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Zij staken het bedauwde grasveld over en traden het gebouwtie binnen zonder te denken aan een mogelijken bezoeker
op dien tijd van den nacht. Maar op den drempel bleven zij

Duidelijke naam en adresvermelding wordt verzocht ook achter op de foto's.

plotseling staan. De dof roode gloed van een brandende sigaar

De uitgevers verzoeken beleefdelijk dit Lied te noinun als nun naar
aanleiding van eene advertentie, een aaniiage of ein hestelling aan ein

trof hun verbaasden blik en verklaarde den geurigen reuk van
Havana-rook, die in hun neus kwam. Hun eerste gedachte was
dat de onzichtbare rooker Sir Dudley was, die voor hen op den

adverteerder doet.
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loer lag, nadat hij de deur van de jachtkamer had afgesloten
en den sleutel in zijn zak had gestoken.
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DE VINGER VAN HET NOODLOT
door

4)

Headon Hill.
E eerst aankomende",vervolgde Mr. Colnes, „moet

jze ook gehoord hebben, want hij heeft zich nooit
I buiten het geboomte vertoond, waaruit valt af te

,.Di

Maar een rustige, kalme stem vertelde hun dat zij niet in
zoo n afschuwelijke val waren geloopen. De beschaafde tonen,
die uit de duisternis klonken, waren niet \'an den ex-beur.smakelaar baronet, die zich aan de beurs heesch had gebruld.

,,Miss Glenister en kapitein Slater, gtloof ik", zei Willoughby Melville. ,,ln een kleine moeilijkheid, nietwaar? Nu, als u
het mij toestaat, zal ik het genoegen hebben u te helpen die te
overwinnen door u te wijzen hoe u het huis binnen kunt komen.
Ik heb hier gewacht ten einde u mijn diensten aan te bieden".
Norman trachtte er niet uit te zien als een betrapte misda
diger, maar Kathleen nam dadelijk een verdedigende houding
aan.

,,Bijna iedereen schijnt vannacht op de been te zijn", sprak

leiden dat hij het bosch dieper is ingegaan. Hij
heeft waarschijnlijk zijn plan opgegeven, wat het ook was, en

zij lachend. ,,Nu ontbreken alleen nog Lady Marrables en Mrs.
Coningsby en Frank om den kring compleet te maken. Mis

in elk geval geef ik het mijne op".
,,Wij moesten dit ook maar doen", zei Normansnel. „Jam

schien zijn zij wel met u hier, dokter Melville?"

mer dat ik uw sport heb verstoord, mijnheer, evenals de onze,

De zenuw-specialist lette niet op de gedwongen scherts van
het meisje. Hij was van zijn stoel opgestaan en bij de deur van

maar wij zijn niet bepaald getrainde speurders".

het zomerhuisje gekomen.

Ml'. Colnes lach was vriendelijk en toegevend.
,,Het beteekent niet zooveel", antwoordde hij. ,,Hoezeer ge
ook uw best doet voor een goede zaak, stond er voor u niet

zooveel op het spel als voor het individu dat voor u uit liep.
Als de politie de zaak in handen neemt, doen wij amateurs be
ter de behandeling aan hen over te laten".
,,De politie heeft ze al in handen genomen", zei Kathleen.
,,De brigadier is op de Grange geweest en heeft den vinger en
den ring meegenomen".

,,L moet u niet boos laten maken door uw teleurstelling,

Miss Glenister , zei hij vriendelijk. ,,Het is niet mijn schuld
dat het doel \'an uw wandeling in den maneschijn niet is be
reikt. Laat dat u niet hinderen, mijn lieve jonge dame, want
om een ruwe volksuitdrukking te gebruiken, u hebt tegen een
verkeerden boom geblaft. FZr is trouwens op het oogenblik
geen enkele boom om tegen te blaffen. Kom, laat ik u in de
gelegenheid stellen uw verloren slaap in te halen".
Hij hep het gras\-eld over naar het Huis, maar Kathleen,

,,Zoo? Dat was kranig voor een provincialen politie-man.
Hij moet snel gehandeld hebben naar aanleiding van de ge
ruchten, die verspreid zijn. Nu, goeden nacht. Miss Glenister.
Goeden nacht, kapitein Slater". Waarna Mr. Stephen Colne
zich verwijderde in de richting van Colnbrook Towers, welk
mooi, oud Tudorkasteel twee mijlen buiten de grens van het
Glenisterlandgoed stond.
Norman en Kathleen keerden naar huis terug, niet geheel
onvoldaan doorliet resultaat van hun tocht. Al hadden zij niet
Sir Dudley betrapt op het verbergen van de sporen zijner mis

daad,zij hadden tenminste zijn boosaardig plan verijdeld. En zij
hadden een machtigen bondgenoot gevonden,die — hoewelgeen
namen genoemd waren — blijkbaar hun achterdocht deelde.

Toen zij uit het bosch op het open veld kwamen, staken zij
het park over en gingen door den tuin naar het terras. Tot hun
grooten schrik vonden zij de deur van dewapenkamergesloten.
,,Wat moeten wij doen?" mompelde Kathleen hulpeloos.
Eensklaps kreeg Norman een inspiratie.
,,Het eenige wat wij kunnen doen, is om het huis heen naar
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racht , sprak Melville ernstig. ,,En zelfs dat zou geen afdoend
bewijs zijn voor de schuld van uw neef. Er kunnen honderd

andere verklaringen voor zijn. Die scherpzinnige Etonknaap
heeft zelfs een zeer goed mogelijke gegeven".
In het half duister bleef het driftig opwerpen van Kathleens
hoofd onopgemerkt, maar de toon van haar antwoord was ver
ontwaardigd.

„Het heeft geen doel te redetwisten met iemand, die par
tijdig is".

,,0, als je het zegt, wil ik het wel gelooven", antwoordde
Mrs. Coningsby lachend.
Uit haar toon had men kunnen afleiden dat het haar niet
had kunnen schelen, zelfs al was hij een moordenaar.

,,Maar de onschuldigen worden soms verdacht en daarbij

kan ik je misschien helpen".
„Ik zal dit onthouden", zei Glenister dof.
,,En hier is nog een wenk, dien ik je kan geven zonder te

wachten op de verdere ontwikkeling der zaak", vervolgde de

Het was alsof zij niets had gezegd. Dokter Melville had hen
geleid naar een van de openslaande ramen der eetkamer, dat
ongesloten bleek te zijn.
,,Weest zoo goed te profiteeren van mijn voorzorg voor mijn
terugkeer", zei hij, terwijl hij de jongelui liet voorgaan en hen
toen naar binnen volgde. ,,U moet zelf maar zien hoe ge u ka
mers bereikt, maar ik zou u voorzichtigheid aanraden".
Hij keerde zich om en sloot het venster.

mooie weduwe. ,,Je moet je vijanden van je vrienden leeren
onderscheiden. Je nicht Kathleen en Kapitein Slater zijn je

vannacht gevolgd, toen je het huis hebt verlaten. Ik heb ze
zien heengaan en lang na middernacht zien terugsluipen".

De eigenaar van de Grange schudde zijn lusteloosheid af.
,,Ik wist dat zij mij gevolgd waren en ik had de voldoening

ze"buiten te sluiten", zei hij. ,,Je zou mij een werkelijken
dienst bewijzen als je mij kon vertellen wie ze heeft binnenge
laten. Ik zou niet graag willen dat ik nog een actieven vijand

VIJFDE HOOFDSTUK.
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onder mijn eigen dak had, al was het slechts een bediende".
Maar Mrs. Coningsby schudde het hoofd.

,,Ik wou dat ik het jé kon vertellen, maar ik zag ze pas toen
Een man van zestig jaar, met grijzend haar, verweerd gelaat ze bij hun terugkomst op het portaal kwamen", antwoordde
en krachtige gestalte, John Grimes, luisterde eerbiedig naar zij. .,Ik heb volstrekt geen idee wie ze het huis binnen heeft ge
de bevelen van zijn meester. De opperhoutvester was na het
ontbijt naar de Grange gekomen en had nu een onderhoud in

laten. Wat dunkt je van Dokter Melville?"
,,Neen, Melville was het niet", antwoordde Sir Dudley be

de bibliotheek. Zijn oogen, de scherpste in Engeland wanneer slist. ,,Hij heeft den toestand met mij besproken en hij be
hij langs een geweerloop keek, staarden uitdrukkingloos voor

schouwt de houding van mijn mooi nichtje tegenover mij met

zich uit.

het vermaak dat men van hem kan verwachten. Zij hebben

,,Ik begrijp u uitstekend, Sir Dudley", zei hij toen zijn
werkgever zweeg. ,,Ik moet de drijvers en knechts bijeen roe

slim genoeg om den een of anderen ingang open te laten be

pen en eiken duim grond op het landgoed laten onderzoeken.
Ik sta er voor in dat, wanneer wij geen lijk vinden,er geen lijk

halve dien van de jachtkamer. Kathleen is erg intiem met den
ouden Hinkley, den butler, en met nog enkele anderen der

te vinden is".

oude bedienden".

