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Nu deed Oom Karei een .stap naar de deur. Aan den eenen
kant Toris Tochem en aan den anderen Bill Bully, die keus
was niet moeilijk. Joris Jochem, zijn vriend en chef, had uit
sluitend aanspraak op zijn genegenhmd en bewondering. Maar,
de weg naar Joris Jochem leidde langs een touwladder en
Bill Bully's armen waren wellicht overladen met allerlei
soorten brood en water. Dat onderscheid was zéér groot en
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deed hem aarzelen.

Open!" riep de stem opnieuw.

Weer kwam Oom Karei de deur een stap nader, toen een
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viel er echter niets anders te doen; met kloppend hart
daalde hij.

^ i.

1 u-

Nog een tiental schreden boven de straat, hoorde hij van
boven af een stem hem toeroepen.

■ , , ,,,

„Wacht, we zullen je wel krijgen, bankdief en inbreker!
Die zware beleediging maakte zijn woede gaande. Maar
Joris Jochem riep hem toe.

„Watson, daal onverschrokken! De schurken hebben
gewetenlooze plannen. Spring boven op de doode, dan val
je niet zoo hard."
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Nu lichtten oom Peter en Jack Munnik den haak op.
Oom Karei daalde nog een tree en liet zich toen boven op

naam- en adresvermelding wordt verzocht, ook achter op de foto's

Bill Bully vallen. Hij kwam zoo zwaar neer, dat de jonge
inbreker, ondanks zijn bewusteloo.sheid, er \'an kreunde.
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„De ladder!" kreet Joris Jochem.
Inderdaad had oom Peter den ijzeren haak van de raam

roede losgemaakt, om de touwladder binnen te halen. Als
een kat sprong de dikke detective tegen de onderste treden
op. De oude heer kon die vracht *iet houden en liet los.
Touwladder en ijzeren haak kwamen kronkelend neer.
Gedurende zijn slingeringen slot^g de haak eenige ruiten in
en kwam toen terecht op Oom Karei, die krijschend opzij
stoof.

De doolhof der dwaasheid

VEERTIENDE HOOFDSTUK
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roman van scherpzinnigheid, dwaasheid en humor
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DOOR RALPH SPRINGER

'ATSON!" riep Joris Jochcm met van bewondering stralend gezicht, „geej me de hand, je hebt
het eerlijk verdiend."
„Trek eerst eens aan mijn voeten," bromde
oom Karei. „Ik kan er niet onder uit komen."

Joris Jochem deed dat. Daarna sloot hij de deur en liet
zijn touwladder uit het venster rollen. Den ijzeren haak sloeg
hij door een ruit heen en bevestigde hij aan een raamroede.
„Stap er uit!" gebood de detective, zijn helper.
„Van mijn leven niet," antwoordde de oude man, bevend.
„Wc kunnen evengoed de trap afgaan."
;,Stommeling!" beet Joris Jochem hem toe, „is dat nu op
merken, samenvatten, oordeelen, gevolgtrekkingen maken en op
treden} Wil je op de trap onze cipiers in de armen loopen?
Wil je opnieuw een half jaar doodhongeren? Leeft er dan
geen eergevoel in je boezem? Moeten die schoften ongestraft
blijven rondloopen, terwijl mijn vriend Sidney Jefferson van
Scotland Yard snakt naar een behoorlijke misdaad?
Welnu, ik, Joris Jochem, ga vooruitV'
Hij boog zich over het bed heen, tilde den bewusteloozen
Bill Bully er uit en wierp hem als een pak over zijn schou
der. Daarna stapte hij op een stoel, het venster uit en op de
buiten hangende touwladder.
„Maak open!" riep een stem, buiten de deur.
Oom Karei sidderde. Die stem herficnde hij als van Bill
Biilly, den man die hein water en brood had gebracht, in zijn
kerker. Zijn siddering ging echter over in een aangenaam
gevoel. Wellicht wilde de cipier alleen binnen komen, om
opnieuw water en brood te brengen. Nu, hij lustte wel.
„Maak open, want jullie kunt toch niet ontsnappen!"
herhaalde de stem.

PER

VLIEGMACHINE

„Opmerken, samenvatten, oordeelen, gevolgtrekkingen maken
en optredenl" joelde Joris Jochem. „Sleep onzen rampzaligen
vriend mee, het donkere woud in. We zullen hem een eer

lijke detective-begrafenis geven en later terug komen om een
gedenkteeken te plaatsen. Dat heeft hij door zijn smartelijken
dood ruimschoots verdiend."

Bij die woorden nam hij Bill onder de armen en Oom

Karei greep zijn beenen. Zoo sleepten zij den jongen man
naar het plantsoen, hetwelk Joris Jochem voor een woud
aanzag. De touwladder sleepte achter hen aan.
De deur van het hek, waarvan alle squarebewoners, naar
Engelsche gewoonte, een sleutel hadden, was niet op slot.

Een kwartier vroeger was er een verloofd paar doorgegaan,
om op een bank over hun aanstaande bruiloft te praten.
En onder den indruk van die gewichtige gebeurtenis, had de
jonge man vergeten de deur te sluiten.

Geen der aanwezigen in het park had zich tot nog toe ooit
iets aangetrokken van hetgeen er voorviel in en vóór het huis
van Peter van Nuchteren. De oude heer stond bij zijn buren
bekend als een zonderlinge, maar goedhartige baas. Daarom
namen de buren zijn gedragingen nooit ernstig op en ver

droegen zij zijn soms luidruchtige grappen en fantastische
invallen geduldig. Toen Joris Jochem met zijn Watson im
Bill in het plantsoen kwam, lette niemand op hem. Het feit
dat hij er inkwam, gold voor het recht er te mógen zijn. En
daar het plantsoen gemeenschappelijk huur-eigendom was,
mocht een ieder er doen wat hij verkoos.
„Niet naar dien bergV' joelde Joris Jochem en wees naar

een hoog bloemperk. „Daar ginds heen, het ondoordringbaar
bosch in."

Hij wees op een boschje heestergewas. Toen ze er dicht
bij waren hieuw hij met zijn bijl rechts en links ruimte en
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smeet de takken achteruit. Daarop woelde hij den grond wat je geld noodig hebt, verkoop dan de machineonderdeelen van
om, hetgeen hij noemde, een graf delven.
Munnik. Mocht ik morgenochtend niet terug zijn, schrijf dan

„Eén meter twintig is diep genoeg, dunkt jou ook niet,

je rapport en leg het op mijn bed. Ga vervolgens naar St.

Watson?" vroeg hij, toen hij ternauwernood tien centimeter James Square en hou scherp het oog oj) den Rug, Bill Bully
diep, den grond had weggespit.
en de meisjes. Neem den gee.st van Munnik onder ji' be„Zat!'bevestigde Oom Karei, die dat kruipen en wroeten ■scherming en plaats een wacht bij het graf van William
moe was.

Met moeite sleurden ze Bill in hetheesterboschje en stapelden
de afgehakte takken óp hem. Plots ontwaakte hij echter uit
zijn bewusteloosheid en bemerkte dat men hem begroef.

^elp! Help!" kreet hij doordringend. „Help!"

Dat geroep klonk vreemd in het plantsoen. De wandelaars

en zi] die op de banken zaten wendden zich verschrikt naar

het boschje, waaruit de kreten kwamen.

„Stapel op, Watson!" riep Joris Jochem. „De geest wil
ons een poets bakken. Wij weten dat onze makker dood is.

Bill Bully begon van zich af te schoppen en gilde om
politie. Het klonk als doodsalarm in die stille wijk.
Plots stormden van alle kanten de plantsoenbezoekers toe,
de een al luider schreeuwend dan de ander. Een fluitje klonk
en nog een . Een politieagent had den roep om hulp gehoord.

Dan,antwoordden fluitjes van alle zijden het eerste signaal,
loen schoot een lichtsein omhoog; een vurige bol cirkelde
eenige minuten lang boven het plantsoen.
Als een lawine stortten de plantsoenbezoekers en politie
agenten zich boven op Joris Jochem en Oom Karei. De detec

tive sprong op, zwaaide zijn bijl in het rond en trof een
hoogen hoed. Die vloog wel tien meter weg.
Jongelui trokken hun zakmessen, agenten hun revolvers,
een dienstmeisje haar haarspelden. Dan klonk er opeens
motorgeronk, boven het plantsoen.

„Imchtpolitie!" klonk de uitroep van verlichting.
De aanvallers van Joris Jochem weken in een wijden kring
uiteen. Een zoeklicht scheen midden op de plek der misdaad
en belichtte Joris Jochem en Oom Karei in hun aanvalshouding.
„Grijpt hen!" klonk een bevel.
Er daalden twee luchtboeien boven de hoofden der detec-

tiven. Ze gleden over hen heen en trokken om de lichamen
nauwer toe.

„Verkocht en verradenV' kreet Joris Jochem smartelijk.
„Watson, merk de plaats waar wij hem begraven hebben.
En gij, bandietentuig, vrees de terugkomst van Joris JochemV'
Maar niemand verstond die bedreiging. Want, in zijn ver
ontwaardiging vergat Joris Jochem Engelsch te spreken en
bovendien zweefde hij reeds, met Oom Karei, tientallen
meters boven het park.
De vliegmachine cirkelde even, tot groet aan de achter
geblevenen en zette toen koers naar Scotland Yard. De man
nen hingen in hun boei, ongeveer drie meter onder de machine,
vlak naast elkaar.

