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DE VINGER VAN HET NOODLOT
door

6) Headon Hill.

(OCH zou het voor jou misschien beter zijn geweest
als je het doel van je bezoek per brief fiadt mee
gedeeld", sprak Sir Dudley kwaad. ,,Maar als je
onaangenaamheden zoekt, ga dan mee. Melville, je

bent wel zoo vriendelijk mij te excuseeren, terwijl ik met
dezen man spreek. Het zal niet meer dan cenige minuten
duren".

De specialist knikte en slenterde de oprijlaan af in de rich
ting van het portiershuisje, terwijl Sir Dudley zijn blijkbaar
niet welkomen bezoeker door een openslaancl raam naar de
eetkamer bracht. Met bestudeerde ruwheid ging de baronet
naar het buffet, maakte zich een sterken whisky-soda gereed
en dronk ze op.

,,Nou, Simon, vooruit ermee!" zei hij, zich in een stoel wer
pend en genietend van het verlangen naar drank op het ge
laat van den ander.

Mr. Trickey's verdroogde tong kleefde aan zijn verhemelte
bij het zien van dien bruisenden drank, maar hij had belang
rijker dingen op het oog en hij beheerschte zich. Len flikke
ring in zijn met bloed doorloopen oogen deed zelfs vermoeden,
dat hij het grappige inzag van het feit, dat Mr. Simon Trickey
een whisky flesch alleen maar mocht zien, doch er niet aan
kon komen.

,,Ik heb in de kranten gezien, Mr. Glenister — neem mij
niet kwalijk, Sir Dudley", begon hij. „Het schijnt dat er een —"

,,Verduiveld goede kans is om mij te brandschatten", viel
Sir Dudley hem in de rede.
Mr. Trickey lette niet op deze woorden.
,,Het schijnt", herhaalde hij, „dat er meer dan een kans is,

dat u mijn hulp kunt noodig hebben."
,,Waarvoor?" vroeg Glenister ruw.
De bezoeker keek veelbeteekenend naar de gesloten deur en

de openslaande ramen, waardoor zij waren binnen gekomen.

sprak niet over de verklaring die ik kon geven.
'"jirsrriee XrTi-'iS" je je iii de kaar, laten kijken"
zei'de ™ Dudley, plotseling kalm geworden. . Ik wist dat
je kwam om mijhe"^braiidsclKitteii. uis er
mü Simon. Geen penny meer dan het vastgestelde jaargeld
Sl je ooit van mij krijgen, en bij het eerste teekeii van ver-raad, zal ik je dooden als een valschen hond .
De ex-klerk begon hijgend adem te halen, terwijl donker-

roode vlekken op zijn weerzinwekkend gezicht kwamen.
Ik betwijfel geen oogenblik dat je het zou probeeren ,

hoonde hij. „We zijn erg knap in het dooden van meiLschen,
hè? Maar met dat al —" r t, , 1 d

Mr. Trickey's woeste woorden werden afgebroken door het
binnentreden van den ouden butler.
,.Neemt u mij niet kwalijk, Sir Dudley , verklaarde hij,

,,Dominee Branson wou u gaarne spreken. Ik wist niet dat
11 belet hadt".

Inspecteur Wagge, nog steeds als geestelijke vermomd,
stapte snel de kamer binnen achter Hinklej' aan, aldus de
mogelijkheid van een weigering om hem te ontvangen, voor
komend.

Op hetzelfde oogenblik trad Dokter Willoughby Melville
door het openstaande raam de kamer in, terwijl zijn gelaat
ondoordringbaar bleef, toen hij zag dat zijn gastheer twee be
zoekers had. Len monocle hing op zijn vest, niet als hulp voor
een slecht gezicht, maar als een zelden gebruikt tactisch wa
pen. Hij gebruikte het nu, tegenover Mr. Trickey.
Langzaam gleed het meedoogenlooze monocle van den dok

ter over Mr. Trickey, van het kruintje van diens dun behaard
hoofd over het ojizichtige, geruite costuum naar de hakken
van zijn plompe schoenen. De ex-klerk verdroeg het zoeklicht
met groote onbeschaamdheid, welke echter spoedig overging
tot bange vrees, en ten slotte snelde hij weg door het open
raam, waarlangs zijn kwelgeest was binnen gekomen.

Sir Dudley barstte uit in brullend gelach.
,,0p mijn woord, Melville, je hebt hem geraakt!" riep hij

opgewonden. ,,Je hebt zijn zenuwen doen trillen als een wand-
harp en hebt voorkomen, dat ik hem leelijk te pakken nam.
Hij was een goed betaald, weggeworpen werktuig van mij,
dat nu op mijn geld aasde".

Melville riep Sir Dudley tot zijn plicht van het oogenblik,
door zijn aandacht te vestigen op den als geestelijke gekleeden
bezoeker, die met nauw verheeld vermaak het tooneel had
gadegeslagen.

,,Ik vraag u vergiffenis, mijnheer", zei de baronet. ,,Wat
kan ik voor u doen?"

Inspecteur W agge s zacht lachje was zoo zalvend mogelijk.
,,Als het uw gewoonte is men.schen aan te vallen, die u om

T ̂ ^udley, zal ik liever heengaan", antwoorddehij. ,,VVelk recht deze onaangename heer ook mocht hebben
vragen, het mijne is nog veel kleiner, want ik

eb het heelemaal met. Ik ben secretaris van de Zending on-
er de Zwartvoet-Indianen en ik ben gekomen om u een bij-

drage te verzoeken. Ik ben jui.st bij Mr. Stephen Colne van
Colnbrook Towers geweest en hij heeft uw naLi genoemd als
een mogelijke donateur". ^

gesloten oogen keek Dokter Melville naar de

laatsf^s^r T " ' "P den gastheer. Zou dit het
De fhiktlr nilt beproefd humeur?
hii zaa dat onhoorbaren zucht van verlichting toen
Redraa van 'den ^wetenschappelijke voorspelling van hetgedrag van den baronet op homoeopatischen arond aerecht-

zriïfl?ootr''"" '---1 wmCzcdMe tvpezou net grootere genezen. '
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Sir Dudley liep snel naar zijn schrijftafel en vulde een che
que „aan toonder" in voor vijf guineas.

„Ziezoo, mijnheer", zei hij, ze den in het zwart gekleeden
man overhandigend. ,,Ik heb er niets tegen geld te geven aan
een heer, die het fatsoenlijk vraagt, maar ik laat mij hangen
mij door een schooier te laten plukken, die mij tracht bang te
maken".

,,Ik ben benieuwd", mompelde Inspecteur Wagge pein
zend — terwijl hij de oprijlaan afliep, nadat hij de cheque in
zijn zak had gestoken en den gever bedankt — ,,ik ben benieuwd
of een man, die verdiend opgehangen te worden, zoo lucht
hartig over die operatie zou spreken. Ik ben ook benieuwd
wie die roodneuzige brandschatter is. Misschien zal ik het ge
noegen hebben in denzelfden trein met hem naar de stad te
rug te keeren. In elk geval zullen mijn nasporingen in Sir
Dudley's stedelijke loopbaan, dien kerel wel aan het daglicht
brengen".
En terwijl hij naar het station liep, dacht hij verder over

zijn geluk, den beroemden West-End specialist bij het hek te
hebben ontmoet. Deze had hem trots zijn vermomming da
delijk herkend.
Intusschen nam Dokter WiUoughby Melville afscheid van zijn

gastheer trots diens luidruchtige verzoeken dat hij zou blijven.
,,Beslist onmogelijk", zei hij vast. ,,mijn patiënten hebben

de eerste rechten op mij en ik had eigenlijk al gisteren met de
anderen moeten vertrekken. Bovendien kan ik u hier vol
strekt niet van dienst zijn, nu het gerechtelijk onderzoek te
uwen gunste is uitgevallen. Het beste voor u is, dat ge u thans
rustig houdt en de geruchten tijd geeft te verdwijnen, tenzij
er iets belangrijks is, dat ge voor mij verbergt".

Sir Dudley sloeg zijn oogen neer voor den onderzoekenden
blik van den dokter.
,,Neen", zei hij! ,,Neen, ik heb niets voor je verborgen, Mel

ville. Ik heb mijn neef George niet vermoord".
Melville haalde zijn schouders op en ging heen om zijn va

lies te pakken. Zijn wenkbrauwen waren peinzend gefronsd.
,,Het is mogelijk, dat je je neef George niet hebt vermoord,"

mompelde hij, ,,maar je hebt iets gedaan, mijn vriend, dat
heel smerig is. En als ik een gelaat kan beoordeelen, heb je
het plan iets te doen, dat het daglicht niet kan verdragen. Het
zou wel interessant zijn te weten hoe Wagge erover denkt.
Ik moet, als ik thuis kom, het geval van dien uitstekenden
detective in mijn patiëntenboek nog eens nalezen".

ACHTSTE HOOFDSTUK.

Gewelddadigheden.

Het kwaad, dat Sir Dudley Glenister volgens de meening
van den zenuwspecialist in den zin had, kwam spoedig tot
rijpheid. Op den dag na Trickey's mislukt bezoek en Mel-
ville's afscheid van Beechwood Grange ging hij naar Londen
en nam zijn intrek in het Millennium Hotel in Piccadilly.
Dienzelfden middag liet hij een auto komen en gaf den
chauffeur het adres van Lady Marrables in Cadogan Gardens.

