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TWEEDE HOOFDSTUK.

Het duistere geheim.

denoD hem rustten. Zijn oogen waren als vastgeketend aandooden vinger, alsof die een betooverenden dwang op hem
""°LaafSij dat ding eMis_bekijken" aei h.j dol.Het afschuwelijke voorwerp hem over deerd hem over de tafel heen

De stilte, die volgde op Kathleens verklaring, was een
erkenning van de logica dier opmerking. Het feit
dat de kraai den vleeschloozen vinger niet van de
overzijde van den Oceaan had kunnen meedragen,

bewees dat de eigenaar gestorven moest zijn binnen het
bereik van de vlucht des vogels. De oogen van al de aan
wezigen richtten zich gaandeweg op den man, die — het
zij George Glenister ver weg of dicht in de nabijheid was ge
storven •— zoo enorm veel had gewonnen door diens dood. Er
sprak een openlijke beschuldiging uit den woesten blik, waar
mee Kathleen naar haar neef aan het hoofdeinde van de tafel
keek. UitMrs. Coningsby's smachtende oogen sprak een zekere
begrijpende sympathie. De heereboeren met de roode gezich
ten en de sportieve dominee keken schuchter naar Mr. Stephen
Cole, die, na een kort oogenblik van verbluftheid, wedijverde
Kathleen in een beschuldigenden blik. Hij volgde het voor
beeld van het meisje, want hij keek naar haar, voor hij zijn
oogen op zijn gastheer richtte.

De eenige uitzondering op die oogenbatterij, gericht op Sir
Dudley Glenister, waren Lady Marrables, die volkomen kalm
een perzik at, en Dokter Willoughby Melville, die in gepeins
scheen verdiept. De geest van den specialist hield zich waar
schijnlijk bezig met een ingewikkeld geval dat hem wachtte
bij zijn terugkomst in Londen; hij stelde niet het minste be
lang in zijn onmiddellijke omgeving.

De spanning werd verbroken door Sir Dudley, die niets
scheen gemerkt te hebben van de onderzoekende blikken, die

„mJrron weerzin — waarop meer dan eenH.J b^beebdcnnn,
„auwkeung-i^ het Glenister wapen - de tujek.jpplRe grif-
fio'én"' zei hij. „Maar daaruit volgt nog met, dat dit (xeorges
rine is' of zoo ja, dat dit Georges vinger is . _ . , •

Ik'ben een eerste klas Sherlock Holmes , zei de jonge
Fr'ank Glenister. „Misschien heeft iemand Neef Georges^nngin Amerika gestolen en is ermee naar huis ^e^'l^cht^ L n
misschien hier in de buurt vermoord, binnen het bereik van
dien vuilen kraai". „„„.„„nejo-

Deze theorie werd ontvangen met een zacht, zenuw acht g
gelach. Het eenige bepaalde geluid, veroorzaakt door de woor
den van den knaap, was een krakende kuch, bijna een gegro
van meeningsverschil, van Z. Excellentie Stephen C one.

„Wat was dat, Coine? Wat zei je?" vroeg Sir Dudley met
onheilspellende kalmte.

,,Ik zei niets", haastte zich de staatsman te antwoorden.
Nu", vervolgde Sir Dudley, nogmaals de stilte verbrekend,

,,dit alles is zeer onaangenaam en ik beken eerlijk dat het mij
heeft geschokt. De kans is honderd tegen een, maar als het
ooit bewezen werd dat het de vinger van mijn neef is, dan zou
den wij onszelf nooit kunnen vergeven als wij de jacht zouden
voortzetten. Slechte manieren, nietwaar? Ik stel voor, den dag
als geëindigd te beschouwen".

Er was geen twijfel dat het voorstel overeenstemde met het
algenieene verlangen. De naburige heereboeren en de dominee
stonden snel op en namen afscheid van hun gastheer. Hoewel
even koel, waren Mr. Colnes afscheidswoorden wat langer.

,,U zult zeker stappen doen om deze zaak op te helderen",
merkte hij op, alsof dit iets vanzelf sprekends was. ,,Als mijn
invloed bij het Ministerie van Bmnenlandsche Zaken u van
dienst kan zijn, Glenister, kan je over mij beschikken".

Sir Dudley stak zijn handen in zijn broekzakken en stak
zijn kin vooruit.

,,Wat heeft het Ministerie van Binnenlandsche Zaken ermee
te maken?" vroeg hij ietwat uitdagend.

,,Best mogelijk heelemaal niets, maar heel veel, als het lijk,
waarvan de kraai het gruwelijke overblijfsel heeft opgepikt,
wordt gevonden. Het Ministerie van Binnenlandsche Zaken,
zooals je je zult herinneren, Glenister, is de Regeeringsafdee-
ling, die de raderen van Scotland Yard in beweging brengt.
Hetzij het lijk dat van je neef of van iemand anders is, zou het
een zaak voor de politie zijn".

,,Ik zal het onthouden, Colne", antwoordde de baronet wat
vriendelijker. ,,Je voorstel kan bruikbaar zijn".

Nadat de gasten, die niet op het kasteel logeerden, vertrok
ken waren, wandelden de anderen door de boschjes naar huis.
Dokter Melville, die verlof had gekregen den vinger te bewa
ren, ging naast zijn gastheer loopen, bij wien zich ook Mrs.
Coningsby voegde. Frank Glenister begeleidde om zelfzuch
tige redenen Lady Marrables, die gewoonlijk royaal met geld
was. Norman Slater en Kathleen liepen achteraan — buiten
het gehoor der anderen. Het gezicht van het meisje was streng
en hard.

,,Ik heb altijd wel gedacht, dat er boos opzet in het spel
was", sprak zij. ,,Nu weet ik het. Mijn broer is niet in Amerilca
gestorven. Dudley heeft hem vermoord en hij ligt onbegraven
ergens in het bosch".

,,Och kom! Je durft heel wat beweren", zei Norman, met
al den afkeer van een gezond, jong Engelschman voor het
abnormale en geheimzinnige.

Kathleen bleef op het boschpad staan en legde haar hand op
zijn arm.

,,Zie eens hier, vriend , sprak zij. ,,Ik houd heel veel van je
en ik bewonder je braafheid en moed. Maar als er ëén ding
is, dat ik niet kan verdragen, dan is het domheid. Als je
dom blijkt te zijn, zal ik niet alleen opliouden van je te
houden maar dan kan ik je missen — m alle opzichten ' .

,, \elnu zie dan in mij een wonder van scherpzinnigheid",
antwoordde Norman „Dat wil zeggen", voegde hij erbij, „ik
zal jotiw scherpzinnigheid weerspiegelen door alles te doen wat
je verlangt. Je moet met vergeten dat ik groot gebracht ben
hebbeA' detective, en dien sclujn je noodig te
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„Nu ben je een schat", zei Kathleen, haar minnaar weer in
haar gunst aannemend. ,,Het spreekt vanzelf dat ik niet het
onmogelijke verwacht. Je kunt niet alleen achter Dudley's
duister geheim komen, evenmin als ikzelf. Maar ik ben bang
voor mijn neef en ik kan misschien in gevaar verkeeren. Nor
man, als hij merkt dat ik den ondersten steen boven zal kee-
ren om zijn misdaad na te speuren. Ik zal mij veiliger voelen
als iemand, dien ik kan vertrouwen en die weet hoe laf ik
eigenlijk ben, de taak kent, die ik op mij heb genomen".

,,Als je het zoo beschouwt, zal ik je helpen — tot het bittere
einde. Niet dat er een spoor van lafheid in je is, Katty.
Dudley maakte ook op mij niet den indruk van iemand die
volmaakt onschuldig is. Een mengsel van bluf en angst, hè?
Heb je opgemerkt, hoe hij Colne aanvloog en hem toen weer
vriendelijk toesprak?"
De jongelui liepen verder.
,,Ik heb op elke buiging van zijn stem, op elke uitdrukking

van zijn gelaat gelet", antwoordde Kathleen. ,,Voor mij is het
duidelijk wat bewezen moet worden. Dudley lokte George on
der het een of andere voorwendsel uit Amerika naar huis,
vroeg hem stipte geheimhouding en vermoordde hem. Toen
moet hij met duivelsche sluwheid de bewijzen gemaakt hebben,
die de rechtsgeleerden der familie erin hebben doen loopen".
,,Gezonde redeneering", erkende Norman. ,,Wat is de ope

ningszet?"
,,Ik zal er op aandringen, onder bedreiging de hulp der politie

in te zullen roepen, dat alle mannen op het landgoed naar het
lijk moeten zoeken. Wij zullen zien hoe hij dat opneemt".

,,Goed, maar als ik ook mijn viool eens mag stemmen — ik
zou hem niet dreigen met de politie, voor hij beslist heeft ge
weigerd. En ik geloof dat ik hem zelfs dan nog niet zou drei
gen. Je zou er meer bij winnen als je de politie in beweging
zet, zonder het hem eerst te vertellen".

,,Je gaat vooruit", zei Kathleen, het idee goedkeurend. ,,Ik
zal zeer zeker hierin je raad opvolgen".
Maar het is niet hetzelfde zich iets voor te nemen en het

uit te voeren, als het spook van een vermoorde door den omtrek
waart. De gastheer van Beechwood Grange werd dien heelen
middag niet meer gezien, en toen hij eindelijk zijn gasten aan
het diner weer zag, was hij in zoo'n kwade bui, dat niemand
over de episode aan de lunchtafel durfde spreken. Hij dronk
veel wijn en snauwde tegen de bedienden. Mrs. Coningsby's
naïeve vleierijen schenen hem tot drift te prikkelen.
Niettemin ging Kathleen hem — toen het dessert op tafel
was gezet en de bedienden de kamer hadden verlaten — met
een kracht te lijf, die Willoughby Melville zijn dikke wenk
brauwen. in een peinzend fronsen deed samentrekken.

,,Ik vermoed. Neef Dudley, dat je een onderzoek laat in
stellen?"