Plotseling voelde Oom Karei een ruk en even later schokte
de vliegmachine naar omlaag.
„Een wonder!" kreet Joris Jochem. „Hou vast, brave
Watson. Zóó zullen we over onze vijanden zegevieren!"
Bij het stijgen had de detective zijn bijl vastgehouden.
Ook Karei had zich, gedurende het gevecht, in de touwladder
verward; die was nu meegevlogen, als een lange wimpel.

Billicom."

„Maak dat ding los of ik schiet!" gebood de officier voor
de derde maal, zijn revolver op Oom Karei richtend.

„Tot ziens Wat.son, zorg dat je op je teenen neerkomt,
dat veert en dan val je zacht."

Meteen deed hij een geduchten houw met zijn bijl naar het
touw waaraan Oom Karei hing. Deze kreunde van angsten
schrik, doch Joris Jochem hieuw onversaagd door.
Daar kraakte iets.

„Tot ziens, Watson!" kraaide de detective.

Dan ,schoot de vliegmachine als een vogel de lucht in,
terwijl Oom Karei, onder hartverscheurenden kreet, nog
sneller naar omlaag schoot.
Joris Jochem tuurde in de diepte, maar bespeurde niets
meer van zijn helper. Trouwens, hij zweefde vlug als een vogel
door de lucht, over een groot deel van loonden heen.
Plotseling schoot de luitenant een luchtpijl af. Dit geschitter
drong den detective de oogen te sluiten.Toen hij ze weer opende,
had de machine haar vaart verminderd. I.angzaam zweefde
ze op het dak van een groot gebouw aan.
„Scotland Yard!" riep Joris Jochem verwonderd.
Hij herkende het hoofdbureau der crimineele politie.
„Zou het een truc zijn van mijn vriend Sydney Jefferson,
om mij de vruchten van mijn werk te ontnemen? Of, heeft

hij mijn raad noodig en deed hij me schijnbaar ontvoeren,
om niet den argwaan der bankdieven op te wekken?
Want we hebben met geslepen schurken te doen."
De machine zakte nu plotseling en snel. Het dak naderde
Joris Jochem zoo onverwacht, dat hij vreesde er op te
pletter te slaan. Maar op het oogenblik van aanraking schoot
automatisch een dakluik opzij; een duistere diepte gaajite
Joris Jochem tegemoet.
Hij stortte er in omlaag en verloor het bewustzijn, door zijn
plotselinge verplaatsing uit de buitenlucht in het cachot
voor preventieve gevangenen, waar het minder frisch rook.
MJETIENDli; HOOFDSTUK
SYDXEY JEFFEKSON V.\N SCOTL.^XU YAKIJ

Sydney Jefferson, de schrandere en machtige chef dt'r
crimineele afdeeling, werkte den heelcn nacht vlijtig door.
Zijn oogen zweefden als het ware over de rapporten heen en
onvermoeid was hij in het naslaan van beroemde strafrechte
lijke werken, als een enkele uitdrukking er in hem wat on
duidelijk toescheen. De boeken van Lombro.so, Conan Doyle,
en anderen hoopten zich geleidelijk op, óm het marmeren
goedgelijkend, borstbeeld van den grooten stichter der detec
tive-dynastie. Doch het wenkbrauwenfronsen en voorhoofdrimpelen van den geduchten chef werd eerder zwaarder dan
minder, onder zijn arbeid.
„Oef!" riep hij eindelijk, na een lange zucht. „Als de mis

dadigers toch maar eens één jaartje wilden pauzeeren. Als

Thans bleef haar haak aan een dak vastzitten en verhinderde

het zóó voortgaat, moeten we een automatisch inboek-systeem

daardoor dat de machine hooger steeg.

invoeren."

De politielu!tenant i ichtte het zoeklicht naar omlaag en
bemerkte iets, waaraan zijn machine vasthaakte.

„Snij dat touw door, jongen!" riep hij tot Oom Karei.
„Snij door, want we kunnen niet verder."
Oom Ka el verstond niet meer dan een paar woorden

Engel ch, doch Jori Jochem was, als iedere detective, vol
komen thuis in de taal van Sherlock Holmes.

„Laat hangen wat hangt en stoor je niet aan dien
schreeuwleelijk, Watson!" gebood hij, in 't Hollandsch.
„Los daar!" gebood de officier nog eens. „Ik moet vóór de

aflossing van de wacht binnen zijn. Los!"
Joris Jochem dacht snel na. Beneden zag hij een groot

plat dak, aan welks kanteeling de touwladder was blijven
haken. Het was ongeveer vijftien meter onder de vliegma
chine en hij herinnerde zich dat Sherlock Holmes eens twintig

meter diep was gesprongen en onderweg zijn sigaret had aan
gestoken. Wat zijn beroemde voorganger zoo koelbloedig
had gedaan, kon Oom Karei wel dunnetjes overdoen,
vond hij.

„Watson, loop naar huis en wacht mijn bevelen af. Als

Hij nam een sigarctte en stak er ook een in den marmeren
mond van Sherlock Holmes. Door een vernuftig uitgedacht

imitatie-ademhalingssysteem kon het borstbeeld van den
grooten man zich althans één der genoegens veroorloven,
waarom hij zoo bekend was geworden.
„Rook jij maar, vriend," zei Sydney Jefferson goedhartig.

„Ik zal wel rapporten lezen en inboeken." [Wordt vervolgd)

HERFSTREGEN
De grauwe lucht is neergezonken op de boomen
en zingt een liedje om hun top
van vaag verdriet —

Geen gouden zonnevonken komen nu meer spelen
en ook de blije kleuren zijn er niet.
En 't is, of alle donkerdiepe werelddroefnis
gezonken is op eene menschenziel.

Als zooveel zegenlooze, droeve regen
geluidloos op de natte wereld viel.
P. Enkeling
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GNOES BIJ EEN DRINKPLAATS IN DE OOST-AFRIKAANSCHE WILDERNIS

DE OLIFANTEN KOMEN

MAANDJiNLANG reeds \'ertoefden r\'ij in .Afrika.
We hadden met al zijn bewoners, viervoetige

zoowel als tweevoetige kennis gemaakt, maar het
was ons nog niet gelukt olifanten van aangezicht

tot aangezicht te ontmoeten. SI Een uur van ons kamjr in
een streek rijk aan olifanten, stond een eeuwenoude tamarinde.
Met behulp van onze inlandsclie dragers bouwden wij in de
kroon van dezen boom een soort kansel van twee vierkante

meter, die ons als uitzichtpost zou dienen. Afhangende twij
gen bespaarden ons den bouw van een ladder. Wij stuurden
de inboorlingen op verkenning uit en 's avonds laat kwamen
zij terug met de boodschap, dat zich op een afstand van

eenige kilometers in Noord-Westelijke richting een plek be
vond, waar de olifanten overdag schenen te verblijven. In
dien wij ons daarheen wilden begeven, moesten wij echter
een grooten omweg maken, om de plaats tegen den wind in

vreesden toch, dat een olifant wi'1 in staat zou zijn de fun
deering naar heneden te rukken, indien hij, door nieuws-

gierigiieicl gedreven, zijn krachten i'r

wij vaststellen, dat wi- alleen waren. In de verte zagen we
slechts een kudde antilopen, de olifanten waren allen ver

dwenen. \\ ij onderzochten den grond om onze stellage. Aan
de windzijde van de tamarinde voerde het voetspoor van de
olifanten tot op enkele meters van den stam. .Aan de andere
zijde van den boom was geen spoor op zoo'n kleinen afstand
e zien. aai had de wind onze aanwezigheid verraden. SI

len avond gingen wij vroeg ter ruste, daar wij den vorigen
nach geen oog didit gc daan Inuhlen. Nauwelijks waren wij
. f""
WvaY-

flooi-fd-kniak en geknal)"gewekt.\aag
cn struiken al tegen den nachtelijkm hemel.
olifanten. Onverstoorbaar

te naderen, daar de dieren anders de lucht van onze komst

zouden krijgen en op de vlucht zouden slaan. SI Wij Iresloten

I

eerst onze kans in onze hooge post in de tamarinde af te
wachten. SI Tegen zonsondergang bestegen wij den kansel.

loos u' ^

Om den tijd te dooden, gebruikten wij er onzen maaltijd bij
het schijnsel van een kleine electrische lamp. Juist waren wij

ken ceèn ver*t

bezig een schaal vruchten te verorberen, toen een krakend

geluid uit de verte ons oor trof. Onmiddellijk draaiden wij
het lampje uit. Het geluid kwam nader. Weldra klonk het

gekraak van alle kanten. Geen twijfel was meer mogelijk;
een troep olifanten was in aantocht! SI I.inks van ons weer
klonk een zwaar gedreun van barstend en brekend hout. Een

olifant beproefde zijn kracht op een palm en de uitgedroogde
stam brak willig af, door de logge kracht van zijn aanvaller.
Als een trompet klonk de roep van den olifant door de stilte.
Deed hij het uit overmoed? Of had hij reeds de lucht van

beproefde. S! Maar

onze stelling kwam niet in ge\'aar.Toen de dag aanbrak,konden

l'^'"^i;ikte onder hun gewicht,

lawaai. De olifanten zelf gaan gelnid"'i" «n'olsterd, door een weeke

'"doband veert. Wij schon-

pen doodmoe'weldra",

maarslie-

naar de •vmfrr.n, ■ 1

volgenden morgen besloten we

Drie uur lam^ t 'm'' '^'^'''^-imoljilaats der olifanten te gaan.