,,Meer kan ik niet van je verwachten", antwoordde de ba
ronet. ,,Wacht een oogenblik. Grimes", voegde hij erbij toen
de in Manchester gekleede gestalte naar de deur ging. ,,Je
weet dat het ding, dat die verwenschte vogel gisteren heeft la
ten vallen, verdenking op mij heeft geworpen — dat de menschen praatjes maken?"
,,Ik luister niet naar kletspraatjes, mijnheer. Er zijn heel wat
gekken in het dorp Beechwood".
,,En in Beechwood Grange", grijnsde Sir Dudley. ,,Zeg,
Grimes, je moet mijn neef George goed gekend hebben. Waar
door kwam de ruzie tusschen hem en den ouden man?"

,,Dat zou ik u niet kunnen zeggen, mijnheer. Het werd
stipt geheim gehouden", antwoordde de houtvester effen, of
schoon een glans in zijn sombere oogen algeheele onbekend
heid tegensprak.

,,George was een vrouwenliefhebber, hè?" vervolgde Sir
Dudley. ,,Kom man. Je kunt gerust vrij uit met mij spreken
zonder bang te zijn dat jouw naam erin betrokken wordt. Het
zal een groot verschil voor mij maken als ik de werkelijke oor
zaak van dien twist kon vernemen. Ik heb altijd geloofd dat
er een vrouw achter school".

,,Noch Sir Philip, noch Mr. George heeft mij in vertrouwen

genomen, mijnheer. Was dit waarschijnlijk, nu zelfs Miss
Kathleen de reden niet weet?"

Met een driftig gebaar wuifde Glenister zijn dienaar de ka
mer te verlaten en de blik, dien hij hem nazond, was zoo don
ker als de nacht.

,,Het is een eenzame weg, dien ik moet afleggen", mom

pelde hij, terwijl hij een sigaar opstak en zich in een stoel ach
terover liet vallen.

Weldra werd er op de deur getikt en Mrs Coningsby zweefde
naar binnen. De mooie dame was een overblijfsel uit Sir Dudley
Glenisters makelaarstijd. Zij was koormeisje geweest in de

Gaiety" en zijn vroegere compagnon was met haar getrouwd,

een van de bedienden gewekt en hem omgekocht, of zij waren

Mrs. Coningsby sloot peinzend haar roode lippen.
,,Het gaat mijn verstand te boven, maar ik weet dat er ge
konkeld wordt", sprak zij. ,,Vergeet niet mij te roepen als ze
het je te lastig maken, ouwe jongen, want als je hals in gevaar
is, zal het mij een eer zijn hem te redden. Nu moet ik heen
gaan en vriendelijk zijn tegen mijn mede-gasten".
Het gezelschap op Beechwood Grange had dien dag wel
iemand noodig die ,,vriendelijk" tegen hen was, want de at
mosfeer was geladen met electriciteit. Ieder wist wat er gaande
was in de velden en de bosschen, en niemand sprak erover.
Kathleen en Norman speelden tennis en croquet, en het

meisje, dat de spanning ondragelijk vond, stelde een wande
ling naar het dorp voor.

Het gezelschap — behalve de gastheer en Frank — kwam
bijeen aan een vervelenden lunch, daarna aan de afternoontea, die volgens gewoonte geserveerd werd in de groote voor
hal. Lady Marrables zeurde tegen een verveeld publiek over
een bazaar, dien ze had geopend,en Hinkley en een lakei pre
senteerden de bladen, toen de telefoonbel luid overging.
De oude butler, zenuwachtig bevend, wilde juist zijn blad
neerzetten, maar Kathleen sprong op.
„All right, Hinkley", sprak zij, ,,ik zal wel gaan".
Binnen twee minuten keerde zij terug, zoo wit als sneeuw,
maar zij sprak met groote zelfbeheersching.
,,Het was Grimes, die uit het portiershiüsje opschelde", zei
ze. ,,Een mannenlijk is gevonden in een kalkkuil op Bare Acre
Down bij den hoofdweg. Het is volkomen onherkenbaar en er
is niets waardoor men het kan identifieeren, maar het mist

den wijsvinger van de linkerhand.
Dokter Melville ging overeind in zijn stoel zitten.

,,Welke onderzoekingstroep heeft het gevonden?" vroeg hij
kortaf.

,,Dat zei Grimes niet", antwoordde Kathleen.

,,Waarschijnlijk was het de arbeiderstroep, daar Grimes de

isbemand wist wat haar plannen waren nu haar man was ge
storven, maar de booze wereld zei dat zij den wensch koes

eerste was die de inlichting meedeelde", zei Melville. ,,Nu,

terde dén titel van haar tegenwoordigen gastheer te deelen.
,,Kop-pijn, ouwe jongen?" was haar elegante begroeting.

de lucht zuiveren".

Verwondert me niet. Die leelijke kraai was een afschuwelijke

•tegenslag, hc? De meeste lui hier in den omtrek hebben het
land aan je en hopen heel wat van dat ellendige onderzoek. Ik
ben juist even naar je toe gekomen om je te zeggen, dat je op
mijn hulp kan rekenen als de nood dringt. Kameraden moeten
elkaar steunen als het roode noodsein brandt .

„Je bent een goeje ziel, Ivy, maar je vergist je als je ge
looft dat ik mijn neef heb gemold".
Sir Dudley keek van teu-zijde naar zijn mooie bezoekster.

de volgende zet is voor den lijkschouwer. Een onderzoek kan

,,Het is op het oogenblik tenminste erg drukkend!" riep
Lady Marrables uit.
[Wordl vervolgd.)
Bericht.

Wegens plaatsgebrek kon in dit nummer nog niet een aan
vang worden gemaakt met plaatsing van de vertaling van

Roberts' „Kings in E.xile". Onze lezers zullen, naar wij ver
trouwen, nog wel een week geduld willen hebben.

23 Januari 1926.
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MARKT TE ROERMOND. OP DEN ACHTERGROND DE K.iTHEDRAAT.

ROERMONDSCHE OUDHEDEN.

Roermond heeft zijn opkomst, evenals de andere

Limburgsche steden Maastricht en Venlo, aan de Maas
te danken. De heuvel bij den overgang over de rivier
werd bevolkt door visschers en kooplieden; zoo ge
schiedde ook te Tricht, het oude Mosae trajectum, dat zijn
afstamming reeds in zijn naam laat zien, en \'enlo. De oude ge
deelten dezer steden liggen aan den oever der rivier. Daar zijn
de straten nauw en bochtig, en hellen de oude gevels eerbiedig
naarden vloed toe.SI De Maas bracht welvaart, maar zij had ook
minder gewenschte karaktertrekken en ongebreidelde eigen
schappen. Haar grillige natuur bleek uit haar telkens wisselen
den loop, die hier stukken afscheurde en ze elders neerjoeg, uit
haar roofgierigheid, waardoor ze den naam van ,,Mosa rapa.x",
de roofzuchtige, ontving. Als hare wateren in gistende kolking
opbruischten en zij de golven donderend en brullend het land
injoeg, allereerst weer bezit nemend van de verlaten beddin
gen en de aan hare macht onttrokken polders, dan toonde
zij haar wilden aard. De oeverbewoners vluchtten dan verre
van haar naar veiliger oorden met have en vee, of zochten
zich op dak en kerk te redden, tot hare woede bedaard was.
S3 Ook nu weer, toen wij het volgende schreven, was de Lim
burgsche regenrivier hare wateren aan 't uitzetten en kleurde
ze onheilspellend met vuil geel. En het bijna ondenkbare is
geschied. De Maas heeft hare wateren tot de hoogte van 1880
opgedreven, heeft huizen en schuren, dorpen en steden be
zocht, vernield en gebroken. Dijken waren haar geen beletsel,
muren waren haar geen rem, alles vernielend schoot zij het

land in, en nog zucht het Zuiden in waters-nood en ziet uit
naar val. SQ Spoedig en van alle zijden is er hulp gekomen. De
Koninklijke familie bood hulp en troost, de autoriteiten deden
hun plicht, inschrijvingen tot herstel der millioenenschade
zijn geopend. De nobilitas van Roermond gaf het voorbeeld.
Verschillende huizen, afgebeeld bij dit artikel over Roer
mond, hebben met de benedenverdieping in het water ge
staan. Wij beelden ze af, zooals zij veilig in droomerige rust
droog en wel aan de oude diepgelegen straten stonden en
thans weer staan

Roermond, de ,,croin van het Overquartier van Gelre"
was eerst Geldersch, daarna Spaansch, dan Oostenrijksch,
Fransch, Nederlandsch, Belgisch en weer Nederlandsch.
Aan bestuurswisseling heeft het niet ontbroken. §3 Het

had in de middeleeuwen, vijf a zesduizend zielen, twee
hoofdkerken, talrijke kapellen en kloosters. Men leefde er

van den koophandel, van de schipperij, zoolang de Maas
nog goed bevaarbaar was, van de lakenfabrikatie, die echter

langzamerhand door de mededinging verliep, en van de vee
houderij, waartoe vooral de uitgestrekte stadsweiden gun
stig gelegen waren. De gilden spraken door hun tienman of
den vrouwen (vroeden) broeder mede in 't Stadsbestuur.

