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De Straat van de Fluitspeelster
25) door H. de Vere StacpooleEen oogenblik leek het Diomedes alsof een ijskoude

hand zich om zijn hart had gesloten; toen meende hij
weer de woorden te hooren, die hem dien geheelen
dag vergezeld hadden met koesterende warmte:

,,Wacht vanavond aan de overzijde der straat en als de
maan de deur beschijnt, zal zij zich voor je openen".

Hij luisterde naar die woorden en wachtte tot de maan
de deur bescheen.

Hij zag de koperen .spijkerknoppen, waarmee de planken
bevestigd waren — het licht was zoo schitterend, dat hij zoo
duidelijk, alsof het dag was, de verf van het hout kon onder
scheiden; toen verliet hij zijn schuiljrlaats, stak de straat
over en bleef, vlak voor de deur, staan luisteren.

Hij wist, dat erachter een gang lag en dat die gang leidde
naar een steenen trap en die trap naar haar kamer. Zij kon
nu wellicht oj? de trap staan — aarzelend blijven staan, in
tweestrijd, geslingerd tusschen liefde en vrees.

Hij klopte zachtjes op het hout; en als antwoord op zijn
kloppen klonk een luid gelach.

te slaan en zich met geweld den weg tot de woning te Ijancn.
Het ging voorbij; en een uur lang bleef hij m de schaduw
aan de overzijde verborgen zitten, loerend en wachtend
hopeloos en toch hopend. Toen hielden de stadsgeluiden
langzamerhand op; en nu klonk uit de verte van den nacht
een geluid, kil als de stem der onverschilligheid, alle hoop
vernietigend — het kraaien van een haan.

DERDE DEEL

de poort van mvstae

EERSTE HOOFDSTUK

Wie in het Noodlot gelooft, schept zijn eigen Noodlot.
De kinderen liepen naar school in het licht van den vroegen

troepen; en het geluid hunner stemmen werd
door den wind van straat tot straat gevoeid. Mannen, die
manden droegen \'ü1 levende kwartels, mannen, die karren
voerden, beladen met de produkten van den landbouw; vrou
wen, gebogen onder den last van groenten, bloemen tm vruch
ten, visch uit de havenstad t^n rozen van leleusis, allen stroom
den zij Athene binnen door de Piraeïsche en Acliarnische
poorten.

Als gij van den in zonnegoud badenden Acropohs hadt neer
gekeken op de stad, zou het tooneel zich voor uw oogen ont
rold hebben in een put van schaduw, doordat onder de zon
overgoten daken de nacht nog vastgeklemd zat tusschen
de nauwe straten; gij hadt de groote sikkel-vormige straat
der Driepooten gezien, de eene helft wit, de andere helft zwart;
de Agora ledig, behalve de donkere schaduwen der platanen
en standbeelden; en achter de stadsmuren, als sporen van
sneeuw onder het schitterend blauw van het uitspansel, de
graven, die de wegen aanduidden, welke naar het ojien veld
leidden.

Maar bovenal zou uw aandacht zijn geboeid door de mon-
schenmenigte aan de poorten, vooral aan de Piraeïsche Poort,
waar Diomedes, die op hetzidfde paard zat, dat hijgisteren
bereden had, geduldig zijn weg zocht door de menigte.

Gij zoudt op zijn gezicht niets hebben kunnen lezen van
de gebeurtenissen van den vorigen nacht. Dat gezicht zon fijn
besneden, zoo goed in staat de imlrukken van den geest weer
te geven, kon alles intdrukken, maar zon nooit eigwii pijn of
leed verraden.

Tot nu toe had hij do gaven der hhirtuin m^t beidi' handen
gegrepen; de goden hadden hem alles g(\ge\(m en hij had hun
gaven zonder dank aanvaard, daar hij niet in ze geloofde of
zich niet de moeite nam te gelooven; en nu de goden hem
den rug hadden toegekeerd, nu zij hun geldkisten voor hem
hadden gesloten, zijn vrienden van hem hadden verkoeld
en zijn vijanden verbitterd, hem de Liefde getoond hadden
en den weg erheen voor hem versjierd, nu vervloekte hij ze
niet, daar hij niet in hen geloofde.
Maar diejT in zijn hart, overgeërfd uit bronnen, ouder dan

de dagen van Priamus, huisde een vast geloof in het Noodlot
en een bijna onnatuurlijk vermogen om zonder murmureeren
alles te aanvaarden uit die kille handen.

Hij was voor het aanbreken van den dag in zijn huis terug
gekeerd, teleurgesteld, tot in het hart verkild, versuft als
door een slag. Hadden (ivges' bedienden hem aangevallen,
zijn kleederen verscheurd, modder ojr hem geworjxm, dan
nog zon die smaad hem aangedaan hem minder diep hebben
getroffen dan de zwijgende bespotting van de gesloten denr.

Zelfs terwijl hij nu, buiten de poort gekomen, inderichting
der havenstad reed, stond die deur nog voor liem. Ze was
een obsessie geworden, een symbool, een voorteeken: doof,
blind, stom en hem scheidend van dat andere wezt
bestaan nu zijn leven belieersclite.

■v.en, wier

Een troepje jongelui, gevolgd door slaven, die onaangesto
ken toortsen droegen, was de straat in gekomen. Hun gelach
wekte de echo's en toen zij langs Diomedes liepen, die zich
in zijn schuilplaats had teruggetrokken, begonnen zij te
zingen. Toen verdwenen zij en weer .sloop hij naar de deur.

Dezen keer klopte hij luider, luisterde en toen hij geen
enkel geluid vernam, duwde hij tegen de deur. Ze was onbe
wegelijk als een muur.

Hij wendde zich af en een waanzin maakte zich van hem
meester, die hem aanspoorde om aan de hoofddeur te klop
pen, den portier naar buiten te lokken, hem zoo noodig neer

Bij het ochtendkrieken had hij Xanthias naar het huis
van den Metcck gestuurd om Gyges te verzoeken zonder
verwijl bij hem te komen. Hij had het wanhojiige besluit
opgevat den bankier m zijn vertrouwen te nemen ■ we', het

iBj in staat was helder te denken,teiwijl hij toch heel goed zijn eigen j'ositie als burirei van
Athene en (,yges jrositie als vreemdeling kende '

Nantliias was teruggekomen met de boodschap dat de
„e„

..IS do Liofdehot oord,nul oorhl.mlt, srlionkt do nutuur, cm luntr sdiep-
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selen te beschermen, Inin het instinkt. Dat instinkt zei Dio-
mecles, dat Gyges niet alleen dien nacht in Athene had door
gebracht, maar dat het zijn hand was geweest, die de deur
had gesloten.

Hij ging nu naar den Piraëus om voor zichzelf te bewijzen,

n  ongeloof gegrond was.Bevochtend was helder en vroolijk, toen hij de poort van
den Piraëus doorreed en de breedo, zonnige straat van Hermes
111 kwam. Het had honderden mijlen van Athene af kunnen
zijn, zoo verschillend waren de straten, de menschen, die men
er ontmoette, zelfs de lucht, die men er inademde. De Piraëus
had zijn eigen geuren; de lucht van gezaagd dennehout, pek,
zee-zout, dit alles werd meegevoerd door den frisschen zee-bries;
zelfs in de straat van Hermes kon men soms het krijschen
der meeuwen in de haven, het hameren in de dokken en
de geluiden der kaden hooren.
De Piraëus was niet slechts een haven-, maar (rok een

zakenstad. Voor iedere drachme, die in Athene van eigenaar
verwisselde, gingen er zoo vijf in den Piraëus. Hier hadden de
korenkoopers, de groote bankiers en de grossiers in levens
middelen hun kantoren. De kaden der havens van Munychia
en Zea waren kleurig en geurig en druk door hun handel;
olijven, vijgen, olie, koren, tapijten uit Sardis, specerijen uit
Egypte, wijn van Chios en Lesbos^), kaas van Lemnos'),
reukwerken en cosmetica, metaalarbeid uit Egina -), dat
alles werd hier uit de schepen ontladen, of lag opgestapeld
in de pakhuizen langs de kaden. Aan de andere zijde van
het schiereiland bood de Groote Haven, een halvcn mijl breed
en bijna een mijl lang, ligplaats aan de oorlogsvloot, waarvan
een deel het anker had laten vallen in het blauwe water,
een deel gemeerd lag aan de kade, terwijl sommige schepen
heelemaal op het land getrokken waren en in overdekte boot
huizen geborgen lagen.
Diomedes reed nu uit de Straat van Hermes de straat

van Zea in. Hier had Gyges zijn kantoor en alsof de godheid,
die de gebeurtenissen bestuurt, hem tijd en moeite wou be
sparen en hem niet in het onzekere wou laten, zag hij juist
in een deur ter rechterzijde van de straat Abbas staan, den
bediende van Gj'ges; dezelfde, die hem in de Agora van zijn
tafel van geld had voorzien.
Diomedes trok de teugels in en sprak den klerk aan zonder

af te stijgen.
,,Dat treft. Kunt ge mij het kantoor van Gyges wijzen ?"
,,Dit is zijn kantoor".
,,Ik moet hem spreken".
„Hij is er niet".
,,Is er niet ? Waar is hij dan ?"
,,In Athene".
,,Heeft hij hier niet den nacht doorgebracht !"
,,Neen; hij is nog in Athene".
,,Maar in Athene zeiden ze, dat hij hier den nacht heeft

doorgebracht".
De ondoorgrondelijke gaf geen antwoord.
,,Komaan, wat is daarop uw antwoord ?"
,,Ik weet er niets van — ik ben slechts zijn bediende".
Diomedes bedwong zijn toorn. Het was weer evenals bij

de deur — de hinderpaal, doof, blind en stom, die het Nood
lot voor hem had opgericht
,,Komt hij vanmorgen nog hier ?"
,,Ik weet het niet".
,,Kan ik hem misschien bij zijn tafel in de Agora vinden ? '
|,'lk weet het niet".
,,Heeft hij u bevolen zijn gangen geheim te houden
"nij heeft mij niets bevolen".
iiWelnu, dan kunt u mij ook, zonder hem ongehoorzaam

te zijn, zeggen, waar ik hem vinden kan. Komaan, ik zal
uw handen met zilver vullen .

