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De uitslag van den „Korte verhalen"
wedstrijd

Tot I September was de inzending voor Korte Verhalen
opengesteld en zoovelen hebben aan dezen wedstrijd deel
genomen, dat de Jurj^ langen tijd heeft noodig gehad om haar
oordeel te vormen. Het was niet gemakkelijk tot resultaten te
komen: wel waren de verhalen kort, wel waren ze verhalend,
maar het grootste deel gaf o.i. blijk, dat de meeste inzenders
zich geen juist denkbeeld gevormd hadden van het begrip
,,Kort Verhaal" en daarvoor in de plaats ,,Beschrijvingen"
hadden gegeven. Immers hieronder wordt een verhaal ver
staan, dat in een klein bestek de eigenschappen van een roman
vereenigt. Het moet actie bezitten en het dramatisch gebeuren
moet zich volkomen logisch ontwikkelen naar zijn ontknooping

Dit is het best begrepen door den schrijver van ,,De étala-
geplant" (onder pseudoniem Fox ingezonden), wien dan ook
de eerste prijs is toegekend. Dit verhaal, dat we in ditzelfde
nummer publiceeren, bezit inderdaad alle bovengenoemde
hoedanigheden, 't Is vportreflelijk geschreven en verwaar
loost niets in de ontleding der gevoelens van den kleinen jon
gen, die de hoofdpersoon is.
De tweede prijs werd toegekend aan ,,De Verstekeling", (in

gezonden onder het pseudoniem Rozijn), dat slechts weinig
minder kwaliteiten bezit, dan ,,De étalageplant", maar waarin
de schrijver minder objectief ten opzichte van zijn ,,roman
figuur" zich verhoudt, dan in het met den eersten prijs be
kroonde verhaal geschiedt.

,,Fennechien's eerste reis" (pseudoniem Sallander) verwierf
den derden prijs. Ook dit is fijn en zuiver geobserveerd en
geschreven, maar is iets minder dramatisch in zijn ontwdkke-

ling. Merkwaardig is 't, dat in al deze Korte Verhalen kinderen
als hoofdfiguur optreden.
Een vierde kort verhaal kwam voor een premie in aanmer

king. 't Was „Zomerliefde", ingezonden onder pseudoniem

■^Tlaar hiermee was de voorraad „Korte Verhalen", die voor
een urijs of premie in aanmerking kwamen, uitgeput. Deoverige mededingers, die wèl toonden het begrip „Kort Ver
haal te kennen zonden specimina, die of uiterst banaal waren
óf niet boven het goede school-opstel uitkwamen. Zoo bleef
niet anders over dan premies toe te kennen aan de beste be-
^"^Dirwaïen „Avondstemming", „De Vacantiewinkel", „Het
^ N^se werden uit de niet-bekroonde korte verhalen de volgende uitgekozen om alsnog in „Buiten" te worden gepubU-
ceerd De auteurs van deze verhalen worden vriendelijk ver
zocht'bericht van toestemming te willen zenden aan Mevrouw
Ro van Oven, redactrice van ,,Buiten".

De volgende verhalen en beschrijvingen werden voor pubh-
catie uitgekozen: ^ „

De fruitdief. Een dag naar Buiten, Op proef, \hetbrug te
Leiden, Rumina, Djakka, Onze Reigers, Op het stoepje. Om
de oude eendenkooi.

Het resultaat is dus als volgt:
EERSTE PRIJS:

De Étalageplant, door Fox (pseud. Fox).
TWEEDE PRIJS:

De Verstekeling door David Tomkins (pseud. Rozijn).
DERDE PRIJS:

Fenncchiens Eerste Reis door P. te W echel (pseud. Sal
lander).

PREMIES VERWIERVEN:
Zomerliefde door Mej. Juul \'eth (pseud. Juve).
Avondstemming door Mevr. J. de Koster-Moorman (pseud.

Ganda.«oel').
De Vacantiewinkel door Carlos D. Lopes de Leao Laguna
Het Hofje door Truus Versteeg (pseud. Tyndo).
Prijzen en premies zullen in den loop der volgende week

worden toegezonden; geleidelijk zullen de bekroonde en uit
gezochte verhalen in ,,Buiten" worden gepubliceerd.

De overige verhalen worden, op aanvraag, aan de inzenders
teruggezonden.

De Jury:
Marie C. van Zeggelen, letterkundige
P. H. Rittf.r, Hoofdred. v.h. Utrechtsch Dagblad
Ro van Oven, Redactrice ,,Buiten".
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DE BEMOEIAL
DOOR C. ROWLAND

EEL goed" antwoordde ik. ,,Zeg, dat ik in Lar-
chmont ben, maar den eerstvolgenden trein naar
de stad zal pakken. Vraag haar te wachten of over

— —anderhalf uur terug te komen".
Ik hoorde Putney de boodschap overbrengen en even later

zei hij:
,,De jonge dame heeft erge haast. Zij wil zelf met u spreken".
,,Heel best" antwoordde ik en hoorde dadelijk een zachte,

mooie stem, die zei:
,,Mr. Pembroke?"

"J^"- . . .,,Hier is miss Kimball, de dochter van Professor Kimball,
den naturalist, dien gij gisteren zoo vriendelijk waart aan het
station behulpzaam te zijn. Kijk, Mr. Pemboke, in dat mandje
zitten veel waardevolle insektensoorten. Zij kunnen niet
tegen het leven in gevangenschap en ieder uur dat zij langer
in het mandje blijven, brengt hun leven in gevaar. Kan uw
bediende het mij niet geven?"

,,Het spijt me zeer. Miss Kimball", antwoordde ik, ,,maar
mijn bureau is gesloten en ik heb den eenigen sleutel ervan
aan mijn ketting".

Blijkbaar aarzelde zij even, toen zeide ze weifelend.
,,Zou het te veel gevergd zijn te vragen of uw bediende het

slot mag forceeren? De zaak is. Mr. Pembroke, dat mijn vader
verre van sterk is en het ongelukje van gisteren heeft hem
een ernstige lever-aandoening bezorgd. Daarom wil ik zoo
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snel mogelijk naar hem terugkeeren. Bovendien ben ik over
tuigd, dat als er iets mis zou loopen met zijn kostbare insekten,
de gevolgen voor hem heel ernstig zouden zijn".
Ik bevond mij in een moeilijke positie. Toevallig lagen er

juist nu in een loket van het bureau brieven, die ik zor
gen moest dat tot geen prijs in andere handen vielen.
Ik twijfelde geen-oogenblik aan de eerlijkheid van mijn be
diende Putney; maar ik kende de neiging van kamerdienaars
om zich op de hoogte te stellen van de persoonlijke aangelegen
heden van hun patroons. Er stond genoeg in die brieven om
te raden wie de schrijfster was en ik had geen lust dat gevaar
te loopen.

,,Het spijt me zeer. Miss Kimball", antwoordde ik ,,doch
ik kan niemand anders toestaan mijn bureau te openen.
Maar ik zal zoo snel mogelijk in de stad komen. Als er niet
gauw een trein gaat, zal ik mijn gastheer verzoeken mij een
van zijn auto's te. leenen. Meer kan ik niet doen en ik hoop
over een groot uut thuis te zijn."
Ze bedankte mij, nogal stug vond ik, in aanmerking ne

mend hoeveel last ik mijzelf en anderen voorhaarveroorzaakte.
Gelukkig ging er juist een trein, dien ik nog kon pakken.
Binnen het uur bereikte ik mijn woning en toen ik de deur

opende, was het eerste wat mij trof de zoetige, weeë
lucht die het heele huis vulde.

,,Kon je die lucht niet weg krijgen!" vroeg ik Putney
kwaad, daar ik vermoedde dat hij was uitgegaan en alles
dicht had gelaten.

,,Alles heeft wijd open gestaan, mijnheer", antwoordde
hij. ,,Het is nog niets vergeleken bij gisteren. Nadat u weg
was gegaan, was het onhoudbaar. Ik kreeg een gevoel alsof
ik stikken moest".
Ik snelde naar mijn woonkamer, waar ik miss Kimball

bij het raam zag staan. Ik vond haar mooier dan ooit in een
linnen japon met een chic hoedje. Zij was bleek en zij zag
er ongerust uit.
,,Dank u zeer, Mr. Pembroke", zei zij, mij tegemoet tre

dend. ,,Het is heel vriendelijk van u, dat u u zooveel moeite
geeft, eerst door mijn vader te helpen, waardoor u den trein
gemist hebt en nu door weer in de stad te komen. Ik zou u
niet zooveel last veroorzaakt hebben, als het niet heel be
langrijk was".

,,Het heeft niets te beduiden. Miss Kimball", antwoordde
ik. ,,Ik ben blij dat ik u het mandje weer terug kan geven
— ofschoon ik u moet vertellen dat gisteren iemand op het
station getracht heeft het mij te ontfutselen, onder voor
wendsel dat hij een collega van uw vader was".
Er kwam een uitdrukking van angst in haar oogen.
,,Muller", riep zij uit. ,,l5aar waren wij zoo bang voor".
„Dan kunt u nu gerust zijn", antwoordde ik. ,,De lucht

hier in de kamer moet geruststellend op u werken. Dus was
die man een schelm, zooals ik dacht?"

,,Hij is een gewetenlooze schurk!" riep zij uit. ,,Inderdaad
is hij een collega van mijn vader geweest en heeft hij ge
holpen de Phymata —" zij zweeg even en vervolgde toen —
,,de insecten — te verzamelen. Ik zou er u meer van willen
vertellen, Mr. Pembroke, maar vader heeft het mij verboden.
Er zijn andere redenen waarom wij het mandje terug willen
hebben, dan verzamelwoede. Als u nu zoo goed zoudt willen
zijn, zou ik het gaarne in ontvangst nemen. Ik moet den snel
trein van vier uur pakken".