SI Wa.re Roermond niet tweemaal bijna geheel afgebrand,
niet dikwijls belegerd, ingenomen en geplunderd, te lang
in den ^^alle uitbreiding tegenhoudenden vestinggordel in
gesloten geweest, dan had het langzamerhand tot goeden bloei
kunnen komen. Als residentie van het landsbestuur, zetel

plaats van het Souverein Hof, van den militairen gouverneur
en andere hoogwaardigheidsbekleeders, had het nog veel vóór
op andere steden. Maar het aanpassen aan nieuwere toestanden ging al te langzaam en slechts met kleine sprongetjes

Imeft de bevolking zich in drie eeuwen van 6000 tot 18000

kunnen uitbreiden waarvan nog een gedeelte komt op rekening der laatste halve eeuw. SI De stad heeft een mooie groote
markt, breede rechte straten en dwarsstraten, die haar in vier-

ïr
hoofdstraten loopen uit op of
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DE BRUG OVER DE ROER.

moedigen. Dat kwam eerst vóór
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spoed. ^ Alvorens enkele oudheden van Roermond uit te

Deelden m beeld en text, moeten wij ter betere typeering dezer
uiclelijke stad en van hare een karakteristiek dialect sprekende opgewekte bevolking, even vooraf haar ontstaan en ont
wikkelingsgang schetsen

/■

^
begin van Roermond ligt bij den heuvel, waarop nu nog
de St. Christoffelkerk staat,waar ook eene versterkte hoeve met
kleinere woningen werd gevonden. Daar liepen de wegen naar
den overgang der Maas te samen en werd markt gehouden. Bij
dezen Christoffelberg vestigden zich handelaren en ambachts

heden. De ligging van deze vestiging was gunstig, en spoedig
breidde ze zich uit naar den Zuidkant, daar de berg ten Noor
den steil afdaalde naar de oude Roervallei. §3 Er is nog een
tweede ontwikkelingscentrum aanwezig bij de abdij aan de

Hamstraat, waar nu de O. L. Vr. Munsterkerk ligt. Deze kerk
is ontstaan in 1218. In 1213 werd Roermond of Ruregemund
door Keizer Otto IV geplunderd en verwoest. Daarna is het her

bouwd,omwald, de abdij is gesticht en in 1231 werd Roermond
een ,,Civitas" en kreeg muren. S3 Het zal onzen lezers niet

zoo veel belang inboezemen, hoe de muur liep, waar de in dien
muur aangebrachte zware torens lagen; het zij hier voldoende

mede te deelen, dat de verbinding en uitbreiding der twee be
sproken centra aan de stad een lang getrokken hartvorm gaf,die
door de omsingeling met eene droge gracht, een hoogenwalen
een vrij zwakken muur tot verin de 19de eeuw behouden bleef.

Een afbeelding van den ouden stadsmuur of den Schipperswal
ziet men hieronder. SI De stad lag aan twee rivieren, de Maas
en de Roer, waarom een plaatselijk dichter zong, dat,,Roer

inn

mond aan twee rivieren zat te tierelieren", wat voor dichterooren misschien mooi mag klinken, maar nuchter beschouwd

I

nog al dwaas lijkt. Roermond heeft altijd met de Maas moeten
strijden, die, zooals het landvolk zegt, in den zomer luiert,
maar des winters den tyran speelt. Reeds in 1342 moest men
haar een nieuw bed, dichter bij de stad, voorleggen,oni haar te
dwingen de stadsbelangen beter te dienen. De vrijgekomen
grond werd waarschijnlijk gebruikt, om een onnoodigen tak
van de Roer te dempen ,,tenaester lage en minster schade". SI
De grachten der stad waren wel diep, maar waterloos. De be
schrijving der belegering van 1637 spreekt van ,,fossa profunda
et superbe lata, ac aquae cxpers". SI In de Geldersche oorlogen,
in den Spaanschen tijd, was Roermond de loopplaats der kam
pende partijen, die altijd ten koste van de stad leefden. Trouw

aan Spanje, moest ze de onwelwillendheid en de mishandeling
door de Staatschen ondervinden. Veroverd door de laatsten,

Stccitöergk,

werd ze weer aangevallen en vernield door den eigen landsheer

ROERMOND. HET ST.iDHUIS.

en had nooit rust. Geen wonder, dat er niet zooveel van de

oude, mooie gebouwen,die het eenmaal bezat, overbleef als in
vele Hollandsche en Vlaamsche steden, die meer van den

zijn. Dan zijn er de Maria Munsterkerk met vier torens en een
koepel, Romaansch en Gothiek, gebouwd als abdijkerk van

grooten militairen heirweg aflagen

1218—1224, waarbij de Abdij lag, welker gedeeltelijke afbraak

^Roermond heeft, evenals zoovele andere steden, veel van zijn
schilderachtig uiterlijk moeten inboeten door branden, die
veel ouds deden verdwijnen, waarna men zoowel door bevel van

nog onlangs heel wat beroering bracht; het Groot Seminarie,
een oud Karthuizer klooster uit het begin der XlIIe eeuw,
Bethlehem geheeten, de Kerk einde XVe eeuw; het Paleis
van Justitie, oudbisschoppelijk Paleis, in 1665 op H. Drievul
digheidsdag met een groot gedeelte der stad afgebrand door

den magistraat als door de vernieuwingsgewoonte, de hooge,
smalle gevels afbrak en er nieuwe huizen met lagere vierkante

platte gevels, smakelooze vensters zonder versiering voor in de
plaats zette, zonder stijl of regelmaat, naar eigen goeddunken.
Toch zijn er nog verschillende aanzienlijke gebouwen overge

een brandenden prop uit een pistool in een dak geschoten; in
1666 op grootscher voet herbouwd met monumentaal tweevleugelig ingangshek; de Hervormde Kerk, oude Minderbroeders-

bleven, eene bezichtiging en bezoek
overwaard. In de eerste plaats het

huis, in 1665 afgebrand en in 1700 in
baksteen herbouwd. In 1906 is het bal

kon, dat in 't begin der i8e eeuw ver
dween, weerhersteld. Binnen; een mooie

vergaderzaal met de portretten der
vroegere heerschers, onder welke er en
kelen zijn, die groote verdiensten voor
de stad hadden. Verder de Kathedraal,
aan de Markt op eene hoogte gelegen,

begonnen in 14101 het H. Sacraments

koor in 1458, het O. L. Vr. Koor in

1489. De slanke spits van den toren
is, zooals bekend is, een paar jaar ge

leden door een orkaan gedeeltelijk af

geworpen en door het kerkendak in
de kerk ter neer gekomen, waarbij het
koperen beeld van den patroon zeer

beschadigd werd. De afgebroken spits
is toen van een erg onsierhjk nooddak
voorzien, dat in dé kunststad Roer
mond al lang vervangen had moeten

Foio C. Steenbergh.
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1 lUct Het middengedeelte schiet eene

door eene con^le J
drie zware,
fraaie conkerk, in 1307 door Graaf Reinald I gesticht, in 1906 door Dr. kroond
verdiepinghoogerop. Het balko"
aangebracht. De
Cuijpers met bijdragen van alle zijden en alle gezindten her
De sterke
bouwde gevel, die men ook op onze
steld. 't Is een driebeukigebaksteenen hallenkerk,metoud schil soles.
naastgelegen,
voor
20]ac
g
„laar zegt mets in het
derwerk. SI Genoemd moeten verder worden de RaUenioren,

fraaier e.xemplaar uit de
voordeel
van
zijn
bouwmt
■
_
^
opgetrokken; de Roer of steenen Maria 'IIieresiabrug, in 1654 XVllle eeuw, vindt men onder aan de Markt in een huis met
gebouwd, in 1764 weggeslagen, in 1771 Namenscheii steen een narasreeucii
i-l-er
hardsteenen gevel van i7()7-Het
hcc1 toven„<i
. .. in,
specialiteit
met vier ronde bogen hersteld; het Prinsen/io/, naar plannen wordt bewoond door den banketbH.kcrD^^^^
knapkoek. De
J
van Bertolet in 1700 voltooid, thans Hospitaal; de ingangspoort de beroemde Roermondsche vlaaiei
afbeeding
op
bladz.
43
ziet, rijk verder oude Munsterabdij met een renaissancegeveltje met het wa gevel is, zooals men uit de

oude vestingtoren uit concentrische steenen van 0.28 M. kunstig

afbeelding ziet, wil van

pen der abdisse van Weijenhorst, thans laatste rest der gioo^
gebouwen,dat helaas ook al ten ondergang gedoemd schijnt.^
Verder nog een gedeelte van het oude Bagijnhoj, dat voor drie
vierde plaats moest maken, even zoo goed als de zeer oude,
Voogdij, voor moderne gebouwen; de kapel van O. L. I r. in

4- V4-1-,'Hrip, verdiepingen
hoog, met
versierde
sierden zeer symmetrn
waarover gegolfde
kroonlijsten.

