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zijn vrouw en zijn kinderen - daardoor x'ervalt iedere drang

heerschzucht, geen naijN-er, er ontbreekt zei s de ecmvoudigste behoefte' om elkander iets mede te deelen, het wis.selen

van gedachten en het wrtellen \-an zijn wederwiren aan zijns
gelijken. Wat zal hij met zijn \-rouw, met wie hij den heelen
dag samen is, besjirekeii Daarbij ontbieekt aan hun geeste
lijke ontwikkeling de drang om te denken, om te combineeren,
en in dit isolement, onder fleze ellendige lewnsomstandigheden

Het tegenwoordige stadhuis te ^'LISSINGEN,
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van het oerwoud, blijft de Koeboe alle eeiiwim door, vat hij
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oerwoud is heer, de Koeboe is zijn willooze slaal . Het oeiwoud

de Koeboe een gedrukt, schuw en \-reugdeloos bestaan. De
heldere zon maakt \'roolijk. De (libbon is gelukkig, hij kan
zich tot in de hoogste kronen naar boxam slingeren en zijn
gezang doen schetteren in den lichten zonneglans - de Koeboe
is veroordeeld te kwen in het duister \'an liet oerwoud. Zoo

zijn de eeuwen over hem heen,gegaan zonder een spoor achter

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

13)

eens gewee.st is — het oerniensch, het oeivvoudmensch. Het

Uit het Hoogduitsch
DOOR Wilhelm Volz.

K ken alles!" Over hoogere dingen hebben de Koe
boes zich nog in 't geheel geen voorstelling gemaakt;
de gedachte aan de mogelijkheid of zelfs het
^9 bestaan van een Hooger Wezen, in welken vorm dan
ook, ligt nog verre van hen; zij leven nog geheel zonder gods
dienst, wanneer men onder godsdienst verstaat ook slechts
maar het allereerste bewustzijn van zich een voorstelling
te maken van een hooger wezen. Als er iemand sterft, laten
de wilde Koeboes het lijk eenvoudig maar liggen en trekken
v'erder. In de nabijheid van het Maleische gebied beginnen
de Koeboes toch al de lijken onder de aarde te stojjpen, al is
het dan ook zonder eenig systeem of eenige ceremonie. SI
Met minachting kijkt de Maleier op deze wilden neer en men
is bijna geneigd om hem gelijk te gev'en; men zou er bijna toe
komen om te vragen: ,,zijn het eigenlijk wel menschen?"
Is het leven der Koeboes eigenlijk niet net eender als dat van
de mensch-apen ? In families zwerven zij door het oerwoud;
waar de avond ze verrast, blijven zij; zij bouwen zich een wind
scherm van takken op den grond, een nest in een boom;
sterft een van de familie der Gibbons of der Koeboes, zoo
trekken zij onverschillig verder; hun geheele leven bestaat

I

enkel uit het zoeken naar voedsel; onmachtig en schuw zijn
zij beiden tegenover het gevaar; het zielsleven der Gibbons is
ons onbekend; bij den Koeboe kan men nauwelijks van een

zielsleven spreken; de nuchtere natuurheschouwing, de
zakelijke kennis van alles beheerscht hem — daarin is hij
denGibbon wel vooruit; maar verheft dit hem ? Ik zou zeggen; het
drukt hem eerder ter neer. De Gibbon boven in de booinen leidt

een onbewust en daarom een vroolijk liestaan — de Koeboe,
die oji den grond schuw zijn weg door het dichtst van het
bosch zoekt, is een ellendig wezen, een gewnngene in den ban
\-an het onbarmhartige oerwoud. En \'ragen wij hoe het mo
gelijk is, dat die heerlijke aanleg, die den mensch toch aan-

te laten. Arm menschenkind, dat toch ook geschajien was
om tot schoone ontwikkeling te komen - in het duister van

de Rimba kwijnt ge weg !
En wat zijn eigenlijk de
Koeboes? Maleiers zijn lu-t niiT
het is een oeiwolk, dat hier
in deze onmetelijke oerwoudim reeds woonde duizend-, ja,
tienduizendtallen jaren \-oor dat de eerste Maleier kwam. SI
Onbarmhartig houdt het oerwoud ze gekluisterd, er is geen

ontkomen aan, de Koeboe mag trekken zoo \-er hij wil — hij
kan het niet ont\'luchten ! De ontoegankelijke moerashos.schen
der mangrown breiden zich \'ele kilometers \-er uit naar de
zeekust toe en kweren ginm \-oedsel \-oor de dieren en zelfs

de weinig eischende Koeboe zou daar ellendig in x'erhongeren.

Aan de andere zijde is het woi'ste, ontoegankelijke hoogge
bergte. Tevergeefs is zijn zweiwen, ox'eral wordt hij tegen

gehouden door de monsters der natuur ; zoo is hij dus gedoemd
tot het kommeiwolle kwen in het oerwoud, om daar een plan

tenleven te leiden — als er tenminsti- geen hulp van buiten

komt; zelf kan hij niets doen, hij zit gekluisterd in de slai'en-

ketenen der Rimlia.
De Indische .geest heeft den Maleier
\erlost, de Koeboe leeft nog als getuige \'an het oermenschd(im. Want de niensch is ontstaan in de duisternis van de

Rimba. het was ook zijn lot om daar zijn bi'staan \"oort te

slepen

totdat hij zich ontworsteld heelt aan dezen zwarten

demon en in luk vrije zonnelicht, ondi-r meni,g\'uldiger levens

voorwaarden zich geestelijk ontwikkeld heeft. De broeders

cm nec en dei Koeboes hebben, na zich bevrijd te hebben van

iet juk van het oerwoud, zich lan.gzamerhand meer kunnen
ontwikkelen. Het onmetelijke oerwoud is sinds honderd-

ciuizend tallen van jaren hetzelfde gebleven en de Koeboe.
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T>r"i
„misschien
zalDjinal
Allahdiepzinnig
toch wel eens
medee IJ den metDullah,
ze krijgen";
waarop
opmerkt:
„ loeveel soort menschen heeft Allah niet gemaakt, u heer,
deze Koeboes. Wie kent zijn bedoelingen?"
Ki tVij blijven praten. Zwart staan de reusachtige muren
van het oerwoud rondom ons; vroolijk vlamt het vuur, en

Ihkkerende lichtjes glijden vluchtig heen door het donkere
loof. Het eentonige gezang en getsjirp der sprinkhanen doet
het diepe stilzwijgen van het oerw-oud nog te meer uitkomen.
Ken ondoordringbare duisternis sluit ons in en machteloos

wordt de roodstralende gloed der vlammen door haar terug
gekaatst. Slechts heel hoog is een heel klein .stukje lucht te
zien. Hoe weinig belang stellen toch eigenlijk de Maleiershier
m hun zoo zonderlinge mcdemenschen. ,,Tüewan Allah heeft

dat nu eenmaal zoo beschikt. Apa boleh buat, dat is nu een
maal zoo". SI De koelies slapen reeds lang; het is stil geworden.
Ook mijn menschen kruipen in hun hut. Men hoort ze
nog een poosje op gedempten toon met elkaar spreken, dan

wordt alles rustig. Dieji stilzwijgen heerscht alom. Knetterend

Vcdt het vuur in elkaar en dooft langzaam uit; een paar maal
flikkert het nog op, verspreidt nog even een rooden schijn,
en uit is het. Ik zit bij het flauwe licht van mijn lantaarn en
schrijf. Wat heb ik veel te schrijven. Eentonig tsjirpen de
sprinkhanen. Terwijl mijn potlood over het papier glijdt,
zweven mijn gedachten ver weg. Plaats en tijd zijn vergeten.

Ik tuur in het zwijgende donker en haastig vliegt mijn potlood
N'oort. De gedachten verdringen elkander — en het eene blad
voor, het andere na, wordt volgeschreven. Klagend roept in
de verte een nachtvogel — een andere antwoorclt. Ik schrijf
maar door. Mijn sigaar is opgerookt, ik sta op en neem een
andere. SI Diep stilzwijgen rondom mij. Maar het zwijgen
drukt — ik ben alleen — de nacht is zwart, het zwakke licht
\'an de kaars reikt niet eens tot aan de muren \'an het oerwoud

rondom mij. O, wat is dat groote oerwoud toch eenzaam.
Er komt even ce.r gevoel van verlatenheid o\-er mij. Kom,
onzin ! En weer glijdt het potlood vlug o\-er het papier.
]\laar het vlot niet best — ik voel mij niet op mijn gemak.
Ik kijk achter mij — tevergeefs dringt mijn blik door de
duisternis heen. De nacht is ondoordringbaar. Ik steek mijn
sigaar weer aan en doe mij geweld aan om door te schrijven.
Daar gaat opeens een rilling over mijn rug en haastig draai
ik mij om en kijk achter mij; mijn hart wordt als toegeklemd
en ik zeg bij mij zelf: ,,achter je ligt een tijger op de loer en
kijkt begeerig naar je !" SI Ach onzin ! Hoe dikwijls heb ik
's nachts niet alleen voor mijn hut gezeten; nog nooit heb ik
iets van een tijger gemerkt, waarom zou dan nu...? \'astberaden
schrijf ik verder, maar het is mij te machtig. ,,Overtuig je
dan zelf, dat het alles maar verbeelding is !" Ik neem de
lamp en belicht het struikgewas achter mij en links en rechts.
Niets te zien ! ik ga weer zitten en begin weer te sclirijven.
,,En hoe ver kon je met dat zwakke kaarslicht zien? Nog geen
drie passen van je af — er is toch een tijger !" — fluistert
een stem binnen in mij. Maar ik doe mij geweld aan om
niet toe te geven aan dien onzinnigen angst ! Dit blaadje moet
ik nf)g afschrijven ! Maar het potlood wil niet, ik ben als ver
lamd. Ik tuur in het donker.... Daar zeg ii- opeens opgelucht
tot mij zelf: ,,Oek, dat je bent 1 Schaam je je niet? .\ls
hier de angst je overmeestert, waarom ga. je niet in je hut
en schrijf daar verder!".... Ik kijk hoe laat het is, het is
reeds lang twaalf uur geweest. Ik pak alles bij elkaar en blijf
nog lang in mijn hut zitten schrijven — mijn angst is ^•erdwenen. 83 Den volgenden morgen ligt Djinal met een iKudge
koorts, zijn lichaam gloeit en hij mompelt onverstaanbare
woorden. Ik

