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De Straat van de Fluitspeelster
16) DOOR H. de Vere Stacpoole.Slechts Pasion toonde geen spoor van uitbundigheid.

De drank had geen vat op hem. Nicias was betrekkelijk
kalm, daar het hem gelukt was slechts te doen alsof hij
met de anderen meedronk — tot de ongewone sterkte

van den drank zich ook van hem meester maakte en hij,
na zijn beker in één teug geledigd te hebben, even erg
werd als de anderen.

Plotseling bemerkte de vreemdeling, die al zoover heen
was, dat hij telkens zei: ,,ik bedoel eigenlijk" en die weer
aan het zaniken was over zijn huishoudelijke beslommeringen,
dat Moschion hem had toegesproken.
Het gezicht van den schilder was nu feller gekleurd dan

een van zijn eigen schilderijen, de aderen op zijn voorhoofd
waren gezwollen; opgewonden door den wijn, glimlachend,
met een gevoel alsof hij op wolken troonde, boog Moschion
zich naar hem toe.

,,Wij kennen u goed in Elis. Men acht u daar hoog".
,,Werkelijk?" zei de ander, wiens eigendunk door den

wijn geprikkeld was. Hij keek naar den vulgairen Moschion
met een minachting, die door dat heerschap absoluut niet
werd opgemerkt.
,,Inderdaad en dat niettegenstaande de menschen allerlei

leugens van u vertellen. Wat denkt u wel, dat ze van u
zeggen? Dat gij barrevoets rondloopt".
,,Wat!"
,,Dat u nooit drinkt, van pap leeft en nooit uw haar kamt".
Verbluft lui.sterde de ander zonder te antwoorden, terwijl

al de bitterheid van zijn aard, voor anderen zoo .scherp,
begon op te stijgen.

,,lk heb ,J)e Wolken" gelezen", zei de man uit Elis. ,,Het
is in Elis gesjieeld".

,,Zoo —en wat dunkt u van ,,De Wolken"}"
,,Wat ik er van denk? Wat iedereen in Elis er van denkt.

Hei daar, vul mijn beker!"
,,En dat is?" vroeg de ander, langzaam zijn wenkbrauwen

„ptrokUo„.1, al«.f hij «• «wr ai» EK,
oiihaalde.

En dat is", zei Moschion - ,, , ,
van iemand, die een wijs man zou zijn ^ een heel wijs man,
geloof me — als hij geen dwaas was ̂
De vreemde greeji zijn drinkbeker alsoi hijniets-kwaads-vermoedenden (riticus, naar Ind

""''Trzou gaarne uw portret mee terug naar Elis nemen"
vervolgde dc schilder, zijn gevukkm beker opnieuw half
ledigend Ik kan goede gelijkenissen maken en ik neem
aan met een dozijn jienseelstrc^ken nnjn medeburgers met
slechts uw beeltenis te tonnen, maar - hei daar, mijn beker
is leeg! — maar ze tevens te bewijzen welk een zinnelooze
leugenaar Aristojrhanes is".

Diomedcs die naar het rumoer om hem heen had ge
luisterd zooals iemand luistert naar het ruischen van een
waterval, bemerkte plotseling dat er oneemgheid was ont
staan tusschen zijn gasten.

Niet slechts waren zij beneveld door den wijn, maar het
leek wel alsof de schilder en de man, tot wien hij gesproken
had, op het punt .stonden elkaar in de haren te vliegen.

Niceratus, die de oorzaak van den twist btgittj), lag
krom van het lachen.
Het symjaosium was afgeloojocn.

\TJEDE HOOFDSTUK.
EEN NACHT IN .ATHENE.

De maan was ojagegaan en verlichtte Athene, en de gasten
van Diomedes hadden geen behoefte aan lantaarns en toortsen
om hun den weg naar huis te toonen.
De twist tusschen Moschion en den beleedigde was met

sprakeloosheid geëindigd. De beleedigde was weggegaan,
ternauwernood zijn gastheer goeden nacht wenschend. Hij
vermoedde, dat het een doorgestoken spelletje was: de
verklaringen, noodzakelijk geworden door de grove be-
leediging, hem door den schilder aangedaan, hadden de
waarheid aan het licht gebracht — dat maakte het geval
nog erger.

Zelf in een besjoottelijke positie te worden geplaatst, was
gal en bitterheid voor den man, die bij ancleren zoo gul
was met spot. Morgen zou heel Athene het hooren. Men zou
hem uitlachen.

Moschion, zoo dronken dat hij niets van de aardigheid
gesnapt had, nam nu afscheid; en Diomedes, vergezeld
van Pasion, Nicias en Niceratus, begeleidde hem tot de
deur en tot in de straat.

Diomedes was beneveld; de koele buitenlucht voltooide
wat de wijn was begonnen; hij greeji Pasion's arm om op
de Leen te blijven.
,,Komaan, de nacht begint jaas", zei hij. . Laten wij iemand

gaan afranselen. Ik lust nog wat wijn. Wijn, die niet van
mij is". Hij beval den slaaf, die aan de deur stond, zijn stok
te halen; Nicias en Niceratus, die goedennacht hadden
gezegd, waren weggeslopen, omdat zij ruzie en vechtpartijen
voorzagen; zij waren al halverwege de door de maan besche
nen straat.

,,Laat ze gaan", zei Diomedes. ,,Wie niet wil, hoeft niet
met mij mee te gaan".

,,Ik ga mee", zei Mo.schion. ,,Laten wij den nacht zoek
brengen. Ik heb 'n dorst als een leege kruik".

Hij sprak moeilijk en zwaaide in het maanlicht, terwijl
Diomedes een slaaf riep en dezen beval een fluitspeelster
naar buiten te sturen.

Deze verscheen onmiddellijk en door haar geleid liepen
zij de .straat uit, Diomedes en Pasion naast elkaar loojamd,
terwijl Moschion ze op waggelende beenen volgde.
De Straat van den 1 emjrel van Dionysus lag verlaten'

de fluitspeelster en haar gezelschap, gevolgd door hun don
kere schaduwen en geleid door de klanken van de fluit,
liepen door de Straat van den Tempel van Dionx'sus en door
een zijstraat naar de Straat der Beeldhouwers van H
Van vèr weg. ergens in de stad, bereikte hc
van andere zwierbollen, ofschoon er,
levende ziel te zien was.
De Acropolis toonde de blankheid

het zwart van pilaar- en

waar

ermes.

n het rumoer

zij liejien, geen

tempel
van zijn marmer en

11 1 i . , I - Nchaduwen, ti'rwiil het
firh van Athene, waarover het licht dm"" maanzich uitstortte, zich triomfantelijk boven de stad \'c

rhief.
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„Welken weg?" vroeg Pasion. „En naar wiens huis
wenscht gij te gaan?"

„Luister eens", zei Diomecles, wiens dronkenschap van
de soort was waarin de spraak onbelemmerd is, armen en
beenen hun plicht kunnen vervullen, maar de geest in staat
en bereid is tot de dolste fantasieën.
,Ja?"
,,Ik ga naar het huis van Gyges".
,,Den bankier?"
,Ja".
,,Hij is niet thuis".
,,Ik ga hem een bezoek brengen".
,,Ik zeg je dat hij in de havenstad is".
,,Ik ga hem een bezoek brengen".
,,Maar hij drinkt nooit".
,,Hindert niet. Jij bent mijn vrind —■".
.Ja?"
,.Welnu, luister dan. Gyges heeft een dochter".
,,Zoo! Wie heeft je dat verteld ?"
Diomedes lachte.
,,Een dochter — een vrouw — een meisje — dat weet

ik niet. Niemand heeft het mij verteld. Ik heb haar gezien".
,,Je hebt de dochter van Gyges gezien?"
,,In haar bad. Vertel het niemand".
,,Vast niet. Je weet, dat ik je vriend ben. Ik zal het niet

verklappen. Vertel mij alles".
,,Mijn vriend", begon Diomedes, ,,ik heb haar gezien —

ik moet haar weerzien. Het is als de dorst naar wijn —• ik
moet haar drinken".

, ,Aha!"
,,Haar in mijn armen nemen. Ik brand van verlangen;

slechts zij kan mijn dorst lesschen".
,,En ga je haar nu bezoeken?"
,,Ik ga haar nu bezoeken".
,,Maar Gyges?"
,,Wat kan mij Gyges schelen —een Meteck".
,,Dat is waar", zei Pasion met een kort lachje.
Hij begreep onmiddellijk dat Diomedes onder den invloed

was van nog andere krachten dan dronkenschap. Hij bleef
staan en keek achterom.

De dappere Moschion liep niet meer achter hen; ver weg
in de door maanlicht overgoten straat zagen zij hem op
den grond zitten, met zijn rug tegen een huismuur, zijn kin
op zijn borst, slapend en vermoedelijk snurkend.

De fluitspeelster was blijven staan en had opgehouden
met spelen, en het rumoer der nachtbrakers in de stad was
verstomd. Slechts het murmelen van een fontein verbrak
de stilte der rustige straat, ledig, doch gevuld met het spook
achtige maanlicht.

Toen Pasion den bedwelmden drinker in de verte zag
lachte hij, wendde zich tot de fluitspeelster en gaf haar
eenig geld met het bevel naar huis terug te keeren.

Toen nam hij Diomedes bij den arm.
,,Komaan", zei hij. ,,Laten wij naar het huis van Gyges

gaan".
,,Dat is waar", zei Diomedes. ,,Het huis van Gyges;

laat ons gaan."
Voor het oogenblik was hij in een dier gedachteleegten

geraakt, een dier hersen-verdoovingen, die de wijn veroor
zaakt in de hoofden van dronken menschen, en had hij
Gyges en zijn huis en het meisje in den binnenhof vergeten.
De woorden van Pasion riepen die gedachten weer in zijn
herinnering terug.

Zij sloegen de straat der Triremen in, een smalle, donkere,
kromme steeg, die direkt naar de Straat der Driepooten
leidde; en onder het loopen trachtte Pa.sion, wiens geest
volkomen onbeneveld was en die de grootste belangstelling
koesterde voor wat Diomedes hem zooeven verteld had,
dezen te doen praten.

,,Heb je Iniar vandaag gezien?"
,,Wie ?" vroeg Diomedes. Hij was vergeten wat hij vijf

minuten te voren had verraden ; nu herinnerde hij het zich
flauwtjes en tegelijkertijd keerde de sluwheid terug, even
dronken als hijzelf, en fluisterde hem in: ,,Vertel niets van
wat er gebeurd is".

,,Wic? Wel, de dochter van Gyges".
,,Dat weet ik niet. Ik ga nn naar Gyges".
,, Waarvoor?"
,,0m geld te leenen".
,,0p dit uur?"

