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DE DAGVAARDING
DOOK SiNCI.AIB l.KWT,'^Toen ik afgosludoord was — aldus dt» rechter

— zal ik wek denk ik. even idioot en ambitieus
als de meeste jongelui geweest zijn. Ik wilde
omhoog, sociaal en finantieel. ik wilde beroemd

worden en in groote huizen dineeren met menschen,
die rillen voor het (b'wone \ olk. dat zich niet ver
kleedt voor het diner. W ant, zie je. ik had nog niet
ondervomlen. dat het eenige, wat saaier is dan een
vornudijk diner, de converstatie daarna is. wanneer
de gasten den maaltijd digereeren en genoeg krachten
verzamelen om bridge te kunnen spelen. Ja. ik was
een eehte jonge ezel! Ik had zelfs plannen voor een
rijk huwelijk. Stel je voor. hoe ik me voelde toen ik
vijltiende assistent werd in de prachtige advocaten-
firma van Ilodgins, Hodgins. Berkman en Taupe en
ik geen riHditszaken uit te werken kreeg, maar dag
vaardingen mocht hetcekenen! Ze zeiden me natuur
lijk. dat ik op die manier beginnen moi^st en ik hield
mijn mond en ging lauw aan het werk. Ik w(M(1 uit
kleedkamers van actrices weggesehopt en nu en dan
kreeg ik een echt })ak slaag van forsche en veront
waardigde tegTuipartijen. Ik leerde elk smerig hoekje
van de heele stad waar ik gewoond had kennen, en
nog meer haten. Ik dacht er over naar de stad te
vluchten, waar ik vandaan gekomen was. en me
daar zeil als advocaat te vestigen en ik was al blij.
toen ze me op zekeren dag naar het stadje New Mul-
lion zonden, op veertig mijl afstand, om een zekeren
Oliver Lutkins een dagvaarding te hetee ken. Dit»
Lutkins wist een en antler af van een contract over
te kappen hosschen. W ij hadden hem noodig als "c-
tuige, maar hij was niet verschenen.

Toen ik te New Midlion uit den trein sta])t(». w(»rd
mijn plots(»linge zwak voor aardige en eenvoudi(r(»
dorpjes weggevaagd door het uiterlijk van (fit
plaat,»^je met zijn modderi»oelen van straten (»n zijn
rijen huisgevels, die til" verv(>loos tM'van een vi(»/Tr
bruin waren. Al t(»lde het ook aeht a negenduizt-ml
inwoners. New Muilion was zoo roiuiiieïi
niijnw(>rk(»rskanip. Er was maar t'tui
uitziemh» man aan liet station tb
"lij was i(»mand van ong(»veer

als ('(»!)
aang(»naain-
vraeht rij(h»r.

veertig jaar

gezichl
,  i-r. |,ij droeg zijn overalls
^j . .l vin hem waren, hij was<»n trui alsof dn' <'<'n .-i \mi ie zag dadelijk, dat

vuil uu lu.,-1 vn.-n.|,i| ,1,. „„.nschen mocht ii. " i
i;;':::"!:", T,incIm'.'o ..i... Diiv.r i.u.ki.,-hier bij nmi

zt^i ik lieni.

zeg

vimleii V
m den inichlagtrein terug",

als een tletective op 't

. ui<»i ,»(»,i

naam . zm nv , v ^<.,>,1 uur geleden heb,.M„ci JC hcuO chl krncl o.u te pakken ,e

L Hel, je haast, Tulkins te -
..Ja. ik wou graag nn

Ik trad zoo geheimzinnig oj)

'""Tk'zal je eens xvat zeee,.,,. Ik hel, een rijtuigje.We klim.uen er in en proheeren samen n, te yimlen.
Ik ken ,1e nn'esle plaals.-n uvl, waar-.e mthangt .