,Ik weet niets, hoe zou ik u dan iets kunnen vertellen ?
, Je liegt", zei Diomedes.
Hij gaf zijn paard een ruk en reed weg.
Hi was naar den Piraëus gegaan om zekerheid te hebben,

dat Gvgps hem bedroog en nu hij die had, was het hem, alsof
hii het pas ontdekt had. Het optreden van den klerk, op
het brutale af gaf hem ten volle dat gevoel van uitgestooten
te ziin dat sinds het gebeurde van gisteren m het Lyceum,
steeds'sterker was geworden. Het was, alsof hij plotseling
door een tooverstaf was aangeraakt, die zijn vrienclen had
verkoeld, zijn vijanden verbitterd, onzichtbare hinderpalen
^"Eil7iul(Mi in de Kseïsche zee. z) Ken der Spuradisclio eilanden in de
Saronische yulf. (Golf e. E(;ina).

had opgericht tusschen hem en zijn h.eftigste verlangens,
hem geteekend had als iemand, die alleen stond en dien men
mijden moest.
Het was al maanden geleden begonnen; met het verdwijnen

van zijn vermogen, was het gegroeid. Hippias, sprekend na
mens zijn vrouw, had het verklaard; maar den boozen geest,
die in zijn verbeelding huisde in de straat van de Muitspeel-
ster, was het toebedeeld het hem ojj de bitter.ste wijze te
doen gevoelen; hem,het schejisel te toonen. dat hij beminde
en de gansche wereld te plaatsen tusschen hem en zijn ziels-
begeerte. Dat Gyges' hand hier had ingegrepen, dat Gyges
zou doen, wat in zijn vermogen was, om hem tegen te werken,
daarvan was hij overtuigd en even zeker was hij ervan, dat
de wereld partij zou trekken voor Gyges.
En er was niemand, die hem kon helpen. Pasion, dien hij

als zijn grootsten vriend beschouwde, was de beschermer
van den Meteek, hun belangen gingen samen; Hippias bezat
noch invloed, noch sluwheid; Nicias had zich van hem af
gewend. Moest hij hulp zoeken bij Philinus, de Sjrons, of
Anetodemus den dwaas, Gorgas den vreter, of Niceratus
den gezelliger prater ? O, als hij maar een standbeeld, een
schilderii, een epigram gezocht had, hoe makkelijk had hij
niet honderd menschen kunnen vinden om hem van dienst
te zijn; maar voor vriendschap in tegenspoed kon hij zich
slechts tot één man wenden, Hipj^ias — en Hippias was hier
voor onbruikbaar.

Zoo iemand zou als was in Gyges' handen zijn.
Nauwelijks oplettend, waar zijn paard hem lieen droeg,

sloeg hij den hoek van de straat van Zea om; de blauwe haven,
schitterend in het licht der zon, lag voor hem uitgebreid;
de visschersbooten waren binnengeloopen en de vangst werd
op de kade verkocht.

Hij hield de teugels in en bleef zitten kijken naar het vroo-
lijke, bewegelijke tooneel. De vroolijkheid en leutigheid hin
derden hem en boeiden hem tezelfdertijd, en terwijl hij daar
zoo zat te kijken, kwam een der personen uit de menigte te
voorschijn en liep naar de straat van Zea toe.
Het was Pheidon en hij droeg een mand op zijn schouder.

TWEEDE HOOEDSTUK

HET GESLOTEN LUIK

Hij had Pheidon vergeten. Maar toen hij dat zomersproe
tige, schrandere gezicht zag, werden tal van herinneringen
bij hem wakker en plotseling herleefde de Hoop.

Als de goden hadden saamgewerkt om een schepsel te
vormen, dat tezelfder tijd spion, boodschapper en vriend kon
zijn, hadden zij niets beters kunnen voortbrengen dan dien
jongen uit de havenstad, geboren uit een ouden visscher en
zijn vrouw, doortrokken van het zout van Attica en van de
zee.

Pheidon, met de mand op zijn schouder, herkende den
ruiter niet, vóór hij op tien pas van hem af was. Toen zag hij
hem en lachte hem toe.

,,Ha", zei Diomedes, alsof hij hem pas nu bemerkte en
.sprekend op een prettigen toon, waarvan hij overtuigd was,
dat ze in den smaak zou vallen van den jongen; ,,zoo zien
we elkaar dus weer eens. En waar ga je nu heen met je mand?'
,,Wij gaan beiden in dezelfde richting".
,,Naar Athene misschien ?"
,,Ja, naar Athene — tot mijn spijt".
Diomedes liet zijn paard keeren.
,,Ik ga ook terug naar Athene. Het treft goed, dat ik je

ontmoet heb, want ik heb je noodig". (PVordi vervolgd)

Ontvangen boeken
Van den chef van het \'erkeerswezen te Amsterdam, den

heer C. I3akker, ontvingen wij een serie sluitzegels, naar
zijn aanwijzingen vervaardigd door S. Schlesinger en (L
J. J Verbeek; de heer Clinge Doorenbos ver\aardigde de
meeste van de dichterlijke opschriften dezer zegels, waarmee
bedoeld wordt het publiek op te voeden tot het in acht
nemen van de verkeersregelen en het bevorderen van de
veiligheid op den weg. Deze verkeersveiligheidssluitzegels
zijn in rood en zwart gedrukt (kilpen en omgeving,
Limburg's aan natuurschoon rijkste streek, tekst en teeke-
ningen van Mr. E. Franquinet, is een uitgave van de Ver-
eeniging voor Weemdelingenverkeer voor Cmlpen en om
streken.
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HUIZE „OOSTERBEEK''. SALON

HUIZE „OOSTERBEEK"ONWILLEKEURIG vlieden onze gedachten bij het
lezen van bovenstaand opschrifc naar het aan na
tuurschoon zoo rijke Geldersche dorp van dien naam;
de fraaie buitenplaats, waar\'an we in dit artikel

het een en ander aan de lezers van „Buiten" willen vertel
len, moet echter in een geheel ander gedeelte van ons vader
land gezocht worden en wel vlak onder den rook van de
Residentie, doch nog juist op het uiterste puntje van de
gemeente Wassenaar. Ze ligt eenigszins verscholen aan den
Benoordenhoutschen weg, schuin tegenover het welbekende
hotel „Boschhek", dat evenwel sinds menschenheugenis door
de meeste Hagenaars bij voorkeur met den eigenaardigen
naam „Het Roomhuis" wordt aangeduid. S! Tegen het einde
der zestiende en tijdens de zeventiende eeuw, toen het Haag-
sche Bosch — „het pronkjuweel der Hofstad" — reeds een
zekere wereldreputatie genoot, veroorloofde menig, ruim met
aardsche goederen gezegend, residentiebewoner zich de weelde,
daar in die prachtige omgeving een kostelijk buitengoed te
laten aanleggen. Niemand minder dan Erederik Hendrik
gaf in dit opzicht het voorbeeld, toen hij het vermaarde
lustslot „Het Huis ten Bosch" voor zijne echtgenoote Amalia
van Solms stichtte! Verscheidene van die bezittingen met
hare uitgestrekte parken zijn hier — al zij 't dan grooten-
deels in niet meer volkomen oorspronkelijken staa; — voor
het nageslacht bewaard gebleven; een wandeling, zoowel
door het bosch zelf, als in den omtrek daarvan, loont daarom
zeer zeker ruimschoots de moeite. Niettemin heeft ook deze
streek door allerlei oorzaken in den loop der tijden heel
wat van haar vroeger natuurschoon moeten inboeten, zoo
dat we helaas niet meer ten volle met den dichter kunnen
instemmen, wanneer hij in vervoering uitroept;

„Heerlijk bosch van 's-Gravenha,gc! nooit volprezen liistwarand I
Liev'Iingsplek van Hollands Tuinniaagd! pronksieraad van Nederland I

W ijd vermaard door ei.i^en seboonlieid.wijd \-iM-maard door Huygensliecl!
Wie, die eenmaal li doorkruiste, roemt x'erndvt L \v luister uictl"

Wat de geschiederis \-:m Huize ,,()usterbeek" betreft, we
zullen deze hier even in korte trekken nagtuin. Reeds op
een kaart van Die Haghe uit het jtuir 11)46 wordt op deze
plaats^ een buitenverblijf tiangegeven, \-ernield als „Luchten-
burch s tuin . Daarna komt het voor op een nitgebreiden
p attegrond van Delfland, \'erva;irdig(l in 1712. De oudste
kaart, wa^arop we den na;im „Oosterbeek" aantreffen, is'er
een van het Haagsche Bosch en omgeving, in het jaar 1812