,,Komt er niet op aan", zei Diomedes.
Pasion zweeg toen zij in de door de maan verlichte Straat

der Driepooten liepen. Hij wist opperbest, dat Gyges niet
thuis was; de bankier bracht dien nacht door in zijn kantoor
in de havenstad, wat hij wel eens meer deed als flrukke
bezigheden dit noodzakelijk maakten. Hij wildi' zeil toeziclit
houden op het lossen der lading, waarvan Pasion gesproken
had toen hij Diomedes dien ochtend op de .^gora ontmoette.
Daar dit lossen voor het aanbreken van den dag begon,
moest hij ter plaatse zijn.

De geest van Pasion, steeds waakzaam, steeds werkzaam,
vond vermaak in de voorstelling van w'at er gebeuren zou
met Diomedes in zijn huidigen toestand, nu Gyges niet thuis
was en de Egyptische portier als bewaker van het huis
fungeerde. Hij kende het humeur van den Egyptenaar.

Hij wist, dat Gvges een dochter had, maar, schoon hij
de patroon van den Meteek was, had hij die dochter nooit
gezien, daar zij in strenger afzondering leefde dan zelfs de
dochters der Atheensche aristocratie.

Daar Gyges een vreemdeling was, kon zijn docliter on
mogelijk met een Atheensch burger trouwen en de l)ankier
was vast besloten, dat zij, tot zijn terugkeer naar Egypte,
zoo volkomen van de wereld afgezonderd zou leven, als hij
haar met mogelijkheid kon houden.

Zij liepen door de Straat der Winden, sloegen den hoek
om en kwamen in de Straat van de Fluitspeelster. De linker
zijde van den w-eg lag in de diepste schaduw, de rechterzijde
was helder verlicht.

Bij maanlicht leek de straat nog geslotener en stiller
dan op den dag. Zij scheen ook meer in het \-erleden te ver
wijlen en had iets romantisch alsof de legende, die er haar
naam aan had gegeven, er nog in rondzwecfde.

Het fonteinwater, dat klaterde in het maanlicht, wekte
echo's op, die de voetstappen der nachtelijke bezoekers
begeleidden. Het huis van (A^ges met zijn gesloten deuren
en luiken scheen te slapen.

Toen Diomedes naar de deur liein verborg Pasion zich
in een diepen schaduw-lioek aan de overzijde der straat.
Diomedes liet den klop]>er vallen en dit geluid riep echo's
wakker, ruw, grof en rumoerig, een beleediging voor de
rust en het maanlicht. Zwakkere echo's weerklonken uit het
binnenste van het huis, verstierven en de rust keerde terug.

Diomedes, die wachtte, keek om zich heen en zag, dat
hij alleen was. Hij riep zijn metgezel toe, maar kreeg geen
antwoord. Dit scheen hem te irriteeren, en den klopper op
lichtend, klopte hij opnieuw. Pasion, die scherp uitkeek,
zag hoe plotseling een luik in een der bovenkamers zachtjes
geopend werd en een gezicht, waarvan de oogen door een hand
tegen het maanlicht beschermd werden, naar de wit-gekleede
gestalte aan de deur keek.

Hij kon het gelaat niet duidelijk onderscheiden, want
de hand die de oogen beschutte, wierp er een schaduw op.
Maar de hand was die eener vrouw en de armringen schit
terden in het maanlicht. Toen verdween het gezicht, maar
het luik werd niet gesloten.

Hij wachtte.
[Wordt vervolgd).

Een liedje van Angela Morgan, een jonge
Amerikaansche dichteres.

]'ertaald door A. J. B.a.rxoi'\v.
TULPENVELDEN IN HOLLAND.

'k Vroeg waar de regenboog zijn kleuren laat
Wanneer hij tanen gaat;
En, vroeg ik, waar
De avondzon de zijne? Was het waar
Dat hij zijn goud en paars goot op den grond.
Dat 't ochtendvermilioen en 't koepelend blauw
Van 't lichte daggebouw
Bestemming vond
Op schilder Aarde's verwenbont palet?
Maar nu eerst weet ik het:
Holland, ik zag uw tulpenvelden al
Hun kleurgetijen storte' op Lente's schal.
Een springvloed van koeleur, en 't werd mij klaar.
Sinds weet ik waar.
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DE VOORGEVEL VAN HET ALCAZAR TE SEVILLA.

HET ALCAZAR TE SEVILLA.Is de kathedraal het belangrijkst monument der Christe
lijke kunst in Andalusië's hoofdstad — het Alcazar
vertegenwoordigt, zij 't op minder zuivere wijze, de Moor-
sche.Sl Zooals dat in den tijd der Moorsche heerschappij

de gewoonte was, vertoonde dit paleis, in zijn oorspronkelijken
staat, half het karakter van een vesting, half dat van een
woning. De vorstelijke woning strekte zich toen verder uit
dan tegenwoordig; men vermoedt, dat gebouwen en tuinen
eerst eindigden aan den oever van de Guadalquivir, bij de
plaats waar tegenwoordig het huisje van den havenmeester
staat, welke ambtenaar in den historischen Torre de Oro,
den Gouden Toren, zijn modern-prozaïsch werk verricht.
SlVan het oude Alcazar zijn hoogstens nog wat fragmenten
over en hoe moeilijk het is die te identificeeren blijkt wel,
als de bezoeker uit het Noorden zich door twee kunstlievende

en kunst-kènnende Spanjaarden vergezellen laat en dan in
tien minuten op een debat over den ouderdom van sommige
details vergast wordt, waarin argumenten en tegen-argumen
ten gehjkelijk hol klinken. Maar de diep-blauwe hemel van
Andalusië staat er onbewogen boven en de zon stort gouden
glans onpartijdig over nieuw en oud. S2 Dat ,,nieuw" moet
trouwens met een korreltje zout worden genomen. Het
tegenwoordige gebouw dateert toch voor 't allergrootste
deel uit den tijd van Pedro I (de Wreede), die tusschen
1350 en 1369 heerschappij voerde. Deze koning vertrouwde
de reconstructie van het paleis aan Moor.sche architecten
toe, die zich van hun taak behoorlijk kweten, maar toch
de minderen waren van de groote kunstenaars, die het
Alhambra van Granada bouwden. Inderdaad vertoont het
Sevillaansche Alcazar niet de ,,finesse" en de zuiverheid van
stijl en lijnen, die voor den burcht van Granada zoo ken
merkend zijn. Deze laatste is, ofschoon in hetzelfde tijdperk
ontstaan, zuiver-Moorsch, terwijl het Alcazar hier en daar
bijmengsels van Christelijke kunst toont, die de eenheid van
het geheel niet ten goede komen. Die Christelijke invloeden

worden evenwel duidelijk, als men bedenkt, dat op het einde
der 15e eeuw, tijdens de regeering van Ferdinand en Isabella,
het restauratie-weik in handen was van Moorsche archi
tecten, die tot het katliolicisme bekeerd waren. Dat werk
heeft ook te lang geduurd en is in te veel handen geweest dan
dat niet telkens nieuwe stijl-elementen tusschen en naast de
oude insluipen moesten.SQIn I52() werd het paleis vergroot ter
gelegenheid van het huwelijk van Karei een eeuw later
had onder Philips 1\ een nieuwe restauratie plaats. Een aard
beving in 1755 en een brand in i7()2 richtten groote ver
woestingen aan; verscheidene der mooiste plafonds werden
toen onherstelbaar beschadigd. Opnieuw ving men een res-
tauiatie aan; maar de i()e eeuwsche opvattingen waren niet
te rijmen met die der oudere \'o(^rgangcrs, die steeds het
blanke stucwerk der Mooren in een- hadden gehouden. Men
ging kleuren toepassen en hoe men die polvchromie indertijd
00 bewondcide tegenwoordig vindt men ze veel te schreeu-
wend voor de ])lechtige, toch nooit doodscl.e rust, die

rf 1. oorsche arabesken, kleurloos, weten te suggereeren. 81ncan 's 3-t is een bezoek aan het Alcazar de moeite alles-

n  y voorgevel (uit 1365, zooals Gothische en Ara-
ctp y inscnp les meedeelen) is reeds dadelijk een der schoon-
hesl-pn^ van het bouwwerk. Hij is overvloedig met ara-
lactie en T prachtige kroonlijst met sta
ven verdiepmg loopt een galerij, die
biniienftp^Hr T""® voorzien. Si Als men de vestibule
met twernnV r vanwaar een gang
DcmceuS H geeft tot de Patio de las
omrino-d en in u" 1 ° nieisjes —, door een galerij
wandcm van Hit t •^^riw van een verdieping voorzien. De
gevarieerd' en vertrek zijn gedeeltelijk met een zeer

wijze onvestelHo '^^rd. De arcaden rusttm op paarsge-met arabesken verluchle, kolommen, terwijl in het fraaie fries
wapenschilden zijn aangebracht.
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e centrale bogen correspondeeren aan drie zijden met prach-
i^g-bewerkte ̂ uren, terwijl ook het stucwerk boven de ven-
s ers opvalt. SI Aan den^anderen kant van de gang bevindt
zici de salon van Karei V, waarvan vooral het magnifieke

aandacht trekt. De vertrekken van Maria de
adiha, die op dezen .salon aansluiten, leveren weinig bijzon-

c ers op, maar prachtig is weer de zoogenaamde Salon der
Ambassadeurs, de mooiste zaal van het Alcazar. De deco-
ra le is ijna geheel uit den tijd van Pedro den Wreede; de
koepel vertoont den beroemden halve-sinaasappel-vorm (de
media naranja) en rust op consoles met vergulde stalactieten
n c e zaal hangt een reeks portretten van Spaansche vor-