wikkel hem in

natte doeken om de koorts

te onderdrukken. ,,Heer", zegt Ripin, ,,hebt u het ook ge
merkt? Vannacht was de ,,Manabóeroe" hier en heeft om

de hutten heengevlogen. Ik heb hem gezien en heb den
heelen nacht gewaakt. Hij heeft Djinal de koorts gebracht".
De ,,Manabóeroe" (letterlijk overgezet ,,de in 't rondjagendc",
dus zoo iets als ,,de wilde jager"), is, zoo vertelde Ripin mij,
een booze geest met een langen baard, die 's naciits om de
hutten vliegt en zijn offer uitzoekt. \'rüeger was hij een
mcnsch en tot straf voor zijn vele wandaden is hij in een
boozcn geest veranderd, die geen rust kan vinden
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naar de Westkust moeten brengen, niet langs den hoofdweg,
maar over boschpaden, recht door het onbekende hoogge
bergte heen. Niets is daar bekend, het aantal bergketenen,
evenmin als zelfs bij benadering de hoogte van de wegen door

het gebergte; maar toch zoo heel moeilijk kunnen de wegen
niet zijn, daar er geen enkele groote rivier op het gebergte
ontspringt. De grootste moeilijkheid is het voedings\Taagstuk.
De tocht kan wel acht dagen duren; wij zijn met twintig man.

Wij hebben dagelijks ongeveer veertien kilogram rijst noodig,
dat is honderd twaalf kilo voor de acht dagen. Dat kunnen \-ijf

man dragen, als ik iederen man het eerste dagrantsoen zelf
laat dragen. Deze xajf dragers hebben voor zichzelf weer
acht en twintig kikj rijst noodig, dat is dus de last voor anderhalven man en daar zijn weer twee dragers voor noodig,
daar iedere drager voor zichzelf weer aanspraak heeft op \'ijf
en een halve kilo rijst \-oür de acht dagen. Zoo zou ik dus ze\'en
en twintig man noodig hebben en ik moet zuinig zijn. Zou ik
de noodige hoe^■eelheid gepelde rijst in de dorpjes kunnen
krijgen? Zou ik daar soms de noodige hulpdragers kunnen
ki'ijgen? Het is nu de tijd om de rijst te bestellen. S3 Metf)ngeduld wacht ik de terugkomst \-an Ripin af; het duurt langer
dan ik gedacht had. Ri])in zou geen echte Maleier geweest
zijn, als hij zicii daarginds niet nog eens een e.xtra rustdag ge
gund had en eindeloos lang hadden de besprekingen geduurd,
voordat hij de dragers bij elkaar Iiad. „Bitjar" beteekent
,,geduld" en de inboorling heeft den tijd. Eindelijk was hij
er en nu is alles spoedig in orde
Eentonig kronkelt zich de weg door de nauwe hooge muren \-an
het oerwoud; duisternis heerscht alom, geen enkele zonnestraal
dringt door het dichte gebladerte, dat ons telkens in het gezicht
slaat en ons ieder uitzicht beneemt .Waar men ook heenkij kt, het
is alles wanhopig groen. Het is warm en zwoel, er is geen koel
tje aan de lucht. Lusteloos loopen allen voort. Tevergeefs
strekken zich de reuzen \-an het oerwoud trotsch omhoog,
tevergeefs is die oneindige verscheidenheid \nn groei N*an
stammen en wortels, tevergeefs al die verscheidenheid van
bladeren en van de sierlijke,alles omwindende lianen. Bij ma.ssa's liggen de roode bloesems op de smalle paden gestrooid;
onverschillig loopt men er over heen. \\'at ^Toeger het oog
verrukte, het is nu alles te\'ergeefs; het gevoel is afgestompt,
het is te alledaagsch geworden en heeft zijn aantrekkilijkheid
verloren. De ontzaglijkheid, de veelheid \-an alles drukt en
ligt zwaar op ons, het ingeslotene verlamt. Dicht bij ons stort
kimkend een boom ter aarde — laat hem kraken, laat hem
vallen — er verandert toch niets. .W maken de boomen ook

voor elkaar plaats — het oerwoud blijft eeuwig hetzelfde. Het
is de hecrscher, die met een zwaren druk alles terneerdrukt,

die voor niemand plaats maakt, in wiens eeuwigi' schaduw
ook de menscli machteloos voorttrekt en, wanni'er iiij zich
niet losrukt uit de onbarmliartige omarming \'an flezen fluis
teren démon, ook ellendig wegkwijnt. Open uw ge\'angenis,
O, oerwoud, en laat mij \u"ij!
83 Zwijgende schaduwen alom.
Maar daar — daar \-ertoonen zich zonnej)lekken in het
donkere loof! Het wordt licht tusschen de machtige stammen ;
het wordt liciiter vóór f>ns. Het oerwoud opent zich, de blauwe

lucht schijnt tusschen de hooge kronen door; ik looji vooruit
— en voor mij ligt het lachende landschap, zich badend in het
zonnelicht. Oroote graswlden strekken zich uit, men kan zijn
blik vrij uit over alles laten gaan. Men wordt haast x'erblind
dof)r dat ongewone licht. De wolkenlooze blauwe iiemel

welft zich bo\-en de schoone wereld en lieflijk begroeten ons
sierlijk wuivende palmen, zacht door den wind heen en weer
gewiegd. Hoe aanlokkend zien toch die boomgaarden er uit
met hun een\a)udige omheiningen en die kleine hutten met

hun palmstrf)oien daken, die daar \-erscholen in het groen
liggen. Ik groet u, o, zon, gij lang ontbeerde! (ïij zijt le\'en en

vrijlieid ! ^ De koelies komen aansnellen en in de schaduw
van de laatste boomen \-an het oerwoud werpt men alles
\'an zich af en kijkt men in de lachende, zonnige wereld. Het

is ongelooflijk welk een aantrekkingskracht dan zelfs het
eenvoudigste landschap heeft !
[Wordt vervd^^d).
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8! \'an het Bestuur \-an \'reemdelingen\-erkeer te Noordwijk

De Znx.

S3 Mijn tijd schiet op, ik moet voort. Ik zend dus Ripin en

ontvingen wij: ..Badplaats Noordwijk. Lijst van hotels,
l)ensions, gemeubileercle kamers en te huur staande \-illa's

Dullah naar mijn hoofdkwartier in Suru Langun om al mijn

en huizen", met korte beschrij\ ing van de badplaats, in liet

achtergelaten bagage te halen en dragers te huren, die mij

Nederlandsch, Duitsch, Engelsch en Fransch.
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HET GEBOUW DER HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ
VAN WETENSCHAPPEN TE HAARLEM.

Het staat aan een stil gedeelte van het Spaarne. Aan
den overkant is het één en al drukte en bedrijvigheid;

daar laden en lossen beurtschuiten en is er den gan-

schen dag een gedoente \'an af- en aanloopen de schipl)ers en dragers, een gestapel en gesjouw van vaten, van balen
en kisten, een geratel van sleeperswagens, een geronk van
automobielen. De tegenstelling is wel niet grooter denkbaar.
Daar, aan de stille zijde ertegenover staat de statige tempel
van den geestelijken arbeid, die zoo op het uiterlijk geen
teekenen van dagelijksche bedrij\-igheicl geeft, rustig, niet
opvallend voor den profanen voorbijganger, als in zichzelf
gekeerd, in de hem eigene atmosfeer der stilte. Ik wed, dat
verreweg het meerendeel der goede Haarlemieten niet het
flauwste vermoeden van het bestaan van deze instelling
heeft; dat zelfs de groote meerderheid het heele gebouw niet
of nauwelijks heeft opgemerkt. Wat de instelling zelve be
treft, de ,,Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen"
waarvan dit gebouw de zetel is, wij mogen er hier wel een
en ander van vermelden. In het ,,Tafereel der Stad Haarlem"

lezen wc daaromtrent: ,,Sinds lang reeds had men zich in
deze stad, zoowel als in andere steden van ons vaderland, bevlijtigd om, door het doen van natuurkundige proeven, de
kennis van die wetenschap (de Natuurkunde) te vermeer
deren, en door het lezen van werken van buitenlandsche

geleerde genootschappen, hetzij in de oorspronkelijke talen
of in de onze overgebracht, gepoogd zijne kundigheden te
vermeerderen, doch nergens had men er zich stellig op toege
legd om den schimp der buitenlanders op onze geringe weten
schappelijke ontwikkeling van zich af te weren. Voor Haarlem
was de eer bewaard, pogingen in het werk te stellen, om ons
vaderland ook van dien kant voordeelig te doen kennen."

Gelijk zoo menige, in(^ gevolgen groote onderneming uit ^ge

ringe bi'ginselen ontstond, zoo weinig beteeki'iiend waren
ook de eerste pogingen, die den gi-oncl legden \-oor de Hollandschc Maatschappij \an Wetenschap]ren. Ziehier hoe zij tot
stand kwam. ,,'lA\a'e Haarlemsche Hurgers, met elkaar in

den omtrek dezer stad wandelende', geraakten in gesprek
over sterrekunde en beTlaagdtm e-r z.ich owr, dat zij daarvan
zoo weinig wisten. Dezt' klacht uitten zij ook aan een ander
stadgenoot, dien zij op hunne wandeling ontmoetten en aan

wien zij eenig oncïerricht vroegen.

