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SCHELTEMAHOLKEMA'S BOEKHANDEL
AMSTERDA

DE VINGER VAN HET NOODLOT
door

8) Headon Hill.De nieuw aangekomene was een knappe, jonge
vrouw, goed gevormd en met een brutalen blos, die
een gelukkige combinatie was van kunst en natuur.

,,Men noemt mij gewoonlijk niet bij den naam van
mijn man", zei ze met een breeden glimlach tot den detec
tive. ,,Wat zou u zeggen van mijn naam als ,,Maud Blair?"
Gaat u nooit naar de bioscoop?"
Nu brachten Wagge's plichten hem wel vaak naar de

bioscooptheaters en hij herinnerde zich het opvallende gelaat
der vrouw van het trilbeeld op het witte doek. Van die on
bereikbare plaats had zij hem gedurende vijf bedrijven als
de heldin uit een Wild West melodrama toegelachen; als een
dame-dievegge in een New York misdadigers spel; als een
hertogin in een verfilmden Engelschen roman. Bovendien
vertelde hem zijn getraind geheugen, dat de naam van Maud
Blair niet die was van een eerste-rangs filmster, maar van
een tweede-klas actrice.

,,Mevrouw", stamelde hij, verlegen doende, ,,hoe zou ik
kunnen weten, dat een beroemdheid als u verbonden was met
Mr. Simon Trickey, als zijn vrouw of hoe dan ook. Simon is
werkelijk een geluksvogel. Het spreekt vanzelf, dat ik u da
delijk herkende, maar het verblufte mij. Het is als een ster
van de eerste grootte, die vastgeklonken was aan een —"
Mr. Wagge kon geen woorden vinden, maar ,,Miss I\laud

Blair" hielp hem. Hij had haar ijdelheid gestreeld.
,,Aan een whiskyflesch", zei ze vroolijk lachend. ,,Nu,

m'neer, het geeft niets of ik u vraag binnen te komen om op
Simon te wachten, omdat die waarschijnlijk tegen één uur
in den nacht pas stomdronken zal komen aanwaggelen. Maar
wil u een glas port drinken en uw naam opgeven?"

,,Ik dank u, mevrouw, ik geloof dat het beter is dit maar

rdeTKndian weet ik waar ik hem kan vinden - dien
ouwen snoejrer .

::mSs l.e. smalle d-gt^ „t.,,
,,Kom weer in de wachtende auto.
Wagge beloofde di ' P ^j^jijrelf dat hij stellig dit

En terwijl hij wegret ^ J korten tijd weer zou
""" 'ïS ÏSey W?s nlt alleJn gebleken
"MaSXi'Te ai : maaw, wt Lk aonder eemgen .„.jle,,,.uaua luair lc J ' ? . j/athleen (ilemster nog geen

sallv Gr,mes, de doel.-

ter van den opperhoutvester op Beechwood.
TIENDE HOOFDSTUK.
Het p.vtienten-register.

In den avond na zijn terugkeer in Harley Street had Dok
ter Willoughby Melville zich na het eten in zijn consultatie-
kamer teruggetrokken. Daar hij vrijgezel was, had hij geen
huiselijke banden, die hem vasthielden, en gewoonlijk bracht
hij zijn avonden door in een van zijn clubs of in een schouw
burg. Het moest al iets heel belangrijks zijn dat hem deed
afwijken van dien regel. , , 1
Het electrische licht aanknippend, opende hij een antieke

hoekkast en liet zijn blik gaan over verscheiden netjes opeen
gestapelde boeken, in galijkvormigen band. Een der deelen,
gemerkt ,,Patiëntenboek 14", nam hij mee naar een diepen
leuningstoel en hij begon de bladen om te slaan.

,,Ongeveer vijf jaar geleden", mompelde hij.
Zijn ontmoeting den vorigen dag met Inspecteur Wagge

bij het hek van Beechwood Grange, had zijn herinnering wak
ker geroepen. Het geheim van den vinger had zijn geest voort
durend bezig gehouden en toen hij den zalvend uitzienden
geestelijke herkende als een beambte van Scotland lard,
dien hij te voren onder zijn patiënten had gehad, begreep hij
onmiddellijk dat deze met het onderzoek der zaak was belast.
Tot groote verbazing van Wagge had hij dezen bij zijn

naam genoemd en hem verteld dat er juist een verdacht uit
ziend individu bij Sir Dudley Glenister was. Het was Dokter
Melville, die hun gelijktijdig binnentreden in de bibliotheek
had voorgesteld — de een door de deur, de ander door het
openslaande raam.

Hij vond de plaats in zijn register en ging op zijn gemak
zitten om het geschrevene cloor te lezen. Dit besloeg drie voUe
bladzijden; twee derden waren gewijd aan het eerste bezoek
van den patiënt, en de rest aan de vier volgende visites.

Hij las zijn eigen diagnose van de symptomen met her
nieuwde belangstelling. Voor ons verhaal is het voldoende
enkele gedeelten daarvan aan te halen.

,,James Wagge, Inspecteur der Recherche", stond aan het
hoofd van de pagina. ,,Oud 43, lang 5 vt. 10 duim, gewicht
70 K.G. Cicen sporen van organische ziekte. Voorkomen en
pols wijzen op matige levenswijze".
De specialist hield op met lezen, en in zijn geest zag hij den

geestelijke, dien hij bij het hek van Beechwood Grange had
ontmoet.

,,En wanneer", pjeinsde hij, ,,ik Mr. Wagge's diagnose nu
weer zou maken, zou ik waarschijnlijk dezelfde woorden ge
bruiken van vijf jaar geleden. Hij ziet er nog even flink uit
en — behalve eenige grijze haren — geen dag ouder. Maar
er was een blik van geestelijke vennoeidheid in zijn oogen".
Melville las verder:

,,Patiënt klaagt over slapeloosheid, hoofdpijn en een gevoel
van dreigend onheil, welke symptomen, zooals hij mij ver
zekert geheel nieuw voor hem zijn. Hij maakt op mij den in
druk de waarheid te spreken met eenig voorbehoud".
.  eenige regels van zuiver technischen aard, dieWIJ hier met b(>hoeven over te nemen en toen vervolgde het

rapport:
,, 1 oen ik erop aandrong mij de oorzaak mee te deelen van

netgecn ik gedwimgen was te beschrijven als een zenuw-
ms or mg c ie dreigde algemeene verlamming te zullen wor-

ojienhartig optreden. Hij ontweek een
u". ""^Bksch antwoord op mijn vragen, tot ik genoodzaakt
zcite f n ' - tenzij hij mij de bron van zijn

Pil ' J Weinig kon doen om cïie te verwijderen",
iiitnvhar ^voonUui was de kranige rechercheur in tranengcrarsten en had den specialist verteld, dat hij dooreen
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hooggeplaatst persoon, die een positie had bij de Regeering,
betrapt was op het aannemen van omkoopgeld, waardoor een
frauduleus bankroetier aan de justitie ontsnapte. De aan
klager, dien Wagge niet had genoemd, had erin toegestemd
de zaak te verzwijgen, terwijl hij hem te kennen gaf dat dit
alleen voorwaardelijk was. Wanneer de schuldige zich in de
toekomst slecht gedroeg, zou het oude wangedrag aan het
licht gebracht worden".

Melville las verder.
,,Nadat ik eenmaal Wagge's stilzwijgendheid had over

wonnen, viel het mij gemakkelijk hem onmiddellijke ver
lichting te geven door suggestie en kalmeerende middelen.
De krachtigste factor voor zijn genezing was het geloof, dat
ik hem kon inboezemen dat hij niets had te vreezen zoolang
hij zich verder niet misdroeg. Hij twijfelde in het eerst, be
werend dat het hem drukte in iemands macht te zijn; maar
ik overtuigde hem dat een hooggeplaatst regeeringsambte-
naar, na een eens gegeven belofte, het geval vermoedelijk niet
zou ophalen, tenzij hij opnieuw een misstap deed. Het ver
mijden van die herhaling hing geheel van hemzelf af. Hij
kwam ook tot dit inzicht en beloofde het hem voorgeschreven
diëet en de medicijnen te gebruiken".
De bezoeken hielden op na de vijfde visite en hij had Mr.

Wagge verteld, dat deze verder geen geneeskundige hulp
rrieer noodig had.
De specialist sloot het boek en ging achterover in zijn stoel

liggen.
,,Een interessante persoonlijkheid", mompelde hij. ,,Of

schoon de tijd hem genadig heeft behandeld, zou het mij niet
verbazen wanneer hij mij weer kwam consulteeren. Er was
dezelfde gejaagdheid in zijn blik die hij had toen ik hem den
vorigen keer onder handen nam. Ik ben benieuwd of hij ge
probeerd heeft zich te verzetten tegen de macht van zijn on
bekenden tiran en of deze hem zijn greep heeft laten voe
len".

Langen tijd peinsde Melville over Wagge's ziekte, de oor
zaak en de genezing daarvan, terwijl het patiëntenboek op
zijn knieën lag. Toen uitte hij een plotselingen kreet. Nadat
hij het boek weer in de kast had gezet, ging hij naar een plank,
waarvan hij een Whitaker's Almanac nam, van het jaar
waarin de inspecteur zijn patiënt was geweest.

,,Zoo, zoo!" mompelde hij, nadat zijn vlugge vingers de
bladzijde hadden opgeslagen, die hij zocht. ,,Arme Kathleen!"

ELFDE HOOFDSTUK.

No. 16, LIPSCOMBE ROAD.

