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Het zegel van Confucius
16) DOOR MAX SURIENTEr is een poging tot verraad gepleegd door een van

mijn eigen menschen. Aan iederen ingang stond een
wachter, gereed om op mijn eersten roep de deur te
openen; maar deze ongelukkige nieuweling heeft

met zijn leven geboet voor zijn poging om trouw te zijn. Hij
stond op het punt de grendels los te schuiven, toen Cen
Yung hem dit wilde beletten en toen hij het toch wou doen,
hem met dit zwaard doodde. Cen Yung stond met zijn rug
tegen de deur en bedreigde dien anderen bonze met zijn
zwaard, toen Dick den rand van den muur bereikte. De
bonze was ongewapend en machteloos tegen dit verzet, maar
Dick sprong van boven neer en kwam met zoo een vaart op
Cen Yung neer, dat ik geloof, dat hij zijn nek heeft gebroken,
terwijl Dick zelf terugkaatste en in dat struikgewas terecht
kwam".

Gesteund door Sternberg, schoon nog bevend op zijn beenen,
was Dick al in zoover opgeknapt, dat hij het verhaal van den
Chinees kon bevestigen en verklaren, dat hij geen letsel had
bekomen. Aan de andere zijde van den muur hoorde men nog
steeds opgewonden stemmen en klonken talrijke voetstappen;
maar het bonken op de deur had opgehouden en de schrille
stemmen verstomden toen het den officieren gelukte zich
hoorbaar te maken boven het rumoer.

,,Die deur houdt het geen vijf minuten tegen een stormram
uit", riep Macpherson met schorre stem, terwijl hij over
het lichaam van den half-bloed heenstapte. Hij sprak nog in
het Cantonsche dialekt, maar de wreedheid op zijn gezicht
was al eenigszins getemperd door de oude, bekende uitdruk
king van versuffing. ,,Wij moesten maar meteen doen waar
voor wij gekomen zijn". Hij keek den een na den ander aan

e„ een hand va" over .jn v^-joojd, .WaJ
MerfieSmeni wïï beduidt dit alles?" vroeg hij haperend in
h EnaehS doch voor de Amerikaan kon antwoorden was
Wong Tom' op den half-bloed toegeslopen en hem bij des"ho"5ieïs grijpend, siste hi, hem
die dezen op wonderbaarlijke wijze tot nieuwe activiteit
wekten. Met één ruk sprong hij omhoog en
opgericht als het lange dragen van de K a n g hem ver
loofde, recht voor Macpherson.
Een eigenaardig, zoemend geluid kwam uit de verdroogde

lippen, terwijl hij opkeek naar het verblufte gezicht boven
hem, zijn kraaloogen onafgewend gericht op de pupillen der
oogen, die zich zoo plotseling naar de zijne wendden. En toen,
als door tooverij, verdween de verwarde uitdrukking van
Macpherson's gezicht en maakte plaats voor de wreedheid en
de andere slechte hartstochten, die de vreemde vermogens
van den half-bloed in hem wisten op te wekken.

,Natuurlijk, naar het Heiligdom vóór die duivels ons kun
nen bereiken!" riep hij in het Chineesch uit; en blijkbaar vol
komen overtuigd dat hij blindelings gehoorzaamd zou worden,
ijlde hij weg, terwijl de half-bloed hem als een reusachtige
kikker achterna sprong. Wong Tom wou hem eveneens vol
gen, maar Winton greep hem bij den kraag van zijn jas en
trók hem ruw terug.

,,Daar komt niets van!" zei hij streng. ,,Eerst wij, Wong
Tom. Het Heiligdom komt later; eerst moet je ons naar Lady
Lochineal brengen".

,,Zeker, ik rekende er op, dat Dick u den weg zou wijzen
en dat gij ons later zoudt ontmoeten bij het schrijn van het
Zegel" wierp de Chinees tegen. ,,Deze bonze, Wong An-ton
kent al onze geheimen en is betrouwbaar. Ook hij zal met
u gaan".

Zijn vingers hadden zenuwachtig gespeeld met de gouden
knoopen van zijn jak en plotseling — met een verwonderlijke
behendigheid voor iemand van zijn leeftijd en gestalte —
wrong hij zich los en liep Macpherson achterna, den verbaas
den Winton achterlatend met het jasje in zijn hand.
,,Wat 'n gladde aal!" riep Winton uit, terwijl hij de blouse

liet vallen en naar zijn pistool greep; maar Dick pakte hem
bij den arm en hield hem tegen.

,,Gij zult hem nooit kunnen inhalen en minuten zijn kost
baar", zei hij ernstig. ,,Deze plaats is een warnet van paden en
binnenplaatsen. Wong An-ton is een veilige gids en iedere
minuut moet een eeuwigheid toeschijnen aan de arme vrouw,
die b'p ons wacht".

,,De knaap heeft gelijk, Oom Charley en wij moesten al op
weg zijn", stemde Sternberg in, toen een bizonder woest gegil
van de andere zijde opklonk; en Winton, die niets anders ver
langde, wendde zich tot den bonze en beval hem hun den weg
te wijzen naar het huis der gevangene."

Zelfs onder leiding van Wong An-ton ging het in de duis
ternis tergend langzaam door den doolhof van lanen. De
groote muur die de kerkelijke stad van de wereldlijke .scheidde,
had een omtrek van vijf mijlen en daarbinnen lag een ver
zameling van tempels, pagoda's, kapellen en van gebouwen,
die tot huisvesting voor de bonzen dienden.
Ten slotte bracht de priester hen, na een tocht die voor hun

ongeduld eindeloos leek, naar een laag, groot huis in een uit
hoek van de Veste. Als alle Chineesche gebouwen had het
geen ramen in de buitenmuren, terwij] de toegang bestond uit
een groote gewelfde poort, die uitkwam op een vierkante
binnenplaats, die de kamers van licht en lucht voorzag.

Hier heerschte de diepste stilte. Het was Wong An-ton, die
het signaal gaf dat het hek deed openspringen met een snel
heid, die bewees dat er op hen gewacht werd; maar het was
Dick, die vooruit snelde om een tengere vrouwengestalte in
de armen te sluiten.

Half lachend, half schreiend ging zij hen voor naar een der
binnenkamers en toen zij zich omdraaide oni Winton te be
groeten, kon deze nauwelijks zijn oogen gel00ven. Bedenkend
hoe de vreesehjke ervaringen in Lang Tun en de daarop ge-

vê wlctee'lire'ln''''®-' "l «rouderd hadden,verwachtte hij een ruïne te zien van het meisje dat vijftien

in'LfcheMen^lTn'fn'' ^aar 'kind bemofd
ifSh slechtrhet S dierbaar was od de wereld.Doch slechts het spierwitte haar wees er op, dat zij ooit

zorg en angst had gekend, want "hét 'gelaardaf'hrt omliistte
was zoo jeugdig als dat wat al dien tijd in z^i herinnerbg
had geleefd; en zij was mooier in haar^njphTdSrtoen hf



II October 1930 BUITEN 483

aan boord van de China verliefd op haar was geworden.
Haar gelaatstint was blozend, haar oogen schitterden; maar

die glimlach verdween, die blos verbleekte toen zij door de
deuropening keek en zag, dat alleen de bonze, Winton en
Sternberg Dick volgden.

Dick s kleeren waren vuil en gescheurd en zijn gezicht zat
vol krabben door zijn val in het struikgewas; de kleeding der
Amerikanen, vlekkeloos wit toen zij de woonschuit verlieten,
zat dik onder de modder van Shen Fun en vol van onheil
spellende roode vlekken. Hun gelaat was vuil van zweet en
stof, hun handen zwart van kruitdamp en de afwezigheid van
den man dien zij verwachtte wekte de gedachte bij haar op,
dat hij gevallen was in den hevigen strijd, waarin zij klaar
blijkelijk gewikkeld waren geweest. Een oogenblik stond zij
sprakeloos, met doodsbleek gezicht en trillende lippen en
keek langzaam van den een naar den ander.

,,Dick, waar is je vader? Winton, waar is mijn man?" vroeg
zij hijgend, toen geen van allen sprak; en terwijl Dick haastig
een uitlegging gaf, sloeg Winton zijn oogen neer, omdat hij
begreep, dat ieder woord, dat deze sprak een wonde betee-
kende, toegebracht aan haar trots en vertrouwen.

..Hij — hij heeft het jelui overgelaten mij te halen — na
al die jaren?" sprak zij aarzelend toen Dick zijn verklaring
besloot met de zijns inziens troostrijke mededeeling, dat zijn
vader ongedeerd was ontkomen. ,,Hij is gezond — onge
deerd — en bijna binnen mijn bereik — na die wreede schei
ding — en hij stuurt anderen, terwijl hij zelf had kunnen
komen? Winton, ik kan 't niet gelooven! Jelui verbergt iets
voor mij — uit misplaatste goedheid verbergt mijn zoon
iets voor mij — of ik heb mijzelf vijftien jaar lang met een
ijdele hoop bedrogen. Zeg mij de waarheid, Winton; je weet
dat ik geen lafaard ben. Is hij gevangen genomen? Of is hij
zoo ernstig gewond, dat jelui hem hebt achtergelaten om mij
te halen?"