Deze drie stadgenooten

besloten nu bejjaalde bijei-nkomstt-n te houden, teneinde zich

door onderlinge oefening in genoenrcle wetenschap te bekwa

men. Omstreeks denzeltden tijd kwam nog een ander ge
zelschap tot stand met het doel zicli in Natuurkunde te oefe

nen, terwijl er tegelijkertijd nog een derde kring werd gevormd,

die zich meei met letterkundige studii' wenschte bezig te hou
den. De dl ie hieiboxa-n genoemde gezelschajipcn \"ereenigden
zich met elkandei en stelden de CTraag: of nnm, evenals dit

plaats greep in het buitenland, in ons \ aderland niet evenzeer

kunsten en wetenschappen openlijk xou kunnen ondersteunen
dooi O. m. eerejirijzen uit te loven x'oor hen, die de beste

antwooiden zouden inleveren op uitgnschrex'en prijsvragen. Die

X raag meende men bex-estigend te kunnen beantxvoorden,

zooa s bleek uit de wisseling van gedachten oxa-r deze zaak,

zooals deze plaats had in een vergadering, gehouden den 2ien

Mei 1752 ^ Wat de geschiedeni.^ cUt Maatschappij aan

gaat, zoo hjken ons eenige korte bijzonderheden door den
vongen secretaris, Dr. Eotsy, aan cle redactie van de .Hol-

landscdie Rex-ue x erteld, de moeite x an het verhalen waard.
wpMIq^
xvas een dominee,
en
xvcl Ds. t (i. van der ^ Aa, Mnatschuppij
predikant te Haarlem
Wel eigen-

v^n beoefenaren
b f
flommee
secretaris xv-ord x an eenvakken.
genootscW
van
der natuurwutenscbappdijke
Maar
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HET GEBOUW DER HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ I'd.Y WETEXSCHAPPEN.
LIJST VAN DEN WITMARMEREN SCHOORSTEEN IN DE UIiJLIOTHEEK-NAMER.

het wijst op een verschijnsel uit dien tijd: de dominees deden

mee dit schrijfsel \ oor een zeer korte wijle in een liooger toon

toen veel aan de studie der natuurwetenschappen,en verschei-

aard te transponeeren):

denen hebben zich zelfs een naam op dat gebied gemaakt".
SI Wij veroorloven ons, in alle bescheidenheid de opmerking
te maken, dat de bekleeding door een dominee van den secre
taris-post in dien tijd ook zeer wel op andere wijze te verklaren
is, indien men maar in het oog wil houden, dat de stichting
der Maatschappij voor een deel ook van een Letterkundigen
studiekring uitging, en ook de theologie en de zedeleer in den
aanvang althans tot het studieterrein der Maatschappij be

Hoe zoet is 't tussclien broederen twee

te wandelen, te wandelen:
liemint men emn de twee den een,

den een gelijk den anderen;
bemint men ze alle twee, en zij
beminnen ze ook malkanderen

gebroederlijk: 't is zoet erbij
te wandelen, te wandelen.

hoorden. Zie de Voorrede van het derde deel der \'erhanclelin-

,gen der Maatschappij, in 1754 gehouden: ,,En gemerkt, dat
het tot verbetering van een volk niet genoeg is, voor deszelfs
tijdelijke welvaart te zorgen, zullen eenige der leden zich be
vlijtigen om, in dit stuk, de hand aan het werk te slaan om in
Godgeleerde zaken telkens eenige aanmerkingen of verhande
lingen mede te deelen; maar tegelijk niet te \-ergeten, dat zij
voor Nederland in het algemeen schrijven, hunne verhandelin
gen zóó zullen zijn, dat zij door een iegelijk Christen, zonder
eenigen aanstoot kunnen gelezen worden". SI De Maatschappij
stelt een deel van haar inkomen beschikbaar om de uitgave
mogelijk te maken van wetenschappelijke werken, waarvan

met grond is aan te nemen, dat de uitgave niet loonend zal
zijn en waarvoor dus geen uitgever te vinden is. Zoo heeft
de Maatschappij de uitgave bezorgd van de volledige werken

van onzen grooten landgenoot Huygens, een standaardwerk
der wetenschap. SI En nu iets over het gebouw. In dc

,,Oprechte Haarlemsche Courant" vonden we het hiervolgend
zonderling verhaal daaromtrent. ,,Men zegt, dat op een goe

den avond op het einde der achttiende eeuw, in 1700 zooveel,
in Haarlem's straten, na het nuttigen van een copieus maal,

rijkelijk o\-ergoten door een goed glas wijn, twee iiekendc
Amsterdamschc bankiers uit die dagen naar huis liepen. Een
der financiers was de l^ekende bankier Hope, de naam van den

1

ander is ons ontgaan. Het gesprek dezer heeren scheen over
het bouwschoon der Haarlemsche huizen geloopen te hebben,
en ze moeten zich niet gunstig over den architectonischen
smaak heblum uitgelaten. Neen, de Haarlemmers konden

geen mooie huizen meer bouwen. Maar zij zouden eens laten
zien wat mooie huizen waren. En in de ,,angeheitertc" stem

ming gingen zij een weddenschap aan, wie het fiaaistehuis
zou laten zetten. De een zou op de Nieuwe Gracht bouwen en

de ander aan het Spaarne. Het geschiedde zooals afgesproken

was, met dit resultaat, dat de heer Hope het verloor; zijn huis
werd bij uitspraak tot het minst mooie van de twee verklaard.
Dit huis, als een klein paleis, is thans eigendom van de
Holland.sche Maatschappij van Wetenschappen...." SI
Ge ziet, \-riendelijke lezer, alweer twee wandelaars, e\'enals

in het v'orengedane verhaal van de stichting van het genoot.schap Wat die wandelaar.s in Haarlem al niet tot stand breneen ' Nu zijn de wandelaars in Haarlem een bijzonder slag

menschen. Ge kunt er Hildebrand op nalezen, met name in
zijn ken onaangenaam Mensch in den Haailemmeihout ,
om m'aar iets te noemen. Ge kunt mijn verwijzing ook voor
kennisgeving aannemen oftewel terzijde leggen. Doch in
Pik geval er wordt, en terecht, in de goede Spaarnestad veel

gewandeld. De stad biedt er schitterend gelegenheid toe. Frouwens het wandelen op zichzelf is een edel bedrijf. Men dcnke
am Gezelle's bespiegeling over dit populaire vermarik, welke
men mij wel vergunnen wil, hier even aan te halen (en daar

Foio C. Steenberfih.
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Om weer op ons speciale onderwerp terug te komen dan;
twee heeren wandelen te Haarlem na het nuttigen van een
copieus maal, rijkelijk overgoten door een goed glas wijn, en
ontwerpen een huis, waar de Hollandsche Maatschappij van
Wetenschappen in moet komen, welke maatschappij zelve op
haar beurt op een vroegere wandeling, door twee andere heeren
op een wandeling onder den invloed van den sterrenhemel,
ontworpen was.... SI Eenvoudiger lijkt mij het feit, dat
het deftige heerenhuis aan het Spaarne werd gebouwd in 1794
door Abraham van der Hart, die van 1757 tot 1820 leefde,
directeur over de stadswerken en -gebouwen te Amsterdam
was en ,,zeer geacht om zijn zeldzame begaafdheden". De teekeningen van de voor- en achtergevels berusten in het Haarlemsch gemeente-archief. E'it deze teekeningen blijkt, dat de

ste \-erdieping. De trap ojpkomend,
^

staat men in een groot por("hnstiaan

taal, waarin een borstbeeld \ an
aandacht trekt. Het borstbeeld ls lutge^ (le

lïïn"'xSn^,-o^lsS;1h^I'l^:sl

Hiu gens onze
in wit marmer,.
\-oetstiik leest

Links deze hal verlatend, komt imn m
.Men Mndt
een portaal, en \'andaar in de bibliotheekkamer.
sehoorstct nrnantel,.
Wetenschappen),

daar een mooi bewerkten witmarmtun
waar\'an

wij op de vorige bladzijde de lijst aflieeldden; o0)k)k
h Jen afbeelding van een der njk bewerkte deur-

SSMtiTto
l.iWMlHV*.ta.mnr .««-«w
luutr licht diKtr mime ccii.ctiT. ;i;m ck- binncnpl.i.it>- SI Ktt htc
van de lud hgt In.t .-taatsievertrek. dat de ..blauwe zaa'"

bouwmeester ook had ontwor

pen een huis met vlakken
gevel, frontespies met wapen

wordt genoemd, en dat om
zoo te zi'ggen de In " ild.sehotel
of het ..jiii'ce de i"' sistance"

schild en attiek met zes le-

vensgroote beelden. In elk ge
val is deze teekening reekening
geble\'en, en kwam het andere
plan tot stand. En dit gebouw
mag er wezen.Een deftig woon
huis zouden wij het willen

\'an dit gebouw i-. I )eze zaal

is gelu'el blauw en wit gescliilderd, en maakt met haar
fraai stue-werk on keurige
betimmering een goeden in
druk. Het geiieel in deze kleu
ren en motiex'en, doi t l)ij het
liinnentn'den even aan W"dg-

noemen. Het naar voren ge

bouwde middengedeelte geeft

een prettige onderbreking aan
de pui. De gevel van het lage

wood aardewerk denken. Deze

benedengedeelte bestaat uit

zaal

blokken van hardsteen; de

groote Ncrgaderingen van de
Maat.schajipij. Men vindt er

vensters der eerste verdieping
zijn gedekt met lijst; die der
tweede verdieping steunen op
een doorloopenden cordon
band.Het geheel,van baksteen
opgetrokken, eindigt in een
kroonlijst met attiek. U ziet,
de attiek is er toch opgeko

iN XoN'einber ipor". .\an de

□

straatzijde
wcrkx'ertrek

treffen
aan

wij

een

van

den

t egt 'U W()(irdigi m secri 't aris, den
werehh'ernia arden professor

ren. Wat ons aangaat, wij
kunnen niet dwepen met deze
attiek,en hadden liever gezien
dat het gebouw in de mooie,
eenvoudige kroonlijst was ge
ëindigd. Zoo'n opstand boven
op een toch reeds voldoende
afgesloten gevel herinnert ons
altijd aan de onnoozele hekjes
of pilarenrijtjes, waarmede
ongemotiveerde meubelfabri
kanten hun eiken spiegels, lin
nenkasten en anderzins (u
kent die soort fraaiigheid wel)
zoogenaamd versieren, lorren,

l.orentz. Dit x'ertrek vertoont

weinig
aan

bezienswaardigheden

den

bezoeker; ons viel

cru aangenaam aandoende
muiirbescihldering en een ri-

N'ii'rstuk \an Schotel o.a. op.
Er lu'erscht \"erder een stem

mige en rustige sfeer, welke in
een vertrek met zulk een be

stemming jxist . SI 1 n den ietwat
naakten

tuin staat een mo

nument voor Huvgens. Op
een drie treden hoog voetstuk

verrijst

de viirkante romp

met nissen en bet iden, welke
romp bekroond i-. niet even-

die deze menschen ten over-

^■loede ook nog,,modern" noe

(.■en.> een viertal ined.hlloiis en

men en welke daardoor des te
meer den \\'eerzin wekken van

kunnen wij voor ons ookalgeen
onverdeelde S3nnpathie betui
gen, en zulks zeker niet met de

\-oor

opschrift , ,De Hollandsche
Maatschapjiij vain Wetenschajjjien aan haai" Secretaris.