,,Best", zei ik. „Het ligt in het bureau". Dit zeggend
haalde ik mijn sleutels voor den dag en liep op het bureau toe.

Ik wou juist den sleutel in het slot steken, toen ik ontsteld
bleef staan. De boutjes van het slot waren uit het oude,
zwakke hout gescheurd.
Een dubbele deuk toonde aan waar het instrument er

tusschen gewrongen was en ik keek onwillekeurig naar een
zwaren, Moorschen dolk, die op mijn tafel lag en dien ik vaak
als papiersnijder gebruikte. Het verbaasde mij niet te zien,
dat de punt gebogen was.

Verschrikt en vertoornd sloeg ik de klep neer, die als
schrijftafel dienst deed en schoof het deurtje terzijde dat het
vak verborg waarin ik het mandje gelegd had. Het was leeg.
,,Het is weg!" riep ik uit.
„Weg?" herhaalde Miss Kimball opgewonden.
,,Ja. Ziet u maar! Het bureau is geforceerd".
Zij wankelde achteruit en viel op een stoel neer; toen ik

naar haar keek, zag ik dat zij doodsbleek was. Toen dacht ik
aan mijn brieven en trok de lade open waarin ze moesten
liggen. Zij waren er niet. Ik trok de andere laden open en

bevond dat niets was aangeraakt. Er lag onder anderen zoo
wat vijftig dollar in klein papiergeld in.
Ik wendde mij weer naar Miss Kimball. Zij lag als uitge

put in den stoel en zag er uit alsof ze flauw zou vallen; maar
ik vrees dat ik er mij niet zoo veel van aantrok als ik had moe
ten doen. Het verlies van mijn brieven had mij te hevig geschokt.

,,Mijn brieven zijn ook weg", mompelde ik en liep naar de
deur waar ik op den schelknop drukte. Putney kwam dadelijk
binnen en ik merkte op, dat hij bleek was.
,,Wat weet jij daarvan?" vroeg ik. ,,Mijn bureau is open-

gelrroken en er zijn eenige dingen uit gestolen".
,,Daar heb je 't al!" riep Putney uit. ,,Ik was wel bang

dat hij niet veel goeds in den zin had".
,,Wat bedoel je?" riep ik uit.
,,Nadat u gisteren was weg gegaan", zei Putney, ,,kwam er

een mijnheer om u te spreken. Toen ik hem zei, dat u voor
een week naar buiten was gegaan, leek hij erg teleurgesteld. Hij
zei dat hij een oud vriend van u was en zoo juist uit Europa
teruggekomen. Hij vroeg mij om papier om u een paar woor
den te schrijven. Toen hij klaar was, vroeg hij mij een taxi
te bestellen en ik ging naar de telefoon. Daar is zijn briefje,
mijnheer".

Hij ging naar de tafel en nam een enveloppe op, die aan
mij geadresseerd was. Ik scheurde ze open. Er lag een strookje
papier in, waarop stond;
,,Dank voor mijn exemplaren, die uw bediende mij gegeven

heeft". Rudolf Muller.
,,Heb jij hem dat mandje gegeven?" snauwde ik Putney toe.
,,Ik mijnheer?" zei Putney verbaasd. ,,Absoluut niet,

mijnheer. Ik heb hem niets gegeven. Hij moet het bureau
hebben opengebroken, terwijl ik aan de telefoon stond".

Miss Kimball en ik keken elkaar aan.

,,Dank je, Putney", zei ik ten slotte.
Toen hij weg was, liep ik de kamer op en reer.
,,0f die schavuit, Muller, heeft mijn bediende omgekocht

om mijn bureau open te breken", zei ik, ,,of het is werkelijk
gegaan zooals Putney zegt. Het maakt weinig verschil. De
insekten zijn weg — en mijn brieven. Ik had voor alles ter
wereld niet gewild, dat anderen ze in handen kregen".

Miss Kimball wist zich eindelijk te beheerschen. Haar ge
zicht was nog doodsbleek en uit haar oogen sprak angst. Ik
kon die ontzetting om het verlies van een paar kwalijk rie
kende insekten niet begrijpen. Vergeleken bij het verlies
van mijn brieven, leek mij dit een kleinigheid. Misschien las
zij die gedachten in mijn oogen, want zij zei:

,,Dat is vreeselijk, Mr. Pembroke. Het spijt mij ontzettend
voor u, dat u die brieven kwijt bent en naar mijn idee is er
geen twijfel aan of Dokter Muller heeft die meegenomen als
bescherming voor hemzelf. Maar het verlies van de Phymata
Kimballis — die insekten — is een ramp, die het heele land
met den ondergang dreigt".
,,Wat bedoelt u daarmee?" riep ik uit.
,,Ik moest u maar de heele waarheid vertellen", antwoordde

zij. ,,Zooals u waarschijnlijk weet, Mr. Pembroke, is mijn
vader. Professor Jabez Kimball, een groot natuuronder
zoeker. Zijn speciale studie is entomologie en er is misschien
niemand ter wereld, die meer van insekten weet dan hij. Wij
wonen aan den oever van de Sound, niet ver van South
Norwalk, in een oud landhuis; en vader heeft daarvan een
proefstation gemaakt voor de studie van het insektenleven.
Speciaal bestudeert hij het overbrengen van insecten uit
andere landen ten einde die welke in Amerika veel schade
aanrichten, te bestrijden".

,,Een gevaarlijk soort proefnemingen", zei ik.
,,Het gaat alles onder netwerk", antwoordde zij .snel; ,,maar

ik geef toe, dat het gevaarlijk is. M'elnu, op een dag dat vader
bezig was, kwam dokter Muller in zijn motorboot oversteken.
Hij kende natuurlijk vader's reputatie en wilde kennis met
hem maken. Dokter Muller is zelf een groot entomoloog. Hij
woont nu op Long Island, maar heeft jaren doorgebracht
met onderzoekingstochten. Hij en vader konden goed samen
opschieten en zij besloten gezamenlijk te zoeken naar middelen
ter bescherming der fruitteelt in ons land. U weet, dat er
een soort wespen is. die ontzettende schade aan het fruit
toebrengt en zij besloten gezamenlijk naar een natuurlijken
vijand te zoeken die aan de vernieling der wespen paal en
perk zou stellen".

,,Heel interessant", zei ik, met mijn gedachten bij mijn
brieven.

{Wordt vervolgd)
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POSTWIJCK. HEK EN VOORZIJDE T:4N HET HUIS

POSTWIfCKWIE kent niet de prachtige, hooge en statige hui
zen langs den Vechtstroom, die eens verrezen in
een tijd toen Holland groot was in Handel en Zee
vaart, in schilder- en dichtkunst en de bouwheer

in die monumentale buitenverblijven strenge lijnen en groot-
sche vormen gaf aan hetgeen er leefde in de hoofden en harten
van schepenen en drosten, dichters en schilders wier namen
klankvol luiden door ons land? 83 Wie kent ze niet de statige,
sobere en toch strenge huizen als ,,Over-Holland" en ,,Rupel-
monde", dicht bij Nieuwersluis, die eens de kracht en schoon
heid weerspiegelden van die glorievolle, 17e eeuw? 83 Wie
heeft er niet met aandachtige oogen staan turen naar die sta
tige gebouwen van architectonische evenredigheid in de
deelen en onderdeelen, paleizen wier dorpels en vloeren wer
den betreden door kunstenaars, schilders, zangers en
poëeten? 83 De tijden zijn voorbij, dat de artiesten zich zwierig
bewogen in het Hooge Huis te Muiden, te-midden van een
Pieter Corneliszoon Hooft en Anna Tesselschade Visscher,
op wie gedichten in het Latijn werden geschreven, geestig
antwoordde: 83 „Het is een vossenmaal voor een kraanvogel.
Ik ken geen Latijn". 83 Rond-om Amsterdam zijn tal van
aanzienlijke huizen door mokerende hamerslagen gevallen,
waarvoor in de plaats kwamen gelijk- en gelijkvormige
woningen, die eens de schrik en het angstbeeld waren van
van Deyssel, toen hij schreef: „Ontelbare nette en rechte
rijen huizen waarin en waaruit zich bewegen ontelbare, nette
en fatsoenlijke, beminnelijke menschen; niemand meer met
een wrat op z'n neus en niemand meer, die de hik heeft, ik
zou je danken!" 83 En van Deyssel had gelijk. Er ligt in het
uniforme, er steekt in de confectiepakjes van Hollenkamp of
Kattenburg niets groots of aantrekkelijks. Als ik kiezen
moet tusschen de verandaatjes van woningen in Plan Zuid,

waar de rose ochtendjaponnen aan waschlijnen krinkelend
zwieren op den wind en een huis als Postwijck, 'ongeveer
twee kilometer voorbij Abcoude, gelegen aan den straatweg,
bij baambrugge, dan verkies ik zoo'n fiere en hooge behuizing
waaraan een stuk historie is verbonden en men in zijn ver
beelding de edellieden uit het verleden ziet promeneeren in
de lanen van dezen boomen- en bloemrijken tuin. 83 Bijna
iedere^ fietsrijder, elke auto-bestuurder, menig motorrijder,
kijkt in het voorbijgaan even naar Postwijck op, omdat zijn
aandacht wordt getrokken door het hooge hek, het donkere
geboomte, den paleisbouw van dit grijsgepleisterde huis met
zijn groene stores, hooge ramen, dakvensters en windwijzer,
die sober kronen dit eeuwen-oude gebouw. 83 Aan Post-I\ijck
IS een stuk geschiedenis verbonden. Lodewijk Napoleon heeft
ei gewoond, de heeren van Abcoude en Baambrugge hebben
er verwijld, (ullis \'alkenier heeft er in 1727 als regeerend
Schepen van Amsterdam vertoefd en wij vinden in de annalen
van oude registratie-boeken vermeld, dat vrouwe Anna Jacoba
VaiJmnier, weduwe van Mr. joan van der Voort er een deel
van haar leven heeft doorgebracht. Ook Jhr. Mr. Dr. RoëU
neett 1 ost-\\ijck eenigen tijd als verblijf gekozen en het ont-