een groote' boch" tm.g't'e
hoorden wij van verre het 1

ongeveer twee uur
Elke stap afwegend elke
breken
cain struikgewas,
raden kon, vermijdend <d
^^-^'Jfvan het .gekraak ons ver
fde weg voerde berg a'f \W
T"' N^^vnning voorwaarts,

boomen en struiken zagên ,,, r ""7
dat we een vnichtb-...',m

Plotseling igen ^

.grasvlakte. De

, , ".sscfie,- mt en het .scheen ons,

b-Te stmken naderden,

onze aanwezigheid gekregen? SI Apen begonnen te krijschen
en van alle kanten brak plotseling het rumoer los. Ons plat

jonge grasjes af te breken'en"" ^ 7"'

vorm lag op een hoogte van circa zeven meter, maar wij

hier bijeen en geen
eeen ^an
vin hen
n %-ermoc.dde
"gvvecw twintig
olifanten waren
onze nabijheid.
Zacht

stoeiden met hun slurven

waren bezig de

'vten. 1 wee jonge beesten
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zoemde de camera. We kon-

den naar hartelust draaien.
Ii-indelijk trokken wij behoed
zaam terug. Toen we uit het

zicht dei kudde waren, op on
geveer 150 meter, verzocht ik

de anderen, in het struikge
was op mij te wachten.Ik wilde

probeei en een groote opname te
maken van de kleine stoei

ende olifantjes. Voorzichtig
kroop ik met mijn camera voor

uit, daar ik het te gevaarlijk
vond om in het zicht deikudde te naderen. Met onzen

gids achter me, om mij, inge
val van nood, met zijn geweer

te beschermen, kwam ik lang
zaam vooruit. Van onder een

.struik te voorschijn komend,
schrok ik geweldig, daar ik
plotseling en geheel onver

wachts tegenover een afgedwaalden

olifant stond. Er

klonk een schril geloei. Dat

Fo'.o Vja

beteekende gevaar. Zoo vlug

OLIFANTEN IN DE OOST-AFRIKAANSCHE WILDERNIS

als maar mogelijk was, kwam

de olifant op mij toe. Daar weerklonk een schot. In min

gestommeld werd, bleven het broedend wijfje en later de

der dan geen tijd, begreep ik, dat het hier om mijn leven
rustig op het nest. Wanneer door het lawaai de oude
ging, doch mijn camera en mijn kostbare, zoo moeilijk ver jongen
vogel wat onrustig werd, dan was mijn stem in staat hem weer
kregen opnamen wilde ik in geen geval prijs geven. Ik holde tot rust te brengen. Én bij dag én bij avond sprak ik even
weg en vond achter een groep stevige boomen dekking luist tegen de vogels op een afstand van ongeveer een halven meter,
had ik mij verborgen of op hetzelfde oogenblik ren]
zoodat ze mijn stem hadden leeren kennen. S3 Hier was het
kudde van wel tachtig olifanten mij voorbij alles v t

mannetje, doordat hij minder met mij in aanraking kwam,

pend en vernielend, wat hen in den weg stond. Alse^'"

zamerhand keerden alle negers, die bij het naderen i

het minst rustig. S! Het jaar daarvoor waren al mijn zorgen
niet in staat geweest te voorkomen, dat alle jonge merels
door de tallooze katten werden gedood. Ik zou dus nu beter

achterlieten,
,

in mijn groote kastanje hangen" . . . .

velwind stormden ze langs mij heen. Toen werd

Ik had eenige benauwde oogenblikken doorgemaakt

^

nn de vlucht waren geslagen en mijn collega's on^ '^'"'heil oppassen en bij mij rijpte het idee: .... ,,een platte kooi
terug en gezamelijk aanvaardden
^^'ij den

terugtocht.

V

j,

opname
Ipname Operateur der Goniard-KlngQ_^j^
Goiiiard-I\lugg__j^

Vlug werd een plat

te kist, van plm. 80 cm. vierkant en plm. 20 cm.hoog, van

vogelgaas voorzien en één hoek met waterdicht zeildoek af
gesloten, waaronder een hooinest voor den nacht werd aan
gebracht; om het geheel in vier touwen aan een uitstekenden

^fa Film ,,Pori", waarvoor deze exped^*^'
expedjp^'^'ffffe
(De Ufa
onder tak te kunnen bevestigen. SI ToenTle jongen voldoende groot
heden welke wij bij ons werk ondervonden).
^ ^Oeilijk- waren (zoo tegen uitvliegen) werd op een avond inijnHvi.st

nomen werd, zal U een duidelijk beeld geven van d

voor den dag gehaald en getracht de jongen daarin over te

brengen. Één greep verzekerde mij van een der jongen, doch

ER VAR[NOEN

Mijn Heide voor on

MET MERELS
ze gevederde zangers
is uitgangspunt en
oorzaak van de opge

dane ervaringen. Al mijn han

delingen vinden daarin hun
oorsprong. Die liefde komt
voort uit een drang tot bescher

ming van al wat zwak en teer
is en uit zorg voor hen, die iets
ontberen, of in gevaar ver-

keeren.

Allereerst wil ik U

even voeren naar een huis met
tuin zonder katvrije afraste

ringen en zonder boomhees
ters als schuilplaatsen voor

het jonge goed. In dien tuin
bevond zich ' een prieel, be
staande uit houten vloer, hou
ten dak en met dubbele riet
mat als wanden. Dit prieel

was met klimop overgroeid,

waarin juist boven den in
gang met uitzicht op het in
wendige, op manshoogte, een
merelpaartje zijn nest had ge
bouwd. SI Hoewel 's avonds

Fnio Vja

met gezelschap onder gaslicht

DE GETROUWDE VROUWEN IN MASSAPLAND DRAGEN KOPEREN HALSRINGEN
EN ARMBANDEN ALS TEEKEN VAN HAAR WAARDIGHEID

gelachen, gepraat, gerookt en
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de drie anderen vlogen en vielen uit het nest op den vloer van

het prieel. Met nioeite'kreeg ik die in de kist, welke direct met
een doek werd gedekt. S3 Het gekrijsch der oude vogels was
ontzettend en vliegend werd getracht mij aan het hoofd te
raken om mij te verschrikken en te noodzaken de jongen los

gezocht,
clen v

lengte

te^^Vo'ómchijn te In-engen. (lewoonlijk werden verscheidene

wormen klein gemaakt, later m den hek verzameld en naai
de jongen gebracht. Daardoor kwam ik op het idee om niet
hem te praten tijdens ons vis h vis, en op eenmaal op mijn
herhaald
gezegde ,,kom ventje, gauw naar je kindertjes"
doek verwijderd. SI Nadien hehhen de oude vogels hunne
jongen trouw gevoerd, totdat er drie geheel ving waren. Lén ging hij ook werkelijk heen. Dit zou echter toeval kunnen zijn.
was, vermoedelijk ten gevolge van den val, gestorven. Op zoodat ik het meermalen herhaalde met minder wormen dan
een morgen is de kist, met doek weer gedekt, uit de kastanje gewoonlijk en daarna zei Is met slechts een worm.Op mijn,,kom
ventje, gauw naar je kindertjes" ging hij steeds direct naar
verwijderd en op het grasveld een deel van het gaas los ge
te laten. Zoodra de kist gedekt was, hield het gekrijsch open

hleef alleen de waarschuwing-sroep over. Zonder hinder is de
kist in de kastanje overgebracht, en 's avonds in donker het

het nest. Hij voerde dan afwisselend met vet en met wormen.

maakt, zoodat ze nit eigen beweging de kooi zouden kunnen
verlaten. Voor het lo.smaken van het gaas was het onvermijde
lijk noodig een deel van het doek op te lichten. De jongen