'tZand, sinds eeuwen een oord van pelgrimagie Dan nog onge-

bouw bemerkte
bouw
bemerk hij, dat het huis

vensterhjsten

een kosterder

boven de eerste vei dieping

Groote Kerk,die alsUoopman

restaureerde gevels in de Neer
straat, op welker noodig her
stel reeds jaren door mij zon
dersucces aangedrongen werd.

had.Tijdens den

'T'd™.®''™

hem zooc'eei geld kostte; hij

begon daarover te mijmeren,
dacht, dat hij arm zou .ster
ven. Toen het huis geheel ge

SQ De lijst is lang genoeg, om
belang in te boezemen en
toont aan, dat men nog niet
alles ten gronde .-geworpen
heeft. Thans volgt hier^de be
schrijving van enkele monu
mentale Roermondsche gebou
wen, die voor ondergang be
waard zijn, en hierbij worden
afgebeeld
SI Het Gothieke huis in

paardje is aangebracht

De bovenkroonhjst m eei

reed was, verhing hij zich op
den zolder. Zijn wapentje staat
boven de deur: een boom tusscheii twee sterren, waaronder

een anker,
den naam.
Neerstra at

eene toespeling op
Als men van de
onder aan de

en

Markt recht naar de Kraan

poort gaat — aldus genoemd
naar de oude hefkraan — ziet
men links weer een fraai huis,

de

Brugstraat no. 7 is gebouwd

weer wat eenvoudiger dan no.

in den tijd, dat deze straat,
waardoor de groote heerbaan

liep die van het Zuiden over de
Roerbrug naar het land van

0!ll

Kessel voerde, bewoond werd

door de aanzienlijken der stad,
die naast hun koopmanschap
nog het stadsbelang dienden
als schepen, raadsverwanter,
overman der gilden of tien

1ÜI11 llll

illlliiii

man van het cremerambacht;

zij wilden ook naar buiten
blijk geven van hun groeiend
bezit. Het gebouw is in de
XVle eeuw gesticht en heeft
een laatgothischen trapgevel

3. Dit huis werd gebouwd
door een koopman uit Bo.xtel,
Adam \-an de M'eegh, die in de
Schoeiimakersstraat geld ver
diend had en als burger aangenomi n \\ as. Hij had het huis
genaamd ,,de ("at" gekocht,
dat heel \-oordcelig gelegen was
bij de Markt, Hoofdkerk en
bij de Kraanpoort. Dit huis
heeft hij c'ernieuwd en van een
sierlijken gevel voorzien. De
puntgevel heeft vier indeelin
gen met.\"an onder te beginnen,
drie ramen en deur, daarbo\a'n ojivolgend vieren twee ra

van baksteen en natuursteen.

Op de eerste verdieping treft

men. De vensters zijn in hard-

men

.steem n lijsten met fronton ge

boven

ieder

der drie

mooi omlijste vensters twee
half ronde boogjes, op de
tweede en derde verdieping
boven de vensters rijke blinde
traceeringen. Nog zijn er over
blijfselsvan hoekpinakels. Het
onderstuk van den gevel is ten
gerieve van den handel gemo
derniseerd.

SQ In

de

Neer-

vat. iVlen kan op de afbeelding
op bladz. 44 zien, dat de deur
heel eigenaardig in een kleine
re, meer \-ersicrde omlijsting
ge\'at is, zoodanig,dat dit wat
vreemd aandoet.Bovenin staat

in een spiegel het bouwjaar
17(14. De bouwheer scheen nog

al in aanzien te zijn; hij was

Fnto C. Steenbergk.

straat — de naam duidt al op ROERMOND. HET HUIS DE tSTEEXEN TR A PPFX
A AN kerkmeester,directeur van het
een lagere ligging, men voer
DE NEERSTRAAT.
Armenhospitaal en kapitein
er kort geleden met schuiten
\'an de burgers in het Bourdoor, ligt een huis van jongeren datum, iets geheel anders guignonkwartier
dan het vorige(afb. hierboven). De cartouche boven in het fron
sa Roermond zelf en zijn historische im in umenten en die zijner
ton vertelt u hoe oud het is, nl. van 1666. De voorletters geven naaste omgeving als de schild
erachtig gelegen kasteden van
den naam des stichters aan P(eter) v(an) B(oshuijsen), .schout Horn, Hillenrade, Hattem, dc
ruïne van het oude Slot Oest
der stad. De man had zijn levenshoop gevestigd op zijn eenige bij Swalmen, de vervallen' burcht
te Montfort, de zeer oude
dochter Rosa,die spoedig een man vond in Jonker dePollart, uit Stiftskerk van St. Odilienberg op et
n heuvel met vier torens
een Roermondsch geslacht, nu uitgestorven, dat aan de stad nog prijkende, de door Dr. ("iiypers

vele diensten zou bewijzen. Hij wilde haar en haar man dichtbij
zich hebben en bouwde daarom in de Neerstraat een groot,dub
bel huis, zoo groot dat zijne medeburgers er verbaasd van ston
den, Het huis is door een brandmuur van boven tot onder ook

in den kelder, in twee gelijke helften verdeeld, rechts woonde

papa, links de dochter met haar man. De breede frontale trap
geeft toegang door twee deuren tot de beide huisgedeelten. Het
is zeer symmetrisch gebouwd, acht vensters dicht aaneengeslo

gerestaureerde Kapel van
"^"^Itijds een Romeinsch tolhuis
-s, de oude Romaansche

abdijkerk van Susteren hehhiM-i 4-4,

■^

rijke kunstlievende en geschK R-n r
Oudheidkundigen Bond (hdr i \ a'"

Haghe c„ and/re op^; A ,

en de niet minder heiischiM,,™;

aan de spits, zetten nog altiid a

sche gastvrijheid voorf.'

wm

jaren talï"

b""'"'1
kasteelbezitters

traditie van Limburg-

ten, breed, met hardsteenen onderbouw. Over de breedte der

vier middenvensters springt het iets vooruit. Het wordt be-

A. F. v.Ax Beurden.
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niet, maar in ieder geval had mijn Javaansche jachtmakker
zijn tegenwoordigheid van geest niet \'er]oren. Den tijger heb
ik niet terug gezien. SQ Wij trokken verder over velden en door
bosschen, bivakkeerden in de wildernis of brachten den nacht

door in een huisje van een der ver uit elkaar gelegen kam
pongs. Soms moest ik dan aan een Bataksch hoofd over Hol
land vertellen, over dijken en polders en over de groote reis

naar de kleine Xegeri Blanda en ook over de Koningin; (jf zij
zaten mij 's avonds met hun eigen verhalen den tijd te kor
ten, tot ik er zelf een eind aan moest maken. IDom waren ze

niet die Bataks, maar wat kon dat van goeden aanleg lang
niet ontbloote volkje toch een verregaande gevoelloosheid

tegenover dieren aan den dag leggen. Eens hoorden wij bij een
kamponghuisje, dicht aan den weg, een zacht klagend geluid;
onder een afdakje ontdekte ik een groote geit, waarvan het

m

vreesdijk gewonde achterlijf was overdekt met een dichten

zwerm van insecten. De eigenaar zat op een afstand een strootje
te rooken; hij vertelde dat de geit vier dagen geleden was aan
gevallen door een tijger. ,,Maar", voegde hij er aan toe ,,barang kali dja djadi baik" — misschien wordt hij wel weer be
ter —. In afwachting van die .schier hopelooze kans op beter
schap, liet hij het beest in zijn vreeselijk lijden liggen, zonder
een hand uit te steken, om dit te verzachten. Xa wat over en

weer gepraat bracht ik het zof) ver, dat een van mijn soldaten
de geit mocht doodschieten. SI Tegen het einde van mijn jacht
tijd zwierf ik in de onderafdeeling Mandhéling, een heel mooi

mu

land met prachtige berggroepen, 's Avonds zat ik met de sol

daten te praten over dien dag gevonden olifantsporen. Al
twee weken eerder was ik 's nachts in de pasanggrahan te
Goenoeng Toea w-akker geworden door het geschreeuw van
een kudde in het heldere licht der maan spelende dikhuiden,

Foto C. Steenbergh
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Van grofwild en Hindoe-tempels
op Midden-Sumatra.

Daar ieder bericht over stroopende tijgers uitble f,
{Sloi.)

besloot ik den vierden dag te vertrekken. In het eerste

dorp waar wij nu aankwamen, de standplaats vaneen
controleur, was een tijger in de nabijgelegen heuvels

gesignaleerd. Aan rooverij had hij zich nog niet schuldig ge
maakt, maar den avond van mijn aankomst berichtte een

inlander, dat hij zijn schuilplaats in het bosch op een heu
velhelling had ontdekt. Dadelijk werden de noodige maat
regelen genomen en den volgenden morgen vertrok een groot
deel van het kampongvolk, gewapend met alles wat maar
lawaai kon maken — stukken blik, platen ijzer en oude

emmers — in grooten kring van den voet van den zwaar
begroeiden heuvel naar boven. Hier en daar liep cct van
mijn soldaten tusschen de drijvers in. Zelf had ik met jo<ro

post gevat op het eenige kale deel van den heuvelrug,
alleen gras groeide. Wij stonden met de ruggen naar elkaar
toe en hadden ieder 10 meter vrij zicht. Onder oorverdoovend
lawaai kwamen de drijvers concentrisch naar ons opruv'en,
ik stond'met de hand aan den trekker. SI In groo e spanning

bij het bedenkelijk naderen van de ketelmuziek, njg iv
plotseling een stoot in mijn rug van Tjokro s elleboog; iic
hoor een schot, kijk om en zie een prachtigen konings ijger,
blinkend in de felle morgenzon, met geweldigen sprong over
het smalle deel van den kalen heuvelrug zweven, op

ë^^n

drie meter van ons. Hij verdween in de struiken, üt Ijokro
die wat bleek om de neus werd, hem geraakt heelt, weet ik