naam Post-W'ijck valt samen met het feit,

flprpna er de wijk hebben genomen voor den na-
]-rnrht^^ Vijand. 83 Het huis getuigt van de soliede bouw
den Pouw. Liiiks, duur, waar de drie ramen aan
lenen zichtbaar zijn, is de hooge en groote zaal ge-
vormiVen c achtergrond den grijsmarmeren, boog-
zinnine nlid ""'"^^een. Het plafond vertoont nog dat kunst-
zijn bronzp ̂  toen de rococo-stijl met
fiinheid decadente voorstellingen de kracht en de
meent hier kun.st niet ondermijnde. 83 Wie ver-er schilderstukken uit het verleden aan te treffen,
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wie in den waan verkeert hier schilderijen te zien, evenredig
aan de schoonheid van een Wed. de Bas of Rerabrandt's
Staalmeesters, zal bedrogen uitkomen. Wie, die vei-wacht,
hier het clavecimbel of spinet, te zullen vinden, moet ook
naar het verleden gaan. De tijden van die fraaie maar oude
snaienspeeltuigen, van de diepe en donkere doeken vol
prachtige en levende schoonheid zijn vervangen door de meer
rnoderne middelen van klanken- en kleurenmengeling als
pianola, radio, en geschilderde landschappen. 83 De hall van
Post-Wijck is een meesterwerk van geacheveerde samenstel
ling van sneeuwwit pleisterwerk, marmeren vloersteenen en
een naar de hoven-gaanderij stijgende trap, waar de kamer
deuren van de eerste étage op uitkomen. ̂  Rechts van het
huis zijn drie aan elkander grenzende kamers met open deuren
als doorkijkjes, die aan het licht en het perspectieve gedeelte
herinneren gelijk zij op de schilderijen van Pieter de Hoogh
aanwezig zijn. Én het valt op, dat één der latere bewoners een
serre, een soort van glazen vogelkooi aan de achterzijde heeft
aangebracht, die wel den zin voor huiselijke gezelligheid ver
sterkt maar het gebouw puist-achtig ontsiert.
{Wordt vervolgd) Fk.'VNS Hullem.^n

IK HUIVERDE
De zon verdween door gouden wolkenpoort,
breedspreidend nog haar naglans naar omhoog.
Veel-kleurig gloeide westerhemelboog
en donzen wolkjes waren licht-omboord.

Zacht dreven zij aan verren einder voort,
terwijl een late vogel eenzaam vloog
hoog over 't avondland, waarover toog
de wade van den nacht, stil, ongestoord.

Ver voor mij uit verrezen fel en klaar
scherp-donkere silhouetten van de stad,
waartusschen lichten pinkten hier en daar.

Rondom zeeg rust op avondlanden aan
en week het al, dat mij beangstigd had.

Ik huiverde, om steewaarts weer te gaan.
D. A. POSTEMA

O
ZANGVOGELS

VER vogelzang raak je nooit uitgepraat of uitgestu
deerd, daar is altijd wat nieuws en wat moois aan
te beleven. Waar de

Folo C. J. Steenbergh

DE HAL, EEN MEESTERWERK IMV SNEEUWWIT PLEIS
TERWERK, MARMEREN VLOERSTEENEN

fluit, mag er even goed wezen. Is er welluidender roep dan
die van den wielewaal, met dien diepen, vollen fluittoon?
En dan de leeuwerik met zijn jubelend gezang, dat onver
klaarbare wonder van stijgend geluid, zwevend tot op voor
ons oog onzichtbare hoogten, dalend weer met den kleinen
vogel tot de vlakke weide, waar het hooge gras den zanger
met zijn lied opneemt. Er is geen eind aan het genotvolle
herdenken van klaren, blijden, vogelzang voor wie op zijn
tijd goed weet te luisteren! G. de Gr.a.\f

nachtegaal, de ko
ningin der gevederde zangers,
ontbreekt, daar is de bas
terdnachtegaal met zijn vol
geluid of schetterende toontjes
plaatsvervanger. Of men haalt
er zijn hart op aan het heer
lijk blijde gezang van den lijs
ter, terwijl het frissche roepen

den koolzwarten merelvan

ook meedoen kan in den zang
wedstrijd. Wat een verschil in
al die vogelliedjes! De rood-
borst is een heel goede zanger,
zijn liedje klinkt zoo echt, zoo
gemoedelijk. Het is niet luid,
maar het lispelt vaak zacht
en teer, met ietwat weemoe
dige fluittoontjes. Vind ik 't
roodborstenlied het liefste of is
dat het klaterende zingen van
bet blauwborstje, dat ook nog
allerlei liedekens van andere
vogels door zijn zingen heen-
weeft en dus nimmer hetzelfde
is? Ge moet anders over die
vaste slagliedjes ook niet min
denken! Want de vinkenslag,
die vlotte, strijdlustige fanfare,
dat marschliedje, altijd weer
vroohjk schetterend als roffel en

Poto C . J. iteenbergh

GEZICHT OP DE BOERDERIJ
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Oude steden aan de Cóte d'Azur
NICENTCE, het oude Ni9e onderscheidt zich in zooverre

van de andere plaatsen aan de Rivièra, dat het zich
als een geheel apart element beschouwt. Dit is na
tuurlijk een fictie. Nice behoorde van oudsher altijd

ergens bij, hetzij bij Italië, hetzij bij Frankrijk. Maar dat
geeft de echte Ni9ois u niet toe. Hij is Ni9ois — voila tont! —
Zijn taal is dan ook apart SI In de stadjes van Menton
en Villefranche is de bevolking nog half Italiaansch, de
meisjes heeten er Triester en Romana, de jongens Phillipo
of Luigi. Hun speel- en twisttaal is onverstaanbaar. De
Ni9ois heeft reeds een ander dialect hoewel even onver
staanbaar voor een vreemdeling. Volgens deskundigen
is dit een mengelmoes van Grieksch, Keltisch, Fransch,
Latijnsch en Frankisch. ,,Ni9ard" wordt dit dialect genoemd.
In het ,,Nicard" heet brood ,,ourton" naar het Grieksche
,,orton", champignon ,,bo-
let" naar het Latijnsche ,,bo- • ,
letus", kat . . . ,,kat" naar ;
het Frankisch ,,kater", nacht 1
,,nuèce" naar het Frankische
,,nacht" en dan is er nog het
Patois Ni9ard dat een laby-
rinth van vreemde woorden

vormt. Fen ,,sentier" is een
,,drajo", een ,,rocher" een
,,baus", een,,droom" is ,,pan-
toi", een kruik ,,giarra". SI
Als men in Menton of Nice op
de schilderachtige markten
wandelt, waar de koopvrou
wen onder groote oranje of
groene parasols hun vruchten
en groenten aan den man
brengen, verstaat men zoo
goed als niets van hun ge
sprek, maar al ware dit niet
het geval, het oog heeft hier
zooveel te zien, dat men die
,,brouhaha" maar over zich
heen laat gaan. Het ^bloe-
menmarktje in Menton, even
voor men de oude stad in

komt, is beroemd bij de schil
ders. Het is omgeven door
oude grijze gevels met een
enkel groen of blauw luik, er
is natuurlijk een fontein en
rondom deze zijn de reuzen-
parasols opgesteld, waar
onder de gele, roode en blau
we kleuren der bloemen fon

kelen. Men daalt langs eenige
trappen tot dit marktpleintje
af en het is dus van de straat, PETITE CORNICHE
die iets hooger li^, prachtig te zien. SI De bloemen-
vruchtenmarkten in Nice, langs de Boulevard Mac Mahon,
waar de Paillon in haar breede steenen bedding vloeit, zijn
niet minder schilderachtig. Victor Sardou beschrijft ze vol
enthousiasme en hij vertelt er nog bij hoe het vroeger was
toen nog geen brug de beide oevers van de Paillon verbond en
men over een smal wankelend plankje van deneenen naar den
anderen kant moest komen. Toen bestond ook nog de mooie
oude poort, Saint-Antoine, die een gedeelte vormde van de
oude vestingwerken. Omdat de kade bij de Paillon opgehoogd
was, had het onderstuk van deze poort het moeten ontgelden
en zoo zag men van beneden af, hoog tegen de blauwe lucht
zijn plechtigen gothischen boog, waarvan een hooge trap
neerdaalde in de oude stad. SI ,,Comme pittoresque et vu du
bas, c'était charmant. L'arcade s'ouvrait sur Ie ciel, oü les
allants et venants découpaient leurs silhouettes entre deux
rangs de fruits et de légumes. Une jolie aquarelle. La vieille
ville, malgré sa forte odeur du fromage et de merluches,
m'amuse infiniment. Je m'y promène volontiers. Je n'aime-
rais pas I'habiter". SI Neen waarlijk, om er te wonen is dat
oude stadsgedeelte niet aanlokkelijk voor een modern mensch
en zelfs om er de schoonheid van te zien alleen, moet men de
wel eens te piquante luchtjes trotseeren, maar weer eenmaal

en

WAA

de comfortabele hotelkamer terug njst die oude stad als
romantische droom voor u op. In de Rue droite staat
oude paleis der Lascaris, welks geve door de nauwheid^  ]y niet te zien is. Daarbinnen zijn nog

hebben door
kerk Sainte-

in

een

het oude paleis

"rS'ioL ovc-™elfde breede afgebrok-
keldc marmeren trappen voeren naar zeer armoedige kamers,
eens zalen! waar de bewoners, schoenlappers, jiaai.stertjes,
ouvriers, de gebeeldhouwde deuren vervangen
planken. SI Het Itaiiaamsche torentje van de
Reparate steekt uit het labyrinth van straatjes en pleinen op.
HeLmnlicht dringt nauwelijks door tusschen de hooge muren
van kloosters en tuinen, maar gelukt hem dit, dan kleurt daar
plotseling naast de diepe schaduw van een smal hoog huis,
een stukje Nivmis leven voor den wandelaar op. W inkeltjes
met uitgespannen zeilen, waar heerenconfectie en antiqui
teiten verkocht worden, spelende kinderen met zwarte haar
dossen en bloote beentjes, vroiivtjes dit rustig op de trap
van haar deur zitten te werken met een krant om haar hoofd

gejilooid als een hoed tegen
de zon, ezeltjes die staan te
wachten, en de schitterende
pracht van roode tomaten,
gele citroenen en groene wa
termeloenen die opengesne
den hun roze vleesch laten
zien. SI In deze oude stad
van Nice heeft de groote Pa-
ganini geleefd en hij is er ge
storven, schijnbaar arm en
onbemind. Frgens op een
sombere kamer in de Rue de la

