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ONDER HET ZAND BEDOLVEN
12) DOOR Holman DayHIJ begeleidde ze tot lum boot, schudde ze wel vier

maal de hand en zij glimlachten allervriendelijkst
terug.
Zoodra ze ver genoeg weg waren, vloekte de

kapitein ze vreesdijk uit en in plaats van ze toe te wuiven,
schudde hij zijn vuist tegen ze.

,,Dus dat heeft Tick gedaan, zoodra hij aan land kwam!
Heeft ons eerst bestolen en toen die lui op ons afgestuurd
om ons kaal te plukken. Zijn plan is natuurlijk om ons eerst
iederen cent af te nemen en dan de douane om te koopen om
ons te verjagen, zoodat het veld vrij is voor hem".

,,Zullen die mannen niet aan onze zijde staan, nu ze dat
geld hebben aangenomen?" vroeg ik.

,,Zij staan aan onze zijde, tot een ander ze weer omkoopt,
zeun", zei de kapitein. ,,Zie je niet hoe wij er nu voor staan?
Wij moeten dat goud vinden en wij moeten dat het eerst
doen, want die bloedzuigers hechten zich aan het sappigste
stuk. Ik weet niet wat voor een expeditie Tick hierheen brengt,
maar hij heeft twintig duizend dollar in zijn pooten en daar
kan men heel wat mee doen. En wij —^wij hebben geen roo-
den duit".

Hij ging zijn kajuit in en ik bleef op het dek heen en weer
loopcn. Als zoo vaak in den laatsten tijd kwam het meisje
uit haar kajuit en liep met mij mee. Haar aanwezigheid was
mij steeds een troost. Maar nooit zoo zeer als dien dag. Voor
zij kwam, had ik wel lust over boord te springen en er een
einde aan te maken. Toen zij haar krullekopje naar mij toe
wendde en mij aankeek, verlangde ik heel sterk te leven.

verloor.

Vier maal probeerde de 1 1 ., ,.
raken Telkens was de aap net op tijd los om den slag te ont-
Sjken en verder te vluchten. Tenslotte- sprong hij tegen
den vlaggemast op, klom naar boven en hing over den ver
gulden bal aan den top. Ik versta geen apentaal, maar ik
Ln overtuigd, dat het gesnater, dat hij omlaag zond even
erg was als de verwenschingen, die de stoker hem naar boven
toeschreeuwde. n .. 1 1 x
„Hé daar, vriendje", nep ik hem toe, ,,zulke taal komt

hier niet te pas' . 1 i 1 1. . j
Hij zweeg wierp een vernietigenden blik oji den aap en

ging terug naar de ladder. Het zweet liep over zijn beroet
gezicht en dat gezicht zag cr niet bepaald goedig uit.

Neemt u mij niet kwalijk", zei hij, ,,maar die —. Daar
ik niet kan zeggen wat ik zeggen wou waar een dame bij is,
zal ik maar niets zeggen en weggaan .

Ik volgde hem en vroeg: ,,Wat is er gebeurd?
,,Wij houden wat stoom op voor de kraan en de pompen

en 'dat platncuzige, kraaloogige duivelskind kwam beneden,
terwijl ik even op dek was, greeji mijn sproeislang en ver
plaatste twintig ton kolengruis, dat ik nu allemaal weer terug
moet scheppen. Ik ga de kaartin voor zijn begrafenis uit
schrijven en ik zal zelf zorgen, dat het lijk er tegen dien tijd is".

,,Twintig ton .steenkool verplaatst!" riep ik verbaasd uit.
,,D'an moet hij een heeleii tijd aan den gang zijn

,,Ik denk, dat u niet weet wat
kan doen, als hij diejr er in komt", zei de stoker kwaad. ,,Dat
ondier met zijn ijzeren staart was er vijf minuten mee bezig.
Hij heeft mij wel eens zien sproeien. En hij werkte met den
vollen straal. Maar ik krijg hem wel te jrakken en dan is hij
nog niet gelukkig!"

Hij ging naar beneden.
Soms krijgt iemand een idee, dat voortdurend opduikt,

zonder dat hij erojr let —tot hij ten slotte erover gaat den
ken en een uitvinding er het gevolg van is. Maar er zijn ook
ideeën, die iemand jrlotseling treffen, als een slag op het hoofd
en na een oogenblik van verbijstering gaan de oogen van zijn
geest open en ziet hij alles helder voor zich.

Twintig ton kolengruis in vijf minuten tijd met een straal
water! Die gedachte trof mij als een hamerslag. Zij verdoofde
mij eenigszins, maar ik vond het zoo een pracht-idee, dat
ik naar den vlaggemast lieji en mijn hoed afnam voor den
aap. Hij begreep mij verkeerd en schold me vreeselijk uit.
Maar dat hinderde mij niet. In mijn ojrgewondenheid mom
pelde ik wat ik dacht: ,,Kerel, kom hier en geef me oen poot.
Je bent een wonder! Je hebt me een lesje gegeven, dat mis
schien drie millioen waard is. Als je ooit een vriend noodig
hebt, kom dan maar bij Ross Sidney en hij zal je heljien ".

loen ik mij omkeerde, zag ik het meisje, dat mij met groote
oogen stond aan te staren.

,,Dat is geen waanzin", zei ik haar. ,,I)ie zit niet in de
Sidney familie. Maar iets wat die aajo heeft gedaan, heeft
mij op een idee gebracht en het is zoo een kolossaal idee,
dat ik er niet over durf jiraten, voor ik erover heb nage-
dacht Als ik zou jarobceren het u uit te leggen, terwijl het
mijzelf nog niet helder voor den geest staat, zoudt u denken,
dat ik gek geworden ben. U moet mij i xcuseeren Miss Arie,
ik moet m mijn kajuit dat denkbeeld uitwerken".

s iep dien nacht niet veel. En toen de morgen aanbrak,
was ik ojT een idee gekomen, dat ik schitterend lond. Ik zei
kapitein 1 eart, dat ik dien dag niet zou neerdalen. Maar

hij me terneergeslagen aankeek, lachte ik hem zoo
g-oed gehoord te hebben.

toen

vriencalijk toe, dat hij meende niet
'r^ t,,Later zal ik u iets e i'ertellen hebben, kapitein. Maar
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het zal beter klinken, als ik weet, dat wij alles aan boord
hebben wat ik noodig heb".
Dat was het eerste, dat ik doen moest — zien of ik op de

Zizanta materiaal kon vinden. Ik nam kapitein Peart en
twee man mee om mij te helpen zoeken. De Zizania had
brandslangen, die hier en daar opgehangen waren. Ze waren
niet in prima conditie, maar wij haalden er twee honderd
voet bruikbare slang uit. Ik had drie honderd voet noodig
van den lichter naar het wrak. Ik vroeg naar linnen. Er waren
zeilen. Welnu, die liet ik den volgenden dag door de mannen
versnijden en tot buizen naaien, die pasten op de brand
slang. Het was ruw werk, maar ik moest mij behelpen met
wat ik krijgen kon.

Dien avond riep ik een vergadering bijeen met kapitein
Peart, de beide stuurlui en machinist Shank en legde hun
uit wat ik van plan was. Ik zei hun, dat ik geloofde, dat ik
met een stroom water een gat kon boren in het zand op den
bodem der zee. De eenige, die belangstelde in mijn uiteen
zetting, was Shank. En zelfs hij sprong niet op om ,,hoera!"
te roepen, maar knikte eens en mompelde ,,dat er al vreem
dere dingen gebeurd waren".
,,Maar je hebt onze machine noodig voor je stoompomp",

bromde de kapitein, ,,en wij kunnen de Zizania niet dichter
bij de kust brengen, zonder vast te loopen. Je hebt drie hon
derd voet slang."

,,Meer heb ik niet noodig, kapitein. Mr. Shank kan een
handpomp bouwen en de bemanning kan eraan pompen
als bij een ouërwetsche brandspuit".

,,Hoe ben je op dat idee gekomen?" vroeg kapitein Peart,
die zijn teleurstelling niet kon verbergen.

Ik besloot niet te zeggen, dat een aap met een staart van
ijzerdraad mij op dat denkbeeld had gebracht. Ik keek naar
den boozen kapitein en stelde mij voor wat hij zou zeggen, als
ik hem dat vertelde. Dus eiginde ik mijzelf de eer toe — en heel
veel was dat niet. De eenige, die wat zei, was kapitein Peart
en wat hij zei was, dat het al niet erger kon worden dan het
nu was, onverschillig wat ik deed.
Den volgenden dag begon het werk en dat ging zoo dagen

door. Ik weet niet precies hoe lang het duurde, maar het nam
een heelen tijd in beslag. Maar wat ik wel weet •—■ maar al
te goed weet — is, dat er, voor wij gereed waren om mijn
denkbeeld op de proef te stellen, een kleine schoener aan
den horizon verscheen, die een eindje langs de kust voer
en toen het anker liet vallen nog dichter bij het land dan onze
lichter.