Kathleen luisterde niet naar Norman Slater's verzoek om

haar te vergezellen naar Simon Trickey's huis in Brixton.
De jonge militair was te verstandig om zijn pas verkregen
positie als haar verloofde door te veel aandringen in de
waagschaal te stellen. Trickey was blijkbaar een vuile dronk
aard, sluw waar het geldzaken betrof, maar niet een schurk
die tot gewelddadige maatregelen zou overgaan. Bovendien
was hij, uiterlijk tenminste, op hun hand, en bezield van
vijandige gevoelens tegenover Sir Dudley Glenister. Hij had
reeds onthullingen gedaan omtrent den baronet en nog meer
dergelijke dingen beloofd. Als hij te hooge prijzen voor zijn
diensten vroeg, zou Kathleen ze gemakkelijk kunnen weigeren
en hem overgeven aan de teedere genade van Wagge.
Zoo kwam het, dat Kathleen zonder geleide naar Brixton

reed en op den middag stilhield voor het opzichtige villatje.
Zij beval den chauffeur te wachten, schelde en werd door
het dienstmeisje binnengelaten. Zij werd naaf een smakeloos
ingericht salon gebracht, rechts van de smalle vestibule, en
pas toen de dienstbode de deur van de kamer had gesloten,
bedacht zij, dat men niet had gevraagd wie zij was.
De reuk van een zware sigaar was haar in den neus gedron

gen toen zij het huis binnenkwam en zij begreep hieruit, dat
Mr. Trickey haar komst had bemerkt door het raam van een
kamer aan de overzijde van de gang en dat hij spoedig bij
haar zou komen. Zij hoopte, dat hij nuchter zou zijn.
Maar vijf minuten verliepen en noch dronken, noch nuch

ter verscheen Mr. Simon Trickey, of iemand anders. Nogmaals
verliepen vijf minuten en toen ging de deur open en de ge
verfde dame, die met Wagge had gesproken, trad binnen.
De herkenning was wederkeerig en oogenblikkelijk. ,,Sally
Grimes!" riep Kathleen uit.

,,Miss Maud Blair" deed een stap naar voren, deed een
poging, om haar de hand toe te steken, maar liet ze weer zak
ken, tóen ze zag dat de ander hier niet op in ging.

,,Gaat u zitten. Miss Glenister", sprak zij, onnoozel glim
lachend. ,,Mijn man vertelde mij dat hij voor zaken een dame
verwachtte, maar wie had kunnen droomen dat u het zou
zijn?"

Verbluft en met een gevoel van walging viel Kathleen neer
in een opzichtigen, met pluche bekleeden stoel.

,,Is Mr. Trickey je man?" hijgde zij.
,,Ja. Ik ben al een oude, getrouwde vrouw", was het gie

chelende antwoord. ,,Ofschoon u waarschijnlijk te Beech-
wood andere praatjes van mij hebt hooren vertellen. Miss
Glenister".

Kathleen ging niet in op die brutale woorden.
,,Ik heb alleen gehoord, dat je getrouwd bent", antwoordde

zij koel. ,,Ik ben in den laatsten tijd niet vaak te Beechwood
geweest".
,,Maar u was er toen de kraai boven de lunchtafel vloog",

zei de dame des huizes sluw.
,,Dat is een zaak, die ik niet met jou kan bespreken", zei

Kathleen. „Zou het lang duren voor ik je man kan spreken?"
,,Hij zal dadelijk hier komen. Ik heb hem in de eetkamer

achtergelaten met — met een man, dien hij moeilijk kan weg-
krijgen. U toont weinig belangstelling. Miss Glenister, voor
mijn tegenwoordige omstandigheden. U zou verbaasd zijn te
hooren dat ik de voornaamste kostwinner ben in dit nederig
verblijf; ,,Miss Maud Blair" van de films, om u te dienen".

Kathleen had geen flauw begrip van datgene waarover
de vrouw sprak, maar zij deed eenige beleefde vragen, die
haar op de hoogte brachten van ,,Miss Blair's" werkkring.
Eensklaps begreep zij, dat haar gastvrouw niet alleen uit ij del
heid zooveel sprak, maar om tijd te winnen — en dat zij al
dien tijd ingespannen luisterde.

Kathleen luisterde ook en zij werd bijna onmiddellijk be
loond door twee geluiden, die elkaar snel opvolgden. Het
eerste was het ruischen van zijden rokken in de gang en
liet tweede was het voorzichtig openen en sluiten van de
straatdeur. Kathleen zat te veel achter in de kamer om de

gestalte, die het huis verliet, heelemaal te zien, maar zij zag
een roode aigrette — een vreemdsoortig versiersel voor ,,een
man", met wien Mr. Simon Trickey volgens zijn vrouw in de
eetkamer in gesprek was geweest.
Het gebabbel der film-actrice bleef voortgaan, maar nog

verscheen de echtgenoot niet en Kathleen werd weer bang
dat de heer des huizes dronken was.

,,Waar bhjft die Simon toch!" riep de houtvestersdochter
plotseling uit.
En haar korte rokken schuddend, zweefde zij naar de deur.
,,Hij is zeker weer aan het drinken gegaan, of in slaap ge

vallen".

Zij verliet de kamer, terwijl ieder harer bewegingen be
studeerd was alsof zij voor de camera stond. Kathleen be
gon zich af te vragen of zij ook het slachtoffer van een complot
was geworden.

Zij wilde dat zij Wagge had meegebracht, of zelfs haar dier
baren, dommen Norman.
Toen klonk luid en helder een gil door de gang, en achter

in het huis belde een electrische schel alsof hij nooit zou op
houden. Een geloop van snelle voetstappen klonk in de hM,
de bel hield op met luiden en een verward geschreeuw van
vrouwestemmen kwam uit de kamer aan de overzijde.
Een minuut later stond het dienstmeisje bij de deur, zoo

wit als een doode.

,,0, juffrouw", stamelde zij, ,,mevrouw vraagt of u alsje
blieft wil heengaan. Meneer is dood".
,,Dood?" vroeg Kathleen verbluft.
,,Toeval of zooiets. En mevrouw zegt, of u zoo vriendelijk

wil zijn uw rijtuig even bij Dokter Wilson aan het eind van
de straat te laten stilhouden en hem verzoeken hierheen te
komen. Hij behandelde meneer voor zijn hart".
Er bleef Kathleen niets anders over dan te gehoorzamen

en zij ging naar haar wachtend rijtuig. Zij gaf de boodschap
bij het huis van den dokter en reed terug naar Cadogan Gar-
dens. Zij betaalde den chauffeur en gaf hem een flinke fooi.
„Hebt u een heer zien komen uit het huis in Brixton, ter

wijl ik daar was?" vroeg zij hem.
„Neen, Miss", was het vlugge antwoord, ,,alleen maar een

dame. Heel deftig en zij scheen erge haast te hebben".
Kathleen noteerde het nummer van de taxi terwijl die weg

reed.

(Wordt vervolgd).
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DE BINNEN DIEZE.

EEN ZESTAL BEZIENSWAARDIGHEDEN TE 'S HERTOGENBOSCH.

.,Mi
'EN stelt zich als leek veelvuldig voor dat, als
men naar 't zelfde ding kijkt als een schilder,
men dan ook 't zelfde ziet als hij". Met deze
.woorden begint Bremmer het 3e hoofdstuk:

,,Wat de leek ziet van de realiteit?" van zijn een ieder aan te
bevelen boek: ,,Een inleiding tot het zien van Beeldende
Kunst" 1). SI Wat Bremmer daar zegt met betrekking tot Leek
en schilder, kan ook toegepast worden op leek en fotograaf, en
dit zal elkeen mij toegeven, die dingen uit zijne omgeving,
welke nimmer in 't bijzonder zijn aandacht trokken, op eene
foto voor zich ziet en eerst dan bemerkt, dat die dingen toch wel
degelijk het bekijken waard zijn. Zoo ook weer hier! Menigeen
die het afgebeelde op de hierbij geplaatste plaatjes kent, zal
het onmiddellijk met mij eens zijn, dat de fotograaf de schoon
heid daarvan beier heeft ingezien, dan de leek die er misschien
dagelijks voorbij gaat zonder er door te worden aangetrokken.
Over het 7Moofe van het poortje, het watergezicht enz., behoef
ik niets te zeggen, dat springt hier van zelf in 't oog; ik zal
alleen de afbeeldingen wat toelichten, hetgeen de Redactie mij
verzocht te willen doen. SQ Het aardige 17e eeuwsche poortje
(afb. opbladz. 89) kan men bezichtigen op den ,,Uilenburg"
te 's-Hertogenbosch en evenzoo het typische watergezicht. De
,,Uilenburg" sluit zich aan bij het oudste gedeelte der stad en
kan best dagteekenen uit de XlVe eeuw toen deze voor de
tweede maal werd vergroot. Zekerheid omtrent het bestaan
van den Uilenburg hebben wij voor het jaar 1423, toen Wouter
van Oekel daar het klooster Mariënburgh stichtte voor Zusters
van den Derden Regel van St. Franciscus. SI De Uilenburg is
een straat, westelijk van de oude stad gelegen, en gaat parallel
met de Postelstraat en de St. Janssingel, met deze laatste ver
binding hebbende door de Walpoort en met de eerste door het
Uilenburgstraatje. Men is daar in eene armenwijk, en mooie
huizen moeten er niet gezocht worden. In noordelijke richting
krijgt de straat den naam van Molenstraat, die aan de Lepel
straat aansluit, welke uitloopt in de Vischstraat. In zuidelijke

i) .^mst. 1914.