Zij trok partij van een pauze in het gesprek om haar aanval
te beginnen.
,,Onderzoek? Waarnaar?"
De baronet richtte zijn met bloed doorloopen oogen op het

beschuldigende gelaat van het meisje.
,,Naar het lijk van mijn broer", was het antwoord. De tril

ling in haar stem bewees hoeveel zelfbedwang zij noodig had.
,,Als het je eenigen troost kan geven, zal ik de bosschen tot

in de verste hoeken laten doorzoeken", antwoordde Sir Dudley
met een gedwongen glimlach. ,,Persoonlijk zie ik er niet veel
nut in, te Beechwood te laten zoeken naar iets dat het Hooge
Gerechtshof verklaard heeft begraven te zijn in Lone Wolf City,
Montana".

De met tegenzin gegeven toestemming was meer dan Kath
leen had verwacht of gehoopt. Zij was gedwongen eenig ex
cuus te maken voor haar aandringen.
„Dank je, Dudley," sprak zij. ,,Ik hoop dat het resultaat

voor jou even goed een verlichting zal zijn als voor mij".
De baronet uitte een schrillen lach.
,,Dat is vriendelijk van je, nichtje", zei hij hoonend. ,,Je

bedoelt hiermee, vermoed ik, dat je hoopt dat een lijk gevon
den zal worden, hetgeen de achterdocht van mij zal afwenden,
daar ik een aanleiding tot den moord gehad zou kunnen heb
ben. Nu, het zou mij ook volstrekt niet spijten als dat het
eind van dat gezeur was, ofschoon ik geen oogenblik veronder
stel dat er iets op het domein van Beechwood gevonden zal
worden. Die verwenschte vogel kan wel tien mijlen ver ge
vlogen zijn".
De woordenwisseling werd afgebroken door het binnenko

men van den butler.
„De brigadier van politie uit het dorp is hier gekomen, Sir

Dudley, en zou gaarne willen dat u hem eenige oogenblikken
te woord stondt", verklaarde hij.
Het gelaat van den ouden bediende was even ondoordring

baar als een granieten muur, maar Melville, de opmerker, zag
dat hij een glinsterenden blik wierp op Kathleen, om te zien
welke uitwerking zijn woorden hadden.

Sir Dudley uitte een vloek en maakte geen enkele veront
schuldiging hiervoor.

,,Vraag hem hier te komen, Hinkley", zei hij. ,,Ik kan ver
moeden wat hij verlangt en wij zullen er geen geheim van ma
ken".

„Zoo, Richardson", vervolgde hij toen de typische in het
blauw gekleede pummel bij de deur stond. ,,Kom je over dien
vinger spreken?"
,,Neem mij niet kwalijk, Sir Dudley, maar zoo is het onge

veer", antwoordde de brigadier. ,,Het is mijn plicht inlich
tingen te verkrijgen".

,,Zeker", zei Glenister vriendelijk. ,,Wil je hem meenemen
en een gerechtelijk onderzoek erop instellen?"

,,Er is niet genoeg voor een gerechtelijk onderzoek, mijn
heer", zei de politieman plechtig. ,,Maar het is mijn plicht hem
mee te nemen".

,,Misschien zou u aan het verlangen naar iets griezeligs van
dezen waardigen politiedienaar willen voldoen", zei Sir Dudley
tot Willoughby Melville.
Deze stond op en verliet de kamer.
,,Mijn vriend. Dokter Melville, heeft dit stukje been onder

zocht", ging Sir Dudley voort. ,,Beroepsbelangstelling, be
grijpt u? Een glas port, brigadier?"
De brigadier kreeg een glas port en dat was het eenige re

sultaat in een geval, dat scherper hersenen dan de zijne zou
bezighouden.

,,Je bent er als de kippetjes bij, Richardson", zei Glenister,
den man in uniform met vriendelijke goedkeuring aan
ziende. ,,Hoe heb je gehoord van onze vondst van hedenmid
dag?"

Brigadier Richardson smakte met zijn lippen, en zette het
leege glas neer op het buffet. ,,In de uitoefening van mijn
functie, mijnheer", zei hij eerbiedig en nederig glimlachend.
,,Het eenige wat wij mogen zeggen is, dat wij bericht daarom
trent hebben ontvangen. O, dank u, mijnheer. Wij zullen er
goed zorg voor dragen en de ring zal u mettertijd teruggegeven
worden".

De laatste woorden waren gericht tot den Londenschen spe
cialist, die de eetzaal weer was binnengetreden en hem een
klein pakje overhandigde.
,,Ontvangen inlichtingen beteekent niet hetzelfde als ge

ruchten, hè brigadier?" vroeg Dokter Melville. ,,Iets meer be
paalds, hè?"
De arme Richardson zocht in het spottende gezicht van zijn

ondervrager naar een verborgen meening, vond ze niet en een
opmerking omtrent zijn ,.plicht" stamelend, nam hij onhandig
afscheid. Bij de deur bleef hij staan en keek om.

,,U laat zelf een onderzoek op uw landgoed instellen, niet
waar, Sir Dudley?" vroeg hij nederig. ,,De politie zal haar werk
doen op de aangrenzende terreinen."

,,Zeker". De eigenaar van Beechwood Grange wuifde joviaal
met zijn hand. ,,lk zei dat juist tot mijn gasten toen je hier
kwam, brigadier. Ik zal morgen lederen man op het landgoed
op een deugdelijk onderzoek uitzenden".

Melville's oogen keken zijn vroegeren patiënt aan, in een po
ging om deze plotselinge verandering van humeur te begrijpen.
Want de toestemming tot een onderzoekingstocht, even te vo
ren zoo met tegenzin gegeven, werd den dommen politieman
voorgesteld als een vrijwillige daad, ondernomen als een vrome
plicht, dien hij nooit had willen ontwijken.

,,Zoo", mompelde de beroemde arts. ,,Er zijn onderstroo-
mingen in een rivier waar eigenlijk alles glad moest loopen. Dit
zal een raadsel zijn met twee oplossingen, die beide waar zullen
zijn. ' [Wordt vervolgd).

Ontvangen boeken.
I urkciiburg's Zaatlhaiulel te Bodegraven zoiul t)iis ziju geïllustreerde prijscourant

voor 1926. — Van de firma van der Eist & Matthes te Amsterdam ontvingen wij
haar Land- en I uinbouwkalender 1926, met land- en tuinbouwkundige gegevens
op elk der 52 bladen; van den uitgever J. B. Wolters, (ironingcn^—den Haag de
deeltjes Plantkunde IIa door Dr. J. Botke, en Bemestingsleer door J. M .L. Otten
1. i. (2e druk), der Nederlandsche I^and- en Tuinb(.)Uwbibliotheek.
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GEZICHT VAN DE MAASKADE OP DE MAAS EN DE BOOMPJES.

ROTTERDAM.Rotterdam, eerste havenstad van ons land, stad
van durf en ondernemingsgeest, van energieken han
delszin, is niet een móóie stad. Welk een sterke tegen
stelling met den vroegeren mededinger Delft, welks

haven het opslokte . . . Is het de ietwat eenzijdig op het
behalen van stoffelijke voordeelen ingestelde geest der Rotter
dammers geweest, de geest die begint op te leven in de tweede
helft der i6de eeuw, welke reeds vroeg aan Maas en Rotte een
stad doet groeien, die het oog maar matig bekoren kan? Wie
slechts iets van haar verleden weet, en wie niet blind is voor
de schoonheid, die haar behouden bleef, zal terstond ontken
nend antwoorden, zal terstond vertellen, dat slechts 19de
eeuwsche smakeloosheid, 19de eeuwsch vandalisme en igde
eeuwsch gebrek aan zin voor eischen van stedeschoon — zoo
krachtig zich openbarend omdat Rotterdam het ongeluk had,
juist in de 19de eeuw tot geweldige ontwikkeling te komen—van
een mooie Hollandsche tweederangs rivierstad een der leelijkste
steden van ons land hebben gemaakt, toen zij een van Hol-
land's grootste steden werd, een stad van wie sommigen — niet
geheel juist en billijk — beweren, dat zij een gruwel voor het
oog zou zijn, als niet de schoonheid van haar rivier en de
indrukwekkendheid van haar levendige havens gedeeltelijk
goed maakten wat het overigens geschonden en leelijke stads
beeld bederft. SI Want oud-Rotterdam is mooi geweest, en de
jongste helft van dit oud-Rotterdam is nog thans niet zonder
schoonheid; maar omgeven door verknoeid alleroudst-, grou-
welijk-leelijk 19de eeuwsch- en minder leelijk maar kleur- en
karakterloos 20ste eeuwsch Rotterdam, is ze niet bij machte,
den indruk, dien het groote geheel op den bezoeker maakt,
gunstig te beïnvloeden. SI Met het bovenstaande is tevens ge
zegd, dat er vier Rotterdammen zijn, elk zich door aanleg en
aanzien meer of minder scherp van elkaar onderscheidende. •—
Daar is dan in de eerste plaats het Rotterdam der middel
eeuwen, gegroeid uit de nederzetting van visschers aan beide
zijden van de Rotte nabij hare uitmonding in de Maas, ten
noorden door kasteel Weena, ten zuiden door kasteel Bulger-
stein beschermd. Tegen het [midden der 14de eeuw schenkt
graaf Willem IV het Rotte-plaatsje stadsrechten; het ontvangt
dan ook het recht een vaart van de Maas naar Overschie te