één, groep van twee figu

Met den vorm der \-ensters

gebruikt

een marmermi borstln-eld van
1'rofissor bosscha mi't het

men, al is het dan niet met die
zes beelden, doch slechts met

alle weldenkende schepselen.

wordt

op de hoeken ei n vi' rtal figu

HET GEBOUW DER HOLL ARDSCHE \IA ATSCH [ ]>PI I

ren, die de meetkunde, de
werktuigkiintle, de sterren
kunde en de natuurkunde

E.l.V WETEKSCHAPPEX.

voorstellen; op In t zuilvor

DEUR IN DE IJLA UWE ZAAL.

mige bovenstuk Verheft zich

Po/0 C. Siecnbcrgh.

ijzeren hekjes, welke er voor zijn aangebracht, met het kenne
lijk doel, dat de kinderen niet uit de ramen zullen vallen,

(lezclligcr lijken ons de hardsteenen pilaren op de stoep, een

soort van kleine straat-dukdalven; ze zijn onderling verbon
den door kettingen als festoenen van ijzer. Zulke schommels

waren in mijn jeugd een onuitputtelijke bron van plezier voor

de knapen en meisjes in de buurt, doch. Godlof, onze hcdendaagsche kinderen, beter gedresseerd en met meer kennis van
zaken (zoogenaamde paedagogie) opgevoed, \-inden edeler
tijcU-erdrijf in de bioscopen en de detectieven-romans. SI
Wat het inwendige van het gebouw betreft, dit wordt \-oor
een groot gedeelte ingenomen door werk- en kantoorvertrek-

ken; de Geologische Dienst is daar namelijk gevestigd. Men

vindt er een eenvoudige manneren hal en een ruime trap

met fraaie leuning. De voornaamste \-ertrekken zijn op de eer-

n,i; . 1

r

nt uZ ^^7'. -"l

vergulde groeii van svm-

uT'

geschiede-

-nn 'd
'u 'i ' 'i-'ckrode in den Haag vermaakte in K)0(>
/mooov
^laat.schapju, van Wetenschappen
•m ctu va
van een standbeeld
in tle residei'tie
tti
van (hnstiaan Huvgens.
De Maatschajuiii
liet een

cmtvverp maken,lonr haar tne.lehd, tien beken.l.:! UmwLes-

vond h.d ontwerji nim^'^ri-lnk;'' Ih^Peu

het gedcnkteekei m el:.!' kLmmv tiu^;:
van een statie en votn-n-j im, u

t

■^j'/'^^virteraad

i

"^pvi.u iim i.s als tv pe

her nel,Ui,,,

™ •clit ikili,,,,,,,,]

H..ii™,isc„c

cv,'r, 1,Iv

vj-'w:;;';;):;!,,;;;-)'):-
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hij verliet zijn vaderland al jong, bekleedde een decoratie\-e
functie in wel 6 hotels en spreekt 7 talen. S! Palermo moet

prachtige stad zijn, maar wij bewaren het ,,siglitseeing"
REISINDRUKKEN een
maar voor later op de terugreis, als wij meer thuis zijn op

O

Palermo,Zondag,ijJanuarii()2j.

door L. Verwey.

I)OIXE Napoli" ligt achter ons, Girgenti vóór ons.

Sicilië en geen zeereis achter ons hebben. Wij beperkten ons
nu tot een wandeling door de stad en naar de zee. Wij moesten
elkaar er telkens aan herinneren, dat 't Zondag wa-;. want

n JXq^els ben je zelf geweest, daar hoef ik dus
straat was 't niet te merken. In eiken kapperswinkel zaten
pen beschrijving van te geven; wij kwamen er op
vijf of zes heeren, die zich lieten scheren, rij aan rij zaten de
en hadden 't druk-, en op de hoeken van de
^"'^chts
om 12 niets
uur na
eentereisgenieten,
van 18 uren,
toen viel ei^ vp
t uitzicht
meer
maar schoenpoetsers
straten werden bloemen verkocht; rozen, anjers en mimosa,

s nacits hooide ik in de diepte het ruischen van cle golf voor haast geen geld. leen kleine jongen kocht eerst een
van Aapels p ik vergeet nooit de verrassing bij 't opstaan, bouquetje
violen en ging toen zijn schoenen laten poetsen.
toen ik daai m de verte die blauwe golf zag, links de Yesiu'ius Zou een Hollandsche jongen zich ooit daaraan bezondigen ;
onder de sneeuw en tegen de

1 )oor de stad wandelden wij

helling onder't hotel de sinaas

naar de zee, 't was een le

appels, de bloeiende eucalyp
tus en de lang verwachte

vendig bedrijf bij 't water.
Langs de heele kade zaten fle

cactussen. En

dat alles in

donkerin-uine Sicilianen met

Januari. Wc bleven er maar
twee dagen en maakten kruis

bloote iieeneit en opgestroojite
mouwen

tochten door de stad en voel

den ons zoo zorgeloos onder
al die lachende

netten

te

boeten,

hielden liij 't werk de kapotte
jrlekken jnet hun grooten teen
in de hoogte en als de netten

uinrnuMw

utmiiuu

menschen.

En nu zijn we op Sicilië. We
hadden ons voorgesteld, het
eiland voor ons te zien opdoe
men en de zon te zien op

klaar waren hadden ze een

merkwaardige vlugge manier
ze 0J3 te rollen. Telkens met
een zwaai sloegen ze die o\-er

gaan, maar de zeeziekte iiaalde
een streep door onze rekening,
en de eenige gedachte,die door
mijn hoofd bonsde was ,,vedere
Napoli e poi morire!" 1. was

hun hoofd, zoodat de netten

oc'er rug en .schoudershingen
en als ze hcelemaal opgerold
waren, namen ze de netten

weer met dezelfde handigheid

niet zeeziek en schreef in haar

van zich af en brachten ze

aanteekeningen; ,,Bij het na
deren van het eiland hooge
zonomfloerste bergen, diep
uitgesneden ravijnen, waar
doorheen het zonlicht speelde.
Een wild romantisch gezicht

weg op wagentjes.
Nu zijn
we op 't punt \'an te vertrek
ken. Na een nacht slapen zijn
we aardig bijgekomen en \ erheugen ons op Girgenti Nog
maar () uur sjioren, dan zijn
we juist een week (.nderweg

met sneeuw in de schaduw.

geweest.

De zee was nu kalm geworden,
men voelde zich in 't veilige
grondwater van de golf van
Palermo !" SI Gelukkig maar 1
't Genoegen had 15 uur ge

Maandag,15]
aniiari ig2j.
Ik zal eens probeereii. je
een indruk te geven \-an 't

duurd ! Wij hadden gehoopt,

land tiisschen Palermo en hier,

den trein naar Girgenti nog
te halen, maar die was weg,

kig zijn, want 't was alles

maar 't zal wi'1 heel gebrek

en op goed geluk kozen we

zoo

den omnibus uit van het Hotel

totaal verschillend van klein
dierbaar Holland. .Vllereerst

des Palmes, om

voor den

recV'ii we langs de kust, door
boomgaarden \an sinaasajijiels en citroenen, vol vruch
ten i'ii o]i den acht( rgrond d-e

den vasten wal. Vooralsnog
was 't een toer om ^'an lioord

af te komen. Onze boot werd
bestormd door Sicilianen.Man

vrouwen, die kwamen kijken.

blaiiwi' zee. C actussen, wa.ir
Foto C. Stecnbcrgli.

het gebouw DER HOLL A XDSCHE .1/.-1.1TSCH
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En op de kade onder ons een

bont gewemel van menschen

en dieren. Karren, beschilderd met

DEUR IN DE BIIH.IOTHEEK-KAMER.

bonte tafereelen, ezels

l-in

met roodekleurige
tuipn,lompen
versierdenmetoverpluimen
en belletjes, kin
alles .scheen die heei lijke
't Zuiden."''^'^Het'was
SI Het was alles
zon van '?''Sn
alles zoo
zoo boeiend,
boeiend, dat
dat we
we
kina vcmiiteii van Imord at te gaan. Tromvens, 't gmg bijna

k' S de „condnltnrc" van de omnibus droeg ons

leiterl k door dë nien.g.e been,
»J^Vntc™
vechtende pakjesdragers van ons af en bezoigclt ons een
■ ia .laak n! aijn tn.o. Door lanen ™
reden we naar

't hotel en werden allerceist bcgioct looi ccn

neger, die, zuiver

voor

decorum, hier in de gang staat. Hij

m vuurroode jas met gouden

draagt ec

blauwe iiroek, en

tanden. Hij lacht

zoo

\-an de natuur. In "t begin
\-an de reis nog niet zoo ; loi n

te vinden. Heerlijk vooruit
zicht, een stilstaand bed aan

gen, kinderen, die liedeklen,

en

treft liet groote en eenzame

eersten nacht een onderdak

nen, die pakjes wilden dra

o\-erweldigend

hard
^witte

als hij lacht, ziet men een iijpaic, Daar
minzaam tegen
eiken
•"'X'uïfên
lecn-t ons
zijngast.
eigen taal

S:tk:LSk:kï"i.S''.i'vi"Stervan geboorte, maar

BPIJ

zich geraniums doorheen slin-

gerden, groeiden langs de

spoorlijn.

