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DE VINGER VAN HET NOODLOT
door

12) Headon Hill.De insjDecteur herkreeg zijn zelflieheersching. Hij keek
zijn ondervrager vlak in het gezicht. Het was al heel
veel, de belangstelling van Z. Excellentie Stephen
Colne te hebben opgewekt.

,,Nadat ik u te Colnbrook Towers had opgezocht, mijnheer,
heb ik in het dorp eenige dingen vernomen. Ik ben erachter
gekomen dat Mr. George Glenister, voor hij naar Amerika ging,
in connectie heeft gestaan met Sally Grimes. Als die vinger
van hem was, is hij misschien teruggekomen voor die meid, en
heeft hij ruzie gekregen met een van haar bewonderaars. Een
van hem gaf mij het portret — een boerenzoon. Short heet
hij".
,,Short?" herhaalde de staatsman peinzend. ,,Dat is zeker

de jonge Ered Short van Hollybush Farm? Was die een van
haar bewonderaars? Nu, ga voort, Wagge. Waarheen heeft
al die ijver je gebracht?"
De inspecteur had zijn lekkerste hapje tot het laatst be

waard. Nadat hij zijn onderzoek omtrent Mrs. Coningsby had
verhaald, vertelde hij van het dagboek dat die dame bij den
ingang van Vectis Mansions had laten vallen, en hij herhaalde
al de voornaamste bizonderheden van dit dagboek. Toen
Wagge zweeg en Mr. Colne gespannen aankeek, vloog deze
onmiddellijk aan op het gedeelte, dat de zwakke plek in het
ver-haal was.

,,De brief, welken Sir Dudley naar zijn neef zou schrijven
na Trickey's eersten terugkeer rrit Amerika, is de spil waarom
de zaak draait", zei Mr. Colne. „Daarin werd waarschijnlijk het
idee geopperd, dat George Glenister naar Engeland zou terug
komen om een voldoend verlokkende reden en om een onder
houd met hem te Beechwood te hebben, je moet achter den

inhoud van dien brief zien te komen en achter de Inzonder-
heden van de eventueele plaats van samenkomst .
De inspecteur r-naakte een hopeloos gebaar". ^ ^
Uw theorie is ook in mij opgekoiDcn en rs misschien cie

juiste, Mr. Colne", zei hij. ,,Maar de inhoud van men "'iet - -
als er ooit een is geschreven — is buiten mijn bereik. . 1 .
George Glenister heeft her-n v-aarschijnlijk in snipjRis g(^
scheurd, nadat hij hem in Lone Wolf City had ontvangen .

Mr. Colne's oogen waren zoo hard als staal.
,,Volstrekt niet. Als die brief een zoo krachtige magneet

was om George Glenister weer naar Engeland te trekken, clan
zal hij hem zeker bewaard hebben. Je moet dren bnef vrnden
of eenig bewijs vinden van de strekking ervan. En dat zal je
spoedig moeten doen. Ik kan je met veel tijd meer geven .
Het gelaat van den inspecteur werd wanhopig.
Dus ziet u geen verband tusschen SalK (irmies en Mrs.

Coningsby's verhouding tot de zaak?" vroeg hrj.
Is het nooit in je opgekomen, dat Mrs. C onrrigsby Tr ckey

vergiftigd kon hebben om Sir Dudley te beschermen tegeii
verdere onthullingen van haar broer? Haar diefstal van het
dagboek steunt dat denkbeeld". , , ,,

Dit punt is mij ook niet ontgaan, maar Trrckey s dokter
had hem behandeld voor een zwak hart en reeds een bewijs
van overlijden geteekend. Als een verder onderzoek noodig
mocht blijken, zouden wrj het lijk kunnen laten opgraven".
,,Genoeg, Wagge. Herinner je — als je waarde hecht aan je

loopbaan, dat tijd het voor-naamste punt bij onze overeen
komst is". .
Na deze dreigende^ woorden en een korte handbeweging,

gaf Mr. Colne het teeken dat het onderhoud was afgeloopen.
ZEVENTIENDE HODl'DSTUK.

Mrs. CnNixGsiïY's geheime misdaad.

3Ir-s. Coningsby' stond gewoonlijk laat (,p. Het was een ge
woonte, die zij had aangenomen in haar vor ige incarnatie als
Ivy Beaudesert, toen zij haar fraaie gestalte en haar onbe-
teêkenende stem op het tooneel liet bewonderen. Zij kon die
gewoonte gemakkelijk blijven volgen door het feit dat de
weinige vriendinnen die zij had, van denzelfch-n stand waren
en slechts laat op den dag haar rust verstoorden.

Zij was dus onaangenaam verrast, toen zij even na twaalven
het waarschuwende belletje hoerde klinken. Zij lag op den
divan te lezen in een vertaald Parijsch romannetje. Snel ver
dween zij in haar slaapkamer. Daar kwam een minuut later
haar meisje bij haar en vertelde dat Sir Dudley Glenister in
den salon was. Toen zij weer in den salon verscheen, zag zij
er na eenig handig aangebracht schruink en poeder zoo mooi
uit dat de gast opmerkte:

,,Lieve help, Ivy, wat ben je mooi!"
Mrs. Coningsby wees den baronet een stoel aan en ging zelf

weer op den divan liggen. Haar blikken gleden over zijn groot,
dik gezicht.

,,Je bent hier niet gekomen om mij cornjrlimentjes te ma
ken", sprak zij.

,,Dat juist niet , zei Sir Dudley lachend. ,,Ik kwam zien
of je werkelijk je belofte hebt gemeend, vlie je mij te Beech
wood hebt gedaan. Je zei dat je in staat was mij te helpen als
rk erg rn moeilijkheden kwam".
,,Eoopen de zaken ver-keerd.''
',Dat nu niet bepaald, maar ik word zenuwachtig. Die

wraakzuchtige duivelin, Kathleen, wacht haar kans af en ze
lee t mrj brjna den genadeslag gegeven. Ik zal je precies ver
te en wat er gebeurd rs, maar vooraf wil ik her-halen, dat ik
nirjri neef (morge niet heb vermooi-d"

Mrs. Conrng.sby trok haar lip op
„Ga voort, ouwe jongen", sprak zrj.

dié'rm ™^r" > vervolgde Sir Dudlev, „een klerk,
het mrj Ix lrartigJe. Hij wist natuurlijk
miin titel aanvaarden van
iaireeld óm b terugtrok, betaalde ik hem een
kranten Irot Ïm™ Toen hij in de
schoon om mrj ''T
ten. Hii is mi,- i:> ^'^^ter de duimschroeven aan te zet-
uitgeschoDt Rekor-nen en ik heb hem de deur-
een heeleboel ver-klap"^ r!ïm' Rogaan en heeft haar

v\eduwe van dien ex-klerk liad'de onbeschaamd-
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heid om verdere uitbetaling van het jaargeld te eischen. Toen
ik weigerde, beweerde zij dat haar man een dagboek had ge
houden, dat gevaarlijke mededeelingen voor mij bevatte. Dat
was andere thee en ik vertelde de vrouw, dat ik het dagboek
tegen contant geld zou koopen, wanneer ik, na lezing er
van, het werkelijk vond zooals zij voorgaf. Zij beloofde het
mij per aangeteekenden brief toe te zenden, maar toen ver-
•scheiden dagen verliepen en het niet kwam, werd ik ongerust.
Vanmorgen, nadat de brievenbesteller er was geweest, kon
ik het niet langer uithouden en ik tufte naar haar huis in
Brixton. Zij bezweert dat iemand het dagboek heeft gestolen,
maar dat zij zich genoeg ervan herinnert om het mij benauwd
te maken als ik niet wil dokken. Ik zei haar, dat zij geen enkel
bewijs had als zij het dagboek niet kon laten zien, maar —
het bevalt mij niet, Ivy".

Mrs. Coningsby stond op van de sofa, nam een sigaret uit
een zilveren doosje op de tafel, stak ze aan en ging weer zitten.
,,Mrs. Trickey kan je volstrekt geen kwaad doen zonder het
dagboek", sprak zij.

,,Mrs. Trickey!" riep Sir Dudley uit, zijn stoel omwerpend
en dreigend uitstekend boven zijn gastvrouw. ,,Ik heb den
naam niet genoemd. Hoe, voor den drommel! kom je daaraan?"

,,Ga zitten en doe niet zoo melodramatisch", sprak Mrs.
Coningsby. ,,Je bent bij mij om hulp gekomen. Je zult mis
schien verrast zijn te hooren, dat ik je reeds geholpen heb,
ten koste van mijzelf — maar dat doet er nu niet toe. Mrs.
Trickey is mijn schoonzuster. Je klerk, Simon Trickey, was
mijn broer".

,,Groote hemel! Dat heb je mij nooit verteld".
,,Dat zal wel uitkomen. Ik had al genoeg moeite om in de

wereld vooruit te komen als Ivy Beaudesert, het koormeisje,
zonder te vertellen dat ik de zuster was van je dronkaard
van een klerk. Zelfs mijn verliefde en simpele echtgenoot zou
hierdoor den schrik ingekregen hebben. Maar jij behoeft geen
spijt te hebben van die bloedverwantschap. Ik wist alles van
dat dagboek en dat het je ondergang zou beteekenen als het
ooit aan het licht kwam. Ik wist ook waar Simon het bewaarde".

,,Dan was jij het, die het ding heeft gestolen?" vroeg de
baronet haastig. Een uitdrukking van intense verlichting
kwam op zijn gezicht.

,,Niet zoo haastig", zei Mrs. Coningsby. ,,Ik zal je vertel
len welke opoffering ik mij voor je heb getroost en ik doe de
dingen graag achter elkaar af. Je kunt meteen wel alles hoo
ren. Het dagboek was je grootste gevaar, zoo lang Simon
leefde. Hij had waarschijnlijk elk woord ervan kunnen her
halen. Het dagboek zou alleen een directe bedreiging voor je
kunnen worden als het de eenige bedreiging voor je was. Ik
moest dus twee dingen doen, begrijp je, Dudley?"