graven, waardoor het — nadat de tegenstand van Delft was
overwonnen — in verbinding kwam met een rijk achterland,
een behoefte waarin de Rotte, het onbelangrijke water zonder
belangrijke dorpen aan hare oevers, kwalijk had kunnen voor
zien. De versterking van den Maasdijk, — de Hoogstraat —
en de verandering van den loop der Maas, die haar wijden boog
nabij den Rottemond wat kleiner gaat maken zoodat de jonge
stad door aanslibbingen en zandplaten van haar wordt ge
scheiden, doet de beduchtheid voor de groote rivier wat af
nemen, en de Rottestad groeit in driehoeksvorm uit tot Maas
stad. Aan de Zuidzijde, buitendijks, behoort nog een smalle
strook tusschen dijk (Hoogstraat) en Steiger, tot dit Rotterdam
de middeleeuwen, dat door de Rotte in twee ongeveer even
groote helften wordt verdeeld. SI Die Rotte was eeuwenlang
het schilderachtigste van oud-Rotterdam. Als bij de nóg be
roemde Voorstraatshaven te Dordrecht ontbraken bijna overal
de kaden, rezen de achtergevels der huizen van Oppert en
Lombardstraat, met hun teekcnachtige uitbouwsels, uit het
water op. Evenwijdig daaraan liepen aan de West- en Oostzijde
twee grachten, de Delftsche vaart en de Botensloot, die oor-
spronkelijk wel een dergelijke rol zullen hebben vervuld als de
Nieuwe- en Oudezijds \ oorburgwallen te Amsterdam. De
RotteiMnding, de z.g.n. ,,Kolk", behoefde, ten gevolge van de
aanslibbingen, verlenging, en de ,,Oude Haven" ontstond.
Een grachtenrijk stadje, een echte rivierstad zonder markt
plein als centrum; een overwelving ter plaatse van de kruising
van Rotte en Steiger, ziedaar de Markt waarmee Rotterdam
zic vergenoegde. Een schilderachtig stadje — w-e zouden het
ons kunnen voorstellen ook als oude prenten van verdwenen
.schoonheid met onz,c verbeeldingskracht te hulp kwamen —
in welks hart, aan den rechter Rotte-oever, het voornaamste
bedehuis der stad, de St. Laurenskerk, oprees boven de huizen

er m we vaart toenemende burgerij. SI De Maas verwijdertzich van de stad, gelijk zij zich van Schiedam verwijdert. Maar
scheirEn Schiedam. la;it zich niet \-an zijn rivier
eeuw v\ eer naar haar toe. Dat begint al in de 14deeeuw, als de beide door aanslibbing ontstane eilandjes ter
ToZlfZri (ten Zuiden beUsdzomerkade met den naam \'isscher.sdijk) en de ooste-
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lijke waard, het Mandenmakerseiland, met woningen worden
bezet. Ook daarvoor lagen nog platen in de rivier. Maar de on
gunstige tijdsomstandigheden houden de burgerij er langen tijd
van terug, ook deze tot stadswijken te vervormen. SI Nog in het
midden der i6de eeuw strekt de stad zich aan de Zuidzij de niet
verder uit dan tot het water van de latere Blaak en Nieuwe
Haven. Maar dan, kort nadat Bossu haar in rouw gedompeld
heeft, komt zij, onder de vaan van den opstand, tot een bloei
die haar oppervlak verdubbelt. Het tweede Rotterdam ont
staat, het Rotterdam van de binnenhavens, op de slibbanken
in den bocht der Maas. Eerst zijn het Blaak en Nieuwe Haven,
die, binnen de ± 1580 nieuw aangelegde wallen, de aangroeien
de vloten een veilige ligplaats bieden. In 1590 wordt daaraan
het Haringvliet toegevoegd. Kort daarop, in 1597, wordt de
Leuve, een kreek in de rivieraanslibbing langs den Schiedam-
schen dijk, verbreed en verdiept tot een lange, ruime haven;
aan de Oostzijde graaft men het Boeren- en Buj'ssengat. Om
streeks 1620 worden nog een tweetal havens, de Wijn- en
Scheepmakershaven, hieraan toegevoegd. In 1623 — ook het
van Noord naar Zuid loopende gedeelte van den Schiedam-
schen dijk met omgeving is inmiddels binnen de omwalling
gebracht— is deze tweede groeiperiode der stad ten einde. Haar
havens beslaan dan een oppervlak van ruim 24hectaren,opde
slibbanken is een nieuwe stad ontstaan, thans weer door de
Maas bespoeld, waarlangs, reeds in 1611, de breede Boompjes
kade was aangelegd. Rotterdam is dè ,,Coopstadt van Zuidt-
hollant" geworden. Daarna komt zijn ontwikkeling tot stil
stand. De behoefte aan havens was grooter geweest dan die
aan nieuwe stadswijken, en zoo werden de op de Maas ver
overde gebieder eerst in de 17de en i8de eeuw geheel volge
bouwd. Vandaar, dat deze over 't algemeen minder spreken

van eind i6de en begin 17de eeuwsche schilderachtigheid, dan
van de neiging naar het deftige, die ook hier later begon op
te komen. Wat is er van het schoon dezer beide Rotter-
dammen overgebleven? Van dat van het oudste Rotterdam
wel heel weinig. Wat zijn grootste sieraad was, de Binnenrotte,
werd door demping en bouw van een spoorweg\daduct ± 1875,
jammerlijk ontluisterd. Voor ontsiering van het prachtige
^i^dergezicht zorgde, naast de spoorwegbrug over de Maas,
de leelijke Willemsbrug. En alsof deze vuile streep door wat
eertijds het schoonste was van Rotterdam, niet voldoende
werd geacht, werd met luste het stadsbeeld door verdere dem
pingen geschonden. Boerensteiger, Singelgrachten, Parkhaven,
een gedeelte van de Blaak (van walgelijke gebouwen voorzien)
moesten hun vroolijk water missen. Botersloot en Coolsingel
ontkwamen niet aan dit lot. Delftsche vaart, een brokje Kolk,
een brokje Steiger — het was alles wat van de oude grachten-
weelde overbleef. Laat ons billijk zijn: het oudste gedeelte der
provinciestad van 60.000 inwoners ware voor het daaromheen
gegroeide Rotterdam met zijn honderdduizenden een sta-in-
den-weg geble\'en, als men het gansch-ongeschonden had ge
laten. Maar . . . hoe onbevredigend voor het verkeer — van
het stadsbeeld worde thans gezwegen — zijn de resultaten ge
weest, die men ondanks niets ontziend vandalisme heeft be
reikt ... 83 Het tweede Rotterdam was gelukkiger, zooals wel
uit onze afbeeldingen blijkt. ̂ Minder hinderlijk is hier het via
duct. Plan C en Witte huis — nog niet zoo lang geleden siera
den der stad geacht, hinderen, maar oirtnemen toch geenszins
de aantrekkelijkheid aan deze stadswijk met haar nog voor
name binnenhavens.

{Slot volgt). A. L.

Foto C. Steenlergh. HET HARINGVLIET.
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REISBRIEVEN.
{Slot).Het duurt zeer lang voor de tweede stier komt; de

man zet zich weer op zijn beenen, kijkt vragend
rond, en neemt dan weer zijn vermoeiende vorige
houding aan. SI Dit wordt eenigemalenheriiaald. De

ingang wordt nu geopend, men verwacht het binnenrennen
van den stier, doch deze kan nog steeds niet komen, daar hem
de weg versperd is door het lijk van den eersten stier. Zeer in
tegenstelling met de andere corrida's, ziet deze novillada er
nalatig en slordig uit; ook is men geneigd tot lachen en niet tot
den ernst der lidia ̂ ). De man in 't rood neigt zijn beenen weer
naar beneden en zet zich op de
gewone manier op zijn stoel. SQ
Men wacht. Ik heb me dien mid
dag dikwijls afgevraagd, wat
deze man beoogde — hoe hij er
toe kwam zich met vrijen wil,
nuchter, passief, aan het onver
mijdelijke doodsgevaar bloot te
stellen — en dit met een gezicht
als een onbeweeglijk masker,
en een onbegrijpelijke koelbloe
digheid, als verwachtte hij een
onomkoombaar lotsgericht. Of
was alles domme bluf, en re
kende hij op het feit, dat een
stier mogelijkerwijs niet een on
beweeglijk voorwerp zal aan
vallen? S! Eindelijk zal dan de
stier komen en de roode man

zet zich weer in de vorige athle-
tische positie op den stoel. De
ingang wordt geopend en de
stier raast naar buiten, plotse
ling stilstaand. Hij is jong, mis
schien zes jaar of jonger, doch
de strijd met hem zal geen kin
derspel zijn; ook zijn zijn horens
sterk ontwikkeld. ̂  Even staat
hij stil, rondkijkend — hij ziet
de rechte roode gestalte voor
zich —■ ook ik zie ze nog in mijn
gedachten, als een onbeweeg
lijke levende roode vaan, schar
lakenrood schitterend in de zon.
— De stier kijkt alsof hij zijn
eigen oogen niet gelooft — dan
draait hij zich om en overziet
de arena; — doch dan — heeft
de roode gestalte zich bewo
gen? — spant hij plotseling zijn
lichaam strak, dit prachtige
wilde-stierenlichaam, en rent,
den kop voorover, op de roode
vaan toe— neemt hem op, met
stoel en al, en werpt hem, als
ware hij een vodje, over zijn kop op den grond, waar hij liggen
blijft, een armzalig hoopje roode stof. Dan draait de stier zich
om, en snel, vóór iemand den in onmacht gevallen mensch
heeft kunnen wegslepen, of den stier heeft kunnen afleiden,
rent deze weer op hem toe, neemt hem nogmaals op de horens
en slingert hem razend van woede hoog in de luclat. . . . Alles
is in doodstille spanning — hier is niet te redden — machte
loos wuiven de torreros met hun capas — niemand kan den
stier naderen of den mensch helpen. Eindelijk heeft het
wilde dier zich uitgeraasd op zijn slachtoffer, dat zielloos, on
beweeglijk, op den grond ligt, en uitdagend treedt hij den
torreros tegemoet, bereid tot eiken strijd. Men sleept snel den
gestorvene weg— de menschen weenen, verbergen het gezicht
in de handen of in de sombreros — ze weeklagen, en vervloe
ken den stier. Ik kijk naar de loge boven me, — de oude heer
zit onbeweeglijk en ik zie geen emotie op zijn gezicht. De
strijd met dezen stier verloopt verder gewoon, doch hij kan
zich nog zoo moedig betoonen, het publiek heeft geen sympa
thie meer voor hem, — en als hij tenslotte, na. een dapperen
strijd, gestorven is en door de drie vroolijk bellenrinkelende
muilezels wordt weggesleept, groet men hem niet, zooals

i) Strijd tusschen stier en mensch.