Dit was geen douane-boot. En binnen enkele uren wisten
wij, dat Keedy ïick het bevel voerde over dit schip en dat
hij twee duikers had meegebracht en dat hij vol was van
hoop, vloeken en pocherij.

NEGENDE HOOFDSTUK

Wij wisten niet waar Tick zijn schip en mannen vandaan
had gehaald — want er werden geen bezoeken afgelegd.
Maar in een paar weken kan iemand heel wat doen, als hij
goud-hongerig is, een ander wil benadeelen en over twintig
duizend dollar beschikt.

Voor Tick's komst had kapitein Peart al in de diepste
wanhoop verkeerd; nu vond hij een gat om er nog dieper
in weg te zinken. Hij had geen vertrouwen in mijn nieuwe
methode. Hij wou, dat ik met dien onzin ophield en beneden
bij den schat de wacht bleef houden. Hij wist, dat de mil-
lioenen op den bodem der zee lagen; ik had er een deel van
opgehaald; nu was het, alsof de rest daar onbeschermd lag,
zoodat de 'eerste de beste ze kon meenemen. Ik wist niet wat
voor duikers Tick had meegebracht, maar ik kon mij niet
voorstellen, dat zij zouden slagen, waar al mijn pogingen
gefaald hadden.

Gebruikmakend van kapitein Peart's telescoop zag ik ze
neerdalen. Tick dacht zeker, dat, als het één duiker niet ge
lukt was, twee het dubbele werk konden doen en dus succes
moesten hebben.

Kapitein Peart keek door den telescoop tot hij er scheel
van ging zien. Wij hadden moeite hem eraf te halen om te
eten. Dag op dag, zoodra het licht was, stond hij er door te
turen om het oog te houden op Tick's schoener. Hij vreesde
en verwachtte blijkbaar tallooze kisten vol goud over de
reeling te zien hijschen.

Ik was bijna klaarmet mijn uitrusting, toen Tick erbij kwam,
maar nu stelde ik de proef nog even uit. Ik had geen lust

Tick en zijn mannen mijn nieuwe methode te tooneii. Zonder
mij te storen aan de meening van Peart en de anderen, bleef
ik vertrouwen stellen in mijn plan en ik wou niet, dat mijn
mededingers het zagen en konden nadoen.

Dus liet ik de mannen een houten schot om den lichter
bouwen, met een deur, waardoor ik er in en uit kon stappen.
Ik wou de pompen verdekt opstellen. Wat de duikers betrof,
die ik beneden kon tegenkomen, vertrouwde ik op andere
middelen.

Ik was op den lichter om het opstellen der pompen en het
aanbrengen der slangen te zien en het oog te houden op het
bouwen van de schutting. De zee zag er dien laatsten dag
van ons werk niet uitlokkend uit. .Ze leek donker leikleurig,
als de groote golven ons opnamen en ik herinnerde mij, dat
zij er net zoo had uitgezien dien dag, toen de onderstroo-
ming mij zoo vriendelijk geholpen had. Ik voelde de ver
leiding opkomen om mij te laten zakken en een onderzoek
in te stellen; maar ik herinnerde mij, dat Tick's duikers over
boord waren gegaan en ik wou een ontmoeting vermijden,
tot ik serieus werk kon doen.

Ingesloten op den lichter, bemoeide ik mij met mijn eigen
zaken en lette verder niet op wat er om mij heen gebeurde.

Kapitein Peart bleef op de Zizania met zijn eenigen vriend
in die dagen —zijn langen tele.scoop. Maar ik had mijn eigen
lieve kameraad ■— Aric Peart, die mij aanmoedigde door
haar verstandige opmerkingen en die bij mij bleef, als ik
werkte; haar vlug verstand begreep alles dadelijk en haar
snellen blik ontging niets.

Wij waren in opgeruimde stemming. Zelfs nummer-twee
Jones floot een deuntje, omdat de deelen van de slang in
elkaar pasten als een handschoen op een hand.

En toen sloeg een menschelijke bliksemstraal de deur in,
in de gestalte van kapitein Peart.

Hij was blootshoofd en zijn grijs haar stond omhoog als
de manen van een woedenden stier. Hij kon geen woorden
uitbrengen, maar niettemin was hij verre van klankloos. Hij
brulde en sprong rond en sloeg zijn vuisten op elkaar. Hij
nam onze slang op en slingerde ze om zich heen als een waan
zinnige slangenbezweerder. Hij schopte met zijn zware laar
zen tegen de houten pompen, tot ik verplicht was hem weg
te sleuren. Toen greep hij de slang weer en wond ze in zin-
nelooze woede om zich heen als een rups, die zich inspint.
Zijn vierkant gezicht was een oorlogskaart van kwaadheid
en in het midden gloeide zijn roode neus als een gevaar
signaal.

Wij stonden hem aan te staren. Er viel al weinig anders
te doen, zoolang hij in dien toestand \'erkeerde. Op de vra
gen en uitroepen van zijn dochter sloeg hij totaal geen acht.

Ik keek door de kieren van het schot om te zien of de
Zizania misschien gezonken was; maar die dobberde rustig
op de golven.

Eindelijk was Peart voldoende bekomen om te kunnen
praten.

,,Ze hebben 't", gilde hij. ,,Ze krijgen 't! Ik heb gezien, dat
ze twee kisten naar boven brachten en nu voeren zij een
vreugdedans uit. Ze krijgen 't! Ze hebben 't! —en jij voert
niks anders uit dan spelen met een vervloekte brandslang,
die nergens toe dient — dat heb ik je van begin af aan ge
zegd. Tick had gelijk. Ik had naar Tick moeten luisteren.
Ik wist, wie Tick was. Hij was mijn vriend, tot jij je tus.schen
ons in schoof. Ik had hem mijn dochter beloofd. Hij weet
geld te verdienen, beroerde Yankee, die je bent. Daar zit pit
in. Hij zit geen halfversleten zeildoek te naaien" —hij schopte
tegen de slang — ,,als er zaken te doen zijn". Hij vloog op
mij toe en schudde zijn vuisten onder mijn neus. ,,Ik wil
niks meer met je te maken hebben! Ik ga naar Tick en vraag
hem ekskuus en bied hem mijn stoomboot aan met al wat er
op is, als hij mij laat deelen in wat zijn mannen ophalen. Ik
zal hem mijn dochter aanbieden. Jij zult met hem trouwen,
al moest ik je bij je ooren voor het altaar slepen!" vertelde
hij haar en schudde zijn vuisten onder haar neus. ,,lk heb
genoeg van al die fratsen en dat gepraat. Van nu af ben ik
de baas".

Hij wilde door de deur rennen, terug naar het .schip. Aan
den kant lag een jol met een paar mannen er in. Ik had
kapitein Peart al één keer vastgegrepen, toen hij dronken was.
Nu deed ik het, terwijl hij nuchter was en hield vast. Ik trok
hem achteruit, sloeg de deur dicht en ging er met mijn rug
voor staan.

(Wordt vervolgd)
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DE STRAATWEG UTRECHT-ZEIST-DRlEBERGEN. LANDGOED yOLLENHOVE" TE DE BILT

Snelverkeer contra Natuurschoon
I

DE SCHOONHEID VAN ZEIST ERNSTIG BEDREIGDEr wordt een felle strijd gestreden ter eener zij tusschen
hen, die niets van het oude schoon verloren willen laten
gaan, die gansch en al over het hoofd zien, hoe een nieuwe
tijd nieuwe eischen stelt en hoe terwille van die eischen

men, zij het met oprechte spijt, soms bezwaarlijk de oude
schoonheid kan handhaven en ter anderer zij degenen, die
terwille der nieuwe eischen juist al het oude willen offeren,
die als parool hebben, dat al wat voorbij is, \ oorbij moet
blijven en dat slechts heden en vooral de toekomst waarde
heeft, zelfs indien dit heden en deze toekomst twijfelachtige
uitzichten bieden. SI Inderdaad, er zijn velen onder de 1 and-
havers van het oude schoon, — ik spreek hier niet alleen van
natuurschoon —, die piëteit en traditie tot sentimentaliteit
laten versvorden Maar daartegenover zijn de vooruitstre-
venden vaak van een hardheid en harteloosheid, die zonder
eenige noodzaak het oude offert aan het nieuwe, het nieuwe,
dat uit den aard der zaak, gesproten als het is uit een verge
vorderde techniek, reeds van een strengheid is, die fel con
trasteert met de grootere soupelheid, het kenmerk van een
tijd, die gevoel boven verstancl stelde. De combinatie gevoel-
verstand is de eenig bruikbare, nu en in de toekomst. En zij,
die genoodzaakt zijn het verkeersprobleem onder de oogen
te zien, moeten er zich voor hoeden, door uitsluitend hun
aandacht aan den nuttigheidsfactor te geven, het gevoels
moment, in casu de oude schoonheid te verwaarloozen en zoo
ertoe te komen deze schoonheid zonder noodzakelijkheid te
schenden. SI Deze overwegingen drongen zich bij mij op,
toen ik dezer dagen onder deskundige leiding den straatweg
Utrecht-De Bilt-Zeist-Driebergen langs reed en ik bewonde
rend aanschouwde, even voorbij De lÈlt, den prachtigen ver
bindingsweg, die deze streek doorsnijdt. We laten nu even
de verkeersproblemen buiten beschouwing en verbeelden ons