Jlij was zoo openhartig-vrn»ndeb)k. liij nam me
da<h»iijk zoo voor zich in. dat ik een stralende warmte
over me voelde komen, ik wist natuurlijk, dat hij
«»r (»en zaakje van maakte, maar zijn vriendelijkheid
was echt en als ik hem betalen moest voor het ieit.
dat hij Lutkins zou vinden, was ik blij. dat deze
goide baas het zou krijgen. Ik wist hem omlaag te
krijgen tot twee dolaars per uur. waarna hij uit zijn
lomfs, niet V(»r al", iets als een zwarte pianokist oj)
wieh»n baalde.

Hij bield niet de deur open en zei nog \oel minder;
..Klaar, meneer". Ik (h»nk. dat hij eerder gestorven
was. dan iemand ..meneer" genoemd t<' hebben. .\ls
hij aan de jioort van den Hemel komt. zal hij stellig
Petrus ..Pete" noemen en ik di'iik dat de goede
heilige het prettig zal \imh»n ook. Hij zei; ..Wel.
jonge vriend, hier heb je je eipiipage . en zijn grijns
gaf me het gevoel alsof ik altijil zijn buurman ge
weest was. Z(» staan zoo klaar om een \ reemdeling
te h(»lpen. die dorpsinenseh(»n 1 Hij stond al gereed
om Oliver Lutkins te zoeken of h(»t zijn eigen werk
Avas.

"dij zei. en bijna verh»gen: ..Ik wil me niet in je
jiarticuliert» zak<»n (lring(»n. jonge \rimL maar ik
denk zoo. dat je wat geld moet bebb(»n \ an Lutkins

hij bt»taalt nooit iemand (»en cent <»n bij moet nie
dollar betalen voor e<»n partijtji» ])oker dat

ik dom g(»noeg was met 'ni te s])(»h»n. Hij is zoo kwaad
niet. maar hij hei»ft natuurlijk "t land als-ie een cent
verliest. Dus als je geld van "ni moet hebben, moesten
wi» zien h(»ni om zoo te zeggen te besluipen en te
omsingelen. Als jij naar 'in vraagt — iedereen ziet
< ai 1 ijk dat je uit de stad komt. niet die mooie
til krijgt hij de lucht er\an en neemt de

beenen. Als je Avilt dat ik ga. zal ik bij Eranz Beinke
naai imni n oo|)en en naar m \ ragen, terwijl jij
duiten gezicht blijft".
1  l' -'" '''.'"..^^dlleii omarmen. Zelf had ik Lut-
met\"»^^^^ f^«'vonden. Nu w as ik een legeinnt leserves. En plotseliii;
dat ik Lutkins (»,»n da.

za d''^^''/ d» getuigen in een recht-
oi).n>l' "^ an eenige omstandigheden

jong genoeg om dankbnn'
luisterde T'»'»*»'^ ^certig ernstig naar iii'l

(b

nog Z(»s

alles
stig toe
te zijn

\ ertehle ik mijn koetsiei
tvaardinu wilde beteekeiieii-

<fen seloni 1 ^lï'l^^'^broki'ii had. klopte hij n"'  -donder ( jnp.liji, Itcioeg !) en zei grclieleua
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„Nou. we zullen broertie T „ •
bereiden l*' ^ i^utkm,. ereis een verrassing
„Laten we dan maar gaan, koetsier!"
.Ie meeste nienselien noemen me hier Bill. Of

Magnuson. \Vilham Magnuson. vraehtrijder en koet-
sier

567

„All right. Bill Gaan we eerst naar dien leerwinkel
van fritz Beine?