,,Macpherson wou komen, maar dit is een moeilijke onder
neming en wij moeten ons hoeden voor overhaasting", zei
Winton ernstig. ,,Hij is zijn eigen meester niet; wij moesten
aan aller veiligheid denken en ieder onzer had een taak te
vervullen. Hij is met Wong Tom en Jenkinson op weg naar —"
Zij wendde zich ongeduldig van hem af en richtte zich tot
Sternberg.

,,Wilt gij mij de waarheid zeggen?" vroeg ze hartstochte
lijk. ,,Dick heeft mij van u verteld — u bent zeker de Ameri-
kaansche consul te Chee Nung?"

,,Juist; mijn naam is Sternberg", antwoordde deze. ,,Oom
Charley heeft u de eerlijke waarheid verteld. Lady Lochineal.
Ik kan getuigen, dat uw man vandaag een der drukst'"bezige
menschen in China was en zijn werk is nog lang niet afge-
loopen — op geen stukken na. Wij zouden het nooit zoo ver
gebracht hebben zonder hem als aanvoerder en ik denk, dat
wü hier niet levend vandaan komen, tenzij de leiding in zijn
handen blijft".
De vrouw glimlachte weer. ,,Ik vrees, dat ik zelfzuchtig en

onnadenkend ben", sprak zij. ,.Ik heb u, mijne Heeren, nog
niet eens bedankt voor uw komst in Shen Fun om mij te be
vrijden en in mijn egoïsme heb ik u laten verhongeren, ter .vijl
ik u plaagde met mijn dwaze vragen. Ik ben bereid met u
mee te gaan, maar als mijn man zoo lang kan wachten, terwijl
hij anderen hierheen stuurt, kan hij ook nog wachten tot gij
het avondmaal hebt genuttigd, dat u al uren staat te wachten".

Zij waren inderdaad uitgehongerd, maar bevreesd dat Wong
Tom voor de verleiding zou bezwijken en Macpherson's waan
zin voor zijn eigen doeleinden zou aanwenden, verzette Win
ton zich haastig tegen ieder oponthoud. Maar Dick, wiens
jongens-eetlust sterker was dan vrees en angst, liep stilletjes
een andere kamer binnen en kwam terug met allerlei eet
waren, die hij van de gedekte tafel had gekaapt.
„Als wij eten onder het loopen, zullen wij geen tijd ver

liezen en ik kon het niet langer uithouden er zonder", zei hij
lachend terwijl hij zijn bezit toonde; en zoo snel-doet honger
den primitieven mensch in ieder ontwaken, dat de beide
Amerikanen een vetten kapoen aan stukken scheurden en ver
slonden" toen Lady Lochinaal de kamer uitging om een paar
dingen te halen, die ze noodig had. En de beenderen waren
kaal afgekloven, toen ze terugkwam met een kleine tasch van
antiek brokaat, die aan een dik koord aan haar arm hing.

Ik ben gereed, heeren", zei ze rustig; en begeleid door
Won An-ton, haar zoon en de beide Amerikanen, die zooveel
eetrotseerd hadden om haar te helpen, verliet zij in het duister
voor goed het huis, dat gedurende vijftien jaar haar gevange

nis was geweest. Overal heerschte rust en zij bereikten zonder
tegenstand te ondervinden het Heiligdom, die groote pagode,
waarvan de hooge, zwaar vergulde koepel op mijlen afstand
zichtbaar was over de vlakten rond Shen Fun. Daaronder
stond het schrijn, dat eeuwenlang het heiligste en eerbied
waardigste reliek van China had bevat — het symbool van
die groote, geheime macht, die de priesters uitoefenen over het
Hemelsche Rijk.

Sinds den diefstal bracht een dozijn bonzen, op wier trouw
Wong Tom kon rekenen, den nacht in het Heiligdom door,
waarvan twee de wacht hielden bij het schrijn en de anderen
in een voorvertrek sliepen. Doch Wong Tom, die het nut van
nieuwe uitvindingen niet versmaadde, had buiten weten der
bonzen wier vijandschap hij vermoedde, een heel arsenaal
van moderne wapens naar binnen gesmokkeld en in het holst
van den nacht waren zijn volgelingen geoefend in het gebruik
daarvan.

Lady Lochineal en haar geleiders kwamen dus in een zon
derling mengelmoes van Oost en West, van eerbied en heilig
schennis, toen zij daar binnentraden, nadat Wong An-ton hen
was voorgegaan door een doolhof van lanen en nadat zij de
breede marmeren treden hadden bestegen, afgesleten door de
millioenen pelgrims, die ze eeuwen lang hadden beklommen
om zich ter aarde te werpen voor het schrijn der heilige reli-
quie. Het binnenste heiligdom was een reusachtige zaal; maar
zoo goed geproportioneerd, dat de grootte het minst opviel.
Hoe geweldig de schatten der Verboden Stad ook zijn, hun
artistieke en werkelijke waarde was niets vergeleken bij wat
deze zaal bevatte, waar eeuwenlang het mooiste verzameld
was dat de vromen uit dit groote Rijk hadden bijeengebracht.

Iedere duimbreed van de muren was bedekt met versier

selen, zooals slechts vervaardigd kunnen worden door kunste
naars, die de echt Oostersche onverschilligheid voor tijd
hebben.

Doch hoe rijk en overladen ook, alles verdween in het niet
bij het juweel waarvoor dit het zetsel was — het schrijn voor
het Zegel van Confucius, dat aan den achterwand stond. Wat
omvang betreft, was het even groot als vele der gebouwen, die
de kleinere reliquienkastjes op het terrein bevatten en zelfs
in het flauwe licht der flakkerende kaarsen, die het om
ringden, was het al glans en schittering. Van welk materiaal
het was vervaardigd, kon niemand gi.ssen, want het was vol
ledig overdekt met edelgesteenten — diamanten, wier facetten
het licht der kaarsen weerkaatsten, duivenbloed-robijnen, die
het vuur opvingen en bewaarden in hun hart, rozetten van
smaragden, die glinsterden als zonlicht op een zomersche zee
en witte golven van groote paarlen.

Voor dit schrijn stond bij hun binnenkomen Macpherson
met den half-bloed achter hem gehurkt en Wong Tom, vol
spanning ieder zijher bewegingen bespiedend. Aan beide
zijden stond een half dozijn bonzen, hun priesterkleeding in
vreemd contrast met de patronengordels over hun schouders,
evenals de moderne geweren in hun handen met de barbaar-
sche pracht, die hen omringde. Allen keken zoo oplettend naar
Macpherson, dat zij de komst der nieuwe bezoekers niet be
merkten; en, verbluft door de onverwachte pracht, bleven
deze stil en onbewegelijk staan.

Vloekend stond Macpherson te rukken en te trekken aan
de kleine deurtjes, waarachter het reliquie gerust had — deu
ren, die in al die eeuwen slechts éénmaal geopend waren zonder
de voorgeschreven omslachtige ceremoniën. Vroeger had er
slechts een eenvoudige klink op gezeten, maar op Wong
Tom's raad was er na den diefstal een slot op gemaakt, dat
het onmogelijk maakte ze te openen zonder de deuren te ver
nielen; hij had dit gedaan, uit vrees, dat nieuwsgierigheid tot
ontdekking zou leiden. In zijn poging om te herhalen wat hij
vijftien jaar geleden had gedaan, ontmoette Macpherson dus
een onverwachten tegenstand; en Wong Tom dorst hem niet
helpen, uit vrees voor de wildheid waartoe hij in dien toe
stand in staat was. Zoo stonden dus allen stil toen de kreet
eener vrouw door het Heiligdom klonk — een kreet, die allen
verschrikt deed opkijken en die maakte, dat Macpherson zich
omkeerde, zoodat hij met zijn rug voor het altaar kwam te
staan.

Zij wou met uitgestrekte armen op hem toe snellen, maar
een blik op dat dreigende, boosaardige gelaat, verwrongen
van woede en booze driften deed haar terugdeinzen en de
handen voor de oogen slaan, terwijl een zwak gekerm aan
haar verbleekte lippen ontsnapte.

