gelegen huis zijn ook sagen verbonden, o.a.
verplaatst ons een daarvan naar het begin der 15e eeuw,
toen de graaf van Holland, Willem van Beieren, een ver

woeden krijg voerde met den laatste der Arkels, het adellijk
.geslacht dat nog 5 eeuwen te voren volkomen in rang gelijk
stond met 's-Graven toenmaligen voorvader. (Het is hier
niet de plaats om over dien Arkelschen oorlog en het merk
waardig beleg van Hagestein waarbij ,,de Hollandsche tuin"
ontstond uit te wijden). De heer van Zaanen sneuvelde
in dien Arkelschen oorlog en verscheen daarna als geest

aan de jonkvrouwe van het Huis ter Kleef, die zijn liefde
had versmaad. Margaretha bezweek van schrik cn op het
Huis te Zaanen begroef men den laatsten heer uit het adellijk

huis, \'olgens middenecuwsch gebruik, met gebroken wapen
schild. Ken en ander is in dichtmaat in de Kennemer

Balladen van Hofdijk nitvoeriger beschreven. SI Ook .schijnt
Haarlem betrokZaanen bij de Spaansche belegering van "

aan te stellen, evenals het oude recht van zwanendrift,
SI Het huis, dat van verre gezien klein lijkt, is in werke-

lijkheid eerder groot te noemen. Het be\ait een ruime hal,
waar de vertrekken op uitkomen, ruime kamers, waarin
veel nog aan oude tijden herinnert, en die, mede door
de smaakvolle meubileering en aankleeding, een aangenamen indruk maken. Fraai is A'ooral de groote zaal.

Daar prijkt een breede zandsteenen oude schouw, waarop
de wapens \-an Heemskerk, Zaanen en Schoten geschilderd
zijn, waaronder de oude spreuk ,,Heemskerk en Zaanen
maeken Schouten te samen", doelend op het feit dat het rhrrp
Schoten aan genoemde heerlijkheden zijn ontstaan dankt.
SlFn zoo is dan deze bezitting, nog korten tijd geleden \-an de
openbare wegen afgescheiden door inrijhekken, die e\enals

de luiken aan de gelrouwen, met roode en witte streepen, de
kleuren en het wapen \-an Zaanen, prijkten, op het punt
van te verdwijnen. Of er nog iets van liaai" schoonheid zal

behouden blijven? Wij vreezen, dat men er binnen enkele jaren
te vergeefs naar zal zoeken, en er slechts een wijk ^■an ar
beiderswoningen zal terugvinden: uit de toelichting van B.
en W. van Haarlem crp het voorstel om de gronden aan te
koopen, bleek dat het de bedoeling is ze te bestemmen voor

ken te zijn geweest, althans aan de beide
zijden van het water achter het huis, waar
men, tusschen de boomen door, een mooi
uitzicht op Bloemendaal met zijn kerkje
■en den koepel van Wildhoef heeft, liggen

■de ,,Spaansche akkers" waar destijds Span

jaarden begraven moeten zijn geweest.
SI De laatste hulde, eed en manschap aan

•de Staten van Holland en Wcstfriesland

werd bewezen op 14 Maart 1775. terwijl
nog op 20 Februari 1816 het wapen van
Zaanen, zijnde een kruis van keel op een
zilveren \-eld, door den Hoogen Raad van

adel Ixu-estigd is geworden. Het wapen van
Schoten is dat \'an Zaanen gevierendeeld

met het wapen \-an de Heerlijkheid

Heemskerk (een zih'eren klimmende leeuw
met rooden tong en klauwen in een
lazuren veld). S! De oude handvesten,

rechten cn privilegiën zijn met den tijd
vei'loren gegaan, o.a. het recht van vrij

plaats van drie dagen voor misdadigers in
1795, daarna het recht om

^

een schout
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woningbouw. Jammer, dat het zich uitbreidende Haarlem
aan zijn noordzijde een park een overbodige weelde acht;
juist gezien lijkt ons dit niet.
B. L.

ZIIN JUBILEUM".

De bel, die hem opriep naar 't tooneel, rinkinkte. Hij
{Slot).

stond op, liep het gangetje in en stapte bedaard de
tien houten treden af. Nu stond hij achter de coulis
sen. Eenige koorleden wenschten hem goeden-avond.
Roland deed een paar stappen voor-uit en ging vlak achter
de deur staan door welke hij het tooneel moest betreden. Hij
hoorde Blondini zingen, hij wachtte op het woord waarbij hij
moest opkomen.... ziezoo.. .. daar was het. De inspiciënt,
die naast hem stond, gaf een teeken, twee tooneelknechts
openden de dubbele deur en Roland stapte op het tooneel.
Maar het was blijkbaar te vroeg. h)e inspiciënt had te vroeg
het teeken gegeven om de deur open te doen. Want er werd
juist uitbundig geapplaudisseerd, blijkbaar ter eere van Blon
dini. ,,Ze is nog altijd de getapte," — dacht hij, — ,,zelfs
na zoo'n paar maten muziek zoo'n applaus !" Het hield maar
niet op. En Roland keek onwillekeurig Blondini aan die
aanvankelijk naar het publiek had gekeken en zich nu tot
hem richtte. Hij hoorde haar fluisteren: ,,Begrijpt U daar
iets van?" SI En het applaus werd steeds krachtiger. Roland
keek op naar de bovenste rangen. Plotseling meende hij onder
het bravo-geroep zijn naam te hooren. Of had hij zich vergist ?
SI

Blondini

ziin rolletje nog niet had gezegd, hn hij
zei,zonder trilling in zijn stem, terwijl
het gezicht keek: .>cboone da _ ■
door mijn ineestei

1' ,

j,,„, dat hij bij zichzelf

^■,K,rstelhngen

len aan, keek hem doordringend aan ; '

dacht: „Deze
nuance heeft
ze^e. l-j^
1 !'• U"
- .tr ""'e -iT nooit ingelegd . Hij viotg
hoorde hij haar zacht zeggen :

nin- rvw,,,.. clat . 1 OCn

Trekt u zich er maar niets van
'
alwem" speelde. De inaan !" S! Hij lioorde, dat hi't orkest
waren afgespeeld. Blondini

leidende maten van de i^ia

„i„deloos-lange aria.

moest inzetten. Zij zong.

Roland stond liij de deur en hoorde de wellnEende klanken.
Blondini zong steeds maar dooi. Het li-ek wei alsof ze uren

onaandoenlijk bij. Hij zag het

lang zong. Roland stond er
met een regelmatige
tooneel voor zijn oogen oj^ en neergaan
duizende

beweging, hij hoorde om zich heen een gtde
z.oiaria
kl eine eeluidjes zonder beteekenis, maai

\-an Pjlondini

klonk luid ojr alsof ze door de muren heen naar buiten moest
dringen. Roland had een gevoel alsol men het lied thans

overal in de wereld tegelijkc-rtijd kon hooreai als men maar
goed luisterde. Het was goed \ an haar, dat zij zoo ang zong,

want Ihj zat in angst xour het eindigen van de aiue Dat ap
plaus en gelach van daarnet zou misschien woi den herhaald.
kunnen
Hij voelde, dat hij sterk moest zijn, om dat nog eens
te
aria was

verdragen. Het was verschrikkelijk geweest.

uit.