nog in den gulden tijd te leven, dat \'erkeerssnelheid nog niet
het eenige ideaal de' voortjakkerende menschheid was.
Trouwens, een auto is ook tot een vervoermiddel te promo-
veeren, dat tijd laat voor i en tourist mee. aandacht aan de
schoonheid der streek te wijden. Laat ik eerlijk zijn en ver
klaren, dat het verkeersjirobleem even voorbij Utrecht veel
van de bewondering tempert: de bocliten in dien weg zijn
van dien aard, dat inderdaad dringendi' voorziening noodig
is, terwijl het natuurschoon daar ter plaatse niet van zulk
een overwegend belang is, dat het door verbreeding van den
weg zou worden geschaad. Oischoon de breedte, door den
Rijkswaterstaat geprojecteerd o]i 42 M., min of meer over
dreven dient te worden geacli't. (lezien het feit, dat
deze breedte, waar natuurlijk een éi-nrichtingsverkeer zal
worden ingesteld, de ■ nelheid van lu>t verkeer wel zeer
zal bevorderen, maar groote gevaren met zich zal
meebrengen door twee factoren. Ten eerste komen ver
schillende wegen op dien weg uit, zoodat de kruispunten
meer gevaar zullen opleveren dan thans liet geval is, ter

fle toegangswegen én de straten der stad Utrecht

Een dit snelle verkeer naar behooren te verwerken.
SI Maar even Toorbii^Dc^^üï
nemen ^ ^e luisere een aanvang
dan kórt m verkeer veel minder druk wordt
het verheer m buigt een groot deel vanA- .4 iets eerder
straatwee naar Zei'a meisfoort. zoodat de breedte van den
aantlw?rv"S-;4;EE^^
seeren. Inderdaad nioet'en on , nk'l ó'
bochten worden weggeiiomia V " ^ van dezen weg
wielrijders een veiligS ^ve^r beb ^•oetgangers en
wandelaars en fietsers tban dan de straatweg voor'ers thans is. Maar deze ̂ adligheid kan o.L
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uitstekend worden bereikt, zonder dat het noodig is als van-
d.den de schoonheid der streek te vernietigen, door de statig-
deftige boomenrij te slecliten en juist het karakteristieke
van deze contreien te vernielen. Als de straatweg (be
houdens o]) enkele jilaatsen, waar liniëering der bocht nood
zakelijk is) de breedte behoudt, die hij thans iieeft, te weten
12 M., en achter de boonien geen abnormaal breede wan
del en liet.spaden worden aangelegd, dan zullen Zeist noch
Diiebeigen iets van hun schoonheid inboeten, terwijl ook
bet verkeer gebaat zal worden. Het snelverkeer? vraagt
Waterstaat. Het snelverkeer eveneens. Immers het snel
verkeer zal nimmer van den door den minister geprojecteer-
deii weg gebruik maken, daar dit veel eerder zijn doel
bereikt, als het den straatweg over Woudenberg neemt,
van Utrecht af ter linkerzijde van den straatweg Zeist-Drie-
bergen gelegen. SI Indien deze weg voor het snelverkeer zou
worden verbreed, zou van verbetering kunnen worden ge
sproken, maar de plannen van den minister verdienen dezen
naam niet. SI lerwijl dan voor hen, die de auto niet uitslui
tend als snel transportmiddel beschouwen, maar die ze ge
bruiken om op een aangename manier van den buiten te
genieten, de bestaande straatweg, met bovengenoemde ver
beteringen, zou kunpen worden gehandhaafd. Voor hen zou
't niet noodig zijn een 32 M. breeden weg te projecteeren, deels
langs den ouden weg, deels geheel nieuw aangelegd, hetzij
flonr WPllpinrlpn llpfvn rlr^rxr f /-lio <-1 i i rl ondoor weikinden, hetzij door terreinen, die deerlijk geschonden
zullen worden, en die, op deze wijze uit hun eenzaamheid
gehaald, een welkome buit voor bouwspeculanten zullen wor
den, bouwspeculanten met al deïi nasleep van dien. Die oor
zaak zullen zijn, dat het natuurschoon, al is het op nog zoo
kunstzinnige wijze, gehavend zal worden, juist op die plekken,
die ongerept behouden moesten blijven, gezien de nabijheid
der groote stad, waarvan de bevolking toch ook eenig recht
heeft op bosschen en weiden, niet al te ver van hun woon
plaats gelegen. Ongetwijfeld is het lang niet steeds een onheil,
als de bebouwing verder zich uitstrekt. Vaak wordt gestreden
voor het behoud van natuurschoon in streken, waar geen
sterveling ooit komt om het te bewonderen en er zich in te
verheugen. Maar hier, waar juist het natuurschoon bezoekers
en gasten tot zich trekt, zou een dergelijke ontreddering de
ondergang van een heele streek beteekenen, zonder dat iemand
erdoor zou worden gebaat. SI Laten we echter aan de hand der
hier gere])roduceerdc afbeeldingen den geheelen geprojecteerden
weg eens nader beschouwen. De plannen bevinden zich helaas
reeds in een vergevorderd stadium: de betonnen en houten paal
tjes, waarmee de weg is afgebakend, leveren het bewijs hiervan.
De foto's door onzen fotograaf vervaardigd,werden alle genomen
van plaatsen, die binnen deze betonnen en houten paaltjes
vallen: ze zijn dus gedoemd te verdwijnen, zoodra de nieuwe
weg zal worden aangelegd. Deze weg zou, gelijk uit het boven
staande blijkt, volmaakt overbodig zijn voor de doorvoering
van een werkelijk snelverkeer, hij zou tonnen gouds kosten en,
zooals blijkt uit de Memorie van Antwoord in zake de begroo
ting van het Wegenfonds,
slechts provisorisch zijn! En
daarvoor zou al het oude
schoon moeten verdwijnen, dat
we nu nog op de fotografische
plaat konden vastleggen.

(Slot volgt) Ro V.VN OVEX

Tusschen Auteuil en
Ménilmontant

RENTREENooit is Parijs in glo
rieuzer kleuren gehuld
dan in deze stralende
herfstdagen; nimmer

is de metropool met haar eeuwi
ge warreling van leven, be
weging en hartstocht bekoor
lijker, innemender, van elegan
ter schoonheid; geen sfeer ook
past beter bij de Seine-stad als
historisch symbool dan de ster
vende zomer, want het Panjs,
dat we liefhebben, is de
hh'ansche hoofdstad, die ver
dwijnt, versmelt met een inter-

Foto C. Slcdtbagh
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DE STRAATWEG UTRECHT-ZEIST-DRIEBERGEN.
LAANTJE BIJ HET LANDGOED „VOLLENHOVFT'

nationale pleisterplaats, doorgangshuis der intellectueele en
artistieke buitenissigheden van het geheele Westen, karakter-
looze karavanserail, genivelleerd met de rest . ... Begin Oc-
tober bevolken duizenden scholieren opnieuw de groote
scholen, die voor een aanzienlijk deel in en om het Ouartier
Latin en den tuin van het Luxembourg geschaard liggen.
Zij brengen nu een vlaag van jeugd en frischheid en levens
kracht en vreugde op het asfalt van boulevards en pleinen.
En de wat slaperige wijk, waar de toekomstige geestelijke
krachten van Parijs, en Frankrijk ook, den tocht door het
zelfstandig bestaan aanvaarden, is weer levend geworden, en
door die concentratie van onstuimige verwachtingen wel
een zeer bijzondere plek op aarde. SI Bruingebrand en stoer
na dezen overweldigenden zomer verdwijnen de internes moe
dig in de grauwe blokken, die als Lycée Montaigne of Saint-