[Wordt vervolgd)
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DE THEEMS MET WATERLOO BRIDGE. LINKS OP DEN ACHTERGROND DE ST. PAUL

BRUGGEN OVER DE THEEMSErgens in onze schoolboekjes stond, dat de Theems
een machtige en grootsche riviei' is. Dit bepaald tegen
te spreken is niet mogelijk. Op bepaalde plaatsen is de
Theems smal te noemen en wie haar, als vreemdeling,

daar het eerst leert kennen, voelt iets van teleurstelling. SI
Toch heeft de Theems iets, wat haar van andere groote
rivieren onderscheidt en we doen beter hierin het machtige en
grootsche te zoeken dan in haar afmetingen. De Theems
biedt namelijk een eindelooze variatie van uitzichten. Alles
wat Londen en haar omliggende districten bezit aan prachtige
gebouwen, aan eeuwenoude ruïnes en natuurschoon, is vanaf
de Theems te zien. Bovendien is de Theems niet alleen goed
bevaarbaar voor stoom- en motorbooten, maar zij is ook
een ideale rivier voor zeil- en roeisport, voor cano-en en
punteren. Gelegenheid tot baden en zwemmen is er eveneens.
Zomers, al even buiten de city, levert de Theems dan ook
verscheidene brokjes fleurig leven. Baders en baadsters in
helder gekleurde pakken, ,,picnic"ende groepjes in badcostuum
onder kleurige parasols doen denken aan de een of andere
mondaine badplaats. Is het wonder, dat de Londenaars
hun Theems ,,the river of pleasure par excellence" noemen?
sa Maar dit fleurige leven vindt men alleen buiten de ci
ty. Langs Embankment en de ontelbare ,,docks" is iets
heel anders te zien. Waar de Theems stroomt langs Albert
Embankmient en Victoria Embankment heeft men door de

yele bruggen, die de rivier in dit gedeelte lijk is, een prachtig
uitzicht over de meest voorname Londensche bouv^'erken.

Dit prachtige uitzicht begint bij de Lambeth Suspension
Bridge, die Albert Embankment met Millbank verbindt.
De brug dateert van 1862 en woixlt thans verbouwd. Vanaf
de oevers is van deze Bridge nu niets te zien. Aan het einde
van de Lambeth Bridge, bevindt zich het nog gloednieuwe ge
bouw van The Imperial Chemical Industries. Zeer bijzonder en
waard even vermeld te worden zijn aan dit gebouw de deuren,
die van blank metaal zijn en versierd met reliëfs van af
beeldingen, die op de chemi.sche industrie en op den handel
voorheen en thans betrekking hebben. SÜ Aan dezelfde
zijde van de rivier, aan het einde van de Victoria Tower
Gardens, bevinden zich de Houses of Parliament, het in rijke
Gothischen stijl opgetrokken gebouw, waarvan in 1840 de
eerste steen werd gelegd. De Clock-tower, die grenst aan de
Westminster Bridge, bevat het beroemde uurwerk de Big
Ben, waarvan de prachtige sonore klank over een groot deel
van Londen te hooren is. Ook de majestueuze torens van de

Westminster Abbey zijn vanaf de Lambeth Bridge te zien.
evenals vanaf de VVestminster Bridge. Victoria Embank
ment volgend, komt na de ̂ ^Tstmiuster Bridge de Hunger-
ford Suspension Bridge, waarbij zich de onzichtbare Charing
Cross Bridge bevindt voor de IJnderground Railway. Bij de
Hungerford Bridge maakt de Thames een bijna rechthoekige
wending, zoodat men, staande in het midden van de brug
recht voor zich uit de fraaie St. Paul's Cathedral kan zien.

SI Een beter uitzicht hierop geeft echter de Waterloo Bridge,
een der mooiste bruggen van Europa. Sinds 1924 is men bezig
de brug te restaureeren. Vanaf ditzelfde punt kan men ook
duidelijk zien de St. Clemens Danes Church, de Royal Courts
of Justice en de Temple Church. T. E.

OMA'S TRACTATIE
(oorspronkelijke schets)OMA bewoonde sinds den dood van haar man heel

eenvoudigjes een eerste etage in een stille straat
in de hoofdstad en hoewel zij het niet liet merken
was het een heele slag voor haar toen haai eenige

zoon met vrouw en kinderen naar het Gooi verhuisde Toch
wel al die zeven jaren dat Emmy met Bob getrouwd was had
ZIJ et tweetal elke week minstens éénmaal opgezocht en
waren de kinderen op geregelde tijden bij haar op visite ge
weest. Dat was een wederzijdsche heerlijke gewoonte voor de
oude mevrouw geworden, want zij had geen broers of zusters
en maar een Emmy. Meer dan vijftig jaar had z.ij in de groote
stad gewoond en in plaats dat zij vertrouwd was geraakt met
het gewoel om haar heen was zij door de drukte van de straten
en j^leinen die haar zoo hef waren, vervreemd. SI Bob had

iZtf nP ™ omdat kleineErnmy, Theo en Robbert veel zon en frissche lucht noodig
hadden, echte stadskinderen als zij waren, was het verhuisplan
bij vader en moeder opgekomen. Met veel tact vertelde mevrLw
Branders haar schoonmoeder, welk plan zij hadden gemaakt
en zes weken later reeds was het v^ftal over S I?e ™ers e
maanden was oma nog wel eens onverwachts in het leuke
villatje gekomen, maar zij moest zuinig zijn en het was Li
een uur sporen en zij voelde zich niet heel sterk meer Een

SSf ér'mSnder v^ ^---kt & loo
haar kinderen en l leinl ^^i^tje leefde oma metnaai kinderen en kleinkinderen mee. Totdat Bob met een
voorstel kwam en oma vroeg of ai, eens in de aes „eken „ver
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koetsier. „Hebt u dat be-
„Met oma jijden!" gilde

wilde komen. En oma, die heel
diep in haar hart gevoeld had,
dat de band tusschen de kin
dei en en haai langzamerhand
losser werd, stemde dankbaar
toe. SI Den eersten keer, dat
zij kwam, het was een stra
lende dag in Juni, liep zij met
een geheimzinnigen glimlach
om haar dunnen mond door
het vriendelijke tuintje, dat
haar een paradijsje toelcek.
Want ach, oma was in haar
jengd heelemaal niet verwend
geweest en veel gereisd had
zij niet. Bob en Emmy voel
den instinctief, dat moeder
een geheimpje had en dat bleek
juist, want. tot hun groote ver
bazing en tot verrukking der
drie kinderen, kwam klokke
half twee een mooie vigelante
voorrijden met een prachtig
bruin paard en een statige
steld?" lachte Bob glunder.
Robbert, die nog geen ,,r" kon zeggen. SI ,,Dat is nu mijn
verrassing!" vertelde oma trotsch, ,,ik dacht, jullie zijn zoo
lief voor mij, nu wil ik ook iets doen. Instappen, kinderen!"
,,Maar dat is heusch te erg! Veel te groote verrassing!"zei
Emmy en zij kneep oma luchtig in de arm; ,,U maakt ons ver
legen, moedertje!" Oma lachte eens een liet zich met zicht
baar genot door de sterke armen van haar zoon in het rijtuig
helpen. Want oma had in haar leven al zoo vaak de steile
trappen der bovenhuizen moeten opklauteren, dat zij nu
niet meer zoo kwiek was . .. SI Vele zomers lang was die rij
toer, die langzamerhand langs een vaste route ging, oma's
tractatie. Toen kwam de oorlog en de misère. Oma werd ziek
en moest verpleegd worden. Vijf lange moeilijke jaren gingen
voorbij, oma was ouder geworden, veel ouder. Maar ook de
kinderen waren gegroeid en de kleinkinderen. Kleine Robbert,
die vroeger de ,,r" zoo slecht kon uitspreken was nu al vijftien
en de zusjes zeventien en achttien jaar. Zij woonden nog steeds
in het aardige villatje en oma leefde haar eigen leventje in
haar twee kamertjes in het hooge huis in de stille straat.
Oma voelde zich weer eenzaam en vervreemdde steeds meer
van de stad. Ze durfde niet te wandelen, door de ratelende
auto's en het drukke verkeer. Het leven, de vitaliteit bluschte
langzaam, heel langzaam in oma uit. S! Totdat er eindelijk
een dringende bede van de kinderen kwam. Oma moest en
zou weer eens een Zondag over komen. Met een blos en een
hevig kloppend hart las en herlas het oudje den brief van
Emmy en het zalige gevoel kwam in haar, dat zij haar wilden
zien, haar in hun eigen gezel
lige kringetje wilden hebben. SI
Er werd een Zondag afgespro
ken en vader en moeder haal
den oma van het station. Geluk
kig woonden zij dicht bij den
trein. „Waar zijn de kinde
ren?" was oma's eerste vraag
toen zij de haar zoo bekende
huiskamer in kwam. Vader
keek moeder vragend aan. Ja,
de meisjes waren tennissen en
Robbert was bij een vriendje.
Maar over een half uurtje zou
den zij thuis zijn. SI Het werd
een heel gezellige koffietafel
voor oma. Wat waren Emmy
en Thea al groot en wat had
Robbert een mooi krullend
haar. En wat was de tuin ver
anderd sinds haar laatste be
zoek. Want oma had wel een
heel goed geheugen. SI 'i'egen
half twee wenkte moeder haai
man even in de keuken. Op
beide gezichten lag een vraag.
Zou oma toch niet ? ̂ .Te
rug in de kamer zagen zij de
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NGERFORD BRIDGE OVER DE THEEMS