.Ja. \ve kunnen daar net zoo goed naartoe als er-
pns anders Hij speelt veel poker en bluffen dat-ie
kan veidone Bill seheen mr. Lutkins' bandier-
heid in deze te bewonderen. ®

Bij den eenigszins donkeren leerwinkel stapten we
uit en gingen naar binnen. In het vertrek liina een
zware lueht van gelooid leer. Een schraal manneke,
denkelijk mr. Beinke. toonde een boer een paarden
tuig

,Nolly Lutkins vandaag nog gezien? 'n Kennis
van ni zoekt hem", zei Bill op verraderlijk harte-
lijken toon.
Beinke keek langs hem heen naar mij, die me wat

achterbaks hield, aarzelde en zei toen: ,,Ja, een tijdje
geleden was-ie hier. Ik denk, dat hij naar den Zweed
gegaan is om zich te laten scheren".
.,Nou, als hij komt, zeg dan dat ik 'ni zoek. We

zouden wat kunnen pokeren".
We togen naar de barbierszaak van ,,den Zweed".

Weer was Bill zoo vriendelijk om de leiding te nemen,
terwijl ik bij de ileur bleef staan. Hij vroeg niet al
leen den Zweed, maar ook twee klanten of zij Lut
kins gezien hadden. De Zweed stellig niet en hij
raasde: ..Ik heb m met gezien en ik w il 'm niet zien
ook, maar als je hem vindt, incasseer dan maar de
een dollar vijfendertig, ilie hij me nog schuldig is".
Een van de klanten meende dat hij Lutkins in de
Dorpsstraat gezien bad, .,aan dezen kant van het
hotel".

„Nou ", concludeerde Bill, toen w e ons weer in het
hakje werken, ..aangezien hij geen crediet meer bij
den Zweed heeft, denk ik dat-ie zich laat afschrappen
bij Heinie Gray. Hij is veel te lui om zich zelf te
scheren".

In den sclieersalon van Gray kwamen we maar
vijf minuten te laat voor Lutkins. Llij was juist weg
gegaan — waarschijnlijk naar een winkel in de buurt.
Hier bleek, dat hij slechts een pakje sigaretten ge
kocht had en weggegaan was. Aldus zaten we hem
na, vlak op zijn hielen, maar toch zonder hem te
krijgen, tot het over éénen was en ik honger kreeg.
In een dorp geboren en in de stad dikwijls werkelijk
verlangend om eens echte ongezouten landelijke grap
pen te hooren, was ik zoo verrukt van Bill s sar
castische opmerkingen over de dokters en barbiers
enzoovoort van New Mullron, dat het me nauwe
lijks iets kon schelen of ik Lutkins vond of niet.
„Als we eens iets gingen eten?" stelde rk voor*.

T,Laten we naar een restaurant gaan. dan tracteer rk
je op een lunch"". , .
„Och, ik moest eigenijk nraar naar moeder de

vrouw gaan. En ik geef niet veel onr die restaurants
- er zijn er maar vier en die zijn allemaal even
slecht. Hou je van een nrooi uitzicht? Dat rs op Wade
Hül. We zullen moeder de vrouw zeggen ons een
Wch voor te zetten — ze zal er je hoogstens een
halven dollar voor rekenen". i ]•„
Ik wist wel dat mijn vriend Bill nret van h^ndrg-

heid gespeend was; ik wist dat zijn gastvrrjherd voor

den Jongeman uit de Stad niet geheel en al een zaak
vair naastenliefde was. Ik betaalde herrr voor zijn tijd
en ik betaalde henr in totaal voor zes lurr (het luch-
uur rnhegrepen) een voor toen exorhitanten prijs.
Maar hij w^as niet oneerlijker dan ik, die alles de firma
in rekening bracht en zijn tegenwoordigheid was zelfs
waard geweest, dat ik het zelf betaalde. Zijn landelijke
rust, zijn natuurlijke Avijsheid, waren een verfrissend
had voor den in de stad opgesloten jongeling. Toen
we op den heuveltop zaten en uitzagen over hoonr-
gaarden en eerr heek, die door de wilgen kronkelde,
praatte hij over New Muilion en schilderde hij een
heele galerij portretten. Llij was cynisch, maar toch
ook teerhartig. Niets w as hem ontgaan en toch was
er niets, hoe ironisch hij er ook om lachte, dat hij
niet hep-ijpen kon en hij niet door de vingers kon
zien. Dien dag leerde ik New Mullion heter kennen
dan ik de stad kende, en ik mocht het liever.
Mocht Bill onkundig zijn van universiteiten en

steedsche wiegen van doen en laten, hij had veel ge
reisd in het rijk der haantjes. Hij had gewerkt bij
den spoorw egaanleg, hij den oogst en in mijnwerkers
kampen en van zijn avonturen had hij een philo-
sophie van eenvoud en lach meegebracht. Hij
sterkte me.