^  1 naar wiens ontwerp in
ven oekende \-ij\-ers in het Bosch werden gegra-
Zorrb? ^^'i"lt'gger vtin het ptirk is wtitirsclnjnlijk zekere
7,ï!In ".'t n In-t kindhuis bewoonde. Diens
-rmbrenJpn u' kiter verscheidene veranderingen
kend door êe!? So.schiedenis maakte deze zich be-
dateerende uit ̂ 85^ dl7 eerj'door \T 'T"

Smen - kt;;;^b^ "iet te weten
welke familie'het Uit bezit der win Brienens,
behouden, doch zelve het i" "k^ndoni heeft
woont. -I VerLhe den h W'lingendaal" be-gens in den loop dfr areir'cTr achtenenvol-
goed door Jhr. Philiirs vin • m i<)05 werd het
jaar tot 1920 bewoond "do en vanaf dat
het tot 19I6 geheerwrla^ <1-,familie IJzerman. Nadat
stand geraakt was —- het i vervallen toe-
woonde landl.nieen """ -■
onderdeden duchtiR onder h "
reerd door den toRenwoordi

■  H. H. van Bennekon,, dj,.
len

gen

hoe snel onbe-
het tot in alle

genomen en gerestau-
bewoner, den Heer
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doni-P-i-m O ^\anneer we de eenvoudige toegangspoort
onnifmV 1 ^ m het begin van dit jaar gedeeltelijk
H^idhii' oprijlaan volgen, zien we het langwerpige

'  1 ^™^'^'"2ijde is naar den Benoordenhontschen wegegekeerd, terwijl de talrijke vensters van den voorgevel
alle een schoon uitzicht bieden op de statige, tot de bezit-
ing elooiende boschpartijen, welke zich op uiterst schil
derachtige wijze groepeeren rondom den spiegelgladden
vijvei \\ aarlijk, het doorkijkje vanuit het park op het huis,
c cit zich tot in alle onderdeelen getrouw in het kristalheldere,
zon-doorspiankelde water weerspiegelt en daaromheen de
weeldciige, groene omlijsting, mag zonder twijfel een tref
fend staaltje van Hollandsch landschapsschoon genoemd
worden ■ de afbeelding op bladz. 293 legt daar zeer zeker
getuigenis van af! — Er valt in het bizonder een buitenge
woon prachtige bruine beuk te bewonderen, welke dan ook
in den loop der jaren door menig enthousiast kunstschilder
op het doek vereeuwigd is; de ouderdom van dezen boom
bedraagt naar schatting minstens 300 jaar. Een ommegang
door het park levert voor een botanicus stellig een waar
genot op, het ligt echter volstrekt niet in onze bedoeling,
een opsomming te geven van de uitgebreide collectie boomen,
heesters en planten, waarvan de merkwaardige soorten hier
dikwijls in meer dan cén exemplaar vertegenwoordigd zijn:
vermelden we slechts de talrijke eeuwenoude eiken, beuken,
kastanjes en dennen, de ceder, de treurbeuk, de Canadeesche
mispel en de tulpenboomen, In het voorjaar is de omgeving
van het huis in een waar feestkleed gestoken door de aller
wegen bloeiende en geurende seringen en witte en roode
meidoorns, terwijl de maand Juni de kroon spant — met
name de tijd, wanneer de schitterende rhododendrons in
vollen bloei staan. Bizondere vermelding verdient nog de
prachtige Geldersche roos {Vibiirnuin Opiihis l..), welker
takken met haar scharlakenroode besjes bij mijn bezoek aan
Huize „Üosterbeek", in October van het vorige jaar, de
hal sierden en niet weinig ertoe bijdroegen, om de hier
overal heer.schende gezelligheid nog te verhoogen. Dat dit
heerlijk? natnnrbosch, waarin het inderdaad een genot
is, eenigen tijd rond te dwalen en eens even het drukke
Haagsche stadsleven te ontvlieden, rijk bevolkt wordt
door wilde konijnen, eenden, duiven en fazanten, behoeft
wel geen betoog. ïallooze soorten zangvogels hebben in deze
rustige omgeving, hoog tusschen het groen der oude ver
weerde stammen, hun nestjes gebouwd en geven in het
schoone jaargetijde den ganschen dag hun vroolijke wijsjes
ten beste; verrukkelijk zijn de maanlichte lenteavonden,
waarin de nachtegaal zijn jubellied, uit de boomen op het
eilandje in den vijver, ver in het rond doet weerklinken

Foto C. Steenbtrgh

HUIZE „OOSTERBEEK". KOEPEL

gezellige familieleven als nummer één gelden: iederen Zondag
is er réunie van kinderen en kleinkinderen en wordt de dag,
al naar het jaargetijde en al naar het ongestadige Hollandsche
weer uitvalt, binnen- of buitenshuis doorgebracht. Welk een
wijding moet er van de Kerstmisviering, hier in deze met
hulst en geurend dennegroen versierde hal uitgaan. Slechts
één ding ontbreekt, om de vergelijking met beschrijvingen
van het Kerstfeest in oude Engelsche romans volkomen te
kunnen doorstaan: het knappende houtblokkenvuur in de
schouw, dat vervangen is door de meer comfortabele, doch
niettemin heel wat minder poëtische centrale verwarming.

De hal beslaat de geheele diepte van het huis, zoodat
„ Voor we van het bosch afscheid nemen, moeten we nog de vensters aan de achterzijde een ruim uitzicht bieden over
even de aandacht vestigen op het, in de onmiddellijke nabij- het uitgestrekte weiland, op den rechten zoom van het
heid van het huis gelegen, aller-

i

aardigste theehuisje, dat inwendig
geheel van fraai, origineel stucwerk in
Lodewijk XVI-stijl is voorzien en
dat de lezer op bladz. 293 vindt
afgebeeld. S! Betreden we thans het
statige landhuis door de dubbele
glazen voordeur, juist in het midden
van den breeden, witgepleisterden
voorgevel gelegen. Al ras valt ons
bij het overzien der ruime vesti
bule met aansluitende hal op, dat
in deze woning deftigheid en gezel
ligheid harmonisch samengaan; men
bespeurt onmiddellijk, hoe hier een
kunstzinnige en tegelijkertijd zorg
zame hand aan het werk geweest
is. Overal intieme zitjes en knusse
hoekjes, waar 's avonds .schemer
lampen een zacht licht verspreiden,
nergens ontbreekt een smaakvolle
bloemen- of plantenversiering, die
steeds zooveel bijdraagt, om de ge
zelligheid te verhoogen. Laat ik het
maar verklappen, — tijdens mijn
ge.sprek met den Heer van Benne-
kom werd het mij al spoedig dui
delijk ■—, dat in deze woning de
ouderwetsche huiselijkheid en het

■ <: "* - l i

iïT'-,; ^'

j. v-i
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Tenminste . . .

doch hoe

zoo is de toestand nog,
zal deze binnenkort zijn?

De ononderbroken groei der Residentie is in den laatsten
tijd ook naar deze zijde sterk waar te nemen en een steeds
langer wordende rij woningen, die langs den Benoorden-
boutscben weg verrijst, dreigt weldra bet zoo fraaie uit
zicht op bet Bosch voor de bewoners van „Oosterbeek" ge
heel en al te benemen! Zooals vanzelf spreekt, behoort bet
algemeen belang vóór dat van den enkeling te gaan, doch
zou er in dit geval, waar naar alle zijden uitgestrekt bouw
terrein te over is, nog geen mouw aan te passen zijn? Naar
ik vernam, zijn in die richting werkelijk stappen gedaan,
doch vermoedelijk wel zonder bevredigend resultaat .... SI
Keeren we thans echter tot de hal terug. Ter linkerzijde
•— op de afbeelding op bladz. 295 goed zichtbaar — verdient
de prachtige, doch eenvoudig gebeeldhouwde trap ten zeerste
onze aandacht: het doet goed te zien, hoe voortreffelijk de
bouwmeester van het oude huis hier met de juiste verhou
dingen en de artistieke afwerking geslaagd is. Langs de
trap en op het bovenportaal
is een fraaie collectie üoster-

sche wapens en een slange
huid aan den wand aanee-

br-acht. —Aan de achterzijde
maakt de hal een hoek naar

rechts, een vergrooting, die
door het uitbreken van een

kamer eraan toegevoegd
werd. Hoe gezellig en huise
lijk doet de schouw — af
gebeeld op bladz. 294 —ge
metseld van in het park ge
vonden en waarschijnlijk van
een vroegere verbouwing af
komstige roode steenen, ter
wijl de zware donker eiken
houten consoles indertijd deel
uitmaakten van een oud Bel

gisch kerkorgel; het geheel is
van een volkomenheid en har

monie, zooals men zich slechts
wenschen kan! §3 Nog een
aardig voorbeeld, dat duide
lijk aantoont, hoeveel me
nigmaal door juiste aanwen
ding van een schijnbaar nut
teloos voorwerp te maken
is, biedt een spiegel, gevat
in een mooi gesneden, eiken
houten, Bodewijk XVI lijst,
met op het glas liggende guir
landes, welke laatste afkom
stig is uit het huis van den
„pluimgraaf" en daar in
vroeger jaren als bovenlicht
van een deur dienst deed 1