s en. De arcaden, in hoefijzervorm, rusten op kolommen,
waarvan de kapite.len kunstig zijn bewerkt. Aan beide zijden
van den .salon openen zich kleine zaaltjes, waarvan de op
merkelijke friezen de voornaamste bekoring zijn. Het geheel
maakt een rustigen, rijken en eleganten indruk — een zaal,
waarin een Moorsche prins inderdaad waardig dejgezanten
van vreemde vorsten ontvangen kon. SI Door dezen salon
betreedt men de Patio de las Muhecas — den Poppenhof —,
waarvan de zeer oude kolommen uit den tijd der Kaliefen
dateeren. Links ligt de kamer van Isabella de Katholieke,
teiwijl zich rechts een groot, van alkoven voorzien vertrek
bevindt, dat aangeduid wordt met den naam van: slaapkamer
der Moorsche koningen. SI De bovenverdieping van het pa
leis is gewoonlijk niet toegankelijk; deze dient der Spaansche
koninklijke familie tot verblijf als zij te Sevilla is. Het heeft
trouwens weinig zin den toegang tot die verdieping door
middel van aanbeveling.sbrieven en groote fooien te forceeren,
daar de kamers volstrekt geen bijzondere kunstschatten her
bergen. Slechts de gobelins, waaronder enkele mooie Vlaam-
sche en Lransche zijn, kunnen van belang geacht worden.
Men vindt evenwel elders in Spanje veel waardevoller stuk
ken. Maar men heeft het Alcazar niet bezocht, als men niet
een ochtend of een middag verdroomd heeft in de schitte
rende tuinen, die zich achter de oude vorstenwoning uit
strekken, en die onwillekeurig doen denken aan een sprookje
en het paradijs. Overweldigend is de indruk voor den man uit
het Noorden, vooral als hij er niet in den zomer, maar in de
laatste maand des jaars komt. Dan loopt hij er, terwijl in
zijn vaderland de gure vlagen door bladerlooze boomen gieren,
onder de breede waaiers der statige palmen — de tuinen van
het Alcazar bezitten de grootste van geheel Spanje —, terwijl
de sinaasappels rond hem rijpen, en bloemen in eindelooze
schakeering de zoele lucht vullen met bedwelmenden geur.
83 Het is een intens genot door deze bloeiende hoven, vèr van
het jachtende Madrid, te dwalen; de stilte van vervlogen
eeuwen hangt er, maar nu als toen, staat de hemel als een
fonkelend-blauw strakgespannen zeil over dit gebenedijde
stukje aarde, dat de zon koestert met haar lichtlach. 83 In het
midden van het groote waterreservoir staat, op een elegante
bronzen fontein Mercurius, een werk van Diego; een lange
rozenomgroeide galerij voert naar een bassin, waar Maria
de Padilla eens baadde, vèr van onbescheiden nieuw.sgierige
blikken. Heel de oude Moorsche weelderige wereld herleeft
bij de aanschouwing van de Baden van de Sultane, en men
zou niet verwonderd zijn als een Moorsche vorstenvrouw in
den eigen stond onder de palmen kwam aanschrijden om de
heldere verfrissching te zoeken. 83 Naast het paviljoen van
Karei V — hoe vaak zal de machtige vorst er in stille terug
getrokkenheid over zijn omvattende beslommeringen liebben
gepeinsd? — .staat een oer-oude holle sinaasappelboom.
Men zegt, dat hij in Don Pedro's tijd, in de 14e eeuw dus,
werd geplant. Als dat zoo is, heeft hij al wat menschen be
weegt aan het werk gezien: liefde en haat, dorst naar macht
en goud. Want in dit oude Alcazar en zijn tuinen hebben zich
tallooze bloedige en lieflijke tooneelen afgespeeld. De Spaan-
.sche historie is vol van dit Alcazar en zijn elkaar opvolgende
bewoners, en talrijke bladzijden dier geschiedenis mogen met
een gouden pen zijn geschreven, talrijke andere niet
zwarte kool geboekstaafd. 83 Bij elk bezoek, dat ik aan de heer
lijke tuinen lireng, komt Juan, de oude ̂tuinman, mij bloem
zaden in de hand stoppen. „Voor seiior's tuin — zegt
hij trouwhartig. Maar telkens moet ik hem teleurstehem
,,In mijn land, beste Juan, wil jouw zaad met gedijen. Gee
me de zon nieê en de warmte van dit paradijs, dan zal t we
gaan". Maar dat kan Juan niet. — „Senor moet maar
blijven", zegt hij dan'steêvast. Maar weer moet ik het hoofd
schudden: „Soms zou ik willen, Juan, maar er is 'ets
de koude en den regen van het Noorsche land, dat Sevilla,
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en zélfs jouw tuin niet geheel kan vervangen". Maar dat be
grijpt Juan niet. Hij zou buiten zijn amaranthen en'clirysan-
then niet leven kunnen. F. C. Tieskexs.

Ontvangen boeken.
Van de firma W. J. Thieme N Ci<?. te Zutphen ontvingen

wij als proeve van bewerking eenige vellen van liet binnenkort
verschijnend boek ,,Over de Krant. Haar worden, wezen en
werk" door W. N. van der Hout. 83 De Vreemdelingenverkeer-
vereeniging te Noordwijk zond ons een boekje met eenige
bijzonderheden over de Badplaats Noordwijk en een lijst van
hotels, jDensions, gemeubileerde kamers en te huur zijnde
villa's en huizen aldaar. 83 De Algem. Nederl. Vereeniging
voor Vreemdelingenverkeer zond ons haar nieuwste uitga\-e
,,Haarlem and the bulb-fields", met een aantal illustraties,
waaronder eenige in kleurendruk. 83 D. A. Daamen's Uitge
vers Maatschappij te 's Gravenhage, zond ons van de serie
,.Olympische Sport" door Leo Lauer: Athlctiek (met een in
leidend woord van Dr. J. Th. de Visser) en Wielrennen, beide
geïllustreerd.
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BIJ DE DIEREN.
STOMME SMEEKBEDEN.De kudde klitte onrustig opeen. Een oud schaap

vertelde. „Mijn grootmoeder heeft het zelf gezien",
zeide ze, ,,het is iets ongelooflijks, iets ontzettends.
Men weet niet precies wat het is. Ze heeft ook niet

alles gezien. Ze kwam er voorbij toen ze naar de wei ging.
Het was een poort die in een donkere ruimte uitkwam. Het
rook naar bloed bij die poort voor die donkere ruimte. Te
zien was er niets. Maar zij hoorde een kreet van een hamel,
een vreeselijken gil. Toen liep ze sidderend terug naar de
kudde". SI Ze rilden allen. ,,Men weet niets met zekerheid",
zei het schaap, ,,maar er moet toch iets van waar zijn. In
ieder geval is het vreeselijk". — ,,Leeft uw grootmoeder niet
meer?" vroeg een jonge hamel. — ,,Ik weet 't niet", zei het
schaap, ,,het is al lang geleden — toen werd ze gehaald".
— ,,Dat is het begin, zeggen ze, dan komt men nooit weer
terug", zeiden een paar uit de kudde. SI De herdershond
blafte met luid gekef en dreef de kudde naar den anderen
kant der weide. Daar stond de schaapherder met een
vreemden man te praten, die er niet uitzag als een herder.
Ze waren aan 't handelen om

trent een koop. Toen liep de
vreemde man met stevige
stappen tusschen de kudde
door en bekeek de dieren stuk

voor stuk met oogen, die ver
stand van zaken hadden. Het

waren niet de oogen van een
herder. En opeens greep zijn
hand naar den jongen hamel,
die zoo juist nog gevraagd
had. Een koude rilling voer
door het dier. De hand voelde

anders aan dan de hand van

den herder. SQ De hamel kreeg
een touw om zijn hals. —
,,Dien neem ik", zei de vreem
de man en hij haalde een
smerigen buidel met geld uit
zijn zak. Hij betaalde. Het
leven zelf behoorde hem. Hij
had het gekocht. Hij greep
het touw en trok den hamel

weg van de weide, den straat
weg op. SI De kudde keek
den vertrekkenden verschrikt

na, zonder begrip. De hamel
wendde zijn kop om. Zijn
oogen zochten zijn verwanten
en speelgenooten. Iets in hem
deed zijn hart ineenkrimpen.
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Het t(juw sneed. j'b ik kom
Zijn moede, stijve pooten rep-

slechts eeiiige oogenblikken, maar
toen was hij in een donkere ruimte,

mauwend naar bloed en afval —
Men vond het niet

dier en trok het ,-oount.
al", zei de hamel verschrikt,
ten zich. sa Het waren
ze schenen zeer lang. En

tot stikkeiis toe bei
-in ziin .soortgeiiooteii.•  Het is toch maar vee — slacht-

\me. sa Toen werd
ontzetting, dat bem ve
maakte.

-  „Nu komt het unge-

Het rook er
naar lijkennoodig dat eerst "1; gegrepen dpor een gevoel van

kunde en hem volmaakt hulpeloos
niW/fUtiiip- die'alle stomme smeekbeden daarvoor

'Ontzcdting, die alles overheerschte. Sa De hamel
t rilde over zijn,  rr-i Ent P-mwelnKe ckiclit hij. En het kwam.
Ê dc wereld is vol stomme smeekbeden, die nied verstaanöd Ut wcrt ujiscdien, die ze met verstaan. Het schijnt

.•ekbetlen te tellen. Het zijn erworden. Het zijn mei

zrS^'ÏlalT'L'wo^r^len alle geteld. Ze worden ingeschreven
Shet boek des levens. Sa Hroot cm ^•ragend zien de oogen
van Gautama Boeddha >) naar de Enropeesche cultuur.M

Hnc.|,l|Kl bfl.M k-Ml lil' VIM' licllll-, lil' "ij/''

.vnfked Kvbek.

(Ir M (GHilaina.

Kïkx

De korenmolen op
de wallen van het
oude Friesche stadje

Sloten.

I
N

VILL.A.
SULTANES.

iets in hem riep hem toe zich los te rukken en terug te loopen. S3
,,Dat is het begin, je wordt gehaald", dacht hij. Maar hij ver
weerde zich niet. Hij was hulpeloos. Wat zou het gebaat heb
ben? ,,Het hoeft toch niet dat vreeselijke te zijn", troostte hij
zich, ,,er zijn nog meer weiden. Daar word ik misschien naar
toe gebracht". Het was het vertrouwen dat dieren hebben,
die in tammen staat gehouden zijn. SI Nu sloegen ze een
hoek om. De kudde was niet meer te zien. De weide verdween.
Nog maar van de verte uit hoorde men den nrerdcrshond
blaffen en de tonen van de herdersfluit. De wind verstrooide
ze. Sï Het was een lange weg. De vreemde man ging snel.
Hij had haast. — ,,Ik ben moe, ik zou graag eventjes op adem
komen", verzocht de hamel. Het was een stomme bede.
sa Ze gingen verder. Het was heet en stoffig. — ,,Och alstu
blieft een beetje water", zei de hamel. Het was een .stomme
bede. SI Eindelijk kwamen ze in een klein stadje. Ze gingen
door nauwe, kromme straten, waar geen weiden waren. Deze
hoop was dus niet in vervulling gegaan. Ze hielden stil
voor een poort, waardoor men in een donkere ruimte keek.
Een akelige walm sloeg het dier tegen. De hamel wendde
zijn kop om en blaatte klagelijk. Hij schrok terug voor dien
walm en den donkeren ingang. Een angstgevoel ontwaakte
in hem in zijn onderbewustzijn, een grenzelooze angst.
— ,,Ik wou zoo graag naar huis", zeide de hamel en hij keek
den vreemden man aan. Het was een stomme bede.
Stomme beden worden niet v^erstaan. SI De man sloeg het
touw met een handigen zwaai om de achterpooten van het

 de laatste jaren is, door
talrijke geschriften met
afbeeldingen en gehouden
bes] irekingen, de aandacht

gevestigd op de schoonheid
van ons land. SI Een van de
belangrijke, doch helaas nog
te weinig bekende provinciën
is h'riesland, en in deze pro
vincie vraagt, naast vele
andi're jilaatsen, vooral het
stadje Sloten de aandacht.
S3 .VlUa-n den bezoekers van
l-'riesland.s merengebied, dat
in de laatste jaren door de
daarvoor gemaakte propa
ganda velen toeristen een ge-
liefkoo.sd vacantie-oord is ge-
wonkm, is dit stadje welbe
kend. \'oor bijzonderheden
over Sloten verwijs ik den
l)elangstellende lezer naar het
artiktd van de hand van den
hei'r l'. G. Dorhout, in
I.; tan den jaargang 1926.^)

het in het hoofd van dit
.  ̂ ^peciaal dl'aandacht vraagt,tvenal.s op de meeste bolwerken der steden, waar volgens

oiK e af Jeeldmgen de ktu-enmolens waren gi-jilaatst, vond men
aangegeven. Op het Zuid-
omwalling van het stadje