Frefecture heeft de groote
kunstenaar zijn laatstenadem
uitgeblazen. Hij was een zon
derling teruggetrokken we
zen, gehaat door zijn omge
ving om zijn gierigheid, be
wonderd en gevreesd om zijn
hemelsch en diiivelsch viool-

sjiel, waarvan de tonen dik
wijls in het stille avonduur
door de straat klonken. Pa-

ganini stierf als 't ware met
zijn \-iool in de hand — de
strijkstok ontgleed aan zijn
machtelooze vingers en het
volk dat beneden op de straat
voor zijn deur geschoold was,
riep onder elkaar; ,,Ques a
co?" ,,Non es ren" ,,Fs lo
fuech?",,Conmoco?" ,,Non es
ren Paganini es muort". Het
geen zooveel zeggen wil als
,,W'at is er toch? Oer is niets!
Is er wat gebeurd? WTd neen,
Paganini is dood". SI De
oude stad met zijn bruine

-if i-r + 01 i ■ 1 van het Chateau<-hateau is de heuvel die aan de oostzijde van Nice
nfsneDi 1 geheele geschiedenis der stad

NireT" . oorspronkelijke bevolking
iaar voor verdedigde het zich drie honderdjaai voor Christus tegen zijn machtigste vijanden, de Li-

overw inning oji deze lastige naburen bezorgde
naam ,,Nike ' welke ,,overwinning" be-

vijand verrees in het machtige Cé-
ge C imiez, de hooge rots tegen-

RLANGS NICE IS GEBOUWD

vaalgekleurde daken

van

voor

guriërs. Fen
de stad zelfs haar
teekent. SI Fen nieuwe
mcnélum het tegenwoord^

den gebou waarop de (irieken een sterke vesting had-
keien® begon te ontwikdoor herhaalde aanDlI™\K.rbnlTv'" 'T"" 'f' ''"U"'''"
echter tevergeefs in ---w ^ onder te brengen,
rijke Rome, dat een
telde, door de Lombarden

1  dit lustverblijf van hetbevolking van dertig duizend zielen
overblijfselen van d7\mrwnocr belangrijke
meinsche Arena en de gedeelten 7 Ro-
wijl het tegenwoordige Nice rm ] 7^" klooster, ter
lustverblijf heeft genfaakt mm ^^'7
groote hotels. SI Het Clvit . Prachtige villa's en eenige
strijd in den tijd van BarW het levendige tooneelvan

"arossa. Deze verscheen in 1543
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nadert, ziet men het reeds van
verre liggen, één met de rots
waar het tegenaan is gebouwd.
Zelden zag ik zoo iets grootsch
en indrukwekkends als deze

hommage aan de zonen des
vaderlands en moeilijk zou er
ook een geschikter plek in de
stad gevonden kunnen wor
den, voor zulk een statig her-
inneringsteeken dan de hooge
grijze rots aan wier voet zich
zooveel afspeelde in verband
met het oude ,,Nike".

M. C. v.\x Zeggelen

DE UIL

D
.'

Poin G, H. Ballancc

DE PROMENADE TE NICE, DE ZEEBOULEVARD, WAAR DEVREEMDELINGEN.UIT
ALLE OORDEN DER WERELD HIERHEEN GETROKKEN, ELKAAR BEWONDEREN

met twee duizend galeien en veertien duizend Turken onder
de muren van het Chateau; teruggedrongen, ging hij hulp
van Marseille halen en verscheen weder in de baai van Nice
met een groote troepenmacht. De stad werd gesommeerd
zich over te geven, maar Nice weigerde haar rechtmatigen
vorst, den hertog van Savoye, te verraden en verdedigde
zich manhaftig op de muren van het Chateau. De strijd
duurde tien dagen. Nice scheen verloren. Op dat oogenblik
snelde de Fransche Kenau Simonsz Hasselaar, namelijk
Catherina Segurana, onder de kreten ,,Vive la Savoye!"
op den Turk toe, die de vlag op den muur van het Chateau
wilde planten, verbrijzelde zijn hoofd met een knots en rukte
de vlag uit zijn hand. Dit was het teeken voor het wanhopige
volk met verdubbelde woede op de aanvallers los te trekken,
zoodat de overwinning behaald werd en het beleg van Nice
werd opgeheven. SI Ook het Chateau is thans slechts
een ruïne, de heuvel heeft den
naam echter behouden. Lom
merrijke wegen, beplant met
eeuwenoude zeedennen voeren
naar het plateau dat hoog
boven de stad een ruim uitzicht
heeft over de grillige Cöte
d'Azur en het verre land der
Alpes Maritimes. — Om de
ruïnes van het kasteel heeft
zich een bosch gevormd met
weelderige begroeiing. Daar
ergens onder hooge hoornen
zit nog een oude koning, wiens
leven de Ni^oiser bevolking
zeer ter harte gaat. Het is
een donkere arend eenzaam
opgesloten achter de tralies.
Als zijn listig glinsterend oog
boven den krommen snavel
niet meer over Nice waakt,
dreigt er gevaar voor de stad.
Laat ons dus hopen dat deze
gevangen vorst nog lang zijn
somber leven zal behouden I SI
Aan de zijde waar het ,,Cha
teau" de zeehaven begrenst,
is na den oorlog het prachtige
monument voor de gevallenen
verrezen. Wanneer men van
Monte Carlo of Villefranche,
Nice langs la petite Corniche

Folo G. R. Ballance
de bloemenmarkt te nice in flonk

\T de duivel de Uile-

gedaante kan aanne
men, toont de volgende
sage: In den tuin van

een huis in de Peterstraat te

Leipzig staat in eene kleine nis
een steenen Uil; dat is het merk-
teeken eener erge geschiedenis,
die in oude tijden is voorgeval
len. SI Daar was n.1. eens een

huisbewaarder in dat huis, die
zoo \'ast sliep, dat hij met geen
mogelijkheid wakker kon ge
maakt worden , hoe hevig ook de

bewoners, als zij des nachts naar huis kwamen, op de deur
bonsden. Omdat deze nu, en vaak bij slecht weer, telkens zoo
lang moesten wachten, deden ze hun beklag bij den huisheer
en wisten hem te bewegen den huisbewaarder met ontslag te
dreigen, als deze toestand nog langer bleef voortduren SI
Thans zat de arme waker in zak en asch, en prakkezeerde van
alles, hoe hij zich wakker zou kunnen houden. Hij kon echter
niets uitdenken. Schreiend zag hij den nacht naderen; te mid
dernacht echter kwam onverwachte hulp voor hem opdagen.
In eenvoudige dracht en met vriendelijken groet trad de vorst
der hel naar hem toe en beloofde hem, eiken nacht in de ge
daante van een Uil voor hem te waken en hem te wekken,
zoo vaak iemand intrede verlangde. Daarvoor vorderde hij
voorloopig in 't geheel niets, zelfs na tien jaren eerst zijne ziel.
De bewaker verzette zich echter lang tegen dat mondeling
contract, doch eindelijk oveiwon de lust om rustig en onbe-

erende kleuren
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zorgd zich te kunnen uitslapen, en hij maakte accoord. Spoe
dig werd de overeenkomst ook schriftelijk gemaakt. SI Den
zelfden nacht nog trad de duivel als Uil in dienst, en voerde
dezen zoo goed uit, dat deh uisbewaarder al spoedig evenveel
lof als vroeger misnoegen oogstte, en zich heel goed erbij
bevond. Jammer, dat het voor hem op een treurig einde uit
liep. SI Op zekeren morgen vond men hem gewurgd in zijn
bed liggen. De tien jaren waren om; de duivel had hem voor
het verder leven geen uitstel gegeven i). Gerh. Krekelberg

i) W. Ziohncrt. Sachscns \'olkssaRcn.