oude vrouw met een verlegen gezicht bij het telefoontoestel
staan. ,,Gaat u telefoneeren?" vroeg Robbert verbaasd.
Toen keek oma met haar ouden lieven glimlach het kringetje
eens rond. Naar de gelukkige gezichten van het vijftal. Vooral
de meisjes waren dol nieuwsgierig. ,,Ik ga . . . ." begon
oma geheimzinnig. ,,Taartjes bestellen!" fluisterde Thea
haar zuster in en Robbert dacht aan de bioscoop. Maar vader
en moeder vonden eikaars blik, die bevreesrl was. ,,Ik ga,
net als vroeger, jullie een pleizier doen!" vertelde oma met
de hoorn van de telefoon, wat onwennig, in de gerimpelde
hand, ,,ik zal een vigelante bestellen, dan gaan we vanmiddag
eens een fijn ritje maken!" SI ,,Een vigelante ....?" vroeg
Robbert verbaasd. SI ,,Een rijtoer?" schaterde Thea; ,,Haha,
een vigilante!" lachte Emmy Inid. Toen legde oma den hoorn
voorzichtig op den haak en wendde zich verschrikt en beverig
naar haar dochter om. ,,Heb .... heb ik wat geks gezegd?"
klonk haar zachte vraag. SI ,,Als het nou nog een auto was!"
gierde Thea, een sigaret opstekend. SI ,,IJ moet maar niet
boos worden, moeder!" zei Bob goeiig, maar niet op zijn ge
mak; ,,de kinderen zijn groot geworden en veranderd. De
tegenwoordige tijd . . . . u begrijpt . . . ." SI Oma glimlachte
wat en knikte. Zij begreep het, heel goed zelfs. Maar dien
middag in de serre zat zij af en toe droomerig naar buiten
te staren, waar snelle auto's en motorfietsen over het asfalt
daverden en stofwolken opstegen naar het groen der boomen.
SI 's Avonds brachten vader en zoon oma, die heel moe was,
naar den trein en met zijn afscheidskus fluisterde de jongen
het oudje vol vertrouwen in het oor: ,,Ik heb er spijt van,
dat van vanmiddag, oma; maar als ik groot ben en rijk, dan

ION BRIDGE OVER DE THEEMS BIJ DE HOUSES OF
PARLIAMENT. AAN DE OVERZIJDE HET NIEUWE GEBOUW VAN THE IMPERIAL
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koop ik speciaal voor u een
mooie vigelante en dan gaan
wij zoo vaak u maar wilt
saampjes rijden . . .

Hans de t.a Rive Box

De Zwitser

D;
E menschen in Zwit
serland! Soms is 't
of ze er volkomen
ontbreken, immers

hoe zelden hoort men den
reiziger, teruggekeerd van
zijn Zwitsersche vacantie-
reis, spreken van de men
schen, die hij ontmoette. Ten
minste, als hij niet ging naar
één der vreemdelingencentra
als Interlaken, San Moritz,
Luzern, waar vooral Ame
rikanen en Engelschen het
genus mensch vertegenwoor
digen, en het derhalve on
mogelijk is dit natuurvoort
brengsel over het hoofd te
zien. Maar de reizigers, die
zich naar stillere oorden be
geven, doen 't steeds voor
komen, alsof de bergen, de
sneeuw, de bloemen en de

koeien op eigen hand de verzorging van den toerist ter
hand hebben genomen en dorpen mèt hun zeer comfor
tabele karavanserails als autochtonen uit den grond zijn
verrezen. En toch, wat zou Zwitserland voor den vreem
deling zijn zonder diens soortgenooten. Soortgenooten, we
liswaar van een geheel andere allure dan de Europeanen en
Aziaten, Amerikanen, Australiërs en Afrikanen, die in het
vaderland het gezelschap van den vreemdeling samenstel
len, maar zeer zeker niet te verwaarloozen, als men het
gemeenlijk zeer intense genoegen, dat men in Zwitserland
pleegt te hebben, memoreeid. §3 De gids! Neen, ik heb geen

Foto TV. Sclm'cizcr

MEISJE UIT HET LÖT-
SCHENTAL
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DE OUDSTE GIDS VAN GRIHDEUWALD
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Ff'to W. Schwi'izer

EEN SEKNHUTTE BIJ GRINDELWALD

gevaarlijke, sjrortieve of niet sportieve bergtoeren onder
nomen. Een eerste reis naar Zwitserland behoeft deze emoties

niet, om onvergetelijke indrukken na te laten. Neen, ik heb
slechts, volkomen gespeend van ieder gevaar, me door den
tandradwagen van de Juiigfraubahn naar Jungfraujoch laten
overbrengen, een onderneming, waarbij de snelle verplaatsing
uit de dalen beneden naar den top, 3457 M. boven de zee ge.
legen, voor voldoende sensatie zorgt. ̂  Maar ik ben boven op
den top, waar het berghotel staat den smallen weg gegaan
naar het plateau, waar het uitzicht wijder is dan uit het hotel
waar ook het eindstation van de Jungfraubahn zich bevindt.
Van het plateau omvat men in oenen vriendelijke, groene dalen
en de \vijde, stille, schijnliaar onveranderlijke gletscher-
wereld. Smal is het sneeuwpad, dat erheen leidt en in weer
wil van den daadwerkelijken stem van een mijner reisgenooten,
eeii uitnemend Zwitsei"sch Irergbestijger, was het mij toch
huiverig te moede, toen ik hierlangs mijn onzekere schreden
naar het nog onbekende einddoel richtte. Maar de verzekering,
dat het uitzicht de moeite loonde, deed me alle hoogtevrees
met kracht bestijden. En inderdaad, de verzekering werd niet
gelopnstraft, wat echter mijn vrees voor den terugtocht niet
onbPP^iin! l3(^rgbestijgers zullen lachen om deonbegn pchjkheid van die vrees: de weg naar het plateau is
- O veihg als de breedste boulevard. Helaas heft deze lach

dè^zwnH^p^h ^ "P Jungfraujoch voorcle zwakke bloeders en zu.sters oplt - - -k 'aanvaard, di.naaal n« oan mindTgeïraSd™
dS nlS'' ■" vaft Sierteideuira. lotdat opeens een stevige hand

ik opeens mijn voetenmijn arm beetgreep en even rustigmeest vlakke Hoïandsche strand. Hetwas een gids van ̂ Jungfraujoch, wiens taak hier bestond om

bergland van hem te ziiner'tiiri m m dit onmetelijke
vanzelfsprekend, even moedgevenris zim
doel afgaand, trouwhartig, zyviie';^""' mcht op zijn
duizende gasten niet ontvano-t nim ' die zijn
geld in het laatje brengen m'anr Hk n ' ' menschen, dievoor hen, die zijn gastvri,hn,vi '^Xmntvvoordelijk voeltvreemdeling mtrraaïln'daad bbstam"' ^ie den
vest als de vnlmn.-.l-+„ ^1. J-J-d-aivest als de volmaakte gasth en ze begroet en huiseer
waar en waarheen maar tprrrara ulet VTaagt naar 't van-g  over ieder zich zijn rechten en

I
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£'oS andOTn"!,Tv ® ("ïggïet;:;;te
voorbeeld gaal nog haasl door ieder; Zr.itreïsche vrouw
weid gediagen Het was een dracht, die wel zeer flatteerde,
gelijk ze nog bekoorlijk maakt de meisjes van Appenzell, wier
vlindervleugehge zwart kanten kap met de vele zilveren
sieraden die tot haai kostuum behooren, haar maakt tot
een liefelijke en kostelijke verschijning. Nog wordt dit costuum
gedragen, Joch zal ook de Appenzellsche schoone binnen af-
zienbaren tijd door de nivelleering van het vrouwencostuum
wel spoedig worden bereikt. Ook elders treffen we nog nati
onale costuums, zoo in het Lötschental, in Grindelwald,
welke echter steeds sporadischer worden aangetroffen al
d

1  aailgCLi
ragen no£ jonge vrouwen de inheemsche dracht.