,,Ik vrees van niet", fluisterde de man.
,,Dan moet je al heel dom zijn", sprak Mrs. Coningsby met

een vreugdeloozen lach. ,,Eerst moest ik mijn broer dooden en
dan het dagboek stelen. Ik heb beide gedaan. Wat dunkt je van
zoo'n dienst van een vrouw voorden man, dien zij liefheeft?"

Sir Dudley Glenister leunde achterover in zijn stoel, haalde
zijn zakdoek uit zijn zak en veegde zijn voorhoofd af. De ont
hulling veroorzaakte geen stroom van dank, geen uitdrukking
van afgrijzen. Ze scheen hem integendeel een minuut van zijn
spraak beroofd te hebben. Eindelijk vroeg hij heesch:
,,Waar is het dagboek?"
Mrs. Coningsby legde haar stompje sigaret op het aschbakje

dat naast haar stond en stak kalmpjes een andere op.
,,Buiten ieders bereik", antwoordde zij. ,,Ik heb het ver

brand. Het scheen het veiligst het te vernietigen evenals zijn
samensteller. Als ik het voor jou had bewaard, had iemand
het intusschen van mij kunnen stelen. Het was een leelijke
geschiedenis, Dudley, en zou al je plannen in duigen gegooid
hebben — zelfs afhadden ze je er niet voor kunnen ophangen".
Nog uitte Glenister niet zijn dankbaarheid, en te oordeelen

naar zijn toon, geloofde hij dit vreeselijke verhaal niet geheel.
,,Mrs. Trickey vertelde mij, dat haarman aan hartverlam

ming is gestorven en dat de dokter dit in de overlijdens
akte als doodsoorzaak heeft opgegeven".

,,Eens in haar leven heeft mijn schoonzuster de waarheid
gesproken", antwoordde Mrs. Coningsby. ,,Ik had nooit dur
ven doen wat ik heb gedaan, als Simon niet rijp voor het pluk
ken was. Kom, Dudley! Krijg ik geen enkel woord van lof voor
hetgeen ik heb gedaan?"

Sir Dudleyjjstond op uit zijn stoel en keek naar de deur. De
vleiende toon in de stem der sirene scheen hem angst aan te
jagen. ,,Ik geloof dat je het goed hebt gemeend, Ivy en ik zal

liet niet vergeten. Maar het zal nog moeten blijken of je tus-
schenkomst goed of kwaad heeft gedaan. Ik zal er eens over
moeten denken".

De vrouw was ook opgestaan en legde haar hand op den
arm van den man.

,,Wat ben je toch een hartelooze bruut", snikte zij. ,,Ik
ben een moordenares geworden om te zorgen dat jij niet als
een moordenaar zou worden beschouwd, en al je dankbaarheid
is samengevat in de woorden: ik weet niet of je tusschen-
komst goed of kwaad heeft gedaan. Soort zoekt soort. Waar
om trouw je niet met mij, Dudley? Dan zouden wij elkaar
kunnen helpen. Wij zouden te zamen de wereld het hoofd
kunnen bieden".

,,En hoe zouden wij hierdoor Scotland Yard het hoofd
kunnen bieden", hoonde de vertrekkende bezoeker. ,,Als ze
er na ons huwelijk ooit achter kwamen wat je hebt uitge
voerd, dan zou ik er al heel zeker bij betrokken worden. Zij
zouden alle reden hebben om te zeggen dat je op mijn aan
sporing je broer hebt vermoord — en dat je zóó dol graag La
dy Glenister wou worden dat je erin hadt toegestemd".

Mrs. Coningsby's snikken hield even plotseling op als een
afgeloopen gramofoon. Haar beringde vingers gleden van den
arm van den baronet.

,,Het is niet verstandig van je, om mij tot je vijandin te
maken", sprak zij rustig. ,,Je moest nu maar heengaan, maar
ik raad je aan, die zaak eens ernstig te overdenken. Ik houd
genoeg van je om je te beloven geen stap te zullen doen voor
ik je heb weergezien".

ACHTTIENDE HOOFDSTUK.

De vrouw van den houtvester.

De herfstzon zond met moeite haar stralen naar het veld
waar het huisje van den houtvester tegenover den ouden
molen aan den overkant der rivier stond. De zwakke stralen
vielen op de verschrompelde wangen der huisvrouw, terwijl
zij het veld overstak naar de loopsteenen, maar zij verzacht
ten de harde gelaatstrekken niet. Judith Grimes was een
grimmige vrouw met sporen van Zigeunerbloed in haar donkere
huid. Beenderig van gestalte, maar krachtig gespierd, droeg
zij met gemak de verschillende deelen van een oud ijzeren
ledikant, die voor een kruier nog te zwaar geweest zouden zijn.

Zij stak de rivier over, en langs den oever der molenbeek
loopend, trad zij door de open deur het verlaten huis binnen.

,,Ben je hier, John?" vroeg zij, terwijl haar stem schril
door de leege ruimte klonk.
,,Boven", klonk een mannestem terug.
Zij legde haar last neer, en klom naar de bovenverdieping,

waar zij haar man op zijn knieën zag liggen voor de deur van
een der slaapkamers, met een gereedschapskist naast zich.
Een oogenblik bleef zij naar hem kijken en liep toen langs
hem heen naar het raam, waaronder de molenbeek stroomde
naar het gebroken rad. Zoo stond zij daar een minuut, terwijl
haar oogen de omgeving en de afstanden maten.

,,Ik heb het bed hierheen gebracht", sprak zij eindelijk.
,,Ik zal het naar boven dragen", antwoordde Grimes. ,,Ik

ben juist klaar met het slot. Ik geloof dat ik het goed heb ge
daan. Dat zou niemand kunnen verbreken".

De vrouw keerde terug naar de deur en bekeek kritisch
het werk van haar man.

,,Daar kan niemand uitkomen", sprak zij kortaf.
De houtvester ging overeind staan en knipte eenige spaan

ders van zijn Manchesterpak.
,,Ik wou dat ik wist wie hier moet wonen. Als jongen en

rnan heb ik de Glenisters gediend, maar dit werkje lijkt mij
niet, Judith. De baas wil hier iemand opsluiten in dat ratten-
hol en wij moeten den gevangene bewaken. En misschien
nog iemand beneden. Dat is geen houtvesterswerk".
„Ga dat ledikant naar boven brengen", beval Mrs. Grimes.
De houtvester gehoorzaamde en samen zetten zij het ruwe

bed in elkaar.

Mrs. Grimes bekeek hun werk met voldoening.
,,Ik zal de lakens en dekens halen", sprak zij.
,,Wacht een oogenblik", vroeg haar man haar op zulk

een nederigen toon, dat zijn ondergeschikten verbaasd zou
den zijn als zij hem hoorden. ,.Sedert ik je verteld heb van
de zaak, welke Sir Dudley ons heeft opgedragen, heb je voort
durend in jezelf gelachen, Judith. Dat is een kwaad teeken.
Het schijnt dat je goedkeurt wat de patroon gaat doen. En
als je het goedkeurt, moet je weten wat zijn plan is".

_  {Wordt vervolgd).
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Foio C. iitcenbergk:

HET KASTEEL HEUKELOM, ZIJ- EN ACHTERGEVEL.

HET KASTEEL HEUKELOM.Leerdam, Asperen en Heukelom, ziedaar drie stc-
dekes, in 't hartje van ons land gelegen, die wel door
zéér weinigen bezocht worden. I.aat ons dadelijk er
kennen, dat zij geen van drieën veel bezienswaardigs

hebben te bieden. Leerdam bezit nog resten van zijn middel-
eeuwsche ommuring aan de zuidzijde, en een aardig hofje.
Asperen kan zich beroemen op een zeer fraaien kerktoren
(door onze voorplaat in beeld gebracht) en Heukelom — ja,
dat heeft weinig meer aantrekkelijks dan zijn landelijke lig
ging aan de Linge, die, meer dan de drie stedekes welke hier
zoo dicht bijeen liggen, tot een bezoek noodt, want dit ri-
vierke heeft niet alleen in zijn Geldersch-, maar ook in zijn
Zuid-Hollandsch deel — en we zijn hier thans in 't uiterste
puntje van Zuid-Holland — een geheel bijzondere bekoring.
03 Toch is er nog iets, dat aanleiding geeft even in deze streek
te verwijlen: het kasteel Heukelom, op een afstand van tien
minuten gaans ten Oosten van het stadje van dien naam
gelegen. Beweerd wordt dat het stadje zéér, zéér oud is;
als we dit aannemen, staat tevens vast, dat het kasteel nog
ouder is. Want ongetwijfeld was dit er vroeger dan het stadje
dat aan de beschermende nabijheid van den burcht zijn ont
staan dankte, en — dat staat vast — reeds omstreeks 1230
ommuurd was en een stevig vestinkje vormde. S3 Het trekt
de aandacht, dat, terwijl te Asperen het kasteel, als elders,
onmiddellijk bij het stadje stond en daarmee als 't ware één
geheel vormde, tusschen stad en kasteel Heukelom zulk een
afstand werd bewaard. Wilde de burgerij eenige ruimte be
houden voor latere uitbreiding van haar woonplaats? In dat
geval gaf zij van een overbodig gebleken vooruitziendheid blijk,
want tot op dezen dag heeft Heukelom zijn zeer kleinen om
vang behouden: nimmer was uitbreiding noodig. 83 Al valt
niet met zekerheid te zeggen, wanneer het kasteel werd ge
sticht, wel is zeker, dat het aanvankelijk Merckenburgh was
genaamd. Vermoedelijk is deze burcht door de Noormannen
verwoest, doch omstreeks 1200 door Jolian \T ^'an Arkcl
herbouwd. Met het jaar 1272 komen wij op vaster histori.schen
bodem. Dan toch krijgt heer Otto van Arkel Heukelom als
een leen van Arkcl in zijn bezit; met hem kwamen stad en