Was hij op ('én der daken aan (liet zingen rlan riep ik hem
steeds hij mijn komst in di-n tuin en kreeg hij, wanneer hij

gingen wild te keer en het gekrijsch van de heide oude vogels
was nog ontzettender dan de eerste maal. Telkens als ik er
aan denk, dan hoor ik nog hun)gekrijsch en zie ik nog hun
doodsangst. S! Mijn zelfverwijt over de beschreven daad
zette ik opzijde, omdat ik de drie jonge vogels nu veilig voor

midden in zijn zang direct oj'niijn roep ,,kom ventje, kom

katten wist. Ieder, die de onbeholpen jonge merels van nabij
heeft gadege.slagen, zoodra ze hun nest verlaten hebben,
kan heseffen hoe gemakkelijk ze dan een prooi van katten

kunnen worden. ^ De gevolgen van mijn daad zou ik lateiondervinden, eiken dag weer. Weken lang kon ik mijn neus
niet huiten raam of deur steken, of het gekrijsch nameen
aanvang. Voor andere menschen kwam zelfs geen alarmroep.
Ik - had

kwam een worm; kwam hij niet direct dan ging ik onmiddellijk

weg. 83 Door veel geduld heb ik o\-erwonnen en kwam hij
gauw, gauw dan!". 83 Hij streek dan in een glijvlucht vanaf
het dak vlak voor mijn voeten imer, en klapte eenige malen
met de vleugels, zoodra en alleen wanneer ik hem weer toe

sprak met ,,waar hen je dan ventje." 83 Op een goeden dag
wandelde mijn vrouw in den tuin. terwij! jilotselingeen kluwen
vogels voor haar \-oeten neer\'iel, ze schrok hevig, doch nog
meer toen het mannetje met uitgespreide vleugels en open
hek krijschend op haar toe kwam, waardoor ze gillend op

de vlucht sloeg. ^ Toen ik dat hoorde ben ik de vier jongen

mij

gaan

opzoe

een merel-

ken, en werd

paartje tot vij
and gemaakt

door de oude

vogels niet
vijandig ont
vangen. Daar
na ging ik iede-

en was in hun
oog nog ge

vaarlijker dan
hun erfvijand,
de kat. SI (Als
jongen herin
ner ik mij dat

rcn avond de

jongen tellen

onze kanarie,

en naar ge
schikte boomh e e st e rs

welke vrij in

(hulst) hoe

de

den. 83 D e

ka m e r

rondvloog,een
jaar lang
kwaad op mij

jongen toon
den zich hoe

langer hoe

MARABOES IN OOST-AFRIKA

was omdat ik

zijn liakje met water, dat in den weg stond, wat weg wilde
schuiven. Ze kwam met uitgespreide vleugels en open hek
krijschend op mij toe. Ze dacht dat ik het water weg wilde
nemen.) S3 Als tegenhanger wil ik l' voeren naar een huis
met grooten tuin, heerlijk door hooge begroeide muren inge
sloten en met veel hoomheesters als schuilplaats voor de jongen.
Den eersten winter werden een massa vogels, waaronder het
merelpaartje, (waarover de ervaringen zullen handelen), kool
meezen, pimpelmeesjes,tweeheggemusschen,roodborstje, win
terkoninkje en veel spreeuwen en gewone musschen, met ver
schillend voer, vet en water den winter door geholpen. (Zelfs
nog driemaal daags lauw water hij strenge vorst en onder een
groot sneeuwvrij afdak hij sneeuw) 83 Een vierkante meter
hadgelegenheid was aanwezig, wanneer de vorst niet te
streng was. 83 De vogels waren dan ook zonder uitzondering
zeer mak (vooral de heggemusschen) en in een prima conditie.

83 Het bewuste merelpaartje ging nestelen in den zonnigsten
hoek van een massa oude klimop, welke op verschillende pun
ten aanwezig was. Dit was reeds zeer vroeg in het voorjaar.(Het
tweede nest werd later gemaakt in een iets minder zonnig ge
deelte; het derde (midden zomer) op een gedeelte geheel zonder
zon.) 83 Daar ik in den tuin de katten kon klem jagen wilde ik
niet op bijzondere wijze ingrijpen. Het mannetje waanschuwde

minder schuw

en de oude vogels gingen rustig door met voccLsel zoeken en

zingen. 83 De vierkante meter hadgelegenheid moest meerma

len schoon gemaakt worden en met \'ersch water worden ge
vuld. Ik gebruikte \-oor het laatste steeds een gieter om
flink lucht in het water te kunnen brengen. 83 Het man
netje was zelfs zoo brutaal om oji den rand van het had te
gaan zitten, en klajrte dan met zijn vleugels zoodra ik hem
toesprak. Hij sprong dan ook direct onder de sti-alen water

en r\aschte zich met hijzonder welbehagen. 83 M'anneer ik

van mijn werk thuis kwam, ging ik steeds de muurpoort achtei m mijn tuin binnen en gebruikte dan mijn sleutel, en al

leel gauw,zat hij mij l)ij de poort oj) te wachten, en klapte met
ce \leugels wanneer ik hem aansprak, en \'Ioog met mij mede
naar het huis. Mijn vrouw merkte dikwijls aaii den merel dat
Ik oiK erweg was, want dan vloog hi j als een pijl uit den hoog

naai de po"i't en bleel steeds op het zelfde plaat.sje zitten

htu-kende mij vermoedelijk rc-eds aan mijn stap.
an iet eerste broedsel zijn er, onclanks mijn zorgen, twee

dr?(^V-i'
gedood.waar\-an
83 Dien twaalf
zomer jongen
haddenzijn
zij
diie
broedsels vani<ntten
vier eieren,
buimt'in^net -^
slfchts zes stuks zijn geheel volwassen de

De helft
dae kw-im ik^^
ging wegjagen. 83 Het vertrouwen was dus reeds aanwezig Si k , t 3

S<?do()de vogels zijn door mij hegraven,
pi'ooi der katten geworden. 83 Opeen

voor een kat en hield direct op, zoodra ik verscheen en de kat

V'""""
en zou, zooals zal blijken, nog grooter worden. 83 Terwijl hel (lak zillen, Mijnh™)eTh-|"wr"'"
het wijfje op de vier eieren zat, zorgde ik voorgekneed talgvet, brengen en d-i-o-n-, 1
in een cocosnoot op een zonvrije plaats, een handbreed hoven netje in glijvlucht van S'da
den grond, opgehangen, terwijl ik met een greep wormen met één worm naar de jongen ^
nit het grasveld te voorschijn liet komen. Het wijfje werd hij
onmiddellijk weer In streel w
trouw daarmede gevoerd.Zij was gedurende den winter aan het

vet gewoon geworden, doch kreeg nu een vermeerdering van

en dat was vermoedeliih het ■ ;
veilig was w-int il-

^

i-n .,as voor het
''''
?
tc voorschiin te
^"1
? mijn hevel

V'"'"
^

dat de weg
vette wormen. Zoodra de jongen uit het ei te voorschijn Één der jongen giu" zelD Inrt""^ ""iringdanderen,
door
acht
merels.
kwamen, werden door mij verscheidene malen per dag wormen zitten baden en de andi-r.m
alstand van mij af,

''nnleien hejien, terwijl ik gehurkt zat, om
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mij heen, teiwijl het maniK^je op armlengte V(3ór mij zat te Als ware dorpelingen hebben zij de grootste belangstelling
Shaw's tuin, van welks vruchtbaarheid ik veel getuige
te voorschijn zouden komen. SI Kort daarop (eind juli) heb voor
nissen ontving. En terwijl het gesprek vorderde in de herberg,

tuien of UI nog geen wormen uit de onder hem trillende aarde

ik die gimieente verlaten, doch mijn merel miste ik later het

onthaalden de woordvoerders van het dorp me op een over

mee.st. SI Dat een wilde vogel, welke altijd in angst voor weldigend aantal bijzonderheden met betrekking tot Shaw.
ontelbare vier-en twee-voetige vijanden moest
Ik geloof niet dat veel van wat ze mij ver
leven, vertrouwen in mij, tweevoetig wezen,
telden authentiek is: eigenlijk was alles wat
.stilde, heelt mij zeer veel vreugde gegeven.
zij van hem wisten in weinige woorden ver
teld en daarop werd op honderd verschil

T. ). Smit

lende manieren doorgeborduurd, zoodat ik

BERNARD SHAW'S

niet nalaten

kon

te constateeren, dat de

schaarsche geheugenvoorraad werd aange
vuld met rijke verbeelding. SI Maar voor
dat ik naar de herberg ging en met de no
tabelen van het dorp sprak, was ik Shaw's
huis gaan zien. Het staat aan het eind van het
dorp, een niet bijzonder indrukwekkend ge

Er isBUITENVERBLIJF
een aantrekkingskracht, juist

in de omgeving van een groot man,
een soort nieuw.sgierigheid, die slechts
bevredigd kan worden wanneer men

de plaats ziet, waarojD zijn oogen zoo dik

bouw, ook niet mooi om te zien. Het werd

wijls moeten hebben gerust, wanneer men de

gebouwd door een vroegeren predikant, die

geluiden hoort — van maaiers in het koren,
van kraaien in de iepen of zelfs van treinen in

het verkocht omdat het voor hem te groot
was. Dit beschrijft het al vrijwel precies. Het

de verte die hem gewoonlijk ter oore zijn ge

is juist het soort huis dat men zich, gebouwd

komen, zoodat men zich eenigszins kan in
denken in de sfeer, die meegewerkt heeft tot

door een vroegeren predikant, zou denken,
en bovendien juist het soort huis, dat hij
de voortbrenging van zooveel meesterwer
voor zich te groot zou vinden — een modern
BERNARD SHAW
ken. Waarom anders maken duizenden menhuis, degelijk gebouwd van baksteen, met
.schen ieder jaar een bedevaart naar Rome, naar Athene, groote rechthoekige ramen en gedeeltelijk met klimop

naar Stratford-on-Avon? Honderd jaar geleden gingen aan

bedekt. Het is het soort huis dat zou kunnen dienen als

bidders naar Abbotsford of Weimar, werden ter audiëntie

,,week-end" verblijf voor een stadsman, die zich daar kan
onttrekken aan zakenzorgen en Londensch rumoer; of het