Fofo C. Stecnbcrgh,

ROTTERDAM DEUR 1'd

m?n "veracht hem. S! Zusje neemt mijn arm. „Ik wilwil
nog vierkomen

— kan me wel n

SI We zijn
zijn schepen in Zondagsiust
aan wat we gezien
dit een bewuste zelfmoord?

weg, Guv". Ja, dat verwachtte ik _„Er
stieren, — wil je t niet ver er " deemoedig. —

■  buiten de Plaza. Voor ons ligt de
We zwijgen en denken btiaen

hebben. En weer vraagt men zich af. was
of een domme waaghalzerij, öi

Het is zoo moeilijk dit volk te
begrijjaen. Zwaar donker bloed
van hooge cultuur, een cultuur
van de wijsheid der intuïtie,
met fanatische stroomingen, is
vermengd met het vlugge,
lichte bloed van het Latijnsche

Welk een vermenging! En
denkt dit volk te begrij-
te zien, doch .steeds staat

men weer voor raadsels. SI Dien
avond complimenteeren me de
Spanjaarden thuis, die reeds het
nieuws van dien middag weten,
dat ik het i^c/iik gehad heb, zoon
emotievollenü\"illada te hebben

ras.

men

pen,

gezien

vni.

Sevilla, Zomer.
Nacht in los Jardines de Mu-

nll(H). — De warmte is nu zoo
groot, dat men meer 's nachts
leeft en overdag slaapt. De
nachten zijn heerlijk koel. SI
, ,Zal ik je mijn droom vertel
len?" vraagt Zusje, terwijl we
langzaam door de stille geuri
ge paden wandelen. En ze be
gint te vertellen. Ik wil probee-
ren den droom neer te schrijven
in haar woorden — hoewel, het
is heel moeilijk deze fantasti
sche en tegelijk niet altijd hel
dere beelden in woorden te
brengen. §1 ,,lk was in een
groot schildersatelier, opbezoek
bij vrienden. Het was er pret
tig, vroolijk. En nu ging ik af
scheid nemen, want ik wilde
naar huis, en wel over de daken,
want dit trok me erg aan. ,,Ga
toch liever binnendoor, de trap
af, dit is veel gemakkelijker",
raadde men mij. Nu had ik

grooten angst voor binnendoor. Ik vermoedde achter de deur
ongehoorde verschrikkingen; maar ik liet me toch door ver-
standigen raad overhalen. SQ Nauwelijks had ik het atelier

ontzetting van een reusachtig hel-verlicht,
overviel me. Breede trappen die zich

ver naar beneden uitstrek-
herinnerend

en doolhoven,waar ik steeds in verward was geraakt. ÖQ Waar de sterke
witte belichting vandaan kwam weet ik niet, want ik zag
geen lampen. Ook waren er geen vensters. Alles was bedekt
met een fijn wit stof of poeder, alsof nooit iemand hier kwam
schoonmaken alsof deze ruimte niets te maken had met
de wereld die ik kende, alsof ze behoorde tot een kunstmatige
■ver ijn e an ere wereld. Sl Bij elke draaiing van de trap was
een eur m en rnuur. En deze deuren waren op zichzelf iets

Lr i' ^-an afsluiting, wetteloosheid, onmen-
oiioc U'' rl^' woord: omnensc/ielijk, en zoo was
P Ip vnr; 1 dezemeedoogenlooze deuren vermoedde men
ik 7p'o- -nam eenzaam brein kan uitdenken en volvoeren—maar bedoel hiermee niet te veroordeelen; alleen

1) lle tuinen vaii Murille,

AAN HET

verlaten, of de
ongeverfd trappenhuis
langzaam draaiend oneindig
ten. ,,Hier kom ik nooit uit", dacht ik, me
andere droombeelden van oneindige gangen

iV EEN HUIS
HARINGVLIET.
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„zonde" in tegenstelling met „liefde, aansluiting". Ik had
ook geen gevoel van slechtheid of vuilheid, wat men in den
regel met het begrip zonde verbindt; het was meer het abso
luut afwezig zijn van sentiment, de algeheele eenzaamheid.
Ik staarde met ontzetting op die witte ruwe deuren, die geen
deurknop hadden of iets om ze te openen. SI Langzaam daalde
il<, me afvragend of ik ooit den uitgang zou vinden, en steeds
vreezend, dat dit ontzettende anti-natuurlijke dat hier
heerschte, zich op mij, die hier niet thuis hoorde, zou wreken.
En ik betreurde het, dat ik me had laten overhalen, en niet
mijn weg over de daken had genomen. Daar werd beneden
me een deur geopend, n.1. de deur, die bij de volgende
draaiing was, waar ik langs moest. Ik bleef stilstaan, afwach
tend wat er gebeuren zou. S! Er kwam een slanke, niet groote,
jonge mannengestalte te voorschijn, vlug en sierlijk; hij was
geheel gekleed in een aansluitende zwarte stof. als uitgewre
ven houtskool, en om zijn wit gezicht hing dicht zwart glan
zend haar, tot op zijn schouders. Dit gezicht was merkwaardig:
lichtend, met intelligente fijne koude trekken en klare blauwe
oogen; het leek ascetisch, als ware het vergeestelijkt door de
zonde. Het was een gezicht zonder sentiment en paste vol
komen in deze omgeving; het was het gezicht van een zondaar,
voor wien de zonde is. wat het zonlicht is voor de bloem.
En terwijl alles me hier vreemd was, zoo had ik toch het ge
voel of ik dit wezen kende, alsof het mijn broeder was. SI
Hij snelde dus de deur uit en de trappen op, terwijl hij op
zijn armen het lijk van een jong meisje droeg; ik wist dat
deze moord zijn laatste werk was geweest, en dat hij zich van
het lijk wilde ontdoen. Het jonge meisje was teer en jong,
van een teerheid die gebrek aan kracht verraadt en een
jeugd die onrijp is. Doch ineens hield hij stil, want hij zag
mij, iemand die naar hem keek, die zich innerlijk met hem
bernoeide, wat hij terstond niet verdroeg. Hij stond stil,
een merkwaardig fijn wezen, angstloos, zeker, bereid tot alles
om zijn recht van bestaan te verdedigen. SI Hij zag er eigenlijk
niet uit als een Mensch, doch eerder als een bloem-achtig we
zen, even schoon, aesthetisch en gevoelloos; terwijl zijn intelli
gentie hem deze innocente brutaliteit van bestaansrecht gaf.
SI En ik wendde me af en besteeg de trap weer welke ik zoo
even afgedaald was, om hem, deze broeder-venschijning, niet
te storen Ook vermoedde ik dat hij me vernietigen zou, als ik
me hem in den weg stelde, ik vreesde niet opgewassen te zijn
tegen hem. (Hoe jammer dat ik zoo passief bleef, nietwaar?).
Hij stond stil, wachtend wat ik verder doen zou, en, geen ge
vaar ziende, vervolgde hij snel zijn weg, eenige trappen op,
tot waar bij de volgende deur een soort tafel stond. Daar

wierp hij het gestorven meisje op, zooals men een lang gedra
gen zwaren waardeloozen last op een aschbelt gooit, daalde
weer even snel en licht, sierlijk en koel, de trappen af, en ver
dween geluidloos door zijn deur. S3 Ik ging naar de plaats
waar hij het meisje had weggeworpen en keek lang naar haar.
Het was of ik dit was, de gelijkenis had ik al gevoeld toen de
man met haar te voorschijn kwam. Als een onbruikbaar stuk
brocaat lag ze daar, kostbaar en waardeloos tegelijkertijd.
§1 En toen daalde ik verder en vond werkelijk den uitgang.
Ik stond op straat, aan den rand van een park; het was avond
en het regende. Met lust ademde ik de vochtige aardlucht in,
het was als een wonderbare bevrijding na de gebeurtenis in
het trappenhuis"
SÜStil is het in de Jardines. De bloemen hebben geluisterd.
Ik sla mijn arm om Zusje heen. Zwijgend loopen we verder,
te midden van de menigte bloemen, wier gezichten lichten in het
duister van het groen. 82 ,,Ik heb het verlangen om hier weg
te gaan, er is hier iets dat me drukt, Guy". ,,Er is toch niets
wat je vasthoudt, ben je niet vrij?" ,,Ja — te vrij. Soms
wenschte ik een doel, een —", ze zwijgt. ,,Zal ik je weerzien
in Parijs?" ,,Zeker, dezen winter", zeg ik. En den volgenden
dag reist Zusje weg, volgens een van haar vele korte en
radicale besluiten, plotseling en onberedeneerd, doch voort
komend uit een onfeilbare intuïtie. S3 Ik ben weer alleen in
Sevilla. Kan men dan zeggen ,,alleen?" Als ik denk aan de
Kathedraal, waarover ik niet schrijven wil — omdat ik het
niet kan — dan reeds is het wooi'd ,,alleen" ongerijmd. Ach,
maar wie zal spreken over ongerijmdheid waar het onze ge
voelens betreft? Deze machtige vijanden van onszelf, die zoo
schitterend den strijd met het verstand doorstaan? . . . Maar
dergelijke bespiegelingen zijn zeer on-Sevillaansch.

Guy de Vos.

Groote en kleine gemeenten.WIE den Staatsahnanak voor het Koninkrijk der
Nederlanden opslaat, vindt daarin eene opgaaf
van het bevolkingscijfer der onderscheidene ge
meenten van ons vaderland. Mag ik uit die cij

fers hier iets mededeelen? De grootste gemeente is Am
sterdam met 712.222, de kleinste Hemmen met 213 in
woners. Lang niet altijd is de volkrijkste gemeente de hoofd
plaats der provincie. Wel is dat het geval met Groningen
(96 659 inw.), Leeuwarden (46 038 inw.), Arnhem (74 635
inw.). Utrecht (149 S08 inw.), en Maastricht (57295 inw.).