T  ̂ ^.■nrdt is het niet grooter dan een kleineslechts een) geb rolrond, wit vleesch-
pink. Het ziet fedematen slechts als stompjes zicht-
klompje, en nauwelijks aangeduide

n Het voornaamste lichaamsdeel is dan
de mond, die langen tijd «««toCTd. de
baar zijn, met ge
ooren en neu.sgaten

ï;i^;j;iik wenk hief. .0

DE KANGOEROEVOOR diegenen, die in de dierkundige wetenschap
leeken zijn, is de lichaamsvorm van een dier het
voornaamste kenmerk, dat zijn plaats in het systeem
bepaalt. Zij beschouwen bijv. de vleermuizen als de

verwanten der vogels, terwijl zij juist in het .systeem der

ham lippen vast en zet het kleme ding, na met hare kortevoórpoofen, die uit het .smalle, onaanzienlijke bovenlijf naarb3en hangen, den buidel geopemd te hebben, aan een der
zich daarbinnen bevindende tepels af. Nauwelijks heeft het
dezen aangeraakt, of de mondranden beginnen tot een klei
ne, ronde opening (den zuigmond) samen te groeien terwij
hel tepehiiteinde zoodanig begint op te zwellen dat het met
den zuigmond ('dn geheel gaat vormen, tm het nog zwakke
jong, zonder eenige kracht aan te wenden aan den tepel
blijft hangen. Door samentrekking van een de melkkher om-

zoogdieren op de apen volgen. Ook Plinius, de Romeinsche gevende kringspier wordt de rnelk in den zuigmond van het.  n, .. R ,. b. ^ P - -..-P echter stikken, indien met een anderegeleerde en schrijver, die bij de oudst bekende uitbarsting
van den Vesuvius in 79 n. Chr. om
kwam, was nog deze meening toege
daan. Verdeelde hij het dierenrijk niet
in Land-, Lucht-en Waterdieren, zoo
dat hij de vleermuizen en de vogels
in dezelfde groep vereenigde? Zoo is
ook de meening nog algemeen verspreid,
dat de zoo vreemd gebouwde kangoe
roe, wier zware achterpooten haar tot
zulke reuzensprongen in staat stellen,
het type van de groep der buideldieren
is — zoogdieren, die hunne jongen een
tijd lang in een zak onder aan den buik
met zich meedragen — en dat al deze
dieren zulke sterke achterpooten heb
ben, waarmede zij zich springende
voortbewegen. Deze meening moest
zich wel vanzelf bij oningewijden op
dringen, omdat de bezoekers van die
rentuinen slechts zelden anders ge
bouwde buideldieren te zien krijgen.
De dierkundige kiest echter bij de clas
sificatie andere, meer standvastige ken
merken dan het uiterlijk voorkomen,
waartoe een aantal op een meer of
minderen ontwikkelingstrap wijzende
kenmerken behooren, die door veran
deringen in de natuurlijke levensom
standigheden weinig of niet beïnvloed
worden — op welke m.a.w. de variabi
liteit van het dierlijk organisme weinig
of geen vat heeft. Hiertoe behooren ,n
de eerste plaats de eigenschappen, d e
met de voortplanting en de ontwikke
ling van het individu in verband staan.

De toestand, waarin bij jalle buidel
dieren de jongen ter wereld komen, is die eener te vroeg gebo
ren vrucht, die zich nog geruimen tijd in den bovengenoemden
buidel verder moet ontwikkelen, alvorens het jonge dier op
zich zelf kan staan. Deze op een lagen trap van ontwikkeling
wijzende eigenschap gaat steeds met andere kenmerken ge
paard, die van'een lage ontwikkeling blijk geven, hoezeer de
onderscheidene soorten in leefwijze en lichaamsbouw ook uit
een loopen. §3 Een weetgierig kind riep in Artis vóór het
verblijf der kangoeroes, waarin een wijfje rondsprong, uit
welks buidelopening de reeënkop met de beweegelijke ooren
van een reeds half volwassen jong kwam kijken: ,,Waarom
laat het jong alleen zijn kop zien; waarom komt het niet heele-
maal uit het lijf van zijn moeder?" Wanneer ik in
deze schets bij de door de Redactie mij toegezonden foto,
deze vraag, die menig volwassene in verlegenheid zou
brengen, onbeantwoorcl liet, zouden de lezers het uit
een dierkundig oogpunt meest belangrijke en voor een
ieder meest interessante kenmerk" der buideldieren ont
houden worden, dat ons deze dieren als een overgangs
groep der eierleggende vogelbekdieren — de laagste, aan de
vogels verwante zoogdiergroep — naar alle overige zoog
dieren leert beschouwen. S3 De moeder-kangoeroe, van de
soort, die menschengrootte bereikt (fieuzen-kangoeroe) draagt
slechts 39 dagen, en als het jong (bij de grootere soorten

BENNET'S KANGOEROE. (MACROPUS
BENETTI) MET JONG IN BUIDEL

inrichting het gelijktijdig slikken en
ademiialen mogelijk maakte. De Bui
deldieren, en ook de walvisch, de dol
fijn en andere \hschachtige Zoogdie
ren, die lang onder water moeten kun
nen blijven, zijn hiertoe in staat door
het omhoogtrekken van het strotten
hoofd, dat vóór de inwendige neusope-
ningen wordt geschoven, zoodat neus
holte en luchtpijp tk'n afgesloten ka
naal vormen, waarin het voedsel niet
kan binnendringen. SI In een verder
ontwikkelingsstadium splijt de zuig
mond weer open, zakt het strotten
hoofd weer omlaag en kan het jong
nu door eigen kracht de moedermelk
tot zich nemen. Naarmate de jonge
kangoeroe groeit, worden de tusschen-
poozen, waarin zij haar natuurlijke
speen loslaat, en waarin zij haar kop
nieuwsgierig uit de buidelopening
steekt, grooter en eindelijk waagt ze
zich naar buiten, om zich in de nabij
heid der moeder aan het malsche gras
te goed te doen, doch, om, zoodra er
gevaar diaugt, hals over kop in den
buidel terug t<^ springen. S3 Eerst heel
laat leert de jonge kangoeroe geheel
op zich zelf te staan. Zelfs wordt ver
zekerd, dat, wanneer het jonge wijfje
reeds de moederweelde heeft gekend,
het zich nog bij gevaar in den buidel,
waarin het werd groot gebracht, ver
bergt, en, zoo mogelijk, in gezelschap
van een later geboren broertje of
zusje met zuigen begint. SI Alles \rijst

bij de buideldieren op een lagen trap van ontwikkeling. Zij
bevrienden zich niet met andere dieren; hun leven ken
merkt zich door voortdurenden angst; in gevangenschap
blijven zij zich zelf steeds gelijk, en h eren zelfs hun
verzoigei nauwelijks van andere menschen onderschei
den. Hoevel de moeder zich langer dan die van an
dere dieren met haie jongen moet bezighouden, toont zij
eer onveischilligheid dan zorgzaamheid tegenover hare sprui
ten. Een kangoeroe-moeder wierp haar jong, toen zij voor
haai achteivolgei de vlucht moest nemen, zonder er zich
verder om te bekommeren, uit den buidel, si Nieuwe indruk
ken, die de buideldieren ontvangen, kunnen zij .slechts lang
zaam verwerken. Aan de omheining van haar nieuw verblijf
in de diergaarde moet de kangoeroe zeer langzaam gewend
worden. Een exemplaar, dat te .spoedig uit zijn hok werd
losgelaten, stormde met groote sprongen naar voren en ver
brijzelde den schedel tegen het hek. 83 Dat de hersenen, het
orgaan van het verstand, uitgezonderd die der vogelbek
dieren, van alle zoogdieren den meest primitieven bouw
vertoonen, is na het voorafgaande te verwachten De
gleuven over de hersenen, die de zoogenaamde hersen-
wmdingen te voorschijn roepen, en de oppervlakte ver-

^^"t^inig in aantal en zeerondiep. SI Zij is m ieder opzicht wel een der merkwaardigste
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REUZENKANGOEROE. WIJFJE MET JONGEN
zoogdiergroepen, voor welke de bijgevoegde illustral-"
aandacht vragen.Terwijl de voortplanting en de ont-i.ri , ® Onze
wijze, die bij alle van een buidel voorziene zoqig

4.

a- ^^elings-
zoo merkwaardige overeenkomst vertoonen
een saamhoorigheid doen besluiten, kan dit vg^j^ ̂  to^
het gebit, dat bij alle hooger ontwikkelde
zoogdieren een zoo goed kenmerk voor de
classificatie oplevert, slechts in beperkte
mate worden gezegd. Want dit ver
toont nu eens overeenkomsten met dat

van roofdieren, dan weer met dat van
insekteneters of van plantencters. Er
leven dan ook tegenwoordig roof-,
insekten- en plantenetende buidel
dieren. Doch bij deze groote, uiter
lijke verschillen vertoont het tand-
stelsel bij allen toch bepaalde over-
eenkomsten, die het niet twijfelachtig
maken, dat het oorspronkelijk dat van
een insekteneter is geweest, en dat het
door wijziging der natuurlijke levensom- -
standigheden in verschillende richtingen ver
anderingen heeft ondergaan, waardoor van de
oorspronkelijke eenheid veel verloren ging. §3
Eveneens is zulks met de ledematen het
geval geweest, die evenals bij de overige zoog
dieren, nu eens ingericht zijn tot loopen,
tot springen, klimmen of graven. SI Het
buideldieren in vroegere aardperioden laat ^'^er
de overblijfselen van de rijke fauna ook Sc}^ van
vroegere tijdperken der lange aardgeschiederij^ h,
malige landoppervlakten bewoond heeft — Qk ib
ontwikkeling uit een oorspronkelijk type geeri oor-

.dez

'^I^^Ngoe

staan

rOE. (MA-
^BUs ROBUSTUS)

U;

van zoovele buideldiersoorten uit genoemde tijdperken
hts de onderkaak kennen, is een gemakkelijk te verklaren

1 "nseh fossiele zoogdieren uit andereverschij jjt. De onderkaak is vooreerst een stevig been-
groepen gemakkelijk van het cadaver los, dat aan
stuk, ijikfo van het water drijft. Terwijl het lijk door
de oppo^_ .^vïiarin het dier terecht is gekomen, wordt mede-
het watei' ̂pi-gaat, valt de onderkaak op den bodem en wordt
gevoerd nO ^|jjh begraven. S! Hoe voorzichtig in de weten-
hier in .-crk wordt gegaan, om de voorgeschiedenis van
schap ^ diergroepen uit de vondsten van dieren en plan-
nlanten' '-^'rgt'Ien in vroegere aardlagen op te bouwen, leert
t novcrbid „^jii'dig voorbeeld, dat op de voorgeschiedenis der
^  betrekking heeft. S! Cuvier, de beroemde fran-