ontvangen door hun litteraire hoogheden, die daar regeer
den, en kwamen terug, vervuld van de welwillende ontvangst
en de vriendelijke wijze waarop Scott of Goethe gesproken
had over hun opstellen- of verzenbundel. S! Bernard Shaw
is niet zoo gemakkelijk te genaken als deze reuzen dit in hun

huis

van

een

man

die niet meer werkt en in achten.s-

waardige afzondering leeft. Niets van de unieke persoon
lijkheid van den eigenaar heeft zijn stempel er op gedrukt.
Iedereen zou daar kunnen wonen. Maar ik 'aJst, dat het

tijd waren en ik had geen opstellen- of verzenbundel bij me,

het huis van Bernard Shaw was en onmiddellijk werd de

toen ik, op weg naar Ayot St. Lawrence, in King's Cross in
(len trein stapte. Mijn eerbiedige pelgrimstocht gold Bemard
Shaw's buitenverblijf, niet Bernard Shaw zelf. SI Terwijl
ik aan deze dingen dacht en hoe Shaw, naar hij zelf mede
deelde, menige van zijn latere werken geschreven heeft ge-

plaats door een mystieken glans omgeven. De voorzijde
geeft een wijd uitzicht op het mooie, rijke landschap met
hier en daar groen kreupelbosch en prachtige terrassen, die
glanzen in den zonneschijn. \'lak voor het huis is een aan
planting van jonge dennen en in de schaduw tusschen ranke
stammen vangt men een glimp van vingerhoedskruid en

tlurende deze zelfde reis, voerde de trein me door verschillen-

tle .stations en een groot aantal tunnels. Hoe is het mogelijk
dat Shaw- onder die omstandigheden kon schrijven? In iedere

tunnel verspreidden zich in de coupe rook en scherpe zwavel,
die wel zeer irriteerend op de gevoelige organen moeten wer
ken van een man, die lid is van de vereeniging voor rook-

vermindering. Hoe het zij, de zon straalde en tenslotte
kwamen we aan het van Ayot-station. SI Ayot .St. Lawrence

is 2 a 3 mijlen van het station verwijderd en ik begon mijn
wandeling erheen door een typisch Engelsch landschap, dat
rijk en verrukkelijk opwekkend aandeed, een Engelsch land-

schajr dat, zooals iemand eens zeide, je in het voorbijgaan de
hand schijnt te reiken. De laan waardoor ik ging en die af

baardanjelieren. In den tuin staat een duivenhok, een soort
.symbool van den vrede, dien de eigenaar daar gezocht heeft.
De aanplanting is door prikkeldraad afgesloten. \'reemd,
zullen sommigen denken, dat prikkeldraad-die stilzwijgende
vrijdomsbeve.stiging en die eigendomsrechten. Maar eigendom
is eigendom en Shaw is — Shaw. \\'at betreft het interieur: de
nieuwsgierigen kunnen vrij — maar op een afstand —bespiege
lingen houden. 81 Alles rondom ademt vrede en stilte en schoon
heid. De avond ontvouwde zich purperkleurig, de maan
sikkel teekende zich allengs helderder in de lucht, terwijl
ik, tevreden over het resultaat van mijn pelgrimstocht, huis
waarts keerde.

Kov Hopkixs

wisselend koele schaduw en gouden zonneschijn bood, liep

OJ3- en afwaarts, maakte krommingen en kronkelde zich langs
groen kreupelbosch en lichte velden, langs fiissche biaamstruiken en hagedoorn, op de gelukkige, zorgelooze wijze,

Engelsche buitenwegen eigen. Geen wonder dat Shaw Herthfordshire trouw is en gedurende vele jaren in verschillende

doelen van het land gewoond heeft. De aanblik van z^n lersch

geboorteland is ook mooi, maar eenigszins somber. Hetzelfde

Japansche dwergboompjes

Hetis van algemeene bekendheid, dat de zonen uit

het land der rijzende zon zeer vlijtig en nadenkend
zijn. Alle Japanners houden van de natuur, meer
dan andere volkeren. De Jajranners zijn liefhebbers
van bloemen, en hun tuinen leggen getuigenis af van groote

verschil zou men kunnen waarnemen in den geest van de twee
landen. Shaw is een lersch genie, dat zijn vei blijf in Enge an
koos. En deze beschouwing stelde me, naar ik meen, m staat

eenigszins de ééne zijde van het genie Shaw te begrijpen. SI

Zoo kwam ik te Ayot St. Lawrence. Het is een dorp met onge

veer honderd inwoners en een herberg, waar de notabelen van

het dorp 's avonds bijeenkomen om bescheiden ij v van eei

half pintje te genieten en soms over te gaan tot de O'^cMdig

genoegens van een spelletje schijfschieten. 1 acoio
maar
igebruikelijk in een Engelsch doip maa
polie is eigenlijk ongebruikelijk
overigens vertoont Ayot St. Lawrewce geen
merken. 81 Ongetwijfeld zijn de
a

trotsch op de nabijheid van Shaw. Een v ein 4
glans van den schrijver van ,,Pyginahon ,,en . J c

c

^

op hen af. Zij pniten graag over hem en bespreken vnj t^

gewoonten en zijn
die hun eer aandoet. Maar tenslotte we

hem. Hij verschijnt niet vaak in h""

1,'pmveinie van
zif

_

'

'nr "o^Som

eenigen van hen zeer spijt; anderen achten hem er hooger o .
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vaardigheid en groot geduld, onontbeerlijke eigenschappen

dan verkrijgt een

lo<;drecht groeiend boompje een horizon

voor den kweeker tot het verkrijgen der gewenschte resul

verder. Doordat de
talen groei en groeit in deze richting
_ meer licht
ontvangen dan

taten. Europa heeft op het gebied van tuinen veel van Japan
geleerd, hoofdzakelijk met betrekking tot het ])ewaren van

onderste deelen van het

beter dan de bo-

de bovenste, zoo groeien

iTiisvornid, ïilg<^knot en lu-üg. Dit

planten, zoomede in het kunstmatig kweeken, op welk ge
bied de Japanners ware meesters zijn. SI Wanneer de Japan

venste. Het boompje blijft

voldoende.

is echter nog niet
gevallen dc takkai

De Japanner bindt naar wel-

mol tmuv to zamon on trokt ze in tegen-

ner geen stukje grond bezit, waarop hij een klein tuintje „vergoe.o,dond..,„gv„,.do„g™o.»
kan aanleggen, maakt hij een miniatuur-tuin. Hij neemt
een groote platte schotel, beplant deze met dwergboompjes,
takjes
bedekt het overige met steenen, doet er planten in, maakt
een klein beekje met waterval en vervaardigt van beschil
derd materiaal bruggen, huisjes en lantaarns. Daarna plaatst

™ ''"'SfSSiJbKf'Tèn'
zijn Laak. J
dezen arbeid groeit liet boompje m den loop

SI Tengevolge

van

reeks wm jaren m |roote grilligheid. De "chmg der

een

hij tusschen hetfgeheel een kleine pop, een dier of vogel,

is dan ook met toevallig. De Japanner

^ ^

een verminkt naald- of loofboompje, dat met inbegrip van

boompje kan worden gelezen,
pje een tak sterft, dan ov,'erkomt de familie, volgens het heer

vooral een Ibis, én met dit kunstwerk is hij tevreden. S3 In om de familie-kroniek van verschillende geslachten m het
ooompje te
Le leggen,
feb , zoodat
_
aanhe-t
hetware
oudeuit
boom
de Wanneer
familie als
het
Japan kweekt bijna iedere familie in haar woning of tuin boompje

den pot, waarin het staat, een hoogte van hoogstens hon

derd centimeter bereikt. Deze boompjes kunnen door een

speciale

teelt een hoogen

• ouderdom bereiken, er zijn
zelfs exemplaren van meer
dan honderd jaar. Deze dwerg-

boompjes blijven steeds in de
familie, overgaande van va

der op zoon, van geslacht op
geslacht, zoodat het geen ver
wondering wekt, dat deze
boompjes met grooten eer
bied worden behandeld. Van
ouds
reeds
werden deze

boompjes uit Japan naar
Europa uitgevoerd en werden
steeds, en worden ook thans

nog, goed betaald. Langen
tijd echter wist men niet op
welke manier de Japanners

zulke boompjes tot stand wis
ten te brengen. Dit raadsel
werd opgelost door professor
Maury, die twee Japanners,
die zulke boompjes in Parijs
verkochten, zoo ondervroeg,

dat hij de gewenschte inlich
tingen van hen wist los te
krijgen.
De teelt van deze
boompjes is niet moeilijk.Wel
deden zich in den aanvang
bezwaren voor, omdat het

Eransche klimaat niet geheel
overeenkomt

met

dat van

Japan, een hindernis, die
echter spoedig werd overwon
nen. sa In Japan heeft deze
cultuur als volgt plaats. De

schend bijgeloof, een

ongeluk. Door oculeeren beproeft men
dan het doode takje door een
nieuwe

loot te vervangen.