20
buiten.

9 Januari 1926.

rddans setoren, die ten''lied
.urgen -egen, dan ,zongen ,
vanr gedra^n melodie: de zoo poëtische, rnaar

,1 I 0/ ,n «;t3d wiesen. De doedelzak was als het moede
maar in Noord-Holland wordt het bevolkingscijfer van Haar- welke de ziei 1 y bacchanten, die zich hebben neergelegd
lem (80 454) door dat van Amsterdam, en in Zuid-Holland het geworden joriiei Vc zoetjes, als verwonderd, dat zij
bevolkingscijfer van 's-Gravenhage (391-369) door dat van in het bosch; J dwarsfluit verhaalde droevig
Rotterdam (543.694) overtroffen. Dit weet iedereen. Maar dat geen echoën meer . • 1 iunge mannen zich in den
Emmen (44 862) veel meer ingezetenen heeft dan Assen van de bergweiden in J . Ui F
(17 911) en Vlissingen (21 800) meer inwoners telt dan Mid
delburg (19 268); dat Tilburg (69 659) en Eindhoven (59 168)
volkrijker zijn dan 's-Hertogenbosch (41 182); en dat Enschede
(44 532) in zielental Zwolle (38 441) overtreft, is niet zoo alge
meen bekend. De lezer weet nu meteen hoeveel inwoners de
grootste gemeente van iedere provincie telt. Nu wil ik nog
even vermelden het aantal ingezetenen van de kleinste ge
meente in elke provincie. In Groningen is dat Adorp met
1358, in Friesland Schiermonnikoog met 719, in Drente Nije-
veen met 1369, in Overijsel Kamperveen met 542, in Gel
derland Hemmen (hierboven reeds ver
meld), in Utrecht Laag-Nieuwkoop met
450, in Noord-Holland Katwoude met
229, in Zuid-Holland Peursum met 368,
in Zeeland Serooskerke (Schouwen) met
260, in Noord-Brabant Giessen met 532,
en in Limburg Bemelen met 261 zielen.
SI Ten behoeve van den lezer die belang
stelt in de gemeente-politiek voeg ik
hier nog bij, dat in Amsterdam 366.678
kiezers voor den raad zijn, en in Kat
woude 93. Mr. C. Bake.

voelen. Zij ontkleeden zich niet, wanneer zij zich te slapen
leggen, ook niet t huis.

tonige galm van stille Oostersche blijheid, welke 1
herinnefde aan het gezang der Berbers aan den Boven-N .jl-
sa Oostersche menschen reizen niet veel en,
reizen altijd op het dek. Hun leven is zoo eenvoudig. ^ u
zich, althans wat hun gewoonten betreft,^overa^ te "lai^n

Neem Uw bed

op en wandel" is nog steeds de leus
van den Oosterscheii reiziger, voor zoo
veel hij, weekehng, een bed behoeft om
te slapen. Dit is een minderheid, dat
zijn verwijfde mollahs, de grijsaards, de
vrouwen en kinderen. De anderen leg
gen zich slechts neer, hun hoofd op
een steen, op hun schoen, op een klomp
hout en slapen. Gelukkige wilden! Doch,
Muzelman, heeft hun reizen toch één
moeilijkheid. Hun waschwater voor de
d

Oostersche Momenten.

OP ZEE.VOGELWICHELAAR noch
H ermespriester was door Pere-
grinus geraadpleegd voor de
zeereis, niets dan het weder,

maar dit moedigde hem aan. Ook was
hij geen ,,oud wijf" tegen gekomen, toen
hij te Konstantinopel scheep zou gaan,
behalve de twee oude zusters, bij wie
hij er gewoond had, en van wie de
oudste en leelijkste zich tooide met den
naam van Aspasia. Noch had hij een
hond gezien met afgesneden staart,
geen man met het booze oog: vooruit
dus, zeewaarts. SI Hij- was de eenige
klasse-passagier aan boord, maar op dek
zat een half honderd Oosterlingen. Gij
zult wel eens een troep landverhuizers
gezien, en U dan verbaasd hebben over
de variëteit van der aarde kinderen.

Maar in de Westersche havens zijn de
Oostersche landverhuizers al verbas

terd. Met den eersten stap naar de
Nieuwe wereld verliezen zij iets van hun
volksaard. De groep menschen, die Pe-
regrinus beneden zich op het dek zag,
was slechts voor een deel landverhuizers

en dan nog: zij begaven zich slechts
van een plaats in Azië naar de andere, en hadden alles behou
den wat hun landstreek, hun volk eigenaardigs bezit. Muzel-
mans en Grieken, Armeniërs en Joden, onder de Muzelmans
Soennieten (Turken) en Sjiïten (Perzen); boeren en mijnwer
kers, kooplieden en schriftgeleerden (mollahs), vrouwen en kin
deren. §3 Zoodra zij op de boot waren gekomen, hadden zij
hun bed gespreid en daaromheen hun kannetjes en potjes, hun
karbiezen met salade en uien, veel uien, gelegd. Een dolle ker
mis van kleur, dit alles, een oogenlust van mooie gezichten en
slanke lichamen in onbeschrijflijk schilderachtige kleedij. De
Muzelmaansche vrouwen natuurlijk gesluierd; de Christen
vrouwen gesluierd van blik en gelaat door stuurschheid. Een
vreemde mag haar niet aanzien, IMuzelinaansche vi^ouw of
Christin: Peregrinus hield zijn oogen in bedwang. S3 De land
verhuizers hadden hun primitieve speeltuigen niet vergeten,
niét de doedelzak, niet de dwarsfluit gesneden van een riet,
niet het tweesnarige viooltje, dat zij lyra noemen. Nauw was de
reis begonnen of in den stillen zeenacht, ook onder den al-
machtigen zonneschijn van een onbewogen zee-onmetelijkheid
vol geschitter, zongen die instrumenten hun droomige wijzen.

agelijksche gebeden. Daarom behoort
tot hun reis-uitzet steeds een kannetje
van koper of tin met spitsen tuit. Eenige
malen per dag, vooral tegen het plech
tige uur asr, wanneer de zon in de kol
ken der zee is verdwenen, ziet men hen
op voorgeschreven wijze handen, gezicht
en voeten wasschen. SI Een avond was
hun gebed van verheven plechtigheid.
Onder een lange smal-brokkende don
kere wolk was de lichtschijf de heel even
bewogen zee genaderd, waarin zij een
roode streep wierp, die door de rimpels
van het ongemeten watervlak een vurige
trap leek, welke uit het violette donker
van wat dichtbij was opvoerde naar de
ronde lichtpoort boven den horizon.SI
Aan weerszijden van de rechte trap werd
de zee allengs stralend goud: een gulden
vlies lag over het water in een wijden
halven cirkel, en hoewel het goud steeds
matter van kleur werd, was het daar
nog als een over de zee uitgeworpen
mantel van brokaat, langen tijd nadat
de zon was ondergegaan gelijk een
klomp goud in het stille water weg zin
kende. sa Dit oogenbhk hadden de Mu
zelmans afgewacht om hun gebed te
doen. \'oor hun voeten hadden zij een
tapijtje of hun buis nedergelegd; zij
brachten hun handen een oogenblik aan
de ooren, toen bogen zij zich neder, kniel
den, drukten het hoofd op den grond,

verhieven zich weer, bogen zich opnieuw en knielden, terwijl
hun voorhoofd den grond drukte. God is een geest en wij moeten
hem aanbidden in geest en in waarheid! In welken steedschen
munster werd dit woord edeler toegepast dan door deze een
voudige lieden in de open zee, toen de zon was ondergegaan
en haar goudenen mantel over het violette water had uitge
spreid? sa De Sjiït wil om den dood niet met den Soenniet ver
ward worden, trouwens in zijn uiterlijk heeft de Pers niets met
den Turk gemeen. Zijn kleeding heeft niet één stuk, of het is
anders dan van den Turk gesneden. Zijn in den nek weg ge
schoren haar, zijn kale schedel, onvoegzaam geacht om te
ontblooten, de vorm van zijn gelaat, alles is anders. Zelfs de
onmisbare kalian, de waterpijp, is van anderen vorm dan de

Foto C. Steentergh.

ROTTERDAM. DEUR TL4N EEN HUIS
AAN DE NIEUWE HAVEN.

narghileh der Turken: twee elkaar vijandige Islain-broedersl
De Perzen wachten zich wel om gelijk met de Turken hun ge
bed te doen. Terwijl de Soennieten baden, keken de Sjiïten
spottend toe en op hun lippen stond het ,.vloek over Omar 1" te
lezen. Het gebed van den Soenniet: heeft het voor Allah meer
waarde dan dat van Christen, Jood of anderen hond? SI Toch
niet zoo hevig was de vijandschap of in de uren tusschen het
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gebed gingen Perzen en Turken broederlijk met elkaar, ja, met
de Christenen, ja, zelfs met de Joden om. Er werd geschertst,
gelachen, er werden sprookjes verteld en onderwijl klonk het
moede geworden bacchanten-jochei van de doedelzak, galmde
zoetjes de lyra, verwonderd dat de echoën zwegen, verhaalde
de dwarsfluit van den dans der jongemannen in Jonië, welke
sera genoemd wordt.

DE „DROGMAN".

Ieder die ergens in den Levant maar één week heeft rond
gezworven, heeft den Oosterschen,,drogman"gezien,ontmoet,
met hem gesproken. In de havens der Middellandsche zee van
Spanje, Frankrijk, Italië, Griekenland, Turkije komt hij u al
tegemoet. Soms vraagt men op de boot al wie die m'nheer is,
die gewoonlijk tweede klas, zoo niet .
derde reist? Overal doet hij zijn gewich
tige persoonlijkheid gelden en met den
commandant is hij op even goeden voet
als met den hofmeester en den kok.