Kathleen en haar bloedverwante hadden haar gewone leven
weer opgevat, nadat zij uit de Grange waren weggestuurd.
Hetgeen beteekent dat de oude dame onophoudelijk babbelde
en dat Kathleen moest luisteren. Maar terwijl het meisje de
gastvrijheid, haar betoond, vergoedde door het luisteren naar
het gezeur van haar gastvrouw, peinsde zij heimelijk over het
geheim dat over den dood van haar broeder hing.

Al haar oude argwaan tegen haar neef Dudley was herleefd
door de spookachtige gebeurtenis in de Beechwood boschjes
en zij was niet geneigd zich neer te leggen bij de uitspraak der
plaatselijke jury dat — ofschoon de ring zonder eenigen twijfel
George had toebehoord — er geen bewijs was dat de vinger
of het lijk waarvan hij was afgerukt, van hem was geweest.

Inspecteur Mitchell van de plaatselijke politie was het eens
geweest met de uitspraak der jury en zij wist niet, dat Scot-
land Yard zich voor het geval interesseerde. Zij had Mr.
Stephen Colne's aanbieding van zijn officieelen invloed in die
richting niet vergeten, maar die was Sir Dudley en niet haar
aangeboden en zij wilde het den Minister niet vragen.
Er bleef alleen maar haar minnaar over — de goede trouwe

Norman Slater — die niet meer aanleg had voor het naspeu
ren van een misdaad dan een kind van zes jaar.
En toen — tegen den tijd dat Sir Dudley zijn hotel verliet

om een bezoek te brengen aan Cadogan Gardens — werd een
kruiperige, vies uitziende vreemde bij haar gebracht, die haar
hoop deed herleven.
Lady Marrables hield geen knecht. Het was dus een be

daard, bejaard kamermeisje, dat op Sir Dudley's schellen
opendeed en hem vertelde dat Lady Marrables niet thuis was.
Ja, Miss Glenister was thuis, maar op het oogenblik was zij in
gesprek met een anderen — man.

Getroffen door den toon van de vrouw, vroeg de baronet
of het iemand was, dien hij misschien zou kennen.

,,Dat zou ik niet denken, mijnheer, behalve misschien uit
zaken", was het bescheiden antwoord. ,,Hij ziet eruit als een
hondenkoopman. Ik denk niet dat hij lang zal blijven, mis
schien wil u wel binnenkomen en even wachten".

Sir Dudley nam de uitnoodiging aan en werd in een wacht
kamertje gelaten, waar hij de hal kon overzien. Hij was daar
geen twee minuten geweest toen hij stappen de trap af hoorde
komen. Een oogenblik later kwam het kamermeisje in zijn
gezichtslijn, terwijl zij iemand naar de voordeur bracht. Na
een kort oogenblik zag hij den vertrekkenden bezoeker — nie
mand minder dan Mr. Simon Trickey, met rooden neus, op
zichtig costuum en al.
De baronet sprong op om zijn vroegeren klerk staande te

houden, maar hij bedwong die opwelling en wachtte tot de
meid verscheen om hem naar den salon voor te gaan. Toen hij
aangediend werd, was Kathleen bezig een papiertje op te vou
wen en in haar portemonnaie te steken. Het duurde even voor
zij zich verwaardigde nota van haar nieuwen bezoeker te
nemen.

,,Zoo?" sprak zij eindelijk opkijkend, ,,dat is een onver
wachte eer — nadat wij pas uit de Grange zijn weggejaagd".
De degens lagen dus op tafel en het zou van weerskanten

een duel snns merci worden.

,,Ik was gedwongen mijn gasten te verzoeken heen te gaan,
omdat de meesten hunner tegen mij samenspanden", zei Sir
Dudley. ,,Jij en die vervloekte kwajongen Slater het ergst.
Maar ik ben hier gekomen om de deuren van Beechwood
Grange weer voor je te openen, mooi nichtje. Een edelmoedig
aanbod, daar ik nu zie dat je samenspant met Simon Trickey,
ofschoon ik vermoed dat hij bij jou is gekomen en dat jij hem
niet hebt opgezocht".
,,Dat is vriendelijk van je", zei Kathleen scherp. ,,Wat be

teekent je edelmoedig aanbod? Het schijnt tamelijk duister
en ik ben volstrekt niet zeker dat ik onder de gegeven om
standigheden verlang dat de deuren van de Grange voor mij
geopend worden. Ik zou mij daar niet erg veilig voelen".

Glenister deed een stap naar haar toe, terwijl zijn zware ge
stalte hoog boven het tengere meisje uitstak, koel en onbe
vreesd.

,,Ik wil dat je op de Grange terugkomt — als mijn vrouw —
neen, laat mij uitspreken. Je zult er spijt van hebben als je het
niet doet. Ik verlang je als mijn vrouw omdat — en dat is
geen nieuws voor je — je schoonheid mij aantrekt. Maar er
is nog een reden. Ik wil je hebben omdat ons huwelijk het
beste antwoord zou zijn op de verdenkingen waaraan je zoo
veel voedsel hebt gegeven — de verden tóng dat ik je broer
heb vermoord".

,,Nu, en heb je dat dan niet gedaan?" vroeg Kathleen
droogjes.

.,Ik wil er een eed op doen, dat ik het niet heb gedaan".
,,Als je het niet met eigen hand hebt gedaan, ben je toch

de oorzaak van zijn dood geweest".
Deze nieuwe beschuldiging scheen een oogenblik den man

van zijn stuk te brengen. Er was een lange pauze voor hij de
verdediging weer opnam door zelf een aanval te doen.

,,Ik wil er een eed opdoen, dat ik George Glenister nooit heb
weergezien — levend of dood, na zijn vertrek naar Amerika".
,,En ik geloof geen enkelen eed van jou", antwoordde

Kathleen scherp. ,,Ik ben even vast overtuigd dat jij de
schuld bent van mijn broeders dood en dat hij in Beechwood
is gestorven, alsof ik met eigen oogen gezien heb, dat je hem
hebt vermoord. Wat betreft het trouwen met jou — zou ik
het idee al onzinnig hebben gevonden al waren deze dingen
niet gebeurd. Ik heb altijd een afkeer van je gehad, neef
Dudley, en mijn afkeer was sterk vermengd met een gevoel
van schaamte dat jij tot de familie behoort".
De baronet had zijn tijdelijke verlegenheid overwonnen.
,,Laten wij den strijd dan in ernst beginnen", barstte hij

uit. ,,Hier is mijn ultimatum. Als je niet met mij wil trouwen,
zal ik je naam bekladden door het heele land, zoodat je een
paria in de maatschappij wordt. Je hebt de Grange gebruikt
'als een rendez-vous. Terwijl jij daar was, heeft men Kapitein
Slater in den nacht uit je slaapkamer zien komen, nadat
iedereen naar bed was gegaan". {Wordt vervolgd.)
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DE HAVEN VAN SAVONA.

NOTITIES VAN DE ITALIAANSCHE RIVIERA.Napels zien en dan sterven .... een opgaaf, die een
voudig lijkt, maar toch nog niet zoo gemakkelijk is.
Allereerst naar Napels te gaan vereischt voor een
Hollander moeite, tijd en geld en dan .... sterven?

Waarom direct sterven? Het lijkt me toch altijd nog de moeite
waard eerst eens even van Napels uit een klein reisje te on
dernemen, naar de Italiaansche Riviera bijvoorbeeld! ....
Eenmaal hier aangeland, is er geen sprake van, noch gedachte
aan sterven! Hier sterven de menschen niet, omdat ze op een
gemeen-guren Novemberdag een kou gevat hebben, want ge-
meen-gure dagen zijn er niet. Hier sterven ze evenmin ten
gevolge van een van die talrijke kwalen, die iedere polikliniek,
welke zich zelf respecteert, op een bord aan den ingang ver
meldt. Hier bestaat geen polikliniek. Die is al geruimen tijd
failliet. En tenslotte, hier sterven de menschen evenmin uit
verveling of ergernis, want die kwalen zijn aan deze Riviera
onbekend. Hier gaan de menschen gewoon dood .... als het
hun tijd is. Die tijd te bepalen staat niet aan ons
§1 De Riviera di Levante of, zooals ze ook genoemd wordt,
de Riviera Ligure, vangt aan bij Genua en strekt zich verder
uit in zuidehjke richting naar Napels toe. Deze geheele streek
wordt, evenals trouwens de Fransche Riviera, noordelijk door
de bergen beschermd tegen de winterkoude, terwijl de bekende
winterplaatsen steeds aan een of andere kustbocht van de
Middellandsche Zee gelegen zijn, waardoor ook Oost- en West
zijde ongewenschte winden buiten de vallei houden. SQ Reeds
in de oudste, men zou zelfs kunnen beweren in voorhistorische
tijdperken, werd deze streek door de Liguri bewoond. Van
daar dat deze provincie dezen naam draagt. Een der voor
naamste plaatsen was Trigosa, dat evenwel niet meer op de
landkaart voorkomt, eenvoudig wijl het niet meer bestaat.
Nog steeds trouwens zijn de geleerden het er niet over eens,
welke de juiste plek is, waar deze stad vroeger gebouwd was.
De laatste onderzoekingen wijzen er op, dat tusschen Kaap
Portofino en Sestri Levante in ieder geval een stad van Trigosa's

grootte geweest moet zijn. S3 Overigens zijn hier de sporen van
vroegere Romeinsche tijden zeer zeldzaam. De oudste docu
menten dagteekenen eerst van de zevende eeuw. Wat de kastee-
len betreft heeft men de meeste zeer verwaarloosd en wat men

aanschouwt zijn ruïnen, welke zeker duizend jaren oud zijn.
Verdere historische bijzonderheden zijn niet van een dergelijk
belang om ze hier weer te geven. Ik betwijfel trouwens zeer
of de bezoekers van deze Riviera, zelfs zij. die er jaren achter
een weerkeerden, wel ooit vermoed hebben, dat deze plek de
geleerden niet met rust laat, daar inderdaad nog veel ervan
onbekend is. Maar daarvoor ben ik niet hier gtd<(nnen, zucht
ge en ge hebt gelijk. Weg met boekengeleerdheid —
hier lucht, die is als een douche op een heeten julidag, hier
licht, zooals alleen een Rembrandt dat contrasteerend met
schaduw wist weer te geven, hier zon, o zon, waarbij we een
penseel moeten wegsmijten, waarbij het woord niets, niets er
van weergeeft, waarbij we slechts aanvaarden, in hulpelooze
dankbaarheid
^ Zee! Columbus mannen riepen: Land! Doch wij roepen:

Wanneer ge na een dagenlange treinreis van Holland
uit eindelijk gearriveerd zijt, wat is het dan prettig een oude
bekende te zien Zee! roepen we, want we herkennen onze

^  heeft ze zich in ander gewaad gestoken. Zee. Eii we staren naar de verte, waar precies als op
Schevemngen de visschersbooten voorbijvaren, en in onze
oogen schatert de pret, dat wc weer zeevolk zien. Wilk van de
zee, dat zijn we immers zeiven, overwinnaars van het water,

iV f " f eindeloos, maar dat ons als mees-ter heeft erkend. Zee . . . en we glimlachen gelukkig. SI Maar
W.nn;;;l toch, hoe anders!Wanneer ge alleen gekomen zijt om de zee te zien neen, dan

ve^^Tntefd h"'? als uw Hollandsche blo'ed nog metrt uk " uT'T brullen, een hond mag gerust
denï Tn rR ^ PO"tjc.s-gevende opgevoede honden) en de zee moet zee zijn, golven en ruischen, spelen, dat



6 Februari 1926.
BUITEN. 65

) V

TP

gerust tot stoeien mag ont-
iuirclen, betooveren door
geweld, maar neen, zee
moet niet zoover degene-
reeren, dat ze zich koest
houdt en niet uit haar hu
meur te brengen is. Zeker,
ook de Middellandsche zee
kan spoken, maarniet hier
aan deze kust. Hier is de

degeneratie volkomen inge
treden
^ Toch nog niet geheel.
Er zijn dagen, dat het ook
aan deze kust spookt en dat
de zee haar brullen uitstoot
en nog slechts herinnering
opwekt aan eeuwige blij
heid, doch die dagen kunt
ge op de vingers van uw
beide handen aftellen.
Schiller beweerde, dat niets
zoo zwaar te dragen is, als
een rij van ononderbroken
dagen des geluks. En inder
daad, een stormdag vaagt
alle zwoelte, die tot degene
ratie voeren kan, met kracht weg. Daarom begroeten wij hier
zulk een dag met een blijdschap, geboren uit noodzakelijk
heidsbesef, en zoo één dag duurt immers maar .... een dag.
SI En dan begint weer de ononderbroken rij van dagen, waarop
wij als kinderen van het Geluk ons vermeien in de Zon, ter
wijl nog vaag bij ons is de herinnering aan den Hollandschen
winter, betooverend soms in trotsche pracht, maar met een
ontzettenden stoet en nasleep van allerlei ellenden. SI Maar
hier .... Is dat winterellende, wanneer we in zomerkleeren
langs de zee flanceren en ons op een bankje plaatsen, wan
neer we daar lust in hebben, en de voorbijvarende zeiljachten
en motorbooten gadeslaan? We kijken toe, met Italiaansche
levensblijheid diep in ons, en onze blik glijdt over het water
heen naar den overkant van de kustbocht, waar te midden van
zuidelijk groen kasteden en villa's en hotels schuil gaan. En
terug glijdt onze blik, weer naar de zee, die hier in werkelijk
heid blauw en groen en op sommige plaatsen, bij een rif, violet
ziet. Italiaansche levenskunst is het, zoo uren te verdroomen,
onbekommerd om wat morgen zijn zal. S! Wat het typische
van deze Riviera uitmaakt is de dooreenmenging van de meest
verfijnde luxe met den grootsten eenvoud. Luxe der vreemde
lingen en aUes wat daarmee in verband staat, van hotel tot
cabaret, en eenvoud der bevolking, visschersvolk, dat nog
niets van zijn leefwijze heeft
prijsgegeven. Hier niet een
speculeeren en een vege-
teeren der visschers op het
uitbuitingsobject; vreem
deling. Neen, nog iederen
nacht trekken de visschers-
schuiten er op uit en des
morgens liggen luxe-jacht
en barconi da pesca vreed
zaam naast elkander
Maar meen vooral niet, dat
de luxe ontbreekt. Ze zijn
weer gekomen en ze komen ̂
weer, iederen dag meer, de
vreemdelingen en de Italia
nen, die voldoende Lire bij
elkaar schraapten, en die
gaan nu allen met elkaar de
luxe opbouwen. Daar loopen
ze weer, de Engelschen en
Amerikanen, Denen en
Franschen, die we gisteren
nog in Locarno, Montreux
of Deauville aantroffen. En
die miss daar rookt nog al
tijd op dezelfde wijze haar
sigaret, nonchalant als een
neger en verfijnd als een
Turk. sa We treffen ze weer

i.;

MARGHERITA LIGURE.

aan, de jongenskoppen en de pruiken, alles vieux jeu, en we
glimlachen om dwaasheden van oude heertjes en van coquette
oudere dames. Poeder en verf stuift rondom ons en de mama's

met huwbare dochters kijken ons loerend aan. Mijn hemel,
alles vieux jeu, mèèrvertoond. SQ En we grijpen een booten
de roeispanen, en we zijn in een oogwenk weg uit dat kringetje
van eigen-belangen. We zijn veilig nu, op zee. We laten ons
voortdrijven door den golfslag van de Middellandsche Zee, we
pogen de visschers te imiteeren, die zich nooit haasten en uren
doorbrengen met het staren naar den blauwen hemel en naar
de zon, goud-gloeiend aanbeeld van den Eeuwigen Smid.
Rondom ons alleen het geluid van knibbelende golfjes, gebroken
tegen de boorden van onze boot, een eeuwig sterven en een
eeuwig opstaan. 83 Ik haal diep, diep adem. Wat is het Leven
heerlijk en goed. Hier aan de Italiaansche Riviera!

A. F. Ruvc.rok.

Ontvangen boeken.
83 De firma J. B. Wolters, Groningen-den Haag, zond ons
van de serie „Nederlandsche Land- en Tuinbouwbibliotheek"
den druk van het deeltje „Beknopt leerboek der zuivel
bereiding" door Dr. K. H. M. van der Zande.

.4 7^.-lZZ.4.
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OOSTERSCHE MOMENTEN.
(Vervolg).

HET OOSTERSCHE WINKELTJE.De Oostersche winkelier zit temidden van zijn koop
waar, alle winkeltjes van dezelfde soort bij elkaar in
de ,,Bazaar der goudsmeden", of ,,der reukwerkma
kers", of ,,der kleermakers". Geen concurrentie in het

Oostersche leven. Allahs wil doet zich immers in alles gelden.
Indien het de wil is van den Allerhoogste, dat een koopman
voor een keer een goed zaakje make, dan zal hem dit ge
worden, al zat hij ook in een put. Reclame? Wat is dat? SI
Het Oostersche winkeltje in de soek is geheel open aan de
straat, een paar treden hooger dan waar de voorbijgangers
loopen. De koopman heeft zijn waar uitgestald, of onder
zijn bereik links en rechts opgehangen, voor het altijd moge
lijk geval, dat God een kooper tot hem brengt. Nu zet hij
zich neer en steekt zijn isjiboek op met wat geurige tonihahi.
Peinzend kijkt hij naar de voorbijgangers, doet nu en dan een
haaltje, of hij zit te lezen, voor en achteroverbuigende het
lichaam, in een breed op zijn knieën opengeslagen boek. SI
Geen woord, geen blik, geen gebaar om de koopers te lokken.
Niettemin, wanneer zich er een voordoet, al is 't maar iemand,
die den prijs van een voorwerp vraagt, dan ontvangt hij hem
met duidelijke ingenomenheid en groote hoffelijkheid, üe be-

vm. Allah in do riodning
als hij vindt, dat Dit wil zeggen, hij hangt aan twee

stad. S! Maar

in de moskee-zelf.

d van

I)c 1

de eene zijde naar de an-
ipwaar is in Gods hoede

an sluit hij zijn winkeltje,
spijkers een draad er voor ii ,
dere. Dit is voldoende " ̂jVt-zigheiil iemand aan-
aanbevolen. anneer er zic - buur, die in dezelfde arti-
meldt om wat te koopen dan s /.fggen, dat de uitne-
kelen handelt, wel zoo vrieiif t j (p j,^' Ju'dligdom is gegaan
.„endo Abd„ellnhd>on-Ah jUist "d. ^
ten gcbede. of oen 'j"™ " ' SQ Onderwijl gaat in
smid, in de goud-en zil ■ rrr-mp het eewoel voort onder
den drukken, maar nauwen do<^ b
het geroep der ^ o, tante) eif „sja-now/b vrt ewm. (opr g linkerzij, heer!") -
inalak, ya ^^"l^-'iitt.rkant. o. dame!") Ondanks
,,I eminak. ya, si i. ( y,.ia,g(; De menigte drentelt met
il dit neroen heeft niemand Ji.iast. in lULius .al üit gcrocjj 1 ee ,,-a-irliik doet denken, dat zij geleid
een gemoedelijkheid, die waarnjK 11 j
wordt door de Korani.sche uitsjiraak ,.dt haa.st r Uw üui
vó ?' S Tegen aonsomlorgang vonlwijnt aij editor uit deveis . i s . ge-roepen door

ret:

stad
ziin weiiuiaenue Kminvt-Ji ^,0,,,..^-- ■ „ .1 ,.