Gelukt dit, dan geldt zulks

voor de geheele familie als
een ;belangrijke gebeurtenis.
S3 Men tracht dan ook het

boompje zoo lang mogelijk in
het leven te houden. Dit be
reikt men door het volgende:
In de maanden Maart of April,
wanneer het warme jaarge

tijde begint, zet de Japanner
zijn boomj)je in den tuin op
een vrije j)laats, beschut te

gen wind en ruw weder. De
plantjes in de kleine jmtten
mogen echter niet onder boomen worden gezet. Iedere pot
wordt in korrelig zand ge
daan cn onder den pot zelf
doet men scherven, zoodat
het overtollige waterzoo spoe

dig mogelijk uit den pot kan
wegvloeien. Wanneer het zeer
droog weder is, dan wordt de
aarde rondom den pot twee

maal daags besproeid. Krijgt
het boompje een nieuwe loot,
dan wordt deze weder vol

gens eigen wensch gesnoeid.
Eerst dan, wanneer de nieuwe

scheuten geheel tot rijpheid
zijn gekomen, neemt men het
boompje uit den tuin en

plaatst het in de kamer. SI
Eenmaal in de vijf of zes

jaren wordt het boompje
Japanner neemt een heel klei F(do Ja:'(jiu\s Bnywr
JAPANSCHE DWERGBOOMPJES. EEN GRILLIGE
nieuwe levenskracht gegeven.
ne bloempot, zoo mogelijk
VERSCHIJNING
Einde Maart of begin April
de kleinste, die hijjkankrijgen. Deze vult hij met schrale aarde, doet hierin een enkel haalt men het boompje uit den pot, verwijdert voorzich
tig de schrale aarde en geeft het plantje zooveel nieuwe
zaad van een naaldboom of loofboom en bekommert er zich
krachtige aarde, dat de worteltjes met de nieuwe aarde
verder niet om. Alleen zorgt hij er voor, dat de aarde vol
juist in den pot kunnen worden gedaan. Den geheelen zo
doende vocht bevat, om de plant niet geheel te doen uit
drogen. Omdat de plant weinig voedsel vindt, gaat de groei mer blijft het boompje op een vrije beschutte plaats. Te
zeer langzaam, zoodat de plant als het_^ware een verminkt gen den winter brengt men het op een lichte, koele plaats,
natuurgewrocht lijkt. Weliswaar doorzoeken de worteltjes in een \'ertrek, dat niet wordt verwarmd, daar voor deze
alle in den pot aanwezige aarde, doch voedsel wordt bijna boompjes een koele temperatuur beter is dan een verwarm
niet gevonden. Het boompje vegeteert slechts en zou door de. Steeds groen blijvende dwergboompjes moeten in den
gebrek aan voedsel dan ook moeten sterven. Dit ontgaat winter vaker worden begoten dan de exemplaren, waar
den Japanner echter niet. Nu is de tijd aangebroken om meer van het loof afvalt. Wanneer echter, niettegenstaande een
voedsel bevattende aarde bij te voegen. Wanneer het noodig zorgvuldige behandeling, het boompje begint te kwijnen,
is, plant hij het boompje in een grooteren pot. De toevoeging dan ondergaat het een speciale kuur, bestaande in voorzichtig
van de betere aarde blijft echter ook thans nog beperkt,
slechts zooveel, dat het leven kan worden behouden. Geheel

in overeenstemming hiermede is de besproeiing. Van zijn

geboorte tot aan het einde van zijn leven moet het arme
boompje honger en dorst lijden. Doch hiermede is de kwelling
nog niet afgeloopen. Ook te veel licht bevordert den groei,

zoodat de schaduw moet worcjen opgezocht. Slechts een klein
gedeelte der takjes mag het zonlicht ontvangen. Door deze
belichting buigen zich de twijgjes naar den zonkant. Wanneer
de kleine takken op zijde en van onderen het zonlicht krijgen.

verplanten. Het snelst herstelt zich het boemipje, als het ver
plant wordt naar een beschutte plaats.M'anneer het dan weder
begint uit te botten, wordt het opnieuw in den pot gedaan
en op een beschutte, zonnige plaats in den grond gezet. SI
De kunst van verplanten verstaan de Japanners al bijzonder.
Groote boomen, struiken en bloemen worden door hen, zelfs

bij de grootste zonnewarmte, verplaatst. S3 Beschouwt de
eene groep van kenners deze dwergboompjes als gekwelde,
W'anstaltig gemaakte, kunstmatig geteelde curiositeiten, zoo

zijn er aan den anderen kant vaklieden, die beweren, dat
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pad voor zijn woning op om het kleine hekje aan den land
weg te sluiten. SI Gedemjjt klonken zijn onzekere stappen

in het mulle zand. Op het geluid kwam, grommend, de hof
hond uit zijn hok. Zijn harige pluimstaart wuifde toen hij
den baas zag komen aanstappen. Rustig ging hij, den kop ge
strekt op de voorpooten, liggen en wachtte totdat de baas,
zooals altijd op dit uur van den dag, langs hem kwam. SI
,,Stil, maar. Prins, stil maar, jongen . . . . straks . . . . 't is
nog te vroeg", mompelde Harmsen en klopte goedig den
trouwen makker op zijn koj). SI Langzaam sloot hij het

JAPANSCHE DWERGBOOMPJES. DRIE KLEINE
KLEUTERS

de Japansche dwergiDoompjes getrouwe nabootsingen zijn
van de in de vrije natuur levende exemplaren. De Japansche
naaldboomen onderscheiden zich hierin van de Europecsche,
dat ze veel knoesten en takken
hebben en dat stam en takken ta

melijk krom groeien. Het is dus
begrijpelijk, clat de Japanners
trachten hun miniatuur-boompjes
in ieder opzicht te doen gelijken
op de in het wild levende soorten.
^ Evenals de Chineezen de mis
vormde vrouwelijke voeten als een

hekje dat in de roestige scharnieren knarste, leunde een
oogenblik met de gerimpelde werkhanden op het vermolmde
dampaaltje van het hek en schuifelde weer bedaard naar het
houten bankje voor het huis. De dorre bladen ritselden
om hem heen en hoopten zich tegen den rand van het kortge.schoren grasveldje, waarop helder wit waschgoed te
bleeken lag. S! De ellelmgen op de knokkige knieën, de han
den gevouwen, zat hij, in droef gepeins voor zich uit te staren
naar de roode stralen van de dalende zon. Alweer najaar,
dacht hij en straks, al gauw, de donkere gure dagen met de
stormen en met de zorgen voor de lange, stille wintermaan
den .... 't \\'as weer een slecht jaar voor hem geweest. Alles
was weer tegengeloopen. Het hooi
verregend en wat nog droog bin
nengehaald was zou amper genoeg
zijn voor de drie beesten die met
November weer op stal kwamen.
Van 't jaar maar drie . . . twee
waren van de hand gedaan, noodig voor tle rente en de aflossing
liij den notaris in stad . . . . nog

schoonheid beschouwen, zoo bekij
ken ook de Japanners hun dwerg

maar drie beesten (ner. Woeger

boompjes. ^ In den laatsten tijd

op stal geweest, 't Ging met alles

komen de Japansche dwergboomp

achteruit! Met de bouwerij was het
hem ook tegengeloopen. Deboonen
hadden het plukloon niet eens op
gebracht. Met de voerbiet was het
ook slecht gegaan! Nogniet de helft
gerooid van vorig jaar en toen

waren er met November wel acht

jes, niettegenstaande hun hoogc
jjrijzcn, meer en meer in de mode.
Ze worden bijna niet meer uit Ja

pan ingevoerd, doch in Europa
gekweekt.
Een kunstenaar op
dit gebied is wel de heer Charles
Weiss,

was het met het hooi mee al niet

genoeg geweest, de melkcenten
waren aan het bijvoeren weg ge
gaan . ... 't zag er donker uit...
haast geen hooi, weinig bieten,
straks drie beesten op stal en dan
zoo goed als geen geld in huis...
en dan oud en op er bij . . . voor
'n daggeldje hier of daar was hij
te oud, dat ging niet meer. Jonge
kerels genoeg. Gisteren had hij

tuin-architect te Saint-

Cloud. Zijn geheele tuin ademt
den geest van dit kunstwerk der
natuur. De meest denkbare va

riaties van dwergboompjes zijn
door hem in den handel gebracht,
die hun weg in geheel Frankrijk
en ook over de grenzen hebben ge\'onden. Doch niet alleen bepaalt
zich deze tuin-architect tot het

kweeken van de Japansche dwerg
boompjes, ook zijn geheele tuin te
Saint-Cloud is in Japanschen stijl

Fo!o r. Robcrt
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twee keer met de emmers moeten

loopen. 't M'as hem te zwaar. Het
VAN 6 C.M.
juk drukte te veel. Bij het opbeu
aangelegd, voorzien van ibissen, vogels, bruggen, watervallen, ren kon hij de volle emmers niet op krijgen en tweemaal was
Japamsche huisjes enz., waarvan de bijgaande foto's een dui hij blijven staan om op adem te komen .... Hij voelde zich

delijk beeld geven. De Japansche tuinen van den heer Char
les Weiss staan in geheel Frankrijk goed bekend. SI Deze
kweeker en architect zal dit najaar iets geheel nieuws ten
opzichte van deze cultuur naar voren brengen, waarmee
wij onze lezers hopen te doen kennismaken.

m

Ph. Groussot

HERFST

De boomen hadden het loof laten vallen. Nog enkele

bladeren hingen bruin-rood aan de dorre takken.
De knoestige eik, voor de kleine hoeve van den

ouden Harmsen had, als alle jaren, de eerste najaars

stormen doorstaan en stond nog vol in 't blad. SI Dejaat

middag-zon stond al laag en straalde mat door cle kale tak
ken van de boomen, die langs de woning gereid stonden.