Europeesch gekleed, ziet hij er uit als
het type, dat de Franschen een rasta
noemen: zwart van haar en baard, wit
van tanden, een diamant in zijn over
hemd, diamanten aan zijn vingers, ver
lakte schoenen, licht fantasie-costuum.
§3 In Oostersch gewaad heeft hij meer
distinctie en gij houdt hem voor een rijk
en veel bereisd Oosterling, doch ook dan
vindt gij hem vreemd, als gij weet dat
de Oosterlingen niet reizen en die het
wèl doen gewoonlijk terug komen van
eenig café-concert in Europa. Overigens
vinden de dames hem al gauw een aller-
liefsten man: prachtige knevels, oogen
die je zoo aankijken, en daarbij zoo be
leefd, zoo gedienstig, o, bepaald char
mant. Maar ook de heeren palmt hij in.
Zijt gij Franschman, hij kent graaf Zus;
Engelschman, hij is heel goed bekend
met lord en lady Zoo; Duitscher, twee
jaar geleden heeft hij een reis gemaakt
met baron vonPickelhaube zu Brat wurst;
Hollander, hij heeft eens 'n m'nheer uit
Stockholm rondgeleid in den bazaar
van Konstantinopel. Hij heette ,,Van".
SI Hij kent den heelen Oriënt, van
Tanger naar Teheran. Een goed hotel?
Dit en dat. Goede sigaren ? Daar en daar.
Oostersche oudheden? In dien en dien

,,basar". Mooie. . . . hum! hum! Hij
kijkt U ondeugend glimlachend aan,
knipt met de oogen, en, o, hij begrijpt
U. Voor hem behoeft niemand zich te
geneeren. ,,Wa-blief, men is geen kom
kommer!" Hij heeft een adresje, nou!
En de co7ijiance, hè! Parole d'honneur!
SI Dit parole d'honneur, dat men in het
Oosten elk oogenblik hoort van lui,
die geen tien woorden kunnen zeggen
of er is één leugen bij; die U Uw schaduw
achter Uw rug zouden wegkapen, als
zij er kans toe zagen, klinkt zoo hartelijk dwaas, bijvoor
beeld uit den mond van een ezeldrijver of een straatventer,
dat gij denkt aan ,,Rinaldo Rinaldini" op een kermistoo-
neel. De beleefde, gedienstige, alle adressen wetende m'n
heer op de boot, laat dus niet na U elk oogenblik zijn
parole d'honneur tot pand te geven. Later zult gij misschien
bevinden, dat het 't minst is wat hij bezit. Dan, wan
neer hij U genoegzaam geïnteresseerd heeft, reikt hij met een
beleefden glimlach zijn kaartje: ,,Attala-ben-Salaam, drog
man!" sa Indien gij denkt, dat dit ,,drogman" iets gemeen
heeft met ons ,,drogredenen" is dit, indien gij hem kent, even
verklaarbaar als ongegrond. Het is een klankverschuiving van
het Arabische ,,torzjman" — tolk — en zelfs dit ,,man" is even
vreemd aan het onze, als het woord ,,Muzelman", dat Peregri-
nus eens in het meervoud hoorde zeggen als ,,Muzellieden"
door een Nederlander, wiens betrekking vereischte, dat hij be
ter wist. De beleefde en gedienstige m'nheer is dus een tolk,
een gids. Nu verklaart het zich, dat hij in alle landen zooveel

i

Foto C. Steenhergh.
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AAN DE NIEUWE HAVEN.

voorname of rijke kennissen bezit en zoo vlot en zwierig vreem
de talen spreekt, waarvan hij er, later, blijkt U, niet één leest,
veel minder schrijft. Wijl 't al mooi is, dat hij in het Arabisch
of Turksch onderwezen is. Peregrinus weet eigenlijk zelf niet
wat hij van den ,,drogman" denkt. Veracht hij hem of niet?
Heeft hij zekere sympathie voor hem of niet? Verachten, ze
ker, is een groot woord, en men moet met de omzetting er van
tot daden voorzichtig zijn. En zelfs wanneer hij hem veracht,
moet hij zijn gezelschap dan mijden? Lieve hemel, wanneer
men ieder zou moeten mijden van wien men weet, dat hij dit
of dat op den kerfstok heeft, dan zou men, zooals de apostel
Paulus op dergelijke vraag zei: ,,mt de wereld moeten gaan".

De ,,drogman" is bereid voor geld alles te doen wat gij van
hem verlangt. Wanneer Peregrinus geneigd is hem daarom zijn

achting te onthouden, vraagt hij zich af
hoevelen van alle menschen dan welzijn
achting verdienen, en in hoever hij zelf
onder den verknechtenden invloed staat

van het geld? Op z'n Zondagsch ge
kleed een Oostersche prins, is Attala-
ben-salaam heelemaal niet trotsch, klaar
voor elk vuil of gevaarlijk werk, dat gij
hem belieft op te dragen. Ja, hoe vui
ler, hoe gevaarlijker, hoe liever. Want
dan verdient hij er meer aan. Indien gij
niet op eigen beenen kunt reizen en U
aan een ,,drogman" moet toe vertrou
wen, kunt gij gerust het dubbele voor
Uw reissom uittrekken, want hij laat
geen gelegenheid voorbijgaan zonder U
te villen. Van alle winkeliers krijgt hij
procenten, van alle hotels. Wilt gij avon
tuurtjes, hij bezorgt ze U, want zij geven
hem procenten. Voor de rest besteelt hij
U wat hij kan. §3 Ho, wacht even! Is
dat woord ,,bestelen" wel juist? Indien
gij in het Oosten reist, en gij hebt een
,,drogman" noodig, dan zijt gij een
,,grand-seigneur", althans in zijn oog.
Nu, merkt een grand-seigneur op, dat
hem een goudstuk wordt ontfutseld?
En zoo ja, vindt hij het dan de moeite
waard er een woord van te zeggen ? Pere
grinus vraagt het maar: hij die geen
grand-seigneur is, en de ,,drogman"
vraagt het zich ook af, hij die met zijn
Oostersche opvatting van wat een
,,grand-seigneur" is, eiken dag waar
neemt, dat de soort uitsterft en daaren
tegen de bedilzieke lieden talrijker wor
den, die op een halven Louis d'or dood
blijven, en dus in het Oosten niet moes
ten reizen, of er althans geen ,,drogman"
nemen. Aldus heeft hij den naam ge
kregen oneerlijk te zijn, omdat hij de
menschen voor voller houdt dan zij zijn:
een goede opinie, waarvoor zij hem dank
baar behoorden te wezen. S3 Dit zijn
dan, wat men zou kunnen noemen de
vlekjes van 's mans karakter, en wan
neer zelfs de zon niet vlekkeloos is,

waarom zou hij het dan wèl wezen? Let liever op zijn onuitput-
telijk goed humeur, op zijn fonkelend, hoewel dan niet steeds
fijn geslepen vernuft, op zijn onvermoeide bereidvaardigheid en
zijn practische kennis van menschen en dingen, zijn voorzichtig
heid. Hij weet U te vertellen van zijn reizen met De Brazza,
Stanley, Rohlfs of Burchhardt. In Berbersch Tripoli heeft
Peregrinus zelfs den drogman van wijlen freule Alexandrme
Tinne ontmoet. SI Hoe komt het dan, dat zoovele reizigers op
hun tochten gevaarlijke avonturen, welke zelfs met den dood
eindigen soms, ondergaan? Omdat zij geen gehoor geven aan
de wenken van voorzichtigheid van hun ,,drogman", die, 't is
waar, wel eens overdreven zijn; niet op zijn kennis van men
schen, landstreken en omstandigheden. Hadden die reizigers
zijn raad gevolgd, dan zou hun in Afrika niets zijn overkomen.
Want hij mag dan oneerlijk wezen, in de meeste gevaUen is
het leven van zijn patroon hem even kostbaar als het zijne.

{Wordt vervolgd.) M.aukits W.-vgenvoort.
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De Tolpoort aan de Leidsche vaart onder
Heemstede.

d:
E  trekvaart van Haarlem naar Leiden werd in

11656—'57 gegraven; voor het Zuidelijk gedeelte
' werd gebruik gemaakt van het reeds bestaande wa
tertjes de Mare en de Poel. Nabij de plaatsen, waar

zij dicht bij Haarlem de Zandvoortsche laan en dicht bij Leiden
den grooten weg tusschen de beide steden kruiste, werd een
deftige steenen tolhuispoort gebouwd, waarvan de posten van
de wapens van
Spaarne- en Sleu
telstad; werden
voorzien. SI
Eerstgenoemde
tolhuispoort, die
blijkens den steen
in 1695 haar te
genwoordige ge
daante kreeg,
heeft men bouw

vallig laten wor
den. Zij wordt
thans hersteld,
denkt ge? Neen,
gelijk in de tijden
der groote sloop
woede is ze afge
broken. ,,Het ligt
in de bedoeling,
deze poort later
weer op te bou
wen ; daartoe
worden de stuk

ken zorgvuldig
bewaard", zoo
vertellen ons de

dagbladen .Waar
om later? Waar

om niet thans?

Het gemeentebestuur

iiir
SP

P'vto C. Stcenbcrgh.

DE OUDE TOLPOORT A.'IN DE TREK

van Heemstede alleen weet het.

Het Van Brants Rus hofje te Amsterdam

D door .'Marot tus.schen 1732—1733

TT hofie is gesticht ten behoeve van oude Luthersch
,

aldaar. Brants was

'-'.sident" of Cfunsid \ an het Rus-
ich doen spreken bij het bezoek

van Peter den (ïroote aan Amsterdam in 1 /1/,
in Brants' woning
korten tijd heeft

VAART HAARLEM-LEIDEN NABIJ DE
ZANDVOORTSCHE LAAN, DIE WEGENS BOUWVALLIGHEID IS AFGEBROKEN.