kasteel aan het aanzienlijke geslaclit, welks leden er eeuwen
lang als Heer gehuldigd zijn. Daaraan kwam een einde in de
eerste helft der 17de eeuw, toen de heerlijkheid van Wal
raven van Arkel, die geen mannelijke nakomelingen had,
overging aan Elisabeth \'an Arkel. door wier huwelijk het
in het geslacht de Thiennes kwam, een aanzienlijk geslacht
in Zuid-Brabant. 83 Omstreeks het midden der iSde eeuw
werd Jan van der Stel door aankoop (ugenaar der Heerlijk
heid en van het kasteel — voor zoo\-er dit toen nog kasteel ge
noemd kon worden. Want, had het slot reeds vroeger veel
te lijden gehad van de veete tusschen Gelderschen en Hol
landers, züodat de eigenaren, schooii sf)u\'ereine rechten be
zittende, zich met de (iraven eain Holland \"crstonden over
het innemen van een Hollandsche bezetting, ten einde zich
met goed gevolg tegen de plunderzieke Gelderschen te kun
nen verweren, in 1672 deden de h'ranschen het gedeeltelijk
in een puinhoop veranderen, zoodat men het onge\'eer een
halve eeuw later kon rekenen tot ,,de dingen welke svn ge
weest, een ydele gedachtenis''. zooals I.ud. Smids in zijn „Schat
kamer der Nederlandsse Oudheden" schrijft, in welk boek
een prent van Roeland Rochman is opgenomen, die een
voorstelling geeft van het eerwaardige en sterke slot vóór
zijn verwoesting en verval. 83 Na nog N-ermeld te hebben,
cat in dit slot een groot schilderij prijkte, waarop de vier
Heemskinderen op het Ros IRward zittende te zien waren

n" ̂  duidelijke gevolgtrekking heb-
Ritsfnrrl'^'^ f Arkels \-an een der Heemskinderen,
w nï J^/i overgaan tot de beschoti-
tlrins bh n "™^,treeks 1750 herbouwde kasteel, dat nog
maar ihèt Hn ' grachten ligt. 83 Het is een deftig
I30UW biil-an'^- uitmuiitend vierkant ge-
fraaien zonnr-vC' ? '^■'crsiering wordt gevormd door een
gane dat vnn '^"^"'^°""^j°Plsttik, terzijde van den in-
schen vestiiiP-tn^ rnerkwaardig is door den ouden middeleeuw-

i'in de\a)( r^'"i overblijfsel van den ouden burcht,aan de voorzijde naar buitendie
kanteelon ,.n sjiringt, en die nog de oudeDe erin aangebrachtViSd hoektorentjes bezit.de eeuw sche deur met raam daarboven,
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HET KASTEEL HEUKELOM, T'^A' TER ZIJDE GEZIEN.

welke thans den toegang tot het kasteel vormt, verhoogen
het schoon van den eeuwenouden toren niet, maar de ter
zelfder tijd er op gebouwde spits, hoewel van gansch andere
tijden sprekend, geeft hem wel iets eigenaardigs. En zooals
het voorname gebouw daar ligt op zijn eilandje, weerspiege
lend in het grachtwater en slechts bereikbaar over een op
haalbrug, dit alles omgeven door het geboomte van het park,
waarin, aan den voorhof, de eenvoudige bijgebouwen liggen,
heeft het, in zijn stille afzondering, iets dat boeit. SI Het is
ons niet vergund geworden, de schoonheden van het inwendige
van het kasteel — zoo zij er zijn, en de tuinman verzekerde,
dat dit het geval is — te beschouwen en in beeld te brengen.
Eindigen wij daarom met de mededeeling, dat Jan. van der
Stel's zoon het herbouwde kasteel verkocht aan Justinus
van Gennep, uit wiens geslacht het, al weder door aankoop,
overging in het aanzienlijke Amsterdamsche geslacht der
Eabriciussen, waarin het tot dusverre gebleven is. De tegen
woordige eigenaresse, freule Fabricius, schijnt echter bij voor
keur te wonen op haar huis te Loenen a/d Waal. A. L.

Noord-Hollandsche Marktdag.
{Slot).

D
OOR de lange, breede koeiensalvo's heen, blaten
dagelijk de schapen, wier witte nuffenkopjes boven
de weekelijk vervuilde lijven uitsteken. Op elkaar ge
pakt in houten omheiningen, staan ze er en blaten bij
blaten als een .speelgoeddiertje, dat men op den buik

dat onzichtbaar het bekje splijt, schreeuwt, enen

VOORGEVOEL VAN LENTE.
De schaduwvlammen van de vogels vliegen
De schutting langs in felle vlucht omhoog
Naar lichtgebarn van zon, die op hun lijf
Groengouden sprookjestint van straling legt.
Als op gebronsde kevers wel verschiet.
De lucht is vol van warlend voorjaarslicht,
Dat heel zijn helle vreugd in t laaien zingt,
Verguldend moeder aarde met zijn zang.
Haar kussend tot nieuw leven met zijn hed.
In rust van groote vonk'ling ligt het paik,
Zacht gaan de schreden over tjonge gias,
En nu en dan doet nog een droog geknap
Aan d'ouden winter denken die verdween

Edward B. Koster.

wijlen,
drukt,
het weer sluit. SÜ De kalveren, de derde lichting der slacht
offers, zijn er het ergste aan toe. Op hun onhandige, als in-
sectenpooten kriebelende spaakbeentjes, moeten ze voort over
de harde keien. Willen ze niet, dan duwt een boer ze aan hun
achterlijfje voort, of slaat ze in de poothoekjes. En willen ze
zuigen, dan wordt een dikke duim hun in den mond geduwd.
Als men de kalveren laadt of lost, doet hun behandeling niet
aan die van couveusekindertjes denken. Struikelend, schok
kend met de knietjes op de richels van de loopplank, worden ze
naar boven gesjord, opgeduwd door hardhandige kerels. Zijn
ze heel klein, zoo dat zij zich nog niet willen buigen voor
's menschen wil, dan grijpt men hen onder den buik, en draagt
ze. Meewarig staan ze dan, roerloos, gelijk een geslagen kind,
hoog op hun kar en zijn niet dom als koeien, noch bruut als
stieren. Ze verdienen hun aparten naam, want iets aparts zijn
ze in de runderfamilie. SI Somber, grootsch is het geluid der
koeien en droef-coquet dat der schapen .... Maar de markt
biedt nog wat anders; het steegje door, en een fel moordge-
krijsch snerpt U in de ooren. Varkensmarkt! Een duffe, vieze
stank heerscht er. Aan beide kanten, in lage, houten omheinin
gen, hokken de naakte dieren; slapen, hangen, woelen is hun
werk. Ze schreeuwen, zoodra men zich even met hen bemoeit.
Dikke zeugen, met tepelrisjes, als rinkelende belletjes, onder de
geheele buiklengte; beeren alleen; een zware kop, een van
boven hollijnige snuit, een van onderen kwabbige onderkin,
overgaand in den buik, en een bek, eindigend in een stoo'.blok!
Ze bolderen door elkaar in allerlei kleur en allerlei grootte; be
haard zijn ze, als oude mannen, zonder regelmaat, hier een
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vlok, daar een vlok. De zwarten hebben hun wilde voorvade
ren de minste schande aangedaan. Maar de dikke, rozigcn zijn
zwijnen; zwijnen van dieren! Vetgemeste, luie, verlekkerde,
levende worsten; hoogtij van het vet! Bij hun leven heeft de
mensch ze al toebereid voor z'n tafel. 80 Aan een der kanten
staan rijen manden met biggen; smakelijke nestjes. Af en toe
plonst een boerenhand erin, grijpt een big, onverschillig, waar
hij haar te pakken krijgt. Bij het oor! Goed. Bij een poot!
Goed. Bij den staart! Goed. En het beestje, opgehangen aan
z'n teerste ledematen, verkracht in z'n lijf — als wilde men
een metropolis bouwen, juist bij Holland op z'n smalst
krijscht het uit. Varkens zijn heerlijke wezens van direct
reageeren. Geen voorgevoelens, geen
berusting, geen rancune. Slechts
daad. Zij schreeuwen als men ze aan
raakt. Eenmaal weer los uit 's men-

schen greep, staken ze onmiddellijk
iedere handeling, dompelen weer in
hun moddernirvana. 80 Als het laden

begint, begint pas het leven. — Het
komt de ooren duur te staan, dat de
oogen er zoo veel behagen in schep
pen. Maar wie zijn egoïstischer dan
onze zintuigen; ieder voor zich en de
rede voor ons allen —. De var

kens worden in een lange ruimte
gedreven door een doolhof van om
heinde weggetjes, tot aan den wijden
open mond van een vrachtauto. Dan
begint het. Vijf mannen sjorren aan
één dier. Een elk is volgens hun zeg
gen een ,,bij zonder kreng". Aan ieder
oor een man, aan iedere zijde een
man, tegen het zware achterlijf, pot
sierlijk gedecoreerd met het vragen
de staartje, twee mannen, en zoo,
stap voor stap, of liever voor iederen
stap vooruit, twee achteruit, wordt
het dikke dier het plankje opge-
heschen. Heil, als met aleindelijken
duw het krijschende vleeschkussen
in den muil geplofd wordt, want
veelal sjort hij van de zijde der plank
met de helft van 't lijf eraf, of ook
wel, bijna boven, gebruik makend
van een misplaatst triomfgevoel der
laders, sjiert hij weer naar beneden
toe. Iets is zeker! Of het varken

schreeuwt, öf de boeren schreeuwen.
83 Varkensmarkt, nooit meer zult ge
mij uit het geheugen gaan. Met al
Uw toeterende auto's. Uw gekrioel
van in elkaar verward schijnende
wagens, van ouwe boerenknechten,
van fiere paarden, van kakelend ge
vogelte. Maar ook dit gebeuren ein
digt stil. Is éénmaal het dier naar
binnen-geheschen en heeft het daar
een kameraadzwijn, een vriendelijk
geitje, een droevig kalf, een schette
renden haan getroffen, dan is alles
weer goed; dan blijven allen staan,
zooals de mensch ze met zoo veel
moeite geplaatst heeft, en de geheimzinnige macht van de auto
doet hen wegrijden. In 's menschen hand zijn zij als wij in Gods
hand. 83 Aan het gevaar der voortgestuwde varkenslegers in
terugtocht ontkomen, en gered van tusschen de wielen der
wagens, nieuwe beproevingen, nieuw ooggenot! Paardenmarkt.
Schamel marktje. Ook vastgehaakt aan een ijzeren stang, staan
er een dertig paarden. Woeste, harige, ongekamde paarden.
Koningen, pages, slaven. De paardenkoopman zelf is nog
steeds van een ander slag dan het traag herkauwende vee
boertje, dan de diklijvige en diksprakige Joodsche veehan
delaar. De paardenkoopman is kranig en ordinair. Een jockey
pet. Een gezicht, blakend van gezondheid. Een ruw spottende
blik. Een opgedraaide knevel. Hij is één van de weinige ro
mantische typen, die in het leven bleef. Wanneer men hem
ziet, begint het herinneringsorgeltje in ons hoofd, het drink
lied uit de ,,Cavallcria Rusticana" te spelen. Dit is een edeler
markt dan die doffe, slijkerige koeien —, die vette, vunzige