CHT-ZEIST-DRIEBERGEN. BIJ DE SANATORIVMLAAN
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Louis of Louis-le-Grand gansche generaties hebben gemaakt
van wat schonkerige, onevenwichtige bengels tot vurige
studenten met vlasbaarden, flodderige dassen, daverende
stemmen en een aarzelende, maar daarom des te stoutmoe
diger uitgebazuinde kennis van I.atijn, „philo" en de Fransche
klassieken. (Dit schema bedoelt in zijn strakheid geen kri
tiek te zijn op het Fransche schoolsysteem — ook al zou
daar heel wat tegen te zeggen vallen!) §3 Voor één der boek-
uitstallingen op den boulevard St. Micheb dringt zich door
de groepen lezende of slecht bladerende menschen zoo'n op
geschoten snuiter, in zijn vlegeljaren. Hij is blijkbaar op
het punt, opgeslokt te worden door een van de opvoed-
machines; zijn moeder heeft hem naar Parijs vergezeld en
leidt hem nu met bij na-grappige bezorgdheid langs de klip
pen der groote-stadsgevaren. Kort voor het scheiden mag
hij nog een boek uitzoeken. Hij dringt dóór en maakt een
nijdig gebaar tegen de oude dame, die het ouderwetsche
Fransche beleefdheidsideaal door haar spruit ziet verguizen.
Waar zal zijn
keus op val
len? Zeker een

van die hart-

V e rsterkende

nouveauté's als

J'adore, of,
veel plomper
nog, A donis-
Bar. Tot mijn
verbazing ver
over t de

knaap....
Boileau! SÜ De

zin voor tra

ditie is nog
diep gewor
teld in het ge-
slacht van

morgen. Dan
cing noch rug
by hebben la
jeune France
losgewrongen
van het ver

leden. De au

tobussen, die
ratelen langs
Sorbonne en

Collége de
France schij
nen een zinne

beeld van het

Foto C. Sicenbergh
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keren, als de "norren ermee rond, weten
tllfhtkTrop tSfhLïgene venter staat. Dezegr.stweiKe nocK uez-(-, i _ , --pn uit de handen van den man
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de juist verschenen editie
op

al even gejaagd een

"• 'e van de hand. Het verkoopen vanop de auto, en dank z
de biljetten ^^, vliegt ch
zulk een krantennuminer
de biljetten, vliegt 'jj^^^3 ^;inielijk gaat óók maar niet van

oplaag naar

ERGEN. OVERPLAATS THN MA RETRAITE

moderne leven, dat zijn oorsprong niet miskent.
U. Hubek Noodt

Londen's straten en boomen
(Slot)VERDER city-waarts volgt het nerveuze Holborn

en de niet minder actieve Fleet-street, genoemd
naar het riviertje de Fleet, dat eertijds daar
ergens gevloeid moet hebben. Er is nu geen spoor

meer van terug te vinden; het zakenleven van het groei
ende Imnden kon geen plaats aan aardige riviertjes laten,
de Fleet werd eenvoudig in een buis gestopt en onder den
grond bedolven; een uitweg naar de Theems mag ze voortaan
ten eeuwigen dage vinden door twee duistere cirkel
vormige gaten, die onder Blackfrars Bridge uitmonden.
Zoo vergaat het schilderachtige riviertjes, die zich in de buurt
wagen van wat handel en industrie als geschikte centra be
schouwen. Want in Fleetstreeirlïeeft men wel wat anders
te doen dan naar een landelijk- water te zitten kijken. De
honderden telefonen staan er niet stil, de telegrambestellers
gaan af en aan, om weer door draadlooze berichten overtroefd
te worden. Immers alle kranten van Londen en de meeste
van de provincie worden van daar uit volgepend in een ra
zende vaart. Zoo haastig als de artikelen geschreven en ge
drukt worden, zoo haastig worden ze ook weer vergeten,
niet alleen door de lezers, doch waarschijnlijk ook wel door
de redacteuren en berichtgevers die allang weder over het
nummer van den volgenden dag zitten te tobben en te pie-

zeTf" al denkt het publiek het wel. . . De tienduizenden kan-
tS;bedienden, die den gansclien dag in even duistere en
weinig vreugdevolle kantoren zijn opgesloten als de arme
Fleet die daar uur na uur de geestdoodende bezigheden heb
ben verricht, die onze moderne ,.cultuur va^n ze eischt, ver
langen eindelijk naar een ojwekkelijk bei ichtje als evenzoo-
vele visschen op het droge naar hun element. En het is dus
zaak voor de kranten, voor iedere editie weer, een pakkend,
sensationeel, raak, rijmend, geheimzmmg op^hrift te be
denken Anders gaat den volgenden dag dt neele kostbare

de handelaars in oud papier, en iemand, die met
heeft gezien
hoe vrachtwa-

gens-vol ach
ter uit dekran-

tengeb ouwen
worden weg
gesleept, kan
zich daarvan

eigenlijk geen
V O O r s t e Hing
maken. Moor

den en beroo-

vingen zijn er,
gelukkig voel
de bladen, te
kust en te

keur. Als er

niets bizon-

ders is, moet
het worden

uit ge vonden,
want de kran

ten moeten

wel verschij
nen, of ze wil
len of niet.

1 laarbij hel
pen de ,,press-
agents" een
handje. Zij
schrijven te
gen betaling

,  , artikelen, diee kranten weer tegen betaling plaatsen — of niet plaatsen,
maar reclame moet menigeen maken en dus . ... Zoo zien wij
dan in onze krant foto's van tingeltangel-sterren ,,aan boord

stoomschip zus-en-zoo", op tournee gaande, foto's,
\an Meetstreet gemaakt \'-oor zuur ver

van het

in een dwarsstraat

penningen, -want de stakkerds hebben het beivuste

^ uooit gezicn. Maar in de foto-ateliers der
HsrhttfK '^^'\b(oed ingerieht en op alle reclame-ver
staan er p-erpp^ Stoomschepen en sneltreinen
alents^^ f betalen wil.Ook ,,literaryagents zijn hier vele gevestigd. Dat zijn firma'< die — dik-

SngSf^ 'rzif^St^'z 1 aan den man
mode of wat oik W'int zon puddmgen, politiek,
krant of tiidscbrift r ''-oo-maar met een artikel naar een
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m wiens
Misschien weten zij het ook nim-eer iets verdiend, de auteur knjgr^^n";^ we'
en de agent

de
reer terug

D
, werkt'

weer ietsaar wordt andere pennevruchten.
kert ieder maar vercler 'Vemen'r^' "u t"ucr. Atigems wordt de strijd om het he

in c e centra der immer-.groeiendestaan zoo fel gestreden als
wereldsteden, en het is pop,-, 1
hoog ingemuurd door de gevanpon'' 'V" parkjes,
wen, de verongelukten vm rii' ^ "^^"Uchtige kantoorgebou-
rustige plekjes komen afdrijven"eif oceaan naar denaar 1

maar wat voor zich
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Foto C. Sicenbcr^k
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heen zitten te suffen. Verder city-waarts is zelfs daartoe
geen plaats meer. De Bank of England staat in het centrum
van een wereldrijk, van hier uit worden de belangen van
millioencn en millioenen bestuurd, geleid, ten goede of ten
kwade. Niet alleen, dat op den grond geen plaatsje is vrij
gelaten, diep in den grond dringen de bankgebouwen door,
cle kantoren. Onlangs stortte plotseling een dier forten der
geldwereld in; niet omdat het minder soliede geconstrueerd
werd dan het daarin gedreven geldbedrijf. Maar door de
steeds de natuur der ïheemsvallei voorbijziende commer-
ciëele belangen, de steeds daarvoor vereischte uitbreiding,
die ten slotte onder den grond moest worden gezocht, werd
het water van zijn oude wegen verdrongen en ondermijnde,
spoelde uit, jaar na jaar, totdat het den strijd met het beton
won. Dan wordt weer dieper uitgegraven en in weer zwaarder
beton opnieuw gebouwd. . . . Zoo bracht het eindeloos ge
dender van het verkeer het bestaan van St. Paul's Kathedral
in gevaar, waar nu de intelligentie der ingenieurs strijdt te
gen de funeste gevolgen van groote handel en groote welvaart:
een razend verkeer. Eenige tientallen meer kerken in de city,
meest na den grooten brand in het midden der zeventiende
eeuw door Wren en zijn leerlingen gebouwd, staan nu vrijwel
doelloos en ledig te mijmeren over den goeden ouden tijd,
toen in het bereik van hun klokkenklank nog kerkgangers
woonden. Die goede oude tijd, toen was het nog niet moei
lijk zich als voetganger een weg te banen door de daverende
vehikels, men promeneerde er op zijn gemak door de straten
en, wat de dames betreft, met zulke omvangrijke crinolines,
dat Gay een boekje kon schrijven ,,Trivia; or, the Art of
Walking in the streets of Bondon" geheeten. Met een mede
lijdend glimlachje zien wij nu op de hoepelrok-periode neer,
waar Romeo ten tooneele verscheen in kuitebroek en strik-
SjcMoCTve-w, e.e.w o'^ wvA eew \rv
ütVcvcAvww, \TCvn\e.iSi 'loq nwvA'ïïs.
NMvkveV koom^. Ww 7,ow. me.V, oyi 7Ayiv
\ievwV, voor qvct Mddbew ww
Romeo en King Lear te Londen van de planken radrcaad
verdwenen zijn, 't zij met of zonder pruik. . . . Alles is mi
revue, spectacle varic, potsierlijldieid van de onnoozelste sooi t
om de suffe hersens na een dag van suffe bezigheid wat af
leiding te verschaffen, die vooral geen inspanning rnag wor
den. Die hokus-pokus en lawaaierigheid vindt de bezoeker
over de gansche stad in den vorm van kolossale affiches
vertegenwoordigd, advertecren is een passie. Snedigheden,
liefst op rijm, ckin blijven ze beter in de herinnering hangen,
bijvoorbeeld:

te zien, waaruit een wolk lang
zaam opstijgt. In 't midden
ervan vertoont zich een juf
frouw met een gezicht zoo
snoezig als dat oj) een bon
bon — of zeepdoos behoort.
Wat zou die juffrouw wel met
de pijp te maken hebben:' Pre
cies. Dat is het nu juist, wat
men 11 wil laten denken. Of de
advertentie ook goed bedacht
is! En dan leest ge hei ant
woord eronder:

Siich beaiitiful jihantoms you
only .see

When smoking ajiipe of B. 1).\'.
Als men de drie letters aan

het slot nu maar op zijn En-
gelscii uitspreekt, rijmt het uit
stekend; de lezer zal inmiddels
liegrepen hebben dat ze de
naam zijn van een soort tabak.