richting loopt de Lblenburg dood en dit gedeelte wordt in den
volksmondgeheeten: ,,De Klomp". Ten oosten van de Uilen
burg stroomt de Dieze, welke op verschillende punten door
de stad loopt en haar water van de stadsgrachten krijgt en waar
van boven dit artikel een reeds vroeger gegeven afbeelding wordt
herplaatst.SQ Behalve het genoemcle nonnenklooster bevonden
zich op den Uilenburg nog een drietal kleine gasthuizen voor
arme mannen en vrouwen, n.1. het Schildersgasthuis, in 1500ge
sticht door Johan Schilder, schepen der stad, het St. Martens-
gasthuis, gebouwd door Conraad van Bo.xtel in 1682, en het
Loyersgasthuis, in de 15e eeuw opgericht door Willem Lovers.83
Het /)oo;7/e afgebeeld op bladz. 89, bevindt zich in dat gedeelte
van den Uilenburg dat het volk ,,de Klomp" noemt. Het gaf
toegang tot het achterhuis van txm der groote heerenpanden,
welke aan de Postelstraat gelegen waren, en wel het ,,Huis van
Bo.xtel", door heer Jan van Hornes in de i()e eeuw gebouwd. Het
poortje is echter van lateren tijd zooals liet jaartal 1(149 ons zegt,
dat te lezen staat onder een gestxdeerde roos op den sluitsteen
van den teimijnboog. De benagelde eikeniiouten deur heeft een
fraai versierde naald, welke bekroond wordt door een leeuwtje
dat een wapenschild vasthoudt, waarop echter geen wapen-
iguren meer zichtbaar zijn; het kleine inhangende deurtje is
nog voorzien van een mooie slotplaat. S3 Dat poortje heeft aan
vele katholieke Bosschenaren, in den tijd dat zij hun godsdienst
met openlijk mochten belijden, groote diensten bewezen. De

S-SnrT Hoxtel" stelde z.ijn achterhuis be-
DrDsterfom rlP ' i"" Vermomming rondtrekkende R. K.
verrichten Jijzid,:;.":™'; "
nBson m-. fnJm 1 1 , "'^V-ezels de katho leke kennissen en lamilieleden de komst "^ an zulk een priester weten,

ISeslict geheim kSn';,,?* „".hm',- 1"'",'"' d'""'
^  ".11 oj; cun cliiui die bijeenkomsten met

die van den Uilenburg de Schout der stad
gezeld van zijn „rakkfrs" de VirmSimf
overvallen, waaraan voor hem een ïoed-

i-m ttn goede premie verbonden
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zou zijn. Op „invallen" van den Schout bedacht, hadden de
Katholieken zeer waarschijnlijk posten uitgezet, want toen hij
het poortje was binnengedrongen, vond hij niemand dan den
eigenaar van het achterhuis daar aanwezig, die in allerhaast
voor het nood-altaar ledige wijnvaten had doen stapelen. Om
den Schout en zijn mannen van een huiszoeking af te houden,
waardoor alles aan het licht zou zijn gekomen en de eigenaar
groote boete zou hebben opgeloopen, bood deze de nachtelijke
bezoekers zoo overvloedig wijn aan, dat zij ten slotte niet meer
wisten waarvoor zij waren gekomen en in vroolijke stemming
huiswaarts keerden. Het watergezicht op de afbeelding hier
onder geeft een gedeelte van de Dieze te zien, waarvan ik hier
boven gewaagde. De Dieze is hier op verscheidene punten over-
bouwd, en die overbouwingen zijn vaak verbindingen der huizen
van de Postelstraat en de Kruisstraat met de daarbij behooren-
de achterhuizen of stallingen op den Uilenburg of in de Molen
straat gelegen, zooals de oude plattegronden der stad nog aan-
toonen. Hier zien wij links den achterkant van kleine woningen
en rechts de tuinmuren van groote heerenhuizen. Menig schilder,
teekenaar en etser heeft dit mooie stukje stadsgezicht tot onder-
werp zijner studie gekozen. SI De Molenstraat uitloopende krijgt
men aan zijn linkerkant de St. Jansstraat, welke haar naam ont
leent aan de voormalige St. janspoort, die aan het einde dier
straat gestaan heeft. Door deze poort kwamen de bewoners uit
de richting der Langstraat met hunne koopwaren de stad bin
nen. Da afbeelding boven op bladz. 91 geeft den zijgevel te zien
van het hoekhuis St. Jansstraat-Lepelstraat, dat genaamd was
het ,,Keershuys", in welk pand reeds meer dan 150 jaren het
bakkersbedrijf uitgeoefend wordt. Terwijl de voorgevel van het
Keershuys geheel vernieuwd is, heeft men den zijgevel gelukkig
zijne i6e eeuwsche gedaante gelaten. De typische wijze waarop
men toen trachtte de bovenverdieping meer ruimte te geven
dan de benedenverdieping, komt op onze afbeelding volkomen
uit. De karbeelen, waarop die verdieping rust, zijn uiterst een
voudig en niet versierd, wat men nog wel eens placht te doen. Te
oordeelen naar de trapvormige randgevels zou men zeggen hier
twee huizen voor zich te hebben, terwijl ze nu een pand vormen.
Het tweede huis heeft nog zijn aardige kruisramen, die voor
beteren smaak en beter schoonheidsbegrip bij de oude bouw
meesters pleiten, dan vele moderne ramen dat voor de tegen
woordige doen. SI De Lepelstraat afloopend, komt men in de
Vischstraat en ziet men de Stadshaven, die eene verlenging is
der Dieze, welke langs den Uilenburg stroomt. Alhoewel zij
een modern aanzien heeft, is zij toch zeer oud, want reeds in
de stadrekeningen van 1400 wordt van haar gewaagd en eene
andere haven als deze kan er niet zijn geweest. Op de afbeel
ding op bladz. 91 zien wij links van ons de Breede en rechts de
Smalle haven. Aan de Breede haven liggen vele pakhuizen die
de goederen inhouden of ontvangen voor inkomende of uitgaan
de booten en schepen, wier laden en
lossen doorgaans een groote drukte
daar ter plaatse geeft. Bij hoogen wa
terstand worden de sluizen der haven
gesloten om het water uit de stad te
keeren en dan moeten deschippers in
de Buitenhaven aanleggen. SI Op de
Smalle haven staat het huis waarvan
de afbeelding op bladz 90 den fraaien
gevel zien laat. Wie het huis voor
eenige jaren gekend heeft, zal het in
dezen toestand niet meer terug ken
nen. De ramen had men toen door
de waterlijsten laten zakken, de top
gevel was vernield, in de beneden
verdieping was eene deur meer, waar
voor men de ramen had verplaatst,
en het geheel was met cement be
smeerd. Wat wij dus voor ons zien
is een gerestaureerde gevel, maar
ook (emgoed gerestaureerde gevel. SI
De gemeente 's Hertogenbosch werd
voor eenigen tijd eigenares van dat
huis en de burgemeester van Lan-
schot, die voor het behoud of het
herstel van het historische en schoone
zijner stad alles in 't werk stelt, wist
de restauratie van dezen gevel, even
als van dien, welke wij dadelijk gaan
bekijken, tot stand te brengen. SI De
heer Jan Mosmans, die de topogra-

Foto C. Steenbergh.
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ACHTERPOORTJE VAN HET OP
UITKOMEND „HUIS LAA

DEN UILENBURG

BOXTEL".

phie van 's Hertogenbosch tot zijn bijzonder studieveld heeft,
zegt in ,,Het Huisgezin" van 27 Maart 1923, dat het genoemd
huis, hetwelk heet ,,Dit is in Vlymen", gebouwd zal zijn
in 1635. Het stadsbestuur was toen bezig dat gedeelte der
smalle haven, waaraan dit huis ligt, te verbreeden, gaf geen
vergoeding aan de eigenaars van daar liggende erven voor
het verlies van een gedeelte daarvan, noodig voor de ver
breeding, maar kwam hun, die hunne achterhuizen en eind-
geveltjes door flinke huizen met frontgevels wilden vervangen,
met metselsteenen en geldelijke bijdragen te gemoet. SI Een
zekere Jacob Victor gaf zich o.a. in 1635 aan het stadsbestuur

I
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op als tot het bouwen van een groot huis op de bedoelde plaats
te willen overgaan en ontving daarvoor van stadswege gratis de
helft der steenen met eene som van 180 gulden als bijdrage in
de bouwkosten. Aangezien nu bij het besluit der schepenen
vermeld staat, dat Jacob Victor daar den eersten grooten gevel
stelde en deze nog de grootste gevel der daar staande huizen is,
neemt Mosmans aan dat genoemd huis, dat van Jacob Victor
moet zijn. 83 Boven de eerste waterlijst kon de gevel terug ge
bracht worden tot zijne oorspronkelijke gedaante, aangezien de
daartoe noodige gegevens van onder de cementlaag te voor
schijn kwamen; de beneden-verdie
ping echter is de vinding van den
restaurateur en voor zijne keurige ''
oplossing komt hem wel een com
pliment toe. 83 De gevel is verdeeld
in vier deelen, gescheiden door ge
profileerde waterlijsten. Opvallend
is het, dat alle ramen gedekt zijn
met een korfboog, behalve die der
eerste verdieping, welke de tudor-
boog hebben, die versierd is met
een kopje op den sluitsteen. De
gevelsteen is bijzonder aardig; hij
stelt voor een landschap met kerk,
molen, huisjes, benevens eene
weide met grazend vee, en draagt
als opschrift: ,,Dit is in Vlymen";
hij is in zandsteenj gehakt en een
weinig gekleurd. Deze gevel met
zijn glas in lood is werkelijk een
sieraad voor de haven. 83 Om den