C. Steenbcrgh

HET KASTEEL

A

 HEUKELOM
DE ZONNEWIJZER NAAST DEN INGANG.

varkens-markt. De jjaarden moeten toonen, wat ze kunnen
en niet als dat stomme vee, slechts dat wat ze op hun lijf
hebben, üngetuigd bijna, de kooper Iien vasthoudend bij een
koord, dra\'en ze den weg langs, toonen hun spierstelsel, hun
draf. Hun manen dansen mee; hun staarten zwaaien zwierig
van ZIJ naar zij; hoog is de beemgc. .sprekende, altijd edele
paardenkop. Als hamertjes, klein en .solide, .shmn de hoeven
de straat. In zijn bewegen gaat het jiaard tot den grens van
zijn kunnen. Wat bewegen kan, beweegt, en zom eel als het
kan. Hier zelfs, op de tamme markt, blijft hij het «nigc dier,
wiens draf ons geen vlucht, maar een uitdagnig is. ̂  En terag
langs de kaasmarkt, waar keurigjes de ronde kaaskoeken hg-

gen op het plaveisel-schaakbord, dat
"  in ruitjes en vakjes verdeeld is, en

waar de lage kaaskarren — houten
bakken, los op ijzeren onderstel be
vestigd — heen en weer rijden, naar
een heel andere wereld: de kippen-
markt. Ook hier een men.schenver-
warring. Karren, ruiven, manden,
kooien, boeren, koojiers! \ eeren
dwarreling. Donssneeuw. Hanenge
kraai. Ecndengekwaak. Leven! Op
de wagens, op den grond, overal
staan manden, vol kakelend gevo
gelte. Scherpe felle hanen met tri-
omfkop; kippen met rood princes-
sekroontje van den kam op het ve
nijnig kopje; duiven, laag op den
bodem gekrojoen, hun kleine pootjes
schuilgaand onder het breede lijfje,
eenden, met hun langen hals uitge
rekt, den dommen schuitbek open
gesperd. Zoo'n eendenschreeuwer
staat tusschen zijn ingedoken burger
wijfjeseenden als de man, die zijn
woordje doen kan, tusschen een
lanch-erhuizerstroepje. Kleine boer
tjes houden voorzichtigjes mandjes
met eieren, die hun ,.kippies", hun
eenig bezit, gelegd hebben. Ze hou
den zoo van hun ,,kippies". Dat
kleine kereltje, met z'n mummelend
bakkesje, z'n naar voren geschoven
kleppet, z'n stoppelveld-gezichtje,
vertelt me, dat hij z'n kippies 's win
ters in zijn kamer heeft. Kippen op
tafel, op de kast, op den schoorsteen,
onder je bed. Idylle van liefelijk vuil,
vredige primitiviteit! Alleen houdt
de ,,bonzem" wel eens onder ze huis.
Dat is z'n hartsverdriet. 83 De arni-
sten hebben hun haan en hun kip
maar onder hun arm medegenomen,
knijpen het kakelende dier vast on
der de okselen; z'n lange hals als van
een scheldende oude-juffrouwrekt ie
uit en met \'urige opwinding schet
tert en koldert hij z'n hoenderscheld-
woorden. 83 Rustig, angstigjes mum
melend .Griet muizige vreesoogen, zit
ten in elkaar gedrukt, konijntjes in

... . ^.. . liii" manden en hokjes. 83 De druktes ijg en s ijgt, maai nu is t reeds een sloepen; manden worden
op de karren gezet, hokken gesloten. De honden trekken blaf-

paarden worden uit hun stallen ge-

niV r Pcingzaam wenden en draaien ze zich
raf nn ""fP'üjk Zijn ze op het vrije pad. In

eaat het fn f "itmwe kippen, varkens, kalveren, geiten,
zelfvan het ^ ̂̂ n de gren-
S zfn n eï T drukker, op de markten stiller.Het zijn met de fortuinhjksten, die het laneste dralen Een
enkele melancholische koe sfmt nL . , -fVe

TT,,,, ■ j , ^ Staat nog stom voor zich uit te

z/n stroo Vinë schonkig, mager beest op
fzeitic ' ̂"'^^tgebonden, drentelt een eenzaam
Ld if mxlf f h h! ^
erover eedreven 7 Kudden schapen worden
de rug-een hiinnor "P' rusten op
is zoo'n kudde, f fëhff"p''' schapenlichaam^ n aclitcr elkaar stappen plomp de
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koeien. Af en toe strijkt de stok
van den drijver hen over 't achter
lijf, tegen de pooten. Vooruit. S3 Bij
het stationnetje, het stille, den ver-
trekkenden stedeling vroolijk, den
komenden somber stemmende stati
onnetje, dat zoo'n mooie stem heeft
-— zijn heerlijk helder treinen-aan-
kondigend belletje — is het nu leven
dig. Vee wordt geladen. ICoeien in
de wagons gedreven. Er staan wa
gens vol schapen, vol varkens. Wa
gens met twee verdiepingen. Het
stroo, als darmen, perst tusschen de
reten. Staag siepelt hun lichaams
vocht van onder de deuren. De koeien

ziet men niet meer, maar hun wan-
hoopsloeien waaiert nog zwaar over
het station. Schapenkopjes kijken
druilend uit tusschen de venster
tralies der bovenste verdieping. Af
en toe gilt een varken, door een an
der aangestoken. S! Een eindeloos
rangeeren van de veewagens. Maar
nu zal het treintje vertrekken. De
boeren, traagjes, schuiven op hun
klompen aan, stappen in, kruipen bij
elkaar. De Joodsche marktkooplui,
met balen en stangen, en kisten, met
heele kramen beladen, blijven ook
bij elkaar. Verminkte Hebreeuw-
sche woorden klinken op in het stille Noord-Hollandsche
stationnetje. Wijze woordjes zeggen de boeren; ze bespre
ken in eindelooze zinnetjes het marktverloop, ieder woordje
z'n tijd. De Joden spreken vlug, veel, hebben hun oor
deel reeds gezegd. Ze nemen elkaar kameraadschappelijk
in de maling. Dan schalt plotseling een een operalied uit en
Sam van de sigaren, Manuel met messen. Bram met manu
facturen, Simon met ansichtkaarten vallen bij. Boven het
vlakke land klinkt een Carmenlied, een aria uit de Trouvère.
SI De markt loopt af. De dikke veekoopers worden weer
heeren. Met verbazing ziet men, dat ze hun jas uittrekken, hun
bemeste broek afstroopen. Waar willen ze naar toe? Een
stadspakje, een heerenpakje verschijnt onder de marktplunje.
Amsterdammers worden ze weer. Langzaam zet het treintje,
met de weinige reizigers, de vele veewagons, zich in beweging,
en de dieren loeien, blaten het land vaarwel toe. Morgen reeds
zullen ze in Londen gegeten worden. SI Aan de kaden 't zelfde
leven. Booten met rijen koeien, als waren ze aan elkaar ge
regen, varen af. Manden met tuinboonen, groene haken; man
den, met blozende appels worden ingeladen. Over het brug
getje gaan de boerenkarren in lange rijen stapvoets. Een
maal in de polderlaan, wuiven ze de vrijheid in. SÜ In vollen
gang is de afbraak. Winkeliertjes
vegen reeds hun stoepen. In de
kroegen ruimen meiden de markt-
boel weg. Op koemarkt en varkens-
markt worden de omrasteringen los
gehaakt en opgeborgen. SI Als de
booten, de tram, de trein, de boeren,
de Joden weg zijn, nog een paar uur
groote schoonmaak. Een zwerm
mannen en meiden reinigt koorts
achtig het vuile bed van de markt.
Tegen zessen, rust! Schoone lakens,
witte sprei erop . . . . S3 Het stadje
ligt weer in Noord-HoUandsche zin
delijkheid, als een beddeke van fat
soen. Slechts hier en daar loeit in
een stal een achtergebleven koe ....
En tot den nieuwen Dinsdag wordt
de tijd slechts afgemeten door trei-
nenfluit en stoomtramgeklingel. De
wekelijksche crisis is voorbij. Kalm
op zijn witte bedje ligt het herstel
lend Noord-Hüllandsch plaat.sje,met
boven het laken gevouwen armpjes.

SlEGFKIED VAN PrAAG.
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VOORHOE EN OPRIJLAAN, GEZIEN LAiV HET KASTEEL AF.

DE SCILLY-EILANDEN EN

HUNNE VOGELS.
(SloL)

De Papegaaiduike;r.