heen De bazarstraten vereenzamen ziedi, en worden tenslotte
afgesloten. De schemering duurt slechts kort, in de bazaar
is het vroeg duister, ofschoon

veis" SI Tegen zonsondergang v 01 n» .j... r--., - -
Iteaoekis m kooplied™ rijn ten moaktv geroepen doo:

de aannranlng van tien „.«Mw op <len trann
zhn welluidcmle klanken galmen over bet kt n de stat

in de hoofdverkeerswegen het
F

NOTITIES VAN DE ITALIAANSCHE RIVIERA AAN ZEE BIJ LOANO.

zoeker moet zich neerzetten, een sigaret opsteken, de koffie
zetter van den hoek wordt geroepen: ,,ya, kahwads]i!" voor
een kopje koffie of een glas van de geurigste chineesche tsjai
voor den bezoeker. De winkelier spreidt intusschen zijn schoon
ste bezit voor den bezoeker uit onder voorgeven, dat de be
zoeker wèl het gunstigste moment voor zijn komst heeft uit
gezocht, want dat pas een nieuwe bezending tapijten met de
karavaan uit de richting van de Roode zee is aangekomen.
S! De prijs? Het heeft geen prijs. De winkelier wil het den
gezegenden bezoeker ten geschenke geven. Het geluk hem in
zijn zaak te zien is te groot. Nu ja, wanneer de bezoeker er op
staat, zal hij gaarne een zeker bedrag van hem aanvaarden.
Maar niet voor dit heerlijke weefsel van Bochara of Smyrna.
SI Het aangeduide bedrag is tweemaal zooveel als het voor
werp waard is, maar de verontwaardiging van den winkelier,
wanneer de bezoeker er hem slechts een kwart van aanbiedt,
is daarom niet minder groot, al is zij voorgewend. ,,Ya, Al
lah!" Wat een teleurstelling berokkent gij hem. Had hij zoo
iets van U verwacht?! Na lang loven en bieden worden win
kelier en kooper het eens .... of zij worden het niet eens. Het
laat den koopman koud, hij blijft niet minder hoffelijk in het
laatste geval, geleidt zijn bezoeker met niet minder zegeningen
naar buiten: ,,Uw dag zij gezegend!" De koopman ruimt op
wat hij heeft omgehaald, niet minder kalm en schijnbaar ge
lukkig bij het mislukken van een zaakje dan hij zou zijn bij
de grootste winst. De moeëddin der moskee uit de buurt roept
op voor het middaggebed: de koopman spreidt temidden
zijner waren zijn gebedstapijtje uit voor zijn voeten en buigt
zich neder, het voorhoofd op den vloer, voor het aangezicht

ran.sche of Britsche bewind
gezorgd heeft voor goede
verlichting. SI Toch is er
in het gekronkel der niet
overal afgesloten i Bazaar
nog menige duistere hoek:
Ali baba en zijn veertig
roovers zouden er zich kun

nen \'er.schuilen, doch de
late wandelaar door de
duistere Bazaar ontmoet

hen niet: hij is dien dag zoo
vaak in de lujede Gods aan

bevolen. ,,Hier", denkt hij
onder het voortgaan, ,,hier
zat vandaag de barbier te
wachten tot een ,,Geloo-
\'ige" zijn achtbaren baard,
.sieraad des mans, aan zijn
mes zou toevertrouwen. Zou

hij nu niet in een koffiehuisje
in de buurt luist eren naar het

reciet van deji,,derwisj",die
voorleest van den onsterf-

lijken baardschrapj^er van
Baghdad en de wonderlijke lotge\-allen der Zes broeders? Daar
gaan drie statige mannen in lange gewaden voor hem uit: zijn zij
misschien niet de edele Haroen-er-ra.sjid-.soeltan gevolgd door
Dsjaffai den smid en vergezeld van Mesroer zijn negerslaaf?
^ Vanmorgen, in de .soc/: der lantaarnverkoopers, zat daar een
grijsaard, die deed denken aan Alladin, den toovenaar, en
diens wonderlamp. \ ocfral de Bazaars in Gaïro herinneren elk
oogenblik aan de ,,Duizend-en-een-nacht". Terwijl de nacht
over de geheimzinnige stad duisti-rt en juist liet licht der mo
derne lantarens hiér zulke duistere hoeken geeft daar, ziet de
ayondwandelaar tegen den met sterren doorflonkerden zwart
blauw en nachthemel de aflijningen der huizen en heiligdom
men en ZIJ zijn deyelfde, kunnen niet anders zijn als die be
schreven werden door de bekoorlijke vertelster, Sjeherazade,
die een gruwclijken despoot zoo aardig aan den praat hield,
duizend-en-een-nachten lang, z66 boeiend, dat ieder er toe
komt nog heden de wreedheid te zegenen, welke zulk een onuit-
puttehjke fantasie deed ontwaken. §3 Deze duisternis, leert
het Arabische volk.sgeloof, is vol „Efrits" en „dsjins". ̂ ■aak
goed kunnen het ook booze geesten zijn, en de twee bescherm
engelen die ons steed.s terzijde gaan, hoeden ons met steedsvoor onheil. We ke andere taak hebben zij o^•erlgens dan een
om d JnToSr r ? '''''' ^le^^hte daden,om daarover bij ons afsterven voor het aangezicht van den
mnw'fien ho ï I^^te wandelaar moet dus
teïen den inTl \ " beschermttegen den invloed van mogelijk kwade geesti-n, welke hij kan
mSr zdT'zïl"^" <Hchtbevolkt; steden dan niet\ichtmeer zij, dic zich op s menschen weg bevinden in de ged
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van jakhals of slang. Brrrr!
Indien hij eens een dier
verfoeilijke Nesna's te
gen kwam: door midden
gespleten menschen, het
hoofd half, het lichaam half,
èèn arm, èèn been, die met
heele menschen soms een
strijd op leven en dood aan
gaan. Soms overwonnen,
zijn zij, volgens de bewering
van de vrienden uit Hadra-

maut, waar zij meer in-
heemsch zijn dan elders,
die Nesna's, wat 'n fijn
eten! Zoo wordt dan zelfs

soms de ontmoeting met
een verfoeilijke ,,nesna"
nog een pleizier, zoo niet
een zegen. Door den wil van
den Allerhoogste, natuur
lijk. Ja, waarlijk: ,,AllaIioc
akbar!" ,,God is groot!"

Maurits Wagenvoort.

{yVordt vervolgd).

NOTITIES VAN DE ITALIAANSCHE RIVIERA STEENGROEVE BIJ ALASSO.

Watervloeden in Zuid- Gelderland.De onverzoenlijke vijand van Zuid-Gelderland is de
schepper van zijn vruchtbaren bodem, het water van
Rijn, Waal en Maas. Sf Bij het klimmenvan het water
in voor- en najaar stijgt in de harten van stede

lingen en landbewoners de vrees voor een herhaling der ram
pen, veroorzaakt door water en ijs, rampen, welker opsom
ming alleen reeds een lange lijst vormt. Wel zijn de dijken hoo-
ger en zwaarder dan vroeger, wel is de waarschuwingsdienst
beter ingericht, wel kan het materiaal, voor versterking be
stemd, spoediger zijn, waar dreigend gevaar het eischt, maar
dat daardoor de doorbraken en overstroomingen worden uit
gesloten — het treurige einde van 1925 bewijst het tegen
deel. SI De vroeg ingevallen winter bracht in heel het stroom
gebied van Rijn en Maas een geweldige hoeveelheid sneeuw,
die door de aanhoudende regens in December snel smolt. Het
water vulde weldra de rivieren tot een hoogte (voor Tiel op 5
Januari j.1. 10.14 -R N.A.P.) in de laatste 125 jaar niet bereikt,
en waarschijnlijk nimmer,
zelfs dan niet, alsijsopstop-
pingen de afvloeiing van
het water belemmerden, zoo
niet onmogelijk maakten.
SI Wanneer wij de lijst der
doorbraken in deze streek
nagaan — de eerste die wij
vermeld vonden, dateert
van 1211 — dan blijkt, dat
de mensch van heden veel
sterker staat in zijn strijd
tegen het water dan zijn
voorouders. Thans ligt tus-
schen twee opvolgende
doorbraken in dezelfde
streek een menschenleef-
tijd, vroeger richtten zij hun
verwoestingen met zeer
korte tusschenpoozen aan;
de laatste in de Betuwe
viel in 1855» voorlaatste
in Maas en Waal in 1861.
De meest bekende doorbra
ken in de achttiende eeuw
zijn die van 1740 en 1784.
SQ Het geheele jaar 1740.
doch vooral December,
kenmerkte zich door Rjn-
houdende regens. De Rijn,
Waal en Maas waren tot de
kruinen der dijken gevuld.
Daags voor Kerstmis viel NOTITIES V.AN DE IT

een gat in den dijk bij Elden tegenover Arnhem, nog dienzelfden
dag volgden doorbraken boven Driel, Malburgen, IJseloord en
Broekdijk, alle dus in de omgeving van Arnhem. Ook de Waal
dijken konden den hevigen druk van het water niet weerstaan.
Te Bemmel brak de dijk op verschillende plaatsen door, men
schen en vooralveelveeverdronken,enmct zoogeweldigekracht
stroomde het vloedwater de Betuwe in, dat te Tiel de steenen
brug voor de Burensche poort met het daarop staande wacht
huis wegspoelde. Het stadje Asperen dreigde op 26 December
geheel verzwolgen te worden. De walmuren stortten in en
heel de stad stond blank. In de Lingedijken bij de stad sloe
gen gaten ter diepte van 34 Rijnlandsche: voeten. Op 3 Fe
bruari 1741 nog vielen dijkbreuken te Leerdam en Kedichem.
Wat den toestand nog verergerde, waren de gestadige zware
stormen uit het noord- en zuidwesten. Df^ vloed van 2

iMaart 1784 was nog noodlottiger. Dien dag zette het ijs in
de Waal zich in beweging en veroorzaakte doorbraken te Lent,
Ochten en IJzendoorn. Langs den Rijn stond tusschen We
zel en Nijmegen alles blank. Een doorbraak in den Lingedijk