gevel te bezichtigen van afbeel
ding op bladz. 92 behoeft men, vóór
de haven staande, niet ver te loo-
pen. Daar waar de Vischstraat aan
sluit bij den Hoogen Steenweg, ziet
men hem aan zijn linkerkant. Tot
voor 1923 zag die gevel er vree-
selijk gehavend uit en toonde tee
kenen van bouwvalligheid; dit
werd gaandeweg zoo erg, dat er
bouwkundig moest worden inge
grepen. Met Rijks- en Gemeente
subsidie gesteund heeft de eigenaar
den gevel geheel doen restaureeren.
Na alle noodige afteekeningen en
opmetingen werd hij geheel afge
broken en daarna zooveel mogelijk
met hetzelfde materiaal weder op
gebouwd; alleen de beneden-ver
dieping moest in overeenstemming
gebracht worden met het doel van
het huis, dat als magazijn gebruikt
wordt. 83 Dit huis, dat ,,Den gul
den Hopzak" heet, is klaarblijke
lijk geen woonhuis geweest. Vol
gens Sasse van IJsselt i) zou de
bierbrouwer Wouter Janszoon van
Wel het in 1600 gebouwd hebben
en zeer waarschijnlijk heeft het dan
als brouwerij dienst gedaan, waar
op ook wel de naam ,,hopzak"
eenigszins wijst. 83 Als men dezen
gevel vergelijkt met dien van ,,Dit
is in Vlymen", dan ontwaart men
iets ,,los", iets ,,vrijers" in zijn aan
zien, dat zeer waarschijnlijk zijn
oorzaak vindt in het asymmetrische van den geheelen bouw.
Ook is hier de gevel veel fraaier bewerkt en op rijker manier
behandeld; de geprofileerde waterlijsten en korfbogen bren
gen eene mooie speling van licht en schaduw. De gebeeld
houwde kopjes der sluit- en schraagsteentjes, alsmede de
vlechtingen boven de vensters en de mooie siersmeedankers
geven den gevel een levendig aanzien, terwijl de tufsteenen
bandversiering en het weggekrabte voegwerk zijn kleur verhel
deren. 03 Een aardig volksverhaaltje zit nog aan dit huis vast.
Waarschijnlijk naar aanleiding, dat in lateren tijd de Joodsche
synagoge daarin geweest is, wordt verteld, dat de duivel een

i) Jlir. Ml'. .^. I'\ O. van Sasso v. IJsselt, De vooruaiiie Huize en Goboinven van
's Hertogenbosdi. 's Hertogen bosch z.j. deel 1 blz. 145.

HET HUIS „DIT IS I
SMALLE HAVEN TE

i„ dat luns hangand kruisbaald aou g™"
d„or de, achoorstff,, z.jn,
daarvan dréigcnaar'van het jiüis een windvaan liet maken, den
met het kruisbeeld vluchtenden duivel voorstellende, en deze op
den topgevel zou hebben
eenigen tijd de windvaan van
treen duivel met kruisbeeld te zijn, ,i i
S mercurius waait nu op Don (iuldon Hopaat, weer met
alle winden mede -).

H. J.

doen plaatsen. Toen echter voor
het huis afwaaide, bleek het

maar een mercurius! De

M. Ehelixg.

MÉUttit

OOSTERSCHE
MOMENTEN.

{Stot).

,,MODACHEL".

N:
üG niet werd hier verteld
wat in Perzië ,,modachel"
is. Misschien denkt gij aan
een inlandsch product en

gij hebt gelijk: het is een inlandsch
product in Perzië. Maarniet inden
zin, waarin gij het woord opvat,
want wij hebben daar ,,snaaien"
voor. Uw dienstbode of knecht legt
naar goed vinden een belasting op
uw inkoopen. Iets dat een gulden
kost brengt men U voor / 1.25 in
rekening. Denk niet, dat gij het
ontkomen kunt door zelf inkoo

pen te doen: gij betaalt dan / 1.50,
of door een ander in Uw dienst

te nemen. Die berekent U / 1.30.
\'an den hoogsten tot den gering-
sten, van den groot vizier tot den
kamerknecht: iedereen maakt in

Perzië ,,modachel". De vraag
is niet: ,,hoeveel verdien-j e? "maar:
,,hoeveel ,,modachel" maak-je"?
De ,,modachel" is in Perzië een
onaantastbare instelling en de man
moet nog geboren worden, die er
aan weet te ontkomen. 83 Peregri-
nus' ,,jongen" in Teheran en op
zijn reis door Perzië heette Haïdar
Ho.sseïn en hij was ,,savèd", dat is
afstammeling in rechte, zoo niet
in rechte dan in gebogen lijn van
,.Zijn Hoogheid" den Profeet-zelf.
Iemand, die zich de weelde veroor
looft — op een karavaanreis in het
Land van de Leeuw en de Zon
trouwens noodzakelijk— van een
lijfknecht te houden, moet het zich
laten welgevallen, dat deze hem
een beetje besteelt. Moet een heer
het bemerken, dat zijn knecht zijn
sigaretten of sigaren rookt; het
geldstukje voor zich houdt, dat hij
in het vestzakje vindt? Het lijkt
zoo klein voor iemand, die er een
knecht op nahoudt, en een zoo
groot woord dit diefstal te noemen.
Bedoeld wordt, dat deze gappe-

■nimnm R/i tt , rijeii binnen de perken van het mi-
maakte mnrl H bleef daar echter niet binnen, dieTOrïa wiM dat V Eeregrinus van te
en het monster h ..modachel" niet kon ontsnappen,
het hem meer in n™ andere wijs zou grijpen, leek
Haïdar, er het zwiivTnTÏÏ P°®^Ee tegenover
CTinus voorbereiHrii doen. \ oor de reis, welke Pere
en tuin zadelzaki- ' gekocht worden: een zadel
Haïdar'wreef zich^de keukengerei, mondbehoeften:Nvreet zich de handen, met Peregrinus. Het was „mo-

y) Komt hotGoinoeritobcstm
/.IJII poitcii dl' vvi'iiUfrc oude ,
ooU niet oiitlioudi'ii
workcii, die dr

N VLYMEN^ AAN DE
 'S HERTOGEN BOSCH.

iiu' van■  h; Hcrtiifjciibosi'h ven woord \'an lof toe voorword,.,, aan d,,„''hi!,.!"r 'h' 'J'
■ n-slani-atii-d,.,'b,.id,. i; y aml>t,.naar bij Gomemtc-uitvuor gvbi acht. ' ' Kni/.,.,, zo,u knndi.a hcvft gdoid on ton
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dachel", „modachel", „modachel".

IN EEN TURKSCH BAD.

§3 Wanneer Batoem aan de Zwarte
Zee in den zomer een kookketel is
en Tiflis een braadpan, dan vormen
alle steden in den Kaukasus een

voltallige hatterie de cuisine, welke
voortdurend op het fornuis staat.
Het is niet enkel de zon, die U het
hoofd roostert, het is ook het vuur,
dat beneden U voetzolen wordt

gestookt, en dat allerlei heete bron
nen van vloeibaar mineraal geeft:
drinkwater, badwater, nafta, asfalt
en nu en dan aardbevingen. S3 De
heete baden van Tiflis, waaraan de
stad haar naam dankt, moet men
,,gezien" hebben. Eigenlijk is dit
niet goed gezegd: men moet ze
,,ondergaan" hebben, want gij moet
wat mans wezen om niet te denken,
dat gij er niet meer levend uitkomt.
Eenige der beroemde heete baden
van Tiflis zijn voortreffelijk inge
richt: van buiten met fayence-
tegels in Perzischen stijl, van bin
nen kleine vertrekken met gemak
kelijke divans en daarachter de
eigenlijke badruimte: in den bodem
een wijde marmeren badkuip vol
lichtgroen warm water, voortdu
rend in dikken straal opgespoten.
SI Gij ligt daar op een divan en
wacht op het U beschoren lot. Een
Tataar komt binnen, in een onmo
gelijk te beschrijven rood-katoenen
kamerjapon gekleed. Het kon de
beul zijn van Dsjenghis-chan of van den ,,Manken Timoer"—
verschrikkelijker nagedachtenis. Hij werpt zijn roode kamer
jas af en staat naakt voor U op een lijfband na, en zijn mager,
gespierd lijf is even karakteristiek als zijn woest donker ge
zicht. Wanneer men U van hem vertelde, dat hij vader en
moeder vermoord heeft en vijf vrouwen onder zijn mishan
deling zijn bezweken, dan zoudt gij zeggen: ,,hij ziet er
naar uit". Welnu, 'n lam! 'n Hart van goud! Peregrinus heeft
het niet bij ervaring, maar al die menschen zijn lammeren,
hebben harten van goud. SQ De brave Tataar begint met U
te overplonsen met heet water en dan, lang op de marmeren
bank uitgestrekt, wordt gij door hem gekneed. Het is niet
aangenaam, maar gij kunt het uithouden. Maar plotseling,
wat doet de hondsvot?! Hij wil Uw grooten teen van Uw
voet breken: het been kraakt al. Gij
protesteert en trekt Uw been terug.
Maar — ,,ha! ha! ha!" lacht zijn
duivelen lach in het zuiverst la-
taarsch — hij heeft U te pakken, en
gij komt niet los. Gij ligt daar nu
voor zijn satanisch genoegen; hij
houdt niet op; hij martelt U zoolang,
dat wijlen de zachtmoedige forque-
mada, er bij staande, zou zeggen:
,,gij overdrijft, broeder". SI Dit is
met uw grooten teen begonnen, hij
vervolgt met de kleinere: vijf maal
hoort gij dan „krak" in klimmenden
toonaard, een klavier. Gij wist niet,
dat er zooveel toon in Uw toonen zat.
Nu probeert hij geluid te halen uit
Uw vingers. Doch dit alles is nog
slechts als preludium bedoeld. Hij
werpt U om, ongeveer zooals een
parmekoek in een pan wordt omge
worpen. Nu grijpt hij U bij den nek.
zijn handelingen worden nog woes
ter, vreesdij ker. Is het om U te wor
gen, dat hij Uw nek beet pakt? Erger
nog: hij tracht Uw hoofd van Uw
romp te breken. Klank haalt hij er
niet uit, en daarover ontevreden,

i

J-Olü C. SteehUrgh.
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Folo C. ̂ teenbtrgh.
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klaarblijkelijk, tracht hij U zoo
krom te buigen, dat een uwer voet
zolen uw achterhoofd bijna raakt.
Ook dit lukt hem niet, om de een
voudige reden, dat gij U niet ge
oefend hebt als slangenmensch. Hij
probeert het evenwel met Uw an
deren voetzool. Buigen of breken,
is zijn leus. Gij breekt niet, maar
buigen, ja dit leert de beul U wel.
Gij verwondert U zelfs over Uw
eigen buigzaamheid. Nu brengt hij
uw linkerarm tezamen met Uw

rechterbeen en Uw linkerbeen met

uw rechterarm. Dan werpt hij u
weer om en drukt u met uw gezicht
op uw knieën, wat? Hij zet zich op
P^w schouflers en drukt met alle

macht P' naar beneden; vervolgens
werpt hij P' opnieuw op uw buik
en, dit is de apotheose, dan danst
hij een horlepijp op Plw rug. De
man is krankzinnig geworden en gij
zijt op het punt om het ook te
worden. SI Hij gaat even weg en
laat u in een toestand op de mar
meren rustbank achter, tusschen
leven en dood. Gij zijt amechtig,
of ... . naar de weerga! Hij komt
echter terug met een tobbetje en
een linnen zakje. Dit zakje duwt
hij in het water, het zwelt op, hij
drukt het uit, en over U heen
stroomt het dikste, ik zou haast
zeggen: liet zaligste zeepsop. Dit
doet P' goed. Tot zoo iets vriende
lijks achtte gij dien vleeschelijken,
vreeselijken duivel niet in staat.