E- eerste vogel, waarmee ik van zeer nabij kennis
jmaakte, was de pape^aaidiiiker, in Engeland ,.puf-
'fin" geheeten, een grappig beest om te zien. De
verbaasd kijkende, roodomkringde oogjes, in een

blauw driehoekje gevat, de kolossale, veelkleurige snavel,
die aanleiding zal gegeven hebben tot de vergelijking
met een papegaai, en daarbij zijn komiek-waggelende gang,
als gevolg van de ver uiteen staande pootjes, deze drie
dingen bij elkaar genomen maken het dier tot een soort
clown en wekken onwillekeurig den lachlust op. De
papegaaiduiker is zeker de meest algemeen voorkomende
zeevogel in Engeland, en heeft zijn broedplaatsen langs de
heele kust. Ook aan de Xederlandsche kust is hij niet zeld
zaam, vooral na stormen, doch broeden doet hij in ons land
nergens. SQ Zooals ik opmerkte, maakte ik van zeer nabij
kennis met dezen vogel. Het was op het eiland Mincarlo.

VOET VAN EEN BUIZEN DJ ARIGEN C ALI TORN ISCH EN SEQUOIA-BOOM
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We waren dien dag met z'n vieren als vogelfotograaf. Terwijl
de drie anderen hun aandacht schonken aan de nesten der
mantelmeeuwen, waar ik even langs geloopen was, deed ik
een onderzoekingstocht langs den verbrokkelden omtrek van
het rotseiland, balanceerend over de rotsblokken. Opeens
sta ik met mijn neus voor een vogel, die daar in een spleet
van den rotswand zit, zoo gemoedereerd en onbewogen, alsof
hij me totaal negeert. Ik vind het interessant; dat zijn we van
de broedvogels op Schouwen niet gewoon, althans niet van de
zeevogels. Ik verwacht dan ook, dat hij op een gegeven oogen-
blik wegvliegen zal. Geen sprake van. Toch ben ik nieuws
gierig te weten, welken schat hij zoo trouw bewaakt. Ik heb
nog nooit het ei van een papegaaiduiker gezien. Ik bekijk hem
dus eerst eens goed, vooral zijn zonderlingen, rood, oranje
en blauwgekleurden snavel en tracht hem door schrikbe
wegingen te doen opstaan. Hij blijft roerloos zitten. Dan zal
ik hem even opnemen. Ik steek de hand uit, maar de nijdas
heeft al een van mijn vingers te pakken. Hij kan me wel niet
bezeeren, maar ik neem toch den bovensnavel stevig tusschen
duim en vinger. Het ding zit echter heftig te wringen om los
te komen. Maar opeens is het me, of ik den snavel kraak, en
bemerk ik, dat dit lompe ding heelemaal niet zoo massief is,
als het lijkt, 't Is celluloid-, kraakbeenachtig en schelpachtig
dun. Ik wil het beest niet verminken en laat den snavel los.

Ik neem nu kort en goed den vogel
op en zie het ei liggen, vuilwit en zoo
groot als een klein kipei, doch wat
spitser aan het eene eind. Het ligt in
een flauwe uitholling in den rotssteen,
zonder eenige bekleeding [van zacht
nestmateriaal. Mijn gevangene laat zich
niet intimideeren, scharrelt en wringt
om los te komen. Als ik hem goed beke
ken heb, laat ik hem gaan. Daar vliegt
hij, met driftigen vleugelslag. Helder
steken de zij-achterwaarts gestrekte
roode pootjes tegen het zwart en wit
van rug en zijden af. Wel heb ik, terwijl
de vogel nog op het nest zat, uitgekeken
naar een gelegenheid, om hem te kie
ken, doch de plaats van het nest
maakt dit onmogelijk. 8Q 't Is in den
regel ook niet doenlijk den papegaai
duiker op zijn nest, liever op zijn ei, -—
hij gaat op een ei al broeden, — te kie
ken. Ik trof hem hier op Mincarlo aan,
zoo open en blootzittend, als men hem
zelden ziet. Of hij zit veel dieper in
rotsholen verborgen, of zelfs, zooals
vooral op 't eiland Annet algemeen, in
holen in de losse turfaarde, die daar den
granietbodem bedekt. Deze holen zijn
door de vogels zelf gegraven en zóó tal
rijk, dat groote plekken op het eiland
totaal ondermijnd zijn. 't Was dan ook op het eiland Annet,
een waar vogelparadijs, dat ik mijn tweede aangename ont
moeting met den papegaaiduiker had. SI Annet, een der
grootste van de niet bewoonde eilanden, ligt westelijk van
St. Mary's. Ons scheepje legde den afstand in een half uurtje
af. De zuidoostpunt biedt bij allejweersgesteldheid, als er maar
gevaren kan worden, gelegenheid om te landen. Het heeft ook
een granietbodem,'doch deze is bedekt met een laag, bruine.

/
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losse, turfachtige aarde.
Waarschijnlijk lieelt zich
oorspronkelijk op de dunne
laag van verweerden rots
steen eenige plantengroei ge
vormd, terwijl de nakome
lingen dier planten weer ecm
voedingsbodem \'onden in
de halfvergane resten der
vorige generaties. Deze the
orie, die ik zelf maar op
bouwde uit wat ik zag, ver
klaart de bruine humuskleiir
en de sponsachtige losheid
van den grond beide. SQ
Vooral de Xoordelijke helft
van het eiland, voorzoox'er
niet door de kleine mantel
meeuw als broedplaats in
beslaggenomen, is met zoo'n
zachte, veerkrachtige hu-
muslaag bedekt, dat men er
donzigste tapijt. Ik vond het
te loopen en zocht

/b-f 1'EUA .-1 / DU! K ER^

het
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dieper in wegzakt dan 111
zelfs te vermoeiend om er over

maar gauw het harde graniet langs de
kust weer op. 't Was werkt'lijk een ko
mische gewaarwording, \ an het zacht
ste zacht met één stap op het hardste
hard over te stappen. \\ at n tegenstel
ling! De vergelijking met een tapijt
was nog, zcjoals ik het zag, te treffen
der, waar de losse gixmd o\-er een groote
(jppervlakte ('én reusachtig bloemperk
was, prijkende met duizenden lila-rose
bloempjes \-an het Engelsch gras. SI
De botlem van Annet loopt naar het
Noorden zacht glooiend op, om in An
net Head,liet Noordelijkste punt, plots
met loodrechte rotswanden tientallen

van meters diep neer te dalen tot den
zeespiegel, waar de OceaangoK'en in
wolken van schuim op nijdige rotspie
ken uiteensjratten. Weer ecm tegenstel
ling, die treft: links het lieflijke beeld
van een met bloemen bestrooid veld,
de witte kopjes der meeuwen er boven
uitstekend, rechts de zwarte, ongenaak
bare rotsen; aan onze voeten de duize
lingwekkende afgrond, waaruit als een
onheilsjiellend geloei uit de onderwe
reld, het gebulder der brekende golven
opstijgt. SQ We wenden ons af van
dat naargeestig tafereel en zoeken het
kleurige tapijt maar weer op, tot we

.. komen aan] een plek, waar de grondondermijnd is door honderden holen en gangen. Ik zag een
prentbiiefkaart van deze plek, met tientallen papegaM-
duikers bezet. ,,Puffins town" stond er ter verklaring
onder op de kaart, wat wij zouden vertalen in: ,,Stad der
papcgaaidmkers . Min ol meer diep in elk dier holen, zit in
ie roe smzcien een papegaaiduiker op zijn nest, of liever,
op zijn ei. sa Ik mocht getuige zijn van een groote bedrijvig-

mürl honderd papegaaiduikers, een bedrijvig-
-ild-nr '^^'^nrvan ik zelf, of liever mijn aanwezigheid
veïhnrUÏ haar in den namiddag half
nestekkm n'n hiepcm kuil op meeuwen te wachten, die
Ik nri il te Pr "l" rotsblokken aan den zeekant.
fitSm eeren V " ' bijzonder mijn werk van, deze te
een schare van nan ̂  ™orgens af reeds had ik imor me in zee,
dereeliik tafr r ^'P'^^'V^'huikers zien rondzwemmen. Ook een
Moncl ̂  A nnftf 1 ""hen op die kaartstond. A jiuffins playgroninr'. Wij zouden zesrmm' Sneel-

talrijL SzdsK'da'^'''"' ̂
suisde er zoohi ding raLmgSuSTn^^ gebleven. OpeensHpn Kppnc- langs me heen. maakte een wij-t vater en draaide weer naar me toe, nu uit

drietal meckroonende. Weer scheerden
cn maakten veeer denzelfden draai
andere voegden zich
heek' familie

den bocht over
de schare in zee een
ze dicht langs me heen
over 't water heen. Meer
een kwartier maalde ck
rond m

er nu bij en na
een viijden cirkel, half o\■or zee, half over land. Ik zat precies aan den
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PAPEGAAIDUIKER.

omtrek de baan

ze maar la^ng.
Plotseling hoorde ik bij mijn

>  oor een gedruisch. en haastig
omziende, zag ik een pape-
gaaiduiker voortijlen. Die
was vlak bij me uit den
grond gekomen. Even later,
toen de rondvliegende troep
me weer naderde, zag ik er
een plotseling dalen en in
volle vaart een gat inschie
ten, drie meters vóór me. De
losse aarde stoof in 't rond.

Ik vond het uiterst belang
wekkend en hield me dood

stil. De volgende minuten
zag ik geregeld door pape
gaaiduikertjes f den ; grond
uit- of invliegen. De heele
komedie duurde ongeveer

een uur. Ten laatste zag ik ze weer rustig rondzwemmen in
266. — Ik veronderstelde, dat ik de vogels in den weg ge
zeten had en ze verhinderd, elkaar bij het broeden af te
lossen, vandaar hun langdurig en gejaagd rondvliegen. S3
Vóór ik van den papegaaiduiker afstap, wil ik nog even op
merken, dat deze vogel in vorige
eeuwen als betaalmiddel gold.
Koning Eduard I trok jaarlijks
als landrente voor St. Mary's,
300 papegaaiduikers. Dit zullen
volwassen jonge vogels geweest
zijn, die gezouten werden en een
geschikt voedsel vormden. Of de
koning ze zelf ook opgegeten
heeft, is een vraag, die ik niet
beantwoorden kan.