1eldi<-^'^''°rtdil?'^ ™ vergelijkendontleedkundigejiybg—1832),
h'^ bijna altijd een duidelijke onderlinge betrekking

1  dai- ''-cben bepaalde eigenschappen van het gebit envond, kenmerken, o.a. van de ledematen. Hij was er
bestaa van, dat het mogelijk zou zijn, uit de eerste
zekeid^'^j-tb^jp yan andere lichaamsdeelen te kunnen voor-
zelfs pwam in de gelegenheid dit voor de buideldieren
eigensc j oud-tertiaire gipslagen
spelDi^'.-j^ei^kiJ'tre bij Parijs een steenblok gebracht, waarop

van het geraamte van een klein zoogdier
van terwijl het achterste deel blijkbaar nog in het
het opgesloten. Het gebit toonde hem aan, dat hij
te ^^^een soort buidelrat te doen had, btiideldie-

te^^^-ict j-en, die tegenwoordig tot Zuid-Amerika be
perkt zijn. ,.Wanneer", zoo redeneerde Cu

vier, „ook de rest van het skelet bewaard
is gebleven, moeten aan het bekken
de alleen bij buideldieren voorkomende
buidelbeentjes aangetroffen worden".
En werkelijk bracht hij, in tegenwoor
digheid eener commissie van geleer
den, door middel van hamer en bei
tel het bekken met bedoelde been

tjes uit den steen te voorschijn. Het
geval baarde in de geleerde wereld
groot opzien, en zeker was het geen
wonder, dat nog heden de legende is

blijven voortleven, dat Cuvier in staat
was, uit één enkel beenstuk het geheele

dier te construeeren. SI Toen deze buidel

rat (Didelphus Parisiensis) in de omstreken
van Parijs leefde, ging de eertijds zoo soor-
tenrijke groep der Buideldieren buiten hun
tegenwoordig verspreidingsgebied — Austra
lië met aangrenzende eilanden, waar zij in

velerlei soorten, met de vogelbekdieren de eenige in-
heemsche zoogdieren zijn, en Zuid-Amerika waar ;^slechts

geste-

mmw

. Dank zij bepaalde skeletkenmerken,
tend aan buideldieren eigen zijn, weten we be
lang voordat op de aarde de eerste hoogeie zoo^ dgj. ui-
schenen, die een steeds grootere toenadering to^
daagsche zoogdierfauna hebben ingeleid, tal >. up Ver-

^dendiersoorten in verschillende ver uiteen ligge^^h
hebben geleefd, waar zij nu^reeds sedprt ^

-
^tidel-
'~6ken

die voor zoovele dier- en ook plantengroepen
in het optreden der buideldieren in de vioegsj.^ clt_

~ 1 Bedoelde kenmerken zijn in de

ven. De wet der voortdurende volmaking der lev^j^
j.-., nn nnk nlanteneroepen -^c

nieuwen steun.
,3-genhet bezit van twee dunne, aan het bekken

tjes, de z.g. buidelbeentjes, die blijkbaar tot Sclg
den buidel moeten dienen en bij geen enkel -
wikkeld zoogdier voorkomen; in de ® ^
scherpe naar binnen buiging van £en achterra^n^j onh

lusi '>'e y^'^der-
sciierpe naar uiimcu uuigi.is — j ̂

kaak Aan dit uitsteeksel is het te danken, dat
dat buideldieren reeds in de Triasperiode, e 0 s+ e -

,^fd, en.
van het groote Secundaire
van Europa en Amerika en ook i"
leefd, en dat het soortental in den loop v .. be^,
daaropvolgende Krijtperiode belangnj ep fj,
waarbij het [oorspronkelijk insekteneten g
schillende richtingen meer en meer gewijzigd h^^ h Ver-

é

'■ V i:

^4!
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DE OVAALVORMIGE PERGOLA IN HET ROSARWMVAN DEN HAAGSCHEN DIEREN
TUIN MET DE HEERLIJKSTE ROODE KLIMROZEN BEGROEID

buidelratten voorkomen - haar ondergang tegemoet, als
een gevolg van den concurrentiestrijd met zoovele hooger
ontwikkelde zoogdiertypen, die reeds lang te voren op
het wereldtooneel moeten verschenen zijn. Dezelfde afzet
tingen in de omgeving van Parijs bevatten n.1. beenderen,
van zeer velschillende zoogdierorden (tal van hoefdiersoorten
roofdieren, knaagdieren en vleermuizen (in het geheel -f
50 .soorten). In Australië, het bijna uitsluitend gebied der
hedendaagsche buideldieren, bestond deze concurrentie
strijd niet, omdat het sedert de periode, waarin de ontwikke
ling der hoogere zoogdierafdeelingen heeft plaats gevonden,
van de andere deelen der wereld geïsoleerd is gebleven, en
er een invasie dezer zooveel beter in den strijd om het bestaan
toegeruste dieren onmogelijk was. SI Dat er echter veel vroeger
verbindingen moeten hebloen bestaan, wordt ook door de bui
deldieren van Australië en Zuid-Amerika alleszins aannemelij k
gemaakt, omdat dein Europa en Noord-Amerika reeds languit-
gestorven buideldieren den verbindingsschakel vormen tus-
schen de beide nu ver van elkander verwijderd levende buidel
dierfaunen. sa De kangoeroes zijn door haar vreemden, tot
springen ingerichten lichaamsbouw wel het meest afwijkend
tj'pe onder de groote groep der buideldieren. Tegenover het
zware, breede onderlijf, met de stevige, lange achterpooten
en den reusachtigen staart maakt het naar voren geleidelijk
smaller uitloopende bovenlijf, met de nietige, naar beneden
hangende voorpooten en den kleinen kop een ongelukkige
figuur. Vandaar de zonderlinge bewegingen dezer dieren, die
niet nalaten den lachlust van het publiek in een diergaarde
op te wekken. S3 Wanneer de dieren op de uitgestrekte gra.s-
vlakte, waarop de kudde van ongeveer 50 stuks zich het liefst
ophoudt, ongehinderd aan het weiden zijn, komen ze stoots
gewijze met onbeholpen bewegingen langzaam vooruit, door
de handvlakte op den grond te zetten en steunende op den
staart de lange achterpooten vóór de voorpooten te brengen.
Wanneer ze gaan uitrusten, leggen zij zich met in de volle lengte
uitgestrekte achterpooten op den grond. SU Geheel anders
zijn de bewegingen, als het dier achtervolgd wordt. Het kan
dan 9 M. groote sprongen maken, waartoe geen enkel dier
in staat is, en waarbij de achterpooten en de staart hun vol
ste kracht ontplooien, en de kleine voorpooten stijf tegen
de borst worden gehouden. Terwijl de enorme dijspieren
de geweldige, veerkrachtige achterpooten tegen den grond
slaan en de staart recht naar achteren wordt uitgestrekt,
werpt het vluchtende dier zich in de hoogte en schiet het in
een boog vooruit, terwijl de reusachtige staart, die blijkbaar
als balanceerwerktuig dienst doet, slingerende bewegingen
uitvoert en des te sterker, naarmate de sprongen grooter
zijn. Een eigenaardig gebruik maakt de kangoeroe van
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de achterpooten, door ze bij ge
mis van een stem, met kracht
tegen den grond te slaan en
op deze wijze alarmsignalen te
geven. In de stilte van den
nacht moet dit trommelen een
eigenaardigen indruk maken.
§3 De enorme sprongen stellen
de kangoeroe in staat, over
laag geboomte heen te komen,
als de jagers hunne honden op
een kudde loslaten. Wanneer
geen laag geboomte, doch wel
water zich in de nabijheid be
vindt, springt de achtervolgde
er in, en in hoog opgerichte
houding boven het water uit
stekende, w^acht zij den hond
af, die met de voorpooten
wordt vastgegrepen en zoolang
onder water gehouden wordt,
tot de vijand verdronken is.
sa De komst der Europeesche
kolonisten in Australië heeft
ook hier hetgeen oorspronke
lijk was meedoogenloos ver
nietigd. De kangoeroes, die in
het eerst nog te midden der
schaapskudden geduld werden,
moesten worden uitgeroeid,
omdat zij onaangenaam rieken,
en, zoo werd beweerd, hier

door de schapen zouden hinderen. SQ Om de nederzettingen
werden de kangoeroe-kudden spoedig geheel uitgeroeid, en
nu vindt men ze nog slechts op ver verwijderde plaatsen,
waar het voor zijn medeschepselen gevaarlijkste wezen, de
op eigen voordeel beluste mensch, nog niet is doorgedrongen.