,1 1 , -'''1 ''"au de Lemsti'rwateiT)Oort, nog
de korenmolen, ' ,, , . t . 0
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, ,Buiten" verschenen in No.
Het is thans de korenmolen,
artikel genoemde bouwwerk, dat

op de oudste kaart er hier ook een
oostelijke re.stant van de oude
Sloten vindt inenten Oosti
■  „ . 'Itu-balken komt het jaartal I755voor,
Iwine lEo De molen is een z.g. boven
kruier' is nnV/" ^ V ' genoemd: de naam boven-
™ Ik, T, IT, fi'." K-I,H it.., .I„t .Iratiibatir is„  "a.ir ,],.n witul tti-stakl ktinnan worden.

I Sterringa ™ Were,<„l.tdtvanblijkt, dat sloten \-óór
Op jiagina 620

^5-3 - in eersten i " i , ■ ^
en daarr. - . .

belegerden in Mo.sterd-
t)]! de oudst bekende

door

E5^3
vermeldt hij

Po'.id „m eersten aanleg ei,
daarna de Rosmeul

meulens hun koren
kaart van het stadie x-an is-, , ,Eo.a", vervaardigd

len, zoodat de
inoe.sten malen

te Fraiieker,
reetls een windmolen bezat,
dat bij lu't beleg van Sloten

indtnienlen getroffen werd

stadje, v
ziet men oDeventer ac. vanji don Imitenkant der

1 -t nist e rwa t e r poo it,
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stad, ten Westen
standermolen afgebeeld.
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DE KORENMOLEN OP DE WALLEN VAN SLOTEN.

vijand, de stad van /djne wallen ontdaan; ze werden echter
in 1582 op last van de Staten weer opgeworpen. In verband
!iiermede zal de bestaande korenmolen in dat jaar verplaatst
'ijn naar de tegenwoordige plaats. Op de kaart van 1580
•daat de molen nog op de eerst genoemde plaats, terwijl
op de kaarten van 1612 en 1616 een standermolen voorkomt
:-innen de wallen, ten Oosten van de Lemsterpoort. 83 In 1723
\ inden we dezen standermolen nog aanwezig op eene afbeel
ding van de Friesche teekenaar Jacobus Stellingwerf, berus
tende in het Friesch museum. Volgens mededeeling van den
tegenwoordigen molenaar zou deze molen zijn afgebrand in
het jaar 1754, kort voor den bouw van den thans nog aan-
w'ezigen molen. Het bestek waarnaar deze molen gebouwd
is, is verloren gegaan. Volgens welwillende mededeeling van
den Burgemeester van het stadje is echter de naam van den
o])zichter van den molen bekend en wel uit de volgende oude
familie-aanteekeningen: ,,Den gden April 1796 is te Sloten
overleden onzen Oom Hans Jans Lans Opzichter bij de
molen te Sloten, in den ouderdom van 94 jaar en 11 maanden,
en deszelfs Egtgenoote Eelkjen Heres, onze Grootrnoeder,
den 28 September 1799, in den ouderdom van bijna 92 jaren .
S3 In het Stadsarchief van Sloten, thans bewaard m het
Rijksarchief te Leeuwarden, vindt men een verzoekschrift
van Klaas Tarichs, Stadsmolenaar van Sloten, gericht aan
het Hof van Erie.siand, waarbij hij, in Juli 1574. verzoekt,
de wethouders van Sloten te willen gelasten, hem viij e
stellen van alle lasten, o.a. ook van de nachtwaak zooals
ook de molenaars van andere steden van Lnesland daarvan
vrij gesteld zijn. Hij noemt zich in den brief
Stadsdienaar; blijkbaar was dus de molen le eig
der stad. Bij dit verzoekschrift is eene aanteekemng y-"™
Hof en eene resolutie van het stadsbestuur, naai aai S
van dit bericht genomen. Deze is gedateerd 7 m
03 De thans aanwezige molen, welke, doorda 1 .
korenmolenaar daar niet meer rendabel UppG stads
loo.sden toestand verkeert, beheerscht , fj,
geacht e„ vormt hier ccn der ™
fraaie beeld. 83 Er heeft zich nu, onder leiding Vc

Heer Burgemeester der Gemeente Sloten eene commissie
gevormd, welke zal trachten de molen aan te koopen om ze
nadat ze hersteld zal zijn, als monument te bewaren. Zonder
belangrijke finantieele hulp is dit niet te bereiken! Dooi
den bouw van dezen molen is hier in 1755, evenals het met
de meeste in dezen tijd gestichte voortbrengselen het geval
is, onopzettelijk een stuk schoonheid verrezen. Door ver-
waarloozing zou ze in zoo'n toestand geraken, dat ze on
gemerkt verdween. 83 De bedoelde molen is er édn van
het meest voorkomende tj-pe van de iSde eeuwsche ko
renmolens, de achtkante bo\-enkruier met houten stelling
De rietbekleeding, welke eertijds in het gezicht was, is later
bedekt met een vertikaal geplaatste plankbekleed'ing. Als
men Sloten nadert varende langs de Ee, teekent zicli
deze molen reeds op vrij grooten afstand af in het silhouet
der stad. Ze trekt, zooals uit bovenstaande afbeelding blijkt,
onmiddellijk de aandacht, doordat de forsche mas.sa de
omgeving beheerscht. De molen moet ter wille van de
schoonheid van het stadsbeeld bewaard blijven. 83 Lande
lijke schoonheid is een nationaal en algemeen bezit, en ieder
die werkelijk iets gevoelt voor schoonheid, en vooral de tal
rijke natuurminnaars die 's zomers Frieslands meren
bezoeken, zullen zeker hun gave willen offeren \-oor het
behoud van de schoonheid van hun vacantie-oord. Ook
het behoud van de schoonheid is een provinciaal belang
en dit weegt in dit geval en in vele andere ge\-allen oji tegen
een kleine uitgave van het provinciaal inkomen. Dooi
den steun van de I rovincie, van de verschillende vereeni-
gingen en particulieren dient dit monument gered te worden
83 Misschien zullen er thans nog zijn, die de beteekenis
van den molen hier in het stadsbeeld nog niet beseffen* als
de molen echtei eenmaal verdwenen zou zijn, zou men hen
ach en wee hooren loej^cn. 83 Zoo het het tegenwoordig ge
slacht niet zou z.ijn, dan zou zeker het komende geslacht,
als het, na verdwijning van den molen, deze afbeelding
zou zien en ze vergeleken met de werkelijkheid, terecht
spreken van betreurenswaardig vandalisme, in de 20ste
eeuw in Friesland bedreven. G. J. Vee.xstra.
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1/ UUR TORENS IN HE T MEER ERIE.Hol zal ik ooit, terugdenkend aan mijn verblijf op
het idyllische eiland Put-in-Bay in het meer Erie,
den vuurtoren-wachter Captain Gordon kunnen
vergeten? Nog zie ik hem voor me; dik, stoer,

goedhartig en gastvrij, onverstoorbaar kalm in spreken en
bewegingen — een colossus, waarop regen, wind en storm
even weinig vat hebben als op de rots, waarop zijn vuurtoren
staat. In zijn gezeLschap voelde ik me een beetje als een jon
gen en niet volkomen op mijn gemak. Hoe klein schijnen
de maatschappelijke zorgen en intellectueele ambities van
ons stadsmenschen, wanneer we staan tegenover een natuur-
colossus als Captain Gordon, die als het ware gebeeldhouwd
is door de elementen! Zijn vuurtoren en het daaraan ge
bouwde woonhuis staan op een kale, bleeke rots, hoog boven
de kust, die bezaaid is met rotsblokken, waartegen de golven
zich te pletter slaan. Stug, naakt en onverbiddelijk-eenzaam
is de natuur daar — als iets tragisch, waarvan je terug-schrikt,
maar waarnaar je toch blijft staren en staren als gehypno
tiseerd. Het huis van Captain Gordon ziet er even stug.
uit als de omringende natuur — naakt en harteloos — een
kale, vierkante obstructie in den weg der wilde winden,
die van de Niagara over het groote meer geraasd komen.
§3 Het was op een stormachtigen namiddag in Juli, toen ik
aan de deur van dat huis^ klopte. Ik wilde den
vuurtoren zien en den wachter Captain Gor
don, over wiens avonturen op het water ik ge
lezen had. De Captain opende zelf en liet
me binnen. Het interieur was geheel
buiten verwachting en belachelijk in contrast
met de stugge buitenzijde van het huis. Ik
stond in eenjgezellige, hoogst comfortabele
woonkamer met gemakkelijke fauteuils, een
piano, een Victrola, en eenige lang niet slechte
schilderijen aan de muren. Op een tafeltje
zag ik een boek van Clark Russel en andere
,,sea-stories". §3 Captain Gordon stond te
midden van deze teekenen van civilisatie,
als een reus in een speelgoedwinkel. Ik had
me hem voor kunnen stellen op een rots,
turend naar het wilde water, of in een red
dingsboot, worstelend tegen de golven .... :
maar, behagelijk zittend in een fauteuil met
een boek in zijn hand .. . . neen, dat was een
ongerijmde veronderstelling! SI Het duurde
lang voordat Captain Gordon er toe komen
kon, me mee te nemen naar den vuur
toren, want haast kende hij niet, en hij had
me veel te vertellen over zijn avonturen ge
durende den .Spaansch-Amerikaanschen oor
log in de Philippijnsche eilanden, waar hij als ,,Captain" ge
diend had. Daar was hij eens met dertig soldaten verdwaald
geraakt in de moerassen, en eerst na i8 dagen slaagde hij er in,
zijn regiment terug te vinden. §3 De vuurtoren was niet hoog,
en toch, staande op het balkon, kon ik zien, hoe diep de bran
ding beneden ons was; want niet alleen de hoogte van den
toren, maar ook de rots waarop die stond, scheidde me van
het water. Heel in die diepte zag ik badende menschen. Ik
vroeg den Captain, of het niet gevaarlijk was, daar in die
ontstuimige branding, maar hij lachte en zei: ,,0, als ze
hier baden, binden ze elkaar met touwen vast aan de rots
blokken, zoodat de stroom ze niet weg kan sleepen". S3 Rechts
van ons zag ik op een paar mijlen afstands een donker, drei
gend eiland, bedekt met zóó dichte bosschen, dat het er uit
zag als een drijvend woud. Het water dat ons van dat eiland
scheidde, was onstuimig, en het scheen me onmogelijk het
over te steken in een van de kleine booten, die ik in onze
haven had zien liggen. ,,Dat is Green-eiland", zei Captain
Gordon. ,,Voor ik hier kwam, ben ik daar vuurtorenwachter
geweest. Er woont geen ziel, en voor acht lange jaren waren
mijn vrouw en ik de eenige bewoners van dat eenzame eiland".
S3 ,,Robinson Crusoe" en alle boeken van dien aard, die ik
in mijn jongens-jaren gelezen had, kwamen me voor den geest,
en ik benijdde hem. Maar ik hield mijn mond, want wat voor
ons stadsmen.schen avontuurlijk .schijnt, is voor iemand als
Captain Gordon slechts een natuurlijk en zakelijk deel van het
leven. Misschien zou ons leven in de stad hem avontuurlijk
voorkomen; maar dat hij zoo'n bestaan niet zou verkie
zen .... daarvan ben ik zeker! 03 Ofschoon Captain Gordon
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een eenzaam leven had op Green-eiland ontbrak het niet aan
Soms moest hij midden in den nacht er op uit m