Het vaal-groene gras lag in lichten nevel, waarin hier en daai
een dorre boomgroep met het rood van een pannendak vlekte.
Stil en verlaten kronkelde de landweg bij de woning door het

land naar de nabije hoeve. SI Huiverig, in de kille najaars
lucht, zat de oude Harmsen op de houten bank voor zijn

woning droef voor zich uit te staren. Moeilijk richtte hij zich
uit zijn gebogen houding op en liep, bedachtzaam, den rug
gekromd door den zwaren arbeid van vele, lange jaren, het

JAPANSCHE DWERGBOOMPJES. EEN MINIATUUR
LUSTHOF
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op, versleten door den harden land
arbeid, dag in, dag nit, weer of geen
weer .... alleen de wintermaanden

als het land toegemaakt lag was
't werk minder zwaar, al gaven dan

t

weer de beesten 't noodige werk, er
was altijd te doen . . . Rust was er
nooit . . . ook niet als je oud gewor
den was en niet meer mee kon ....

en dan nog tegenslag na tegen
slag ... . zorgen en nog eens zor

gen .. . . duur land en slcclite tijd
gaven schrale kost. SI Mismoedig
schudde de oude boer het grauw-

verweerde hoofd. Voor zijn voeten
dwarrelden de dorre bladeren. Ook

de wingerd Iroven zijn hoofd, die
in grillige ranken rondom het huisje
groeide, liet geruischloos de roode

bladen vallen. SI Vroeger! . .. .hij
dacht er nu zoo vaak aan en dan

leek het hem zoo ver, zoo lang, ge
leden ... . vroeger .. .. toen was 't
anders geweest . . .. toen waren de

drie jongens en de twee meiden nog
op huis geweest. Toen waren er wel
zeven

monden maar ook veertien

handen. En was er nog te kort aan
volk voor de zes morgens bijgehuurd land. Maar de jongens wa

Foto C. J. Siccnbcrgh
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ren, de een na de ander 't huis uit

gegaan. De meiden waren getrouwd, daar waren de opge
spaarde centen mee de deur uitgegaan ... . In hoeveel jaar
had hij al niets meer van de kinders gehoord? Ze waren
verspreid over het land, weg ... . te ver weg voor hem en de
vrouw . .. . de kinders hadden hun werk en hun zorgen, zoo
goed als hij, vijftig jaar geleden, toen hij hier met de vrouw
begonnen was .... Zoo ging het altijd . ... Je sloofde van
den morgen tot den avond en als je oud wei'd dan bleef je
alleen, oud en verlaten. Dan was 't weer als in het begin
. . .. met zijn tweeën . . .. en dat je niet moederziel alleen
overbleef was nog oen geluk, al was 't hard ook om in je
zorg en verdriet nog 'n ander te laten deelen! En opstandig-

zijn mocht je niet, je moest gelaten dragen wat je ki'eeg,
al was 't bitter zwaar te dragen. S3 Moe zakte het oude
gerimpelde hoofd tusschen de schonkige schouders. — Over
het verlaten erf dwaalden doelloos de doffe oogen. Door de
hooge kale boomen ruischte de koele najaarswind en strooide

de geel en roodbruine bladeren over het vaal-groene gras.
Onbewogen zat de oude boer droef voor zich uit te staren. §3
,,Vader, zou je er niet in komen?" klonk een beverig stem

metje acbter hem in het huis. ,,'t Wordt te kil voor je buiten
.... de koffie staat op". SI ,,Te-met, Jansie, ik moet Prins
nog halen" riep de oude man, gestoord in zijn donker gepeins.
S3 Stuntelig stond hij op, steunde zijn oud versleten lijf op
een knoestigen stok die bij bet houten bakje tegen den muur
stond. Gewend aan de bevrijding van den ketting als de
avond kwam, blafte de bond vroolijk toen hij zijn baas zag
aankomen. ,,Toe dan maar, jongen, ga dan maar" zei
de boer en haakte de ketting van den halsband. In groote
sprongen rende de hond het erf op. SI ,,Denk je om het
waschgoed, vader?" riep de vrouw, die het rammelen van de
ketting had gehoord. Harmsen knikte, glimlachte om
zijn rimjx'ligen mond. Dat was iederen Maandagavond het
zelfde roejren van de vrouw ... . En hoe lang was het nu
niet al geleden dat een zwerver
's nachts er met het waschgoed was
vandoor gegaan toen hij de boel
voor een keer had laten liggen 1 \'roeger .. . . toen lag de bleek vol.Toen
de kinders nog op huis waren.Toen
moest hij wel driekeer naar achter
loopen voordat alles binnen gebor
gen was. Nu lag er haast niets meer.
Een beetje goed van hem en van de

vrouw. ^ Zuchtend, moeilijk bukte
hij zich, vouwde voorzichtig stuk
voor stuk het nog vochtige wasch
goed op den uitgestrekten arm en
strompelde naar het huisje. Hel
rood schenen de laatste stralen van

de ondergaande zon op den wit-gekalkten munr van het oude huis,
waartegen de wingerd met enkele
roode bladeren rankte. Met de hand

zijn moewe oogen beschuttend bleef

Harmsen in de deur-opening staan
wachten op den hond die voor hem
in het gras snuffelde. S3 ,,.A.llo,

Prins" de deur gaat dicht", riep
hij. (ledwee liep de hond hem voor

bij, de deur in en ging rustig op
denblauwsteenen vloer van het voor

huis, zijn vaste plaats 's nachts, lig
Folo C. J. Sicenhcrgh
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EN

gen. SI In de flai.nv-verlichte woon
kamer zat de vrouw achter de hou

ten tafel, waarop de broodplank met
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vrouw en boog het hoofd dieper
over de rustig gaande naalden, l)egaan met zijn verzwegen leed legde zij

haar beverige hand op de verweei fle
vuist die op het kerkboek rustte.SI
,,'t Begint weer te waaien, vader"
zei de vrouw zachtjes. ,,Hoor maar!"
,.Najaar, Jans," klonk het dof. ,,De

donkere dagen komen". S! ,,Kom,
vader, zou je niet voorlezen" vroeg
de vroin\', die haar breiwerk weer

had opgenomen . . . ,,Niet zoo hope
loos, man. We komen er wel door.

We zijn maar met ons beidjes. Met
(lOds hulp zal 't wel weer gaan". SI
De man keek haar lang, onder
zoekend aan, sloeg het kerkboek
eenige bladzijden terug en begon te
lezen. ,.Zalig zijn de armen van
Geest want hunner is het koninkrijk
der hemelen. Zalig zijn zij die troiren want zij zullen vertroost wor

den . Zalig . . . . Sl Eentonig, zonder
kleur of klank, klonk de lezende

stem door de stilstennnige kamer. S!
Buiten suizelde de wind. Een dorre

tak brak knappend af, zwiepte tegen
het donkere raam. In het voorhuis

gromde de hond tegen de doffe gelui

Foio C. J Steenhergh
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het bruingekorste brood. Boven het hout-vuur onder de groote
schouw met het witte valletje hing de zwarte koffiepot aan
een blank geschum-den haak te dampen. SI Loom en zwaar
zette de boer zich in den rieten stoel, die achter de houten

tafel voor hem klaar stond. SQ ,,'t Wordt al guur buiten,

moeder" zei hij en wreef zich de magere handen, „'t Begint
al vroeg. Nog geen November en dan al zoo kil". SI Zwijgend
reikte de vrouw hem zijn brillehuisje en schoof hem over
de tafel den bijbel, het boek van eiken avond, toe. Gebogen
ging zij naar de schouw. Met beverige handen kwam zij met
een kop vol dampende en geurende koffie naar de tafel. SQ
,,Een of twee, vader?" vroeg zij, bij de broodplank staande
met het blanke mes in het knappende brood. ,,Een maar
van avond, Jans", antwoordde hij, opziende naar de bezige
vrouw achter de tafel, waarop, naast het brood, de werkmand
van de vrouw met de glinsterende breinaalden in de kleurige

wol gestoken. SI Met den bijbel voor zich hing de man zijn
zwarte pet aan den knop van zijn stoel, sloeg het boek
open en vouwde de handen. Zwak

den vanhet vallende hout. W.SïrMi'i-

DE TUIN IN HOLLAND
i'HN' ENanii.scni' 'irix ii-; iiri.\-i-:Ksr:\]. [Slot)
AAR met het oog op de momenten van bloei de op
namen van den tuin op twee tijdstijipen genomen
zijn, zullen wij bij de eerste rondwandeling het na
turalistisch aangelegde gedeelte beschouwen. Sl .Afdalend van het terras, komen wij een boschpad volgend
bij een zeer aanlokkelijk zijpaadje, dat zich slingert tusschen groepen Rhododendnms in vollen bloei, die met hunne
saj5]5ige kleuren den naam Alpenrozen eer aan zoudcTi
doen. S! De echte aljienrozen, Rhododendron ferrugim-uin
en hirsutum, die in de .Alpen geheele hellingen begroeien,
blijven laag en ook de bloemen zijn klein, maar van een

D

gloedvolle kleur, die in ons klimaat helaas zeer verzwakt.