Later, bij '1'er-

minc- Inu'rese, toen de trein

van de kust afboog, kwamen wij in de bergen en \-erdwenen de
boomen, alleen hier en daar bij de stations waren eiicalyptusboomen gejilant tegen de muskieten. Het was een onmetelijk
golvend terrein, keurig bejiloegd voor de rogge. Ojivallend isde

gele kleur. Maar de kleur van de rotsen is grijsachtig wit.
Het land is hevig romantisch, \-ooral door de grillige rots
blokken, die versjireid oji de bergt n liggen en als gestalten
tegen de lucht afsteken. Hier en daar zagen we menschen
op ezels door de valleien rijden, altijd in shawls gehuld,
geruite of grijze shawls en de ezels zwaar bejiakt. P>ij Rocca
palumba zagen we een aardig tafereel : een knecht, die zijn
heer \-an den trein kwam halen. Hij stond met twee ezels te
wachten oji een lieuvel bij 't station. Toen de Heer bij hem

kwam, werd de bagage op de ezels gebonden, de knecht
gooide hem een burnotis om de schouders, handig wipten
zij ieder op hun ezel en wij zagen hen wi'grijik'n, hun scherjie
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profielen afstekend tegen de luclit. 83 Dc; steden liggen meestal
()]) de bergen gebouwd, dat was een \'erdedigingsiniddel.
I-ien

verbazende aantrekkingskracht had \'oor f)ns

de

Monte t ammarata met twee besneeuwde toppen en we

hel)ben al 't plan gemaakt die te gaan bestijgen, 't Is niet
ver van hier. 83 D(> lucht is heerlijk verfrisschend, berg en
zeelucht tegelijkertijd. Na Cammarata kwamen wij in 't
district \'an de zwavelmijnen en een \-riendelijk ingenieur,
die met ons rei.sde, vertelde ons alles van de zwa\'elbewerking

en wees ons de verschillende mijnen, waar we langs spoorden.
Ook zoutmijnen. Hij leerde ons de namen van de boomen,
met ons conversecrende per dictionnaire; hij zocht goedig elk
nujeilijk woord voor ons op en spaarde geen moeite. Wij
.spo(n'den door wel 10 tunnels en passeerden ettelijke rivieren,
de meeste met vrij laag water van een geelachtige kleur.
Toen wc uit den laatsten tunnel kwamen, zagen we op eens
Girgenti liggen, een groote
■stad op een berg, van geel
witte stcenen gebouwd. Wij

'misschien
boA'en de

io-jari,gen knaap, ca'U ixissagdertje. Met de hand

,oJn staarde luj naar de z.ch x aag boven den tnl-

leffende kust. Zijn gedachten \ logen naai
wat
daarachter, naai het dorpje, waar hij alkes, wat hij

lenden horizon A'er

het land

lief had, achterliet. Daiir was iiij

waarmee hi' altijd ravotte, totd.it

inlandertji .

bmgai
0011 nri tir weken i^eledeii zt ide, dat
— hij, weg. moest,• • naai
i

pore om te leereii. Hij moest m.V-r worden clan zi|n kamemad-

sten AA'at
es die - niet • AAI
Avisten
lezenj;/t.u-eest,
en schmven
JVader
' wat p]jj
en dien uas.
nacht83hadTohijn
dat zei, Avas hij erg

gedroomd A'an een groote stai 1, waar alk'en maar blanda's
Avoonden,

In dien drofim aauis 'alles

iieerlijk. S3 Een zuster

lij o|)
van \'ader had hem gehaald en nu was hij
o|) weg naar de

groote

stad

Maar hoe vc-rder hij A'an zijn doipje ging,

hoe minder hij aan de mooie stml daciit. Hij A'erlangcle
terug naar \'ader, naar Moeder en naar ziju makkers. 83
De -stuurman keek droomerig
naar den knaaj), flie daar zoo
stil

stond

te

staren

eui

te

jX'inzeii. Plotseling echter zag
hij, hoe het bruine figuurtje

reden in een half uur van 't

station naar 't hotel, dat een

zich strekte, de armen ophii'f
en in een sierlijken boog weg

onvergelijkelijk mooie ligging
heeft

als ('én der
\'afler hem

in een toovertuin met

sprong A'an het tentzeil en

sinaasappelen en mandarijnen
en cactussen en alle soorten

onderdook in de zee. 83 Ea'cii

van Zuidelijke bloemen, een
groot bed ruikende violen,
waarvan de geur ons tegenwaait door cle openstaande

machinetelegraaf

ramen

van

de eetzaal.

stond hij star, A'erbaasd. Toen
greep hij den handel A'an de
teruit".

Het

,,Man

83

hier is en op de Grieksche

Tempels en de heele vallei van

üA'er

hier tot aan de zee is als een
wit en roze wolk van bloeiende

AA'oorden

amandelboomen.

rust

was

boord!"

klonk

handel.

tot

den stuurman,

rukte hij aan den telegraaf-

Men zegt,

uit !"

dat Januari de mooiste tijd is
en ik kan mij nauwelijks voor
stellen, dat 't nog mooier zou
kunnen zijn. We zijn verlan
gend, om wandelingen te ma
ken, maar vandaag houden
Aveons hoofdzakelijk bezig met
het uitpakken van de koffers
en 't lezen auui de post uit
Holland, die we bij aankomst

,,\'olle kracht, A'óór-

X'ei'A'olgens nam

hij

het
stuurrad
uit
de han
den A'an den A'erblnften roer

ganger. 83 OjA de jwomenoir
A'erschenen

ik'n A'oor één de

jiassagiers met slajierig ge
zicht. Men Ai'oi'g eikander
Avat

i'i' aan

den

hand was.

enkelen AA'ezen en riejAen naar
den drenkeling. 83 Het schip
draaide bij. . .Sloeji strijken!"
klonk het beA'i'1. Dat gaf

A'onden. Maar we kunnen niet

laten, telkens cA'en op't bal
kon te gaan staan, 't is pre
cies een Japansche lente. En

een heel gedoe. Onder aanA'oering
Averkte

dan te denken, dat we Acr-

om

De

over het schip. De kapitein,
Avakker-gi'schrokken, snelde
de brug op. Met een nijdig ge
zicht en eenige A'ei'Avijtendc

W'

zoowat een uur gaans van

jaar

rukte

verbroken. De telegraaf rin
kelde,
de
schroef
sloeg
achteruit en wierp het zogwater hoog op. De kreet:

hotel ligt op een afgegraven
helling van de Rupa Atenea,
de hooge rotsachtige berg,
waarop ik het uitzicht heb
van mijn kamer uit. De andere
kamers zien uit op de zee, die

leden

en

dien op ,,\ olie kracht ach

dezen tijd

zen

Aan
een

den bootsman
zt'stal matro

koortsachtig

aan

een

der booten. De jiersenning

schaatsenreden!

{Wordt 'reriv'gd).

Foto C. Steenbergh.

moest

HET GEBOUW DER HOLL.INDSCHE .lIA.iTSCHAPPI/

ten

VERLANGEN.

er

ai,

touwen moes

los. De daA'its draaiden

VAN WETENSCHAPPEN.

naar buiten, de sloep zakte

EEN DER WANDEN IN DE BLAUWE ZAAL.

op het water en stootte af.

OVER de JaAm-zee, wier blauwgroene kleur hier en
(Histoiusch).

daar door witte schuimkopjes verbroken Averd, beAvoog de K, P, M,-stoomer zich licht schommelend
voort, 83 Het Avas stil aan booi'd. De passagiers deden
hun middagslaapje. Uit de kaartenkamer trad de Avachthebbende stuurman de brug op en knipte met de oogen tegen
het door de witte dektenten fel Aveerkaatste zonlicht. Ook

hem plaagde de slaap, en een bittertje uit den in de kaartenhut verdekt opgestelden ,,vierkanten pot" is nu juist niet
het beste middel daartegen. Tegen den stander van de
machinetelegraaf geleund zag hij neer op het A'oordck. 83
Ineens klom daar een lenige gestalte op het oA^er den bak
gespannen zeil en een naakt, bi'uin figuurtje stond boven het
;schip en tuurde over het Avijde Avatervlak, Het Avas een

man

en

aan

telde:

brug A'an
naar

den
kruin A-an

de

^ (lelijk op trokken de zes

riemen, de bootsman stond aan het roer

,,h-en, tAAoé, een, tAvt'e, . , . 83 HoAen op de
den stoomer zocht de stuurman met den kijkeiknaap. Een kleine, bruine stip, nu eens op de
een golf, dan Aveer even Aveg in i-en dal

De

stuurman gesticuleerde, wees. De bootsman begreep en stuurde
m de aangegeven richting. De pas.sagiers leunden over de

veischansmg en nepen onA'erstaanbare Avoorden Ou de
(mderbrug stond de tante wrong de handen en snikte zacht.
83 En op fhnken alstand A an het schiji zAvom een bruin fi
guurtje met stcA'ige slagen oji de kust aan, die daar A'er
weg aan den einder trilde.

alles

naar
naar

A'er
Daar la zijn dorp, daar Avas
Avat hij lief had. Weg wilde hij A'an dat schip, dat hem
die gioote stad zou brengim, dit Atad, Avaar hij eerst zoo

bereiktr Ataun
vm-'m zijn T
haatte.
81'Toen
hem
bereikte,
slagen met zoo
krachtig
meer.deDebootmatro-
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Cliur d ol ii

het Rijk der Twee Siciliën.

^

t zwemmen 200 snel hijverder
te komen
en evno
ooi ft te
kon. weer
Hij boven
won niet
teru?

wUden IdnddTd
matrozen dieliem pakken
fn^lnl-t^ b' 1 1 V V*"' J^wartier nadat hij over boord spronp
l'" 1hij was, spartelde
boot.smanliijhem
de sloep te trekken, Uitgeputt eils
no^mtegen

Drie man droegen
hem den \-alreep op. Bovi
5oven waclitte zijn tante met een geluk-

kigen glimlach

, 1 tj, de
1 knaap
1
°Pnogmaals
P"
Maar te
nauwelijks
ti.ichtte
over boord
springen.losgelaten
Hij slaag

de daar niet in en sloeg en schopte als een
be
een bezetene. Op
bevel van den
' 1
*te beschermen.
b'^Pitem
bond men hem, om hem tegen zichzelven
rmen. Toen men hem zijn hut binnendroeg,

wendde hij nog eenm aal zijn groote, met tranen gevulde
■oogen naar het bergland daar ver weg
In Singapore

gingen zij ^•an boord; zijn

raat. Zelfs komt Karei \' in 1529 te Monaco aan wal. en ver-

lilijft hij daar eenige dagen, terwelker gelegenluhd hij alle
Monageezen in den adelstand zou hebben \xThe\'en. SQ In
1641 kwam het beschermheenschaj) aan Louis XIII, door
een soort kleine staatsgreep, aan welks succes twee inboor

lingen met de ook thans nog in deze streken bekende namen
van de Monh'on en Rey, den
voornaamsten

den lach haar luiisgenootcn,

adelstand werden

telijke droefheid in dien blik. . .