om schipbreukelingen veilig aan land te
brengen Meestal waren het toeristen van Toledo of Cleve-
lan Het tragisch avontuur van z.jn voorganger, ( olonel

'  ' al deze ervaringen. S! Het was
dat den heelen dag

Een hevige

storm zette op, die na eenige ^-rr.e.ne lui een orkaan.

avonturen

kijn redding-sboot.
Meestal

voorganger

Drake, overschaduwt ecliter
oo een Oudejaars-avond, en i- ^
bijna zomersch geweest was, draaide plotseling om. ^

> OD die na eenige minuten groeide tot een orkcUi
niets dan het oorverdoovend

a Op het eiland Put-in-Hay zat
een groepje jonge mannen, die

het oude in het nieuwe jaar
zaten ze om de groote kachel die. zoo-

re lokalen, in hcd midden

DON, DE VUUR
TORENWACHTER VAN PUT-

IN-BAY.

In de donkerte hoorde men
geraas van golven en wind. S
in een van de dorp.s-lokalen
zich voorgenomen hadden, van
te vieren. In een kring
als gebruikelijk in landelijk-publie , , , ■ 1 ♦
van het vertrek stond. Het houten huis schudde in den storm,
en juist wilde men vluchten naar een veiliger plaats, toen
de ramen op-eens verlicht werden door een rossen gloed. De
mannen sprongen op en tuurden naar buiten in de richting
van waar de gloed kwam. §3 Een van hen deinsde terug en
riep in wanhoop: ,,0 God! .. . . mijn vader . . . . mijn
moeder! .... de vuurtoren van Green-eiland staat in brand.
Het was de zoon van Colonel Drake, den vuurtoren-wach
ter van dat eiland, die naar het eiland Put-in-Bay gegaan
was om oudejaarsavond te vieren. Hij wist, dat zijn vader

en moeder en beide zusters alleen op Green
eiland waren zonder eenige hulp, en dat, wan

neer de vuurtoren en het woonhuis afbrand
den, ze dakloos zouden zijn op dat verlaten
eiland, in een orkaan, die de boomen ont
wortelde, en in een ijskouden nacht. ̂  Hij
stormde naar buiten, gevolgd door de ande
ren. Het was bijna onmogelijk, staande te
blijven in dien wind. die met ruw geweld
over het eiland joeg. Maar hij kon zijn weg
vinden in den donker-rooden gloed, clie van
Green-eiland kwam, en eindelijk bereikte hij
uitgeput de kust. S3 Het meer was als een
wilde vuur-zee in dien gloed, en de reus
achtige ijsschotsen sloegen krakend tegen
elkaar met verjiletterend geweld. Het
schouwsjiel was te machtig voor menschen-
oogen. en ontzet hielden zijn kameraden den
jongen Drake terug, die half-gek van wan
hoop, in een boot wilde springen om zijn
ouders ojr Green-eiland te hulp te snellen.
In die kokende zee den o\-ertocht te wagen,
zou een zekere dood geweest zijn. Met ge
weld bracht men hem naar een naburig
boeren-huisje, waar de \Tienden in angstige
sjianning den nacht doorbrachten,wachtend

tot de storm bedaren zou. §3 Den volgenden morgen had de
orkaan zijn krachten verspild, maar het was liijtend koud, en
op het meer waren de ijsschotsen door een dunne laag ijs aan
elkaar vastgevroren. Het was bijna ondoenlijk om over dat
verraderlijke ijs naar Green-eiland te gaan. Maar de jonge
Drakewilde van geen uitstel ineiu' hooren.De zware rookzuilen,
die opstegen van het eiland, bewezen hem, dal de vuurtormi en
het woonhuis van zijn ouclers geheel neergelirand waren,
hij werd gekweld door de ontzettende gi'dachte, dat ze
alleen waren zonder schuiljilaats ol hulji, en in gevaar verkeer
den dood te vriezen. Misschien was het reeds te laat! S3 En hij
besloot den overtocht te wagen met behulp van een slee en
een roeiboot, die de vrienden gezamenlijk over het ijs konden
sleepen. Een giooten voorraad dekens en voedsel namen ze
mee voor de ongelukkigen, die ze hoojrten nog levend aan te
treffen. SI Die tocht naar (ireen-eiland was een strijd tusschen
leven en dood. De golven onder het ijs woelden de ijsschot
sen omhoog, die herhaalde malen onder de voeten \-an de
redders met een oorverdoovend geweld in groote spleten
braken, en dan moesten ze over donkere gapende diejiten van
ijzig water. Sa Eindelijk, na uren van bovenmenscheliik strij
den tegen de vijandige natuur, kwamen ze aan op Green-eiland.
Er lieerschte een doodsche stilte . . . . geen levend wezen was
te zien, en de vrees maakte zich van hen meester dat Colo
nel Drake en zijn familie in den brand waren omgekomen
^ Ze zochten het heele eiland af, tot ze heel onverwacht tus
schen hooge struiken een hut vonden, die vroeger gediend
had als een koestal, en opeens werd de hoop m hen hwendi-

daar misschien haar toevlucht
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VUUR TORENS IN HE T MEER ERIE.Hoe zal ik ooit, terugdenkend aan mijn verblijf op
het idyllische eiland Piit-in-Bay in het meer Erie,
den vuurtoren-wachter Captain Gorden kunnen
vergeten? Nog zie ik hem voor me: dik, stoer,

goedhartig en gastvrij, onverstoorbaar kalm in spreken en
bewegingen — een colossus, waarop regen, wind en storm
even weinig vat hebben als op de rots, waarop zijn vuurtoren
staat. In zijn gezelschap voelde ik me een beetje als een jon
gen en niet volkomen op mijn gemak. §3 Hoe klein schijnen
de maatschappelijke zorgen en intellectueele ambities van
ons stadsmenschen, wanneer we staan tegenover een natuur-
colossus als Captain Gordon, die als het ware gebeeldhouwd
is door de elementen! SI Zijn vuurtoren en het daaraan ge
bouwde woonhuis staan op een kale, bleeke rots, hoog boven
de kust, die bezaaid is met rotsblokken, waartegen de golven
zich te pletter slaan. Stug, naakt en onverbiddelijk-eenzaam
is de natuur daar — als iets tragisch, waarvan je terug-schrikt,
maar waarnaar je toch blijft staren en staren als gehypno
tiseerd. Het huis van Captain Gordon ziet er even stug
uit als de omringende natuur — naakt en harteloos — een
kale, vierkante obstructie in den weg der wilde winden,
die van de Niagara over het groote meer geraasd komen.
SI Het was op een stormachtigen namiddag in Juli, toen ik
aan de deur van dat huis^ klopte. Ik wilde den
vuurtoren zien en den wachter Captain Gor
don, over wiens avonturen op het water ik ge
lezen had. De Captain opende zelf en liet
me binnen. SI Het interieur was geheel
buiten verwachting en belachelijk in contrast
met de stugge buitenzijde van het huis. Ik
stond in een_[gezellige, hoogst comfortabele
woonkamer met gemakkelijke fauteuils, een
piano, een Victrola, en eenige lang niet slechte
schilderijen aan de muren. Op een tafeltje
zag ik een boek van Clark Russel en andere
,,sea-stories". SI Captain Gordon stond te
midden van deze teekenen van civilisatie,
als een reus in een speelgoedwinkel. Ik had
me hem voor kunnen stellen op een rots,
turend naar het wilde water, of in een red
dingsboot, worstelend tegen de golven ....
maar, behagelijk zittend in een fauteuil met
een boek in zijn hand .... neen, dat was een
ongerijmde veronderstelling! SQ Het duurde
lang voordat Captain Gordon er toe komen
kon, me mee te nemen naar den vuur
toren, want haast kende hij niet, en hij had
me veel te vertellen over zijn avonturen ge
durende den Spaansch-Amerikaanschen oor
log in de Philippijnsche eilanden, waar hij als ,,Captain" ge
diend had. Daar was hij eens met dertig soldaten verdwaald
geraakt in de moerassen, en eerst na 18 dagen slaagde hij er in,
zijn regiment terug te vinden. 53 De vuurtoren was niet hoog,
en toch, staande oj) het Ijalkon, kon ik zien, hoe diep de bran
ding beneden ons was; want niet alleen de hoogte van den
toren, maar ook de rots waarop die stond, scheidde me van
het water. Heel in die diepte zag ik badende menschen. Ik
vroeg den Captain, of het niet gevaarlijk was, daar in die
ontstuimige branding, maar hij lachte en zei: ,,0, als ze
hier baden, binden ze elkaar met touwen vast aan de rots
blokken, zoodat de stroom ze niet weg kan sleepen". 53 Rechts
van ons zag ik op een paar mijlen afstands een donker, drei
gend eiland, bedekt met zóó dichte bosschen, dat het er uit
zag als een drijvend woud. Het water dat ons van dat eiland
scheidde, was onstuimig, en het scheen me onmogelijk het
over te steken in een van de kleine booten, die ik in onze
haven had zien liggen. ,,Dat is Green-eiland", zei Captain
Gordon. ,,Voor ik hier kwam, ben ik daar vuurtorenwachter
geweest. Er woont geen ziel, en voor acht lange jaren waren
mijn vrouw en ik de eenige bewoners van dat eenzame eiland".
53 ,,Robin.son Crirsoe" en alle boeken van dien aard, die ik
in mijn jongens-jaren gelezen had, kwamen me voor den geest,
en ik benijdde hem. Maar ik hield mijn mond, want wat voor
ons stadsmenschen avontuurlijk schijnt, is voor iemand als
Captain Gordon slechts een natuurlijk en zakelijk deel van het
leven. Misschien zou ons leven in de stad liem avontuurlijk
voorkomen; maar dat hij zoo'n bestaan niet zou verkie
zen .... daarvan ben ik zeker! 53 Ofschoon Captain Gordon
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■  overschaduwt echter al deze ervaringen, S!Drake,