ALIAANSCHE RIVIERA. GEZICHT OP RAP ALLO.
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tusschen Wadenoyen en Geldermalsen inundeerde ook den
Tielervvaard. Maas en Waal was al eenige uren vroeger
herschapen in een groot meer. §3 In het stadje Buren, waar
alle inwoners op de zolders zaten, stortten 8 huizen in; om
de stad verschillende boerderijen. Te Culemborg stonden de
huizen in de Nieuwstad 8—lo voet in het water. Tusschen
den Rijn en de Maas was een oppervlakte land van 25 uur lang
en gemiddeld 5 uur breed veranderd in een zee. Menschen-
levens schijnen bij deze ramp niet verloren gegaan te zijn.
SI In dit opzicht zou de vloed van 1809 een treurige ver
maardheid krijgen. Op 15 Januari sloegen er te Ooster
hout en Loenen gaten in den dijk,
waardoor het water, opgestuwd door
ijsdammen onder Tiel en Varik, met
groot verval de Betuwe binnenstroom
de. Het water steeg te Tiel tot 9.97
M. -j- N.A.P. Heel de Betuwe was
veranderd in een binnenzee, en zoo
onverwacht kwam de ramp en zoo
snel steeg de vloed, dat alleen in de
streek tusschen Dodewaard en Dalem

ten zuiden van de Linge, waarin 28
dorpen en gehuchten en de stad Tiel
gelegen zijn, 113 personen en 1441
stuks vee verdronken, terwijl 783
woningen geheel wegspoelden en 426
zwaar beschadigd werden. Hoewel de
algemeene economische toestand van
ons land toen buitengewoon ellendig
was, bracht de Nederlandsche welda
digheid een som van / 985.000 bijeen.
SI De voorwinter van 1855 was zacht.
Op Dinsdag 16 Januari begon het
echter zoo hard te vriezen, dat men
op Zondag 21 Januari te Tiel reeds
te voet de Waal kon passeeren.
Zondag 4 Maart zette het ijs zich in
beweging. Een dubbele doorbraak te
Dreumel inundeerde het benedenge
deelte van Maas en Waal. Den vol

genden dag bezweek de Marschdijk
bij Opheusden, de Betuwsche bandijk
keerde den vloed, tot hij des nachts
op 3 plaatsen onder Tienden door
brak. Vooraf had de Bommelerwaard

zijn aandeel in de ramp. In den nacht
van 3 op 4 Januari liep het Waal
water zoo hoog over de dijken te
Brakel, dat het onmogelijk was kis
tingen aan te brengen. Om 3 uur in
den morgen bezweek de dijk en 23
woningen waren spoorloos in het gat
verdwenen; 5 Januari verdween de
korenmolen te Zuilichem in een door

braak. Heel de Bommelerwaard was
van Rossum tot Loevestein een meer.

Menschenlevens gingen niet verloren,
wel duizenden stuks vee. Koning
Willem III bezocht de streek op 24
Januari. S! Zes jaar later, i Februari
1861, omstreeks 7 uur in den morgen,
viel er onverwacht te Leeuwen een
gat van 300 Meter lengte in den dijk.
Met donderend geweld stortte het
Waalwater bij een stand van 8.25 M.
-|- N.A.P. door dit gat, alles met zich
sleurend. Binnen enkele minuten
vonden 37 personen hun dood in de
golven. Van gezinnen van 5—7 personen, door den vloed ge
grepen, bleef geen enkel lid over. Zoo meende men aanvan
kelijk, dat ook het geheele gezin van den tabaksplanter Hen
drik van Beek (7 personen) was omgekomen. Het 6-jarig doch
tertje bleek op een stuk van het rieten dak eener schuur zes
dagen en zes nachten te hebben rondgedreven, niets nutti
gende dan een stukje ijs. Zij werd te Puiflijk opgemerkt en
gered. SI Hanneke van Beek, de thans 72-jarige mevrouw de
wed. Hoeben, heeft voor dezen vloed (1926) haar woning door
een raam moeten verlaten. S3 De Kroonprins, Prins Hendrik
en de Commissaris des Konings in Gelderland bezochten
daags na de ramp de geteisterde streek. Koning Willem III

Z'oto C. Steenbergh.
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kwam 4 h^cbruari na een gevaarvollen tocht door het ijs in
Waal en op de uiterwaarden te Leeuwen. Op de plaats \'an
de doorbraak is ter herinnering aan dit bezoek een geknKUide
pyramide opgericht, op welker voetstuk men leest;

Een traan in 't manlijk oog,
Een troostwoejrd in den mond.
Stond Neerland's \'orst ons bij
In dezen bangen stond,

van de ramp van 1861 werd bijeen gebracht
waarvan aan Maas en Waal werd uitgekeerd
Oudejaarsavond 1925 zal in deze streek niet ver

geten worden! Angstige spanning ten
noorden van de Waal wegens drei
gende doorbraken te Driel en te Huis-
sen. Noodgeklep ten zuiden van dezen
stroom . . . . de Maasdijk te Neeras-
selt was bezweken. Twee dagen later
golfde het rdoedwater meters hoog
•QVLT het veld tusschen de W aal- en
de Maa.sdijken. 83 De .schade aan vee,
gebouwen en boomgaarden zal eerst

eenige maanden vast te stellen
Maar dit staat nu reeds vast:

ver overtreft zij die, door r-roegere
vloeden aangericht. — Diep in de
harten der bevolking leeft de dank
voor de krachtdadigt> hulir, onder
gevaarvolle omstandigheden haar
verleend, door de wakkere jongens
Aan Legeren Vloot!

Tü-/. J. 1). H. v.vN'Uden.

SITTARD.
T.V.XL EX LUiCIXG.SITTARD ligt aan de ingangs

poort \'an het echte Limburg-
sche heuvelland. Het heeft meer

van het langdurige Gulik-Berg-
schc bewind overgenomen in taal en
zeden dan andere deelen van Midden
en Zuid-Limburg. 83 De Sittarder is
vlug, geestig, plaagt graag, zoodat hij
van zijne Limburgsche gewestge-
nooten den bijnaam van ,,delameeker"
kreeg. Het dialect is meer vermengd
met Germaansche stamwoorden en

uitdrukkingen, en de s sist meer en
wordt als sj uitgesproken, zoodat men
Aam Sji/icrt spreekt. Eigenaardig is
b.v. de verlenging van bijvoegelijke
naamwocjrden met zelfstandig karak
ter met eene i, als ein dikf, een dik; ei
klein/, een klein; ei zin er/, een zuiver.
Stof- en A'erzamelnamen worden zeer
A'reemd gcA'ormd. Drank is gedrenks,
gebak is gebeks, kleine insecten bij
eengenomen zijn geAvörms. Men ge
bruikt in plaats A'an het lidwoord de
den ouden A'orm gene, ge??, gc; naar den
bosch, nao gen boesch; naarde markt,
noa gen inert; naar het A'eld, nao ge
veldj. \ rouAA'elijke personen Avorden
door een groot gedeelte der Limbur
gers^ met het onzijdige ,,het" aange-

als ]ici in de plaats Amn den

zii is naar rio 1 1 "jiam treedt; b.v. Avaar is Barbara?,ZIJ IS naar de kerk, avq is Berb?, hei is noa een kirk 83 De
meervoudsuitgang er is non st,.,.a ■ noa gen kirk öJ c
koop buren runderen " tn iuA 1 Sang en gebruik, b.v.
nooit bedrogen K„un nTnh ^an zijt ge
dan biste noots bedrog^. ̂  p
in die streek is het voegen ■ -

 MET DE KOPPEN, ^uid

A an oii achter persoons en A"erAvant-

het kind beanTAWiördTiê\wlr"'''^^ moeder zegt: Kindj-ou;
liefden spreken zoo nnar i mooder-ou. \ er-
gegroeid is met hét l'-r ' Pchtgenooten, wier liefdefeS ei^^S^r uriS:;ïrnm ^ ^^ttardschheeft
geven uit de verzameding a "