Het ,.gouden hart", dat nu zijn rechten herneemt. En nog
meer zeepsop vloeit er uit het zakje over P' heen: een echt
wonderbuideltje. Al dit dikke, wolkende zeepsop vers]u-eidt
zich over uw gebroken ledematen als een streeling, en daarmee
begint de Tataar U te masseeren, terwijl hij zijn werk scan
deert, nu en dan, door een luidklinkendeii slag op Uw vlee.sch,
die wel bewijst, dat de storm in zijn binnenste nog niet heele-
maal tot rust is gekomen. Tenslotte overspoelt hij U met ette
lijke tobben heet water, en na P^ gewikkeld te hebben in een
groot laken, wankelt gij, op zijn arm steunende, naar het voor
vertrek, waar gij op een divan neervalt. SI Hier wikkelt Uw
beul zich weer in zijn roode jurk en ziet gij voor 't eerst een
glimlach op zijn dreigend Timoer-leng-gezirht. Hij buigt voor
P' en heeft nog den moed om zich aan te be\'elen voor een

[fr
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„theegeld" — natsjaï. Verontwaardigd wendt gij U af; de
kerel heeft misbruik gemaakt van den huipeloozen toestand,
waarin gij U in een oogenblik van vertrouwen aan hem hadt
overgeleverd; hij heeft U trachten te breken, te wurgen, te rek
ken, is op U gaan zitten, heeft op Uw rug den horlepijp ge
danst, uw lichaam bewijst zijn mishandelingen, want het is
rood, en wanneer gij desondanks levend uit zijn knuisten zijt
gekomen, bezit hij nog den euvelen moed om U ,,theegeld"
te vragen: ,,natsjaï\" O! SI Gij zijt alleen gebleven. Gij ligt
daar op uw divan. Gij staart, uw gedachten nog vol van de
doorstane mishandeling, èp naar
het koepeltje boven Uw hoofd,
waarin door kleine, ronde, met glas
bedekte gaten het daglicht valt. Gij
gevoelt u echter allengs herleven:
er komt veerkracht in Uw gekraakte
leden; het bloed stroomt verfrischt,
verjeugdigd door Uw lichaam. Het
is iets als een opstanding, een ver
jongingskuur: uw longen ademen
vrijer, alles aan U wil zich bewegen;
een volkomen welbevinden be-

heerscht U. Dan, ja, zijt gij bereid
uw beul van straks een weldoener

te achten, en gij geeft hem bij Uw
heengaan een dubbele zelfs.
SI Ziedaar Peregrinus' ervaring van
een der heete baden in Tiflis: ,,eens
maar nooit weer!"

Maurits Wagenvoort.

Van kleine dieren.
NATUURGEHEIMPJE.WE hadden een rups van

een ,,berketakje" opge
kweekt, alle verande
ringen, vervellingen,

nauwkeurig gadegeslagen. Een pop
was 't geworden en nu was 't wach
ten op uitkomen. SI Op een och
tend een vreugdkreet van de kin
deren. De vlinder was er! En ja!
we zagen in het glas den prachtigen
vlinder, zilvergrijs met de gele vlek
ken, met trillende vleugels, bezig
deze,,op te pompen". — ,,Nu voor
zichtig, het glas niet aanroeren. Als
je hem nü stoort, bederf je zijn vleu
gels", zegt mijn man. ̂  Een paar
uur later was hij klaar, en zat hij
al in zijn typische houding, de
vleugels in een rolletje, precies een
klein, dun zilverwit berketakje, aan
één van de uiteinden geel en als af
gesneden, aan het kopeinde bruin
als vermolmd hout. S! We kunnen
hem een poosje bewonderen, dan
wordt hij onrustig, begint te flad
deren en stoot zijn kopje tegen den
wand van zijn gevangenis. We
kweeken geen vlinders om ze te
dooden en ze in een stoffige doos
te bewaren, en dus laten we hem
's avonds uitvliegen. Adieu, klein natuurwonder, vlieg en
geniet in den maneschijn van je kort maar schitterend bestaan!
^ 's Morgens komen we in de veranda, en 't eerste wat we
zien is . . . de vlinder? Neen! twéé vlinclers, maar één langer
takje gelijkend . . . We kijken wat nauwkeuriger toe, en zien,
dat ze zóó tegen elkaar zitten, dat de gele vlekken op de voor
vleugels van den één die op de vleugels van den ander gehéél
bedekken. Zóó gelijken de diertjes een heel onschuldig stukje
hout, met aan elk eind een vermolmde plek en een wondje aan
weerszijden in de grijzige schors. SQ We zijn stil van bewon
dering, en denken voor de zooveelste maal met ontzag en eer
bied aan de wjsheid der Natuur, die haar kleinste kinderen op
zulk een bewonderenswaardige en doelmatige wijze weet te
helpen in hun strijd om het bestaan.

M. Langerhuizen.

Foto C. Steenhergh.
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KLEINE HONDENRASSEN.
DE DWERGSCHNAUZER.

r
N

en

LDEN HOPSACK" AAA'
HET ORTH EN EINDE TE 'S HERTOGEN BOSCH.

 aansluiting op onze opstellen over groote- willen wij nudetleinehorfdeLssen be.schnjven. Ten ^
men voor deze dikwijls den naam: ,,dameshondjes . W aar-
sclnjnlijk is deze ontstaan in den t.jd toen het mode was,

... daarom bijzonder^elegant ge^'onden werd, om
hondje onder denMrin of m een mof mee te dragen. Al. dit

nog niet dwaas genoeg was werd
het stumpertje allerzonderlingst
aangekleed, schoentjes, sierlijke
manteltje.s, liefst vol belletjes (die
een ieder en zeer zeker den hond
zelf, door hun geklingel nerveus
maakten). SI Door gebrek aan be
weging en ondoelmatige voeding
was een dergmlijk diertje meestal
een monstertje, doch de meeste
dames vonden het toch een ,,hon-
nepon". SI Grillig als de \touw
zelve is echter ook de Mode. De
silhouet veranderde en . . . . groote
hondenrassen kregen het twijfel
achtige voorrecht uit\'erkoren te
worden. Bijzonder trof dit lot den
Russischen windhond, ,,den Borzoi".
Deze, voortkomend uit het groote
vreemde door ons weinig begrepen
land, het Rusland met zijn oneindige
steppen, moest door zijn voornaam
heid en elegantie wel het slacht
offer worden. De Barzoi, met zijn
wonderen blik altijd turend in de
verte, oergewoonte uit den tijd toen
zijn voorouders beheerschten de ge
weldige sneeuwvelden, een carica-
tuur heeft men van hem gemaakt.
Ziet hem voortsukkelen aan een
O zoo'n beeldig lijntje met een o
zoo'n snoezigen strik, hij de edelste
van alle windhonden, gebruikt als
metgezel bij het winkelen en theeën.
SI Moeilijk kan men dezen reus
een ,,dame.shondje" noemen en toch
was hij het die het lot trof als
„Modehond" begeerd te worden. Wij
willen dan ook dezen naam niet
toepassen maar spreken van ,, kleine
hondenrassen" en de meest bekende
behandelen. SI Deze zijn de glad-
harige cluitsche Dwergpinscher —
de (iriffon Bruxellois en Griffon
Beiges; de Brabamjon, dePekingees
-  Dwergpoedel — Malthezer
leeuwhondje — Italiaansch Wind
hondje — verschillende toy Spa-
niels Dwerg bulldoggen. Dwerg-
keesjes en de Dwergschnauzer.
Iver deze laatste willen wij het dit
maal hebben. Moeilijk is het van
kleine honden die meestal zeer be
weeglijk zijn, een foto te nemen die