Coionel

Het was

op een OudeVaars-avond, en het weer, dat den
eest was, draaide piot.<eling om. Een he\ igt

storm zette op, die « eenige minuten groei J
bijna zomersch gewee

niets dan het
zatOp het eiland Put-in-P>ay

mannen, die
nieuwe jaar

jonge

in het

In de donkerte hoorde men
geraas van golven en wind, 5
in een van de dorps-lokalen een groepje
zich voorgenomen hadden, van het oude , , ,,
te vieren, In een kring zaten ze om de groo e r niidden
als gebruikelijk in landelijk-jmliheke lokalen, " ™ '
van het vertrek stond. Het houten luns schudde " / , " rm
en juist wilde men vluchten naar een veiliger pkuits, t c
de ramen op-eens verlicht werden door een '^HgHnP-
mannen .sprongen op en tuurden naar buiten in ' ich g
van waar de gloed kwam, 53 Een van hen dem.sde terug en

in wanhoop: ,,0 (lod!, , , , niijn \ ader , , , , J ^
de vuurtoren van Green-eiland staat in brand.

nep

moeder

DON, DE VUUR
TORENWACHTER VAN PUT-

IN-BAY.

Het was de zoon van Coionel Drake, den vuurtoren-wacli-
ter van dat eiland, die naar het eiland Put-in-Hay gegaan
was om oudejaarsavond te vieren. Hij wist, dat zijn \-adei

en moeder en beide zusters alleen op (jI een
eiland waren zonder eenige hulp, en dat, wan

neer de vuurtoren en het woonhuis afbi and
den, ze dakloos zouden zijn op dat verlaten
eiland, in een orkaan, die de boomen ont
wortelde, en in een ijskouden nacht, 53 Hij
stormde naar buiten, gevolgd door de ande
ren, Het was bijna onmogelijk, staande te
blijven in dien wind, die met ruw geweld
over het eiland joeg. Maar hij kon zijn weg
vinden in den donker-rooden gloed, die van
Green-eiland kwam, en eindelijk bereikte hij
uitgeput de kust, 53 Het meer was als een
wilde vuur-zee in dien gloed, en de reus
achtige ijsschotsen sloegen krakend tegen
elkaar met verpletterend geweid. Het
schouwspel was te machtig voor menschen-
oogen, en ontzet liielden zijn kameraden den
jongen Drake terug, die half-gek van wan
hoop, in een boot wilde springen om zijn
ouders op Green-eiland te hulp te snellen,
In die kokende zee den overtocht te wagen,
zou een zekere dood geweest zijn, Mid gek
weld bracht men luuii naar een naburig
boeren-huisje, waar de \'rienden in angstige
spanning den nacht doorbrachten,waclitend

tot de storm bedaren zou, 53 Den volgenden morgen had de
orkaan zijn krachten verspild, maar het was bijtend koiul, en
op het meer waren de ijsschotsen door een dunne laag ijs aan
elkaar vastgevroren. Het was bijna ondoenlijk om over dat
verraderlijke ijs naar Green-i'iland te gaan. Maar de jonge
Drakewilde van geen uitstel meer hooren.De zware rookzuilen,
die opstegen van het eiland,bewezen hem, dat de vuurtoren eii
het woonhuis van zijn ouders gelieel neergebrand waren, en
hij werd gekweld door de ontzettende gedachte, dat ze nu
alleen waren zonder schuiljdaats of hulp, en in gevaar vi-rkeer-
den dood te vriezen. Misschien was het reeds te laat! 53 En hij
besloot den overtocht te wagen met behulji \-an een slee en
een roeiboot, die de vrienden gezamenlijk over het ijs konden
sleepen. Een grooten voorraad dekens en voedsel namen ze
mee voor de ongelukkigen, die ze hoopten nog kwend aan te
treffen, 53 Die tocht naar Green-eiland was een strijd tus.schen
leven en dood. De golven onder het ijs woelden de ijsschot
sen omhoog, die herhaalde malen onder de voeten "van de
redders met een oorverdoovend geweld in groote spleten
braken, en dan moesten ze over donkere gapende diepten van
ijzig water. 53 Eindelijk, na uren van bovenmenschelijk strij
den tegen devijandige natuur,kwamen ze aan op Green-eiland
Er heerschte een doodsche stilte , , , , geen levend wezen was
te zien, en de vrees maakte zich van hen mee.ster dat Coio
nel Drake en zijn familie in den brand waren omgekomen.
53 Ze zochten het heele eiland af, tot ze heel on\'erwacht tus-
schen hooge struiken een hut vonden, die
h
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De jonge Drake sprong door de
struiken naar die hut, duwde de deur
open en zag zijn vader, moeder en
zusters allen onder een wollen deken
op den grond liggen, zonder eenig
teeken van leven. SI In de grootste
haast gingen de vrienden naar de
plaats waar de brand gewoed had en
haalden eenige nog gloeiende bak-
steenen, die ze in een kring om de
half-bevrorenen plaatsten. De ooren,
armen en beenen van een van de
dochters waren reeds stijf gevroren.
SI Het duurde lang voordat de
familie van Colonel Drake voldoende
hersteld was, om den terugtocht
over het ijs te wagen; maar eindelijk
en na veel inspanning, gelukte het,
hen veilig naar het eiland Put-in-
Bay te brengen. — SI Ik stond op het balkon van den
Put-in-Bay-vuurtoren naar Green-eiland te kijken, toen ik
die geschiedenis hoorde vertellen, en in mijn verbeelding
zag ik alles voor me, zooals het gebeurde op dien oudejaars
avond. De meeuwen vlogen in groote cirkels boven het
eiland, en van verre kon ik de schuimende branding aan de
kust zien als een witte lijn. Het begon te schemeren ... . een
grijze mist verbleekte de kleuren van land en water, en voor
me lag het landschap in droevige verlatenheid. SI Ik nam
afscheid van Captain Gordon, die me uitgeleide deed. En in
mijn hart benijdde ik hem, omdat hij daar steeds zou blijven,
in die natuur, die ik lief had, terwijl ik weer terug zou moeten
naar de gehate stad. Hen'ki Schui.tzh.

{•oto R. Tepe.

BLAUWE REIG

Vogelfotografie op het eiland Texel.IN het gure voorjaar van 1926 bezochten we, na een
afwezigheid van twintig jaar, weder het eiland ïc.xel,
waar onze voornaamste werkzaamheden zouden bestaan
uit het in beeld brengen van die Texelsche vogels, waar

van ons de nesten zouden kunnen worden aangewezen. Al
vorens echter daarmede een aanvang te maken, brachten
we een bezoek aan den boschwachter van het Staats-
boschbeheer op Texel, ten zijnen huize te de Koog, waar
we met de grootste gastvrijheid werden ontvangen. S3 Tus-
schen twee haakjes zij hier vermeld, dat men, om toe
gang te verkrijgen tot de op Texel gelegen terreinen,
staande onder het Staatsboschbeheer, vergunning moet
aanvragen bij den houtvester van het Staatsboschbeheer
te Utrecht, welke vergunning in de meeste gevallen wel
willend wordt verleend. S! Weldra bewogen we ons nu
per fiets in de richting der Koogsche en Eierlandschc duinen,
die wij echter niet zonder moeite bereikten, omdat we, ge
komen aan den voet der duinen,
onzen verderen weg, met de fiets in
de hand, te voet moesten vervolgen
en genoodzaakt waren telkens land
hekken van weilanden, waarin vee
liep te grazen, te openen en te
sluiten, wilden wij op de meest ge
makkelijke en ook meest vlugge
wijze den duintop bereiken, dien we
voor ons eerste duinbezoek hadden
gemeend te moeten beklimmen. 83
Niet lang behoefden we daar op dien
fraaien duintop, die ons een heerlijk
panorama deed aanschouwen, te
wachten, of we maakten er kennis
met den bewaker der duinen, tevens
onbezoldigd rijksveldwachter, die
ons naar onze vergunningsbewijzen
kwam vragen, welke in volmaakte
orde werden bevonden. Met groote
ambitie en hulpvaardigheid heeft
deze beschutter, die tevens een
groote natuurliefhebber bleek te zijn,
ons gedurende ons verblijf alhier ter
zijde gestaan en ons^ in de fraaie
Eierlandsche duinen tal van vogel
nesten ter bezichtiging en vele ook
ter in-beeld-brenging aangewezen. SI

Foto /?•

ER OP DEN HORST HARE JONGEN KOESTEREND.