Foto C. Steenbergh.
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maar ze waren wel 4 K.M. van de kampong verwijderd, en
daar ik altijd nog hoop had een paar tijgers neer te vellen, be
sloot ik geen werk van olifanten te maken. Nu ik echter de
hoop op tijgervangst had laten varen, waren de omstandighe
den wel een beetje veranderd. Terwijl een Inlandsch hoofd ons
met zijn honden den volgenden dag hielp bij de vervolging
van een hert — dat in den voormiddag werd neergelegd —
ving ik toevallig enkele woorden op van twee Bataks, die het
over de verwoesting hadden, door een paar olifanten haast
dagelijks in de pisangtuintjes van de Orang Loeboe aange
richt. De Orang Loeboe woonden diep in het gebergte; in
naam Mohammedaan, waren zij inderdaad volslagen heidenen
gebleven. Ze stonden bekend om hunne afschuw voor water,

woonden zelden in kampongs vereenigd, maar bouwden hun
hutje bij voorkeur op den top van een heuvel of berg. De beide
Bataks waren er voor te vinden mij als gids te dienen naar dit

nif>ts aan
„Is j
daar nu niets
aai te doen,
^ toewan?" werd plotseling
te zeggen mijn
mijn

jachtinstinct ^00 gcp

karabijn greep en een
daalden in het rav.jn

heel stijl; boven aan

dal; de tegenover

Linten. De glooiing voor

den rand moesten wij eerst op

LS begroeid met hooge alang alai g,

tlio ons in staat stelde

ons was

toitdeTd m°eter geheel gedekt vooruit «..fLLbLs'van mij.Te
ik op een paar
"LJn vernielingstverk kalm voort; de
voorste olifant. Hij zette ^ j
yèirbt fluisterend overandere liep terug" naar
den
bosc
iran
Lc
^ uu ovcr meter
1
T-Tti-f- -f-karrpi-n lieldc
legden wij wat te doen
Het
t
honderd meter
ietsnaar beneden en het
het geheel boom-m

was echter te ver om een kans tc vage

p

looze terrein was het om goede redene ^ c

b ...
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Uoodeliik te

het eerste schot niet alleen te raken,

kwetsen. \ oorzichtig, op nanaen en

land der Loeboes; bij dadelijken af- .
marsch was het nog best voor het in

voeten, slopen wij verder, tot het dier
door een terreinplooi aan het gezicht
was onttrokken; het gras werd weer
liooffcr fii dekte ons geheel bij het

vallen van de duisternis te bereiken.

De weg er heen was lastig, gevaarUjk
zelfs wanneer hij zich als een smal
voetpad langs de steile hellingen slin
gerde. Waar dit pad overging in een
sleufje, zoo breed als de voetzool van

vooruit gaan. Even richtte ik mij op
en zag nu hoe de olifant plotseling zijn
maaltijd staakte, zich half omdraaide
en naar onzen kant keek. Had hij ons

een Inlander, ondervond ik hoe alleen

gezien? De afstand was hoogstens loo

de denkbeeldige steun van een padleu
ning mijn vrees om verder te gaan
overwon. Rechts van het sleufje rees
een steile bergrug omhoog, links was
een diep ravijn. Ik aarzelde bij het
voorwaarts gaan, en trad na enkele
schreden terug; het duizelde mij. Maar
Tjokro vond er wat op; hij sneed een
bos takken, plantte die op een paar
meter van elkaar langs het z.g. voet
pad in den taaien grond en verbond
ze door in het bosch gevonden lianen.
Met de hand langs dit koord, dat in
werkelijkheid niet den minsten steun
gaf, bereikte ik veilig de plek, waar
het pad zich weer verbreedde. Tegen
5 uur bestegen wij een heuvel, die op
zijn top een Loeboe-hutje droeg; aan
de andere zijde leidde de helling naar
een diep ravijn. De bewoners wezen

meter. Nog enkele passen ging ik voor
uit, keek over het gras heen en zag
het dier zich weer een kwart wending
omdraaien', het at niet meer, maar

zccht blijkbaar iets. Het ■was schemer
geworden, met iedere minuut zou mijn
kans minderen. Voorzichtig bracht ik

mijn karabijn in den aanslag, aanleg
gend op den slaap van den kolossalen
kop. Een scherpe knal werd door de

bergwanden weerkaatst: mij geheel op
richtend, zag ik de olifant, zonder ge
luid te geven, zich omdraaien, een paar
pas vooruitstrompelen en dan neer
ploffen.
\'an den heuveltop, aan den
anderen kant van het ravijn, waarde
Loeboes en mijn soldaten zaten, klonk
een luid gejuich. De Batak en ik kon
den in de nu zeer hooge alang alang
maar heel langzaam vooruitkomen;
met de geweren in de voorwaarts
gestrekte armen drukten wij het gras
neer, tot wij ineens vlak voor onzen
buit stonden, een zeldzaam groote en
zware olifantsbul. De kogel had hem
in den slaap getroffen en moest, door
gedrongen tot in de hersens, den dood

naar den overkant, waar de voor een

groot deel met alang alang begroeide
bergrug was omgeven door oerwoud.
Tusschen het hooge gras onderscheid
de ik een aanplant van pisangboomen,
die er niet bijzonder voordeelig scheen
uit te zien. ,,De schuld", zeiden de

Loeboes ,,van een paar olifanten; iederen avond om dezen tijd komen ze uit
den boschrand en vreten vruchten en

wenkte, mij te volgen. Wij

u„rrikten het bergstroompje in het

Foto
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blaren van de pisang op en wat ze niet
opvreten trappen ze kapot; door geschreeuw of lawaai laten ze zich niet meer wegjagen". SI Ver
moeid van den langen marsch,ging ik tegen den wand van het
bouwvallige hutje zitten en genoot van het wondermooie
schouwspelvan de ondergaande zon in hetbergland van-SiObon.
De hellingen en zwaar begroeide bergruggen werden beschenen
door een overvloed van zonnelicht, dat zich met het groen van
de hoogste toppen mengde tot rozig lila en purper blauw; het
avondgloeien van een Indisch berglandschap in zijn volle
pracht. In de droomerige stilte van dezen avond nu zag ik iets
gebeuren, dat als een visioen van moeilijk te gelooven werke
lijkheid een grooten indruk op mij maakte: de verschijning van
een reusachtig wezen,als een voorwereldlijk dier,uit den door de
zon beschenen hoogen rand van een tropisch oerwoud: een oli
fant in het land en de omgeving waarin hij door moeder natuur
was geplaatst. Langzaam schreed de kolossus verder, trok het
hooge gras uit den grond en strooide het met zijn slurf op rug
en lenclenen om de insecten te verdrijven. Meer op den ach
tergrond kwam een tweede de nu boomlooze helling afstappen;
ze richtten hunne schreden naar den pisangaanplant van den
Loeboe, sloegen er de slurf om een stam, knelden de buitenlagen er af en vergastten zich aan de malsche kern en blaren.
Het tafereeltje was haast te mooi en te indrukwekkend om
het te verstoren. Toen de Loeboe mij echter vragend aankeek:

onmiddellijk tengevolge hebben gehad.
Wij keerden terug naar het hutje aan
de overzij; het was geheel donker toen
wij er aankwamen. I)e Loeboes konden

haast niet gelooven wat er gebeurd was; ze begonnen van op
winding te schreien, omdat — zooals een oude man mij vertelde
— de blanda ze van een heel gevaarlijken vijand, dien ze men-

schelijke eigenschappen toeschreven, had verlost. In het hutje
wisten ze haast niet wat ze moesten doen om het mij voor den
nacht gemakkelijk te maken. SI Den volgenden morgen, toen de

zon nog niet boven de bergruggen uitblonk, waren wij' al naar
het terrein van de jacht teruggekeerd en sloegen met korte
bijlen en kapmessen de tanden uit den kop, een werkje, waar

een paar uur mee heen gingen. In den middag verlieten wij het
bergland van Si Obon en daalden af in de richting van Si Boehoewan. Op den weg daarheen werd mij duidelijk, dat het
dooden van dezen olifant — de merkwaardige ,,chabar angin"
had het bericht gedurende den nacht reeds overal verspreid

in de gansche omgeving veel indruk had gemaakt Aan de

overzijde van een riviertje stond inland.sche muziek ons op te
wachten; de tanden werden in groote zijden doeken gewikkeld
en zoo voor mij uitgedragen met de muziek — rebab en fluit —

aan het hoofd. Achter ons troepje sloot zich gaandeweg een

lange rij van menschen aan, maar ik moest, op uitdrukkeliik
verlangen van de Bataks, aUeen
loonen onmiddellijk
miTni HHiclKT I. achter
„i,
aUeen loopen,
de tanden-dragers. Bij het naderen van Si Boehoewan stonden

jonge^meisjes, die je anders in deze streken haast nooit te zien
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kreeg, in feestkleedij langs het pad geschaard; ze boden sirih
pruimen aan, die ik niet mocht weigeren en daarom telkens,
met een handige beweging, in een van mijn jaszakken liet ver
dwijnen. Het Inlandsche hoofd van de onderafdeeling haalde
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paar jaar later had het zand het oude huis verzwolgen en
waren er weer andere huizen aan 't verzanden. Het dorp werd