Op deze fries kan voorloopig
het „sic transit gloria mundi"
niet in toepassing gebracht worden, integendeel 1 S3 Twee tegen
over elkaar gelegen deuren, vlak achter den ingang, sluiten
de heerenkamer en de eetzaal af. Het eerstgenoemde vertrek
bevindt zich ter linkerzijde en werd door den vorigen be
woner van Huize „Oosterbeek" als eetkamer gebruikt: men
heeft thans de oude eikenhouten betimmering, daar, waar
vroeger de plaats van het buffet was, op zeer vernuftige
wijze voor de bibliotheek benut. De Heer van Bennek om
heeft de tegenwoordige — rechts van de hal gelegen — eet
zaal ingericht in stijl Bodewijk XIV, het donkere gebeeld
houwde eikenhout, afkomstig uit een Belgisch kasteel, geeft
aan het geheel een niet te miskennen deftig cachet, hoewel
de eerste indruk, dien men bij het betreden ervan ontvangt,
zonder twijfel wederom die van intieme gezelligheid is. Ter
weerszijden van de deur merken we twee kun.stig gesneden
houten beelden op, Neptunus en Bacchus voorstellende.
Deze beide goden staan daar in hun nissen in een halfge-
temperd licht te droomen van ver-voorbije tijden, doch
konden helaas door deze omstandigheid onmogelijk door
onzen fotograaf „verschalkt" worden. — Aan de overzijde
bevindt zich de statige schouw, waarboven een fraai Vlaamsch
schilderstuk — een kaartspelend gezelschap voorstellende —

I'oio C. Steenbergh

HUIZE „OOSTERBEEK-

deel ingenomen wc
reikende, gebeeldhouvvde

salon:

n une

aan

achterzijde van
ischen

komen we

gangsi)unt

I  rnsschen de drie vensters zijn geheelprijkt. De J,.^„sch schilderwerk (toüe de Cordoue),
gevuld met .sieihjk ^p^^ - n-rirteuenover vcjor een groot

kristalkast, met een buitengewocrn
1  ren inhoud. SI Achter de eet-bezienswaardigen en kos ' uitzicht op den vijver en

kamer, eveneen.s met een xx-l-st.jl gdrouden
het P'""h-/fV^mentreclcn valt onmiddellijk, naast de vcror-

bij het ..iips-overheerschende rust in sterke
deftigheid, eei ' ,upt het engelenfiguurtje

mate op._ De breec e s „„-iiu-en de liekende \-ergulde guir-
in het medaillon e ^ '' ....-.(iip is een nadere beschouwing
landes met , ,^,1 j^ op de groote illustratie boven
zeker overwaiird: het Ovnrigens verdienen
dit artikcd p Italiaaiisclie en de hransche
SS Btioke kr,s,.,ll..n t™ volk
de aandacht Door een klein aangrenzend salon — aan de•  Pet huis gek^geii en m p-zcdligen modernen,

Ifngelschen stijl ingericht,
weer oji ons iiit-
- de hal — terug.

S2 Wc willen ten slotte nog
c\-en een kort bezoek brengen
aan de ruime, in den linker
vleugel van het gebouw ge
legen keuken, waar het licht
in een eigenaardige, zaclit-
paarsc- tint door het origi-
neele oude vensterglas naar
binnen valt. De ouderwet-

.<che, blinkende koperen pomp
is hier wèl oji haar plaats,
terwijl ook de nog geheel in
tact geble\'en, doch natuurlijk
nietj meer in gebruik zijnde
broodbakkerij onwillekeurig
de herinnering aan vroegere
bewoners \aui Huize „üoster-
beek" in het leven roejit. S3
Indien het mogelijk ware, dat
div.i thans eens een blik kon

den '^laan binnen de muren

\'an het grijze landhuis, dan
zouden zij ongetvviifeld moe
ten bekennen, dat hun oud
bezit zich tegenwoordig in
goc>de handen bevindt en nog
evenals \-oorheen, in hooge
mate de naaste^ omgiwing tot
sieraacl strekt'

A. W. B'k.^ncken

DE SCHOUW IX DE HAL

Aartsvaderlijke ze
den ten platten lande

{Slol)
B binniocniccnschap bcdioort tot de aartsvaderlijke
nstelhngen, die berusten op overoude gebruiken. De
strpv V" rechten en plichten wordt

Ieder h.iie llTffVij'B Sil.bvT'Tle'ér''''"""'""'"
kring" o( buurgikkl, dïc vnn vh.Jvld;,"''"' """ """
D

er geldig warentrouw De buurschaj) gaat volger  r, - - n
, blijven

s \-aste volg-naaste buur de man, die de zaken re.gelt
gehandhaafd,

orde. Bij alles is de

jjUd •, dWr..,. b., „-„„n'," r
Het kan be.st zijn, dat '
bouwen van een huis
ger 'tdicht.st bij elk;

cr nieuwe zijn kom

ccrsh'

Worden bijgestaan.
en wonen door het

Dvee buren, wier huizen vroe-

bewoont, dat ""j die 't huis
bij stond, Wi;77 geldên voor d"" ^ i'ouwen her, T dichtst
pad isvaak cle|rens v;m t .m"
Als iemand zich ergens £raar\-'l^ buurtgemeenschap,
verplichting om vooraf bb' ... d;in rust op hem de
af te leggen. Dit wordt buur een bezoek
teekent, dat hij moet vraeen ■ niaken", wat he-

of andere oneenigheid k-.u" worden. De
^  kan een veete doen ontstaan, die

een
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zóó hevig kan worden, dat een ,,naober" wordt geboycot. Dit
geldt voor een grootc schande, en't is duidelijk, dat, wie op deze
wijze door het burengericht wordt gevonnist, ,,uitgedaan",
zooals dat heet, niet voor zijn plezier uit is en meestal maar
wijs doet, zich elders te vestigen. Als een nieuwe buur verlof
heeft gekregen, na ingewonnen inlichtingen, om in den buur-
kring te komen en dus lid zal worden van het gilde, dan komen
alle vrouwen en meisjes uit de buurtschap het huis schoon
maken. Soms helpen de mannen mee. De vloeren worden ge
schrobd, de muren gewit, de ruiten gewasschen, stroo in de
bedsteden gelegd enz. Als alles in orde is, dan wordt de be
zem uit het dak gestoken en de vlijtige werkers en werksters
worden getracteerd op koffie met stoet. SI Alle buren trekken
er met hun paarden en wagens op uit om de nieuwe buren
■net hun hebben en houden in te halen. Ze worden beloond
'.'oor hun moeite met een onthaal, dat ,,intrekkingsmaol ' of
. .willekumste" wordt genoemd en bestaat uit koffie, witte
brood en brandewijn. — Bij het bouwen van een nieuw huis
helpen de buren steenen, hout en riet rijden. Ze ontvangen
daarvoor een ,,steendermaor'. Als de gebinttni zijn opgericht,
krijgen zij voor hun bewezen diensten een ,,richtemaol . Deze
tractaties bestaan in het schenken van een , drupje . Het is de
gewoonte, dat in het nieuwe huisde ,,naobervrouwen het eerste
vuur aanleggen. Ook geschiedt dat, als nieuwe bewoners in
ecir i'eeds bestaand huis komen. Volgens ter Gouw is dit, vuur-
beuten" van oud-Gei'maansche herkomst, een offerande aan
de goede huisgeesten, de elfen, die de beschermgeesten waren
der heidenen. In lief en leed, in weelde en armoede, brj ge
boorte, bij huwelijk, bij sterfgeval bewijzen de buren elkaar
allerlei dierrsten. Ze komen waken, als eerr mensci 0 een s u ■
vee ziek is. Ze halen den dokter of de vroedvrouw of den geeste
lijke, als dat rroodzakehjk is. Ze

De buurkinderen
pen, landbouwwerktuigen, etenswaren en doen boodschappen
voor

sloten kring. SQ In al deze dingen is
zeker veel poezie. De verhouding tus-
sclieir de buren steekt wel zeer gun
stig af bij die der stadsbewoners, die
meestrd hun allernaaste buren niet
kennen, of alleen, als ze ruzie heb
ben gehad of elkaar door een of
ander burengerucht hebben gehin
derd. De familieband wordt zeer in
acht genomen, zelfs tot nichts- en
neefs-kinderen; sommigen zijn zeer
,,familieziek". Als een familie vermo
gend is, dan worden nogal eens leden
van de familie onderling uitgehuwe
lijkt, ,,om 't goed bijeen te liou-
den". \an elders aangekomenen
worden soms jarenlang als \Teemde
indringers beschouwd. Onder de een
voudige, maar gegoede dorpelingen
komt cvvn goed als bij de rijken in
de stad of bij adellijke familiën fa
milietrots en standsvooroordeel voor.
SlTot afwisseling van het eentonige,
dagelijksche leven zijn familiebe
zoeken zeer welkom. Op Zondagmid
dag, op wintera\'onden, met Nieuw
jaar worden ze afgelegd. Tusschen
Nieuwjaar en Wstenavond waren
er vroeger spinvisites. Daarbij werd
het nuttige met het aangename ver-

eenigd. Er werd ijverig gesponnen en flink getracteerd. Bij
bruiloften, geboorte en begrafenismalen mocht geen fa
milielid ontbreken. Waar een varken of een rund werd ge
slacht voor eigen gebruik, volgde een slachtvisite, waarbij
de gasten onthaald werden ojr aardappels met gebraden
vleesch of soep en waarbij 't drujrje niet ontbrak. Zoowel
na den voorjaarszaaitijd als bij 't aardappelrooien in den
herfst was er een jaarlijksche familiebijeenkomst. Deze
feesten heetten ,,de groote visite". Ze werden ook wel eens
Kermis genoemd, omdat ze veelal bij gelegenheid van de
Kermis werden gegeven. Aan de Kermis ging altijd een groote
schoonmaak vooraf. Deze heette in Drente 't ,,hemmelen".