^ I Toen de K, P. M.-lijner

1793, toen de Fransche een-enondeelbare Republiek besloot
het gebied bij Frankrijk ti'

kwam hij nogmaals aan boord.
A-ermagerd, verzwakt, maar

met van geluk stralende oogen:
hij ging terug naar huis !

'trekken, en beide streken on

der het departement der Alpes

F. Meder.

Maritimes

Het is wel merkwaar
denis van Menton.

\'ersailles het zouden
herstelden

dig, dat een plaats als

is,en uiteen tijd stamt,
waarvan op vele andere plaat
sen langs de Middellandsche
zeekust nog talrijke sporen
aanwezig zijn, zeer weinig
werkelijk oude restes uit dien
tijd heeft aan te wijzen.
Smalle straten, kronkelige en
nauwe stegen — zouden wij
zeggen —, bedekken wel den
geheclen uitlooper der heuve

F'ransch protectoraat, maar
onder dat van het Koninkrijk
ram Sardinië.

SI Dit zou in

direct de reden zijn van latere
onlusten, toen in iSgcS, de zich
in dien tijd ontwikkeld heb
bende steden Menton en Ro

quebrune ojDstonden tegen het
gezag van den \'orst Honore
en zich als \'rije Steden
onder het protectoraat \-an
het Koninkrijk \-an Sardinië

len, welke de Baie de Garavan
scheidt c'an de Baie de l'Ouest
— samen de Golfe de la Paix

stelden. De oorzaak ^■an deze

breuk wordt \-eelal toege
schreven aan Sardijnsche in-

\-ormend, — maar in dit com

plex is maar weinig te vinden

trigues. bevorderd door \-er-

van wat c'óór irioo dateert,

schillende ma;itregelen \"an
dwang, liet \'olks\-oedsel be
treffend, cal uitgevaarc'igd

op wat oude bouwvallen na
van het oude kasteel van Jean
11, een der prinsen van Mo
naco, dat gesloopt werd door

weer ten offer viel

doen.

de Grimaldi's als

\"orsten van Monaco, echter
niet, zooals deze wilden, onder

Menton, welke zoo oud

laatste

bracht. Edoch de

Weensche congressisten, die
toenmaals Europa's grenzen
\'aststelden, zooals een groote
honderd jaar later die te

Iets over de geschie

oprichtte, welk

verhecxn.

Zoo bleef de toestand tot in

Singapore opnieuw aandeed,

eeuw

hadden

De Spaansche bezetting werd
weggejaagd, en de IT-ansche
kwam er \-oor in de plaats.

in de wijdte. Irr lag onme

17e

stoot

gegeven en daarvoor in den

hij keerde zich om en staarde
o\x'i de ha\'en, over de zee

Honore 11, die er een grooter

Zoodoende \'cr van hunne

bezittingen geraakt, besloten ze deze wederom te \-erkooj)en,
zoodat ze in ijqb hunne Heerlijke Rechten op Menton,
Puijrin en Roquebrune tegen een som van ibooo gouden
florijnen overdeden aan Charles Grimaldi, Ihjgeiiaamd di'
Groote, die datzelfde jaar aan het hoofd zijner ,,arbaletriers"
in den strijd bij Precy gewond werd. SI Na dien loojDt de geschie
denis van Menton, gelijk met die \'an Monaco oji. Ruim een
eeuw,van 1524 tot 1641, staan beiden onder Spaansch protecto

tante liegroette met een blij

kasteel in het begin van de

153

door den
naco, die

\'orst
echter

\'an
ini't

Mo
dezi'

bejralingen blijkbaar meer het

Foto C. Sleenbcrsli.

HET MONUMENT VOOR CHKISTIAAN HUYGENS IN
den tuin van het gebouw der HOLLANDSCHE

MA A TSCHA PPIJ VA N WET EN SCHA PP EN

slachtoffer

werd

cain slcx'ht

uitgevoerde bedoelingen, dan
dat hij ten opzichte \-an zijn
\-olk snoode ge\-oelens scheen
te koesteren. Integendeel was

voor 't grootste deel, toen
TE HAARLEM.
de bastions geslecht werden
hij met de beste bedoelingen l)ezield, en wilde hij, allen ^■eren op die plaats een der vriendelijkste kerkhoven ver
keerden uitleg ten sj^ijt, meer de voedingsmiddelen ten
rees — georneerd met cypressen, en vèruitziend over een

zee van smaragd — die wellicht bestaan. . . . SI Want

algemcenc nutte aanwenden, deze monopoliseeren, ten einde

groot deel saamgewevcn met die van Menton. . . . Sinds

de Saraceenen in 975 door Guillaume 1, graaf van Pro-

eigen behoeften zou kunnen vtiorzien. Zooals men ziet was
Honore V een honderd jaar te \-roeg geboren en als nu deze

kwam Menton onder het beheer der graven van Ventimiglia,

zij de macht of het particuliere belang \-an enkelen, hoeveel

de geschiedenis der vorsten van Monaco is voor een heel

door betere verdecling er toe te geraken, dat het land in zijn

vencc, geholpen door Gebelin Grimaldi, werden vcijaagd,

zeer loofwaardige economie meestal nog schipbreuk lijdt, dank

Vazallen van de Republiek Genua. Deze verkoopen in 1177

ernstiger moest 't fiasco dan niet zijn ten tijde der Weensche
confcientie, toen men beu was van alle be\"rijdings- en ver

hun Heerlijkheid van Roquebrune, waarondei Menton en
het Podium-Pinum (wat men meent dat de tegenwooidige
Annunciade-hcuvelreeks is), behoorend aan den Genucx^s
^Tnto die in 1251 van Menton een gemeente maakt, het
wetsregelen toekent, en het dus als plaats de eeiste luggesteun geeft. Doch de Vento's kozen de partij van het huis
van Anjou, en trokken er met hen op uit, ter veroveiing

van

nieuwingsleuzen, welke volkomen door de F'ransche ixwolu-

tie en wat er oji volgde, in discrediet waren geraakt; in dezelfde
mate, waarop wc thans nog de breede strojihen niet heele-

maal goed verdragen kunnen, waarbij in chcc;; tijddebroederschajr en de \'rede worden geroemd, naast de nuchtere

ervaring daarmee de laatste tiental jaren opgedaan. Zooals
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men ziet: „plus que cela change, plus que cela reste la méme
chose
SI Het ondankbare volk heeft er natuurlijk
van gemaakt, dat de vorst in kwestie z'n geliefde onderdanen

vervalscht of minderwaardig koren te consumeeren gaf,
en de profijten daarvan zelf in z'n zak stak. Dat schijnt nu
eenmaal het lot te zijn \-an dictatoren in de volksN oedselvoorzieningskwestie! . . . . Men wijst U tenminste den molen,
waar het volk verplicht was z'n meel af te halen, nog aan,
op den weg van Menton naar Sospel, in de buurt van Castillon
....

De vorst zelf echter stierf niet lang daarna, teleur

gesteld in z'n hervormersideeën, en liet op z'n graf deze
woorden beitelen: ,,Hier rust degene, die Wel wilde doen". SI
lichter had de tegenstand, als gezegd, nog een politiek
staartje, namelijk, dat kort daarna de steden, Roquelname
en Menton, zich ahscheidden van het \'orstendom.

Hier

deden zich bijomstandigheden gelden, welke de konsekwenties van een verkeerd begrepen maatregel, grooter deden zijn,
dan wel in de bedoeling lag: het is namelijk gebleken dat deze
troebelen hing die afmeting niet zouden hebben aangenomen
als het koninkrijk Sardinië daarbij niet in 't troebele water had

IS- Huc iwque Italia, abhinc dallia". zoodat toen reeds

f sscbeSlmg -chen ^ de ^^.ide

m

■Dn4i wm'.Ï.Vustus' zich icrheft. of tenminste de bouwval

er ■ n ■ indertijd
als monument
ter hermnenng
■' opgericht
• dfi- Alpenvolken,
de Liguren
m 748,
aan de onderwerinng
— ligt o]i een lutttel aantal kilometi'rs \an Menton. Die
eerste ]iost

echter lag meer bij of oj) ( ap Martm. dan de

huidige oude stad.

Naden onder^.^ani'^der
Konieinr'n trokken
■■

ook de Barbaren, welke het Romeinscbe Kijk ten x al biaditen,

langs deze kust, en veel gelegenheid <.m tot bloei te komen

was er daardoor in dien tijd niet, noch de lust groot, om iets

te stichten. Zoo bleid tot de tiende eiuw deze stieek onder
't gezag der reeds genoemde Saraceeiieii, welk- ' \ an het feit

dat de groote wrbindin.gswi'gen er door liepen gebruik
maakten, ( ni rijns te Iic fien \ an alles wat ca Ian^"> kwam. . . .