langzamerhand verlaten en op een andere, veiliger plek ont

stond een nieuw dorp. Zoo ging het met verscheidene dor
pen; ze verdwenen onder de zandheuvels. 83 Toen opnieuw
zijn woning. Terwijl wij daarbinnen verzameld waren om een een van de dorpen bedreigd werd, bracht plotseling één van
rijkelijk met Mandhelingsche gerechten voorzienen feestdisch, de visschers uitkomst. Hij wilde probeeren, de duinen te be
werden door vrouwen en meisjes op het voorplein van des planten. Met een zenuwachtigen ijver toog men aan 't werk,
mij een eindweegs buiten zijn kampong af en geleidde ons naar

radjas huis dansen uitgevoerd. En de held van den dag, die nog

vrouwen en kinderen hielpen leem te slepen en de jonge berg-

geen gelegenheid zelfs had om zijn door modder en zweet door
weekte kleeren voor meer passende te verwisselen, de held van
den dag was wel genoodzaakt zich al die hulde met kalme

dennetjes te planten,en na maandenlangen, harden arbeid was

waardigheid te laten welgevallen. Maar wat was ik blij, toen
ik — zonder onbeleefd te zijn — mij in den loop van den avond
aan verder feestbetoon kon onttrekken. Ik had den volgenden

morgen nog een driedaagschen marsch voor den boeg en ging

het doel bereikt; de duinen waren vastgelegd en het dorp was

gered, 't Spreekt vanzelf, dat men dit toen op andere ge
vaarlijke plaatsen ook toepaste, maar alleen waar t strikt
noodzakelijk was, want het kostte veel geld. S! Er is nu voor
geen enkel dorp meer gevaar te vreezen, maar op alle plaatsen,
waar beplanting niet strikt noodzakelijk was,heerscht nu nog

heel vroeg slapen. Uitgegaan
om tijgers te schieten, keerde ik
op mijn standplaats terug met
een paar groote olifantstanden

de wind over een kale woes

en buitendien — maar dit hoor

alle mooie plekjes vormen sa

de ik pas later — met een titel,
die mij door de bevolking dank
baar en eerbiedig was opgedra
gen; ,,Hoeloebalang gadjah"
overste (overwinnaar) van den
olifant. (Drie maanden later,

men een mooi geheel, dat altijd
en overal machtig en grootsch
is. Bovenop deze ,,Wander-

tenij. De wind is een kunste
naar; waar hij alleen heerscht
daar is ieder plekje mooi, en

dünen" is het wild, eenzaam,

weer bezocht, was er van den

maar van enkele punten heb
ben we een mooi vergezicht;
aan den eenen kant kijken we
neer op het Haff, dat zestig

olifant niets meer over dan een

meter beneden ons den voet

stuk rottende huid en in grooten kring verspreide, uit elkaar
getrokken ribben en beende
ren. Het snel tot ontbinding
leidend tropisch klimaat had
hier, in samenwerking met
wilde varkens en tijgers, den
anders zoo ongenaakbaren
woudreus in dien korten tijd
volkomen gesloopt).

van de Wanderdünen bespoelt,

toen ik het land van Si Obon

aan den anderen kant li^ een
groen land met een blauwe zee
er achter, waarin een smalle

witte streep de branding aan
duidt. 83 Maar komt men in

een inzinking, waar men het
Haff en de zee niet meer ziet,

waar men ingesloten is door de
wisselende zandheuvels, waar

P. TE Weghel.

het zand om dwarrelt en zon

en wolken spelen, dan heerscht
de eenzaamheid. Het eenige

Die Wüste am

geluid is het schuren van zand
op zand, dat als je er goed naar
luistert en er een oogenblik
ontvankelijk voor bent, een

Meer".

IN het Oosten vanDuitsch-

land, in de provincie Oost
pruisen, ligt een merk
waardig stukje land, dat
zoo rijk is aan natuurschoon,
dat het te verwonderen is, dat

het nog niet meer door toeristen bezocht wordt. Tusschen

ware muziek wordt.Dat hooren
van die muziek duurt maar

een oogenblik; even later over
stemt het doodsche schuiven
en schuren weer alles. Met
sterken Westenwind kan dat

Tinbergen.
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dagen zoo doorgaan, waarin
oogenschijnlijk alles dood is.
maar waarin bij langer toezien zoo'n grillig leven tot uiting

A.M MEER.
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twee groote waterplassen,de Oostzee en het Kurische Haff, ligt
heel lang en smal de Kurische Nehrung,,,die Wüste am Meer"
zooals zij vaak genoemd wordt. Hoewel deze naam niet geheel

onjuist kan worden genoemd,maakt hij 't toch wel erger dan het
in werkelijkheid is: 't is maar een klein gedeelte van de Nehrung,
dat werkelijk Wüste is. SI Anderhalve eeuw geleden is die woes
tijn ontstaan, door toedoen van menschenhanden, die de dichte
bosschen, waarmee de duinen waren begroeid, boom voor
boom velden, waardoor de eens zoo frissche duinen verander
den in kale zandheuvels, waar de wind in volle vrijheid zijn

allergrilligste spel kon spelen. De vele Westerstormen joe
gen het zand in wolken over de kale zandruggen,zoodat deze
langzaam aan van West naar Oost schoven. ^ De weinige
menschen, die op de Nehrung leefden, woonden in kleine dorp

blijkt te komen, dat het een genot wordt, er in te leven. ^
Vooral als de zon aan 't zinken is; dan veranderen de onaan

zienlijke zandheuveltjes die hier en daar verspreid liggen en
bij dag nauwelijks opvallen, in geheimzinnige zandkasteelen
met felle lichten en ondoordringbare schaduwen, zachte, ver
vloeiende zandrichels met lijnscherpe kanten, die lange scha
duwen achter zich werpen, die zich kronkelen over andere
zandkasteelen of die dansen in de voortstuivende zandwolken.

Onheilspellend zien de Wanderdünen er dan uit, en als

tegen de avondschemering de wind op gaat steken, zoodat het

gerinkel van de schurende zanddeeltjes tot een zwaar geloei
aanzwelt en het zand meters hoog opdwarrelt, dan wordt het

daarboven onhoudbaar en dan is het geraden om snel naar

beneden te gaan, want in het halfduister kunnen onze verblinde
jes bijeen. Een arm volk, levende van visscherij en strand oogen
niets meer in het zand onderscheiden en een misstap in
vonderij. Hun huizen stonden tusschen de eens begroeide en een kuil
kan een leelijken val tengevolge hebben, of, wat nog

daardoor beschuttende duinen; maar toen die duinen losraak

ten en voortdurend nader schoven, kwamen de visschers tot

de ontdekking, dat deze beweeglijke zandkolossen gevaarlijk

konden zijn. Ze probeerden het zand te keeren door het bou
wen van schuttingen, maar tevergeefs, schutting na schuU
ting werd begraven en het zand rukte regelmatig
Totdat eindelijk een van de huizen onbewoonbaar werd door
het vele zand, dat overal binnendrong; toen trokken de be
woners er uit en bouwden ergens anders een nieuw huis. Een

erger is; in de toenemende duisternis merken we de gevaarhjke
drijfzandplekken aan den voet van de Wanderdünen niet op
en zouden we er in gezakt zijn voordat we ons van den gevaar
lijken toestand rekenschap gegeven zouden hebben. En er uit
komen is niet zoo makkelijk als er in raken. 83 Heel anders is

het op windstille dagen. De grillige zandkasteelen zijn nu
statige monumenten geworden, in strakke hjnen en met zachte
ribbels. Hun vormen zijn veel rustiger geworden. Aan de Haff-
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zijde ligt een heele reeks, volkomen in overeenstemming met
de omgeving. Dat is wel een groot bewijs van de macht van
den kunstenaar, dien we Wind kunnen noemen: tijdens een
zandstorm zijn de zandheuvels wild en onheilspellend, bij
rustig zonnig weer veranderen ze in monumenten, massale
sphinxen

^'t Is namiddag. De zon staat laag en de Wanderdünen wer
pen een lange schaduw op het Haff, dat spiegelglad is. 't Is
zoo stil, dat we de futen van verre hooren roepen en hun ge
plas klinkt helder over 't water heen. In de verte ligt Rossitten, waar de visschers wonen. Hier hooren we heel flauw

het roepen van de mannen aan de haven; ze zijn druk in de
weer, alles voor de uitvaart gereed te maken. De kleine puntbootjes liggen in een rij aan het Haffstrand, de netten worden
binnengedragen. §2 Daar ratelt een ankerketting en opeens
kletteren ze overal, alle bootjes varen af en langzaam
schuift de heele rij het Haff in. leder bootje heeft twee man
aan boord; terwijl de een het zwaard en het roer in orde maakt,
spat de ander met een lange schep het zeil nat, dan zeilt het
beter. Langzaam verdeelt de vloot zich, en de scheepjes
verstrooien zich naar alle richtingen. Morgenochtend komen
ze terug en dan moeten we zorgen aan de haven te zijn, want
dan wacht ons een eenig mooi schouwspel
SlWe kunnen zoo'n heerlijken najaarsmorgen treffen, in die
dagen, dat de wind dartel is en met de eerste dorre bladeren
speelt, als de diepblauwe hemel afgewisseld wordt door de
blinkend witte wolkengevaarten, schuimkoppen die langzaam
voortwandelen, als de spreeuwen kwetteren in de overdadig
rood-met-groene hjsterbessen, die hun zware trossen moeten
laten hangen. §3 Dan gaan we om een uur of acht naar de

ir
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op den afval toestuiven om al vechtende den buit te \ erdeelen
Boven dit alles ruischen de zware wilgen, die de regen \an
's nachts van zich afschudden