Van dit alles kan men zoo heerlijk op zijn vcrliaal komen
in het paradijs, dat Kew Gardens heet, officieel een botani
sche tuin en practisch gesjiroken de verrukkelijkste tuin
van geheel Pluropa is. Zelfs de uitgestrektheid is er verbazing
wekkend. Het heerlijke, nu eens vlakke, dan weer golvende
land is een rijke grasvlakte hier, een romantisch omgroeide
vijver ginder. Reigers, zwanen, eenden en tal van \'ogels
bevolken de tuinen. In het Palm-house treft ge een oostersche
vegetatie in tropenvochtige, warme atmosfeer; de orchideëen-
kassen wedijveren met de bassins vol waterplanten; als lange
koorden hangen er elders de luchtwortels van planten, die
in de hoogte klimmen. Pruimenboomen bloeien er als in Ja
pan, rhododendrons in fantastische kleurenmengelingen slui
ten een laantje in hun gloed, perken van azalea's, wit, goud,
rood vullen de lucht met hun zware geur. En — het moet

ernstige waarschuwingen van den Bon-
Omnibus Scripture Text Mission, zoodat

Underground
To anywhere,
Quickest route,
Cheapest fare.
wisselen af met

don Tramcar and r , „„mpnnpn en
gc tussclien aanbevelingen voor ̂ dioencrej vulF«nnen^^^^^^
whisky door wordt aangemaand, ook eens '
namaals te denken, als ge tenminste n wedrennen
neus in de krant gedoken zit om de resultaten der
— dat wil dus zeggen: verloren of gewonn tabakspijp
na te pluizen. Boven uw hoofd is weer een g

jYnar een ets door Jan P>u rtennnr

LONDEN'S STRATEN EN BOOM EN.. .OUDE KERK HO F JES'
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mij van het hart — de Hollander denkt ietwat bescliaamd
aan de wanklank, die de bezoekers zouden wezen, als dit
alles in zijn eigen land voor iedereen maar toegankelijk was.
Hij denkt aan de papieren, de schillen, het geschreeuw, de
vernielzucht, het bloemetjesplukken en al cle onhebbelijk
heid, die de Hollander zijn vrijheidszin gelieft te noemen.
Trouwens, is er eigenlijk één volk in ons werelddeel, dat zich
in eenvoudig-be.schaafd gedrag met de Engelschen kan me
ten? Hier loopt rijk en arm stilletjes te genieten. Ik heb er
komenijbazen en dichters ontmoet, die ik kende, niemand
hindert een ander door opvallend gedrag, en zou misschien
juist daarom Engeland zoo democratisch, zoo het land der
democratie kunnen wezen? Men loopt en ligt er in het gras
aan een der meertjes of achteraan langs de Theems, die daar
nog een smal, landelijk riviertje is. Dadelijk links van den
hoofdingang ligt de rots-tuin, die een sprookje is. Ge kunt
er haast niet komen zonder er een bezoeker aan te treffen,
die, getroffen door een plantje, dat hij nog niet kende, een
papiertje uit den zak haalt en er den naam van opschrijft;
iedere plant is er van zijn naam voorzien. En alle straten
der woonwijken danken hun cachet aan de boomenliefde
van arm en rijk, want waar liet maar even kan, bloeien in
de voortuintjes der huizen meidoorn en gouden regen, en de
gesteldheid van den grond helpt mede, zoodat jjopulier en
eik, cypres en ca-
nadeesche pej)- ■i)" '' ' [ t!2ÏCn!l
pel, accacia, jsla-
taan en treur
wilg alom te zien
zijn. En laten nu
ni i j n c r i t i s c h e
landgenooten
niet dadelijk den
ken, nu ja, het
zit hemduseigen-
lijk in den grond
en niet inde
menschen. M'ant
dat 1 ij k t m i s-
schien wel zoo,
doch er is nog
een andere fac
tor, die net zoo
hard tegenwerkt,
als de grond mee
helpt. De Lon-
densche atmos
feer is zoo met
roet verzadigd,
dat zich overal
op afzet, dat de
plataan eigenlijk
de eenige boom is, die het er op den duur uithoudt, door
zijn .schors telkens te vernieuwen. Vele andere soorten
sterven er een vroegtijdigcn, hoewel langzamen dood door
verstikking. Juist aan al de hoornen en struiken alom, in
squares, in parken, maar nog het meest in de straten dankt
de wereldstad haar landelijk karakter. Wat wij er ook leeren
kunnen is, behalve tuinaanleg, het snoeien van boomen. Bij
ons te lande toch bestaat dit voornamelijk hierin, dat men
alle takken zoo goed als geheel wegkapt en een kale stam in
zijn volle lengte laat staan. Zoo werd nog onlangs de Vondel
straat te Amsterdam in een galgen-allee herschapen. Aan de
andere zijde van de Noordzee geldt het snoeien gelijkelijk
stam en takken, en de laatste worden dan niet zoo gansch
en al verwijderd: er blijft een flink stuk gespaard. Hierdoor
bereikt men het tegengestelde van ons boonestaak-principe;
stam en hoofdtakken vormen een bol, een ronde kroon,
zoodra er maar wat uitloopertjes komen en waardoor onze
wanverhouding tusschen horizontale en verticale afmeting
der gesnoeide boomen vermeden wordt. Misschien iets om
te onthouden bij voorkomende gelegenheid voor ieder, die
wel eens boomen laat snoeien. J.\n Poortex.\.-\k

BEGROEIDE MUURTJES
Van alle zijden, onder verschillende belichtingen heeft de

Heer L. Blok, de winnaar van den eersten prijs in den foto
wedstrijd, dezen zomer door ,,Buiten" uitge.schreven, het
muurtuintje, dat zijn bewondering wekte, op de gevoelige

Naar een fcckeninsi door Jan Poortenaar
LONDEN'S STRATEN
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plaat gebracht. De thans gejdaatste opname, -i
bare aanvulling o]> die, welke reeds in k
werden oiwenomen en waarvan de Heei ,^,,.,,1

een onm

opge

is-
mcr

be-
inderdaad hetschrijving heeft gegeven. SI hlat.stones z'jn

materiaal, waarmee .schilderachtige hepoeiingi .v-er
krijgen. Als completecring van een stapelnmur jt , \ y ^
we dit jaar reeds in de nummers van id J'n 2 > - ■ ■
uitvoerige uiteenzetting opnamen, met illu.^tia us,
hand van den Heer ]ac. Kleber, zqn ze (yi yi
derenswaardige factor. \'oor meerdere biizonderheden
treffende aanleg en onderhoud verwijzen we naai
genoemd artikel.

)e-

)()ven

Het lied van den ChrysanthemumDit is het lied, dat eens werd gezongc-n door \ ama-
gata Aritomo, Matsumoto's zoon. SQ Hoort zijn ver
haal. SI ,,Eenmaal was ik 'n vorst in het rijk van
Nipjwn, waar de Samurai, edel en hoog van

dragen hun breedc zwaarden, gemaakt van glanzendme aa ,
uit de werkplaatsen van Goto den zwaardveger, \ an t nu-
tada en Soami. Ook ik was een van hen en bereidtle nnj voor
de eer van mijn vaderen te handhaven in mijn gi-slacht \oort
te zetten tot in het loooste geslacht. Ook ik droeg het bieede

zwaard, met den
bronzen draak
het heft gesierd,
waarnaast werd
gestoken d e
kleine dolk met
de rijkversierde
kodznka. Ik was
een van ik' zevin
zonen van jirins
Matsumoto e n
werd sober groot-
geliraeht in de
jialeizen aan de
oevers van het
Biwa-meer, wijd
in de wereld be-
ri leind 0111 de ber
gen, welke het
omringen. waar
dl' dalen lielelijk
zijn van bloeiende
juaiimenboom en
en rossen win
gerd. Daar liloe-
ien tsubaki, —
gloeiend rood als
een bloedvlek inde sneeuw, daar staan de blank-gesjuaude jtrnimenboomen.