SI Zijp dus nu de Saraceem n reeds lang x'eruwenen, cijns
geilt \'en van dtn doortrekkeiideii \'ieeiiideling woidt ti nog
Het lijkt me ( chtt r sindsdien heel wat gemakkelijker
wc 1 .
f',c worde n

Als men

de ruïnt s \'an het Saraceensche kasteel

willen visschen. Sardinië had,

()]) den toj) \'an een der toppen

zooals men weet, het protec

bij het dorj) St. .\gnes besclioiiwt Oj) 700 -Meter hoog,
onneembaar gelegen op de

toraat over 't Vorstendom,
maar

wilde

meer

de

baas

spelen over den verkeersweg,
welke over Menton, Roque-

steile boogtt n en aan den rand

den van hetVorstendom, kreeg

\ an af,gronden, welke, al zijn
liet ,geen lot o .M. diepe ravij
nen, toch niet bex'orderlijk
\'oor de gezondheid zijn als
je er in tuimelt, dan vraagt
men zich af, hoe met de pri-

-■t-' ■

brune en Monaco, naar het

graafschap Nice voerde. Door
te bewerken, dat de ge
noemde steden zich afscheid

het over deze, welke onder de

mitieve werktuigen uit dien

hooge bescherming van het
koninkrijk stonden, meer de
vrije hand. En dus moedigde
de hooge beschermheer de
afscheiding, zij het in het

tijd. dergelijke roofnesten
,gebouv\(l werden. Ook I4oque-

duister, naarstiglijk aan. Lang
heeft hij echter geen pleizier
er van gehad, want de gebeur

bewaard . . . .ojiex-enzoosteile
en
onbe.gaanbare
hoogten

brune

x'ersterkingen

aan, als een bijzonderheid xain
deze kusten, want er zijn in
Europa uit die tijden tal \an
nu-rkwaardige oxerblijfselen
in dezen ,geest te \ inden. . . .
maar bet feit blijft er niette

brune besloten, zich aan te

sluiten bij Frankrijk, waartoe
een bijzondere stemming ge

Saraceenschenedcrzetring,een
stukje Frankrijk. SI Om in
den nevel der eerste eeuwen,
nog een oogcnblik te \-erwijlen bij die Saraceensche neder
zetting, i'crmelden we, dat ge
bleken is, dat vóór deze, de

hebben

gebouwd. Ik haal dit wel niet

rijk opdoekte, en de ^'rije
steden Menton en Roque-

werd de oorspronkelijk dus

Castillon

Saraceensche

tenissen in Italië droegen er
toe bij, dat het oude Konink

houden werd, welke met bjq
op 695 stemmen dit besluit
bekrachtigde. Dit geschiedde
den I5en April 1860. Zoo

en

dergelijke o\-erbhjfselen\-an de

min ex'en waard om gerelex'eerd

te

worden.

Jhi

het

x'alt telkens weer oji, flat de
niensehelijke energie in die

tijden lang niet \dor de jioes

, i 4

•U

is

"31,

,geweest,

''-icb
,gen,

.«C

en

ook al richtte

op
al

andere
was

x'erlijnd 1 . . . . SI

ze

din-

minder

I hans \"or-

nien die oude luïnes groote
attracties \'oor de toeristen.
IX nuD- MEX'foy

jirachtige baai, reeds door de Romeinen Sinus Pacis genoemd,
een eeuw voor de komst dezer Mooren,al dooreen bende z.vwoo-

\"ers was uitverkoren als domicdie. De bijzondere ligging, welke
door de halve boog rotstoppen van om en nabij 1200 M. een
zeer beschutte en bevoordeelde situatie schept, zoowel uit een
oogpunt van veiligheid, als van klimaat, trok deze piraten
aan. Voordien hebben de Romeinen, welker groote x'crlhndingsweg tus.schen Italië en (iallië door deze streek, en langs
deze kust lieji, wel in de buurt ervan bij Kaaji IMartin een
militaire post gehad, welke op de wegen-lijst wm de Pro
vincies van het Keizerrijk teruggevonclen wonlt onder den
naam van Lumone, maar aan de baai zelf hebben de Romeinen

geen nederzetting gehad, in tegenstelling bij\'oorbeeld met
Xicc, waar in het toenmalige Cemeiielium (( imiez), \ele
rijke Romeinen een buitenhuis hadden. Zoodat in die tijden
reeds deze kust voor o\-erwinteren in aanmerking kwa.m.
Men beweert dus dat \'an 't Lumone der Romeinen, Menton
\'an heden zou gekomen zijn. Te gereeder neemt men dit aan,

daar de afstand er van tot laTurbie, en tot \'entimiglia (toen

maals Albintimilio) juist is opgegeven in de route-opgave
i'an Antonius. Merkwaardig is ook, dat daarbij aangegeven

I'.n, als nien \an dii- oude

, ,bijzondere
moppen
steen,
iieertuurt dat
in
het dal, heeft het zn
bekorin,g
te bedenken
in dien tiwschentijd dit uitzicht toch niet al te veel veranderd

zijn kan, en dat de oinle Haroen. de lx ruchte krijgsman
een Moor, welke deze .geheele streek aan z'n .gvzag'onderwierp, en op deze hcxigte een Christendochtt'r, A.gnes "•<■-

naamd, in z'n macht hield, en aanbad, niet heel \Vf l anders
kan gezien hebben, als hij z'n blikken waren liet \-an de

.
,,
- - transen
mo.gen al, in
dien
tijd wat olijfbo>schen
zqn
gevallen onder den
,
.
iiienige lieux-elheiling mog.- al
voorde, verbouwing
van wijn z'n
dichte loofbe<lekking ludiben
zien opofferen, maar de blauwe Mifldellandsche Zee; ,1e heu
velen van u-t reeds gemxande l'oditim Pinum, of di- Annun-

zijns ka stee Is ! 1 .1"

ciade de dalen van ( arei Borri.go, en C.ortho en de spitsen
xan ce Cranmif.nd, Muku-ier, Orso. Agel, of Mt. (.ro. lullen
aan dat xxijde uitzu-ht, dat he<len nog .h- spit. lx,ven s

d.m thans. . . . Alkxm de groeji rose huizin.gen. s.uuuge". eegd
<le baai beneden, aan <le momling ,ha- lx r.wtnxanen

n zu len tfxm niet te zien gexxxAt z.pi

aan het uitzicht met geschaad ludiben xx
beschaving hebben nog niet luxlemaal en

int

He ld

iji

eeuxxaai

oX'eiMl gelei'rd .
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dat bouwsels nog iets anders kunnen zijn,

dan een noodzakelijk kwaad. Het oude
kasteel van den Saraceen (en vele andere
burchten mede) zou, als forsch gebouude
lotsburcht, eer van 't tegendeel kunnen
getuigen.

Tom Schilperoort.

NACHTWACHT.

■S3 Hij Koninklijk besluit van 22 September
1847 no. 94 werd cene verordening der

Staten ^•an Limburg goedgekeurd, waar

bij de dienst der naclitwacht en in dat

toenmalige Hertogdom geregeld werd. SI
Overal, behalve in de steden Maastricht,
Roei mond en Venlo, waar bezoldigde
nachtwachten bestonden, zouden de man

nelijke inwoners die op i November den
leeftijd van 18 jaar bereikt hadden en

hun biste jaar nog niet waren ingetreden,

,,bij toerbeurt, tot den nachtwacht-dienst

worden opgeroepen en gehouden zijn om
die dienst gyalis te verrigten". Op dien
regel werden een zestiental uitzonderingen
gemaakt, ten behoeve o.a. van den bur

gemeester, de schepenen, geestelijken,
MENTONEESCHE VISSCHERS VOOR DE KUST.
kosters, studenten in de godgeleerdheid,
practiseerende genees-, heel en vroedmeesters, apothekers,
ik de heele tekst uit mijn hoofd kende, tot ik de rol, die ieder
gebrekkige en ziekelijke personen. Plaatsvervanging was hunner dien noodlottigen avond gespeeld had, getrouw had kun
toegelaten, behalve voor ,,tot wacht-Commandanten aange
wezen personen". Particuliere huizen konden tot nachtver

blijf voor de wacht worden aangewezen, als geen geschikt lokaal
binnen de kom der gemeente te vinden was. De nachtwachten
moesten ,,bij de ronden of patrouilles onder anderen: 1°.Zoo
veel mogelijk het oog houden op alle verdachte huizen. 2°.
De ter zake van misdrijven, aan hen verdacht voorkomende,
of in bezit van verdachte voorwerpen gevonden wordende

personen, in hechtenis nemen, mits zich echter gedragende
naar de bepalingen der wet. 3°. Hij gewaarwording van Irrand,
daar naar toe snellen,en voor hulp en handhacdng van policie
zorgen. 4°. Hij ontdekking dat aan het een of ander huis, deur
■of vensters of eenige andere toegang opengelaten zijn, de
inwoners daarvan onmiddellijk waarschuwen. 5°. Alles doen

en verrigten, wat tot in standhouding eener goede policie
kan medewerken". Wie zich, zonder van het houden dei-

wacht verschoond te zijn, daaraan onttrok, zou met een geld

boete gestraf worden. Zoo ook hij die de wacht in staat van
dronkenschap betrok, of zich gedurende den wachttijd aan
dronkenschap schuldig maakte, of ongeregeldheden of on
betamelijkheden beging, of de orde en rust stoorde, enz.

nen naspelen. 83 Maar alles tevergeefs, het meest nauwkeurige
onderzoek leverde geen resultaat op. Jimmie's verklaring bleef
mij een paradox toeschijnen. Als Isabel onschuldig was, was ze
onschuldig. Als zij er van geweten had, dan had zij er van ge
weten. lien tusschenweg bestond niet. Ln zoo moest ik mij
ten slotte hierbij neerleggen, ofschoon ik er geen stap verder
mee was gekomen, dan ik geweest was. 83 Het was mij een
bron van de grootste x'reugde en hoop, dat Hlunt onom
wonden als zijn meening had te kennen gege\-en, dat Isabel
onschuldig was; en ik stelde mij te\'reden met het feit, en
liet de Irewijsr-oering aan liem o\-er. Ln toch kon ik niet heelemaal de-gedac!ite \'an mij af zetten, dat Isabel, hoe dan ook,
bedwelmd was geworden, en dat Warburton meer van de
zaak afwist dan hij liet blijken. 83 Lcrst tegen het einde

der week kon ik Miss (Iregory weer bezoeken; want op
grond \-an mijn \erdenking op Warburton, bracht ik twee
dagen in Philadelphia door om een onderzoek in te stellen
naar zijn \-roeger leven, l-fij zijn patroon stond hij hoog
aangeschrcc'en als een zeer bekwaam apotheker; ook x'ernam
ik, dat hij zich veel bezig hield met de bestudeering \-an

spiritisme, gedachte-overbrenging, auto-suggestie en h\-j)-

■Ook telaatkomers werden beboet.
Mr. C. B.vke.