DE GEWONE ALK EN DE ZEEKOEÏ.

Terwijl de puffins (papegaai
duikers) zoo uit den treure rond
toerden, werd ook een andere
zeevogel door dezelfde koorts
aangegrepen. Wat lager vliegend
en den cirkel wat wijder nemend,
maalde hij op zijn eentje trouw
met de schare water-chineezen

mee. SI Na een paar toeren ge
daan te hebben daalde hij, vlak
vóór me vliegend, zóó laag neer,
dat het leek, of hij aanstalten maakte op een der rotsblokken
neer te strijken. En jawel, het duurde niet lang, of daar
stond hij, tien meter voor me, op een brok graniet, dat witwas
van de uitwerpselen. Hij stond een poosje te wringen en te rek
ken met den lenigen hals, deed een paar stapjes en dook tus-
schen de steenen naar de onderwereld, waar hij zijn nest
moest hebben. Nu herinnerde ik me ook, dat hij bij mijn
komst aldaar, uit de donkere catacomben weggevlogen
was. Het werd me duidelijk, dat het witte pleisterwerk op
den steen, waarop hij zooeven neerkwam, van hem in 't bij
zonder afkomstig moest zijn, want als de meeuwen die kunst
even sterk beoefenden als hij, moesten alle rotsblokken witge
kalkt zijn. Ik wist dus nu, dat hij gewopn was, alvorens naar
de diepte te duiken, zich eerst even op die witte plek neer te
zetten. Gauw haalde ik een camera van een meeuwenest
weg en stelde de lens op het witte vlak in. Onder die bedrijven
door gevoelde hij zich genoopt, zijn schuilplaats te verlaten
en weer rond te gaan vliegen. Doch na een paar cirkelbaantjes
afgelegd te hebben, zette hij zich op de gewenschte plaats
neer, en was gekiekt. Ik had zonder veel moeite een voor
mij nieuwen vogel gefotografeerd: de alk, in Engeland ,,ra-
zorbill" geheeten. SI Den volgenden dag fotografeerde ik
hem nog een paar keeren op een andere, veel gevaarlijker
plaats, een uitstekende punt aan een steilen rotswand. Ik
kon me daar niet voldoende verbergen, zoodat ik hem zichzelf
liet fotografeeren, door de contactdraden, die ik met scherven
graniet in spleten vastmaakte, op die punt te leiden, zoodat
de vogel bij 't zich neerzetten contact maakte. SI Evena s
de papegaaiduiker is deze alk langs de Engelsche kusten a s
broedvogel zeer algemeen. Hij is grooter dan de eerste en

GEKUIFDE A
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heeft geen andere kleuren dan zwart en wit. De bovenzijde,
de kop en de keel zijn zwart, alleen de punten van de kleine
slagpennen zijn zwart, zoodat we op den rug van den vogel
in rust twee witte boogjes zien. Ook de pooten en de, vooral
in verticale richting zeer breede snavel, zijn zwart. De laatste
vertoont echter een witte dwarsstreep. Ook gaat van den
snavel een witte lengtestreep tot over het oog. Overigens is de
vogel zuiver wit. Evenals de papegaaiduikers en de hierna
te noemen zeekoeten, slaan de alken zeer snel de vleugels
op en neer. Deze zijn naar evenredigheid klein en doen ook
onder water dienst bij het vervolgen van hun prooi, die uit
sluitend uit visch bestaat. SI Tot de alkenfamilie behoort
ook de zooeven genoemde zeekoei, in Engeland ,,guillemot".
Bij ondergeschikte verschillen hebben deze twee vogels heel
veel van elkaar, zijn ook heel veel in eikaars gezelschap en
houden zich met elkaar bezig als spelende kameraden. Ook
de zeekoet is aan de bovenzijde zwart, meer vaalkleurig, doch
behalve de heele onderkant zijn ook hals en keel wit in 't win-
terkleed. De pooten zijn in hoofdzaak zwart, ook de snavel,
die echter, in tegenstelling met die van de gewone alk, zeer
spits is. Op een afstand is aan den snavel alleen een alk van
een zeekoet te onderscheiden. Sl In den regel zijn aan de
Engelsche kusten de zeekoeten talrijker dan de alken, doch
op de Scilly eilanden is dit andersom. Hier ziet men zelfs,
vergeleken bij de gewone alk, zeer weinig zeekoeten. De oor
zaak schijnt te schuilen in het ontbreken van de door de

zeekoeten gewenschte nestel
plaatsen. \'erkiest de alk rots
spleten en holen, de zeekoet geeft
de voorkeur aan smalle richels
langs loodrechte rotswanden,
zoodat ze van hun nest af neer

kijken op de zee in de diepte. §3
Evenals de papegaaiduiker broe
den zeekoet, en alk ook op één
enkel, naar de afmeting der vo
gels gerekend, zéér groot ei. Dat
van beide laatste is veel mooier
van teekening, dan dat van den
papegaaiduiker. Het is grooter
dan een kipei, lichtleemkleurig
tot groenachtig van grondkleur,
met helder afstekende, donkere
vlekken en vlekjes; kortom, het
zijn prachtige eieren.

ALSCHOLVER.

DE AALSCHOLVERS.

S3 willen in de rij van op de
Scillv-eilanden broedende vogels
thans aandacht wijden aan de aal

scholvers. Er zijn twee soorten: de groote aalscholver, die ook
in ons land in boomen nestelt en broedt, en de gekuifde aalschol
ver, die hier een enkele maal wordt waargenomen, doch zeker
niet broedt. De groote, in Engeland cormorant geheeten, is in
hoofdzaak zwart, op den mantel naar donkerbruin overgaand;
in den broedtijd hangen van kop en nek en dijen lange, witte
veeren af. De bovensnavel eindigt in een scherp omgebogen
punt, een haak. S3 De gekuifde aalscholver, in Engeland Shag,
is aanmerkelijk kleiner dan de cormorant en heeft een donker
groenen weerschijn over zijn overigens zwarte veerenkleed,

ALKEN EN [RECHTS) ZEEKOET.
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zoo in 't oog vallend, dat hij ook wel (Ireen Cormorant
(Groene aalscholver) wordt genoemd. De gekuifde aal
scholver of Shag is in de Scilly eilanden talrijker dan de groo-
tere soort. De levenswijze van beide soorten is vrijwel gelijk.
Beide leven van visch, waarvan ze, in verhouding tot hun
lichaamsgewicht, enorme hoeveelheden verzwelgen. Visschen
tot het vierde deel van het gewicht van den vogel worden
binnengeschrokt, waarbij het nekvel zich zóó verwijden kan,
dat de nek den omvang van het lichaam op schouderhoogte
krijgen kan. Geen wonder dus, dat de visschers in de aal
scholvers geduchte concurrenten zien, vooral waar ze, zooals
in de Scillies, in grooten getale voorkomen. Men ziet er soms
honderden bij elkaar. Wanneer we aan den anderen kant
echter ons rekenschap er van geven, dat mogelijk al duizenden
jaren lang aalscholvers zich gevoed hebben met visch, precies
zooals dit nu nog het geval is, terwijl er toch ook voor de vis
schers nog overvloed van visch is, dan behoeft de schade hun
niet zoo zwaar aangerekend te worden. De jongen worden
op de volgende wijze gevoed. Wanneer een der ouden met
buit in den krop op den rand van het nest zit, beginnen de
jongen hem met de snavels te bewerken op hals en borst,
wat de oude enkele minuten toelaat. Plotseling keert hij zich
om, opent den bek en dadelijk
steekt een der jongen zijn sna
vel zoo diep mogelijk erin en
zwelgt de heerlijkheden uit
den krop naar binnen. De oude
vogel zit al even hard met kop
en hals te werken alshet jong,
zoodat het er allen schij n van
heeft, dat de eerste het kleine
ding wil inslikken, zooals hij
het een visch doet. De ver

klaring voor deze beweging
zal echter wel zijn, dat de
vogel den inhoud van den
krop naar boven werkt, opdat
het jong er beter bij zal kun
nen. SQ De eieren der aal

scholvershebben ongeveer de
grootte van kipeieren en zijn
mooi, blauw gekleurd. Al spoe
dig echter worden ze bedekt
met een laag kalkachtige stof
van de uitwerpselen, zoodat
ze er meestal vuil wit uitzien.

SI Wat de wijze van nestelen
betreft, is er een groot ver
schil tusschen den grooten en
den gekuifden aalscholver. De
eerste broedt in talrijke of
minder talrijke kolonies boven
op de rotsen. Hij bouwt daar
op een groot nest, in den re
gel van de dikke, holle sten-
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van de bontbek bepaalden, welke
r werd opgenomen.

(S'/vl volgt).
J. \4jVHKHHKG.

Het Goudkaritoof te Groningen.