ë A an ckn heer Louis van der Heijden,
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een kenner van Sittards oudheden. — Geilek vee lek zich gaer,
menschen van dezelfde partij houden het met elkaar. — Boo-
neschtekke op ziene kop laote schirpe; zich alles laten welge
vallen. De vesper onger de hoomes höbben oethange, als
de onderrok langer is dan de japon, of de jas langer dan de
overjas. — Het gek of schterk vedeloere, gekke kuur. — Eemes
den tied van den daag zeggen, iemand groeten; (godde mörge,
godde godden aoveni). — Wiet oet de schlaag, ver weg,
verwijderd. — Eine schnap of ei schnepke höbbe, een buiten-
iansje hebben. — Get naeve zich höbbe loupe, zich veel in
beelden. Het laote litsche, veel geld uitgeven, erg royaal
Zijn. — Ein gou kitsch in höb
be, goed gezond zijn. — Den '
ave veul is em aan 't lief, hij
is onverschillig. — Lank lave-
gaer dood; iemand, op wiens
dood wordt gewacht, wordt
soms heel oud. — Op tenhoo-
ge kantj zette, sparen. — De
kerse kommen oetblaoze, te
la.at komen. — Hae is in de
kirk oppewelt gekomme, zegt
men van iemand, die altijd
de deur laat openstaan. —
Foetele betuint, bedrog komt
aan den dag. —Laote gewère,
zijn gang laten gaan. — Sitiard
in 1327 stad geworden, heeft,
als men de kaart beziet, veel
van een rog. De oude oor
spronkelijke stad is langwer
pig rond; de groote kerk staat
dicht bij den ouden wal, zoo
als dat vele oude Limburg-
sche stedekens vertoonen.
Maar aan dat ronde corpus
der stad hangt een lange,
smalle staart, van weerszij
den dicht bebouwd, die met
een sierlijken kronkel aan het
station eindigt. Dit gedeelte
heet nog de Brand, denkelijk
ter nagedachtenis van een ge
weldigen brand, die twee
eeuwen geleden Sittard teis
terde

S! De stad was versterkt met

wal en gracht, welke gracht
van water voorzien werd uit

de Geleen die echter in Sit
tard soms een weinig aesthe-
tischen naam draagt. SI In
het midden der stad ligt de
ruime markt met een ver

schillende malen herbouwd en
hersteld stadhuis, dat er nog
al voornaam uitziet. Ook ligt
aan de Markt een groote gevel
der oude Predikheercn- oiDomi-
nikanen Kerk, in 1659 begon
nen, met bizonder groot haut-
relief, in zandsteen uitgevoerd.
SlDe grootcGothische Kerk, aan
Sint Peter gewijd, ligt iets ver
der, op den wal aan, en is in
1290 gebouwd door Walram
graaf van Montjoie en Valken
burg; zij werd Kapittelkerk.

poto C. Steenhergh.

SITTARD. DE BERK BIJ

digden, schoon bescheiden, toren. Wij meenen over de stich
ting der kerk en gemeente enkele weinig bekende bijzon
derheden te moeten mededeelen. Dicht bij Sittard waren
reeds zeer vroegtijdig anabaptistische gemeenten gevestigd.
In Sittard zelf vereenigde zicb ten slotte in 1592 een aan
zienlijk getal Akenaars, die verdreven waren, met lieden uit
het Guliksche van allerlei gezindheid. De nood deed hen sa
mengaan. In i6og werd hun openbare godsdienstoefening
toegestaan in een kamer op het stadhuis. De hervormde ge
meente stichtte in 1612 een armenhuis en een school op den
Steenweg aan het Kerkhof. Later werd de openbare oefening

verboden, toen de Vorst Ka-
■  tholiek geworden was. §1 Na

veel steun en tegenwerking
kwam in 1634 in het Groezen-
straatje aan de beek een bede
huis tot stand en beval de

landsheer de Hervormden niet

meer te hinderen. In 1677
staken de Franschen de stad

in brand, ook de Hervormde
Kerk werd een prooi der vlam
men. In 1680 werd ze weer op
getrokken. In 1683 kreeg men
van 's Hertogenbosch eene
klok cadeau en in 1684 werd
de toren gebouwd, dien wij
hier afbeelden en die geen on
aardig figuur maakt. Dat was
juist een halve eeuw na de
stichting van het huis van
prediking. Destijds preekte
men in het Nederlandsch en

Hoogduitsch wegens de ver
schillende nationaliteit der

hoorders. De gemeente is
gaandeweg grooter geworden.
De gezellige, verdraagzame
aard der Limburgers zorgt er
wel voor, dat de confessioneele
vrede niet verbroken wordt

en men leeft in Sittard naast

elkander in onderlinge waar
deering, zooals het behoort.

A. F. VAN Beurden.

Zeekool voor

tuinversiering.

u
E

De tórmr is een mooi bouwwerk. De kerk bevat verschillende
antikiteiten en merkwaardigheden. S! Hier en daar zijn nog ge
bouwen in stand gebleven, die door het veelvuldig gebruik, dat
daarbij van natuursteen gemaakt is, wijzen op een tijdperk
van welvaart. Toch heeft men bij het herstellen van sommige
gevels door het aanbrengen eener cement-of verflaag misschien
de hechtheid willen dienen, maar dan de schoonheid in ver
drukking gebracht; zooals bij het hms met de koppen in de
Limbrichterstraat, dat thans door een moderne lijst boven af
gesloten is. De oude bouwmeester heef het vroeger beter doen
snreken dan het nu doet. SI Een aardige doorkijk heeft men
langs dé Molenbeek op de Hervormde Kerk met een geevenre-

 liefhebberij voor
het aanleggen van z.g.
rand- of boordbedden

van schoonbloeiende,
overblijvende kruidachtige
planten (z.g. vaste planten),
is uit Engeland tot ons over
gekomen; die randbedden zijn
daar onder den naam van

,,herbaceous borders" bekend,
en worden intuinen algemeen,
als belangrijk onderdeel van
den tuinaanleg, in toepassing
gebracht. Die liefhebberij heeft
een geweldigen invloed gehad
op de uitbreiding en de kennis
van het aantal bloemgewas

sen voor tuinversiering. Het komt er niet op aan van welke
soort en welke groeiwijze het gewas is, uit welk land en uit
welke streek het herkomstig is, als het maar beantwoordt
aan deze eischen: schoonheid, bloemrijkheid, krachtige ont
wikkeling, aanpassingsvermogen en winterhardheid. Alle
deelen der wereld uit de gematigde streken hebben daar
voor materiaal geleverd, en leveren dit no,g in nieuwe reek
sen van telkens nieuw ontdekte soorten, terwijl de tuinbouw
voortdurend in de weer is om van oude en nieuwe soorten
variëteiten en bastaarden te winnen, die van de oorspron
kelijke vormen afwijken door grootere bloemen, weelderiger
bloementooi, sprekender of afwijkende bloemkleuren, door

DE HERVORMDE KERK.
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krachtiger of lageren groei, grooter weerstandsvermogen,
enz.; met. het gevolg dat de keuze van bloemplanten voor
randbedden (vaste planten, bol- en knolgewassen), schier on
afzienbaar geworden is. De grootste moeilijkheid voor een in
dit materiaal niet ingewijde, is dan ook een keuze daaruit te
doen, die beantwoordt aan eischen van schoonheid, houd
baarheid, onderlinge samenstemming en een het oog welaan-
doende kleurenmengeling, benevens aan een regelmatige aan
sluitingvan de bloeitijden der verschillende gewassen. Iemand,
die een randbed van vaste planten wil aanleggen, moet
op de volgende eischen letten; goede opvolging of samen-
valling van bloeitijd, harmonieerende kleuren, geleidelijke
aansluiting in hoogtegroei der onderscheidene gewassen.
Daartoe moet men het materiaal vooraf indeelen naar bloei

tijd, bloemkleur en hoogteontwikkeling, aan de hand waarvan
de groepeeringen worden samengesteld. SI Wat dit alles nu
met zeekool te maken heeft? Wel, niet anders, als om deze
planten een haar juiste plaats aan te wijzen in het bloemen-
randbed; want, naast honderden andere planten met schit
terend gekleurde bloemen, edelen habitus en weelderigen bloe-
menrijkdom, mogen
ook de zeekool

[Cramhe maritima)
en verwante soorten,

di\sCramhe cordijolia,
C.orienlalis, C. Kot-
schyana en andere,
een plaats erlangen,
welke haar toekomt

vanwege haar rijken,
schier overdadigen
bloementooi. SI Alle

soorten van het ge
slacht Crarnbe bloei

en met witte bloemp
jes. Ik zeg bloemp
jes, want, deze zijn
slechts klein; maar
zij komen in uitbun
dige veelheid aan
vertakte, pluimvor-
mige trossen tot ont
wikkeling, zóó zelfs,
dat ze de bladeren

schier geheel over
huiven. Van de on

geveer 20 soorten
van het geslacht,
voer ik er hier aller

eerst twee naar vo

ren, die in den tuin
bouw en in de tuin

kunst meerdere be

kendheid verkregen
hebben, t.w. de echte
zeekool, Crambe ma
ritima en de hooger
groeiende Crambe
cordilolia. Sl De eerste is eigenlijk alleen nog maar als groen-
teplant bekend, en nog wel het meest in Engeland en Fran
krijk, waar de jonge gebleekte bladeren in het voorjaar als
groente gegeten worden. De plant groeit hier en daar wild
aan zeekusten van Europa. Ik zag haar op de zuidkust van
Bretagne, vaak tusschen de rolkeien, op korten afstand van
de zee. In Duitschland komt de plant zelfs op de kust van
Holstein en Mecklenburg en op het eiland Rügen voor. De
bloei valt in den voorzomer. Mei—Juni, en wil men ze
in een randbed gebruiken, dan moet dit dus in een zomer-
randbed geschieden, of anders in een randbed voor het geheele
seizoen. Daarvoor zag ik haar echter in ons land nog niet
gebruikt, waartoe allicht haar naam, van keuken- of groente-
plant, een belet.sel kan zijn. Maar, men moet de plant in op
persten bloei gezien hebben, om dit bezwaar te doen weg
vallen. De kale bladen zijn groot, gegolfd, bochtig-getand en
vedervormig ingesneden, van dikke substantie en blauw be
rijpt; en daarboven verheffen zich in groote, opgerichte tros
sen, de witte, sterk naar honig ruikende bloempjes, tot circa
60 c.M. hoogte, in overvloedige veelheid, blinkend in de warme
zon. Voor groote bloemenborders is zij in de middelste tot
voorste rijen uitnemend geschikt, wijl zij, in bloei, tot op zeer