elkander, als ze naar stad gaan.gaan samen naar de school, de volwassenen n^r de kerE^^^^
markt en naar een feest. In den ouden tijd wei den de N\eerbae
mannen uit een buurt tezamen opgeroepen ^0° ®spandiensten" door den heer of door de gemeente v^herstellen der wegen, het halen van grint enz. J , ^ j ^
het aardappelrooien, bij het dorschen, het ^ ^lak^^
bouwen van een veldoven helpen de buienwen helpen elkaar aan de waschtobbe, bij het spmne^k^^^^^^

"  naken van snijboonen, het inzouten van de staciit.
feelegen streken heeft deze wederkeerige hiilp m.ioo-^irV h IS anderen tegenspoed

Hel is iuidelijk, dal het rvadergdseh *

snijden, inmaken van sni.
Vooral in a

IS duicleiijK, Qcu V ^ de buurtge-
over oude tradities beiust, den is daarvoor; verstandhouding is daarvoor

113 verkl
licht een nieuwe buur wordt opgenomen in den vastaaneenge-
nooten inniger maakt . Een
echter noodig en het is dus zeei ve cc ^ nnnpcnue-

Foto C. Sieenbergh

HUIZE „OOSTERBEEK". HOEKJE IN HET PARK



296 BUITEN
23 Juni 1928

Vóór de Kermis werden overal de huizen geverfd als 't noodig
was. In Noord-Holland werden dan ook nog de voetstraatjes
met nieuwe verf bestreken, de muren en ook de boomstam
men op het erf gewitteld en geblauwd. Er werd overal over
vloedig van de opgediende spijzen en dranken gebruik ge
maakt. Uit het kraantje van de dikbuikige koperen of tinnen
koffiekannen liep bijna gestadig een stroom van koffie in de
kopjes. Wie niet meer bergen kon, moest zijn kopje omkeeren,
anders werd 't telkens weer ongevraagd opnieuw gevuld. Deze
of gene, die met dit gebruik niet bekend was, werd soms ge
noopt om veel meer van het bruine vocht te drinken dan hem
lief was, want een ingeschonken kopje niet uit te drinken zou
een beleediging zijn voor de gastvrouw. — Dat het gebruik van
het omkeeren van het kopje ook vroeger in de steden bekend
was, b.v. in Amsterdam, blijkt ons uit den roman van Wou
tertje Pietersen, van Multatuli, waarin één der gasten zegt:
,.Dankjewel, Juffrouw Pietersen, ik heb m'n kopje omge
keerd, dat zie je wel!" 83 'n Goede gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en het nieuws te bespreken is er bij het uitgaan van
de kerk; in groepjes bijeen blijven, bij goed weer, de kerk
gangers na de preek nog wat staan praten. 83 Voor den aan
vang der godsdienstoefening kan men de jongelingen aan de
kerkdeur vinden, die de binnenkomende meisjes opwachten
en monsteren. Ze doen dus hetzelfde als de jongeheeren in
de stad, die in
concertgebouw
of schouwburg
zich posteeren bij
den ingang om,
vóór de uitvoe

ring begint of in
de pauze, de da
mes te bezien,
die passeeren. 83
Ook de dominee

en de school

meester onthalen

soms de boeren,
die hun mest heb-

ben gebracht
voor hun tuin en

akker. Dit ont

haal heeft den

niet zeer smake-

lijken naam van
mestmaal.

J. Scnuni:M.VKiiK Cz.

aan

in

een schoone

het eind der
nde werd omstiecKs uieii/.v ■■ -j--. •

' door den boekverkoo])er \\'et.stein voor den gevel m
mstraat geschreven. 83 O]) het .énd der ibe eeuw ver-

bate der geleerden, kojnt t <^ok ten gotdc
letterkunde" werd omstreeks dienzelfden tijd,
I je eeuw
de Kalverstraat ge.- . ,, , , ^ ^
loor het huis veel van zijn luister. Hollands groote staat.sman
zag toen neer oj) een dringende, schreeuwende inenigte, die,
als thans door de Staatsloterij, door de (reneraliteit.sloteiij de
fortuin tot zich trachtte te halen. Dit officieele gebouw vverd
ter weerszijden door een logement, zijnde Het Hol van Hol
land en de Graaf van Holland begren.sd, zoodat ilooiluihtige
vreemdelingen zich konden vermeien in de aanschouv\'ing v an
oud-vaderlandsche dobbelzucht .183 Maar gelukkigheelt Hugode
Groot deze vernedering niet al te lang ondergaan: in de 19e
eeuw heeft de boekhandelaar Johannes Muller, de liekende
importeur vuin Duitsche boeken, een onderdak in het huis
gevonden, totdat in 1883 de firma Spijer zich er vestigde. 83
En Hugo de Groot, wiens houten statuet op den duiu
minder bestand bleek tegen de vochtigheid van ons klimaat,
aan het Koninklijk Oudheidkundig (jenootscha]) ter verdere
conserveering werd geschonken.

BIJ DE DIEREN
R.

nr: peloki.m mi-;t DF.N U.VMMEN' .^CHTICUPOi )'t

ENEen k 1 e i n e

kral)-

EEN GEVELSTEEN IN DE KALVERSTRAAT TE AMSTERDAM

EEN GEVELSTEENHIJ ligt nu roemloos opgeborgen, de gevelsteen, die
eenmaal het sieraad was van het perceel Kalver-
straat 10 te Amsterdam, waar nu, reeds sinds zoovele
jaren, de firma Spijer haar antiquiteiten-zaak heeft

gevestigd. Vele illustere voorgangers hebben de tegenwoordige
bewoners gehad: op een enkele uitzondering na zijn weten
schappen en schoone kunsten er .door de eeuwen heen geëerd.
En de beeltenis van Hugo de Groot, den staatsman-dichter,
was wel bij uitstek pa.ssend voor een woning, die als ,,Biblio-
polium" alle boekenliefhebbers, niet alleen uit Amsterdam,
maar uit heel Europa tot zich trok. 83 De eerste, die de faam
van dit huis, waaraan later Grotius meerderen luister zou bij
zetten, vestigde, was Clement de Jonge, de uitgever van
Rembrandts etsen, wiens vriendschap door den kunstenaar
op hoogen prijs werd gesteld. Hij heeft dan ook van dezen
kunsthandelaar een portret geëtst, dat tot een der voortreffe
lijkste van Rembrandts oeuvre moet worden gerekend. 83Maar
Grotius prijkte nog niet in den gevel. De gevelsteen (welke
echter in hout is gebeiteld) werd pas door Thirion, den uit
gever van Wagenaars Historie van Amsterdam, naar de Kal-
verstraat overgebracht van den Nieuwendijk, waar hij tot
1742 gevestigd was geweest. De ornamentiek van den ,,steen"
wijst echter op een veel vroeger datum van ontstaan: waar
schijnlijk werd hij vervaardigd, toen het huis op den Nieuwen
dijk werd gebouwd. Wat in 1680 geschiedde. 83 De Latijnsche
inscriptie, die zich blijkens een schilderij van Ouwater boven
Huig de Groots beeltenis bevond: ,,Dum teritur cos literatis
usui et literis prosit bonis", d.i. „Zoolang de slijpsteen slijt ten

der. Kevers loopen niet en
pelgrims. Dat is een groot
d

reizen met.

verschil. 83
en weg'" schreeuwde een hommei

den kever toe en zij bromde boos.
schooier over den weg en belennnei
nette dames, die op weg zijn naar
„Neemt u mij niet kwalijk", zei de pel
achterpoot, „ik moet oji een berlevaart
kreupel". 83 Hij wees met zijn voelspriet naar
achterpoot. — ,,Zoo, zoo", zei mevrouw Zoemster mede
lijdend, „dat i*^ wat anders. Dat had ik niiU gezien. Ik had
te veel haast Als men tegenwoordig niet zeer bijtüds bij
de bloemen komt, dan is all(>s \-oor je neus weggepikt De
concurrentie is enorm. Maar waarom trekt n uit Zou'het
voor uw poot niet Ixqer zijn, als u thuis bl.

kever

belde moeizaam
voort oji een rot.s-
achtigen weg. Er
waren veel hin-

rlmnis.sen op zijn
]iad, st roohalmeu
e n d e r g 1 ij k e
moeilijk te be
kampen voorwer
pen. Het was bij
zonder inspan
nend. N'lii'gen kon
hij niet. Het was
een loopkawer.
Daar kwam nog
bij dat zijn linker
achterjiooi ver
lamd was —van

zijn geboorte af
aan. Hij liet dien
poot sleepen. Het
was een treurig
geval. Maar hij
trok dapper ver-
Zij trekken als
„Gaat u toch uit

,  Zoemster genaamd.
Daar zwerft me zoo'n

t  lu't verkeer voor
de bloemmarkt!" —

,srim met den lammen
uittrekken, ik ben

den verlamden

trouwen. Dan krijgt u tenminste uw eten en drinken op
é  mijn bedevaartto"ht \-oort-trekken , zei de jielgnm met den lammen achteriioot Een

oude kever, dien ik voor mnn kwaal raadoleegde iuvft
me dat geraden Hij sjirak van den godsdienst van den he
ngen Scarabeus i) en hij zei, dat ik het rad des h

is een zeer oud geloof en (>en
loopkevers". — „En wat heeft

moe-^t

zoeken. Dat

arme

es liwens moe'

groote troost \-our
r, 11 n mensch daara'in' ?vroeg mevrouw Zoemster. „Het is toch zeker heel \