Blondini gaf hem de juwc«elen terug, lui Kiiland vroeg:
,,Wat moet ik aan mijn meester zeggen.-' , ,Niets . ^ blon

dini zei het met een trilling in haar stem, heel anders dan

N'orige malen, legelijk zag zij hem met

zei:

,.hoort udat?",.Ja".
„Uw naam !" zei

smeekende oogen

Blondini.

aan,

SI

Het

alsof ze hem

S! ,,Wat is dat?"
dacht Roland,,,bcn

wilde terug houden
oji het tooneel, ter
wijl hij toch immers
moest weggaan. Hij
boog, de deur werd
open gedaan, hij ging

ik gek geworden ? Of

naar buiten

droom ik?" ,,Maar

begon het weer even

zeg dan toch wat"

als straks:
. ,Bra\-o! RolandI Rolandl

applaus hield even
krachtig aan. En het
geroep: ,,Roland !"
werd steeds luider.

fluisterde Blondini.

Toen

land verstrooid.

Bravo I" S!
Hij
stond icliter opliet

,,Wel, je claus, je
rol... overde juwec-

de inspiciënt en een

,,Wat?" vroeg Ro

tooneel,

jiaar koorleden, die

len" SI En Roland

begon: ,,Schoone
dame, deze juweelen...." Maar hij
kon niet voortgaan
want het applaus

naast hem

waren

komen aan-

loopen. Ook de jonge
komiek stond er, en
zei
tot
Roland:
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hield aan. Gesis werd er tusschen door gehoord waarop het
applaus nog krachtiger werd. SI ,,Kransen," zei Blondini. En

Roland, overtuigd, dat ze voor Blondini bestemd waren, liep
snel naar 't voetlicht, bukte en nameenreusachtigenlauwer

krans in ontvangst, dien hij onmiddellijk aan de zangeres wilde
overhandigen. Maar ze fluisterde: ,,Voor u. \'ooru 1" SI Hij
begreep het niet dadelijk, maar hij keek naar de linten en daar

stond een naam, zijn naam op. (iedurende een .seconde ging
er iets voor hem zelf onbegrijpelijks door zijn hoofd. Hij dacht:
„Ik ben een groot acteur. Dat snappen ze nu allemaal, ook al

speel ik het kleinste rolletje". Hij nam onwillekeurig het
eene lint met zijn linkerhand op en las: ,,Den genialen acteur

Roland aangeboden door zijn dankbare medeburgers". SI

En plotseling hoorde hij in de zaal een stormachtig gelach op
klinken. Hij liet de linten uit zijn hand vallen, — keek den

schouwburg in, zag duizend omhooggeheven, klappende
handen en de gezichten van de menschen glommen van plei-

, ,Een

reuze-presta-

tie ! Ook de directeur kwam i-rbi], cToeg :: , ,\Vat beteekentdat?
Zijn de menschen gek geu'orden ? Zeg Roland, vvi-et jij, wat
dit

van

moet

neen.

betca-kimen f
Roland sehiidde
,,\\'at moeten W'e doen.--" rieji

met het hoofd

de directeur uit.

,,Ze gaan c oort met applaiidisseereii. Er is niks aantedoen.

Je moet het tooneel weer oji en buigen !" SI Nu eerst bemerkte

Rilland, dat hij den krans nog altijd in zijn hand had en hij
\*allen. , ,Nee, die moi-t j(> meênemeii. zei
de directeur . ,,Dat staat juist goed. Op 1 Ojj' 1 Voor-uit 1 "SI De
deur vloog open en Roland stajite op het tooneel. Het bravogeroep werd luider, ^ roolijk gelach klonk op. De komiek zei
tot den directeur:
, ,■
V
geloof, clat hier kwestie is van een
weddingschap
,, t Is mogelijk,"
antwoordde de directeur,

wilde hem laten

"ï?" ,

ledercjn ten slotte z'n jubileum". SI Roland ging

valVen wdrl
gedaan. Hij liet den krans
dame"'
xif't
ko"^'''.?;
'T'
gaan. Eenige
zier. Hij begreep er niets van. Ze lachten luider, steeds luider
rnaar
hii'lett
^^ilBen
hem
uit
de
grap
de
hand
drukken
Plotseling begreep hij het. Hij had een gevoel, dat hij zou rnJeiNoen
slap
naar
beneden
neervallen, dat hij zijn gezicht moest verbergen, want ze werd Te mne^""
"JBij
van
achtenm
teruggehouden
lachten immers om hem
Ze lachten hem uit. .!. ze hoon
den hem.... SI Het heele publiek was als door een he\'ige

bedmen"

"B- Deiuen.schen komen met tot

lachstuip aangegrepen, alleen om het idee — hem, meneer

tooneel 'weer op en""nvnkie

Beerde zich om. ging het

zoo diep-innerlijk, dat hij niets meer zag en hoorde en de

publiek Steeds Vr u 'm ^'"'B'edacht, dat het gelach van het

met zooc-ecd geviieï v.' o, h
Friedrich Roland, een ovatie te brengen. Hij voelde het, nu zich
hem
nu (-enm..m
humor m de rol te schikken, die
had hij den hoogsten top van den roem bereikt. Hij voelde'het

lawaaiende menigte aanstaarde alsof hij in een leége, stille
ruimte keek. Pin op-eens werd het inderdaad stil. Hij wist, dat

weer
droomoogllnÉhk^glTr.^ll.ï'
inX^\n'ihmht
nu hetdie jcnste
J -"oeg zich af of misschien
vallen en uit te roepen: ,,G,j

was oin op de knieën tenolH'le menschen. genade L
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genade. Maar hij wist het wel. Daar-

pnds was geen genade voor hem. En
te-midden van het gejubel en gelach,
dat om hem heen raasde, voelde hij zich
zoo vereenzaamd, dat zijn hart er bijna
stil van .stond. Toen hij wegging, keek

V

hij tersluiks naar Blondini. Ze had tra
nen in de oogen en keek langs hem heen.

..\u was liet lawaai voorbij. De Directeur
klopte hem op den schouder en zeilachend:
„Da's een jubileum !" SÜ Vele lieden

stonden achter de couli.ssen klaar, acteurs,
koorleden, tooneelknechts, en zij hadden
lust de grap van het schouwburgpubliek
daar voort te zetten, maar Roland liep
hun met hangend hoofd voorbij. Hij zag en
hoorde hen niet. Hij ging langzaam de
trappen op, sloop door het gangetje, deed

de deur van zijn kleedkamer open en
ging naar binnen. Daarna sloot hij de deur
af. Het slot knarste — daarginds ging
het spel voort.
III.