Wij verlieten die rustige plek en gingen weer op
zoek naar Oliver Lutkins. Eindelijk kreeg Bill een
vriend van Lutkins te pakken en dwong hem tot de
bekentenis dat hij „dacht dat Oliver op de boerderij
was van zijn moeder, drie mijl noordelijk van 't
stadje".
Wij reden er heen, geladen met strategie.
,,Ik ken Oliver's moeder. Ze is een verschrikking.

Ze is een cycloon", zuchtte Bill. ,,Ik bracht eens een
koffer voor haar weg en ze sloeg bijna op me los
omdat ik die niet behandelde als een la-at eieren. Ze
is zoowat negen voet lang en vier voet breed en zoo
vlug als een kat. .Ie kunt er wd van op aan, dat
Olivier gehoord heeft, dat iemand hem achter de
vodden zit en dat hij daar nu naar toe is om zich
achter de rokken van zijn moeder te verbergen. Nou,
we zullen probeeren haar te overschreeuwen. Maal
laat mij dat maar doen; je mag heel w'at mans zijn
met latijn en aardrijkskunde, maar je hebt geen op
voeding gehad in scheldpartijen".
We reden een armoedig boerenerf op, waar we een

enorm groote, frissche oude vroiw zagen. Mijn
lijfwacht ging vierkant voor haar staan en snauwde:
„Ken je me nog? Ik ben Bill Magnuson, de vracht
rijder. Ik moet je zoon Oliver hebben. Een vrind
van me uit de stad heeft een cadeautje voor 'm".

,,Ik weet niets van Oliver af en ik wil niets van 'm
weten ook", bulderbaste zij.
„Kijk eens hier. We hebben er nu genoeg van en

deze jongeman hier is de gemachtigde van den pro
cureur-generaal en we hebben permissie om elk huis
na te zoeken naar den persoon van een zekeren
Oliver Lutkins".

Bill gaf een vreeselijken schijn aan het geval en de
Amazone leek onder den indruk. Zij retireerde naai
de keuken en wij volgden. Bij den lagen ouden haard
greep zij een heete pook en marcheerde op ons los
met den uitroep: „Je kunt zoeken wat je wilt —
als je er tenminste niet om geeft tot asch te ver
branden!" Zij bulderde, blies zich op en lachte, toen
wij haastig den aftocht bliezen.

(Slot op hladz. 576)
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i\\y()iiAMA r;i.\ casterhi i^r. het xiiDOEy de kathedraal

CANTERBURY
Aiigliat'! .Ni<'t zonde

DOüK Dikk

reilen beroemt Can-

Moeder van hel Engelsche
Ave Mat.

terhurv zich erop d.
C.hristendoin te zijn. e\'enals het lieflijke graafschap
Kent. waarvan zij het kostbaarste jinveeltje is. de