Wilde peiziken en tizalca s, lottis en ntagnoha ver\'ulilen de
lucht met hun bedwelmende geuren en brachten zoo ver
zachting aart het harde leven van ik^ zonen der Santurai.
Immers wij werden geoefend in den wajienliandef in het
dragen van de ontberingen, die de krijgsman móet ver
duren, in het oefenen van hun zei fbeiieerscliing Onder
den blooten hemel sliepen wij, als de sneeuw in vlagen
over het land joeg, in volle wajtenrusting joegen wij over

f'" glotuend bran(lch> oj> onze hoofden,g Zoo was het leven, dat wij, do zeven zonen van
Matsumoto leidden m de tuinen aan de oevers x an het Biwa-
meer. We leerden ook kennen het vx-erk der dichters Ón
dichteressen, xvx leerden voordragen de verzen van Hito-
maro en Akahito, die zongen een muziek, vreemd aan onze
ooren We leerden ze slechts om later als redenaars onze
krijgheden te kunnen aansporen. Mij bekoorden ze dat ik
vaak alles vergat en met meer dacht ' '
vorsteimer. SQ Doch het xvetboek van Kato Kix-amasa
biedt den zoon der Samurai te leven en ti
zxvaard in de vuist. En xvel mocht hij , die
hard achtte, vrijgesteld xxairden van Vl
den edelman, grooter schande xvas niet
en veracht zou hij zijn leven slijt
Ik, Yamagata Aritomo, xvas
ik xvilde trachten te worden 'als
Maar ik xvas niet bestand tegen de zoeti
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z.nlk een lex'en te
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in dien nacht werd vervuld.
De krijg-slieden in mijn vader
land worden door hun keizer
geëerd met de Orde van den
Chrysanthemum, de dichters
vonden door haar hun schoon

ste verzen en meervoudig ge
pijpt zingt de wilgenfluit overal
God ter eer." En recht
richtte zich Matsumoto's zoon.

K.

Brullende en zingen
de Apen in het oer
woud van Oost- en

W!
1.. Bl;k

BEGROEIDE MUURTJES. „ELAT STONE.S-
leermeester mij uren lang te vergeefs. Ik was weggeloopen
naar de oevers van het meer en staarde naar de hoog-zeilende
wolken, die in statige vaart langs den hemel togen. Daar
vond hij mij en in heiligen toorn ontstoken, sleurde hij me
terug naar het paleis, waar zware straffen me wachtten.
Strenger dan ooit waren de onthoudingen mij opgelegd, een
zaam en ver werd ik gehouden van mijn broeders, mijn
liefste speelmakkers, bloemen en zang en verzen bestonden
voor mij niet meer. Droeviger, triester dan ooit leek me het
leven. Steeds zongen in mijn hart liederen. Een troost
mij in de ellende, mij door de goden gezonden, en ver
zachtend de hardheid mijner afzondering, de vreeselijke
stilte mijner eenzaamheid. Waarlijk geen geluk was 't te zijn ge
boren als zoon van Matsumoto den edelman en niet te minnen.
SI Heimelijk offerde ik aan Amaterasu, de zonnegodin, van
wien geboren was de stamvader van mijn geslacht. Ik smeekte
haar een wonder te laten geschieden om me zonder schande
te verlossen van de onmenschelijke krijgstucht en me te
brengen zon, bloemen, muziek. En ziet, eens op een nacht,
toen ik wederom lag op den harden, kouden grond, die mijn
legerstede was, daalde neer uit
den hooge een heerlij k-schoone
vrouwen sprak tot mij: SI Zie,
hier is 't zaad van de bloem,
die schooner is dan lotus en
tsubaki, dan magnolia en ker
senbloesem. Ze vereenigt in zich
de kracht van den Samurai,
want statig strekt ze de bloem
bladen als de spitsen dei-
zwaarden, de liefelijke schoon
heid der poezie in de teedere
tinten, die haar kleur verlee-
nen, de heerlijkheid der godde
lijke muziek in de gelijkenis der
bloemblaren met de wilgen
fluit. De wilgenfluit, die, meer
voudig gepijpt als haar voor
beeld, de Chrysantemum, een
maal Gods' eer zal verkondigen
over heel de aarde. S3 Ik
Yamagata Aritomo ontwaakte.
De vrouw was verdwenen,
maar in mijn handen lag het
zaad, waarmee de wereld zou
worden verblijd. Ik liet het
vallen aan de oevers van het
meer en weldra groeide in weli-
gen overvloed de statigebloem,
wit- en paarsgepijpt. SU De
belofte der godin, mij gedaan
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West-Indië
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IE, z O O a 1 s de
schrijver dezer re
gelen, weken ach
tereen in een tro

pisch oerwoud verblijf heeft
gehouden en er steeds dieper
in is doorgedrongen, heeft het
voorrecht gehad, een der meest

indrukwekkende en grootsche werken der natuur te mogen
bewonderen, en heeft wel een helder inzicht gekregen in het
onmetelijk veld van onderzoek, dat hier nog voor den na
tuuronderzoeker braak ligt. SI Met onze beuken-, eiken- en
dennenbosschen is het tropische oerwoud niet te vergelijken,
want het aantal boomsoorten, die de wouden der gematigde
luchtstreek samen.stellen, is tegenover de honderden soorten,
die in het tropische oerwoud vertegenwoordigd zijn, en er
meestal zonder regelmaat door elkaar staan, uiterst gering
te noemen. Bij eiken stap ontwaart men er andere stammen,
een ander gebladerte, en door het gemeenschappelijk stre
ven naar het zonlicht, stapelen zich de machtige kronen in
etages op elkander, zoodat zij niet zelden hoogten van 80
meters bereiken. S3 Bij het voortschrijden door het oerwoud
ontvangt men minder den indruk dezer geweldige hoogte,
dan wanneer men van uit een door het woud heen slinge
renden stroom den blik slaat op het groene gordijn langs
zijne oevers. Van hier ontvangt men eerst een indruk van de
eindelooze vorm- en kleurverscheidenheid der kronen, en
leert men langzamerhand de meest typische vormen kennen
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die aan de samenstelling van liet woud langs de verscliillende
stroomgedeelten deelnemen. §3 Midden in het woud echter,
waar men de doorgaans kaarsrechte, veelal witte stammen
tusschen het hooge bladerdak ziet verdwijnen, en waar de
kronen der onderscheidene soorten door en in elkander

groeien, is het voor een plantkundige zonder een langdurige
ondervinding onmogelijk, de onderscheidene leden der boem
flora te herkennen. De vertakking neemt immers eerst hoog
boven den bodem een aanvang en, tenzij zijne schreden op
een gevallen stam treffen, kan hij zich het voor eene soort
bepaling noodige herbarium-materiaal niet verschaffen. 83
Vele boomsoorten hebben, in verhouding tot de hoogte, nabij
den bodem een geringen omvang, docli naast deze slanke
zuilen treft men op zijn door het oerwoud gebaand pad
ook niet zelden stammen aan, die vier, ja soms zes mannen
nauwelijks omspannen kunnen. 83 De boomen van liet oer
woud wortelen niet diep, en de reuzenstammen zouden on
mogelijk in den bodem kunnen blijven staan, wanneer zij
niet voorzien waren, hetzij van zg. steunplaten, tot aan
zienlijke hoogten reikende vertikaal tegen den stam beves
tigde platen, die uit langs den stam benedenwaarts en er
mede vast
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plant —, zich uit liet stilstaande water verheft, geven zij aan
leiding tot de meest id^dlische natuurtafereelen. Op het ge
kapte boschpad, op ongeveer 12 kilometer van den rivieroever,
zag ik een 50 M. langen stam op den bodem liggen, die wortels
van 20 M. lengte over den grond liet kruipen, en in zijn val
zooveel grond had medegenomen, dat deze een 10 M. langen
muur gevormd had, waarachter een diepte van 2% M. ontstaan
was. 83 In het oerwoud van Oost-Indië worden sommige
boomsoorten, zooals de Indische Vijgeboom, door een enor
me massa dooreengestrengelde luchtwortels gedragen, die
zich iioog boven den grond tot een machtigen stam vereeni
gen. 83 In hoevele verschillende gedaanten het gebladerte
zich ook vertoont, dat dikwijls slechts met een kijker is waar
te nemen, één eigenschap heeft het gemeen, die aan het
tropisch klimaat te danken is: het is nl. doorgaans donker
getint en heeft een lederachtig voorkomen, terwijl het pas
ontloken gebladerte in fraaie tinten van bruin prijkt, en zoo
zeldzaam mooi tegen het donkergroene loof afsteekt i). Tot
zoover een korte karakteristiek van het hooge geboomte
in de tropische oerwoudgebieden. 83 (lemakkelijk zou men
het oerwoud kunnen binnendringen, wanneer de bodem niet
door zulk een dicht plantenkleed overdekt ware. In dit kleed