SQ Sedert een uur zaten de drie jongelui

Foto Hczemans.

in het cabinel particulier te wachten.
Blondini was er nog niet. SQ ,,Ze zal wel niet komen,"

zei Fred. ,,Dat kan niet," antwoordde August. ,,We
hebben 't gisteren samen afgesproken en ik heb haar
vanmiddag nog een briefje geschreven". ,,Weet je wat we
doen moesten?" ,,Nou?" vroeg August. ,,We moesten Roland

....",, Begin daar nu niet meer over. De klucht is afgespeeld,
de lui hebben zich geamuseerd, het was iets nieuws.... en
nou
afgeloopen, uit !" ,,Jawel, dat is zoo," zei Emerich.
,,Maar ik bedoel, dat we hem, Roland, morgen iets moesten
sturen". ,,Geld?" vroeg Fred. ,,Ja, geld, dat hoort toch eigen
lijk, vind je ook niet?" ,,Dat zouden we kunnen doen," ant
woordde August kort-af. Fred zat voor zich uit te staren.
Alle drie zwegen. 83 Plotseling stond August op. ,,lk ga er
even heen". ,,Naar den schouwburg?" vroeg Emerich. ,,Xee,
naar haar huis. In den schouwburg kan ze niet meer zijn. Geen
kwestie van". ,,Denk je dan, dat ze je uitnoodiging mi.sschien
heeft vergeten?" ,,\Vat zanik je toch !" zei August humeurig,

terwijl hij zijn overjas aantrok. ,,Kom je beslist terug?" vroeg
Emerich. ,,Beslist. Met haar! Tot ziens!" 83 Hij liep snel

weg. Hij moest de deuren der andere kleine kamers passeeren.
Uit één ervan klonk hem een wals in de ooren, die door de

een of andere niet-muzikale persoon op een oude piano slecht

werd gespeeld. August ging naar buiten. De straat was Ie ég
maar helder. De sneeuw verspreidde een dof, getemperd licht.

Het sneeuwde nog steeds met groote langzaam-dalende vlok

ken. August Witte besloot te gaan loopen. Hij voelde, dat
hij wat opgewonden was en hoopte, dat de
kalme, witte nacht hem zou kahneeren.

HET HULS TE Z.4.4NEN. DE H.4L.

Telkens nam hij zich voor, niet meer met Blondini over
hem te spreken — maar nauwelijks was hij vijf minuten met
haar alleen of de ruzie begon. Hij %'oelde wel, dat het niet
verstandig was; hij bracht Blondini juist tot het een of ander
waarvoor hij al lang bang was. Nu, terwijl hij zoo over straat
liep, wist hij waarvoor hij bang was. Hij wist nu, dat de aan
leiding tot de streek van vana\'ond niet het plezier in de
grap was geweest, ook niet de bedoeling om meneer Roland
een bijzonder genoegen te bereiden, neen, hij had den onbeduidenden tooneclspeler in de oogen \'an Blondini belachelijk
en onmogelijk willen maken, zoodat zij om het grappig idee
van August zou hebben gelachen. Hij had zich \'üór het begin
van de voorstelling \ erl)eel(l, dat zij hem, in te,genvvoordigheid \'an zijn \'rinden, om den hals zou \'allen en e\-enals in
^'roegere, gelukkige tijden tot hem zou zeggen: ,,Jij l)ent
toch maar een lie\'e, \-erstandige schat !" .Maar reeds in den
schouwlnirg had hij besjieurd, dat de ge.scliiedenis zich heel
anders bleek af te spelen dan hij geweiischt had. Gedurende
den storm van applaus bij het o])komen \-an Roland had
Blondini zeer ontstemd en toornig naar de loge .gekeken waar
in hij met zijn twee vriendi-n zat, en toen Roland \-nor de
laatste maal ^•an 't tooneel ging, had zij haar oogen zoo me
lancholiek op de tooneel-deur gericht, dat .\ngust door een
gevoel van woede werd aangegrepen. Ifnnu. hoe dichter liij bij

't huis kwam,dat Blondini bewoonde,hoe banger hij werd ... ze
samen aan te treffen. 83 ,,Hij ging sneller loopen, — den hoek

Hij had een oogenblik lust de verantwoor
delijkheid voor zijn onaangename steni-

ming te schuiven op hred, die door zijn
gereserveerde, bijna beleedigende houding
den heelen avond, van 't begin af, had

bedorven. Hij zou volstrekt niet op t

idee zijn gekomen, die streek van vanavoncl
te bedenken en uit te voeren, als Blondini

hem niet zelf daartoe had geprikkeld dooi

sedert eenigen tijd van dien armzaligen
figurant te beweren, dat hij clen interes-

santsten kop had, dien ze ooit gezien had
en dat hij stellig veel meer talent had dan
alle anderen. Aanvankelijk had zij dat

waarschijnlijk alleen uit de grap gezegd,
maar toen August zoo onvoorzichtig was
haar tegen te spreken, bleef ze haidnek cig
op haar stuk staan en eindigde met te
zeggen, dat August uit jalouzie zoo sprak.
Dat maakte hem woedend. Jaloersch op
meneer Roland ! Hij wist immers lee

goed op wien hij jaloersch moes
De komiek moest van t begin a

zijn mededinger worden beschouwd,

a

van dien schlemiel, dien Rolanc,
je :o
trekken. 81

hij zich toch niets aan te

Polo Hciemans.
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om, ■— en hij stond \-noi-ale Iniisdeur. Hij luisterde en lioorde
«ver het Ijcsneeuwde plaveisel het gedempt geluid van een
rijtuig. Hij trok zijn hand,waarmede hij juist op het belknopje
had willen drukken, terug, bleef staan en wachtte. Het
rijtuig reed den hoek om en hield stil \-óór de huisdeur. Hij
herkende het, want hij had het zelf \ oor Blondini gehuurd.
Hij ging vlug op-zij want hij had een gevoel alsof zijn opge

wondenheid geheel bedaard was.

Hij was vast overtuigd,

dat zij het volgend oogenblik met Roland uit het rijtuig zou

stappen. Han zou het tot een beslissing komen en alles zou uit
zijn. Het portier werd geopend, een dame stapte uit het
rijtuig en sloeg het portier achter zich dicht. Het was Blondini.
August kwam aanloopen en keek door het rijtuig-raampje.
Het rijtuig was leég. Hij haalde ruimer adem. Daarna riep hij:
,,Albinc !" SI Ze keerde zich vlug om en toen zij hem herkende,
deed ze een stap naar hem toe. ,,Durf jij nog hier te komen?"
,,Hahahaha, die is goed !" riep August uit, die zich plotseling
bewust werd van zijn recht. ,,0f ik durf? Waar bleef je? Wat
voer je uit? Ik wacht al twee uur op je ! Wat moet dat beteekenen?" ,,Je kunt lang wachten, m'n waarde, maar tu.sschen ons is het uit". ,,Waarom?" ,,\'raag je dat nog?" ,,Ik
verzoek je niet zoo te schreeuwen want de koetsier hoeft het
niet te hooren en dan. . . ." SI Oj) dat oogenblik werd de deur
open gedaan. Blondini liep snel het portaal binnen en sloeg
de deur achter zich dicht. August beefde van woede. Maar
hij wilde zich niet blameercn in de «ogen \-an den koetsier en
den conciërge. Hij

was al lang gesloten. Ren nachtwaker, die juist passeerde
keek nieuwsgierig de jonge dame aan, die hier om t^aa lu
lan de
's nachts aan
de bel
bel trok.
trok. Na
Na een
een paai
paar met
.seconden
veid dc dm
een
open ge daan en de portier \-erscheen met een lantaien in de
juffrouw, wat is er:-' \\ at is er aan de liand.
hand. , ,lesses juffrouw,