•  ra fUr, 1 l"^y"Glogisch èn hnografisch juistIS. De afbceMmg van den dwergschnauzer op de volgende blad
zijde IS m beide opzichten goed gelukt. Nixe vom Chemiiitz
Plauen (een geïmporteerde zwarte teef) laat voed haar mooie
lichaam zien. Let maar eens op den voeden ' f
den fijnen hals, de rechte stra£<e mShn U u f ""T'
jes en het fraai gemodelleerd hoofd \ixe"(hiii°na^'' iJ" ̂
is het levend bewijs dat een kleine ̂ 'hm H r
stmnnerrip behoeft tP 7iG-, ai rashond geen bibberendstumpertje beiioett te zijn. Men moet haar in de kennel door de
sneeuw zien rennen, snor en baarH ri,m . J^eunei utior uc

kent men hier in het land dit geestiee ra an de vorst. SI Lang
zav een bekend kvnnlnoo- er. i ^ ̂ ^riogniet.Omstreeksipoozag een bekend kynoloog en keurmeester bij Bonnetti feen dres
seur die nummers met dieren instudeerde er, del 1
ten van variététheaters verkocht) een klehi o- /jan artis-
de ruige wenkbrauwen blikten schrander deSmT "
Oei., ding was .eer in.ellige... e„
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hem in de wereld van klatergoud en ellende
zouden brengen. Zijn mooie bouw, zijn expres
sie, zijn vinnigheid en leuke ruige snuit trokken
den kynoloog aan en inplaats van een kermis
tent werd een goed ingerichte kennel zijn deel.
Bij een hondententoonstelling kende men hem
als rashond niet en werd hij als een wel aardig
doch niet raszuiver exemplaar geen prijs
waardig gekeurd. De kleine rakker nam echter
wraak, onder een duitschen keurmeester werd
hij weer geëxposeerd, kwam — zag en ... .
overwon. Men noemde hem toen een ruwha
rige duitsche dwergpinscher. Later is die naam
veranderd in dwergschnauzer. Dat het ras
bijzonder aantrekkelijk is en zeer goede eigen
schappen bezit, bewijst wel dat de kennel van
toen ook nu nog dit ras fokt — importeert en tentoon
stelt. SI De hier afgebeelde Dwergschnauzer is ook een
exemplaar uit deze kennel; n.1. „kennel Duinlust". Een
typische eigenschap is, dat de dwergschnauzer de kleine
editie kan genoemd worden van de riesen- en middenslag
schnauzer. Hij moet in uiterlijk dezen volkomen gelijk zijn;
alleen is de maat d; 30 cM. Ook de kleur mag verschillen. Zwart
en z.g. peper en zout zijn de hoofdkleuren; combinaties van
deze zijn echter bij den dwerg ook geoorloofd. Het haar moet
hard aanvoelen en aan den snuit overvloedig zijn. SI Het karak
ter is bijzonder aardig. Geen helsche keffer, maar waaksch; bij
zonder trouw en lichamelijk sterk. Eischt weinig zorg en geen
bijzonder voedsel. Een hond die evenals zijn collega de midden-
slag- en riesenschnauzer een ieder zal voldoen. Eigenaardig is
het, dat ze fel zijn op allerlei ontuig, en met het geduld van een
kat een muis trachten te verschalken. Als huishond zij n alle drie
variëteiten bijzonder geschikt; de Riesenschnauzer wordt in
Duitschland heel veel voor politiehond afgericht en bewijst als
zoodanig goede diensten. Ook hier ten lande heeft men dres-
seurs die dit ras africhten. SI Als men weet dat de dwergschnau
zer zijn grooten naamgenoot in scherpzinnigheid evenaart, zal
men begrijpen dat hij een voortreffelijk huisgenoot is.

L Joh. W. de Vkies.

Het Kasteel van Culemborg.CULEMBORG is, evenals Vianen, eeuwenlang een on
afhankelijke heerlijkheid geweest, die onder Karei V
zelfs tot graafschap werd verheven. De Heeren van
Culemborg zetelden op een kasteel aan den oever der

Lek; het eerste kasteel werd door Heer Huibert I omstreeks
1213 gebouwd. Maar reeds in 1271 deed zijn kleinzoon. Hui-
bert H, ten westen van het stadje een nieuw kasteel bouwen,
dat niet langer dan 70 jaren heeft bestaan, en waarschijnlijk
door den Hollandschen graaf Albrecht van Beijeren om
streeks 1340 is ingenomen en verwoest. SI Johan III, de
achtste Heer van Culemborg, bouwde spoedig daarop een
nieuwen burcht, ditmaal ten oosten van het stadje, en het
is dit kasteel, waarop Culemborg's Heeren eeuwen hebben
gezeteld, 't Was een machtige burcht, die bestond uit een
hoofdgebouw en een bijgebouw — de z.g.n. Nederhof — met
voorpoort en stallingen, alles door breede grachten omgeven.
Een groot gedeelte van het hoofdgebouw werd ingenomen
door de „groote zaal", ten oosten waarvan een vierkante toren
van vier verdiepingen oprees, door Johan gebouwd van het
losgeld,van eenige gevangen Utrechtsche burgers ontvangen.
Daaraan werd nog een zwaar rondeel toegevoegd, gedekt door
een kegelvormige kap. Zijn broeder en opvolger Gerard bouw
de hier nog een hoogen ronden toren bij, den witten toren
genaamd. De Nederhof werd aan de noordzijde besloten door
een muur en gaanderij, op steenen bogen rustend, terwijl de
oostzijde op de hoeken door twee vierkante zware torens was
versterkt. SI In 1422 trok Johan IV, als elfde heer van Cu
lemborg het slot zijner vaderen binnen. Het is deze heer van
Culemborg geweest, die na het overlijden van zijn gemalin
door zijn zwager, den heer van Gemen, verloofd met Aleide
van Gutterswijck, zuster van den Graaf van Bentheini, uit-
genoodigd werd tot diens bruiloftsfeest, en die het hart van
het bruidje zóó in gloed zette, dat zij hem duidelijk te ver
staan gaf (volgens den kroniekschrijver met de woorden.
,,Wat wildy van Jan van Gemen kallen, kalt van u selven )
aan hem boven den haar toegedachten bruigom de voorkeur
te geven. ,,Ende worden des op ten daghe eens mit malkan
deren, ende voerden se achter hem op syn Peert te Weerd op
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syn selfs slot, ende behielt ze". SI Mr. Jacob
van Lennep berijmde deze schaking in een
ballade welke een halve eeuw geleden veel
bijval vond, aldus beginnende:
O! Culemborgs Heer kwam gereden met

[spoed;
Geen paard aan de Lek als het zijne zoo

[goed
met als slotregels:
Men joeg en men rende door heide en door

[woud.
Maar nooit werd de Bruid meer te Benthem

[aanschouwd:
Zoo koen in zijn liefde en zoo kloek in 't

[geweer.
Was nimmer een Ridder als Culemborg's Heer.

SI Floris van Pallant werd op drie-jarigen leeftijd, in 1540
heer van Culemborg, en 15 jaar later door Karei V tot Graaf
verheven. Onder de Regeering van Culemborg's eersten Graaf
beleefde de oude burcht moeilijke tijden. Graaf kloris, aan
vankelijk ijverig Katholiek, werd door zijn gemalin, de Gra
vin van Manderscheyt, tot de Luthersche leer overgehaald en
werd later zelfs volgeling van Calvijn; hij was een der voor-
naamsten der Nederlandsche verbonden edelen, die het ver
maarde smeekschrift aan de Hertogin van Pamia aanboden.
Bij de komst van Al va week hij naar 't buitenland uit. Cu
lemborg's slot kreeg Spaansche bezetting, die er ,,Spaansch"
huishield. Vermoedelijk is het kasteel daarna weer hersteld,
maar de klap, dien het in de jaren 1672—'73 ontving, is het
niet meer te boven gekomen. Toen deden de Franschen er
hun intrede, ofschoon Graaf Georg Frederik zijn graafschap
bij den strijd tusschen Frankrijk en de Vereenigde Provin
ciën neutraal had verklaard. ,,Maar", schrijft A. W. K. Voet
van Oudheusden in zijn kroniek van Culemborg, ,,'t ging hier
gelijk het doorgaens gaet in 't midden van 't Oorlogsvuur, en
wanneer ymand, in de Regen tusschen twee Huisen staende,
den drop van beide zyden moet afwagten". Het kasteel werd
geplunderd en gedeeltelijk vernield, ,,de heerlijke Plantagiën
wierden afgehouwen, de Boomgaerden verwoest". SI Na het
aftrekken der Franschen kwam de Graaf te Culemborg te
rug, maar, zijn kasteel onbewoonbaar vindende, richtte hij
het leegstaande klooster Mariënkroon tot zijn verblijfplaats
in, dat den naam van Nieuwehof verkreeg, in tegenstelling
met het half-vernielde kasteel, dat den naam van het Oude
hof kreeg, en sindsdien steeds meer in verval geraakte. In
1735 ten slotte werd de oude burcht, niet zonder moeite, want
de dikke muren bleken zeer hecht te zijn, afgebroken; het puin
ervan werd gebruikt voor versterking van den zeedijk bij
Muiden. Alleen de ronde of witte toren bleef behouden, tot
1812, toen ook dit laatste overblijfsel van den grafelijken
zetel werd gesloopt. A. L.

Het Makelaarskantoor te Amsterdam.

I:
'tTS nu een breede boulevard, met asphalt geplaveid, die

langzamerhand in zooverre groote-stadsallures krijgt,
dat auto s en fietsen hem als renbaan beschouwen, waar
het leven der schaarsche voetgangers niet zoo heel veel

waarde heeft. Er is heel wat te doen geweest over het al of
niet dempen van de gracht, die N.Z. Voorburgwal heette: en
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van ervaajarenlang scheen 't of zij, die geen afstand konden doen
het inderdaad zoo schoone aangezicht van het i6e en 17e eeuw-
sche Amsterdam, die zich duchtig hadden geweerd tegen de
demping der gracht, jarenlang scheen 't waarlijk of zij gelijk
zouden krijgen. Want het drukke voetgangersverkeer perste
zich nog steeds door Kalverstraat en Nieuwendijk, terwijl
Rokin en Damrak min of meer bezwaarlijke zijwegen bleven.
Totdat de auto kwam, met de fiets, die breedere en effener
banen noodig hadden voor hun vlugge bewegelijkheid, en de
N.Z. Voorburgwal, nu bij uitstek de heirbaan voor het mo
derne verkeer, eindelijk aan zijn bestemming beantwoordde.
En de vele oude huizen, nog bewaard, gemoderniseerd of zich
handhavend in vroegeren bouwtrant, zien vol verbazing de ner
veuze haast van den huidigen stadsmensch. De stadsmensch
uit hun jeugd was wel een heel ander wezen, vrij wat rustiger,
vrij wat evenwichtiger dan de homo sapiens, die nu langs hun
vensters voorbij flitst. SI De incarnatie van de Amsterdamsche
evenwichtigheid en zekerheid der 17e eeuw is het zoogenaamde
makelaarskantoor aan den N.Z. Voorburgwal. Met zijn breedcn
gevel neemt
het zelfbewust