ten, nl. dunne hSch

dat langs de rivieroevers het dichtst is en in bergachtige
terreinen ijler wordt, zoodat men er zich op sommige plaatsen
gemakkelijk doorheen kan bewegen, kan nien weder ver
schillende verdiepingen onderscheiden; vant behahe met de
tot 15 M hooge boomgewassen, waaronder de oervioud-
palmen niet zelden een groote rol spelen en die m de scha
duw van het hooge \\'oud zijn opgeschoten, is de bodem
dicht bedekt met een ondoordringbaar struikgewas, waar
onder plaatselijk allerlei kruiden wéér een plaats hebben ge
vonden, die dikwijls hare fraaii- bloemen laten bewonderen.
83 In het Surinaamsche oerwoud zag ik hier en daar uit
gestrekte plekken met een sierlijke Selaginella-soort be
dekt of ook wel met een (\\-pergras begroeid, waarvan het
hooge kiezelgehalte bloedende wonden veroorzaakt, wan
neer men bij het doorwaden niih op zijn hoedi' is. De negers
noemden dit scherpsnijdend gras in In't negeieiigelsch ,,ba-
boen iidi" mes van den brulaap), (nhooven zij, dat de
brulaap'zijn baard er mede scheert? 81 De op\'allende rol,
die de varens in cle Oost-Indische oerwouden spelen, mis
sen wij in het Surinaamsche oerwoud. \\ el \'indt men
ook hier de groep der N'areiis \'ertegenwoordigd, maar de zoo
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lianen ecliter ook nn en clan soorten
aan, wier stengels met prachtige bloemen
getooid zijn. Ik zag bijv. in het Snri-
naamsche oerwoud lianenstammetjes
hier en daar met dicht opeengezeten
bloemen bezet, wier groote, dikke schar-
lakenroode bloembladeren schitterende
verschijningen waren te midden van de
eindelooze bladerenzee om ons]ieen,cn
die de niet minder schitterend gekleurde
Morpho's, groote dagvlinders, aanlokten.
SI De bloemenarmoede van het oenvoud
tegenover den rijkdom aan groene tinten,
valt een ieder onmiddellijk op, die er zich
in waagt. De oningewijde, die aan de
rijke uit tropische landen in onze warme
kassen bijeengebrachte bloemenpracht
denkt, zou zulks allerminst verwachten,
doch de plantkundige zal hem uitleggen,
dat de groote vochtigheid van den atmos
feer, verbonden aan den sterken regen
val, de bloemontwikkeling zeer beperken
moet, daarentegen voor een vegetatieve
voortplanting der soorten, (nl. door bol
len, knollen, uitleggers enz.) de meest
gunstige voorwaarden oplevert. In de

tropische regenwouden moet eene voortplanting door bloemen
en zaden dus wel op den achtergrond
gedrongen worden. SI Om nu tot de
lianen terug te keeren: als dikke
touwen of breede banden ziet men
ze veelal tusschen bladerdak en bodem
strak gespannen, wanneer de stammen
of stammetjes, waartegen ze zich
vroeger omhoog hebben geslingerd, liet
lot van al het aardsche leven reeds lang
hebben ondergaan. En, wee den ster
veling, die in het oerwoud langs een
boomstam voorbijgaat,wiens inwendige,
tengevolge van een toenemende ver
mindering der liars- of gomafscheiding
— een ouderdomsverscihjn.sel van vele
tropische woudboomen — zoozeer dooi
de schadelijke in.sekten, als witte mie
ren (termieten) aangevreten is, dat hij
den zwaren lianenlast niet meer dragen
kan, en zelfs zonder het minste zuchtje
met geweldig gekraak omlaag stort..
SI Een zeer groote rol onder de lianen
spelen in de Oost-Indische oerwouden
de Rotanpalmen, die, in verschillende
.soorten, zonder steun niet overeind kunnen blijven staan. Deze
palmen kruipen dus, als zij geen steun vinden, door en over het
kreupelhout heen, bochten en slingers vormend, doch winden
zich, als zij een steunsel vinden, om stammen en takken tot
in cle kronen der hoogste hoornen omhoog. — Niet minder
karakteristieke verschijningen in de tropische oerwoudvege
tatie zijn de zg. Epiphyten, waartoe o.a. de tropische Orchi
deeën en Bromeliaceeën behooren, en die men op stammen en
takken vastgehecht vindt — echter den naam parasieten, dien
men ze wel eens geeft, niet verdienen, daar de boomen, waarop
zij leven, dezen planten slechts tot woonplaats en niet tot
voedsel strekken. De ontzettende rijkdom aan Epiphjden in
het oerwoud wordt men het best gewaar, wanneer men voor
het maken van een kampement een opening in het oerwoud
verlangt, en daartoe een of meer stammen heeft doen vellen.
Oeen plaatsje op de takken en de bovenste deelen van den
stam ziet men dan onbezet en men denkt dan onwillekeurig
aan Junghnhn, den grooten beschrijver der Javaansche na
tuur, die in verband met het hier genoemde verschijnsel
zich als volgt heeft uitgedrukt: het oerwoud heeft een af
schuw van de ledige ruimte. Si Hoelang zou de plantkundige
niet noodig hebben om de honderden .soorten, die hij win
een enkelen boom verzamelen kan. te bestudeeren en te be
palen. En hoeveel tijd zou er dan nog moeten verloopen
alvorens het geheele plantenleven op den boom, nl. met
inbegrip van de korstmossen, mossen, wieren en .sclnmme s,
die tusschen de spleten van bast en hout en tusscliem de
bladeren en de wortelvezels verborgen zijn, bestemd is. ̂ ^lec
dus een enkele boom in het oerwoud aan een rijke flora to
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woonplaats, hoevele diersoorten zou de zoöloog hier niet
kunnen verzamelen, als wij denken aan de menigte insekten
spinnen, duizendpooten, slakken en wormen, die op den
boom mede hun voedsel \'inden. SI Zulk een gevallen stam
met zijn gansch. epiphytische flora en fauna geeft eenig
denkbeeld ^'an den enormen rijkdom aan jrlanten en dier
soorten en van den eeuwigdurenden strijd om het liestaan,
die hier gevoerd wordt. Sl Wie nimmei een oerwoud betrad,
zou meenen, dat hij, die er zich in waagt, bij elke schrede een
levend wezen zou ontmoeten; dat tenminste de dierenge
luiden er niet van de lucht zouden zijn. Niets is echter minder
waar. Onder een ang.stige stilte schrijdt men overdag in
een lange rij door het hooge woud voort, slechts enkele
malen opgeschrikt door een of ander dierengeluid en zelden
eenig levend wezen in het oog krijgend. S! Hoe geheel anders,
wanneer de duisternis intreedt! Onvergetelijk zal mij het
oogenblik blijven, toen mij vooi de eerste maal de verheven
gewaarwording overmeesterde, die de naderende nacht in
een tropisch woud het voor poëzie ontvankelijk gemoed
schenkt. Waar bleef de heilige stilte van het woud, door
dichters zoo vaak bezongen? Jr.ist om b uur vingen de
talrijke groote Cicaden met snorren aan, en naarmate de
avond viel, mengden zich meerrlere stemmen onder het
vreemdsoortige koor. Een geheimzinnig angstig geschreeuw
uit de verte, een klaagtoon, die mij door merg en been ging,
vermengde zich nu en dan onder de oneindige verscheiden
heid van geluiden, die uit de onmiddellijke omgeving tot mij

kwamen. Doch het waren niet

alleen angstverwekkende kreten, die
zich te midden van het algemeene ge
gons en gebrom nu en dan lieten
liooren, ook reine zilverklanken, zui
vere orgel- of klokkentonen troffen nu
en dan mijn oor, en nog tot laat in
den nacht larr ik in mijn hangmat te
luisteren naar de regelmatige opeen
volging van een viertal klanken, zóó
zuiver en schoon, alsof zij door een
fluitspeler werden voortgebracht en
die steeds in denzelfden rhvthmus en
in hetzelfde slepende tem])o oneindi.ge
malen herhaald werden. Heel in

de \-roegte, als de nacht door een
korte srhemerin,g voor den dag plaats
had gemaakt, en de damp, die in het
woufl hing, nog niet geheel was opge
trokken, werd ik in het Surinaamsche

oerwoud meermalen gewekt dr)or het
\'ervaarlijk gebrul van apen, die wegens
hun stemgeluid den naam van Brulapen
hebben gekregen, Het van ver in

het rond klinkende gel)rul dezer ajaen Iioorde ik \'oor het eerst,
toen ik in een buitenverblijf van een Nederlander aan de
Tawajari-kreek den nacht doorbracht. De eerste oerwoud-
indrukken hadden mij gedurende den boottocht van Para
maribo door het Saramacca-kanaal en de \t'anica-kreek
naar haar zijstroompje, de Tawajari-kreek, overmeesterd.
Imng van te voren had een onzer negerroeiers, \'roohjk ge-
hceten, het kreekje, waaraan het verblijf in een maagdelijk
woud gelegen was, reeds met zijn geïmproviseerd lied het wel
kom toegeroepen en had hij, alvorens
in de duisternis de monding van het
geheimzinnige kreekje op te varen,
eindelooze malen herhaald, zijn
merkwaardig, lied: ,,0, Tawajari, O,
Tawajari, nu zal je ons zien met
den nieuwen blanken meneer!" over