'

83 Een typisch visschersdorp op de Kurische Xehrung is
Nidden, een drielingdorp, bestaanch^ uit de gehuchtjes Xidden,
Skrusdihn en Purwin. X'idden is een \'an de weinige dorpen

op de Xehrung, die van de \\'anderdünen en de noodlottige
verzanding, geen last hebben gehad. Het oude bosch, dat de
stukje strand ligt, overschaduwd door groote, zware wilgen. oorspronkelijke duinen bedekte, is hier gespaard geble\'en en
haven, een miniatuur baai tusschen het riet, waar een smal

De visschersvrouwen staan uit te kijken naar de schuitjes, die

heeft, hoewel het erg gedund is, de duinen voor \-erwoesting

van alle kanten komen aanzetten, met hun leuke zeilen, in

behoed. 83 Tusschen de hooge duinheu\'els in zijn aan de
Haffzijde drie vlakke plaatsen, die, beschut tegen den zeewind,
een ideale woonplaats boden aan de Haffvisschers en zoo aan
leiding waren tot het ontstaan \ain de drie dorpen Xidden,

allerlei kleuren: rood, wit, zwart, bruin en groen en met alle

mogelijke oplapjes voorzien. 83 De bootjes naderen en aan
den waterkant staan de vrouwen, met haar bonte hoofddoeken
om, klaar om de netten aan te nemen. De visschersbooten

hebben van voren een eigenaardigen, omgekrulden puntvorm,
den vorm van de oude Vikingschepen. Als ze aan land zijn,
dan worden het eerst de netten uit de boot aangegeven, die de
vrouw op gaat hangen. En dan begint de bedrijvigheid.
Hooge gaffels staan in rijen in den grond gestoken en daaraan
komen de netten te hangen, lange slierten van ongeveer een
Meter hoog, met rissen steentjes en kurkjes er aan. Ondertusschen wordt de visch op de draagbaren gelegd die overal gereed

Skrusdihn en Purwin, die samen onge\-eer zeshonderd in
woners tellen, waarmee de gemeente Xidden het record van

de Xehrung bezit.83 Van de heuvels af, die lupt omringen, kijkt
men door de grillige dennenboomen heen op de dorpen neer,
waarvan de visschershuizen zeker het aankijken waard zijn.
Langgestrekt van vorm, met lage houten muren, kleine ven

stertjes en ultramarijne blinden. Deuren, blinden, pompen,
alles is ultramarijn geschilderd, een kleur, die in Xidden ver

bazend veel gebruikt wordt. De daken zijn meestal van riet

liggen en dan komt de visschensman zijn vrouw helpen. ^ Een

en wat daarbij het meest opvalt is het ontbreken van een

bijzonder mooi schouwspel is dat, gloeiend en tintelend van
frissche kleuren: de hooge wilgen werpen lange schaduwen

schoorsteen bij de meeste. De rook komt bovenaan en opzij
van het dak door het riet ntiar buiten. De dakranden zijn
dikwijls versierd met uit hout gezaagde of gesneden lijsten,

over het zand en de netten; boven het donkere Haffwater
schuiven de wolken over het heldere blauw, overal bruine en

gele zeilen, blinkende visch en golvend riet, alle gestalten zijn
omlijnd door de felle najaarszon, de netten zijn draadje voor
dimadje van lichtende lijntjes voorzien. Overal tusschendoor
zwermen de kokmeeuwen,die boven alle lawaai uitkrijschen en

bovenop staan leuke ornamenten, ontluikende bloemen of vis-

schen of een dubbele paardekop. 83 Het mooie van het dorp
zit hem in het rommelige, geloof ik: scheeve deuren van be

moste en verweerde planken, grillige vlierstruiken, waar de
spreeuwen spektakel in maken, allerprimitiefste varkenshok

ken met vieze mesthoopen, waar reuzekalebassen op groeien,
zwaar bemoste daken, met miniatuur dennen- en berkenbo.sch-

jes er op en hier tusschen door loopen de ganzen, eenden en

kippen, bloot\oetsche kinderen \*echten om de kastanjes, die
ze in de modder vinden. IMachtige scheefgegroeide dennen
buigen zich beschermend over de huizen, en de witte stammen
van de in allerlei gele, bruine en groene kleuren flonkerende

berken zorgen samen met de lijsterbessen voor een heerlijke
vroohjkheid van kleur. 83 Het is te begrijpen, dat Xidden een
geliefd oord is voor kunstenaars. De schilders Bischoff Culm
Borschke en Mollenhauer en de dichter Heimann hebben het

schoon van dit karaktcTistieke Xehrungsdorp m hun kunst
weergegeven. Drie van hen zijn in den oorlog gevallen en een
indnikwekkend monument is door de bewoners voor hen op
gericht: een eenvoudige boomstronk met hun namen er op
op een van de punten vanwaar men tusschen de dennen door

op het dorp met zijn rietdaken en visschersschepen neerziet.

^ De booten van de Haffvissclnns hebbmi alle iets merkwaar^
digs: de wimpel. Op de tweede afbeelding op de volgende blad
zijde is die wimpel heel ped te zien: hij wordt uit hout gesneden

J'oio J''inhergeu.
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door den eigenaar van de boot, die er van alles in uitbeeldt' visschen, slangen, paarden,adelaars, menschen en vooral de tvpische eland, een groote herkauwer die op de Xehruna nop- in 't

wild leeft.SlOp onze afbeelding zijn goed te zien: een ruitertje en
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de uit. Hun gedans met gebogen knieën, schele oogen, smak
kende lippen is zoo volkomen in strijd met de zaligheid hun
ner gemoedsstemming in hun ebbenhouten facies en in al hun
bewegingen uitgedrukt, dat bij het contrast niemand ernstig
kan blijven. Soms is Boe-Saadia in hun midden: de Muzelinaansche boennm. Over zijn gewone kleeren draagt hij den
vederen- en vellengordel, om den hals de kralen-ketenen, op

zijn hoofd de puntige schelpjes- en spiegeltjesmuts van een of
anderen negerkoning of medicijnman van voorheen, dingen,
die voor een ethnographisch museum waarde zouden hebben.
Voor zijn gezicht is dan een lederen masker en Boe-Saadia
danst en maakt onderwijl door sprongen en gebrul kleine kin
deren bang, die zich, de een zich verschuilende achter den an
der, met pleizier-vrees op een afstand houden. Ook hij speelt

zijn rol zoo ernstig en tevens zoo komiek, dat de negers de tooneelspeelkunst moeten hebben uitgevonden, zooals de Gobineau ook beweert, dat het negerras de vroolijkheid van het
leven heeft ontdekt. SI Onderwijl is het een druk gerij en geros
door de straten: de voorname Muzelmaansche lieeren in prach

/'c/ö Tinbergen.
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tige gandoerahs van zijde en boernoezen van het fijnste laken
met zijden figuren bestikt van de sierlijkste teekening, rijden

HET SPOOKKERKHOF BIJ ROSSITTEX.

een kasteel, verder een paar letters, waarschijnlijk de initialen
van den eigenaar. Onder het kasteel is een in tweeën verdeeld

veld, in de kleuren wit en zwart, dat is het visscherswapen van
Rossitten. Een ander dorpje, Pillkoppen, heeft het diagonaalsgewijze verdeeld, Nidden in vier rechthoeken, Purwin een ruit

in een rechthoek enz. SI Aan het snijden van dien wimpel
wordt groote zorg besteed en diegene die de mooiste wimpels
snijdt, die is de groote man. Datzelfde volk, dat aan strand-

rooverij en ruwe vermaken zijn hart ophaalt, bezit toch nog
één kunst, die met hart en ziel uitgeoefend wordt: het snijden
van den wimpel voor de eigen boot.

N. T.

OOSTERSCHE MOMENTEN.

DUS er was niets aan te doen: Abdallah-ben-Abdallah
{Vervolg).

moest tijdens het ,,kleine feest" t'huis blijven. We
gens gebrek aan nieuwe kleeren en omdat geen
Jahoedi hem wou voorschieten. Heel verdrietig en wel

jammer voor Peregrinus, want nu miste die zijn gids in het
Tunesische volksleven, en dit terwijl het,,kleine feest" gevierd
werd. SI De Fransche overheersching heeft gelukkig het Ara
bische karakter der stad Tunis geheel onverlet gelaten en haar

,,Frankische" stad daar naast opgetrokken. Zoo is Tunis echt

een groote Oostersche stad gebleven. Ofschoon Peregrinus Abdallahs toehchtingen miste, dwaalde hij er niet minder, die

vier dagen van het ,,kleine feest", door de nauwe straatjes of
dronk een kopje koffie voor het koffiehuisje van den neger
koffiezetter, en keek naar de vroolijke menschen en hun doen.
sa De soeAsvan Tunis! Nauwe, overdekte straatjes, waarin an

in victoria's of auto's; werkjongens met kleurig-zijden doeken
om hun fez gebonden, waarvan de kwasten en de franjes op
hun bruin voorhoofd hangen, een ruikertje bloemen achter het
rechteroor, zoodat het hun oog flankeert, zitten met hun zes
sen in een oude open landauer — ,,de man 'n kwartje", zou
men dat vroeger ten onzent genoemdJiebben — en, ja. die
werkjongens zijn wat rumoerig, wat druk, zingen schuine Mu
zelmaansche liedjes, klappen daarbij rhythmisch in de handen,
zwaaien met hun armen,staan soms in hun rijtuig op en vallen
over elkaar heen: zij zijn de eenigen, die doen denken aan onze
lawaaierige, hossende en schobberige volksfeesten. Sleeperskarren gaan rond vol geladen met kleine kleurige kinderen zin
gende, handenklappende, langzaam, rhythmisch, verheugd.