DE GEHEIMZINNIGE
DOOD VAN Mr. SERLES

IIv bleef den halvcn nacht op, trachtend

V)

door W. B. M. Fergusox.

die paradoxale bewering rnin Jimmie
te doorgronden; die twee zinnen, die
zoo lijnrecht tegenover elkaar stonden.
Hij geloofde in Isabel's onschuld en toch

kon de misdaad niet zijn gepleegd zonder

f

haar medeweten. Hem leek de daaruit

te trekken conclusie voor de hand lig

gend; maar ik kon geen andere oplossing
^•inden dan mijn op goed geluk geuite
bewering, dat Miss Gregory bedwelmd was
geworden. Hij had zeker gelijk, toen hij zei,

t

dat ik achteruit was gegaan, want hoe
meer ik er over dacht, hoe verwarder het

in mijn geest werd. 83 Ik zocht een steno

grafisch verslag op van de getuigen vei kla
ringen, bij de lijkschouwing afgelegd, en ik
bestudeerde iedere uiting van iedcien ge

tuige, trachtend den sleutel te vinden,

die' de deur tot dit geheim voor mij kon

openen. Ik las en herlas lederen zin, tot

IN OUD-MENTON, ACHTER DE RUE LONGUE.

notisme. Hij was een trouw Ix'zoeker van de séances \-an een
zeker befaamd medium waarvan ik wist, dat de grond hem
in New-York te iieet onder de r'oeten was geworden. ]\Iaar
wat zijn particulier leven betrof, daar was niets op te zeggen;
ol, ten minste, ik kon niets te zijnen nadeele ontdekken.
S3 Ik had niets gehoord van Jimmie Blunt. De ,,zaak Series"
nam nog steeds een eerste plaats in in de kolommen der
dagbladen, en een inter\'iew met ,,lierlijkcn John Carly"
waarin deze gewezen had op zijn theorie, dat de misdaad
door een inlrreker gepleegd was en verteld had hoe hij de
bos loopers had gevonden, had de zaak weer nieuw leven
ingeblazen. §3 linkele redacteurs van sensationeele bladen

wijdden heel wat plaats aan Mi.ss Gregoiy, die zij de aardigheid
hadden te betitelen als ,,de Geheimzinnige vrouw"; en plaat
sten diepzinnige, psychologische studies over haar. Voor
andere bladen diende ze als tekst waarop heele preeken
werden gebouwd, die handelden o\-er de verleidingen en
beproevingen waaraan een onbeschermd meisje, dat haar
kost moest verdienen, in een groote en slechte stad was
blootgesteld. S3 Toen ik eindelijk weer de kleine woning
in de West Strcet bezocht — het was \h"ijdagavond en
Blunt had nog nauwelijks
■\'ier-en-twintig uren om het
raadsel op te lossen, als zijn
uitdaging aan Cary geen leege
bluf was geweest ■— schrok
ik
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van

Isabel's

even goed als ik. „Hebt gij uw xri.nd, Mr. BhuM, gez.^d,
dat ik' hem gaarne eens zou spreken." \iocg zij 1. 1
Jawel. Hoe dat zoo, is hij nog met luei geuerst. Zij

schudde het hoofd. „Dus weet u nog niet, , at hij u onschu^
acht en dit \-an den beginne al gedaan beeft .

vc g

ze een kleur als vuur en werd daarop weer doodsbleek.

Zwijgend luisterde zij naar mij, toen ik haai m koit» \\<)oid(n

vertelde van onze herhaling van liet tnmrspel m liet luns
in de Tiende Straat. S3 Nauwelijks had ik gi'eindigd, of wij
hoorden een zacht schelletje aan de straatdeur; eii daar ik

het vermoeden uitte, dat liet wellicht jui.st (leg-■en \\ as over

wien wij .spraken, opende zij aarzelend de deur. He bleek
dat ik goed geraden had, want het was Dunt . . 11 daai ik

Isabel naar de vestibule gevolgd was, was ik getuige \ an de
eerste ontmoeting van die twee menscheii. .. joi m n ,i\ onc

mejuffrouw", zei Jimmy bele.'fd en nmii
"oed af inet
een zwaai, terwijl hij een dier hoffelijke buigingen maakte
waarvoor hij bekend was en die als een ander het gedaan tiad
— bespottelijk zou zijn gevonden. ,,lk ben zoo \ nj imjzelf
voor te stellen; mijn naam is Blunt. Blunt van del entiale

Recherche, mejuffrouw." Tot zoover gekomen, N iel zijn oog
op mij en ik voltooide de in

troductie. Ik zag, dat Isabel

vreesehjk teleurgesteld was
door

het uiterlijk \an den

beroemden

detective.

of

schoon zij dit niet toonde
toen zij ons voorging naar

voorko

men. Zij was zeer bleek en
erg zenuwachtig en had don
kere kringen om haar koort
sige, ingezonken oogen, die
spraken van gebrek aan slaap
en van de geweldige spanning
waaronder zij leefde. ,,Och,
't is niets anders dan gemis

den

kleinen

salon. Zij was

een meisje, dat. zelf flink en

ojienhartig.minachting wielde
voor een spoor van verwijfd
heid

en

affectatie

bij

een

man; Jimmie's mooie, feilloos
jiassende klei'iX'ii stoiitteii haar
af, ook zijn weinig zakelijke
wijze van optreden; zijn
kli'ine pasjes als \an een
dansmeester ; zijn gewild lispe

aan fri.ssche lucht en lichaams

beweging", zei ze met meelij
wekkend geforceerde luchtig
heid, toen ik onwillekeurig

len en zijn hoffelijke, bijna
bloemrijke wijze van sjireken.

iets zei over haar slecht uit

zien. ,,lk ben al gedurende
drie of vier dagen niet de
straat op geweest, behalve
eventjes 's avonds. Kr is in
zekeren zin beslag gelegd op

S3 \'oor een detective van de

Centrale l-fecherehe zag liij
er eigenlijk besjiottelijk uit;
als iemand van

zoo

bekwaamheid,

fotografische lens ontloopen—" ,,Ze hebben het recht
niet een moment-opname

moeilijke ,,Series-zaak" was
opgedragen, leek hij onmoge
lijk. Hij ^was inderdaad i-en
vreemdsoortiger deteeti\e dan

\'an

\

u te nemen tegen uw

wil", protesteerde ik. ,, U kunt

ze laten arresteeren." Zij
lachte vreugdeloos. — ,,Daar
mee kon ik dagwerk hebben,
Mr. Tynon. Als het geen foto

grafen zijn, dan zijn 't ver
slaggevers of speurders \'an de
een of andere soort. Vanmor

gen kreeg ik een vleiend aanbod

HET TEGENWOORDIGE S TADHUIS TE VLISSINGEN,
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om lid te worden van een \'ereeniging \-oor ("levallen \h-ouwen.
Ik zeg het niet om aanmerking te maken; maar daaruit zult
u misschien kunnen opmaken wat \-oor bezoekers ik zooal
ontvang. Het is gemakkelijker niemand toe te laten en niet

op den dag uit te gaan, alvorens mijn populariteit een beetje
gedaald is." ,,U moet een tijdje weggaan", drong ik aan.

,,Dat had u al lang gedaan moeten hebben. 1 racht u de woning

onder te verhuren of probeert u het contract verbroken te

krijgen. Ik neem op mij voor een nieuwen huurder te zorgen
en-ne — als ik Mrs. Gregory in eenig opzicht van dienst kan

zijn — financieel wel te verstaan —" ,,jawel, Mr. Tynon",
viel ze mij hoog blozend in de rede. ,,Het is heel vriendelijk

van u; maar wij kunnen onmogelijk \-an uw aanbod gebruik
maken en het is werkelijk niet noodig. In de eerste plaats
zou moeder niet weggaan — tenminste, zij zou het niet
noodig achten; en feitelijk doe ik dat ook niet. Ik — ik kan

niet wegloopen van mijzelf; mijn geest, mijn gedachten.

Kn ik 'd'il niet wegloopen", eindigde zij met een tijdelijkcn terugkeer van haar vnjegere geestkracht. ,,lk heb
niets gedaan. Laat ze zeggen en doen, wat ze willen, 't Kan

mij niet schelen." Dat was maar ijdele bluf en dat wist zij

dat

groote

liet huis. 's Avonds kan ik de

hem

de

ooit dooreen schrijvi'i'bedacht
was; en ik kon IMiss (iregory

best begrijpen toen zij mij
verwijtend, teleurgesteld, wan
hopig aankeek. S3 Jimmie
lieji om haar heen als een be
leefde cavalier; bood haar
een stoel aan. zette dezen

bij de tafel; raajrte haar
zakdoek op en gedroeg zich, in één woord, als iemand die
het er ojr gezet heeft haar minsten wensch te voorkomen.
Dit was geen gemaaktheid, ofschoon Isabel er blijkbaar

anders over dacht. Tegenover vrouwen trad hij altijd zoo oj)
— zelfs tegenover bekende misdadigers-figiiren had ik hem,

vaak hoogst beleefd zien optreden — en als hij den stoel zoo
zette, dat het licht ten volle op Isabel's gelaat \-iel, bewt-es

dit slechts, dat hij deed wat zijn beroep eischte met de
grootst mogelijke beleefdheid. SI ..Het spijt mij zeer, dat ik

niet eerder heb kunnen komen", merkti- hij op. terwijl hij
zijn vlekkeloozc gcmsleeren handschoenen xiittrok, ze \dor-

zichtig opvouwde en in zijn zak stak. Inmiddels bestudeerde

hij van achter zijn lorgnet-glazen — ook t'en van zijn gi-affeeteerdheden, want 't is gewoon vensterglas: hij heeft oogen

als een wdk
Isabel s gezicht in het sclu'i'pe lii ht waarin
hij haar had geplaatst. - ,,lk heb 't ontzettend druk gehad,
l \non. h.i wordt een groote weldadigheids-\'oorstelling \'oor
de nagelatenen \'an politie-lieambten georganiseerd en ik
zit in de commissie \an voorbereiding. Ik heb het heekkorps doorzocht om talenten te \'inden."
(IDerif/ \ crv('li,d).