het water laten klinken. §3 Een

verkwikkend maal had den geest,
die aan het einde \'an een zoo lan

gen boottocht als ingesluimerd was,
wéér helder en geschikt gemaakt
om, in deze indrukwekkende omge
ving, van het oerwoud en zijne ge
heimzinnigheden te hooren verhalen.
En toen ik, vermoeid van de nieuwe
indrukken, die den afgeloopen dag
hadden gebracht,miin legerstede kon
opzoeken, viel ik met de gedachte,
dat ook ik mij spoedig voor geruimen
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tijd zou moeten ovt-rgeven aan de niacht van het donkere
oerwoud, in een diepen slaap. S2 Het was reeds vroeg in den
morgen, want er heerschte nog diepe duisternis, toen ik
plotseling gewekt werd door een vreemdsoortig geluid, dat
als een zwaar gedreun uit de verte scheen te komen, en dat
mij plotseling overeind deed richten. Niet weinig geschrokken
riep ik mijn gastheer, die mij geruststelde met de verzekering,
dat de brulapen, die dit geluid voortbrachten, nog wel min
stens een half uur verwijderd waren en dat zij het zijn, die den
dageraad aankondigen. SQ Eerst toen wij reeds 6 dagen volop
van het echte oerwoud-leven hadden genoten en wij weder
aan den oever van de Nickerie-rivier ons kampement hadden
opgeslagen, werd ik vroeg in den morgen, toen de lantaarns,
die den ganschen nacht in het kamp brandden, om ons tegen
mogelijke bezoeken van wilde dieren (den Jaguar) te vrij
waren, nog in de angstverwekkende duisternis van het om
ringende woud hun phantastisch licht wierpen, plotse
ling gewekt door het afschuwelijk gebrul der brulapen,
zóó ontzettend, dat het scheen, alsof alle wilde dieren in de
omgeving in een woedenden strijd waren losgebroken. Onze
kok, die reeds was opgestaan, verzekerde mij, dat de brul
apen, die zich hier voor het eerst op den tocht door de wilder
nissen van het Surinaamsche district Nickerie lieten hooren,
nog veraf moesten zijn, want dat ik anders niet meer in de
hangmat zou liggen. Plotseling werd het soms doodstil, om
daarna echter weder met vernieuwde kracht te beginnen. SI
De vervaarlijke geluiden, die
deze merkwaardigste aller
apen (Mycetes seniculus L.)
van de Surinaamsche wouden

door resonans van de stem

in de met het strottenhoofd

in verbinding staande groote
beenige trommel—een ballon-
vormige uitbreiding van het
tongbeen — te voorschijn
roept, deden nu eens denken
aan het knorren van een var

ken , dan weer aan het gebrul
van een leeuw, om ten slotte
in een algemeen gerochel te
eindigen, dat hem, die het
voor de eerste maal hoort, een
huivering door de leden gaat.
Onze altijd vroolijke kok ver
dreef dadelijk de angstver
wekkende gewaarwordingen,
die de eerste Zondagmorgen
in het oerwoud mij bij het ont
waken schonk, met de mededeeling, dat een troepje brulapen
door een oud mannetje, een voorbruller, wordt aangevoerd,
door de negers de dominee genoemd. S3 De hoop, eenmaal
op den tocht een troepje brulapen te mogen gadeslaan, is
vervuld geworden. Niet ver van den 30 M. hoogen waterval,
den Blanche Marieval, die een oponthoud van een 5 tal dagen
zou geven, kregen wij in een hoogen Barklakboom een troepje
brulapen in het gezicht, waarvan het mannetje zijn gebaard
gelaat naar ons toewendde. Duidelijk konden wij een jong
van het lichaam zijner moeder zien springen en over den tak
heen en weêrloopen. Zij gedroegen zich zeer stil, en ver
schoonden ons — het was ook midden op den dag — van hun
vervaarlijk gebrul. Het troepje liet ons een zóó aantrekkelijk
tafereel uit het familieleven der brulapen, door de negers
baboens genoemd, bewonderen, dat het niet te verwonderen
is, dat de langs de Surinaamsche rivieren wonende Indianen,
verschillende legenden aan dezen merkwaardigen aap ontleend
hebben en dat zij zelfs spreken van het Baboenland, de
woonstreek der brulapen in het hooge geboomte, waar zij
hutten bouwen en waar het evenzoo toegaat als in de Indi
anendorpen. SI Begeven wij ons nu in gedachte naar het
oerwoud van Zuid-Sumatra. Wie onderduikt in de onmetelij
ke bladerenzee, die door de Maleiers de rimboe wordt genoemd,
gevoelt zich nog meer aan de macht van het oerwoud over
geleverd, daar hier de zooveel meer dan de Surinaamsche
Jaguar gevreesde Tijger heerscher is^).
(Wordt vervolgd) H. v. C.
1) Dr. H. V. CAPPr'i.i.iï, Jlythcii en Sa^en uit Wesl-Indii', Zutphen W. J.Thieme

eii Co. loaf', 1'Iz- 91-
2) Door f;een .mdcr is de iiiaclit van het oorwoud zdó treffend .^jeschilderd als

door Urof. W. Voi..; in zijn ooU in litterair opzicht zoo waardevol hoekje: ,,lm
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ANDAAK de wrok der tante, die de belangen van
hare familie, de Pio's van Carpi, zag benadeeld. De
wraakzuchtige vrouw besloot toen met hulp van
liaar broeder Marco Pio, Matteo Maria door vergif

uit den weg te ruimen. De uitvoerder van het plan zou
een notaris genaamd Simone Boione van Reggio, zijn, ter
wijl men zich tevens verzekerde van de hulp van een
vertrouwd bediende van Bojardo, die op slinksche wijze
te Carpi het vergif haalde. Op het laatste oogenblik ont
brak dien dienaar echter de moed tot het bedrijven der
misdaad, hij verried alles aan zijn meester en verijdelde
daardoor tevens het verder welslagen van deii gevaailijken
aanslag op diens leven. Bojardo liet onmiddellijk Boione ge
vangen nemen en tegelijk met de getuigen naar Ferrara voor
den hertog brengen. Ercole liet het vergif onderzoeken en
tevens Marco Pio van Carpi achter slot en grendel zetten.
Daar het echter ging om een lid der machtige Pio s en om de
tante van Bojardo, werd de geheele procedure in de doofpot
gestopt. Het geval eindigde met de verbanning van Simone

Boione uit den Ferrarischen
"  staat, maar deze werd weldra

in eere hersteld, want zijn
broeder was een der magis
traten van Reggio en ver
kreeg een jaar later voor hem
de gunst naar het vaderland
terug te mogen keeren. §3
De dichter verloor er echter

het vertrouwen door in de

rechters en de notarissen en

ook in de rechtvaardigheid:

NDE WIPMOLEN E4A' DEN
RIEFPOLDER

Attendi alla giustizia,
F ben ti guarda da procuratori,
F giudizi e notai: che han

(gran tristizia,
F pongono la gente in molti

(errori.
Stimato assai è quel ch'ha

piü malizia,
F gli avvocati sono anche

peggiori,
a lor parere:Che voltano Ie leggi

Da lor ti guarda, e ferai tuo dovere.
(Orl. In II. XXVIII, 51).

Het spreekt vanzelf, dat na dezen aanslag op zijn leven
de dichter onmogelijk het goed te Scandiano gemeehschap-
pelijk met zijn tante kon blijven bestieren. Frcole bood
hem daarom voor zijn helft een ander landgoed in het
Ferrarische land aan, maar Matteo Maria wilde van het fa
miliebezit niet scheiden en verzocht den hertog om verdeeling
van het eigendom der familie tus,schen hem en den jeugdigen
Giovanni Bojardo. De hertog stemde daarin toe en in 't jaar
^475 werd het domein van de Bojardo's verdeeld tusschen de
twee takken der familie: Scandiano werd aan den dichter toe
gewezen. Matteo gevoelde zich evenwel in het familieslot niet
meer op zijn gemak en verhuisde daarom in 1475 met zijn ge-
Mn naa.r Ferrara, waar hij tot 1478 in het paleis aan de Via
Ripa. Grande woonde en zich een tijdlang laistig aan zijn
studies kon wijden. Hier bevond hij zich weer in den kring-
der humanisten, aan wier invloed het waarschijnlijk te danken
is, dat hij een verkorte uitgave van Apiilejus' Asina d'oro"
bewerkte, Herodotus en wellicht ook de Cj-ropedie van Xeno-
phon vertaalde, het laatste uit het Latijn. Tegelijkertijd be
gon hij aan zijn onsterfelijk werk, het gedicht „Orlando In-
Mmorato , dat hij in gedeelten aan Frcole's hof voorlas.
^Toen de indrukken van den op zijn leven gepleegden aan
slag eemgszins vervaagd waren, keerde Bojardo in 't jaar
1478 naar Scandiano terug. Hij bleef er echter slechts korten
tijd, want in het jaar 1481 benoemde Frcolo hem tot ka-
pitein dat wil zegpn tot gouverneur, van Modena, "dat
hij slechts twee jaar lang zou besturen. (Wordt vervolgd)