^andiger, om behoorlijk op tijd op de markt te komen" 83
De kkme kever trok kot verminkte pootje met een nik teBm

meer te zien was. „Men kan
zei hij geheimzinnig.

p Pt' HciUac ! or siX'fUlf fpii zekere rt.1 iii ,1,. rr,„p,i|,.„
rebnuUeii van tle tjude li.s'yptenareu. z) iro.i...., .1 ^ ""--aelliiweii eu

Zijn lijf op, zoodat het niet
een rozcnkcver^) worden"

,,Is dat
vlr ij'xlsvlkdist iy

veel te lijtien van het )'-• n
"H- iHi iiisjM t, dat de*
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T '"''■■'"e'?" vroeg mevr.,„w Zoem-
H'i'U" honinp-nnVtpn praciisdic; huisvrouw,i msdiï"^ .«""^ertroffen en bekend in dent,ansJicn kiing, /.ooycr een insect maar vliegen kan. — Menglanst dan al.s vloeibaar goud en men kan vliegen Men ligt
ste? wrf liWd™'" ^ Zoem:btti werd h erdoor aan haar markt herinnerd. - Ik moet
nu werkelijk voortmaken", zeide ze, „er is tegenwoordig

1  Ik wensch u in alle geval hetbeste . §a De pelgrim met den lammen achterpoot trok verder.
Dl kwam een voertuig aan op den weg. 03 „Dat is het rad des
evens dacht de pelgrim met den lammen achterpoot eniij luic^tte zich het rad tegemoet. — Het rad ging over hem

Jr""."; -■'•'^ckts een vormlooze massa. . . .lei zelldei tijd kioop m het zonnige Zuiden een klein rozen-
kevcitjc uit het ei. Onmiddellijk daarop beta.stte hij met
zijn voe sjjriet zijn linkerachterpoot. Hij wist zeh niet, waar
om hij dat deed. De linker achterpoot was gezond en krach
tig en g.ansde als vloeibaar goud. Hij was haast nog mooier
en glanzende! dan de andere jiooten. S3 De rozen geurden,
Het rad des levens ging verder. M.vni-keu Kybek

frayye bloei,>en vcTmcIl, E .jan .„.M, bia„wKroon ™ slcrk bc-
liaaid. ( laiyc' leeft op tic wortels van verschillende overblijvende planton en
vorschoojit ook do potplanten niet. Uil A. H. Hd Icvai der Dieren, bo-
workt door S. P. Huizinc.a.

Van „die Suid-Afrikaanse Land"
,,Pon itlcr nasic het syn Taal,
Ons i>raat van Kaa|) tol in Transvaal,
Wat alma! maklik kan verslaan,
Wat ^aat die ander lalc ons aan?
Üns praat so's ]'a en Oupapa,
1)1" Landstaal van Snid Afrika!", iZUID-AFRIKA! — Welk een eigenaardige bekoring

ligt er voor ons Hollanders toch in dien naam, hoe
zijn wij ons nog steeds bewust van de verwantschap
met dat deel der bewoners, wier voorouders — uit

onzen vaderlandschen stam gesproten — den grondslag
hebben gelegd tot die belangrijke .Staten, welke zich tegen
woordig, al zij het dan onder geheel andere staatkundige en
economische verhoudingen als voorheen, in zulk een grooten
bloei mogen verheugen. We bedoelen de vier provinciën der
Unie van Zuid-Afrika; Kaap de Goede Hoojr (de Kaajr-
jrrovincie, vroeger de Kaapkolonie)-, Oranje Vrijstaat, Natal
en ten slotte Transvaal, vóór de Britsche overheersching ook
wel de Zuid-Afrikaansche Republiek genaamd. Zooals men
weet, werd deze Unie in het jaar 1910 gesticht, aan haar
bestuur is tegenwoordig ook nog het uitgestrekte gebied van
het voormalige Duitsch-Zuid-Afrika toegevoegd, onder den
naam van het Z. W. Protectoraat. De foto's, waarnaar de
bij dit artikel gevoegde afbeeldingen
gereproduceerd zijn, werden in ver
schillende deelen van de genoemde
uitgestrekte provincies genomen en
sommige bevestigen zonder twijfel
nog eens—wat zeker als algemeen be
kend geacht mag worden — dat Zuid-
Afrika rijk is aan landstreken, waar
Moeder Natuur hoogtij viert. Men
bezie maar eens de afbeelding op blz.
299, de Howick-waterval in Natal
voorstellende; in haar geheel stort de
Umgeni-rivier in één val 108 meter
diep naar beneden, wat een onbe
schrijfelijk mooi en indrukwekkend
schouwsjDel oplevert. Een waterko
lom, witschuimend en met donde
rend geweld ter hoogte van den
Utrechtschcn Domtoren in den af
grond ncerjrloffend! Geen wonder,
dat het plaat.sje Howick, met zijn
overigens naar alle richtingen prach
tige omgeving, veelvuldig bezocht
\vordt door de bewoners van de zich
op 14 mijlen afstand uitstrekkende
hoofdstad Pieter Maritzburg: ook
geldt het als een uitgelezen vacantie-
oord voor hen, die de hooge en druk-

I) Twccil'.' c-Diipiot van liet miik-
Volkslied".

r.-bV „DIE SUID-AERIKAANSE LANiy. SCHERPE GRENS
SCHEIDING TUSSCHEN ROTSEN EN VLAKTEN BIJ

RUSTENBURG

kende zomertemperatiiur van liet aan den liidisclien Oceaan
gelegen Durbaii voor eenigen tijd willen ontvluchten. Het
zoo geheel andere klimaat oji zulk een korten afstand (slechts
vier uren sjioren!) wordt veroorzaakt door liet groote ver
schil in hoogte, Pieter Maritzburg ligt namelijk op byh meter
boven den zeesjiiegel en het geldt al.s geen bizonderheid,
wanneer het in het binnenland in de wintermaanden des
nachts eens vriest , terwijl in Diirban de zomer ononderbroken
voortduurt. Natuurlijk openbaart dit verschil zich ook zeer

DE DRAKENBERGEN IN NATAL
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. sterk in den plantengroei: aan de kuststreek lieerscht een
in alle opzichten sub-tropisch klimaat, zoodat hier o. a. pal
men, ananassen, bananen, cactussen en reusachtige aloë's
aangetroffen worden. In het binnenland gedijen daaren
tegen — maar dan ook in overvloedige mate — alle mogelijke
fruitsoorten, zooals appelen, peren, perziken, abrikozen, drui
ven, vijgen, frambozen, aardbeien, enz., te veel om op te
noemen. Over het algemeen mag de bodem van geheel Natal
vruchtbaar genoemd worden en is deze provincie dan ook wel
eens de ,,tuin van Zuid-Afrika" genoemd. Langs de kust en
in het noordelijke Zoeloeland liggen vele uitgestrekte thee-
en suikerplantages, bovendien wijdt men zich in deze streken
aan de cultuur van rijst, koffie, tabak, katoen en nog ver
scheidene andere producten. Het land stijgt in de richting
van het binnenland omhoog in den vorm van drie groote
terrassen, geheel in het Westen verheft zich het woeste, ge
middeld 2000 meter hooge Drakengebergte, dat Natal van
Oranje Vrijstaat en Basuto-land scheidt. \km hier stroomen
alle rivieren zuidoostwaarts naar den Indischen Oceaan; met
de bevaarbaarheid ervan is
het wegens de tallooze
stroomversnellingen en on
diepten zeer treurig gesteld,
de voornaamste stroom is ' *
de Tugela. Op de oostelijke
helling van het Drtikenge-
bergte ligt de fraaie stad
Ladysmith, welken naam
vele lezers zich nog wel zullen
herinneren uit den tijd van
den Transvaalschen Oorlog:
het beleg dier stad was
toenmaals een der gewich
tigste gebeurtenissen 1). Hier
splitst de spoorweg van Dur-
ban, via Pieter Maritzburg
naar Johannesburg en Pre
toria zich: deze hoofdlijn
passeert het Drakengebergte
over den pas Langs Nek. De
zijlijn buigt af naar den on
geveer 1600 meter hoogen
Van Reenenpas en loopt
over Harrysmith dwars door
Oranje Vrijstaat, om te
Bethlehem, Kroonstad of
Klerksdorp — deze laatste
plaats ligt in Transvaal —
aan te sluiten op de lijnen,
welke de laatstgenoemde
provincie met Kaapstad
verbinden. SI Zoowel het

vroolijke Pieter Maritzburg
als het meer bedrijvige Dur-
ban zijn tegenwoordig be
langrijke moderne steden,
in beide trekken verschil

lende fraaie openbare ge
bouwen de aandacht. De haven van Durban maakt zoowel
in letterlijken als in figuurlijken zin een ,,grootscheepschen"
indruk: in het jaar 1857 werd met den aanleg der werken
begonnen.Ten noorden ervan strekt zich een prachtig strand —
the Ocean Beach — uit, hier geven steeds talrijke badgasten
zich aan het in dit warme klimaat zoo intense genot van
zwemmen en baden over. Deze gelegenheid is zoodanig van
de open zee afgesloten, dat men voor de hier zoo menigvuldig
voorkomende haaien in het geheel geen vrees behoeft te
koesteren. De stad bestaat uit twee gedeelten, de handeldrij
vende benedenstad, waar talrijke groote kantoorgebouwen
gevestigd zijn en de fraaie bovenstad, the Berea, prachtig
aangelegd, met breede lanen en een bezienswaardigen plan
tentuin; de voornaamste straat, die de geheele stad door
snijdt, heet West-street. S3 De baai, Port-Natal, werd op
Kerstdag 1498 ontdekt door den Portugeeschen zeevaarder
Vasco da Gama, tijdens diens bekende reis, waarop hij de
verbinding ter zee met de Oost tot stand wist te brengen.
Ter eere van het feest doopte hij haar ,,Dies Natalis" of ge