Hebt niets laten
laten liggen?" ,,Richt me asjeblieft even bij
August stond achter haar. ,,Die nu-neer heelt hiei mets
te maken," zei Blondini. ,,Doe
,,Doe"de deur op het slot alsjczelf de deur dicht
blieft" . SI Ze duwde August weg, deed
--1 en1 de
portier sloot ze af. Terwijl Blondini met den portier vlug dooi
de smalle, lange gang liep, die naar het tooneel leidde.
ze hem: ,,Heb je meneer Roland niet zien weggaan.-'

Dc portier dacht na. ,.Xcc juffrouw, d r is bepaald me-

mand meer in de kleedkamers. Ren paar uur geleden lu'b ik
al gesloten". ,,Maar heb je meneer Roland niet zien weggaan .-'
herhaalde ze bijna smeekend. S3 Ze stonden nu op het gioote.
donkere tooneel. Uit de lantaarn, die de portier in zijn hand
hield, viel een lichtkegel op het w-itte souffleurshok. De cou
lissen, aan beide kanten in het donker, leken in het oneindige

naar boven te groeien. Het ijzeren brandscherm stimd daai
als een reusachtige muur. ,,Nou. . . . gezien. . . . zei de
portier. ,,lkkan 't me w-arempel niet herinneren. . . . l moet
't me niet kwalijk nemen, juffrouw-, maar d r loopen hier
zooveel menschen voorbij en je let trouwens niet op iedereen.
Is 't niet zoo?" SQ Blondini bleef nog een oogenblik nadenken,
daarna liej) ze vlug o\-er het tooneel tot achter de coulissen.

op de kleine trap toe.

staan.

Ze zette haar voeten

Hij piekerde. Wat
zou hij doen ? Wach

op de eerste treden.
,,Maar juffrouw," —
riej:) de j^ortier, die

bleef

kalm

ten ?

Haar

naloo-

pen ?

Zich

bloot

stellen aan de kans
niet door haar ont

haar met de lantaarn

achterna liep, , ,daar

zijn immers de hee-

vangen te worden?
Tot den volgenden
morgen daar op en
neer blijven loopen ?
Haar dan vroeg in
den
ochtend op

ren - kleedkamers ! ''
S3 Ze antw-oordde

straat een scène ma

den acliterna strom-

ken ? Hij was zoo nij
dig, dat hij z'n eigen
ademhaling zwaar

de

hoorde

blazen.

Na

een paar minuten
werd de deur op
nieuw geopend en
Albine

kwam

bui

niet. Ze liep zoo snel
de trap op,dat ze bo
x-en plotseling in het
donker stond en op
jn'lenden man met
lantaarn moest
wachten. Ze haalde

diep adem. Toen de
jiortier w-eer bij haar
was

en een zw-akke

lichtstraal het gan
getje verlichtte,

ten. Ze liep vlug Foto Hezemans.
\-roeg ze:
,,\\'aar
naar het rijtuigpoi"is de kleedkamer \-an
GEZICHT RHA' HET BÜKÜES A CHTER HE'I HUIS TE ZAANEN
tier en riep den koet
meneer
Roland?'"
OP BLOEMEN DA AL.
sier wat toe. August
,,Maar juffrouw-,dat
liep haar na, pakte haar bij den arm en vroeg: ,,Waar weet ik zelf niet. Ik kom hier immers nooit. Maar de namen
staan boven de deuren geschre\-en". SI Ze nam hem de lantaarn
ga je naar toe?" S3 Ze rukte zich los en sprong in het
rijtuig, hij haar achterna. ,,In mijn rijtuig zal ik toch
uit de hand en probeerde lukraak de eerste deur open te
zeker wel mogen meerijden," zei hij tusschen zijn tanden
maken. ,,Maar juffrouw-, dat gaat tocb immers niet. Die

sissend. ,,Zooals je wilt". SI Het rijtuig reed voort.
,,Zou je me opheldering willen geven?" vroeg August. Ze
antwoordde niet. ,,Waar kwam je zoo-even vandaan?" SI

Ze bleef zwijgen". ,,Bcn je met/irw uit geweest?" ,,Neen.

Maar ik zoek 'm". ,,Wat ?" ,,Zoo is 't". ,,Bcn je soms zijn

minnares?" ,.Neen. Maar je kunt er van op aan, dat ik het

vandaag nog wordt". SI August keek door het raampje, ze
reden over den Ring. Albertine keek hem van terzijde aan.
,,Interesseert het je waar we naar toe rijden?" SI August
beefde maar antwoordde niet. Ze sprak door en kwelde hem

opzettelijk en-met welbehagen. ,,lk heb na de voorstelling
op hem gewacht, maar hij w'as niet thuis. Daarna ben ik
naar 't café gegaan waar hij dikwijls komt en daar was-ie

OQk niet. Rn weet-je, waarom ik zoo-even bij me thuis was?

Omdat ik overal, bij hem thuis en ook in 't café de boodschap

heb achter gelaten, dat ze hem dadelijk naar me toe moeten

sturen. Rn nu gaan we weer naar den schouwburg, omdat ik

geen rustjieb, voordat ik hem heb ge\'onden — begrijp je?"
.August zei niets, maar hij had haar wel willen worgen. SI
Het lijtuig rolde ovei dc Donaubrug. Nog een paar minuten

en het hield stil in een smalle steeg bij de kleine achterdeur
van het Comediegebouw, die toegang geeft tot het tooneel
Blondini sprong uit het rijtuig, August haar achterna. De deur

is op slot. De heeren sluiten de kamers meestal af als ze weg

gaan. Rn dat is niet eens de kamer van Meneer Roland". SI
Juffrouw Blondini liep vlug door. \'oor iedere deur hield

zij dc lantaarn in de jiand om den naam te lezen. Rindelijk
was ze bij de goede. l"..en x\-it plakkaat w-as daar aangeplakt.
Drie namen stonden erop: bingelbert Brum, Oswald b'riede-

mann en Rricdrich Roland. Zi- greep de deurknop maar
ook deze deur was afgesloten. SI 1 )e portier schudde het hoofd.

,,Rijk u s, juffiouw, als u daarbinnen w-at hebt lateui liggen,
dan kan t toch immeisniet wegloojien. Dan ligt t er morgen
nt^g • ,,Maar vei tel s even. . , , Meneer Roland is immers na

t tweede bediijf al klaar. Hij moet toch eerder zijn weggegaan
dan dc anderen. Dan hadt jij 'm toch moeten zien 1" ,,|a,

juffrouw, het kan best wezen dat ik 'm gezien heb. Maar jé
ziet wel 's meer ii-mand en dan kan je 't je toch niet meer

hcrinneren". SI Blondini bleef eenigeoogenblikken liesluiteloos staan. Plotseling kw-am ze oji een idee. Ze zocht in
haar zak. Misschien past-ie, zei ze zacht en ze nam haar

eigin klecdktimi 1 sleutel lu de hand. Ze gal di-n jrortu-r zijn
lantaarn weer terug en stak haastig den sleutil m 't slot. Hij

paste. Ze draaide hem eenmaal en nog eenmaal in het slot om

en de deur ging open. S! Tegenox-m- haar bij het raam scheen
een gexveldig-lange gedaante te leunen. Dat is een costuuin
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dacht ze op het eerste gezicht. Ze rukte
■den poitier de lantaarn uit de hand, hield
die in de hoogte en
stiet een gil uit.
,,Oin (lod s wil!" riep de portier en
snelde naar het raam. §3 Het was alsof