Ro VAN Oven

OP DE PIAZZA
Salade CaprienneCAPRI telt niet meer dan 4000 inwoners en zijne ver-

keeisstraten zijn hier en daar niet breeder dan ruim
een meter, maar, wie meent, dat er op de Piazza niets
te zien is, vergist zich deerlijk. Aan de zijde tegenover

het klokketorentje, rechthoekig op het gebouwtje van de post
en de_municipio, is een klein cafétje, waar men op krukjes aan
minuscule tafeltjes kan zitten en waar men de tafereelen aan
zich kan laten voorbij trekken, die in hunne kleurigheid en
gevarieerdheid (en ook wel een beetje om den zin, dien de
Franschen tevens aan dat woord hechten) mij den naam van
„salade caprienne" deden kiezen. SI De funiculaire, die den
aankomelingen van de landingsplaats eenige honderden treden
of een langen, zonnigen slingerweg bespaart, komt op een
terrasje in den hoek van de Piazza uit, zoodat alle aanko
mende vreemdelingen de revue moeten passeeren, alvorens
ze in een van de overwelfde gangen, de verschillende straten
der stad, verdwijnen. Zoodoende heeft men dus reeds te
savoureeren eene optima forma: revue des nations. Want
werkelijk: talrijk zijn de nationaliteiten op Capri vertegen
woordigd! (Holland het minst sterk). De hotelbedienden, be
laden met bontbeplakte valiesjes, zijn geen opzienbarende
verschijningen, wel daarentegen de vrouwelijke facchini, wit
kielen, die twee groote handkoffers op het hoofd balanceeren.
SI Huwelijksreizende paartjes zijn in Italië een vaak yoor-
komend verschijnsel; het spreekt dus vanzelf, dat ze ook op
de Piazza van Capri niet ontbreken. — Daar de zon warm en
de schaduw zeer koel is (April), ziet men tenues van den meest
uiteenloopenden aard: een dame paradeert in bontmantel,
een andere in een voile japonnetje zonder mouwen. Maar
niet alleen zonder mouwen beweegt men zich over de Piazza,
ook zonder kousen. Nu is dat allang geen nieuwtje meer; in
ieder geval is 't erg sportief. . . De sportieve Italiaansche,
die zich hier aldus vertoont, de bloote voeten in blauwgroene
zeildoekschoenen gestoken, is echter zeer onsportief ge
schminkt. Met achteloos gebaar rookt ze een sigaret. Weer
een andere apparitie: een zacht gerinkel kondigt de komst
aan van een ouden man, die zich van voren geheel behangen
heeft met allerlei muntjes en insignes. De stakker is niet goed
bij 't hoofd en aangezien hij (wonder boven wonder) niet
bedelt, is het een vraagstuk, op welke manier hij aan den kost
moet komen. — Een elegant paar treedt op: zij in een mantel
van (net echt) slangenleder, hij in een wit sportcostuum. (Bij
ons ziet men zoo'n sweater met hoogen boord uitsluitend op
de ijsbaan), 't Paar concurreert sterk met een ander, waarvan
de hij in een soort vliegcostuum steekt, om de enkels en polsen
dicht gebonden, een baskische muts scheef op het donkere
haar. De baskische mutsen zijn zeer in trek! Men kan ze zoo
scheef en zwierig opzetten, dat de buitenwereld nog een blik
gegund wordt op de pracht van den glad glimmenden of fraai
geonduleerden haardos, die in de naar de straat open „salone"
aan de noodige kunstbewerkingen wordt onderworpen. Vol
gens Italiaansch gebruik dragen de mannen de overjas los
over de schouders en belemmert deze aldus niet de conversatie
(lees: het gesticuleeren). 't Lijkt heusch wel, of in Italië het
in andere landen zoo funest zichtbare overschot aan vrouwen
niet bestaat! Of zou het er aan liggen, dat het de gewoonte
van de mannen is, zich inplaats van in de huiskamer op de
Piazza op te houden? 't Oude Romeinsche forum! Staan en

praten is
daar hun

tijdverdrijf,
men staat in

groepen (en
spreekt in
groepen!) of
men staat

alleen, al
naar 't uit

komt. Op de
Piazza van

Capri is ze
ker nooit ge
brek aan stof

voor ge

sprekken;
naivelijk on-
verholen

worden de

vreemden

eerst van top
tot teen op
genomen en

dan bespro
ken. En om

gekeerd ne-
m e n de

vreemden de

landslui op
en bespreken
ze . . . Eene

populaire gestalte van de Piazza van Capri is de oude man:
lo spadaro, wiens middel van bestaan het is, decoratief te
zijn. Hij is dan ook eene interessante figuur, lang en slank,
't roodbruin verbrande gezicht omlijst door lange witte lokken
en een langen, witten baard. Hij draagt een roode muts met
kwast, een geruit hemd en roode sjerp en rookt uit een rieten
pijp. Of liever, hij heeft dien in de hand, rooken doet hij er

POSTBEZORGING OP DEN FAULHORN
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eigenlijk niet uit, maar de pijp is een attribuut, behoort tot
't decor. Komt de funiculaii'e aan, dan is hij toevallig in de
buurt en leunt onverschillig tegen de met zuilen versierde
balustrade. Hij heeft dan de golf van Napels en den Vesuvius
als achtergrond. Zijn prooi zijn de met kiektoestellen ge
wapende reizigers (dus kan men zeggen, ieder derde mensch).
Komen ze uit zichzelf niet op hem af, dan maakt hij ze discreet
op zijne frappante verschijning opmerkzaam en happen ze
dan nog niet dadelijk toe, dan wordt hij heel duidelijk, 't alom
bekende recept toepassende van; frappez toujours! Van zijn
tarief ben ik niet recht op de hoogte kunnen komen. Ook op
briefkaarten in de kleine winkeltjes op en om de piazza is
lo spadaro vereeuwigd en dat vertoont hij ook vol trots. In
de winkeltjes, of liever daarvóór op straat, een keur van
briefkaarten, bonte zonnehoeden, para.solletjes, kleurige doos
jes, sjaals, enz., enz., die vooral het engelsch .spi'ekend contin
gent der vreemdelingen aan
trekken. Ö3 Uit de stikdonkere

huisingangen komen, als too-
verkollen uit een sprookje, een
paar oude wijven aangeschar-
reld. Ze zijn wandelende ton
nen gelijk en bewegen zich
moeizaam, alhoewel druk sna
terend, over de piazza.Waar
om ook zouden zij niet een
luchtje scheppen en wat van
de wereld zien, al is ook de
tijd voorbij, dat ze als ranke
hinden, de last op het hoofd
balanceerend over de piazza
schreden, zooals nu de jonge
meisjes met hare waterkrui
ken. Klassiek is nog de vorm
en het materiaal der aarden

kruiken, die ze op een, op het
hoofd opgerold doekje dragen,
klassiek hare houding en ge
baar bij het steunen van de
kruik. Maar 't is niet alleen
water, dat op deze wijze ge
transporteerd wordt. Tonnet
jes worden er vervoerd, man
den met aarde, ja, zelfs vaat
jes met mest! ̂  Van tijd tot
tijd marcheert er een treurige
stoet dwars over de piazza,
tenminste door ons noorde
lingen als zoodanig gevoeld.
In een van de nauwe, over
welfde straatjes wordt een
huis verbouwd. De grof ge
hakte steenblokken en de
kalk daartoe benoodigd, wor
den door vrouwen in manden

op het hoofd daaiheen ge
bracht vanaf eene steengroeve
aan den anderen kant van de

piazza aan den weg naar
gende vrouwen vormen wel
vele lanterfanterende praters en vreemdelingen in 't rond I
Talrijk zijn de smerige, vroolijke bambini met hunne donkere
kijkers. Op bloote voeten hollen ze luid schreeuwend rond en
brengen hun vieze neuzen soms op gevaarlijk dichten afstand
van de consumptie op de tafeltjes van het cafétje. Als zehet
al te bont maken, zullen ze wel eene aanmaning krijgen van
de Carabinieri, die, op hunne manier, zeker niet minder deco
ratief optreden dan de spadaro. Hunne uniform is nog dezelfde
sinds het corps in 1814 opgericht werd; een rok met zilveren
granaten op cle panden, broek met roode bies, dwars gedragen
driekantige steek, een slagzwaard op zij. Ze treden altijd
paarsgewijze op en worden veel ter hulpe geroepen als scheids
rechters, bij geschillen over betaling tusschen koetsiers en
hunne klanten en dergelijke veel voorkomende beslomme
ringen. Maar op Capri hebben ze het heusch rustig genoeg en
kunnen vele uren per dag de piazza met hunne indrukwekken
de persoonlijkheid opluisteren. Behalve zij zijn er nog meer
ambtelijke grootheden in functie. Daar zijn bijv. de fascis
tische soldaten in hunne grijs-groene uniform met de vlotte

Foln C. J. Stccnbergh
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vilthoedjes en zwarte handschoenen cn de soldaten, aan het
ministerie van financiën onderhavig, die een kippeveer en
een gele cocarde op den hoed dragen. Ze doen dienst tei be
waking van sporen, grenzen (ook douanegrenzen, in Italië
bijna bij iedere gemeente) e.d. SI Dan gaat de postbode rond.
Deze is nu weer heelemaal niet mooi uitgedost en als hij zijn
enorme uniformpet met dito klep niet op had, zou men kun
nen denken, dat het een of andere boefje er met den postzak
van door was! Maar hij moet ook uren lang over de steenige
paadjes en steile trappen klimmen en kan het zich helaas
niet permitteeren langer dan cn passant een oogenblikje op
de Piazza te blijven staan. En last not least komt degemeente-
reiniging voorbij: ook deze functionaris is aan een enorme pet
kenbaar. Hij draagt in de eene hand een mand, in de andere
een rieten bezem. Tusschen iederen sinaasappelschil, dien hij
in zijn mand deponeert, doet hij een trekje aan zijn sigaret

en verdwijnt ten .slotte lang
zaam tusschen de coulissen.