wieg van het Britsche keizerrijk mag heeten. En waar ̂ indt
men ga\'er en schooner stadje^ Dat het gaal'g.dd.w tm is dooi
de eeuwen h(>en getuigen wel naast de prachtige kathedraal
de ontelbare oud.> huizen, de haast o\-erdadig ^■ersierde
fdiristchurch poort. li.H bijna landelijk geleg.m convent dei-
Franciscaners — Grev Friars — dat heerlijk schuil gaat in
een malschen boomgaard cn zich sierlijk \erheft ho\-en de
zachtkens vloeiende, glaslnddere. met wier-guirlandes he-
sling.u-de rivier de Stour. Daar staan zoovele ga\-e veteranen
ml eeuwen, griji- ^-an ouderdom, doch no^ sterk
en fier in hun grijsheid. Daar. veilig beschut achter die ko
lossale stadsmuren, rijzen die spitse torentjes als sjieren
lil een waas ^■an oudheid omhoog en daar huigen zich di.'
nederige w.wershuisjes vooro\-er en weerspieg.den hun in
lood gevatte ruitjes. waar\-oor vuurroode geraniums prijken,
in de koele ivateren der Stour. hleiis vestigden zich daar de
uitgewekenen der geloofs\-er%olging in
F

de Lage Landen en
rankrijk en hraehten met zich mede de weefkunst. Schoon

is ook dit stadje, dat deels omklemd ligt in een keurslijf van
geweldige steenblokken, die haar eens moesten verdedig.m
tegen den vijand. Schoon ligt het in het dal der Stour. waar
omheen zich als een krans \'an onsterhdijke bloemen de lief
lijke Kentsche heuveltjes slingeren, overal hestipjield door
})ropere. schilderachtige dorpjes. En door dit alles kronk.dt
zich de Stour en baant haar weg onder, langs, tusschen d.-
huisjes van westelijk Lanterhury. liier onder een gehog.m brug
getje door. daar over een cascade tot een stroom\'ersn(dlinkje
aangroeiend, totdat w ij haar uit het oog MM-liezen in de groeii-
grijze verten van dit gezegende land van Kent. SI Overal is
hier historie, en de kathedraal alleen al heeft door bijna alle
luniwen van .Vlhion's geschiedenis geleefd. Bij zijn landing
m Kent vond .'Vugustinus. de eerste Christenprediker en em-*^
stc aartsbisschop van Cantcrhury. hier reeds een kerkje, dat
door geloovige Romeinen in den loo]) der Ie eeuw gesticht
was. Hij vergrootte het en zijn opvolgers deden evenzim Door
vci-woesting cn brand voerde het lot de kerk tot den tijd
van do Normandiërs. toen zij door Lanfranc. abt van Caen.
geheel verhouivd (mi door zijn op\-olgers dooi
h de eeuweneen verfraaid

we

L. Broeder

oude kathedraal gekend, want hier werden alle primaten uit
de vroegste tijden hegra\en. zij het. dat het grai \an St.
Thomas, den aartshisschoji-martelaar. - Hendrik \11I
beroofd werd \an al zijn kostbaarheden en het gebeente
\ an den heilige \crstrooid. Dok \ (inden \orstelijke jiei sonen
hier de eeuwige rust. \ an wie de bekend-te wel Kduard. de
Zwarte Prins. is. die in In-t koor ligt en w ien- tombe, waar
hoven zijn geroeste wapenrusting nog hangt, een der kost
baarste rcdiquieën is. Dat waren de dagen de- doods, doch
ook heeft de kathedraal dagen de- lexciis gekend, want in
dit zelfde godshuis huwde de Zwarte Prins met .joan. ..the
fair maid of Kent'L werd de beruchte .1 an-zonder-land met
zijn koningin. Isahella \ an Frankrijk, gekroond, werd het
huwidijk tusschen Eduard I en Margaret lia ingezegend, trou
wens bijna alle Engelsche vorsten en Mir-t innen hebben te
een of anderen tijde deze kathedraal bezocht. |ammerlijk niet
altijd met goede bedoelingen, want Hendrik \1I1 bezocht
haar uit hebzucht, terwijl ()li\ci- (.romwidl profaan genoeg
was om er zijn paarden te stallen. Doch de \oornaamste
gebeurtenis, die zich bier afge-peidd beeft, i- zeker wel
de tragedie, die zich voltrok op den lïbdcn December 1170.
toen aai-tsbisscbo]) Thomas door \ ier ridder- \ oor bet altaar
van St. Benedictus werd vermoord, hetm-en zulk een ver
strekkend gevolg bad. SI De afkoiii-t van dezen prelaat i-
werkelijk romantisch. Zijn vader. Cilbert Beek of Becket.
was yi-ijwilligei- gewce-t in den .-er-ten kruistocht. di.m
van (Todfned \aii Bouillon, en wa- in Pab . lina afvangen