1'iiediich Roland daar levend stond zijn

armen hingen slap naar Ijeneden, het hoofd

was laag, neergezonken op de borst. Hij
had het costuum, dat hij 's avonds had ge
dragen nog aan, zelfs de valsche snor droeg
hij nog,alleen de pruik had hij niet meer op
en zijn dunne, sluike, grijze haren piekten
warrelig op z'n hoofd. 83 „Hij heeft zich

opgehangen!" riep de portier uit. ,,Opge
hangen! ' Hij zette de lantaarn op het
tafeltje bij de schminkpotjes en de pruik.
Daarna greep hij de handen van den
doode en streek langs de armen tot aan
den hals naar boven. ,,Met z'n zakdoek

nog wel," zei de portier. ,,ja, wat moeten

we nu doen, juffrouw?" ^ Blondini l)ewoog zich niet maar staarde het lijk aan.
,,Weet u wat, juffrouw," zei de man, ,,ik
zou misschien die meneer van Ireneden
kunnen halen en dan kan ik zelf ondertus-

schen naar de politie gaan om 't aan te
geven". 83 Nu overviel Blondini een lichte

rilling. Ze antwoordde zachtjes; ,,ja, ga
maar naar de politie, ik blijf zoolang hier. . . . maar aan die
meneer beneden moet je zeggen, dat-ie weg moet gaan en gauw
weg moet gaan. Want dat ik hem nooit meer zien wil, zeg'm
dat en zeg er dan bij, dat ik, als ik'm nog beneden vind, 'm
in z'n gezicht spuw. . . ." 83 De laatste woorden schreeuw
de ze zoo hard, dat de portier schrok en dat ze hem nog in
de ooren dreunden, toen hij in 't donker over 't leêge tooneel
liep.
Naar lut Dui/sch van Akthit^ Schmtzi-ür.

SYDNRV, de hoofdstad van Nieuw-Zuid-Wales, is de

SYDNEY EN OMSTREKEN.

oudste stad in Australië, gesticht nog vóór men de
goudmijnen ontdekt had, en was vroeger slechts
bewoond door personen, die tot deportatie veroordeeld
waren: in onze dagen \'an democratie is er mogelijk wel
ea-randering gekomen, doch eenigc jaren geleden zou een
Melhoiinie-i^irl geen Sydney-nian gehuwd hebben, en menige
hopelooze liefde was daarvan het gevolg! 83 \'eel had ik gehoord
<)\'er de schoonheid van de ,.Sydncy-Harbonr", doch, dacht

ik, het zal wel bluj zijn en na cle golf van Napels, die ik in
alle pracht aanschouwd had, zal er wel niets mooiers zijn.
Maar in plaats van teleurstelling voelt men slechts bcwon•dering voor het grootsche en schoone schouwspel ! De

•dampkring is er zóó helder dat niet de kleinste bizonder-

HET STADHUIS TE SYDNEY.

ongeveer 3 a boo.ooo inwoners en bezit werkelijk \'erschillende sierlijke gebouwen, onder meer het stadhuis,
liet postkantoor, veel mooie kerken, fraaie theaters, parken
en ope:rbare tuinen, alsmede een museum waar men een schoone
verzameling \'an schilderijen en aquarellen kan bewonderen.
83 In den namiddag begaven wij ons naar de R..\.S.S. of
koninklijke landbouwtentoonstelling.
Tusschen paarden
\-an allerki rassen, bewogen zich verschillende soorten van
runderen, schapen en varkens. Doch de , ,clou" van de
tentoonstelling was een wedren van amazones, allen flinke
meisjes, met door de zon gebruind gelaat, dochters \-an land
bouwers. De hinderpaal was een nog al hooge heg; eerst
kwamen de met jongens bm'eden hitten aan ch- beurt: ver
volgens de jongelui, waarna de iiachters, landbouwers en

buitenlui volgden; ten laatste de amazones met kort geknipt
haar en groote hoeden op ; zij kweten zich, flink in het zadel zit

tend, uitstekend van hun taak. .Met handigheid bestuurden zij
hun paard en sjrrongen afzonderlijk ieder op de btairt. 83
Nieuw-Zuid-Wales o\'ertreft alle andere pn)\uneies in het
voortbrengen \-an wol; dertig millioen schapen leveren op
alle markten de fijnste wolsoorten. Ik bracht een dagje
bij een ,,squatter" (schapenfokker-wolhandelaar) door, clie
e\-en buiten Sydney woonde.
Met ons drieën dames
reden wij 's morgens \-roeg in een ,,buggy" door de schoonste
drcwen, om beurten namen wij de teugels in handen en hielden

heid aan liet oog ontsnapt. De reede met
zijn twee K.M. langen, golvenden oever
le\'crt bij elke kromming nieuwe verras-

singen. Het is een op^'olging van schilder
achtige gezichtspunten en ontegenzeglijk
een der indrukwekkendste wonderen der

natuur. De ingang, tu.sschen twee hooge
steile kusten ingesloten, begint op een
half uur afstand van de stad; wij stonden

allen op het dek, de aanblik ^■an het
geheel was prachtig en de onmetelijke
grootheid o\-erweldigend ! De schoonste
tropi.sche bnomen wedij\"eren in sierlij kheid
met kleine stranden; hier ziet men op een

heuvel prachtige villas omringd door lieerlijke irilandsche, mooie Europeesche bloe
men, bloeiende struiken en bóomón. \ erscheidene stoombooten Idgcn ten anker,
ook was er een zeer druk e'ërkeer \'an

jionten en sloepen. 83 Een half uur leefden
wij als in een droom en zetten toen voet
aan wal. Met onze bagage liegaven wij
ons naar een

\'an de eerste hotels van

Sydnev dat' niet de beSte in Ituropa
kan wedij\'erën wat de kamers, eten,
alle modërne"gemakken en. . . . vooral
dé bediening betreft. ^ Sydney heeft

SPOOR WEG IN DE BLAUWE BERGEN BIJ SYDNEY
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vrij spoedig voor een fraai buitenhuis stil; uitgestapt zijnde^ werd ik aan de gastvrouw voorgesteld. Na de eerste beleefd

heidsformaliteiten gingen wij de fokkerij bezichtigen; wij
liepen door keurig aangelegde tuinen, kwamen te midden