CRAMBE rORDIEOLIA SIEV. IN

EEN BRUID OND

VOLLEN B

(ZOM

,,snij-

hiedt

grooten afstand van .sprekende werking is. Het eemg ' , _
zou kunnen zeggen, is, dat ze misschien wa gro ■ •
daad zijn er bloemen van fijner substantie, en ook als
bloem" komt deze plant niet in aanmerking ,r.,.n
een welkome afwisseling, en haar overstelpende hloemn-
„„Me

deifrcr»™ weldigend van blnenientooi maar honger, sta-
üser edeler is dc Cramhe cordi/oha. welke als bloenaplantvom ramlbedden ook ten nnaent reeds vt^.en "
heeft en zeer gewaardeerd wordt. Deze plant komt uit üenKaiLTus Dekbladen a.jn groot,
dan bij C. maritima. en gra.sgroen; ze zijn J
aetand tot ingesneden. De bloempjes zijn kltintr dan bij
de gewone zeekool, maar witter, en de bloemstengels zj
breed en veelvuldig vertakt. Zie eens op de afbeelding welk
een heerlijke boiiquet ze voortbrengt ! Ze is een
een en al fijne blankheid en van gracieuze gedraging.
hier verspreidt zich een zoete honiggeiir 111 c e f br.
bloempjes, wijd in het rond. S! Wat de t rambe marilirna voor

de voorste rijen in
het randbed is, kan
de C. cordihdia in de
achterrijen zijn. De
bloemstengels toch
worden bij krachtige
planten tot ruim
twee meter hoog en
breiden zich even zoo

breed uit. Met hooge,
licht-en donkerblau
we Riddersporen,
roode Konstantino-
pels, oranjegele Ko-
gelbloemen (Trollius
Ledebouri) e.d. kan
zij een heerlijke groe-
jieering geven, vol
rijke bloemenweelde.
H aar bloei is van vrij
langen duur; gerui-
men tijd toch wor
den in Juni—Juli
aan de uiterste sten

geltopjes van de
bloeiwijze nieuwe
bloempjes ontplooid,
ook nog als de eerst-
ontwikkelde bloemp
jes uitvallen en den
bodem als met blan

ke bruidssnippers
bezaaien. Sl Na den

bloei blijven de iet
wat houtige, gelei
delijk afstervende en
geelwordende bloem
stengels in hunne

volle vertakking staan, zoodat men deze moet afsnijden.
Als men nu de voorzorg genomen heeft, vóór de plant een
paar pollen van Gypsophila paniciilata jlore pleno, de ge-
vuldbloemige Bruidssluier, te planten, dan is de open
ruimte spoedig weer afgedekt, door een wolk van duizenden
witte bloemetjes in den nazomer, welke die der Crambe
cordijolia op gelukkige wijze vervangen. Dit is trouwens ook
een der belangrijkste opgaven bij het beplanten van een
border voor het geheele seizoen, dat men de beplanting zóó
samenstelt, dat vroegbloeiende planten, door later bloeiende
m de nabijheid worden opgevolgd. Sl Behalve als rand-
bedplant, kan men de C rambe cordijolia ook als alleen
staande bloemplant, z.g. solitairplant, aanwenden op het
gazon, op een hoek van een lieestervak, of anderszins; maar
men kan ook er een perk van aanleggen, dat in den bloeitijd
een fijne, tcere wolk van witte bloesem geeft. \"ooral vóór
een donkere Coniferengroep maakt zulk een witte bloemen
zee een heerlijk effect! Na den bloei snijdt men de stengels
af en houdt dan een vak vol frischgroene bladen over, welke
tot m den nazomer ook frisch blijven. Tus.schen die groene
bladen kan men dan heel goed vooraf-in-pot-gekweekte
Mtgnon-Dahlia s. m gemengde of afzonderlijke kleuren uit-
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C. Süenbergh. BIJ DEN rOREN VAN OUD-LEVSDEN,

planten, die er dan, tot diep in den herfst, tot de eerste nacht
vorsten, zullen doorbloeien, en opnieuw een vroolijk bloemen-
tumult geven. SI Op dezelfde wijze als de Crambe cordijolia
kan men alle andere hoogbloeiende Crambe-soorten aanwen
den, in randbedden of als solitair- of groepenplant, wijl de
habitus dezer soorten met elkander overeenkomt en de
bloempjes bij alle wit zijn; als leden van de familie der
Crucijerae of Kruisbloemigen zijn de bloempjes viertallig.
Aanbeveling verdient daarvoor de Crambe Kotschyana, nauw
aan C. cordijolia verwant, maar wier bloempjes bijkans dub
bel zoo groot zijn, terwijl C. orientalis, C. juncea, C. pinnaiijida
tevens uitnemende eigenschappen bezitten om in groepjes
te worden aangeplant. SI Zoo zijn we van de zeekool aange
land op het gebied der bloemengroepeering en tuinkunst, wat
echter toch ook voor de hand ligt, gezien de decoratieve
eigenschappen, van bloemen en gewas, van deze krachtig
groeiende, vaste planten. SI De Crambe-soorttn verlangen een
eenigszins zwaren grond, klei met humus en zand, en daaren
boven jaarlijks ook een flinke bemesting. Op schralen bodem
blijven de planten zwakker en de bloemstengels lager en ijler.
Men kan de planten uit zaad opkweeken, maar ook langs vege
tatieven weg vermeerderen, door deeling (scheuren), en door
afscheiding van grondspruiten. Om de planten op volle kracht
te zien, moeten zij echter niet te dikwijls verplant worden, wijl
zij haar volle schoonheid eerst in het derde en volgende jaren
toonen. Sterke scheurlingen, met zorg behandeld en overge
plant, kunnen echter reeds het tweede jaar haar volle schoon
heid te genieten geven. A. J. van Laren.

OUD-LEUSDEN.OUD-LEUSDEN is een klein dorpje, bestaande uit
slechts enkele zeer van elkaar verwijderde huizen,
gelegen iets ten Zuiden van het zich sterk naar deze
richting uitbreidende Amersfoort. Een der bekoor

lijkste plekjes van Amersfoort's mooie omgeving, en een der
minst onbekende, vooral sinds de weg Amersfoort—Doorn tot
een der weinige wegen in ons land werd, die aan de eischen
van het snelverkeer voldoen! Maar toch wel al te oppervlakkig
maakt de automobilist kennis met dit dorpje, dat nauwelijks
een dorpje te noemen is, of liever, met zijn omgeving. Want
wie Oud-Leusden zegt, denke niet aan huizen, maar aan lan
delijkheid aan stille bos.schen, aan wijde heiden. En daarvan
kan vooral de wandelaar genieten. §3 Iets ter zijde van den
weg staat tusschen hoog geboomte een eenzame kerktoren,
overblijfsel van het eeuwenoude kerkgebouw, dat, hoewel nog
in 1802 belangrijk hersteld, in 1828 werd afgebroken, niet zoo
zeer wegens bouwvalligheid, als wel met het oog op de afge
legenheid van het middelpunt der gemeente, dat zich kuig-
zamerhand naar den straatweg Amersfoort-Arnhem had
verplaatst, waar een dorpje ontstond, dat den naam Leusbroek
of Nieuw-Leusden ontving. SI De toren van de aan den

H. Antonius gewijde kerk dateert waarschijnlijk uit het begin
der 13de eeuw; wel zéér oud is hij dus, zij 't bij lange na niet
zoo oud als het dorpje, dat reeds bekend was in het jaar (>97.
Verder is bekend, dat de Utrechtsche Bisschop Andries van
Cuyk in 1132 allen bewoners van het omliggende land gelastte,
hunne kinderen te Leusden te laten doopen en er hunne lijken
ter aarde te bestellen. ÖQ Van het kerkgebouw weten wij, dat
het van tufsteen in Romaanschen stijl was gebouwd. Ter zijde
van de niet groote kerk stond een kapel, opgetrokken, even
als de toren, van baksteen. Een bijzonderheid was, dat men,
om in de kerk te gaan, vier treden moest dalen. Het kerk
hof, door een muur omringd, is nog in wezen. Met den eenza
men toren herinnert het aan wat hier verdwenen is. Is Oud-
Leusden vroeger grooter geweest, of was zijn belangrijkheid
betrekkelijk grooter doordat de thans nog schaars bevolkte
streek eertijds nog minder bewoond werd? Een tweetal kloos
ters, reeds lang verdwenen, hebben ongetwijfeld het dorpje
vroeger meer beteekenis gegeven. Thans dankt het slechts
zijn beteekenis aan zijn rustig-mooie omgeving. L.