Dr. H. V.\N C.Al'PELLE

n Rozengaarden
De Koik:

Schoonheid;

doornen!"

hel Zinnebeeld \an Kiefde en

nochtans: ,,(h'en rozen zonder

n Koningin der Bloemen" heeft
niet alleen sinds oude tijden voor de beoefenaars der
Botanie — als zuiver-wetenschappelijk studieobject
— een zeer voorname plaats ingenomen, zij trad even

eens herhaaldelijk sterk op den voorgrond in Kunst en Lite
ratuur. — Poëten hebben haar schoonheid tallooze malen in

gloeiende bewoordingen bezongen, ontelbare prozaïsten wisten
haar op min of meer kunstzinnige wijze in hare hoedanigheid
van liefdessymbool in dienst der Romantiek te stellen. Maar ik
wil thans slechts spreken over de plaats, w-elke de Roos in de bo
tanische wetenschapinneemt en over de wij ze, waarop de mensch
er in geslaagd is, nieuwe, dikwijls zeer veel van de oorspronkelij
ke vormen afwijkende, variëteiten in het leven te roepen. ̂
Het aan soorten buitengewoon rijke plantengeslacht Rosa Trn
vormt een onderdeel van de uitgebreide tweezaadlobbige fa
milie der Roosachtigen of Rosaceeën. De bestudeering er van
en vooral het aangeven van een doeltreffende classificatie
levert den botanicus vanwege de talrijke sterk uiteenloopende
vormen geen geringe moeilijkheden op! — Het methodisch
overzicht, waarbij men de bloemen tot de beide hoofd
groepen van Eenmaalbloeiende of Zomerrozen en Veredelde
of Zomer- en Herfstrozen terugbrengt, is zoowel voor
wetenschappelijke doeleinden, als ten gerieve van kweekers
en lozenliefhebbers, als buitengemeen practisch aan te be
velen 1). sa Al onze gekweekte rozen stammen af van wilde
rozen, en wel voor het grootste deel van die, welke oorspron
kelijk slechts in Indië, Klein-Azië, Turkestan en Perzië voor
kwamen. In het algemeen kan men aannemen, dat het vader
land der tot veredeling geschikte wilde rozen — behoudens
enkele uitzonderingen — op het noordelijk halfrond tusschen
den twintigsten en den zeventigsten breedtegraad gezocht
moet worden. In verband met het kweeken van rozen dienen

I) Zij, clie bcUiuHStc.lcn in de rozencultuur en zieh inonelijk c.p de hooL'te wen-
sthen te stellen van nadere bijzonderheden over de hierboven vermelde rane-

van het Rosenln^ r'i'; ' Nederlandsehe bewerkinfvan net „Koi.cnbiuh fiir Gaitenliebhaber", door Dr. Jnlius Hoffmann.
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we, als een zeervoornamevertegenwoordigster dereerstgenoem-
de groep, de yolle aandacht te schenken aan onze inheemsche
wi de roos of bottelroos [Rosa canina L), immers, deze soort
wol in 00 zaak gebruikt als wtldstam voor het oculeeren
van veredelde rozen. De meeste in den handel zijnde stok
rozen en struikrozen zijn dan ook op deze winterharde Rosa
canina veredeld en ten gevolge daarvan vrij goed bestand
tegen de zoo vaak onverwachte en meestal onaangename ver
rassingen van ons Hollandsche klimaat. SI Andere belangrijke
Zomerrozen zijn de Capucinerrozen {Rosa liitea L), de Pro-
ymsrozen {Rosa gallica L) i), de Damascenerrozen of Rozen
der vier jaargetijden {Rosa damascena L), de talrijke, uit Azië
en Ameiika afkomstige Klimrozen, waarvan sommige soor
ten — op zoogenaamde hoogstammetjes veredeld — als treur-
rozen in den handel gebracht worden en de Japaiusche rozen
{Rosa rugosa). §3 De nieuwe soorten ontstaan, hetzij door
toevallige verschijning van tot dusverre onbekende variëtei
ten, hetzij door hybridisatie, waarmede de toepassing van
kunstmatige bevruchting bedoeld wordt. In het eerstgenoem
de geval laat de rozenkweeker de meest volkomen exem
plaren van de edelste soorten uitbloeien en zaad vormen. De
hiervan vei kregen nieuwe bloemen komen natuurlijk voor het
meerendeel in vorm en kleur overeen met die van de moeder
plant, doch bijna altijd vertoonen zich daaronder ook min
of meer afwijkende exemplaren. Wanneer deze daarvoor in
aanmerking komen, worden ze door stekken vermenigvul
digd en, na het verkrijgen van voldoenden voorraad, onder
nieuwe benamingen in den handel gebracht. SI De methode
der hybridisatie is verreweg de meest doeltreffende en wordt
dan ook reeds sedert tal van jaren in hoofdzaak in practijk
gebracht, meer dan eens bekroond met hoogst verrassende
resultaten. Indien de rozenkweeker haar wenscht toe te pas
sen, brengt hij het stuifmeel van de eene bloem met behulp
van een fijn, droog penseeltje op den stempel van de andere
over.Van te voren moeten echter de meeldraden der voor de
kunstmatige bevruchting bestemde roos zorgvuldig met een
schaartje afgeknipt zijn en wel, vóórdat de stuifmeelkorrcltjes
tot rijpheid zijn gekomen. Waartoe dit noodig is, laat zich
gemakkelijk verklaren! — Eveneens dient de kweeker er voor
te zorgen, dat de kunstbewerking bij zonneschijn geschiedt
en verdient de verrichting er van onder glas stellig de voor
keur. Hoe ontzaglijk veel schoons vermocht men op deze
wijze met behulp der Natuur al niet tot stand te brengen,
denken we slechts aan de, naar vorm en kleur immer meer de
volmaaktheid naderbij komende variëteiten der bekende Hy
briderozen, of, zooals de kweekers deze noemen, de Remon-
tanirozen • ), der Bourbonrozen^(i?osa indica hourhonica). Thee
rozen {Rosa indica fragrans), Theehvbriderozen {Rosa indica
hybrida), Noisetrozen {Rosa
Noisettiana), Mosrozen {Rosa
centifolia muscosa), Polyantha-
rozen of Kleinbloemige rozen
{Rosa polyaniha) en der Maand
rozen of Bengaalsche rozen
{Rosa indica semperflorens of
Rosa bengalensis) I S3 Zooals
vanzelf spreekt, valt er over de
bloemen en de cultuur daarvan

nog heel veel belangrijks en we
tenswaardigs te vermelden, we
geven er echter de voorkeur
aan, enkele woorden te wijden
aan de rozentuinen van voor

heen en thans. SI Wanneer men
het een of andere werkje over
de historie der [schoone tuin
kunst ter hand neemt en dit
met aandacht doorleest, valt het
op, hoe oneindig veel zorg de
oude gaardeniers en hoveniers
en de hedendaagsche ,,tuinar
chitecten" ten allen tijde aan
het aanleggen hunner rozen
gaarden, of, om de tegenwoordi-

ï) Zeer teil ciirechte sproolvt men wel
eens van Provenrerozen, de naam is af
komstig van het in de nabijheid van Pa
rijs gelegen en door zijn rozcnenUunr
vermaard geworden stadje Proviiis.
2) En wel hoofdzakelijk de hransehe
kweel.ter! 3). Onder ,,yemontcert'n" v-'ordt
het voor de tweede maal bloeien verstaan.

Foto (\A. Srhoiitcfi

HET ROSARIUM IN DEN

ge geijkte term te gebruiken: ,,rosaria" besteedden. In de
meer uitgebreide vakboeken over dit onderwerp, waarin achter
eenvolgens alle toegepaste stijlen — vanaf de grijze oudheid
tot op den huidigen dag — behandeld zijn, valt er bijkans
geen hoofdstuk aan te wijzen, waarin niet over rozentuinen
gesproken wordt! Zoowel bij de Perzen en Arabieren, als
bij de oude Egyptenaren — in het bekende, heerlijke Laliy-
rinth — waren ze aanwezig. — In de beschrijvingen over den,
tijdens den Griekschen bloeitijd ontstanen en later door de
Romeinen overgenomen geometrischen-symetrischen tuin-
stijl, lezen we herhaaldelijk over de kostelijkste rosaria. Wie
zou trouwens nimmer gehoord hebben van de bijzondere
voorliefde, die het laatstgenoemde volk de Koningin der
Bloemen toedroeg? SI De rozengaarde der middeleeuwen —
ook in ons land — was niet, wat de naam doet vermoeden,
een tuin met niets dan rozen beplant, doch ze bestond uit
groote gazons met velerlei bloemen, door rozenhagen omgeven.
Allerlei feestelijkheden, spelen en tournooien werden er gere
geld gehouden. — Tegen het einde der middeleeuwen ver
dwijnen deze rozengaarden allengs van het tooneel, doch
vinden we in de tijdperken van den Renaissance-stijl in Italië,
den Architectonischen stijl in Frankrijk, doch vooral tijdens
de toepassing van den Landschapsstijl in Engeland en van den
Romantischen stijl, als zelfstandig geheel behandelde rozen
tuinen te kust en te keur. SI Het vraagstuk van het aanleggen
van rosaria in ,,modernen stijl" is door menigen bekwamen
tuinarchitect (of architecte!) met zorg onder de oogen gezien,
doch, naar onze meening, niet steeds op bevredigende wijze
opgelost. Het is hier evenwel niet de plaats, om nader in te
gaan op het al of niet ten goede komen van het geheel door
verdeeling in kleinere of grootere vakken en perken, door het
gebruik maken van enkel rozen, of combineeren met andere
bloemen, en op nog honderd andere ,,voor en tegens!" SI Een
der fraaiste rozengaarden uit ons land, welke we kennen, is
die uit den Haagschen Dierentuin, twee afbeeldingen er van
zijn aan dit artikel toegevoegd. Het grondplan is zeer eenvou
dig. De zonnewijzer, op de eene reproductie te zien, staat
juist op het snijpunt van de, onevenredig verdeelde, korte
en lange as, om welke beide de, door buxusranden {Buxus
sempervirens minima) omgeven perkjes geometrisch gegroe
peerd zijn. Het gedeelte rondom de korte as vormt den in
gang, het andere het eigenlijke rosarium, dat ingesloten wordt
door twee lange, ovaalvormige, met de heerlijkste roode klim
rozen begroeide pergola's. In de perkjes staan slechts struik
rozen; stamrozen — ,,de nachtmerrie van den tuinarchi
tect" — ontbreken er geheel. S! De Haagsche rozengaarde is
niet alleen als onderdeel der natuurhistorische verzamelingen
van het ,,Koninkliik Zoölogi,sch Botanisch Genootschan"