\'an uitgestrekte velden, waar duizende kleine witte heuveltjes

zich schenen te bewegen; gewoonlijk zijn het mooie flinke
schapen en de overvloedige hoeveelheid dezer wollige vier
pootjes is oorzaak dat er nergens zóó veel en zóó goedkoop
schapenvleesch gegeten kan worden als in Australië. Ter

wijl men in Australië 104 kilogram sciiapenvleesch per hoofd
verorbert, volgt Amerika met 70 Kil., Kngeland 49 Kil.,
Canada 40 Kil., Frankrijk 36 Kil. om tot 23 kil. te clalen in
Rusland en 12 kil. in Italië, i). §3 In droge tijdperken
verliezen de fokkers veel schapen die bij gebrek aan voedsel
sterven, maar als de eigenaar, zooals hier het geval was,
een klein stroompje in zijn weide bezit, is het een goudmijn
gelijk.
Elk jaar in Juli en Augustus komen er honderden
wolhandelaars uit Tourcoing, Roubai.x en andere plaatsen van
Noord-Frankrijk naar Nieuw-Zuid-Walesom zelf de wol te kie
zen ;deze belangrijke handel brengt veel meer geld inde koloniën
dan al de goudmijnen te samen, (lewoonlijk wordt deze wol
zonder eenige bereiding verzonden, daar het wasschen en
verven in Europa geschiedt. Op de fokkerij die ik bezocht
werd echter de wol op het levende schaap, vóór het scheren,
gewasschen. Ik zag groote loodsen waarin duizenden
mooie schapenvachten lagen opgestapeld. Die loodsen zijn

door middel van latten in vakken gescheiden zoodat er altijd
lucht in die dichte massa vachten is. Al de vachten dragen
den datum van het jaar der schering en zijn in volgorde gerang
schikt. SI Al voortwandelende kwamen wij op de plaats
waar men de schapen aan 't scheren was; een van de jonge
dames stelde mij voor aan een van de .scheerders, die met
opgestroopte hemdsmouwen druk aan 't werk was;

SNIJDEKSVüGKLTJE, BEZIG EEN KOEKOEKSJONG
TE VOEDEREN.

wij noodig hadden om netjes en frisch te \'o()rschijn te komen,
juist waren wij gereed toen het tweede gelui aankondigde
dat de gast\'rouw ons in <len salon wachtte,(iroot was mijne
verbazing Mr. John in ,,smoking" aan te treffen ! Aan tafel
zat ik naast hem, zijn con\'ersatie was geestig en hij was op
de hoogte \am alle Europeesche literatuur: de aquarellen
aan den wand v\'art n van zijn hand en na 't eten speelde hij
werkelijk goed viool; een zijner zusters begeleidde hem op de
piano. Terugkeerende genoten wij wm een zoo schit

mijn broer John, zeide zij. Hij gaf mij als herin
nering aan mijn bezoek een mooi, aan zijde ge
lijk stuk wol, zoo versch van 't .schaap: de
_
scheerders zijn er n.1. erg trotsch op als zij

terenden zon.sondergang als ik later nooit meer
zag ! S3 Het familii'le\-en in Sydney is zeer
aangenaam; de gegoede klasse is zeer gast\TiJ (n m< j] ,£,''c\y>r]t ;<)(-]}
r/zryzzr/cling. 83 KixnaN nun in ItuJic
..Zie
NapeK en (hm J/ercr/(het mooistephi'dtsje

er toe komen de geschoren wol aaneen te hou- ^
den, zooals 't mijne. SI Ik was verbaasd

''

dien grondeigenaar, e\-en als zijn bediende

ter

te zien werken en ik dacht: ,,Nu, dat
zal van middag aan tafel lekker ruiken
als ik naast hem kom te zitten, en ik '

Napels en.... sterf dan ' komtl zoo zegt

wereld,

vnn

waar

ten

onrech.lc /.ie

mi n in Sydney dat men mV/.s gezien heeft
\nd\en men de ,,IAni- monwf ams" of fdanwe

vroeg mij af wat t(jch wel zijn cone-ersatic

\w\-y,e\v mek Wv.oeXA WefV. We\\s mvyeggw
NwV ë.v vvxvNNNv cimg,
As.
het oog kan reiken ziet men bergen, bigroeid

zou zijn. Mais revcnons a nos moutons !

;\Ir. John dan vertelde mij dat men met 't
oog op het drogen en naar gelang van de
dikte der wol, de schapen 2 a 3 dagen vóór ze

aan zij den naam van ..Dlauwe Bergen" danken;

geschoren worden, moet wasschen. Tot de beste

tusschen die

nut dl n blainv-bladei ig( n Eucah'ptus, waar

rassen behooren de tampden merino's; dan vol
gen de Cotswalds, de Southdowns en de Lincolns.

S Het eerste gelui van de gong riep ons naar huis,

JONG

V

PIET VA

daar wij ons voor den maaltijd wat moesten kleeden (wij had
den toiletjes in cartonnen doozen meegebracht). In de
toiletkamer voor gasten bestemd, vonden wij alles wat
1) MulIiaU's Dictionary of Stati.stics.

7-7-A-

lcuraly])tussen groeit welig de

prachtigste wilde tlora, dii' men bedenkm kan,

- 'y..,, cm in minder dan geen tijd kan men een fraaien
luikei samenstellen, luare zi'er schoone witte

bloem, welke men ,,Manel Fdowi'r" noemt, heeft \-eel van
de Zwitseische Icdelwi'is, men kan haar slechts nii't lewns-

gc\aai plukken. Zij houd zich lang goed en ik heb er nog
\eischeidene, die \iiendehjki' Australiërs \'oor mij plukten.
® (ledurende den rit per trein, die zigzaggend Irergopwaarts
gaat, gimet men \ an de schoonste x'ergezichten ■ tu.sschen

de dicht beplante bergen zijn xdakten waar de aristocratie"

■ van Sydney zich villa's heeft doen bouwen, en de omringende
tuinen met de .schilderachtige donkerbladerige oranje- en
andere hoornen x-erliezen zich in het blauwe 'waas lam de
Eucah-ptussen. S! Ifven buiten S\-dne\- bezocht ik in de zeer
schilderachtige Botany Baai-hax-en het graf xam (Tok den
grooten onderzoeker die in 1770 Nieuxv-Zuid Wales ontdekt
lieeft.
M.xthii.dk ok l.\ Ch.-xpkli i ,

Snijdersvogeltje en Piet van Vliet.
zal ongex-eer in de laatste week xain mi,n xuicantie

T

zijn gcxx eest dat ik op een van mijn onderzoekingsomtrek van Handoeng een nest van

ten snijdersvogeltje, xvaarin het jong van een Piet

van Uiet zat, ontdekte. Piet van Miet is hwr m liidu' de

heef" als deTku nd"'

^^^'^-olfde gexvo.mten

HET KOEKOEKSJONG, DE KOMST VAN EEN DER
STIEFOUDERS VERBEIDEND.

brtngin, doch dit was gemakkelijker gezegd dan gedaan.
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DE GEHEIMZINNIGE DOOD

VAN Mr. SERLES
12)

door W. B. M. Ferguson.

AT is geen

.D

manier van spreken," vervolgde

Warburton woedend, ,,alleen

maar

omdat ik

toe\'allig een andere meening heb dan u. Ik
moet u verzoeken onmiddellijk dit huis te ver

laten en er nooit meer een voet te zetten ! En in het

vervolg zijn wij vreemden als wij elkaar ontmoeten."
,,l)at zal me niet moeilijk vallen", zei ik hoonlachend. ,,U
l)ent wel zoowat de laatste, dien ik weer zou wenschen te

ontmoeten." Ik nam mijn hoed en jas, en sloeg met een slag
de deur achter mij dicht. Mijn woede steeg nog, toen ik zag,

W'

dat Jimmie bleef en Warburton op hoffelijke wijze vroeg mijn
onbetamelijk gedrag te e.xcuseeren.
\"1II

SI Jimmie haalde me in op den hoek der \ ijfde A\'enue.
De koele avondlucht had mijn woede wat bekoeld en inwendig

koekoeksjong in het nest.