KONINGEN IN BALLINGSCHAP
2) door Ci-iARLEs G. D. Roberts.

DE LAATSTE U'ervolg).Hoe dit ook zij, het viel niet te ontkennen dat de Laatste
hoe langer hoe gemelijker werd. De wandelaars die over
het breede wandelpad dat langs zijn terrein liep, slen
terden, schenen hem te prikkelen, en soms, als er zich

een groepje gevormd had dat hem stond te bewonderen, wendde
hij den laag neerhangenden kop om, en beantwoordde hij hun
starenden blik met een, waarin ingehouden woede smeulde, als
brandde hij van verlangen uit te breken en zich op hen te wreken
voor ontelbare grieven. Deze smeulende verontwaardiging tegen
de menschheid strekte zich evenzeer, zoo niet nog meer uit tot
alle wezens die hem dienaren of bondgenooten der menschheid
leken. De honden die hij soms, door hun meesters of meeste
ressen aan een riem vastgehouden, zag voorbijgaan, deden
hem de aarde verachtelijk opkrabben als hij toevallig dicht bij
de wering stond. De geduldige paarden, die den roller of de
lawaaierige maaimachine trokken, riepen een woesten, rooden
gloed in zijn oogen te voorschijn. En vooral haatte hij den klei
nen, kunstjes verrichtenden olifant Bong, die soms, terwijl hij
met zijn nieuwsgierigen slurf heen en weer zwaaide, log en op
zijn dooie gemak voorbijkwam met een vrachtje kinderen die
gilden van de pret, op zijn rug. SI Bong, die gunsten genoot
boven vele andere dieren, en die goedig en betrouwbaar was,
mocht s morgens vroeg vrij door het park rondloopen, vóór de
bezoekers kwamen die misschien zouden schrikken als zij een
olifant zoo maar vrij zagen rondloopen. Hij was gewoon zich ui t-
sluitend met zij n eigen zaken te bemoeien, en nam nooit de minste
notitie van de bewoners van kooien of afgezette terreinen. Hij was
zich niet in t minst bewust van devijandelijkegevoelensdiehij
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kracht van den olifant te boven, want de grootste | "
den buffel lag in de spieren van zijn zwareii, dikgeadenlc j
Tierend en loeiend deinde hij her- en derwaarts. b ̂  •
trachtend zich los te wringen uit den greep van d on
grijpelijke, slangachtige ding dat hem gevangen hielc . ^ \ m
onder luid getrompet, zette zich schrap met wijdiiitge spu m t
pootpilaren, en het leek wel als moest de stalen wering c
opgeven onder de geweldige schokken die zij van het kam
pende tweetal te verduren had. SI Doch het luidruchtige van
den slag maakte er straks zelf een einde aan. Een afdeeling
helpers, die het geval wel grappig vonden, maar er toch over
uit hun humeur waren om de mogelijke gevolgen die het had
kunnen hebben, kwam erbij en maakte er een eind aan, eri
Bong die maar al te duidelijk de aanvaller was geweest, wera
haastig, met schande overladen, naar zijn stal gebracht, s!
De Laatste voelde zich vernederd. In dezen strijd waren er
dingen gebeurd die hij in 't minst niet begreep; en hoewel hij,
op wat pijn in hals en schouders na, verder met geleden had,
voelde hij niettemin, dat hij aan het kortste eind getrokken had,
dat hij allerschandelijkst behandeld was, niettegenstaande het
feit dat het zijn viiand en niet hiizelf was, die het veld was,

h

had gewekt in het perverse en sombere hart van den Laatste.
S] Op een frisschen morgen achter in November, toen het laat
ste gras in het park zwart was geworden van de vorst, de
waterpoelen zilveren ijsranden vertoonden, en witte en gele
nevels de pas opgegane zon omfloersten, en de herfstlucht die
eigenaardige prikkeling had die u hongerig maakt, slenterde
Bong toevallig vóór langs het terrein van den Laatste. Hij zag
den Laatste niet, daar deze geheel buiten zijn sfeer van sym
pathie viel, en hij dus nooit op hem lette. Maar daar hij de
juiste mate van hongerigheid op zulk een morgen bezat, zag
hij wel, en dat met belangstelling, eenige wisschen versch hooi
aan den anderen kant der wering. ̂  Bong was heelemaal
geen dief, maar hooi had hem altijd iets toegeleken dat
men vrij mocht nemen, zooals bijvoorbeeld gras en water,
en dit zag er werkelijk uit als heel lekker hooi. Zijn ge
weten was zoo zuiver op dit punL dat hij er zelfs niet
aan dacht rond te kijken of er wachters in de buurt waren.
Argeloos waggelde hij dus naar de wering, stak zijn lenige slurf
erdoor, raapte een bosje hooi bijeen, en propte dit welgemoed
in zijn nauwen, nieuwsgierigen, puntigen bek. Ja, hij had zich
niet vergist. Het was inderdaad lekker hooi. Met zichtbare vol
doening stak hij
zijn slurf naar bin
nen om nog een

wisch.Sl Nu wilde

het toeval dat de
Laatste er dicht

bij stond, zij het
dan ook een beetje
op zij. Tot dus
verre had hij zijn
morgenrantsoen
genegeerd omdat
hij geen honger
had, en bovendien
voelde hij tegen
zin in het hooi,
omdat hij er sterk
die gehate men-
schenlucht aan

rook. Maar toch

voelde hij het
daarentegen ook
weer duidelijk als
zijn persoonlij kei-
gendom, dat hij
kon verorberen als

hij er zin in had.
Zijn woede werd
dus enkel geëven
aard door zijn ver
bazing, toen hij
den aanmatigen
den, grijzen slurf
van den kleinen c steenbergk.

olifant naar bin- EEN AAEDIG STADSGEZICHT BIJ DE ST. JORISKERK TE AMERSEOORT
nen zag steken,
en zich kalmpjes bedienen. Voor een oogenblik vergat hij alle
daadwerkelijk optreden. Maar toen eenige oogenblikken later
die lange, kronkelende slurf zich weder binnen zijn orphei-
ning vertoonde, en zich nogmaals een wisch van het nu
kostbare hooi toeeigende, kwam de beleedigde eigenaar in
actie. Met een kort gebrul, dat meer had van hoesten of grom
men dan van loeien, stoof hij voorwaarts en trachtte den
slurf aan den grond te nagelen. SQ Met onthutste snelheid
trok Bong haar terug, nog maar net bijtijds om verminking
te ontgaan. Een oogenblik lang bleef hij er hoog in de
lucht geheven mee staan, verward door wat hem een laf-
fen aanval leek, en toen begonnen zijn schitterende oogjes
te laaien, en trompette hij luid van woede. Het volgend
oogenblik, terwijl hij zijn slurf over de wering stak, liet hij
hem met zulk een vreeselijken, dorschvlegelachtigen slag neer
komen op den bult van den Laatste, dat de groote buffel voor
waarts wankelde en op zijn knieën geworpen werd. In een oog
wenk was hij echter al weer op de been en wierp zich dol van
woede tegen de onverbiddelijke wering, die hem van zijn
vijand scheidde. Bong aarzelde een seconde, en toen, terwijl
hij zijn slurf nogmaals over de wering stak, greep hij den Laat
ste kwaadaardig juist onder de horens vast en probeerde hem
den nek om te draaien. Dit ging echter zelfs de titanische

vijand en niet hijzelf
ad moeten rui
men. SI Verschei
dene dagen lang
had hij iets ge
drukts over zich

en hield hij zich
dociel aan zij n
volgzame koeien.
En toen deed zijn
oude, bittere som
berheid zich we

der gelden, en her
vatte hij zijn een
zame, sombere
overpeinzingen
boven op het heu
veltje. S3 Als de
winterstormen

kwamen, had de
Laatste zich het

vorige jaar luxu
eus laten onder

brengen in den
warmen, ruimen
buffelstal. met de
rest van de kudde.

Doch dezen win

ter gaf hij zooveel
moeite bij het
naar binnen drij
ven. dat Payne
ten laatste beval

hem zijn zin te
geven en hem
als hij dit wilde,
buitim te laten.

,.'t Zal hem geen kwaad doen. en misschien zijn heete bloed
wat afkoelen!" had hij gezegd. En dus werd "de deur open
gelaten, en de Laatste ging binnen of bleef buiten, al naar hij
zin had. Men merkte echter op.. . . en het wekte een krachtig
medegevoel in het hart van den verbeeldingrijken prairiebe
woner . . .. dat, hoewel de buffel op gewone avonden nog
wel eens binnenkwam en bij de kudde bleef, hij in nachten
van vliegenden storm als de wind uit het westen of noord
westen blies, zonder mankeeren op het kale heuveltje stond,
met den kop in den wind. Als de fijne ijzel of de klette
rende regen langs hem heen joegen, zijn neusgaten met hun
koude vervulden, zijn verwarde manen doorweekten, en zijn
half dichtgeknepen oogen striemden, wie* zal zeggen welke
visioenen er dan door zijn maar hall begrijpend brein gingen'
Doch als 1 aync, met een be*grijpen. gedroren uit medegevoel
en een gemeenschappelijken geboortegrond, zijn donkere ge
stalte daar onder dien laaghangenden, duisteren hemel zag
staan, placht hij te verklaren dat hij het wèl wist.

(ILora'/ vervolgd.)

b/llard