HnLK.NK Mui.lek M.\ssis

De nieuwe muziek

instrumenten-zaal

in het Rijksmuseum
H Directie van het

Rijksmuseum te Am
sterdam is wel zéér

actief de laatste jaren!
De eene zaal na de andere

hebben de geregelde bezoe
kers -- en welk kunstzinnig
Amsterdammer behoort niet
tot hen? — zien veranderen,
welke veranderingen vrijwel
steeds belangrijke verbete
ringen bleken te zijn. Dit geldt
wel heel sterk voor de on
langs geopende nieuwe zaal
voor muziek-instrumenten.

Vele bezoekers van het Rijks
museum zullen zich nauwe
lijks kunnen herinneren, dat
zij daar-muziek-instrumenten
gezien hebben. En geen won
der. Want het vroegere zaal
tje, of eigenlijk hokje, met
deze instrumenten leek meer
op een bergplaats dan op een
expositie; en bovendien was
het er zoo donker, dat men
bijna niets kon zien. Ik denk
dan ook, dat het velen gegaan

zijn evenals mij: zij namen

D!

zal

d

ER IN 'T BEGIN

Anacapri gelegen. De zwoe-
een scherp contrast met de

UITZAG

en indruk mee, dat het Rijks
museum slechts uiterst wei-
nig op ch.t gebied bezat en dat

+0 n 1 T 1 ,. "^'einige nog niet eens veel
bezoek bphn"ri rf ^'^''''''nering van zijn laatste
rescppvi 7" "1 ^ muziek-inst rumenten inte-
zafdar iih zijn bezoek te herhalen. Hij
nis voorbeen , '"strumenten, in een andere zaalals vooiheen, kunnen leeren. hoeveel de wijze
tot een indruk van exposeeren

en veel Tlrrf Pn eveneens, dat het Rijksmuseumeen veel aardiger collectie instri 'rumenten bevat dan men vroeger
e+zelfrin ' T-' • vorige ruimte wel ongeveer
Maan e den ' m men, voor het museum
eepasseérd te yij binnengaat en, na het tourniquet
Srv^" vr™'h"; 'I" iHnm-Tikomt die

,;r
geheel door)Vo''komt''ml?? links'ifT, "ndl
sier.,,,Cl,helen, booKh.nnden; etninioSf "™ie"'v?„"'d)
vroegere prentenafdeeling afgenomen is Vein V 1
gang ook weer tot het einde en sIt t 1
waarop men eenige opeenvolgende vert^'''Ti linksaf,

..i.veUhi,,e„de1.Jd^erh,:°K:driTter,„e:*Ziet men reeds een oud hamerklaviertje, in het derd? een

vermoeden kon, al stond
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kleine harp en in het vier
de een zoogenaamd gi
raffenklavier. Tegenover
dit laatste is de doorgang
naar de muziekinstru

mentenzaal, waaruit men
hierbij eenige afbeeldin
gen gereproduceerd vindt.
SI Ten eerste een clavi-
chord uit de eerste helft
der 17de eeuw met be
schildering, zooals men
dat in dien tijd zoo gaar
ne zag. Het wezen van
het clavichord bestaat
daarin, dat een snaar door
een metalen tongetje, tan
gent genaamd, dat door
een toets in beweging
wordt gebracht, tegelij
kertijd wordt ingedeeld
op de voor den gewensch-
ten toon vereischte plaats
èn meteen hierdoor tot

klinken wordt gebracht.
Hieruit volgt, dat bij het
clavichord de toetsen

noodzakelijk loodrecht op
de snaarrichting staan,
iets wat bij het clavicym-
baal en het hamerklavier

wel mogelijk, maar niet
noodig is. Tevens is licht
te begiajpen, dat bij deze
aanslagwijze de beide.
door de indeeling ontsta
ne snaardeelen gaan tril
len, zoodat men een sa
menklank van twee tonen

zou moeten hooren. Om

dit te voorkomen zijn
door het linkerdeel der

snaren reepen vilt ge
vlochten, hetgeen op de
afbeelding duidelijk zicht
baar is en waardoor
slechts het rechter deel
tot klinken gebracht kan
worden. De genoemde

aanslagwijze brengt ook nog met zich, dat meerdere toetsen
op dezelfde snaar kunnen spelen, daar deze immers, op de
zelfde wijze als bij strijkinstrumenten, niet alleen den toon
kan geven, waarop zij is afgestemd, zooals bijv. bij een piano
het geval is, maar tengevolge van de indeeling door de tan
gent bovendien andere tonen. De tangenten spelen dus in
dit opzicht de rol van de vingers der linkerhand bij strijk
instrumenten. M. a. w. de tangent van een volgende toets
raakt en deelt een snaar op een andere plek dan die van
een vorige en zoo ontstaat door
dezelfde snaar een andere toon.
Aldus doet één snaar dienst voor
twee tot vijf toetsen, al naar het
instrument meer of minder sna
ren in verhouding tot het toet-
senaantal bezit. Dat de toetsen,
die op een en dezelfde snaar
spelen, niet tegelijkertijd ge
bruikt kunnen worden, ligt voor
de hand. De mogelijkheden van
eendergelijkinstrument zijn dus
bepei'kt. Daar de plekken, waar
de snaar door de tangent wordt
ingedeeld, in het Duitsch ,,Bün-
de" heeten, noemt men derge
lijke instrumenten,,gebunden",
wat bovendien letterlijk op
gaat, want het is in zijn sa
menklankmogelijkheden ge
bonden aan de genoemde, zeêr
belangrijke beperkingen. Geen
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ander toetseninstrument als het clavichord deelt de snaar
in bij het aanslaan en daarom zijn er geen andere ,,gebun-
den" toetseninstrumenten. D.w.z. clavicymbaal en hamer
klavier zijn zonder uitzondering ,,bundfrei", zooals de term
luidt, doordat hun aanslag-systeem geen snaarindeeling toe
laat. Bundfreie clavichords bestaan ook, doch deze zijn van
lateren datum dan het hier afgebeelde, namelijk ongeveer
een eeuw later. Deze zijn zeldzamer, daar aan het eind van
de eeuw van hun ontstaan het hamerklavier reeds de andere
toetsen-snaarinstrumenten begon te verdringen, zoowel de
clavichords als de verschillende soorten clavicymbalen. SI
Van deze laatste ziet men hier twee exemplaren weergegeven
(afb. 3 en 4) uit het midden der 17de eeuw. Uit deze dateering
kan men reeds zien, dat clavichord en clavicymbaal gelijktijdig
bestonden. Het eene is niet een verdere ontwikkeling van het
andere, doch beide zijn uit verschillende principes geboren
en hebben zich elk voor zich ontwikkeld in dezelfde eeuwen,
namelijk van de 14de tot en met de i8de eeuw, waarna beide
verdrongen werden door het tegenwoordig zoo verbreide
hamerklavier. S! Het clavicymbaal berust op het tokkel-
principe en staat dus in klank het dichtst bij de tokkel-
instrumenten, zooals de vroeger zoo algemeen bespeelde
luit, die men op oude schilderijen zoo dikwijls ziet afgebeeld.
Het verschil is, dat het tokkelende voorwerp, plektron ge
naamd, hier met een toets verbonden is en dat voor eiken
toon een afzonderlijke snaar aanwezig moet zijn, omdat
omstemmen tijdens het spelen, zooals bij de luit door de
linkerhand gebeurt, hier onmogelijk is. Het plektron bestaat
bi] het clavicymbaal soms uit een reepje leer, doch gewoonlijk
uit een penneschacht (Rabenkiel). Vandaar de naam ,,Kiel-
flügel" voor de grootere, vleugelvormige instrumenten van
deze soort, waarbij de toetsen in 't verlengde van de snaren
zitten, evenals bij onze vleugels. Bij deze grootere soorten
ziet men dikwijls twee, soms zelfs drie rijen toetsen. Deze
zijn dan door middel van pedalen verbindbaar aan verschil
lende stellen snaren, waardoor het mogelijk is, de klankkleur
te verrijken door allerlei klankcombinaties. Want deze klank
kleur is op zich zelf droger en heeft minder uitdrukkings
mogelijkheden dan die van het clavichord. Dat toch het
clavicymbaal meer in gebruik was, is het gevolg van de
grootere klanksterkte. De klank van een clavichord zou in
groote ruimten, bijv. van een paleis, totaal verloren gaan.
De kleinere soorten clavicymbalen worden gewoonlijk spinet
genoemd. Dit zijn die, welke hier afgebeeld zijn. Het verschil
met de kielvleugels is, dat ze slechts één rij toetsen hebben,
als gevolg daarvan geen registerpedalen bezitten en dat de
toetsen,"^evenals bij het clavichord, loodrecht op de snaar
richting staan. In onzen tijd tracht men het cavicymbaal te
doen herleven, daar men van meening is, dat ons hamerklavier
zoozeer in klankkleur verschilt van het clavicymbaal, dat het
dit te onrechte verdrongen heeft.'Men wil dus, dat beide
instrumenten, elk op eigen gebied, zullen bestaan. SI Afb. 2
toont ons een viola da gamba, het instrument, dat vroeger
de plaats innam, die tbans de violoncel vervult. Zoo zijn
bijv. de zoogenaamde cello-sonates van Bach eigenlijk voor
gamba en clavicymbaal geschreven. Daar de klankkleur aan
merkelijk van de cello verschilt, wendt men ook hier pogingen
tot herleving aan. SQ Ten slotte vinden we in het Rüksmuseum
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de pianino, zooals deze er in 't begin uit
zag. De eerste stap was, dat men het lig
gende deel van den vleugel rechtop zette
om ruimte te sparen. Aldus ontstond het in
't begin reeds genoemde giraffenklavier. Men
had dit proces reeds toegepast bij het clavi-
cymbaal, waardoor het clavicytherium ont
stond. Later keerde men om technische