G
OUDKANTÜOK, Provinciaal ("ollectehuis, (loud- enULJ^ivAAiw nomen voor het

de (froote Markt te
Zilversinidskeurhuis,

hierbij .ïwiteride van de (ironie
Groningen. Het starit aan cu vvl^laij
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gels van de malvastruiken, die hier een hoogte en een om
vang bereiken als een kleine vlierstruik. Het kan twee voet
hoog zijn, bij een middellijn van 40 tot 50 c.M. — De gekuifde,
zooals opgemerkt werd, de talrijkste, broedt niet in kolonies
en ook niet op de rotsen, doch in holen en donkere hoeken,
door rotsblokken gevormd. SI Op een der eilanden zou ik
trachten den ouden vogel bij zijn jongen te kieken, waartoe
ik de camera met het electrisch contact opstelde. De vogels
zijn, daar ze ijverig gejaagd worden, zóó schuw, dat ik maar
niet te dichtbij zou blijven om zelf contact te maken. Het
nest met de jongen werd dus uit den donkeren hoek naar
een plaats gesleept, waar voldoende licht was. Uit vrees,
dat de jongen bij hun bewegingen den draad zouden aan
raken, bevestigde ik dezen zoo hoog mogelijk. Toen we een
paar uren later bij de camera terugkwamen, was de opname
gedaan. Ik verdacht de jongen er van, voor fotograaf ge
speeld te hebben; mijn vriend, omdat hij het zoo gaarne
wenschte, was overtuigd, dat de oude vogel werkelijk bij
't nest was geweest en de opname bewerkt had. S! Den
laatsten dag van ons verblijf in den Scilly archipel maak
ten we het ons niet druk meer. Op het eiland St. Mary's
zelf, waar ons pension lag, vonden we op een zandig terras
aan de kust, de nesten van een tweetal goede bekenden:
scholekster en bontbekplevier. Deze vogels echter zijn al
meermalen in ,,Buiten" besproken en afgebeeld, waarom

Markt, een der oude brinken van het vroegere orp^
aan het einde van de Waagstraat.
geboortedatum 1635 op den gevel, met c e 5 V-ms niets
„Date Caesari quae sunt Caesans"; cmthoudt den ^
Momenteel geniet het fraaie gebouwtje eenc .rhnifd
vacantie sinds het daarin gevestigde reis 0,.+
en naar eene nieuwe bestemming wordt gezoc i . ( g
bouw dateert uit het jaar ibjö- .Alerkwaarchg m staa 'iinc i;.,en
zin, is de periode waarin het ontstaan ervan \'alt \ oor ironi
gen niet te noemen. Een tijdvak van rust was sedert den ^TUg

"  keer tot de Unie van l trecht
in 1594 aangebroken, doch
slechts van betrekkelijken
aard ten aanzien van de in
terne verhoudingen. Allengs
ontbranden de geschillen tus
schen de stad en de ommelan
den opnieuw; zoo hoog liepen
zij soms, dat van een normaal
fiinctioneerend bestuur geen
sprake meer was. Onder der
gelijke omstandigheden zag
het Goudkantoor het levens
licht. SI Zijdelings vindt men
reeds veel vroeger van een ter
plaatse staand huis gespro
ken, nl. in het jaar 1407,
wanneer in een oorkonde van

dat jaar een ,,vleeschbanc"
wordt vermeld. Daarbij wordt
gesproken ^•an een huis ge
legen aan het Xoord-Oo.stelijk
einde van de oude ,,Zuep-
strate", de Waagstraat van
thans, en als nadere aandui
ding, dat het gelegen is ,,the-
gen die Waghe over" en tegen
over de ,,VIeeschbanc". In de
gilderol van 1434, nl. van de
,,Knokenhouwers" leest men
van samenkomsten van gezel
len aldaar ,,in die banc". Zoo
wel de plaats van de oudste

waag als van h.ct ..fleskehues ' is nog aan de hand van latere
stukken nauwkeurig tc bepalen. SI Op de afbeeldingen die er
van het 16e eeuwschc (ironingen bestaan, krijgt men eeniger-
mate een indmk van de primitieve situatie ter plaatse. Op de
kaart in vogelvlucht ,,(ironinga opulenta populosa, etc." ziet
men, waar naderhand het (loudkantoor zou verrijzen, slerht-
een langgerekt gebouwtje, van een verdieping en ook verdere
teekeningen ge\ en een bescheiden welstand te kennen. Op
14 Januari 1633 verscheen voor ,,Borgemeesteren ende Raedt
van Groningen . . . de edele erentfeste Johan de Mepse in
quahteit als administrator der goederen van de predikanten
binnen unser staclt voorsc; bekennende ende belijdende hoe
hij uit rijpen rade ende wolvoorbedachten gemode volgens
onsen vorhergaenden consent ende aucthorisatie in dato den
XIII decemb.hadde verkoft. opgedragen ende overgegeven
in eenen ew'igen steden vasten ende onwederropelicken arff-
coop suLx doende mits de.sen aen de edele mogende Staten
deser Provincie van St^t Groningen ende Ommelanden tot
derselver Provincie proffijt ende behouff sekere behuvszinge
so de voorsc. predicanten dusslange heeft toegecomen; staen-
dc ende <>P den hoek van Suypstraete, alwaar het

Mutinl™! ï"i ""«ten, de \-eendrickMichacl Jacobs behuysinge ten snyde, ende de gedagte
Suyjrstratc ten westen naest aengeswetti-t is". — Fn \-erder
als gebruikelijk „met allen .syn anne.xen e3-gendon;en ende
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,,toebehoeren . SI De geve] tusschen het gekochte huis en
,,geiTielten Veonclrick" zou zijn een „mande

muyre"; verder was de regeling der overdracht „in vougen
dat de verse, heren Staten wegen deze pro\'incie dit vcrcofte
huys cum annexis eygendomelicken soelen mogen antasten,
.gebruycken ende. haer alinge wille daermede doen gelyck een
iegelick mit het syne to doen geoorlovet." Over den koopprijs
wordt geen andere mededeeling gedaan dan deze „ende dit
alles voor eene summa van penningen dewelcke hij compa
rant bekende hem ten vullen betaalt to wesens". Een en
ander werd verleden „doe Johan Drews Johan Huyninga
Hendrick Schoonenborch ende Hugo van Nyenveen Borge-
meesteren weren unserstadt". SI Ook de verdere lotgevallen
zijn ons goed bekend gebleven. Op Lunae 9 Marty 1635 hield
de Stadssecretaris aldus boek: „Op 't voorstel van den Com-
mijs Mensenberch hebben
d'Heeren Borgemeesters en
de Raedt den Heere Borge-
meester Eesinghe met des-
selffs bijsetters gecommit-
teert omme met den Heeren

Gedeputeerden of desselver
gecommitteerden in com
municatie te comen nopens
de reformatie ende nye tim-
meringe van het Provinciale
Collectehuis aen 't Brede
merket." SI De vroede
vaderen waren snel met de

uitvoering van'sraads beslui
ten. Immers op Saturni 14
martij anno 1635 luidt het:
„Gehoort het rapport der hee
ren soo volgens commissie
van den gen deser in com
municatie geweest met de
heeren gedeputeerden wegen
de reformatie ofte nye tim-
meringe van het Collectehuis
aen 't brede marcket, hebben
d'Heeren Borgemeesteren
ende Raedt het gemaekede
poirtrait mede geapprobeert,
in vougen dat het selve collec-
tehus ten westen omtrent zall
respondeeren met de stads-
halle, ten oosten inclineeren
nae het raethuis omtrent scs

voeten ende hebben noch
een gallerye van tyn voeten
wijtt, zullende de zijtmuiren
ten westen drie ende dertich
ende ten oosten seeven en

twintich voeten lanck we-
sen". SI Met het Goudkan
toor is het meermalen gegaan
als met menig kunstvol Neder-
landsch bouwwerk. De trots
over het bezit ervan gaf aan
leiding tot de veronderstelling
dat één van de eerste bouw
kunstenaars de hand in de
schepping moest hebben gehad; niemand minder dan een Hen
drick de Keyserwerd gaarne door de Groningers genoemd. De
waarheid echter zal zijn, dat door een plaatselijk beeldhouwer of
schilder het ontwerp isgeteekend en onder den commies pro
vinciaal Mensenborch, den prov. opzichter, tot uitvoering is ge
bracht. Aldus werd bv. door een zeker beeldhouwer David Wulff
in 1633 het project voor een nieuwe waag gemaakt tegen een
belooning van 12 Car. guldens, hetwelk echter niet weid uitge
voerd. S! Op romantische tafreelen, waarin het was betiokken,
kan het Provinciaal collectehuis ten eenenmale niet bogen.
De stadsge.schiedenis vermeldt geen bloedige onlusten, noch
bestormingen of plunderingen, waarbij het gebouw het middtd-
punt van woedende volksmenigten was. Geen teekeningen zijn
er gemaakt, zooals ten aanzien van het nabijgelegen Hoofd
wachtgebouwtje onder den Martinitoren, waarbij eerwaarde
stadsburgers uit de ramen worden gegooid. SI Lange jaren
heeft het Goudkantoor onder den naam van het ,,Provinciaal
Collcctehuis" voor de inning der belastingen gediend. Eerst in
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1S14 zijn de eerste relaties met de Stad Groningen gekomen,
toen het onderhoud ingevolge beschikking van den Gouver
neur ten stadslaste kwam; deels ook werd het sindsdien dcKjr
de Gemeente benut, hetgeen burgemeester en wethouders in
1843 deed besluiten een brief te zenden aan de Provincie (jm
het gebouw bepaaldelijk aan deze stad over te dragen, aange
zien daaraan zeer kostbare herstellingen te doen zijn, die het
stedelijk bestuur zwarigheid moet maken (jm voor stads
rekening te laten uitvoeren, indien het gebouw niet onbe
twistbaar als een stadsgebouw voortdurend kan worden aan
gemerkt". Op 23 Xov. van dat jaar besloot daarop de Raad
op grond van de vroeger gewisselde stukken naar aanleiding
van het Keizerlijk Decreet van 9 April 1811 ,,dat het gebouw
van het zoogenaamd provinciaal Ccdlectehuis wordt aange
merkt als sedert het besluit van den prefect van het voormalig

departement van de Wester-
Eems van 2 Julij 1812 te
zijn geweest, en bijgevolg
nog te zijn, de eigendom van
de stad Groningen". SI De
verdere fata zijn spoedig ver
meld. Het gebouw diende ver
der tot Bureau \'an den Waar