zijn plaats in,
een plaats, die
in werkelijk
heid niet in
overeenstem

ming is met de
waardigheid
der deftige
heeren, die
eenige honder
den jaren ach
tereen, in dit
gebouw hun
vroolijke en
serieuze bij
eenkomsten

hielden. S3 We

klagen op het
• oogenblik er
over, dat bij
de uitbreiding
van Amster

dam de gevels
in Plan Zuid

en Plan West,
die een nieuw

schoonheids

principe pro-
pageeren, zoo

uiterst weinig
verband hou

den met de van

alle schoon- foio c. .
heidontbloote DETAIL Ï'AN DEN GEVEL 1
woningen en
interieurs, achter deze gevels gelegen. En we houden som
bere bespiegelingen over de verwording van dezen tijd,
de den schijn verkiest boven de waarheid, die met een
valsche schoonheid innerlijke leegte en wansmaak bedekt. We
wijzen dan steeds terug op de prachtige overblijfselen van
vroegere bouwkunst, waarin blijkens die overblijfselen, nooit
geschipperd werd! Eilacy, er schijnt toch kaf onder het koren
te hebben geschuild; ook toen waren er klaarblijkelijk op
drachtgevers en bouwmeesters, die genoegen namen met den
schoonen schijn. §3 Immers achter den statigen gevel, hierbij
afgebeeld, met zijn toegangsdeur tusschen volumineuze Joni-
sche zuilen, verschuilt zich geen imposant patriciërshuis,
maar 't uitgezuinigde pand, waar de leden van het make-
laarsgild zich plachten te verpoozen. Nu is 't bovendien nog
verbouwd, met tusschenmuren in kleine, meest driehoe
kige vertrekjes en vertrekken afgeschoten. Alleen de kamer
op de eerste verdieping is ruim groot voor de functie
van huiskamer voor de conciergefamilie, die zich voor het
overige met minutieuze slaapvertrekjes moet behelpen. In
derdaad heeft eenmaal deze kamer beantwoord aan haar

doel, het sociëteitslokaal, waar de leden van het makelaars-
gild verpoozing zochten en hun gildemaaltijden hielden.
83 Zoo heel oud was dat makelaarsgilde niet, toen in den
aanvang der 17e eeuw zijn gildehuis werd gebouwd. Deleden

I
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't in de middeleeuwen, zelfs in de latere middel-^  den nieuwen tijd, lang met
is de oudste bewaardeeuwen, op den overgang naar

gemakkelijk. SI de makelaars), van 31
gebleven ordonnantie , , , makelaars uit de stad
Januari 1495. waarbij r werden uit de stad zelfs ver-
Amsterdam werden geweeic . T binnen één jaar terug
bannen, en als een van le ' . _ j -dgekapt! Ze waren vol
te komen, dan werd zijn rechterhanrl aigtK j ^ ,^,.,,,1,,,.,tran.sacties, door makelaars
komen vogelvrij, blijkbaar; op
gedaan, werd geen rechtsingang verleeiic .
schappij kan geen enkele
haar gang worden tegengegaan. ,, .-.„..t a,.

^  ̂ • de behoudende partij, al bestaat dt moge
zoo lang uitblijft,

SI Maar in de maat-
nieuwe, levensvatbare gedachte in

,,nieuwlichters" winnen t op

den duur altijd van
lijkheid, dat deze overwinning ^ „....aén SI
„nieuwlichters" op hun beurt behoudend ^
lieten de makelaars, de schakel tussdien P""thandel^tn^
nemer, zich niet uit Amsterdam \^trti . 53

Zoo officieel zelfs, dat
hiertoe

dat de

Zoo

af-

officieel toegelaten. Zoo ollieieel zeiis, uai niemand make
laardij mocht bedrijven zonder door aange

steld. I Karo-
lusgulden boe
te moest hij
betalen, die
zonder aan

stellingzijn be
middeling ver-
leende. Het
makelaardij-
schap werd
wel moeilijk
gemaakt in die
clagen: toe
standen als te

genwoordig u-
sance zijn op
kunst - aucties

behoorden tot

de onmoge
lijkheden. Im
mers, de ma

kelaar mocht

slechts op ver
zoek van koo-

jier of verkoo-
jier wederpar
tij zoeken en...
ze mochten

geen zaken
doen, als bei
de partijen
aanwezig wa
ren. Het is te

genwoordig op
veilingen van
kunstvoor

werpen zelfs zoover gekomen, dat de kooper biedt en pas aan het
eind den veilinghouder te kennen geeft, wie de makelaar is, die
den koop tot stand zou hebben gebracht. Een toestand, die tot
de meest ingewikkelde juridische kwesties aanleiding geeft. 83
Intusschen, alle moeilijkheden, die den makelaars in den aan
vang der 16e eeuw in den weg werden gelegd, beletten niet,
dat in 1511 reeds 11 makelaars officieel werden aangesteld,
waarnaast tallooze officieuze het bedrijf uitoefenden, ofschoon
hierop zware straffen stonden als boete, verbanning of geese-
ling. De laatste soort makelaars werden bijloopers of beun
hazen genoemd. Aardig is de xamklaring die aan het woord
beunhaas wordt gegeven. Heun - pakhuis. Iemand dus, die
schuchter en beereesd langs de pakhuizen gaat om orders te
halen, werd beunhaas genoemd. 83 In 1531 waren de makelaars
nog steeds met m een gilde %-ereenigd. Pas in 1578 werd het
makelciciisgiid opgericht, in een tijd (lus, dat vele andere gilden
reeds hun bloeitijd hadden gehad. Het telde niet minder dan
290 leden, onder een bestuur, bestaande uit een Deken en 5
overheden. Verder waren er 2 bosmeesters en 2 gildeknechts.
De bosmeesters hadden druk werk met het beheer van de
„bos (de goegemecnt' .spreekt nog van „in de bus zijn"), het
ziekenfonds, waaruit ieder makelaar een half jaar ondersteu
ning kon genieten, terwijl hij ook op kosten van het gilde kon
worden begraven. Makelaars in onroerende goederen konden

AKELAARSKAMOOR TE AMSTERDAM.
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echter nooit gildebroeder worden. In weerwil van deze be
perking groeide en bloeide het gilde zoozeer, dat in den aan
vang der 17e eeuw het nu nog bestaande makelaarskantoor,
N.Z. Voorburgwal 75, voor de somma van / 9600 werd ge
bouwd. Een bedrag, waarvan de tegenwoordige ondernemer
watertandt! SI Zoo bezaten de eertijds vervolgde en verban
nen makelaars nu hun eigen vereenigingsgebouw, waar twee
maal 's weeks in de kamer, links van het ruime voorhuis,
overlieden en bosmeesters tezamen kwamen om de belangen
der gildebroeders te bespreken. Op dezelfde verdieping be
vond zich tevens de wijnkelder, waarvan de nabijheid 't
den vroeden mannen wel eens bezwaarlijk zal hebben ge
maakt zich te houden aan 't voorschrift, dat alles, in deze
kamer besproken onder de roos, dus stipt geheim moest blij
ven. Waarvan het symbool, een gebeitelde roos, nog in 't pla
fond van deze kamer te aanschouwen is. Overigens is weinig
bewaard gebleven van de eerste eeuwen van het bestaan van
dit huis. SI De schoorsteen is i8e eeuwsch, ook het meubilair
is uit de i8e eeuw. In den schoorsteen bevindt zich nog het
wapen van Amsterdam, tenvijl tevens is ingevat een 17e
eeuwsch schilderij van de oude, open Beurs. — Aan de muren
hangen borden met wapens en met namen van de overlieden
van het makelaarsgilde, lijsten, die echter lang niet volledig
zijn bijgehouden. S3 't Schijnt evenwel, dat de vergaderingen
van deken en overlieden ook menigmaal aan vroolijker bezig
heid werden gewijd dan aan de belangen van zieken, van
weduwen en weezen. Immers in het laatst der 17e eeuw moest
van officieele zijde erop worden gewezen, dat overlieden en
bosmeesters geen misbruik mochten maken van toevertrouwde
gelden voor maaltijden, verteringen enz. SI Trouwens de aan
wezigheid van den wijnkelder wijst erop, hoe uitmuntend de
leden aan god Bacchus offerden. Waarvoor ze alle gelegen
heid hadden in het ruime vereenigingslokaal, dat den heelen
voorgevel, over een breedte van 4 ramen in beslag neemt. De
ruimte is échter ook hier slechts tot op zekere hoogte in over
eenstemming met den uiterlijken kant der dingen, want ook
deze kamer loopt in een punt uit, zoodat de driehoek, die ont
stond, zeker niet alle 300 leden tegelijkertijd kon bergen. De
financiën van het gilde groeiden steeds aan, wat den overlieden
aanleiding gaf glorie bij te zetten aan de maaltijden door den
aankoop van 36 paar zilveren lepels en vorken. Maar niets is
isestendig op aarde. Met alle andere gilden werd het makelaars-
gilde door Napoleon afgeschaft: 3 commissarissen werden aan
gesteld om de bezittingen te beboeren. En ook, toen omstreeks

1854 de gemeente de gilden geheel aan zich trok, bleef 't ma
kelaarsgilde, dat zoovele vcrplichtingen'had voor uitkeeringen
aan weduwen, zelfstandig bestaan tot op dezen dag. Wel worden
de commissarissen gecontroleerd door burgemeester en wet
houders. Nog zijn een aantal makelaars getrouwe contribuan
ten: het eenige doel der vereeniging is nu nog alleen de uitkee-
ring van gelden aan weduwen van de leden, die hierop prijs
stellen. ® Den Heer H. de Bijll Nachenius dank ik vele der
mij verstrekte inlichtingen, waaraan ook de Heer Visser, de
tegenwoordige bewaarder van het oude huis, zijn deel heeft
bijgedragen. Met de heeren van den Berg en C. W. Wüstenhoff
J.Fzn. handhaaft de eerste de traditie van het oude gilde,
waarvan zij de tegenwoordige commissarissen zijn.