1 1 T-. . . ' mooiste kathedralen van Engeland. SI N'(de groote dagen heeft deze
orr -

genomen door een Saraeeen. w ieiis lijfeigmie bij wiud. Door
zijn \ooib< (ldig gedrag werd Ikmii zekere mate \an vrijheid
■^< 1 ' ' m . zoo zelfs, dat hij niet alleen in aanrakina kwam

111 zijn ni( ( sti ls dochter, doch ook haar genegenheid won.
L it (l(>ze g.megenheid ontstond liefde, liefde, die zoo sterk
^^el(l , at de lieftallige Saraceeiisebe Cilbert de middelen
^ erscbafte om te ontsnappen. Niet zoodra w a- bi, w..g oi

nu isj( u s( te boe zij liaar geliefde miste, en door middel
an de twee woorden die zij van de taal dm- Enaelscheii

,  ■ "i" <'1 ..(jilbert . wi-l zij den man barer drooineii^ n(l,m. Door bet ,mrst.- woord kon zij een .(hip vinden,
ba ir 'V- i' " brengen, en door den naam van
kb in i \ toenmaaL betrekkelijk
miiüli l'. -':' toesal haar van
iim-n ,M c tot aangezicht met Ib-eket . De oude band wvrd
Gi èr b t^v.loop, waI  .t d.t huwelijk werd tboina- g,dior.-n.

huwde
die
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ais oudste zoon een voor dien tiid cr,wwl„ i-
Spoedig kwam hij onder hesehermrns van^TTV"^ genoot.
bisschop van Canterhnry. die hem v" lëlJ
welke anderen van Saksischen bloede ni< "Verleende,
bant .ond hem naar .ar,s

d,. „.chs.,, va,. H,.,„hlk II ,1..„ va,. E„ga'a"',rH™"
drik benoemde hem dan ook tot k inselo,.- r- i ^
zoodra hij de ma..ht tn ha.rden ha.L en toen Th\^au?stiërf
drong h.j er op aan. dat Ihomas aartsbrssehop zou worden
Deze echter die ree,Is zooveel ha,l gedaan om de kerk van
de vele misstamh-n. ,he er toen in heerschten. te zuiveren
weigerde, om,lat hij wist. dat het dan met de vriendschap
uit zou zijn. Hen.lrik ,lr„ng er ,-ehter steeds meer op aan en
„a verloop van t.jd st,'mde Thomas toe. Weldra echter zag
de koning in. ,lat Ihomas de rechten van de kerk boven die
van den monarch stidd,' en het gevolg daarvan was. dat er
een oneindige reeks kibbelanjen ontstond, die haar hooate-
punt bereikt,m toen. na ,Mm schijn-vre,le tusschen priinaat
en koning, dhoinas t.-rug naar Eng.dand toog uit Normandië
waar Hendrik juist ten oorlog was g,-trokken. Nauwelijks
daar aangekomen ving hij ,'en waren zegetocht door het
rijk aan. ,len aartsbissi-hop van York ontheffend van zijn
hooge waardigheid ,-n ,1,- bisschoppen van Londen en Salis
bury excummuniceereiul. omdat zij zich deloyaal genoeg be
toond hadden om ,len koning te steum-n tegen hun kerkelijke
overheid. Toen Henilrik van ,len triomfantelijki-n tocht van
ilen aartsbisschop vernam, ontstak deze toch al krieheliTc
vorst in zulk i-en toorn. ,lat hij uitg,-ro,'p,-n moet hebben:
..Is er dan niet éini van di,- bende luie, laffe ridders, die door
mij onderhouilen worilen. ,lie mij ontdoen wil van dezen
ruinoerigen priester. ,li,- pas onlangs aan het hof kwam op
een lam paard, met niets dan zijn bedi-lzak achterop!" Vier
ridders, vijanden van ,l,'ii pn-laat. namen maar al te grif
deze verzuchting als eeii bev,'l op ,'n na een overhaaste reis
kwamen ze t,- Lanterbury aan. ilrongen ,1e privé vertrekken
van den aartsbisschop binnen en v,-rweten h,'m zijn gedrag.
Gndertusschen nader,Ie d,- tij,l ih-r v,'spers en Becket ging
naar de kathedraal. gev,>lgd «bior ,1e samenzwc-rders. Nauw
wasliij bij het altaar gekomen. ,)f zij vi,'l,'n hem aan en kloofilen
met herha ilde slagen het hoofd van ,leu ongelukkige. zoo,lat
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DE STOUR MET OUDE WEVERSHUIZEN TE CANTERBURY