Het nest zat, gelijk uit de hierbij geplaatste afbeeldingen blijkt,
in een omgevouwen blad van een dadapboompje, zeer laag bij
den grond. Leverde zulks \'oor een juiste belichting al de
noodige l^ezwaren op, deze bezwaren werden nog verdubbeld
door het feit dat het geheel zich bevond in een donker bamboe

bosch. Enfin, bezwaren zijn er nu eenmaal om overwonnen
te worden en zoo toog ik aan het werk om mijn
gevleugelde vrienden te verschalken en

du;

schaamde ik mij over wat ik gezegd had. ,,Xou, jij bent 'n
mooie", zei Jimmie, zijn arm door den mijnen stekend. ,,Jij
moet al tot over je ooren \-erliefd zijn,en dat heb ik Warburton
ook verteld ter ^'erklaring \-an je optreden. Ik hel) hem 7.00
ver gekregen, dat hij begreep hoe gevoelig je op dat punt
bent, en hij is bereid alles te vergewn en te vergeten." ,,Ik

wou dat je je niet in mijn aangelegenheden mengde en je
met je eigen zaken bemoeide", zei ik knorrig.
,,Het kan me absoluut niet schelen wat War
burton bereid is te doen. Ik snap niet
waarom je me naar het buis hebt laten

op de plaat te krijgen. Ik ben de wanhoop
nabij geweest, doch het resultaat van mijn
volharding mag bevredigend genoemd
worden. Ik ben begonnen met een paar

comen om dien kerel te ontmoeten. Ik

kan zijn \-ermoedens omtrent een ver
houding tusschen Miss (Iregorv en
Mr. Series niet \ergeten en ik heb
zoo'n idee, dat hij meer c'an de mis
daad af weet, dan hij zegt. Die lang
zame manier \-an optreden r-an hem
is allemaal verlakkerij." Als eenig ant
woord stelde Jimmie \-oor, dat we ons
naar mijn woning zf)uden iiegeven; en
hij zei geen woord omtrent het geljeurde
\'an dien a\'ond, ^•óór wij rustig een pijj)
zaten terookcn. S3 ,,Warlnirton" zei hij ten
slotte, alsof we niet tijdens onze heele wan
deling het onderwerp hadden laten rusten, ,,is
door en door een egoïst. Hij is buitengewoon

bamboestokken om te hakken, die naar

mijn meening het meeste licht tegen
hielden. Dit moest uit den aard dei-

zaak met beleid en zoo voorzichtig mo
gelijk worden gedaan. Onder dit bedrijf
werd ik opgeschrikt door de komst van
den eigenaar van het bD.5ch, een ouden

inlander, die in den aanvang allesbehalve
te spreken was over mijn schijnbare ver
nielzucht en door een onheilspellend ge

brom uiting meende te moeten geven aan
2ijn misnoegen. Maar ik had reeds ervaring
gekregen hoe in zulke gevallen te handelen, en
slaagde er in door aanlrieding van een broodje,
heerlijk belegd met sardientjes en nog een broodje, JONG KOK ETJE Qj) hebzuchtig en absoluut materialistisch. Maar zijn
domheid is niet voorgewend. Hij is o\-erdre\-en
ditmaal met jam, den opkomenden storm tot
HET NEST.
voorzichtig, en traag van geest. Je begrijpt
bedaren te brengen. Wat een paar lekkere
broodjes al geen wonderen kunnen doen! SI \'eel licht natuurlijk heel goed, dat de eenige reden, dat hij zijn oom
had ik intusschen nog niet en dus ook zeer weinig hoop ging bezoeken was, dat hij over zijn eigen belangen wou v\'aken.
Het had hem persoonlijk geen snars kunnen schelen welk
dat er iets van terecht zou komen, maar zooals gezegd, het
soort van vrouw die particuliere secretaresse was of welke
resultaat is ten slotte nogal meegevallen. De eerste
afbeelding doet zien hoe het snijdersvogeltje bezig is het
koekoeksjong, dat in het nest verscholen zit, te r-oederen.
Dat voederen nu is geen gemakkelijk werkje; ik heb namelijk
eens gedurende 2 uur nagegaan hoeveel malen ger-oedcrd
werd en kwam tot de slotsom dat dit 78 maal in die periode
geschiedde. Ik moet hieraan toevoegen dat mijn werkje

(geduld is zulk een schoone zaak 1) nu ook niet bepaald het
benijden waard was.S30p de tweede afbeelding is de situatie nog
niet \-eranderd, alleen ziet men hier het koekoeksjong met

opengesperden bek de komst van een der stiefouders ver
beiden. De derde afbeelding doet zien hoe heerlijk onze jeugdige
vriend in het omgevouwen dadapblad ligt te schommelen,

terwijl de vierde foto genomen is nadat door het bezwijken
van het nest moest worden omgezien naar een nieuwe be

schutting. Als vijfde kiekje gaat hierbij nog het koekoeks
jong, in z'n eentje op een bamboestok gezeten. SI Over

het''jong ,,koketjc", op deze bladzijde afgebeeld, misschien

een volgende maal.

M.

Ontvangen boeken,
SI De Vereeniging tot bevordering van het \ reemdelingenverkeer te Hellendoorn zond ons haar Geïllustreerde
Gids van Hellendoorn, Nijverdal en omstreken, benevens
een wandelkaart dezer streek, schaal i:25000.
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verhouding er had bestaan tusschen haar en zijn oom, zoolang
deze maar niet met haar zou trouwen of zijn vermogen ging
verkwisten. Daarom bleef hij .steeds met Mr.Series in contact".
,,Dat heb ik onmiddellijk begrepen", viel ik hem in de
rede. ,,()nze dikke vriend zou de eenige erfgenaam zijn, als
Mr. Seides ongetrouwd bleef. Misschien heeft hij wel tot

uiterste middelen zijn toevlucht genomen om dat lunvelijk
te verhinderen — want ik meen te weten, dat Mr. Series

werkelijk met Miss Gregory wilde trouwen, maar dat zij wei
gerde. Warburton, met zijn beminnelijke, idealistische op
vatting van den aard der vrouw, zou natuurlijk nooit gelooven,
dat zij hem afgewezen had. Nu hij eenmaal gekomen was

om over zijn belangen te waken, zou hij er zeker tot het uiter
ste voor vechten. Hij zou alles doen wat hij kon, om te

cl. tc 1.csp,-cl„,., zelfs niet n.et jmu Jj""™

wensch te

ga ikc

Miss Gregur\- eens opzoeken. ..Doe dat , cc

ik

ann : „en trad.t e. l.een tegaan xontler v,,...™Ke.,on,«
je kunt je er geen denkbeeld van t'onnen, hoe haai kttn s
i',:.,l,„-ve.? .ln,„Elie .eecl.ie.len.e. Ik hen
je liaai- goetl leert kennen, je wel nl haar une. In 1 I ■ t ,,mt n
hem

geloo\'en Denk eens aan de alschuwidijke poMtu

aaim

deze zaak haar gebracht heeft ' Ze Iweft nuk
meer, beliah e mij. Haar moeder en zij zijn

groote stad, dan als zij op een

achtergelaten. Zij kan zelfs geen fatsoenlijke
meer krijgen, door die misdaad is zij \an rt uiu

geboycoH

M
t g ■

;