Allereerst genoten we in zijn gezelschap van den iioogen duin
top af, daar 7zo/geheeten, nog eenigen tijd van een impo.sant
gezicht op een midden tusschen de duinen gelegen meertje, ge
naamd De Muy, waarin zich vele diverse vogels bewogen en
eenige paren Blatiice Reigers hunne nesten hadden gebouwtl.
Ook Lepelaars hadden zich daar huiselijk ingericht. Hoevele
paren er echter broedden, was niet uit te maken, omdat het ter
voorkoming van mogelijke storing, verboden was hunne nest
plaatsen te naderen. Eens zagen wij er twaalf bij elkaar in
het water staan, waaronder er zeker ook wel geweest zullen
zijn, die in het Zwanenwater te Callantsoog liet broedings-
werk verrichtten en om zich te verzetten een uitviuchtje naar
Texel hadden gemaakt. 83 Eene tweede, minder algemeen
voorkomende vogelsoort, waarvan eenige exemplaren in het
meertje rondzwommen en telkens onderdoken, om naar voor
hen geschikt aas te speuren, was de Geoorde T'nitf, die er wel
licht ook jongen had te verzorgen. Wondermooi waren de
vele Bergeenden, die zich in en bij het meertje ophielden,
maar nog veel fraaier en kleurenrijker deden deze zich aan
ons voor, wanneer ze, in een duinpan zich ophoudend, plot
seling vlak voor ons opvlogen en onder luid gekwaak hare
vlucht voortzetten. Deze prachtige eenden alleen reeds zijn
een reis naar Texel waard. Ook gewone Enten en Dodaar.sjes
zullen zich wel in dien grooten plas hebben opgehouden, al
hebben wij daarvan geen exemplaren kunnen waarnemen.
Wel zagen wij er ook de fraaie Maniclmeenwen, en ook Zilver
meeuwen, die er wel niet broedden, maar er toch geregeld
eenigen tijd vertoefden. Het spreekt wel van zelf, dat ook di'
Meerkoet er door verscheidene e.xemplaren vertegenwoordigd
was, maar in welken plas zou deze zwarte vogel met zijn
witten voorhoofclsbles niet broeden en voorkomen? 83 In
de onmiddellijke omgeving van de Muy, op moerassige plek
jes, waarop men dikwijls den voet niet kan zetten zonder
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dezen aan cene inundatie bloot te stellen, nestelt en broedt
de Watersnip en deze was de eerste vogel, dien we, in den
goeden zin van het woord, op onze jacht met de camera
hebben buit gemaakt. Zij was het, die gewillig en zonder
vrees tot haar nest, waarin zij vier eieren had gelegd, terug
keerde, toen onze camera — gehuld in doeken en met dorre
en groene takjes bestoken, ten einde zoo min mogelijk een
voorwerp van angst voor liaar te zijn — er op korten afstand
bij stond. Van een verder gelegen punt af konden we dan
ook weldra eenige opnamen van dezen overigens vrij schu
wen, thans echter vertrouwelijken jachtvogel tot stand
brengen. Ook gewone Wilde Eenden en Slobeenden be
volkten den plas, terwijl er boven eenige Vischdieljes en
Moeraszivalinven, speurende naar vischjes en naar diverse
waterinsecten, heen en weer vlogen. Een van de reigernesten,
dat dicht bij den kant van den plas was gebouwd en dat half
wassen jongen bevatte, was door ons uitgekozen, om daarop
te trachten een der oude blauwe reigers met de camera te
verrassen. Toen deze,j verborgen onder doeken en bestoken
met riet en dunne takjes, er een dag en een nacht had ge
staan, waren de oude reigers er voldoende aan gewend ge
raakt, om zonder vrees er voor, hun nest te naderen, en ge
lukte het ons in den vroegen morgen eene opname te doen
van één der oude reigers, zittend op het nest, zijne jongen
verwarmend. Meer binnen

waarts in de vele weilanden,
die door duinen werden inge
sloten, troffe we de nieesten
weidevogels aan. \'oorai vele
Tiireliiiirs en (indtos hadden

daar, in het hcjoge gras, hare
nesten gebouwd. In een nest
met eieren van een Tureluur,
waarbij wij de camera hadden
geplaiitst, troffen wij den vol
genden dag jonge Tjerken,
zooals Tureluurs o]) Te.xel ook
wel genoemd worden, aan.
Deze u'aren gedurende den
nacht het ei ont\'hiciit en

liepen nu reeds in de buurt
van hun nest rond. \'an dezi',
na ze weer even in het nest

te hebben gezet, eene opname
te doen, was maar een oogen-
blik werk, maar den ouden
Tjerk konden we helaas niet
meer vereeuwigen, daar zijne
vlugge jongen, met hem, een
goed heenkomen zochten en
het nest in den steek lieten.

SI Dat gelukte ons beter met
een Grutto, die op Texel meestal Marei genoemd wordt en die
ook midden in een weiland zijne eieren bebroedde. Hij .scheen
echter het eenoogige monster, dat zijn nest en zijne eieren aan
houdend bedreigde, aanvankelijk geen vertrouwen te .schenken,
want in den beginne liep hij op eerbiedigen afstand er van in
liet weiland heen en weer en vloog er herhaaldelijk overheen,
om te zien, wat deze ongewone drukte bij zijn"nest eigenlijk
wel te beduiden had. SI Een vogelliefhebber, die de vogels uit-
noodigt voor hem te willen po.seeren, mag echter tegen geen
moeite opzien. Daarom werd het trektouw, dat aan den
sluiter bevestigd was om eene opname mogelijk te maken,
veel verder, tot aan het uiterste einde uitgelegd en nam een
der onzen er bij plaats. Ook toen echter was de Grutto nog
niet te bewegen zijn nest te naderen en was goede raad dus
duur. Eerst toen het trektouw tot op eens zoo grooten afstand
was verlengd en een der onzen op nog grooteren afstand op
een hoogen duintop was gaan zitten, zoodat hij vandaar uit
met z'n kijker de geheel situatie kon overzien, terwijl in het
weiland geen enkel menschelijk gedoe meer plaats had, eenst
toen waagde het onze Grutto, na eerst nog herhaalde malen
om zijn nest te zijn heengeloopcn, op zijne eieren plaats te
nemen en wist onze ijverige wachter en helper, door zonder
door den Grutto te worden gezien op handen en voeten naar
het trektouw te kruipen, eene opname van den broedenden
Grutto tot stand te brengen. SI Wat een moeite, zal wellicht
menigeen bij zich zclven denken en wat een groote dosis ge
duld heeft men er toch voor over, om zoo'n doodgewonen
vogel, die, behalve op Texel, ook overal elders in weilanden
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en op heidevelden voorkomt, te loiogiaieeic-iu Maar
het dan geen groote voldoenmg voor een natuur- en
minnend hart, waar het ook zij, alles aangewend te hebben
om een onzer fraaiste weidevogels bij zijne intmmste bezig
heid met de camera te hebben kunnen vereeuwigen.^ S! .Vet
meer over de Koog onzen weg kiezend, daar deze ons al te
omslaclitig en te moeilijk berijdbaar voorkvyam, maar langs
den Eierlandschen grintweg, door den poldei W alenburg,
bereikten wij de meeste der volgende dagen nabij de Hoeve
's Hertogenbosch, het duinterrein te Zuid-h.ierland dat we
voor onze vogelfotografische werkzaamheden hadden uit
gekozen. Niets, geen .storm, geen regenbuien, kon ons weer
houden dit vogelparadijs bijna eiken dag met
te vereeren. S! In de duindoornstruiken, die hier,
als in onze gehcele duinstreek, talrijk vertegenwoordigd
zijn, broeden ook vele kleine zangvogels, die even goed
als alle andere daar voorkomende vogels onze volle aan
dacht en belangstelling in beslag namen. Wel het meest
Grusinusscheu, Kneutjes, Paapjes, Rictijorzen en Gras-
piepers, maar ook IHeizan^crs en zells enkele paien Sprink-
iiaanrieizcingers bouwen er hunne nesten en biengen er jongen
groot. N an een /vhtVgo/vs, wier nest met eieren we er luidden
gevonden, waren de fraaie eitjes den volgenden dag door
rooftuig buitgemaakt. We vonden echter nog een nest met

kleine, nog kale jongen van
dezi' buitengewoon fraaie
Gors, waarvan zoowel het
wijfje iils het veel fraaiere
inainu-lje zoo vriendelijk was,
tijdens het voi'di'reii lumner
jongiTi, even oji het nest voor
onze camera te po.seeren. SI
Een dag hebben we ook door
gebracht in ilen Polder Wa
lenburg, waar ons door den
bewaker dezer uitgestrekte
gronden de nesten van di\"erse
weidevogels werden aange
wezen. l)aar hebben we, tus-

sehen talrijke regenbuitjes
door, (k'ii sierlijken, zwart
bonten Kluit, die op Texel
..Kluut" wordt genoemd, in
beeld kunnen brengen, in
diverse houdingen, zittend op
z'n nest met eieren. Kent ge
hem soms nog niet, den lang-
jjootigen stcltlooper met den
kleinen kopenden naar boven
omgebogen, dunnen .snavel?
Ook hij is zeer zeker eene reis
naar Te.xel volkcmien waard,

maar ge kunt hem ook dichterbij, aan den Hoek van Holland
aantreffen, terwijl hij ook op het Zeetiw.sche eiland Schouwen
vrij talrijk voorkomt. Ook brachten wc, rijdend in weste
lijke richting, een bezoek aan de zctogenaamde Dennen,
een groot comple.x Oostenrijksche dennen (Pinus atis-
triaca en Pinus Laricio), daar voor jaren door het Staats-
boschbeheer geplant, die thans eene zeer aanzienlijke
hoogte hadden bereikt en een sieraad vormden van de
geheele streek en vooral van den weg, waarlangs een fraai
en goed onderhouden fietspad voert naar de woning van
een Voorwerker, gelegen aan den voet der duinen bij de
zoogenaamde Eontijusnol. Hier zou men zich wanen niet meer
op liet eiland Texel te zijn, zoo geheel anders doet het land
schap zich daar aan ons voor. Ook geheel andere x'ogels, als
in duin of weiland, lieten zich hier zien en vooral hoo'ren.
Eitisjcs en Roodl/orstjes zongen er hunne mooiste wijsjes.
.Merel en ZauNijster bleven daarin niet achter, maar ook de

vergastte er ons op hare heerlijkste melodieën,
een lust was een wijle te luisteren SI In dé

\ oorwerkcrswonmg stalden we onze fietsen, w aarna we ons te
voet \-andaar naar de zoogenaamde W'c-sten begaven dat zijn
de W'estduinen, waar we een bezoek brachten aan de groote
/üverinccuurn-Kolonie, die naar ruwe schatting wel drie
honderd p-aren /ilvenucemeen telde. Het sprak wel haast van
zelf, dat we bij het aanschouwen van al die vele Zilvermeeu-

erg verlangend waren, een xan deze fraau- smette-
\ogels oji of bij het nest te fotografeeren en daarom

plaatsten we onze camera na een kort overleg bij een der vele

Nacliteijaul
waarnaar het

wen

looze
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nesten met eieren dezer meeuwen
soort, die we daar overal in liet
rond aantroffen. Onze camera lieten
we daar op goed vertrouwen, ook
gedurende den nacht, bij het meeu
wennest achter, met de bedoeling
de broedende Zilvermeeuw er aan
te laten wennen en zoodoende de
kans te krijgen er den volgenden
dag eene opname van te kunnen
doen. Wc hebben in de Westen den
volgenden dag erg lang moeten
zoeken vooraleer we onze camera,
weer in het oog kregen, verscholen
als ze was in eene vrij diepe duin
pan. SI Toen we dan eindelijk het
verloren schaap weer onder ons be
reik hadden, koesterden we de stille
hoop, dat we bij het bij uitzondering
fraaie en zonnige weer, de Zilver
meeuw bij wier nest de camera dien
nacht de wacht had gehouden,
weldra op of bij haar nest zouden
kunnen in beeld brengen. IJdele
hoop bleek dat echter te zijn. Den geheelen, langen dag,
tot zes uur in den namiddag, hebben we er vertoefd, ge
zeten op een hoogen nol, dicht bij zee en gewapend met
twee goede kijkers, onder het bereik van het trektouw,
dat aan den sluiter verbonden was, steeds loerend en glurend
naar het meeuwennest. Wel zagen we nu en dan de Zilver
meeuw, aan welke het nest scheen toe te belmoren, bij het
nest komen en er om heen loopen, zonder meer eciiter. Op
haar nest met eieren plaats nemen of er vlak bij gaan staan,
deed ze nu eenmaal niet, zoodat we dien dag geheel onver
richter zake en vermoeid door het torsen der zware fotogra
fische bagage door de duinen, naar ons hotel te den Burg zijn
teruggekeerd.
{Wordt vervolgd). R. Tepk.