ÜE DWARS-IUVIER IN

boortedag, waarvan ̂ de doo/2n
Af en toe kwamenwerd het kustgebied vrij , ̂.,,1

de Kaap-
deze bezitting

 DE KAAP-PROVINCIE

anderen in 1686

Sr Stlv^i^s? c£ óosDh^^^^^ Compagn.e. De schip
breukelingen wisten het docli

Sr ̂XS^l^tot^^-ïulp zou komen ̂ d^ag^M^e.
gebeurtenis gaf aanleiding, dat de ( "J, ^at
zaamheid aan Natal gmg schenken en het ge | ^
ze de baai en het omringende land voor 20.000 gulden van
het opperhoofd Ingese kocht. In tegen.stelling met
kolonie is er evenwel nooit veel werk van ,
gemaakt en had de nederzetting weinig av m
sa De eigenlijke stichting van Natal was uidiree g g
van verschillende gebeurtenissen, welke aan de
lilaats'gegreiien. Deze kolonie werd den lodem Januari 180
loor de tweede maal door de Britten veroverd en thans voor
goed, want in AugustusT8i4 verviel ze P'J Iractaat van

Londen definitief aan Lnge-
land '). — den duur was
het onmogelijk voor de Kaap-
sche Boeren, met hun inge
boren zucht naar vrijheid en
onafhankelijkheid, om zich
naar het nieuwe bestuur te
.schikken. Moeilijkheden van
allerlei aard rezen voor hen
op en noodzaakten hen ten
slotte tot den zoogeiiaamden
,,grooten trek", die tusschen
cie jaren 183(1 en 1840 plaats
vond. Zoo hadden zij ont
zettend veel te lijden van
de herhaaldelijke stroop
tochten der kaffers, zonder
dat de regeering afdoende
maatregelen hiertegen nam^).
Een andere oorzaak was
gelegen in het feit, dat in
1828 de Hottentotten met

de blanken gelijkgesteld en
in 1834 de slaven vrijver
klaard werden, zoodat de
Boeren geen voldoende werk
volk meer konden krijgen.
N'erder trachtten vele Engel-
sche en Fransche zende
lingen de kaffers uit het
liinncnland zooveel mogelijk
te beschaven en verschaften

zij velen van deze huisvesting
in de Kaapkolonie. De Boe
ren, die voor hunne talrijke
kudden uitgestrekte velden
behoefden, zagen het terrein
nu meer dan eens door de

zoo zeer gehate inboorlingen
SI Ongeveer tienduizend menschen, mannen,
kinderen, verlieten de kolonie en ,,trokken"

in met het oogmerk, zich ergens ver
Engelsche regeering opnieuw te ves-

vóór het jaar i83fr vetrokken
genoemd: hiertoe be
g en Karei Johannes
reis, welke met behulp

ingenomen
vrouwen en

diep het binnenland
buiten het bereik der
tigen. Enkelen, die reeds
waren, werden de „voortrekkers
hoorden o. a. Hans van Rendsbur
Trichard. Natuurlijk was deze groote
van de bekende ossenwagens, met twaalf tot zestien ossen
bespannen, geschiedde, geen geringe zaak; men heeft dan
ook heel wat ellende en ontberingen gekend, eer het doel be
reikt was! Een der hoofdleiders. Pieter Retief, trok naar
Natal, spoedig gevolgd door Andries Pretorius en Gerrit Ma-

i) Den 30.steii Octobei- iSgg was de oiulei bevel van den En^elscbon generaal
Wbite staande stad door de Boeren ingesloten, na verschillende pogingen van
generaal Buller werd ze den isten Maart van het volgende jaar ontzet.

O De r-crsto nvcrinerstcring vonil den i.sdcn Sciiteinbci I7<,3 i>laats. doch na
dcnvrcilc van .-Vinicns — 23 Maart 1S02 —wi-r 1 dc Kaaidiohmic aan de Bataafsche
Kepnblick teruggegeven. 2) De oorspronkelijke bewoners van Znid-.Afrika be
hooiden tot verschillende staninien der Hottentotten, eerst tegen het midden der
achttiende eeuw kwam men in aanr.iking met de kaflers. Tusschen do jaren 1779

^ia'1 ''"''L minder dan negen ,, Kafteroorlogen" mo(-teim*neren 13) Het IS ondoenlijk, in liet bestek van dit artikel op al deze ingewikkelde
swes lts nai i 1 1 1 te g.i.-m. Belangstellende lezers verwijzen we gaarne hiervooriiaai'

i'i- i" r"i'- Kniger en ile Opkomst' der Znid-Aliikaansche Republiek ,ü(: b. Lion Cai-het, „De Worstelstrijd der rransvalers".
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ntzi). Den 4den Februari 1838 sloot men met het opperhoofd
Dmgaa.n een verdrag, waarbij Port-Natal met het omliggende
la.nd eigendom der Boeren werd. Bij de feestelijke viering
hiervan werd Retief met een aantal der zijnen op verrader
lijke wijze door de kaffers aangevallen en vermoord, het
zelfde lot ondergingen nog meerdere Boeren bij de Blaiiw-
kransrivier. Pretorius nam echter wraak en versloeg met een
strijdmacht van 460 man 3000 van de 12000 kaffers op Zon
dag 16 December 1838 bij Moordspruit. Deze datum wordt
nog steeds jaarlijks feestelijk herdacht en ,,Dingaansdag"
genoemd. SI Zoo kon de nieuwe kolonie dan eindelijk ge
vestigd worden, doch al spoedig kwam de Engelsche re
geering weer tusschenbeide op grond, dat Britsche onder
danen geen recht hadden, op eigen houtje een onafhankelijke
staat te stichten; het gevolg was, dat Natal den 8sten Augus
tus 1843 bij Engeland ingelijfd werd. Weer konden de vrije
Boeren het met hun verdrukkers niet vinden; Pretorius, die
na den moord op Retief diens plaats had ingenomen, voerde
hen tegen de Engelschen aan
en leidde hen vervolgens bij
den ,,tweeden trek". Ditmaal
ging het naar den Oranje Vrij
staat en Transvaal, waar een
der leiders van den ,,grooten
trek", Hendrik Potgieter,
zich gevestigd had; in de jaren
1838/39 stichtte deze de vroe
gere Transvaalsche hoofd
stad Potchefstroom. Weder

om was het onmogelijk, in
vrede te leven, de beide aan
voerders wilden ieder gaarne
de baas zijn, waardoor onder
de Boeren groote verdeeld
heid ontstond en weer nieuwe

districten, zooals Utrecht en
Lijdenburg gevormd werden.
Het ontstaan der Zuid-

Afrikaansche Republiek dag-
teekent van 16 Januari 1852,
toen Transvaal bij het Zand -
rivier-tractaat door de Engel •
sche regeering als vrije Staat
erkend werd, de onafhanke-
lijkverklaring van Oranje
Vrijstaat volgde den 23sten
Februari 1854 bij het Bloem-
fontein-tractaat ̂ ). — Het is
niet doenlijk, hier de inge
wikkelde geschiedenis der
Republiek onder het bestuur
der presidenten Marthinus
Wessels Pretorius (de zoon
van Andries), Thomas Fran-
9ois Burgers en Paul Kruger
in alle onderdeelen na te
gaan, vermelden we slechts,
dat de Engelschen toch weer
in dit land vasten voet
trachtten te verkrijgen, doch dat Transvaal' na het ein
digen van den Vrijheids-Oorlog (December 1880 — Maart
1881), zijne onafhankelijkheid in binnenlandsche aange
legenheden terug kreeg. In 1886 werden de bekende
goudvelden van Witwatersrand ontdekt en dit was onder
meer de aanleiding tot den grooten Transvaalschen Oorlog
(II October 1899 — 31 Mei 1902), als gevolg waarvan zoowel
de Republiek als Oranje Vrijstaat aan het Vereenigd Konink
rijk vervielen. SI Beide provincies liggen voor het grootste
gedeelte op de hoogvlakte van Zuid-Afrika. Het transvaalsche
gebied wordt gewoonlijk in drie gedeelten onderscheiden, het
Hooge-Veld, een gemiddeld 1500 meter hoog plateau in het
Zuiden langs de Vaal, het Lage-Veld — gemiddeld 700 meter
hoog — in het Noorden en Noord-Oosten en daartusschen
het groote Boschveld, een dicht met acacia s, mimosa s en
dergelijke boomen begroeide streek. In de rotsachtige kloven

.Pietcr M.iritzlnirn"

DE HOWICK-WAT

i) Naar Pietcr Retief eii Gcrrit Maritz i? de eerste

i

ERVAL IN NATAL

genoemd: „Diirhan" of ,,Port d'lJrbaTi" werd iii_ Kastielu en ontr.ng
naam naar 'lan tocnnialigon gouverneur der Kaapkolonie. 2)
stroomt iu het noon

en daarom door longjijdei
provinrie is.