_ ■

Ifn ik t'ertelde lumt m het kort t an het vieemde

leven dat de beide vrouwen leidden;

^

egoïsme der moeder en haar totaal
J'
MGd
de
onaangename
positie
waarin
Isabe
\ti
itr
t.
middel over bleef—" ,,Zou hij naar jouw meening zelfs voor
Gregory", voegde ik er aan toe,
geen moord terugdeinzen, niet
voorkomen, dat Series ging trouwen; en als er geen ander

,,is niet een dier menschen die geld

waar?" vroeg Jimmie. ,,Welnu, dat
zelfde idee moet ongetwijfeld bij jou
zijn opgekomen, toen je de moeite
deed de ware reden van zijn bezoek
na te speuren", antwoordde ik. ,,Hn
toen je hem van avond die rol hebt
laten spelen, had je nog een andere
bedoeling dan mij te overtuigen
van de juistheid van je redenee

ring. Dat heb ik wel Iregrepen. Dan
blijft er geen andere conclusie over,
dan dat Miss Gregory en Warbur
ton samen in het complot waren —
en dat is onmogelijk, want zij
heeft — en had altijd — een hekel
aan hem." ,,Misschien hadt je ook

kunnen slaan uit etm dergelijke
vermaardheid. Zij i> eerdiT (.mge-

voelig; en haar gezondheid begint
reeds te lijdim door al die onrecht
vaardige achterdocht en lasteu-^ls
dit gelu'im niet opge'lost wordt, zal
het haar leven verkorten als een

langzaam werkend vergil. Zij kan
haar eigen gedachten niet ontloopen.
Het is juist de schijnbare onmo
gelijkheid van liet gev;

&
li

marti'lt— " ..Ik kan mt best \()or-

stellen, luu' een onschuldige zich bij
dit alles moet voelen", zei Jimmie.

,,lk geloof niet, dat Miss Gregory
schuldig is, en ik heb het nooit ge

een vermoeden dat Warburton ver

loofd. Ik heb haar nooit yiersoonlijk
ontmoet, maar ik hel) naar haar ge

antwoordelijk is voor al de inbra
ken; dat het verhaal van den man
met het puntbaardje een knap ver

luisterd bij de lijkschouwing en heb
haar o]5 mijn gemak bestudeerd.

zinsel is. Hij heeft \'anavond zijn
rol schitterend gespeeld. Maar zelfs
als hij geweten had, dat je hem er

Ik was van den beginne af over

tuigd, dat je wonderbaarlijk tertrouwen in haar gmcchtvaardigd
was, Tvnon. Ik ze.g .wonderbaar

van verdacht de inbreker te zijn

en dat je hem bij wijze van proef
die rol hadt opgedragen, zou hij ze

lijk" in jouw geval, omdat het
.streed met het gezond verstand,

nog niet verknoeid hebben; want

de logica en de zuivere redeiieerin.g.

als hij schuldig is aan Mr. Series'
dood, zou hij juist zijn best gedaan

Eerst nadat ik overtuigd was van

haar oprechtheid, overtuigd van

hebben te bewijzen, dat Cary's
theorie de juiste is, ten einde de
verdenking van hemzelf afte leiden."
,,Mooi geredeneerd", zei Jimmie.
Hij bleef een tijdje, in gepeins

haar onschuld, zocht en vond ik,

wat ik meen, dat de juiste verkla
ring is van tle vreemde gi'beurtenissen, die dien avond heblten plaats
gvhad." ,.En toch heb je van den
beginne af beweerd
en van avond

verzonken zitten denken. Toen keek

hij weer op en zei: ,,Heb je iets
bizonders opgemerkt aan het e.\emplaar van X'irgilius? Ik bedoel:sloeg
het steeds op dezelfde plaats open ?
Onlangs heb ik het ter hand geno

bewezen

men en toen deed 't dit telkens.

Daarom zou ik wel willen weten,

of 't dat bij jou ook deed. De pa.ssage, beginnend met: ,,Turne, quod
optanti divum —" was met blauw
potlood aangeteekend." §3 Ik zei

, die haar

Foto H. J. de Koe.
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dat de moord niet kon

zijn begaan zonder haar medewetenl" riep ik uit. ..1'recies", zei
hij koeltjes. ,.lk lu-b p' den tijd
gelaten om die oj)vatting rustig
in je te laten bezinken en er ot'ei" na
te denken ; maar jij schijnt daaruit
gei'U andere gex'olgtrekking te kun
nen

maken, dan

dat

ik in Miss

BIJ DOKKUM.

hem, dat inderdaad het boek was

opengevallen op de door hem bedoelde bladzijde. ,,Het is dui
delijk", zei ik,,,dat Mr.Series die passage met meer dan gewone
aandacht heeft gelezen en herlezen. Er moet iets gebeurd
zijn, waardoor hij deze regels bizonder juist en toepasselijk
vond." SI Jimmie knikte. ,,Jawel en nog niet zoo heel lang
geleden ook. Die potloodstrepen zijn nog niet oud. Een
vreemd geval, Tjmon !" mompelde hij hoofdschuddend,
terwijl hij de asch uit de oude pijp klopte, die: hij steeds bij
zich droeg. ,,Een der meest ongewone gevallen, die mij ooit
zijn voorgekomen. Maar ik blijf \aisthouden aan mijn oor
spronkelijke meening en de proefneming van van a\'ond heeft
mij daarin slechts versterkt." ,,Je bedoelt dat je nog steeds
gelo(dt aan Miss Gregory's .schuld?" ,,Dat heb ik niet gezegd,
Tynon. Dat heb ik feitelijk nooit gezegd. Dring nu niet verder

aan. Ik heb je gezegd, dat dit een moeilijk geval zou blijken,
en het is zoo moeilijk, dat ik het op het oogenldik nog niet

Gregory's schuld moet gelooten.
iVlisschien Imrinner je je wel, dat
ik het betreurde, dat je zoo weinig oorspronkelijk was
in je denkwijzen, Ik herhaal mijn geloof in de on.schuld
van het meisje; en terzelfder tijd herhaal ik, dat de
misdaad niet kan gepleegd zijn zonder haar medeweten.
Wat is hieruit de voor de hand liggendt conclusie ?"
,,Natuurlijk, dat ze bedwelmd moet zijn geweest 'riep ik uit.
doordat mijn gedachten dadelijk i-en andere richting namen
en zich op Warburton en zijn beroep vestigden. ..Ze moet
bedwelmd zijn geweest 1" herhaalde ik. ,,Dat i- de reden,
dat zij niet wist wat er om haar heen gebeurde, juist, de
misdaad kon niet begaan zijn zonder haar niedmveten, en

toch is zij onschuldig, omdat

" ,,Wat 'n totaal gebrek

aan originaliteit", zei Jimmie zuchtend, terwijl hij zijn
hoed opnam. ,,Je bent beslist achteruit gegaan. Tynon.
Denk er vanavond nog eens over na." En trots al mijn tegen
spraak wandelde hij kalmpjes weg.
{Wordt vervol