redenen het snaargedeelte om, waardoor
de giraffenhals verviel en dit is het stadium,
dat wij hier afgebeeld zien. Het verschil
mot onze piano's is uitei'lijk niet groot.
Innerlijk is het verschil in bouw-dótails
nogal belangrijk, maar het is hier niet de
plaats, daarop dieper in te gaan.

Maakten Dijk

PADDENSTOELEN
(Slot)De enorme verspreiding over de ge-

heele wereld van de zwammen,
waartoe ook behooren de bacteriën,
gistcellen, schimmels ehz. heeft nu

ten doel, al de organische stof, geprodu
ceerd door de groene planten uit 't kool
zuur van de lucht, voor zoover zij niet een
voor dier èn mensch nuttig effekt gehad
hebben, weer af te breken, op te ruimen
en ten slotte weer koolzuur aan de lucht af

te geven. Zij vormen dus een noodzakelijke
schakel in den kringloop van de stof in de
natuur, zonder welke geen leven mogelijk
is. In hun haast om deze rol te vervullen,
stellen de zwammen zich niet altijd te
vreden met het afwachten van hun beurt,
doch overvallen zij ook nog levende organismen, plant, dier
en mensch, en veroorzaken zoo de bekende plantenziekte en
de bacterie- en schimmelziekten bij dier en mensch. Zij leven
dan parasitisch in tegenstelling met de op doode stof vege-
teerende zwammen, die saprophyten genoemd worden. De
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enorme sporenproductie is met deze gewichtige rol wel in
overeenstemming, maar men vraagt zich toch af, waartoe deze
bij de z.g.n. hoogere paddenstoelen 'speciaal zoo groot is. Wel
vervullen deze mede het genoemde doel, maar toch slechts
in bescheiden mate, vergeleken met de lagere zwammen

want men ziet ze nergens in
zulke onnoemlijke hoeveelhe
den als men in overeenstem

ming daarmede, dan zou moe
ten verwachten. Nu is 't wel

duidelijk geworden dat speciaal
die hoogere zwammen nog een
andere zeer belangrijke rol in
de natuur vervullen. Vele daar-
\'an leven n.1. in symbiose met
hoogere planten en vooral boo-
men. Het wortelstelsel van de
ze is dan om en doorweven met
de zwamdraden, en deze z.g.n.
microhizen zijn een noodzake
lijke levensliehoefte voor die
planten. SQ Misschien dat hier
de oplossing is te zoeken. Het
onderzoek dezer mycrohizen
dateert van de laatste jaren en
is nog in vollen gang. Misschien
ook spelen zwammen een rol in
het stikstof assimilatieproces
der hoogere planten. Hoe dat
zij, vooralsnog is ons de enor
me sporenproductie van de
hoogere paddenstoelen niet ge
heel verklaarbaar. Zij kunnen
zich ook reeksen van jaren,
alleen doorhun mycelium voort
planten, zooals dat vaste plan
ten |ioor hun ondei'aardsche
organen doen. §a Jk wil nog
enkele woorden wijden aan den
])iddenstoel als voedsel en als
vergift. In ons land heeft het
volk den paddenstoel als voed
sel nooit gekend en gewaar
deerd. Ongetwijfeld hangt dit
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daar om zijn voedsel in deze planten te gaan zoeken. Een
vermindering van het aantal inwoners in Duitschland van 10
tot 4 millioen, na de dertigjarige oorlogen zal een terugslag op
het oeconomische leven hebben gehad, die we hier niet kenden.
Het volk eet dan ook in landen van oeconomische depressie dit
gemakkelijk te bereiken voedsel met graagte en heeft dit als
levendig besef ook in later eeuwen bewaard. Daarnaast is
echter de paddenstoel als
genotmiddel altijd, en over
al gewaardeerd. Wij vinden
dit gebruik reeds in het
oude Rome en truffels, mo-
rieljes, cepes en mousse-,
rons, vormen met de cham-.
pignon nog heden een on
misbaar element voor de

fijne keuken. Het is niet
te ontkennen dat, wel niet
onder het volk, doch in de
meer gegoede klassen de
latere jaren het eten van
paddenstoelen, als een lek
ker voedsel, een vrij wat
grooter proportie is gaan
aannemen. Men moet zich

nu omtrent de voedings
waarde van de paddenstoe
len geen overdreven denk
beeld vormen. De verhalen
die men aantreft van ,,het
vleesch van het bosch"
,,natuurlijk eiwit" enz. zijn ten zeerste overdreven. De voe
dingswaarde van versche paddenstoelen komt ongeveer over
een met die van goede bladgroenten. SI Paddenstoelen be
staan allereerst voor ongeveer 90 % uit water bovendien is
't eiwit dat zij bevatten niet geheel verteerbaar en is een
zwam over het geheel, een zwaar in de maag liggend voedsel,
waarvoor personen met zwakke in
gewanden voorzichtig zijn moeten.
SI Terwijl versch vleesch i 65 %
water bevat, 20 % eiwit en 14 % vet
en 100 gram daarvan 223 caloriën
leveren, zijn deze cijfers voor aard
appelen 75, 1,5, OT 6n 88 caloriën,
voor spinazie 89, 2,7, 0,3 en 28 ca
loriën, en voor paddenstoelen + 9'h
2—3,5, 0,1 en 24—29 caloriën. SI
De voedingswaarde van paddenstoe
len komt dus ongeveer overeen met
die van spinazie. SI Wie padden
stoelen wil eten dient zich terdege
rekenschap te geven van wat hij
doet, want er komen onder deze ver
schillende giftige soorten voor. Ik wil
daarom alleen hier dit zeggen, er
bestaat geen enkel kenmerk, waar
door men giftige en eetbare pad
denstoelen van elkander onderschei
den kan, noch reuk, noch kleur,
noch verkleuren of onveranderd blij-

TYPEN VAN BUISJESZWAMME

Folo Marie Bijl

V

het kookwater
Dat kan alleen

ven bij doorbreken, kunnen daarvoor dienen. Noch het on
veranderd blijven van een mede gekookte ui of zilveren
lepel, noch het afkoken en weggieten van
kunnen ons voor vergiftiging vrijwaren. SI
de kennis der giftige soorten zelf; wie paddenstoelen eet
moet niet alleen de soort die hij wenscht te plukken ben
nen, maar ook de zeer giftige soorten aan hun botanische
kenmerken kunnen onderscheiden, want vooral in jongen
toestand kunnen giftige en eetbare soms verrassend
gelijkenis vertoonen. De allergiftigste paddenstoelen heb
ben aan hun voet een vliezige zak of een knol die de lesten
draagt van dezen vliezigen zak; bovendien dragen zij aan hun
steel een vliezige ring en hebben witte plaatjes. Wie daar
dus goed op let en daarom ook bij het plukken niet de steel
afbreekt, maar uitdraait, zal althans de meest giftige soorten:
groene knolamaniet, gele knolamaniet, pantheramaniet, en
vliegenzwam uitsluiten. Maar het is voor den leek vaak zeer
moeilijk geen vergissingen te maken. De vergiftiging met
deze zwammen leidt veelal tot zeer ernstige verschijnselen,
bij de groenen knolamaniet vaak tot den dood. En daarom
is deze laatste zoo gevaarlijk, omdat de vergiftigingsver
schijnselen zich pas geruimen tijd na het gebruik openbaren,
soms wel 18—24 uur daarna en de vergiftigingsprocessen dan
reeds, zonder veel uiterlijke kenmerken, zoo ver gevorderd
zijn, dat ook medische hulp vaak niet meer baat. Niet genoeg
herhaald kan het daarom worden; leert de giftige zwammen
herkennen, eet niet wat ge niet zeker kent en sluit u aan

bij de vereeniging, die u
hierbij van voorlichting kan
dienen. Alleen dan kan
men zeker zijn dat de pad
denstoel, die als natuurob
ject ons zooveel vreugde
geeft, ons geen nadeel be
rokkent.