Sl De Rhododendronliybriden, die f)ns hier zoo blijde Ih-groetten,

zijn

ontstaan

door

kruising uit verschillende

rassen, in hoofdzaak uit, Rhodod. arboreum uit Ne]xd en

viel het licht van de kleine hang

lamp over de twee gebogen hoof
den. Om den gesloten mond van
den ouden man groefden zich de zor

gelijke rimpels. Zwaar rustte de ge
bruinde hand op het open geslagen
kerkboek. Doelloos dwaalden zijn

oogen door de stille kamer. SI In het
halfduister flikkerde flauw het hout
vuur in de schouw. Geel-wit vlekten

in

de schemering de bijbelsche

prenten tegen het gebloemde be
hang. Regelmatig, met korte slagen,
tikte de hangklok, die in den hoek
van de kamer hing. SI De vrouw

keek van haar breiwerk op en be
merkte dat de man niet, zooals ge

woonlijk, in den open geslagen bijbel
las. ,,Waar denk je zoo aan, vader?"
vroeg zij bij het rustig bewegen van
de breinaalden. SI ,,Aan de zorgen,

Jans! Aan de komende dagen. En
de zoi'gen" klonk het mistroostig.
,,Kom,... . kom, bemoedigde zij.
,,Aan de zorgen zit ik te denken
zei de man zacht voor zich uit, ,,en

aan vroeger ook moeder... . aan
vroeger toen de jongens er nog wa
ren .... toen hadden we 't anders

dan nou". S! Zwijgend knikte de

Foto C. J. .Slccnhcrgh
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Thibet, de niet winterharde Himaluj'arhododendrons, Rhod.

ponticnm enz. Zij gedijen goed in boschgrond, licht be
schaduwd, dus aan den zoom van een dennenbosch b.v. S!
De Rhododendronwalk vervolgend komt als tweede ver

rassing de Iristuin, waar ontelbare bloemen, als zoovele
vlagjes ons tegemoet wapperen, eenigszins tot ongerief
van den fotograaf natuurlijk, die echter van het beweeglijk
groepje gemaakt heeft wat er van te maken was. Het heerlijk
kleurengamma van Irissen, van diep paars tot lila en wit,
is helaas niet vast te leggen op de plaat, toch is hierdoor de
aandacht gevestigd op een voornaam kenmerk der Engelsche
tuinen, wat indeeling en beplanting betreft n.1. het verwerken
van groote groepen in speciale tuingedeelten, waardoor eene
breedheid en eene afwisseling ontstaat, gevoegd bij eenen
smaakvollen overgang en afwerking, die het cachet aan een
tuin verleenen. SI De Iristuin sluit zich aan bij een rozen-

pergola en komen wij, deze volgend, in het centrum van den
aanleg, het laagste plateau. Is de totaalindruk van deze
kleurweelde, getemperd door de lichtgroene gazonpaden en
donkere hagen, machtig te noemen, het hoogtepunt blijft

l it het J'uülsc/i door

5)

KAZIMIERZ C H LEI)DWS KI
(Vervolg)

IJ moest toen, om den toorn van den paus te ont"■aan, naar de Colonna's vluchten, die hein gedu
rende drie maanden in het CasteUo di Marino ver

Jl Xlborgen

hielden. Het gelukte hem in October van

daar in verschillende ven-nommingen te vluchten en langs
Florence naar Ferrara te ontkomen. Ariosto was op deze

avontuurlijke tochten zijn trouwe makker, zooals blijkt uit
wat hij op I October uit Florence aan een der (lonzaga's
schreef: ,,Eindelijk kon ik de holen en krotten der wilde

beesten verlaten en weer onder menschen komen. \ an de

gevaren van onzen tocht kan ik nog niets vertellen, ik ben
nog niet van den schrik bekomen en het is mij, of ik nog

hier het effect der breede Lupinenborders, de stoeten van

steeds achtervolgd word door de windhonden van den paus,
voor wie God mij beschermd heeft. Zoo bracht ik o.a. een
geheelen nacht door in een hut nabij Florence, voort

blauwe en blauwpaarse toortsen. Men zegt wel eens, dat

durend luisterend of er niemand kwam, om ons gevangen te

blauw

nemen". SI
Het was voor

een

koude

klem-

Italië eene op
luchting, toen
Julius H over

is, maar in
dien dat waar

is, blijft het in
ieder geval een

leed,

en

alle

dichters,

voorname

let

terkundigen

kleur, die, in

en

groote vakken
gebruikt,

kunste

naars

V e r-

heugden zich

iemand
niet
dood slaat of
blind maakt.

over

de

ver

kiezing

van

Leo

X.

Tot

bloemtros van

hen,

die

een

den

Als wij

den

blauwe

op

nieuwen

Lupine goed
bekijken,is de

paus hun hoop
vestigden, be

ze dan ook
niet effen van

hoorde ook
i\riosto. De

kleur,

doch

s t ij g t

het

nieuw gekozen
paus had reeds
als kardinaal
Giovanni
de

blauw tot een
purper en ver
bleekt tot een
lichtere nuan

ce en
het

IMedici, tijdens
zij n verban
ning, genegen

dit is

wat

heid voor Ari

aan

deze aanplan
ting een mach
tigen gloed

osto
en
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JAPANSCHE DWERGBOOMPJES. LILIPÜT IN DE NATUUR

Het verdiepte middengazon is op eenvoudige wijze versierd
door bloembedjes, die geometrisch gegroepeerd zijn rondom een
gemetseld vijvertje, dat behalve de veelbelovende waterlelies,
een fonteintje als pièce de milieu bezit. Het plateau is afge
sloten door eene gemetselde balustrade, die op het einde zich
met de pergola verbindt. Wanneer wij de balustrade in de
richting onzer wandeling vervolgen, bevinden wij ons plotse
ling aan den rand van den heuvel en zien hier deze benut
als een alpinum van voor ons land werkelijk groote afmeting.

Wij zijn zoo gewend aan de miniatuur rotstuintjes, dat een
alpentuin van deze grootte een herademing is. Hier is gelegen
heid

tot

een ruim uitgroeien van coniferen, Ericaceen,

uitstoelen, kruipen, hangen of klimmen van alle rotsplanten,
die wij zoo gaarne eens onbeteugeld hare natuur willen laten
volgen. En er is van geprofiteerd, de afbeeldingen laten zien
hoe gezellig ze zich om de zwerfsteenen nestelen, die op dit
terrein bij de afgraving zijn gevonden. De weide met de
herkauwende koetjes is een zeer vreedzaam besluit van
dit overzicht van de „Zwaluwenberg". SI Intusschen zou
men bij de goede ontwikkeling van alle besproken en afge
beelde gewassen denken, dat de bodem zeer vruchtbaar is.
Integendeel de vruchtbaarheid is gering en regen op zijn
tijd of besproeien een allereerste vereischte wil het plantsoen
in het leven blijven, laat staan gedijen. Daarom te meer eer
voor den tuinbaas, die dit en nog heel wat meer wist te be
reiken en te behouden.
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opgevat
hem her

haaldelijk be
loften gedaan,

welke in vervulling zouden komen, als hij paus mocht worden.
Lodovico, als een echt dichter, geloofde de schoone woorden en
toen hij met hertog Alfonso voor de kroning van den paus naar
Rome rei.sde, was hij stellig ervan ox'ertuigd, dat Leo X hem
zou uitnoodigen in Rome te blijven, en hem eene betrek

king overeenkomstig zijn talenten zou aanbieden. Hij stelde

zich voor, hoe hij aldus eindelijk rustig en onbekommerd
zou kunnen leven en zich aan zijn dichtkunst wijden. SI

Maar hij werd in zijn verwachtingen deerlijk teleurgesteld.
Reeds op 17 April 1514 uitte hij zijn teleurstelling in een
brief aan Bendetto hantino, den kanselier \'an kardinaal

Ippolito. Hij kuste wel de voeten van den paus, maar Leo X
merkte hem niet eens op, want op den troon droeg deze
geen bril, non porta piii l'occhialc. Xoch de paus, noch zijn
vroegere vrienden, die zooals Bembo of Bibbiena nu een hoogen
rang bekleedden, maakten ook maar eenige toespeling op een

betrekking. Ariosto bezocht slechts weinig hoogwaardigheidsbekleeders, want zijn kleedij was niet mooi genoeg, en ,,in
Rome schreef hij ,,worden de menschen meer dan elders ge

waardeerd naar hun schitterende gewaden; daarenboven
meen ik voegt de dichter boosaardig er aan toe, „dat iedereen

hier den paus nabootst en aan kortzichtigheid hjdt
"SI
De geringschatting, welke Ariosto ondervond, kwam echter
ineer voort uit de antipathie van den nieuwen paus tegen de

d Este's en Ferrara, en gold minder zijn persoon.
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