REN ATA DJ FRANC/A.
Uit het Poolsch van

12) KAZIMIERZ CHLEDOWSKI.
O

(Vervolg.)IN dezen tijd, waarin Renata geheel opging in deleer van
Calvijn, bezocht Paul 111 Ferrara (22 April 1543). De paus
vertrok uit Rome om Karei V te ontmoeten: hij wilde
van dezen het hertogdom Milaan voor zijn zoon Pier Luigi

of voor zijn kleinzoon Octavo vragen.
De keizer was reeds in Genua geland
en bevond zich op weg naar Bologna.
De pogingen van den paus bleken
echter vergeehsch te zijn geweest,
maar omdat hij toch al te Bologna
was, nam hij Ercole's uitnoodiging
om naar Ferrara te gaan gaarne aan,
temeer daar hij daarmede een twee
ledig doel hoopte te bereiken; ten
eerste wilde hij van Ercole 50.000
scudi leenen en daarenboven kennis
maken met Renata's dochters, van
wie hij er een tot vrouw van zijn
kleinzoon Orazio Farnese wenschte.
SI Voor de ontvangst van den paus
was Renata naar Ferrara overge
komen. Zij begaf zich naar Paul 111
in een schitterenden draagstoel, ge
volgd door zeventig dames uit de
voornaamste Ferrarische families,
allen gekleed in zwarte met zilver
geborduurde gewaden, op paarden
met zwart-zilveren tuigen gezeten.
De leerlinge van den ketter Calvijn
kuste den schoen van den paus, die
haar een kostbaren diamant en een

uit diamanten vervaardigde lelie
bloem ter waarde van vijftienhon
derd thalers ten ge.schenke aanbood.
Op verzoek van Renata ontbood

Foto F. T'epe.

BROEDENDE SLOBE

Foto R. Tepe,

NEST M

END IN DE ZUID-EIERLAND.SCHE 'DUINEN OP TEN EI..

verder de paus een non van de orde der Augustijnen, ge
naamd Suranna, naar Ferrara, die in het hertogelijke paleis
zou wonen om de jonge vorstinnen de borduurkunst te
leeren. Paul 111 nam elke gelegenheid te baat om de
hertogin zijne bijzondere genegenheid te toonen en ging
daarin zelfs zoover, dat hij, om haar aan de vervolging der
inquisitie te Ferrara te onttrekken, een breve uitvaardigde,
waarmede hij haar onder de onmiddellijke bescherming van
hem zelf en van de groot-inquisiteurs van het Sant'Officio
stelde. Renata kwam daardoor in een zeer uitzonderlijke ver
houding tot de inquisitie te staan. Als aanleiding voor deze
pauselijke begunstiging werd in de breve Renata's bijzonder
vrome levenswijze genoemd en de bewezen oprechtlieid van
haar geloof, redenen waarom zij verdiende met rust gelaten
te worden en niet blootgesteld te zijn aan de onnoodige con
trole der inquisitie. Dientengevolge konden noch dc inquisi
teurs te Ferrara en Bologna, noch de bis.schoppen of de pause
lijke legaten zich met liaar godsdienstige aangelegenheden
bemoeien, zoo ze zich niet den pauselijken banvloek op den
hals wilden halen. Deze breve, op verzoek van den Franschen
amba.ssadeur te Rome zonder voorkennis van Ercole uitge
vaardigd, was feitelijk tegen den hertog gericht, omdat hij
niet genoeg consideratie toonde jegens de dochter van een
Franschen koning. Voor den paus gold echter in de eerste
plaats zijn wensch om Renata op zijn hand te krijgen en

ET EIEREN FAV DE SLOBEEND (TEXEL).
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haar ertoe te brengen om in eene verbintenis tusschen
haar dochter Anna en Orazio Farnese toe te stemmen. Er
was temeer aanleiding om bij Renata voor dit plan steun te
zoeken, omdat Ercole tegen dit huwelijk was; deze wist maar
al te goed, dat zulk een verwantschap met den paus, zoolang
deze leeft, zelden iets goeds opleverde, maar na zijn dood
altijd nadeel berokkende. Ercole, die natuurlijk niet open
hartig een weigerend antwoord aan den paus kon geven,
bediende zich van uitvluchten om zoolang mogelijk de be
slissing uit te stellen, tot het onverwachtsch overlijden van
den paus hem uit deze moeilijkheid bracht. SI Wij mogen
niet aannemen, dat de deemoedigheid van Renata tegenover
den paus geveinsd was, om zoo bovengenoemde breve te
verkrijgen. In dien tijd toch poseerden alle hooggeplaatste
vrouwen, zooals Renata, de koningin van Navarraen een tijd
lang Colonna, ,,alszeer onderdanige dochters" van den Heiligen
Stoel, al trachtten zij met alle haar ten dienste staande mid
delen verbeteringen in te voeren, ,,die het geloof en de Kerk
ten goede zouden komen". De grens tusschen wat de Kerk
gedoogde en wat ketterij werd genoemd, was nog zeer vaag. §3
Gezien de groote genegenheid, welke de paus voor Renata
getoond had, was er geen aanleiding meer haar naar Con-
.sandolo terug te zenden om tot inkeer te komen, want de
paus zelf beschermde haar tegen elke verdenking van heresie.
Zij zou dus te Ferrara blijven, maar dan was het hoog noodig
om de Pons te verwijderen, wat Ercole op zeer energieke
wijze deed. Hij had de Pons terwille van Frans I langen tijd
geduld, maar tenslotte kreeg hij genoeg van de verwaandheid
en de intriges van den Franschen spion, zoodat hij ertoe kwam
Renata te verzoeken den Franschman uit haar dienst te ont

slaan, temeer daar deze hem tot het voorwerp van lasterlijke
praatjes maakte. Renata wees dit verzoek wel van de hand,
maar het echtpaar de Pons gevoelde zich toch niet meer
veilig te Ferrara en vertrok daarom in 't geheim naar Venetië.
Frans I verweet den hertog, de verdiensten van de Pons niet
naar behooren beloond te hebben, maar inplaats van te ant
woorden op 's konings brieven liet Ercole het huisraad en de
kleeren van het echtpaar in beslag nemen onder voorwendsel,
dat het aan Joodsche geldschieters nog schulden te betalen
had. Kort na haar vertrek overleed mevrouw de Pons en
spoedig daarop trouwde haar man met Maria de Monchenu,
die zeer vurig Katholiek was en hem zoo onder haar in
vloed bracht, dat hij een volijverig dienaar der Kerk werd
en als Fransch gouverneur te Saintonge de Protestanten

op barbaarsche wijze vervolgde. SI Na het vertrek van
mevrouw de Pons voelde Renata zich zeer eenzaam en

wendde zich daarom tot de koningin van Navarra om
haar eene opvolgster aan te wijzen. De koningin zond
haar mevrouw de la Roche, die, zof)als Drantome het uit
drukte, ,,erg naar Luther rook". Hoewel deze dame van
tevoren was gewaarschuwd in Ferrara geen mond, geen oogen
en geen ooren te hebben, toonde zij al heel spoedig een in
trigante te zijn, die aan het hof groote ergernis wekte, zoodat
Ercole haar al binnen een half jaar naar l^rankrijk moest
terugzenden. Na deze teleur.stelling zocht Renata geen Fran-
sche eeredame meer, maar koos voor deze betrekking Olvmpia
Morato, die reeds sinds eenige jaren te h'errara in hofdienst
was. Olympia was de docliter van den Ferrarischen humanist
Pellegrino Morato, die volgens het gebruik van de toenmalige
professoren, een Latijnschen naam had aangenomen en zich
Fulvio noemde. Hij was reeds tijdens Alfonso II leeraar van
diens jongere zoons Ipolitto en Alfonso, maar moest uitwij
ken, omdat hij te veel met Luther's leerstellingen sympathi
seerde. In 't jaar 1534 veroorloofde Ercole hem terug te ko
men, maar Morato loochende daarna zijn reformatorische ge
voelens in 't geheel niet, integendeel, zijn huis te Ferrara
werd de plaats van samenkomst voor alle \'ij ancien van den
paus. Tot zijn voornaamste vrienden behoorde de ketter Cu-
rion, een letterkundige en humanist van groot talent en met
buitengewoon aangename manieren. Hij was aan Renata's
hof een graag geziene persoonlijkheid, waardoor liet hem mo
gelijk was om de hoogst beschaafde en ontwikkelde dochter
van zijn vriend, de jeugdige Olympia, een plaats aan het hof
te bezorgen. Reeds op vijftienjarigen leeftijd sprak en schreef
Olympia voortreffelijk Italiaan sch, Latijn en Grieksch,
zij maakte \erzen en vertaalde toen reeds Homerus en \ er-
gilius. Bovenal onderscheidde zij zich door goedheid en be-
scheidenheid, waardoor zij zich algemeen zeer bemind maakte.
Zij was aangenomen als gezelschapsjuffer voor Renata's
oudste dochter, maar al heel spoedig werd zij de leermeesteres
der jongere vorstinnen, Liicrezia en Leonora. De vorstinnen
studeerden klassieke talen; Olympia las met haar de ,,Rhe-
torica" van Aristoteles, de werken van Ptolemaeus, van
Cicero en Ovidius, en van de nieuwere auteurs de geschriften
van hmasmus van Rotterdam, terwiil zij uit \'enetië voor
haar leerlingen de sferen van Proclus en een globe
mapponiondo", liet komen.

,,un

[Wordt vervolgd.)