Dr. J. S. Meulenhoff

Een slimme jager
3)
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E. Kuvlman

OG lang giert de
horde over het la

ge hout, waarin
de vos met hun

prooi is verdwenen en.
wraakzuchtig schalt hun
„krrr, krrr" over de vlakte.

„Wat schreeuwen "^die
bonte duivels toch" zegt
Maarten, de wildschut te

gen zijn zoontje, dat met een eenloopsch jachtgeweer gewa
pend zijn vader op dezen winterdag mocht vergezellen.
Later wordt hij ook boschwachter, evenals zijn vader en
daarom mag hij nu en dan mede naar buiten. SI „Kijk,
vader", zegt Harmen „daar zijn ze, zij zien vast wat in het
hout, want daar strijken ze telkens overheen". „Laten we

LIEGENZWAM (AMAXITA MUSCARIA)
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eens even gaan kijken", zegt Maarten, „jij gaat deze zijde
van den singel, dan zal ik dien kant nemen". SI Nog steeds
gillen en krijten de kraaien en de vos heeft zich met zijn buit
onder een wijd vertakten stronk verborgen. Hij kan niet
nalaten om eens van het warme bloed te proeven, want reeds
zoo lang heeft hij honger geleden. Dan hoort hij plotseling
in den klank van de kraaienschrei het gevaar. De mensch
nadert. Zij vertellen 't hem heel duidelijk. En ja, reeds hoort
hij de schuifeling van voeten over de sneeuw en nu zien zijn
scherpe oogen zijn grootsten vijand. S3 Hoe te ontkomen, dit
is zijn eerste gedachte. Maar den haas achterlaten kan hij
ook niet doen, want de honger brandt en krampt hem. Voor
zichtig sluipt hij met den haas in den bek door het hout, maar
tegen de-blanke sneeuw steekt zijn donkere pels zoo scherp
af, dat het niet lang duurt- of Harmèn ziet hem. Reeds legt
deze het geweer tegen den schouder als Roofgauw achter een
stob verdwijnt en hem een kans ontneemt. Maar boven den
vos zweeft ook een vijand, deze is nog gevaarlijker want deze
bespiedt al zijn gangen en wijst door zijn gekrijsch den mensch
de plaats, waar hij zich be
vindt. 03 Voorzichtig beproeft
de vos te sluipen in de tegen
overgestelde richting van
Maartens zoontje, doch ook
daar is onraad, want plotse
ling ziet hij een blinkend ge-
straal, 't is de geweerloop van
Maarten, waarop de zonne
stralen spelen. Maar het lot
is hem gunstig, want voor
hem bevindt zich een diep
uitgegraven hol van een wild
konijn, 't Is breed genoeg hem
door te laten, doch dan moet
hij zijn maaltijd prijsgeven.
Maar dan twinkelt een ondeu

gende glans in zijn oog en
zich achterwaarts in het hol

begevende, sleept hij den haas
zoover mogelijk mede naar
binnen en begint dan zijn
maal. Woest wroeten zijn tan
den in "het vleesch en een

heerlijke voldoening bevangt
hem als zijn maag zich lang
zamerhand vult. ̂  Daar klin
ken plotselinge voetstappen,
zijn vijand nadert. Dadelijk
trekt Reintje zich nu terug
en bevindt zich weldra in een

labyrinth van gangen; de hard
bevroren grond beschermt
hem vóorloopig en als Har-
men naar huis rent om een

spa en bijl te halen, voelt
de vos zich zelfs zoo op zijn
gemak, dat hij rustig een slaapje gaat doen in een wijde
kom, waarop verscheidene pijpen uitkomen. Harde slagen
doen hem ontwaken en nu het gevaar steeds nadert, be
grijpt hij dat het tijd wordt om weg te komen. Hij wringt
zich in een der gangen, die 't verst van het geluid boven hem
is gelegen en terwijl Maarten en Harmen werken en denken
dat zij door het dichtstoppen van alle zichtbare gangen den
vos een ontsnapping hebben onmogelijk gemaakt, brengt het
gunstige lot hem op een plaats, waar zijn vervolgers hem niet
kunnen zien. Achter een stronk, bedekt met een dikke laag
sneeuw, steekt de vos zijn kop door het sneeuwdek, en glijdt
dan voorzichtig weg, rent in gebukte houding langs den hout
singel en sluipt langs het huis van Maarten tusschen hooiberg
en schuur naar het beschermende bosch. S3 Een vette eend
schrikt uit haar overpeinzingen, wil nog vluchten, doch één
sprong brengt haar den dood. S3 Het hoendervolkje vliegt
naar alle kanten en geeft kakelend en schreeuwend aan hun
angst uiting. S3 Als Maartens vrouw uit het deelraampje
kijkt, dan ziet ze nog juist den rooden roover met de vetste
eend van het erf het bosch invluchten en als haar man en zoon
na lang, nutteloos werken huiswaarts komen, dan toont ze
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i) Uit het d.-vgboek v.-^n Bukt McConnell
E Amerikaan Burt McConnell, journalist, avonturier,
deelnemer aan de Pool-expeditie van Stefanson en, ge
durende den oorlog, een [bekend vliegenier aan het
Fran.sche front, wil twee maanden het vóór-histori

sche leven in een der meest verlaten streken van Oost-
Canada Hij moet zich eigenhandig alle gereedschap ver
schaffen. alle kleeding, 'n onderdak voor het barre weer en
wapenen, om zich voedsel te veroveren. §3 Het experiment
heeft plaats onder garantie en controle van eenige weten
schappelijke instituten: Russel Sage Foundation, Chicago
Field Museums, American Museum of Natural History; een
groep personen van aanzien, waaronder Pater J. Henry
Tremblaj', van de parochiekerk van Sint Thomas in Nor-
mandin. Canada, staat borg voor de ernstige bedoelingen
van McConnell. De Canadeesche regeering maakte het experi

ment mogelijk door opheffing
te verleenen van alle bepa
lingen, welke een belemmering
konden vormen. Een uitvoe
rend comité heelt den mo
dernen Adam tot op veertig
mijlen van de uitgekozen
plaats begeleid; daarna werd
McConnell nog slechts ver
gezeld door inspecteur McKib-
ben, in wiens handen hij z'n
eigendommen achterliet. De
dichtst bijzijnde bewoonde
plaats is een nederzetting aan
het James-meer, meer dan 70
K.M. verwijderd. Een foto
apparaat en een schrijfma
chine heeft McConnell mogen
behouden. Om de 8 of 10

dagen verlaat McKibben het
plaatsje Normandin en hij be
geeft zich dan in gecompli
ceerde reisroute per auto, per
paard en, voor de laatste 70
K.M. per boot, langs den
Washimeskavloed, naar een
rots, waar McConnell zijn dag
boek, als holbewoner geschre
ven, dcfjoneert. Het eerste
deel van het dagboek volgt
hier. S3 Bear Trap. Ouebec.
October 1929. — Inspecteur
McKibben, die sedert 17 ja
ren in de bosschen van Oost-

Canada leeft, verliet mij op
26 September en ik bleef al
leen in een der meest ver

laten en een der wildste oorden. En bij het afscheid-nemen
kon hij niet nalaten op te merken: ,,lk ben een arme slok
ker, maar ik zou me niet aan een dergelijke onderneming
wagen, al kon ik er tien millioen dollar mee verdienen".
Het scheen, of hij het een te groote verantwoordelijkheid
vond, mij zoo alleen te laten en ik had moeite hem ge
rust te stellen. Eindelijk wilde hij dan heengaan, maar
op één voorwaarde. In elk geval wilde hij, dat ik een
hakbijltje van hem aannam, waarbij hij er mij op wees,
dat in deze streek geen steenen worden gevonden, waar
uit ik mezelf een dergelijk instrument, dat bij een hol-
beworier past, kon vervaardigen. §3 Ik begon mijn vóór
historisch leven — aldus vervolgt Burt McConnell zijn
dagboek — met een poging om vuur te maken, waarbij ik
een stuk hout tusschen de insnijding van een ander stuk
hout wreef. Maar na een uur van wanhopig pogen, moest ik
het opgeven. Rook kreeg ik zooveel ik wilde, maar geen vuur.
Men zal zich afvragen, waarom ik dat dan niet eerst geleerd
had. Als ik dat echter gedaan had en ik had me ook laten
uitleggen, hoe men een boog en bijbehoorende pijlen maakt
en hoe men sandalen uit boomschors vervaardigt, enz. enz.

hun de plaats, waar een massa veeren getuigen van een der dan hadden mijn avonturen elke oorspronkelijkheid gemist
brutaalste staaltjes van roofgauw, den stamvader van een "■ en zij hadden weinig waarde meer.
taai en onuitroeibaar geslacht. öss {Wordt vervolgd)