annaligen gouverneur der Kaapivoimiu . .ij ^ .
n-dclijko gedeelte van Oranje
,glijders zoozeer gezoelUe - Hloemfontem de hoof.Ktad dioi

van Zoutpansberg in het Noorden kwamen in vroeger jaren
dichte bosschen voor, doch deze zijn tegenwoordig sterk ge
dund. De twee grootste rivieren — tle Limpopo en de Vaal
—■ ontspringen beide op het Hooge-Veld, de eerste vertegen
woordigt de noordgrens der provincie en mondt ten slotte
uit in den Indisclien Oceaan, de laatste — de grens tusschen
Transvaal en Oranje Vrijstaat vormende — is een zijtak van
de Oranjerivier en voert op deze wijze haar water in de
richting van den Atlantischen Oceaan. De hoofdplaats Pretoria
is een vroolijke, op ruime .schaal aangelegde tuinstad, een
voorname bezienswaardigheid vormen de grootsche regee-
ring-sgebouwen der Unie, waarop we echter over eenigen tijd
in een afzonderlijk artikel hopen terug te komen. Op dertig
mijlen afstand van de stad ligt de bekende, in 1902 ontdekte
Premier-diamantmijn, waar de beroemde ,,Cullinan", de
grootste tot dusverre gevonden diamant ter wereld, in Ja
nuari 1905 opgedolven werd. In 1907 door de Transvaalsche
regeering aan den Engelschen koning aangeboden, werd hij

in het volgende jaar te Am-
^  sterdam gekloofd en gesle

pen; de twee steenen van
5161/2 en van 309 karaat,
versieren thans den vorste-
lijken scepter en kroon. SQ
Ongeveer vijf kwartier sf^oren
van Pretoria ligt de groote
,,business"-stad Johannes-
burg, aldus naar een schoo
nzoon van Paul Kruger ge
noemd. Vóór het jaar 1S86
stond op deze plaats slechts
één huis, of eigenlijk een
hutje, de ontdekking der
goudvelden gaf aanleiding tot
de stichting en de onge-
loofelijk snelle uitbreiding
der stad: thans telt Johan-
nesburg ongeveer drie hon
derdduizend inwoners! P>n
bezoek aan zulk een goud
mijn is natuurlijk bizonder
interessant en daar de merk
waardige stad bovendien
talrijke fraaie straten en plei
nen, benevens meerdere be
zienswaardige monumentale
gebouwen bezit, komt de
bezichtiging van dit alles bij
een reis door Transvaal
meestal bovenaan het pro
gramma te staan.

{Wordt vervolgd)

In het rijk der stilte
2) UOOK

Chari.es U. D. Roberts
(S/ol)

OEN schoot de hoorn langs zijn nek; een zwarte mas.sa
sloeg tegen zijn borst met een kracht, die hem den adem
afsneed en droeg hem, woest scheurend en bijtend te
rug naar de oppervlakte. Hij sloeg natuurlijk maar in

het blinde weg, maar één slag kwam toevallig terecht,
vlak boven het rechteroog van den narwal en vernietigde dit
totaal. SI Toen de beer zijn kop boven water had, hoestte
en hijgde hij, gedurende enkele sekonden hoog zwemmend,
om weer op adem te komen. SQDaar hij nu volkomen begreep',
met welk een gevaarlijken tegenstander hij den strijd had aan-^
gebonden, wist hij, dat iedere sekonde, die hij aan de opper
vlakte bleef, met doodsgevaar gepaard ging. Maar aanvanke-
hjk lukte het hem niet zijn zwaar getroffen longen weer met
lucht te vullen. Met hoog opgeheven kop keek hij met ver
langende blikken over de door den trekkenden troep opge
zweepte rivier naar het rustige, witte water daarnaast en naar
het lage, verlaten strand met zijn vuile ijsschotsen. Een
oogenblik kwam het verlangen in hem op daar te zijn. Toen,
naaimate zijn krachten terugkeerden en zijn groote blaasbalg
achtige longen hun functie hervatten, keerden ook zijn moed
en zijn vechtlust terug. Weer begon de roode vlam van strijd-

TJL 1
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HET MIRROR-MEER IN ST. PETERSBURG (FLORIDA U.S.A.J

lust in zijn oogen te gloeien en half omdraaiend met een
kracht, die het water deed borrelen en schuimen om zijn
machtige schouders en een heele troep zalmen over de andere
heenwierp, boog hij den kop om opnieuw neer te duiken en
het gevecht te hervatten. SI De narwal zijnerzijds was slecht
van zijn laatsten aanval afgekomen. Hlind aan één oog, met
vreeselijk verscheurden kop, terwijl het kraakbeen om zijn
blaas-gaten ontzettend gehavend was door de tanden van
zijn vijand, wist hij voor het oogenblik niet wat te doen.
Maar bang was hij niet. Zijn traag bloed werd er tot grooter
woede door opgezweept. Nog nooit had hij ernstigen tegen
stand ontmoet. De kolossale cachelot, onbetwiste beheerscher
van den oceaan, kwam nooit in die koude, noordelijke stre
ken; en de groote, domme balein-walvi verachtte hij. Met
zijn vreeselijk wapen, vlug en krachtig, had hij nog nooit
het onderspit gedolven voor eenigen bewoner van zijn
koude, glinsterende wereld. SQ (fedurende eenige oogen-
blikken van opgewondenheid en verwarring, onthutst door
de pijn zijner wonden, zwom hij rechtuit, vlak onder de
zalmen. Toen keerde zijn begripsvermogen terug en keerde
hij woedend om, met zijn cene oog loerend naar den beer.
Aanvankelijk kon hij niet goed uit zijn oogen zien en kon
hij hem niet vinden; maar even later, wraakgierig naar boven
starend door de snel zwemmende, blauw-zilveren rijen der
voortijlende visschen, zag hij de groote, witte gestalte op
eenigen afstand aan de oppervlakte zwemmen. I.angs een
lange, hellende lijn zwom hij door den vollen, bewogen stroom,
recht en snel op zijn doel af, als een hongerige forel naar een
glazenmaker. ̂  Toen de beer met neergebogen kop en opge
heven achterlijf begon te duiken, voelde hij een vreeselijken,
doordringenden stoot in zijn linkerzijde, zoodat het hem leek,
alsof een rots uit de bedding was opgestegen en hem had
getroffen met een kracht, die liem half uit het water tilde.
De narwal, die niet meer zoo juist kon mikken doordat
hij zijn eene oog kwijt was, had weer zijn doel gemist. De punt
van zijn slagtand had den beer zoodanig getroffen, dat hij
niet een der edele organen had geraakt, maar ongeveer een
duim onder het vel tusschen de welving van twee der bovenste
ribben was doorgegaan en even achter den schouder weer
te voorschijn was gekomen. De ontzettende kracht van dien
stoot deed den grooten gedraaiden hoorn doordringen tot
onder aan toe. 83 Toen hij dien, naar zijn meening, doodelijken
en beslissenden slag had toegebracht, zwom de narwal dadelijk

weer naar beneden met krachtige stooten van zijn staart,
ten einde zijn hoorn weer los te maken. Maar nu zat hij in
een doodelijke val. De beer, dol van pijn en stevig vastge
houden, begon den kop van zijn tegenstander in een vreeselijke
omarming te wikkelen. Met alle vier pooten wanhopig slaand,
snijdend en scheurend duurde het niet lang of hij had den
kop van den narwal in flarden gereten. Woest het water op
zwiepend, trachtte deze zich los te rukken, maar tevergeefs.
Steeds lager zonk hij, tot hij op den bodem lag, nog steeds
met die verpletterende massa rukkend aan zijn kop. Toen
hij vasten grond onder zich voelde, kromde hij zijn machtig
lichaam als een boog, en ontspande het weer met een kracht,
die niets kon weerstaan. De hoorn scheurde los, de beer werd
weggeslingerd en opzij geworpen met een geweld, d it ver
warring bracht onder de zwemmende zalmen en een woestcn
golfslag veroorzaakte in het water aan de op]rervlakte. Toen,
blind en verscheurd, terwijl het bloed in stroomen uit de
gapende wonden aan zijn hals spoot, zakte hij neer op den
bodem, bleef enkele sekonden zwakjes liggen trekken en lag
toen stil, 83 De beer, naar boven stuwend dwars door de opge
pakte massa zalmen, begon heesch te hoesten zoodra zijn
kop boven water was. Het duurde eenige oogenblikken ̂ •oor
hij iets anders kon doen dan zicli drijvend te houden, terwijl
hij o]5 adem kwam. Toen begon hij langzaam in een kring
rond te zwemmen, nog vol van strijdlust, maar nog niet in
staat zijn ademhaling te beheerschen. Ten slotte voelde hij
zich in staat den strijd te hervatten. Opnieuw dook Inj neer,
ieder oogenblik in afwachting dien scheurenden stoot, dien
onweerstaanbaren heffenden slag te ontvangen. Door de
zalmentroep heen keek hij neer in het glanzende water. Heel
beneden zag hij de gestiilte van zijn \'ijand, bewegingloosop
den bodem liggen. \'an dit stille lichaam, dat rusti.g m den
stroom leek te dobberen, had hij blijkbaar niets mee" te
vieezen. De ovei winnaar keerde tot de opper\'lakte terug.
83 Zijn kop hoog oplichtend uit het water, overzag hij zijn
geheele leege, witte wereld. (leen ^■ijand, geen mogelijke me-
dedmpr was er te zien. Hoe zwak en vermoeid hij ook was,

oodde hij nog twee of drie van de onophoudelijk voorhij-
trekkende zalmen, alleen om zich gerust te stellen. Toen zwom
nj met zijn grootste prooi in den bek langzaam naar den oever,
kroop aan and en ging in somberen triomf liggen om zijn
wonden te likken. ,