_  ■■

 HAAGSCHEN DIERENTUIN, WAARIN ZACHT-ROSE POLY
ANTHA'S, DE DONKERROODE MEVROUW DORA LIN TETS AFWISSELEN
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van zeer groot belang, ze maakt eveneens sinds jaar en dag
voor menigen Residentiebewoner (en -bewoonster) een geliefd
en herhaaldelijk bezocht plekje uit! En is zulks te verwon
deren? A. \V. Fkancken

De doolhof der dwaasheid
ROMAN VAN SCHERPZINNIGHEID, DWAASHEID EN HUMOR

17) DOOR RALPH SPRINGERWIE zijn de hoogedelgeboren heeren dan?" vroeg
hij, niet zonder eerbied. ,,Is die dikke misschien
Ben Bighead, de moordenaar van den ouden
dorpsveldwachter?" ,,Wij zijn detectiven", ant

woordde Joris Jochem," waardig. „En wié en wat ben jij ?"
„Een heel gewoon mensch, een marskramer. Ik verkoop
aan de dorpslui werkjassen en schoenen en aan de vrouwen
verguld ijzeren trouwringen en halskettingen. Maar aangezien
die handel niét strafbaar is, zal ik maar heengaan, als je alleen
met dieven en moordenaars te doen wilt hebben." „Wacht
even!" riep Joris Jochem. „Pak je zak eens uit en laat ons
zien wat voor jassen je hebt." De man deed dat en Joris
Jochem koos twee blauwe, linnen werkjassen uit. Hij betaalde
die en stuurde den marskramer daarna weg. Toen deze uit
het gezicht was, gaf de detective, met van schranderheidjstra-
lend gezicht, Oom Karei een jas. „Trek die
aan, speurbroeder," zei hij. Zelf trok hij de
andere aan en zooveel als de eene Oom Ka-
rel te wijd was, bleek die van den detective
te lang. „We zullen d'r allebei last van
hebben met loopen en bewegen," zei de
oude man bezorgd. „Waarom laat je ze ook
niet eerst aanmeten?" „Daar wennen we
wel aan, Watson. Als nu iemand beweert
ons te kennen of te herkennen, dan kan je
hem gerust zeggen dat-ie het liegt. Mijn
eigen dochtertje Stientje zou niet weten
wien ze zag, als ik zoo thuis kwam. Nu
gaan we naar het kleine herbergje, waar
we daarstraks een glas bier hebben gedron
ken, terug." „Dat noem ik een verstandig
idéé, Joris Jochem!" riep de oude man
bewonderend uit. „Eerst een flink stukkie
bikken en dan fijn onder de wol. Op die
voorwaarde mag je me altijd Patson noemen
of hoe is die hondennaam ook weer. Ten

minste, als er niemand bij is." „Ik heb
van eten geen woord gezegd, Watson. We
zullen daar de duisternis afwachten en dan

naar ,,De Dansende Kikvorsch" kruipen".
„Moet je daar éérst dat heele eind voor terugloopen?
En we zijn er mi vlak bij." „Zoo, zijn we er nu vlak bij,"
antwoordde Joris Jochem op schamperen toon. ,,Wil je
dan gezien worden en een kogel in je hoofd ontvangen?"
,,Maar als we in donker terugkomen, hoeven we immers
niet te kruipen. Ik loop veel liever, als je het me vraagt".
,,Maar ik vraag het juist niét. Moeten ze soms uit het
herbergje onze sporen kunnen volgen, stommeling. Of in ,,De
Dansende Kikvorsch" onze voetstappen hooren? Watson?"
„Ja, Joris Jochem." „We hebben met geslepen bloedhon
den te doen, vriend speurbroeder," zei de detective nu fluis
terend, met tranen in zijn stem. „En denk je dat ik iets zou
willen wagen, waarbij jij, mijn trouwe makker, zou kunnen
gevaar loopen? Joris Jochem waakt!" (Wordt vervolgd)

Ontvangen uitgaven
Marie C. van Zeggelen. De Plaetse aan
de Veght. Uitg. N. V. Scheltema en Holke-
ma's Boekhandel- en Uitgeversmij. Geïll.
door Lizzy Ansingh.PROCESSTUKKEN en vooral processtukken uit vorige

eeuwen, waarin de gewichtige kanselarijstijl misschien
nog meer in eere wordt gehouden dan in die van dezen
tijd, hebben gemeenlijk een fatale uitwerking op hen,

die ze plegen te hanteeren. Steeds is het beroep der men-
schen voor den nauwlettenden opmerker terug te vinden
in uiterlijk, zelfs indien de betrokken persoon niet naar
eenig bijzonder kenmerk streeft. Zoo vergaat het zeer zeker
hen, die dag in dag uit met dossiers e.d. plegen om te gaan.

„TOEN NAM
HAAR LUIT

//.'. ui! „/),•

MARGARETHE

't Schijnt, alsof 't stof, dat opstuift, uit oude paperassen,
allen met eenzelfde ondoorzichtig vernis bedekt, zoodat zelfs
den meest gevoeligen advocatenklerk ziel en gemoed verloren
gaan. SI En toch, hoeveel roir.antiek ligt er in deze stukken
verscholen achter stadhuistaal en rechtsgeleerde minutieus
heid. 't Hangt er maar van af, hoe men ze benadert. Mevrouw
van Zeggelen toont ons in dit boek, als in vele vorige, dat
memories, brieven en akten even levend en boeiend kunnen
zijn als het schoonste vers. Mits men beschikt over de ver
beelding, die de schrijfster haar eigen kan noemen. Een ver
beelding, welke te meer opbloeide, toen Mevrouw van Zegge
len dezen voorbijgeganen zomer, dezen onvergetelijk schoonen
zomer, dagen, weken doorbracht in den koepel van de Plaet.se
aan de Veght, het nog steeds patrici.sche Over-Holland, waar
ruim twee eeuwen geleden Margarethe Poppe leefde en lief
had. De dochter van den Amsterdamschen koopman Jacob
Poppe, (zichzelven zoo welbewust van zijn aanzien, zijn
macht, zijn grootheid) had 't gewaagd den onaanzienlijken
graveur Franciscus de With, den jongen knappen kunstenaar
te verkiezen boven den adellijken pretendent naar haar hand.
Een voorkeur, welke door Jacob Poppe aanvankelijk werd
geduld, maar weldra werd tegengewerkt. Maar even onver
zettelijk in [haar liefde als haar vader in zijn trots, was Mar
garethe. En in den donkeren nacht gaat ze weg, alles ver
getend, meer nog verliezend dan een meisje in onze dagen

kan verliezen, als ze kiest den geliefde tegen
vaders wil. SI Want blindelingsche gehoor
zaamheid was de plicht der kinderen in die
tijden, voor een ruimer inzicht den plicht
der ouders hiertegenover stelde. Maar ,,vóór
alles is de Liefde", ook toen. Toch, ook
dan, in dien zwaren heerlijken, nacht gaat
Margarethe heen om haar vader te sparen.
Opdat hij niet zal behoeven te verschijnen
voor de Commissie van ,,Huwelijkse zaa-
ken". SI ,,. .. . Hij zou dat niet overle
ven . . . .", verklaart Margarethe, als Fran
ciscus haar wacht bij het huisje van den
sluiswachter, achter het brugje van ,,Wee-
restein". SQ ,,En zij reden heen in den hel
deren maannacht, langs het zandpad, den
kant uit naar ,,'t Sticht". S3 Zoo, als deze
enkele woorden, klaar, simpel en veelzeg
gend is heel dit verhaal, uit oude proces
stukken opgehaald, geschreven. Fijn en
teeder, voorzichtig en ontroerend. En
daarnaast getuigend van een diepgaande
studie van dit tijdperk, het einde der 17e
eeuw, toen de negenjarige oorlog den Am
sterdamschen kooplieden menig bang oogen-

blik bezorgde, al was de Republiek der Vereenigde Nederlan
den niet zelve het terrein van den strijd. Het burgerlijk
leven ging [rustig verder, met evenveel glans en praal, ver
fijnder nog dan in den bloeitijd der Republiek. En de schrijf
ster maakt 't alles reëel als moderne werkelijkheid. Vroolijk
heeft Margarethe in den winter van i6gi de feesten in den
Haag meegevierd, even blijde is de zomer op de Plaetse, de
Plaetse aan de Veght, waar ook nu nog de wisseling der jaar
getijden een zelfde verheuging brengt. Die heerlijk waren te
beleven op de plaetse waar 't „schoon en rustig was, een fraaie
hof, een rijken koopman waardig". En dan komt één zinnetje,
waarin Margarethe Poppe, die den eenvoudigen graveur met
al de liefde van haar groote, haar standvastige hart liefheeft,
typeert; .... „maar Margarethe's hart trok naar een ander
minder gekunsteld gedeelte dat achter dit alles lag, de bloeien
de bongerd bij het weiland. Waar ,,de kersenboomen stonden
in sneeuwwitten bloei, de peren- en appelboomen reeds waren
bedekt met een dons van knopjes, meidoorn, sering en gou
den regen droegen haar schat van geurende bloemen, maar
het weelderigst van dezen toovertuin geleek haar wel den
overvloed van hoogopschietend pijpkruid, dat de stammen
der vruchtboomen halverwege met zijn witte bloemen be
dekte. Beneden witte bloemen, boven witte bloemen een
enkel plekje blauwe hemel daartusschen of een g-roen stukie
weiland". SQ Was er ooit uitverkorener plek voor het op
bloeien van een romantische liefde. Zelfs al werd ze later
begraven m vergeelde processtukken. Glorieus deed mevrouw
van Zeggelen ze herleven. SI Glorieus ook illustreerde Lizzy
Ansingh met enkele teekenmgen, opgaand met de schrijfster
in eenzelfde sfeer. R v O

EN ZONG.
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