borg van Goud- en Zilverwer
ken. Ook was het kantocjr van

het Buitengewoon Zegelen
het Zegelmagazijn er geves
tigd; het zou zijn oude bestem
ming als belastingkantoor
daarop weder krijgen in het
kantoor van den ontvanger,
hetwelk daarin het grootste
deel van de 19e eeuw geves
tigd is geweest. Echter nu
niet provinciaal doch gemeen
telijk. SI De uitwendige ver-
ancleringen kunnen de beide
afbeeldingen in onderlinge
vergelijking ten duidelijkste
aantooneii. De eene geeft het
gebouw weder in zijn huldi
gen staat; de andere om
streeks 1840 naar een aquarel
van den teekenaar Ensing. De
galerij, welke men op de laat
ste nog voor het gebouw be
speurt, verdween bij eene be
treurenswaarde raadsbeslis-

sing van 1844 d.d. 6 Juni —
,,dat de voor het gebouw aan
wezige galery zal worden af
gebroken en niet weder opge
bouwd zullende mitsdien de
vensters boven de galery ter
weerszijden worden verlengd
tot op dezelfde hoogte als de
vensters aan de noordzijde
van het Collectehuis". Het
geen voorts is veranderd in
den bouw van de ramen kan
men gemakkelijk zien. Het
ter rechterzijde op den voor

grond staande gebouw met luifel is de oude tusschen de jaren
1660 70 gebouwde, in de yoer jaren der vorige eeuw afge
broken waag, welke zeer veel overeenkomst vertoonde met die.
welke thans nog in Leeuwarden wordt gevonden. Si \Vat thans
met het Goudkantoor gebeuren moet? Enkele noodzakelijke
kleinere reparaties zullen aan het uitwendige moeten worden
verricht; met name verkeeren de opschriften in niet te besten
staat. Inwendig zal het geheel moeten worden gerestaureerd,
naar gelang van het nieuwe gebruik. Of men op een volledigen
terugkeer van het e.xterieur naar het oude aspect mag hopen?
Zonder twijfel zou daarmede, bij de bedroevende armoede van
de stad aan wat het oog op dit gebied verlustigen kan. een
gelukkige beslissing zijn genomen. \'an rijkswege zijn ,,de
Hoofdwacht en het (lerechtsgebouw in de Boteringestraat
in hun ouden staat hersteld. Niet weinig Groningers wijzen
met trots daarnaar, met de in stilte gekoesterde hoop, dat
ook de stad eens metterdaad moge erkennen, dat der vaderen
cifenis niet steeds te verwerpen is. — Doch hoe het ook zij.
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eerst zal voor het Goudkantoor een passende bestemming
moeten worden gevonden. Het fraaist zou zijn het voor een
klein museum te doen dienen; het te bestemmen in samenwer
king met het Museum van Oudheden voor de tentoonstelling
van teekeningen, kaarten enz. betreffende de oude stad. Im
mers, in vergelijking met andere steden wordt op dit gebied in
Groningen wel zeer weinig geboden. Mr. K. van Roven.

KONINGEN IN BALLINGSCHAP.
8)

N'

door Charles G. D. Roberts.

(Vervolg)

OU, die kat, dat was me ook een flinkerd!" mom
pelde hij, achteruit kruipend en zijn blik latend
gaan over het grootsche landschap, als daagde hij
het uit zijn woorden te loochenen. Klaarblijkelijk

waren de eindelooze stilten dezelfde meening toegedaan,
want er volgde geen zuchtje van meeningsverschil. S3 Voor
zichtig stond hij op, en ging haastig verder naar het hol.
Zonder aarzelen ging hij binnen, want hij wist dat de man-
netjespuma eenige weken geleden ver de vallei in was dood
geschoten. Hij vond de jongen slapende en begon ze te stree-
len. Bij zijn aanraking en de menschenlucht, werden ze wakker
en begonnen on
middellijk te bla
zen, en met al
den moed hunner

moeder, met de
klauwen te slaan.

Jong als ze wa
ren, riepen ze
toch reeds over

vloedig bloed te
voorschijn.,. Kra
nige jonge du
vels!" gromde de
man goedig, ter
wijl hij zijn hand
terugtrok en
haar afveegde
aan zijn broeks
pijp. Toen trok
hij zijn jas uit,
wierp deze over
de lastige dier
tjes, rolde ze er
stevig in, zoodat
ze er geen enkele
protesteerende
klauw meer kon

den uitsteken, en
ging weder op
weg naar het kamp, met den grommenden en onrustigen bun
del onder den arm. SI Drie maanden later werden de beide

jonge puma's, glad van vel, dik, vol levendigheid als twee
even oude katjes, en overtuigd dat de mensch de alpha en
omega is van al wat goed is, verkocht aan een rondtrekkenden
opkooper. De eene, het wijfje, werd opgezonden naar een
dierentuin aan de kust van den Stillen Oceaan. De ander, het
mannetje, veel grooter en tezelfdertijd veel gelijkmatiger van
humeur en leerzamer, ging naar de kooien van een dierentem
mer in het oosten.

Tweede hooedstuk.

„Ik zou zoo zeggen dat Koning vanavond niet in z'n sas
is; as ik jou was, zou 'k maar uitkijken!" zei Andy Han-
sen, de hulptemmer, de groote, geelharige Zweed die geen
vrees kende. Ook kende hij geen ongeduld of prikkelbaar
heid; en zoo zetten al de wilde dieren die hij onder zich had,
hun beste beentje voor, onder zijn kalme, blauwe heerschers-
oogen. En toch ging hij tactvol met hen om, en kwam zooveel
mogelijk aan hun stemmingen tegemoet zonder hun dit echter
ooit te laten bemerken. — ,,Kom, kerel, je kletst!" ant
woordde Signor Tomaso, de temmer, met een sterk Ameri-
kaansch accent. ,,As ik voor Koning ook al moet oppassen,
dan kan ik de zaak wel an de kant doen. Probeer nou maar
niet moeilijkheden tusschen vrinden te maken, Andy".
,,lk weet natuurlijk wel, Bill, dat ie nooit zou probeere' om
jou te verhapjasse'", ging Hansen ernstig verder, die niet wilde
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dat hij ook maar in 't minst verkeerd begrepen werd.
ie doet toch raar. Pas jij maar op dat ie niet an t bakkeieie
gaat met een van de andere diere'". ,,D'r is d'r geen een die
dat in z'n hersens zal hale' as ik d'r bij ben", zei tle temmer
droogjes, terwijl hij zich afwendde om zich gereed te maken \'oor
de groote voorstelling die het publiek, dat men reeds gedempt
achter de tentdoekwanden kon hooren, ademloos afwachtte.
SI De naam van den dierentemmer was William Sparks, en
zijn geboorteplaats Big Chebeague, Maine; doch zijn magere,
donkere gezicht en doordringende, groenbruine oogen, ge
paard met het hunkeren van het publiek naar een tikje roman
tiek, hadden hem ertoe bewogen zijn naam te veranderen in
het meer sonoor klinkende pseudoniem ,,Signor Tomaso". Hij
hield staande dat, als hij onder zijn eigen naam werkte, nie
mand er ooit toe te bewegen zou zijn te gelooven dat wat hij
deed, iets buitengewoons was. Behalve dan de kleinigheid van
den naam, was er verder niets onechts aan Signor 1 omaso. Hij
was een uitmuntend temmer, even onbekend met vrees als de
Zweed, even domineerend van oog, en met een onmetelijk veel
grooter ervaring. Maar daar hij tegelijkertijd emotioneeler u as
en meer temperament had dan zijn flegmatische helper, was
zijn gezag soms minder stevig, en moest hij zoo nu en dan zijn
autoriteit handhaven met geweld. Natuurlijk was hij zich zeer
scherp bewust van het persoonlijke in ieder dier, en had dien

tengevolge gun
stelingen onder
hen. Zijn bijzon
dere gunsteling,
die deze gehecht
heid met warmte

beantwoordde,
was de groote pii-
ma. Koning, het
\-erstandigste en
bemin n elij k ste
\"an al de wilde

dieren die onder

zijn temmers-
zweep waren ge

komen. SI Daar

Hansen's succes

met de dieren ge
durende de paar
maanden waar

over zij 11 ervaring
zich uitstrekte,
werkelijk phenc-
mt naai was ge
weest, voelde zijn
chef een zekere

gepiqueerdheid
toen hij voor dtn
jiuma werd ge

waarschuwd. Hij had echter een te juiste waardeering vo.ir
Hansen's oordeel om de waarschuwing geheel in den wind te
slaan, en op weg naar zijn kleedkamer dacht hij erover na. Toen
hij eenige minuten later te voorschijn kwam in zijn keurige,
zwart-met-witte avondkleeding, zonder een spatje op zijn
lakschoenen, ging hij de kooien-rij langs en richtte tot de be
woners onder het voorbijgaan een kort, gebiedend woord dat
hen onmiddellijk vol aandacht deed zijn. Met de vreemde,
wilde-dierenlucht der kooien in zijn neusgaten, die bittere,
zure, scherpe lucht waaraan zijn zintuigen nooit gewoon wer
den, placht steeds een nieuw begrijpen in Tomaso's brein te
varen. Dan placht hij een plotselinge \T-rwantschap met de
wilde dieren te voelen, zulk een direct en jilotsehng begrijpen,
dat het bijna zijn verbeelding rechtvaardigde, dat hij in een
vorig bestaan zelf een wilde uit de wouden was geweest, en in
hun taal had gesproken. Terwijl hij scherp in iedere kooi'keek.
wist hij dat het dier welks oogen de zijne in dat oogenblik
ontmoetten, in een goede stemming was. Dit was overal het
geval tot hij kwam aan de kooi van de laatste aanwinst wior
zijn troep, een grocite, kaneelkleurige beer, die rusteloos heen
en u eer deinde, en in zichzelf gromde. De beer was reeds lang
in gevangen staat en uitnemend gedresseerd. Tomaso had
hem volgzaam en kundig genoeg bevonden om hem dadelijk
bij den kunsten-verrichtenden troep toe te laten. Doch dezen
avond waren de oogen van het dier rood van slechtgehii-
nieurdheid. °

(11 onil vervolgd).