L.

Een groote vlucht Koekoeken.De koekoek is een ongezellige vogel, die zijns gelijke
niet naast zich duldt, omdat hij een eigen jachtge
bied noodig heeft, daar de rupsen, waarvan hij bij
voorkeur leeft, niet in grooten getale voorkomen. \^eel

is er van de levenswijze van deze einsiedler niet bekend,
al zijn vele verhalen er over reeds lang naar het gebied der
fabelen verwezen. Is er echter wel eens gelet op het vertrek
dezer vogels? Gaan ze dan ook alleen of bij troepen? Dat hij
.slechts uit voedselnood den eenzame speelt, moge blijken uit
het volgende. In den voorzomer van 1917 maakte ik met een
vriend een fietstochtje van Veendam naar Westerwolde. Tus
sen Pekela en Alteveer staat een lange rij populieren, die mij
toeschenen zeer dun in 't blad te zijn. Toen ik mijn vriend
hierop attent maakte, zag hij, die vroeger een kweekerij be
stuurde, onmiddellijk de oorzaak: duizende rupsen waren
bezig de bladeren te verteren. „Waarschijnlijk is het de larve
der Nijmeegsche kapel (Limenitis populi), die de verwoesting
aanricht, 't Zal te bezien staan of de boomen het redden."
Eenige weken later maakte ik denzelfdcn tocht met mijn zoon.
Hij is een groot liefhebber van vogels en wees mij bij de popu
lieren in de verte op een koekoek. ,,Ja", zei ik, ,,maar ik zie er
twee", — ,,ik drie — vier — zeven — twaalf". — Het wemelde
van koekoeken! Ik vertelde van de kale boomen en 't gesprek
met mijn vriend. Het raadsel, zooveel koekoeken samen te
zien, was opgelost: de duizende rupsen hadden de dieren naar
dit luilekkerland gevoerd en eendrachtig werkten ze samen om
de schadelijke beesten te verdelgen. Er was geen schijn van
naijver of ruzie. SI In Augustus fietste ik nogmaals langs
de populierlaan. De hooge boomen prijkten in 't volle groen
der tweede bladvorming. De koekoek had ze gered.

A. H. Smith.

e
vrouwen, door Christoffel Brants, koopman te Am^s_ter-
dam, en gebouwd^
aan de nieuwe Keizersgracht^

koopman op Kuskmd, en ,,re.'
sische hof. Hij heeft van zu..

op de Keizersgracht bij de oJ\cn.straat
vertoefd, en bij enkele andere gelegen-

■ heden. SI Marot
-  - was waar.schijn-

lijk de zoon van
Daniël Marot, en

zij n vaders naam
genoot. Over zijn
werk wordt min
der gunstig ge
oordeeld dan
over dat zijns va
ders, die tegen
het einde der 17e
eeuw hier het
ITansch karakter

in den interieur

stijl tot uiting
bracht. S3 Het

hofje heeft een
langwerpig-vier
kante binnen

plaats, en bestaat
uit een voorhuis

en een achter

huis, aan weers
zijden van deze
plaats gelegen,
met links en

rechts er van een

aantal woningen,
zoodat deze

bouwtrant geheel het karakter van den ouden hofjes-stijl
bewaart. SQ De voorgevel van dit hofje bevindt zich aan
de nieuwe Keizersgracht; van deze zijde vertoont het zich
alleen aan het publiek, daar de andere zijden geheel inge
bouwd zijn. Toen Wagen aar dit hofje beschreef, lag het
terrein naast het hofje in de richting van de Weesper.straat nog
open, zooals uit een plaat uit den atlas van h-ouquet (1783)
blijkt. §3 De voorgevel is, evenals de gevels op de binnen
plaats, en de gevel van het achterhuis, welke uitkomt in een
grooten tuin achter deze binnenplaats, eenvoudig en tevens
decoratief, weshalve het oordeel over Marot's stijlvermogen,
in dit geval, zeer gunstig uitvalt. Men mag ook aannemen, en
dit blijkt ook wel, dat de stichter over ruime middelen be
schikt heeft. Christoffel Brants was zeer rijk, daarbij ongehuwd,
en behoefde dus niet op geld te zien. Wagenaar noemt dan ook
waarschijnlijk om deze reden het hofje een aanzienlijk hofje.
^ De voorgevel is de fraaiste en hoogste gevel van deze
stichting. Aan die zijde wordt ook een onderhuis zichtbaar,
dat een hard.steenen pui met kelderramen en deuren bezit, ter
wijl het voorhuis te\ens een verdieping hooger is dan het
achterhuis en de hofjes-woningen. \'erder is die gevel van bak
steen opgetrokken. De ingang tot het voorhuis, met de aan
weerskanten opgaande stoep en de decoratieve omlijsting van
de voordeur, welke zich langs de middenramen der beide
boyenverdiepingen voortzet, is vrij momumentaal voor een
hofje. Boven de platte daklijst, welke dezen gevel afsluit be
vindt zich een frontispies, waarop de barmhartigheid (zittende
figuur) wordt yoorge.steld, handreiking doende aan oude
vrouwen (staande figuren), daaronder het wapen van Brants
in natuursteen, terwijl weer lager de naam van het hofje en
daaronder een vers, dat den stichter looft is aangebracht SI
De gevels op de binnenplaats van voor- en achterhuis sluiten
bij het stijlkarakter van den voorgevel aan. \'ooral de om
lijsting van de deur en het raam erboven in den gevel van
het achterhuis is decoratief, met het geliefkoosde schelpmotief
van den Imdewijk \I\ -stijl boven de deur. Verder hoort ook
de omlijsting der klok met het slagwerk daarboven in het dak
venster daarbij. Boven het middenraam staan de drie wapens
gebeiteld van de executeurs testamentair, onder wier beheer
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het hofje werd afgebouwd, toen de stichter tijdens den bouw in
1732 kwam te overlijden. Aan de gevels der woningen aan
weerskanten van de plaats is minder zorg besteed. Alle ver
siering ontbreekt hier, uitgezonderd voor wat betreft de uit
bouwsels voor de vereischte gemakken aan de bovenverdie
ping, welke overigens zeer ver vooruitstaan en wat log en
zwaar doen tegen de lage gevels. Ter opluistering zijn hier
verder tegen de muren aangebracht twee fraaie, decoratief
werkende pompen uit natuursteen, waarboven vroeger lan
taarns moeten hebben gestaan, met groote koperen kranen. ÖQ In
den tuin achter de binnenplaats is de achtergevel van het
huis, voorzien van een breede stoep van zandsteen, de
coratief fraai, zoomede de voorgevel van het lage, doch breede
tuinhuis daartegenover, beide zoo goed pas.sende bij een
fraaien, i8e eeuwschen tuinaanleg. SQ Bereidwillig stonden de
regenten van dit hofje ons toe, het een en ander ook van binnen
in oogenschouw te nemen. In het voorhuis bevindt zich een
ruim en hoog portaal, toegang verstrekkende door een glazen
deur tot de binnenplaats (het uitzicht daarop is door het
ouderwetsche bouwkarakter zeer eigenaardig), en tot het
vertrek van den binnenvader en binnenmoeder, aan wie de
zorgen voor het dagelijksche onderhoud van dit hofje zijn toe
vertrouwd, en tot de trappen naar de bovenvertrekken in dit
gedeelte van het hofje. SQ Wij bezichtigden ook enkele ver
trekken der woningen op de binnenplaats, waar de in deze
stichting opgenomen bewoonsters hun levensavond door
brengen. Het zijn eenvoudige, hooge vertrekken met balken-
zoldering, verschillend van grootte, met ramen, welke op dit
plaatsje uitzien, en waarvoor hier en daar een bloempje prijkt,
dat de vrouwtjes daarvoor hebben neergezet. In de wanden
dezer vertrekken zijn houten schoorsteenmantels, bedsteden en
kasten aangebracht. Van eenigen rijkdom aan binnenarchitec
tuur is weinig sprake, ook niet, voor zoover wij zagen, elders in
deze stichting. SI Verder zagen wij nog de regentenkamer, ge
lijkvloers gelegen in het achterhuis, rechts van het portaal, dat
naar den tuin voert, een ruim, doch laag vertrek met een
balken zoldering, een ouderwetschen schoorsteenmantel, waar
van de boezem met een spiegel en portretstuk voorzien is, ter
wijl een zeer fraai antiek ameublement en een groote, ouder
wetsche koperen kaarsenkroon met grooten bal het interieur
verder opluisteren. S3 Aan de wanden hangen voorts verschil
lende portretten van den stichter en zijne familie, en andere
bizonderheden, zooals een schilderij, voorstellende Peter den
Groote als ruiter, een gebeeldhouwd wapen van den stichter in
heraldieke kleuren enz. Van de schilderijen konden wij geen
signatuur onderscheiden in het half-donker vertrek, of wel
licht was deze achter de lijsten verborgen Vooral de portret
ten van de beide zusters van den stichter zijn heel fraai geschil
derd. Door de beide ramen van dit vertrek ziet men in den
tuin, waarin een beeldje op voetstuk, voorstellendejjeen door
kinderen omhelsden zwaan (zinnebeeld van Luther), in'de
wintermaanden door een ommanteling aan het oog onttrok
ken. Tusschen de muurpenanten aan
dezelfde zijde van de kamer bevindt
zich een bord, de namen vermeldende
van alle regenten der stichting sinds
1734. SQ Uit afbeeldingen van de vier
hoofdgevels,(vervaardigd door een der
oudste regenten van het hofje, en mede
prijkende in dit vertrek, blijkt, dat deze
ongeveer hetzelfde gebleven zijn, en dat
de ramen van den voorgevel vroeger nog
opgeluisterd werden door onderluiken.
SI Hiermede hebben wij in hoofdzaak
het voornaamste aangaande de inrich
ting van dit hofjegenoemd. Wij voegen
er ten slotte bij, dat de regenten, vijf in
getal, over opneming van bewoonsters
in deze stichting beslissen, en dat hun
voorzitter steeds is de oudst-dienst-
doende predikant der Luthersche (in
casu Evangelisch-Luthersche) gemeen
te te Amsterdam, terwijl de overigen
vier dienstdoende of afgetreden ouder
lingen dier kerk zijn, die uit hun
midden steeds een opvolger benoe-

i) Eeii der portretlcn van Cliristoffel Braiils is,
volgens „Iconographia Batava" door E. W. Moes.
geschilderd door M. VVulfraet, en stelt den dichter
voor met een pruik op het hoofd, op middelbaren
leeftijd.