SI Het feest vindt zijn hoogtepunt op het groote'plein — ,,het
plein van de /mf/a-werkers"

—bij de acht maal gehoepelde

blanke moskee van ,,Sidi Mahrez", centrum van de Moham-

medaansche wijk. In het midden, om de fontein, spullen, pri
mitieve draaimolens, Turksche schommels, kramen van een

voudig speelgoed, zoetigheden, electrische aardigheden, Jood
sche danseressen, tam-tam-muziek: een ouderwetsche kermis.

In het rond zijn alle Arabische koffiehuisjes bezet met man
nen, die kalm urenlange gemoedelijke praatjes houden of
elkaar plechtig begroeten en geluk wenschen met de geëin
digde vasten: zij kussen elkaar met spitse lippen heel even
op de wangen of buigen de hoofden over eikaars schouder en
geven elkaar een schouderkus op de nieuwe boernoes, waardig,
ceremonieus en met langsprakige begroetingen: ,,hoe is je ge
zondheid?" — ,,ten beste" [belcheir] — ,,God zij geloofd!" (il-

hamdoelillali!) — ,,hoe is je algemeene toestand?" — „belcheir!"
i) Rood hoofddeksel als een omgekeerde bloempot. — 2) Halfa — woestijngras.

ders het luidruchtige leven van lederen dag klettert, nu ver
laten en stil, de winkeltjes gesloten, alleen in de kleerenmakers-

soek zaten de Joodsche kleerenmakers nog druk aan het naaien
en borduren van mooie, fijnkleurige gandoerahs. In den
schemer van die nauwe en stille straatjes, overwelfd, was een

teere stemming van rust, van herademing, belofte van nijveren, krachtigen arbeid, welke morgen opnieuw zou beginnen.
Hier en daar was toch nog een winkeltje geopend: de reuk-

werkverkoopers — ofschoon behoorende tot een voornaam gil

de —waren niet allen op het feest uit. Hier en daar troonde er

/

een te midden zijner hangende haartressen, zijn fleschjes en
flaconnetjes als een gehurkt Boeddha-beeld, zijn zakken met
hlnn-ah om de nagels en de vingertoppen te verven, zijn koh'l
(antimonium) om de oogleden aan te zwarten. Kleermakers en
reukwerkmakers hadden het druk voor het ,,kleine feest .
Want,natuurlijk, nieuwe kleeren moeten begeurdworden met
rozenolie met essence van geranium, met muskus. In andere
winkeltjes lagen de verkoopers, oude lieden, nu eens lekker uit
te rusten en sliepen, of zij lazen een of ander Arabisch boek,
rustiff ver van het feestgedruisch. SQ Maar buiten de soeks wa
ren alle koffiehuisjes vol. Door de anders zoo stille woonstraten
met haar blinde, witte muren gingen troepjes dansende negers,

bonkende op de tam-tam of met bolle wangen b azende op de
Vendir of lange klagende tonen fluitende op de inlandsche kla
rinet Hier en daar hielden zij stil om een soort quadrille te
dansen Negerdansen zijn onweerstaanbaar komiek. De negern zijn zoo ernstig in hun dwaasheid, zoo vol overtuiging,

hun z^rte gezichten drukken een zoo groote innerlijke vreug
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GEZICHT OP HET TUINDORP VREEWIJK TE ROTTERDAM.

— ,,ühamdoelillah!'\.Zoo gaat het nog eenige oogenblikken

door: gezondheidsformulieren in alle fijne schakeeringen van
het leven, en het begint van voren af aan: ,,hoe is de gezond
heid van je ,,huis"?" (Waarmee ,,moeder de vrouw" bedoeld
wordt) — ,,bdcliei)'!" — yiilhamdoelillah!" Alles is altijd in het
Muzelmaansche leven „ten beste" — ,,God zij geloofd!" §3
Die honderden mannen voor de koffiehuisjes, de honderden en
honderden die om de kermis heenwandelen: vaders met kin

deren aan de hand, de ,,slaven" — maar hun slavernij is niet
erg — uitgezonden om den jongeheertjes der familie in flu-

weelen, zijden of satijnen pakjes, ,,stijf van rood gout", zooals
vader Vondel zou zeggen, de kermis te laten zien, terwijl de
vijfjarige ,,heer Ali", of ,,heer Mohammed" graag wel zou wil
len meedoen met de straatkinderen, zij wandelen rond, kalm,
blij, waardig. S] Dit is juist de groote bekoring van dit Mu

aan 't opruimen zijn,zit mijn man nog tegen mij te redeneeren
overeen zéér zeldzame, fossiele spons,die we gevonden hebben,
éénig in Nederland, en zelfs een bijna-unicum in Europa. Ik
rommel neg zoo'n beetje tusschen .Ie kleinere steenen,ze moe
ten van tafel. Voor de vlugheid wil ik ze bij elkander schuiven.
Maar... daar leeft iets tusschen, een insectje ter grootte van
den lievenheersbeestje kruipt op zijn dooie gemak tusschen de
steentjes door. ,,Kom, jongen", zeg ik ongeduldig, en por hem
met een grassprietje tot een beetje haast aan. Maar nu heb

ik het bedorven. Hij is opeens verdwenen. Als ik goed toekijk
vind ik hem wéér tusschen twee kleinere steentjes, in een
doodloopend gangetje. ,,Terug, en dien kant uit, baasje".
Maar hij is niet voor rede vatbaar en blijft hardnekkig in zijn
slopje. ,,Beest dan toch . . .", maar nu blijven de woorden in
mijn keel steken en ik stoot mijn man aan, die evenals ik,

aandachtig toekijkt. Samen nemen we iets wonderbaarlijks
zijn niet vroolijk, nog minder lollig, maarzij zijn verheugd; waar. Het diertje, dat zoo groot is als een vlieg, is bezig, het

zelmaansche volksfeest, dat het zoo kalm is. Die menschen

in dit eindeloos, steeds afwisselend gewoel heerscht een atmos

steentje op zij te schuiven. Hij probeert het tenminste.

feer van onzegbare blijheid, vol stille verheuging, zooals „Krijgt ie niet klaar", zegt mijn man. „Dat weet je niet",
onze volksfeesten niet kennen. SI Wat er tegen is: de fluister ik terug. SI Het diertje zet . . . zijn schoudertje zou ik
vrouwen ontbreken er aan. Dit is misschien in dit land zeer

haast zeggen . . . tegen het voor hem reusachtige rotsblok aan.

Hij duwt . . . hij duwt . . . Waarachtig, er komt beweging
Een zetje . . . nog een zetje . . . nog een . . . nog een
Daar schuift het gevaarte opzij. De weg is vrij! En triomfan
telijk wandelt onze kleine waaiersprietige held langs de door
dere feesten, naar
het kerkhof. SI „Naar het kerkhof? 1" hem vrijgemaakte baan . . . En mijn man en ik kijken elkaar
Stel U daarvan echter geen treurigheid voor. De Mohamme aan en glimlachen om de spanning waarin we verkeerd hebben.
danen hebben een minder treurige opvatting van den dood
dan wij, en soms herdenken zij hun overledenen door gezellig SI We hebben het steentje gewogen. Het woog 10 gram Het

goed, zeer zedelijk, juist omdat het niét een Hollandsche

kermis is, maar ... . ,,ga manque de femmes". Toch is het ook
voor de Muzelmaansche vrouwen ,,el-aïd-eTseghir" en gaan
ook zij uit, m nieuwe kleeren, maar op dit, zoowel als op an

bijeen te zitten aan de graven. De koffieschenker is in de torretje had zeker geen grooter gewicht, dan een gewone huisbuurt, de gebakjeskoopman of de man met ijswafeltjes, en vlieg, die een kleine halve decigram weegt. Zoodat het diertje
dan . ,,hij komt om ,,haar" hier te zien. Want hier is ,,zij" een gewicht verschoof, zeker tweehonderd maal zoo groot als
ongesluierd en elders in het openbaar niet. SI ,,Belcheir!" — dat van zijn eigen nietige lichaampje. Het is zoo ongeveer
.
,,.Ilhamdne.llill.ah
/Ihamdoellillah!<"
dezelfde krachtsontwikkeling, die een volwassen man noodig
zou
hebben om den dikken steen in Delden opzij te schuiven
(Wordt vervolgd).
Maurits Wagenvoort.

Van kleine dieren.
SIMSON.

„Opruimen,jongens! SI We zijn op steenenexcursie geweest,
en de tafel ligt half vol keien en keitjes, mooie en minbelangrijke vondsten dooi elkaar. Terwijl de kinderen al een beetje

die 7500 K.G. weegt . . Sl „En Simson vatte de twee middel
ste pilaren, op welke het huis was gevestigd en waarop het
steunde, den eenen met zijn rechterhand, en den anderen met
zijne linkerhand . . . en hij boog zich met kracht en het huis
viel . . ."

M. Langerhvizen.