Ro VA\ OVEX.

KONINGEN IN BALLINGSCHAP
4) door Charles G. D. Roberts.

{Vervolg).

DE HEER VAN HET GLAZEN HUIS.

Eerste HOOFosTrK.IN het beschutte Karibische baaitje was het water lauw als
melk, groen en klaar als vloeibaar beril, en doorweven met
schemerig zonnelicht. Onder dien levengevenden, en toch
gematigden glans was de bodem van het baaitje vol van

vreemd leven, grotesk in vorm. doch schitterend als ju-
weelen of bloemen. Lange, glanzende wieren, rood, geel, am
ber, purper en olijfkleurig, golfden kronkelend tusschen de op
onkruid gelijkende zee-anemonen die hen in kleurenschittering
nog overtroffen. Fantastische rose-met-oranje krabben liepen
onhandig doch vlug her- en derwaarts. Kleine zeepaardjes, nog
fantastischer, glipten schichtig \-an de eene wierschuilplaats
naar de andere, zich bewust van mogelijk gevaar van iedere
kleurige, doch dreigende bloem uit. En juist boven dit won
dere leven op ondiepen zeebodem schoten kleine vischies met
zonderlinge vormen heen en weer, levende flitsen van goud en
azuur en amethist. Telkens gleed er een lange, donkere scha
duw langzaam over dit tooneel \"an wonder leven — de scha
duw van een voorbijzwemmenden albacore of barracouta. On
middellijk verborgen de glanzende xnschjes zich dan tusschen
de kleurige schelpen, en elk beweeg, behalve dat van de wil
loos-wuivende wieren, hield ojj. Doch de onheilspellende scha
duw ging voorbij, en dadelijk leefde de zeebodem weder, druk
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bezig met achtervolging en vlucht. SI De bodem van het
baaitje was oneffen doordat hij bezaaid was met kleine met
schelpen bedekte stukken en rots en stecnen. Van onder den
lichtelijk overhellenden onderkant van een dier steenen ont
sproot iets dat geleek op een bosje geelachtig-grijze, gestippeld-
paarse wierstengels, die slap op den bonten zeebodem lagen.
Over den rand van den steen kwam langzaam een der goud-
met-blauwe visschen aanzwemmen, met zijn koude juweelen-
oogen scherp uitkijkend naar kleinen buit. Snel als een zweep
slag schoot een van die slap-uitziende wierstengels omhoog, en
strengelde zich om den kleurigen visch juist achter de kieuwen.
SI Woest stribbelde het prachtige dier tegen, en sloeg met den
staart en de vinnen tot het water wervelde over den met schel

pen bedekten steen, en de zeeanemonen door een panischen
schrik bevangen, hun kleurige, gulzige bloemkelken sloten.
Doch al het tegenworstelen van den visch was tevergeefs. Lang
zaam, onverbiddelijk, kronkelde die gevlekte grijparm met zijn
prooi naar beneden, en een deel van den onderkant van het
stukje rots begon te leven. Er verschenen twee inktzwarte
oogen, uitpuilend, ovaal en onverbiddelijk, en ertusschen
opende zich een groote, kromme snavel, gelijkend op die van
een reusachtigen papegaai. Achter dezen gapenden snavel was
geen afzonderlijke kop zichtbaar, doch oogen en snavel vorm
den enkel het stompe uiteinde van een gevlekt, langwerpig, op
een zak gelijkend lijf. Terwijl het slachtoffer naar beneden,
naar den wachten

den snavel getrok
ken werd, tusschen

de wortels der grijp
armen, ontwaakten
al deze grijparmen
tot vreeselijk leven,
zich in doellooze 0]3-
winding kronke
lend, hoewel er geen
werk voor hen was.

Binnen enkele se

conden was de visch

aan stukken ge
scheurd en verzwol

gen—de inktzwarte
oogen onderwijl on
beweeglijk en onbe
wogen. ̂  Een don
kerder tint voer

even over het bleeke

lijf van den octopus.
Toen gleed het te
rug onder de be
schutting van het
rotsblokje, en de
kronkelende grijp
armen legden zich weder stil op den bodem, wachtend op
den volgenden zorgeloozen voorbijganger. Wederom leken
zij bewegingloozep wierslierten, beneden de aandacht van
visch of krabbe. En spoedig daarna openden de anemonen
daar dichtbij weder hun verraderlijke, gele en roode bloe-

.Hetzij er iets in de goud-met-blauwe visch was dat
zijn innerlijke behagelijkheid verstoorde, dan wel zijn
hinderlaag zijn zachte, onbeschermde lijf begon tegen te
staan, hoe dit zij, even later kwam er beweging in den oc
topus, hij kroop voor den dag en scharrelde onhandig voort
op de naar binnen gebogen uiteinden zijner grijparmen. Zoo
oppervlakkig beschouwd leek het al een even comfortabele
wijze van zich voortbewegen als dat een kind voortkruipt op
den rug van zijn handen. Ook de reiziger zelf scheen het niet
volkomen bevredigend te vinden, want eensklaps sprong hij
vlug omhoog, vrij van den bodem, en trok zijn acht grijp
armen samen tot een compacten, evenwijdigen bundel die
zich rechtuit strekte langs zijn oogen. In deze houding
was hij niet langer onhandig, doch zeker en vlug. Onder
den wortel der grijparmen aan de onderzijde van het
lichaam opende zich telkens als het ware met kramptrek
kingen, een soort van klep die een geweldige gulp water in
nam, dat dadelijk daarop weder, met groote kracht werd uit
geworpen door een buis tusschen de grijparmen. Voortgedre
ven door de eigenaardige stuwing van dezen stroom schoot de
uitgerekte gedaante snel voort, doch achter- inplaats van voor
waarts. Voor hij op weg ging had de reiziger blijkbaar zijn
richting zorgvuldig bepaald, want hij ging recht op een ander
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rotsblok af dat nog meer met wier was begroeid en meer over-
E de dan het eersfe. H:er hield hij stil, legde zich met wijd-
vespreide grijparmen op den bodem, alvorens hij zijn geylek-
fen lijf-zak achterwaarts in zijn nieuwe kwartier schoof. Sl
Dit was het oogenblik waarop hij het minst geschikt was
voor aanval of verdediging, en juist op dit oogenblik schoot
een op roof uitzijnde dolfijn, met grooten bek en nog grooteren
honger, door het van licht doorzeefde groen naar hem neer,
hem misschien aanziende voor een weliswaar een beetje te
grooten, maar niettemin weerloozen pijl-inktyisch De aanval
ler richtte zijn aanval op het er sappig uitziende lijf, doch miste
zijn doel, en greep inplaats daarvan een der grijparmen die
onmiddellijk omhoog waren geschoten om den aanval at te
weren. Voor hij besefte wat er gebeurde, had een tweede grijp
arm zich om zijn kop geslingerd, en kneep zijn kaken op elkaar
zoodat hij ze niet kon openen om zijn greep los te laten, terwijl
nog andere zich stevig om zijn lichaam hadden gestrengeld.
SI Het was een kleine dolfijn, en een dergelijke situatie viel ge
heel buiten zijn ondervindingssfeer. Door panischen schrik be
vangen, sloeg hij woest om zich heen met zijn krachtigen staart
en schoot naar voren, de octopus met zich mee voerend. Doch
het gewicht op zijn kop, de knellende belemmering om zijn
lichaam waren hem te machtig en sleurden hem langzaam naar
beneden. Plotseling kregen twee grijparmen, die cle octopus
had laten hangen om een ankerplaats te zoeken, houvast op

den bodem — en de

dolle vlucht van den
dolfijn kwam plot
seling ten einde. Hij
geeselde het water,
schoot hierheen en

daarheen, draaide
snel in een kring
rond, doch tever
geefs. Hij werd mee
dongen loos omlaag
getrokken, tot hij
sidderend op het
zand bleef liggen.
Toen maakte de

groote snavel van
den octopus eeneind
aan de zaak,en de
prooi werd terugge
sleept naar het leger
onder den met wier

bedekten steen. 83

Een heelen tijd hier
na gleed een scha
duw,grooter en don
kerder dan die van

eenigen albicore —
grooter zelfs dan die van eenigen haai of zaagvisch — over het
baaitje. Er volgde geplas, en een zwaar voorwerp kwam op den
bodem neer, de stilte der doodelijke verschriktheid meters ver
in het rond verspreidend. De schaduw hield stil, want de boot
was voor anker gekomen. En toen, slechts eenige oogenblikken
daarna, omdat de zeebewoner.s niet in staat schijnen te zijn om
datgene te vreezen wat zich niet beweegt, begon het leven op
den zeebodem zich opnieuw' te roeren, en kleine, misvormde ge
daanten die het zonlicht haatten, begonnen zich in de schaduw
der boot te veizamelen. 83 Even later daalde erover het boord
der boot een donkere buis af, met een glanzend uiteinde
dat wel iets van een oog had. De buis ̂ bewoog zich heei
langzaam nu hier dan daarheen, aks om het oog iedere schuil
plaats op den veelkleurigen bodem te laten onderzoeken.
Poen het oog over den steen die den octopus een schuilplaats
verleende, gleed, hield het plotseling stil. Die beweginglooze
langgerekte dingen die er uitzagen als zeewier, schenen het
te interesseeren. Toen verdween het zachtjes' S3 Eenige
oogenblikken later verscheen er een groote, verleidelijke
vxsch aan de wateropperx-lakte, en begon langzaam, op een
allerzonderlingste manier, recht naar beneden te zinken De
onbewegelijke oogen van den octopus zagen het onmiddeUijk.
Weliswaar hadden zij nog nooit een visch zoo zien doen maar
een visch was het, dat stond vast. Er voer een rilling van be-
geeren door de uitgespreide grijparmen, want hun eigenaar
was reeds weder hongerig. Doch de buit was nog te ver weg en
de grijparmen verroerden zich niet.

(11 ordt vervolgd).
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