I^'oiQ C. Steenbergh,

HET VA

/'"oio C. Steeubergk,

HET VAN BKANTS RUS HOFJE TE AMSTERDAM.
DE VOORGEVEL AAN DE NIEUWE KEIZERSGRACHT.

men. -) Behalve vrije woning, genieten de bewoonsters cenige
voorrechten (bij testamentaire wilsbeschikking is dit alles
door den stichter geregeld) als vrij vuur, licht, geneeskundige
verpleging enz. ̂  Zeer prijzenswaardig is dit alles van den
stichter geweest, en ook uit dien hoofde strekt het van Brants-
Rushofje nog heden ten dage tot een sieraad dezer stad. Dat
het niet ten onrechte een „annzienlijk hofje" werd genoemd,
vertellen de hierbij geplaatste afbeeldingen.

J. C. W.-\.-\L.

3) Het tegenwoordige bestuur be5t.nat uit de lieercn: Ds. P. Groote, J. H.
Wi.Nforth, Dr. J. C:. C. I.oman, p. Kuchs en G. Kenipers.

N BRANTS RUS HOFJE TE AMSTERDAM.
DE BINNENPLAATS.
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DE KREET
door

F. St. Mars.Het konijn zat heel alleen te knagen op een kale plek
op de wijn-kleurige helling. Overigens was het door
heideplantjes omringd. — Behalve de verwijderde
schreeuw der zeemeeuwen hoven het meer en het

zwak khnkend gezang van een bellij ster uit de verte, was
het doodstil. SI Toen keek het konijn op en — stierf bijna
van schrik. Een wezel, wiens witte borst vlekkeloos schitterde
in den barnsteen-kleurigen gloed der zon, zat — nog geen el
van hem af — op zijn hurken en keek ■— schijnbaar — recht
naar het konijn. Als die langoor nu dood-, doodstil was blij
ven zitten, zou er niets gebeurd zijn. De wezel had hem niet
gezien en keek langs hem heen. S! Het konijn wist, dat het,
mits het onbewegelijk bleef zitten, beschermd door zijn bruin
vel in negen van de tien gevallen, onzichtbaar was. Het konijn
wist dat best, maar het wist niet of de wezel dat ook wist.
Het bezat geen moed en daarom probeerde het weg te sprin
gen. Het rende, zooals konijnen doen,
met een opeenvolging van loop-
sprongen, en bij den vijfden sprong
bleef het zoo stokstijf staan, dat het
leek alsof ieder beentje in zijn lichaam
uit zijn verband gerukt werd. SI Als
't met zijn gewone voorzichtigheid
had gekeken waar het liep, in plaats
van zijn uitpuilende oogen voortdu
rend op den wezel gericht te houden,
zou het de knip van ijzerdraad ge
zien, of geroken hebben. Maar nu
sloot de knip zich om een van zijn
achterpooten en het had er allen
schijn van, dat zij hem zou blijven
vasthouden bij een van zijn achter
pooten, tot er iemand kwam, die
hem er uit zou halen. S3 De schreeuw
van het gevangen konijn verscheurde
de stilte — de incarnatie van doode-
lijken angst
^Niemand zou de aanwezigheid ver
moed hebben van den mageren, loe
renden, sluwen, ouden vos. Als gij
een oogenblik te voren nog zoo zorg
vuldig de omgeving had afgezocht,
zoudt ge nog niet het puntje van zijn
staart hebben ontdekt voor al uw
moeite. Nu kwam hij snel den heuvel
afrennen — waarbij hij met het groot
ste gemak zijn weg vond en brutaal
met zijn staart zwaaide, door de schitterend groene moeras
gronden heen, waar de kleine, dooclelijke zonnedauw roode
vlekken op den grond teekende — recht als een pijl op het
konijn aan
S3De aankomst van de wilde kat — de echte Engelsche, ras
zuivere wilde kat en geen half-bloed of verwilderd dier—was
sensationeel en zoo als dit van een lid der kattenfamilie te ver
wachten was. De wilde kat leek als een vogel over de dichtst
bij zijnde heidestruik te vliegen en landde in een ondeelbaar
oogenblik precies op den rug van het konijn. Qp dit laatste
moeten wij bizonderen nadruk leggen, omdat, voorzoover ik
kan nagaan, de wilde kat het konijn onmogelijk kon hebben
gezien toen ze sprong; dat wil zeggen dat zij het konijn niet
eerder kon hebben gezien dan toen zij boven de heidestruik
uit kwam en dus halverwege in haar sprong — en toch kwam
ze precies op het konijn neer, zonder waarschuwing of geluid
en tot op een centimeter op de plaats waar ze neer komen wou.
Misschien zijn er nog andere dieren dan die van het katten
geslacht die zulke kunsten kunnen uithalen en, zoo ja, dan
neem ik mijn hoed voor ze af, maar tot nu toe heb ik ze nog
niet ontdekt. SI Overbodig te zeggen, dat uw ijverigst zoeken
een minuut tevoren u de wilde kat niet had doen vinden of het
puntje van haar snorren. Vermoedelijk had de kat zoowat een
honderd meter er van daan verscholen gelegen en was linea-
recta op het geluid toegesneld
S3 De vos trok vlug zijn kop terug, toen de pooten van de kat,
met al de nagels uitgestoken om toe te grijpen, op een paar
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SI Het konijn piepte nu vos ÏÏ
daar een eind aan had gewaakt en
staren met dien vreemden, ondoor^roii ^ j ' _ „u ;n
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zijn kop laag bij den grond f
achteruit. Zoo bleef hij stokstijf staan -

blik, die

katten eigen is. Er is iets angstaanjagends
den kijk van alle andere dieren in dicmaardigen blik van katten. De waarheid is, dat zij ^^"

moeden had gehad van de aanwezigheid van den
deel van een seconde, waarop zij ook het konijn ^
gekregen. Als ze het wel geweten had, was ze waarscliijniijk
anders opgetreden. Maar nu was ze er eenmaal en de vo^, was er
ook; daar was nu niets meer aan te doen. De moeilijkheid zat
hierin, dat de vos er bleef zijn en — Keinaard was om zoo te
zeggen een onbekende factor ' ' '
S! Nu ben ik van meening en dat op grond van persoonlijk on
derzoek — ofschoon er ongetwijfeld menschen zullen zijn, die

dit met verbazing en ongeloof zullen
vernemen — dat het heele leven der
wilde katten op niets anders berust dan
,,bluf". Dat moet welzoo zijn, want
waartoe dient anders het ,,blazen
der wilde en andere kleine soorten van
katten? Dat sissen is het ,,gevaar
signaal" van de slang, dat deze in de
wildernis gebruikt en zelden mis
bruikt, en ieder gewerveld dier kent en
erkent het als zoodanig. Bovendien
is de slang het meest gevreesde der le
vende dieren — is feitelijk de ver
persoonlijking van vrees zoowel voor
de kleine als de groote dieren. Waar
om zou de kat dan op kritieke oogen-
blikken spreken met de stem van een
slang als 't niet is om te ,,bluffen?"
SQ IJe wilde kat blies •— legde haar
ooren achteruit, deed haar haren
rechtop staan, boog haar kop naar
beneden — wellicht opdat de geluids
trillingen zich beter over den grond
konden voortplanten ■— en blies lang
en kwaadaardig. Men zou bijna ge
neigd zijn geweest op zij te springen
en een stok te grijpen. Zelfs de vos,
die toch geweten moest hebben waar
de bedreiging vandaan kwam, schrik
te en liet zijn staart een eindje zak
ken. Maar hij ging niet weg. Dezen

keer was de bluf tenminste mislukt. Hij trok slechts zijn
bovenlip op en toonde één ivoorblanken snijtand. Dat was zijn
antwoord. En dus stak de kat haar klauwen uit — al haar klau
wen — trok haar bovenlip op en maakte zich tot het gevecht
gereed om zoo te zeggen. De tegenstanders waren op het
doode punt gekomen. Het ultimatum had zijn doel gemist.
SlZelfs zoo, ben ik er tot nu toe nooit precies achter gekomen,
hoe de beide vijanden aan het vechten zijn geraakt — woest en
in doodelijken ernst. Ik zeg dit daarom, omdat een open
gevecht tusschen vleeschetende dieren van verschillende soort
voor zoover ik tot nu heb kunnen nagaan, een zeldzaamheid is in
de vrije natuur. Zelfs toegegeven dat het mannetje van de
wilde kat den dag te voren gevangen was en zij dus zien moest
hoe ze haar jongen alleen kon voederen; en ook dat op geen
tachtig el daarvandaan de vos in een hol een wijfje had, die
wel niet gevangen was, maar wier jongen, via hun moeder, in
het leven moesten \\orden gehouden door zijn jachtbuit, kan
ik toch niet begrijpen uit een oogpunt der gebruiken en
gewoonten in de viije natuur beschouwM — W'aarom die twee
aan het vechten zijn geraakt. De heele geschiedenis was m
strijd, niet tillc tr3.ditic Vciii wüt in de wildernis sfcliriiikpliik is
SI Misschien had de vos een poging gedaan - echt of ge
veinsd — om het konijn te grijpen. Misschien had de wilde kat
gedacht dat liij dit deed. Jlen moet erkennen, dat beide m een
positie verkeerden, die kon leiden tot prikkelbaarheid.
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