het altaar geheel met bloed bespat werd. Algemeen was de
afkeuring in den lande en, hoewel koning Hendrik door een
tocht naar Ierland de aandacht van zich trachtte af te lei

den, voor hem begon het leed pas goed. Drie jaar na den
moord werd Thomas heilig verklaard en op den 12den Juli
1174 deed Hendrik in het openbaar boete te Canterbury.
Zonder kroon en na gevast te hebben, moest hij te voet van
de nog bestaande Westgate naar de kathedraal loopen, waar
hij door de monniken gegeeseld werd. SI Spoedig werd Can-
terburv een der beroemdste bedevaartplaatsen van Europa,
doch ook heden ten dage kan men nog sporen hiervan in
de thans protestantsche kathedraal zien. Hier ziet men den
toerist, geïnteresseerd of onverschillig, den kunstenaar, ver
diept in het schoone dat hem omringt, doch soms ook kan
men er kloosterzusters zien neerknielen op de steenen, waarop
eens het bloed van den aartsbisschop-martelaar spatte, een
bloedige overwinning van het kerkelijk gezag over het ko

[Slninklijke. ot volgt)

De wereld van het kleine
door T. V.4.N Nimwegen Een druppel zoetwater

DE GR-iFTOMin: Ll\ ..ZÏÏ ARTI N PRINS" IN DE KATHE
DRAAL TE CANTERBURY

De maker van het eerste microscoop zal er wel
licht geen vermoeden van gehad hebben, dat
hij hiermee den toegang ontsloot tot een
nieuwe wereld, de wereld van het onzichtbaar

kleine. Hij bouwde dit instrument om het zichtbare
beter te kunnen zien, niet om onzichtbare wezens te
ontdekken, en zoo kan men zich eenigszins de ver
bazing indenken, die de eerste blik in die nieuwe
wereld moet hebben opgewekt. SI Een van de eersten
die een microscoop gemaakt hebben, was onze land-
irenoot van Leeuwenhoek en in 1675 ontdekte hij
hiermee de wereld der oerdieren, der Protozoa. SQ Bij
deze eenvoudigste levende wezens komt, ondanks de
ééncelligheid, een geweldige vormenrijkdom voor,
zoodat het in het begin niet eenvoudig was eenige
orde te zien in dezen chaos van nieuwe organismen.
In een druppel water krioelden honderden diertjes
en ... . plantjes: bladgroenhoudende organismen,
voortgestuwd door een of meer lange zweepharen.
Bij deze ontdekking verdween de scherpe grens tus
schen het planten- en dierenrijk volkomen, reden
waarom Haeckel alle eencelligen in één rijk wilde
onderbrengen; het rijk der „Protisten". Dit zou ech
ter een verschuiving van de moeilijkhed geweest zijn,
want men vond allerlei overgangsvormen tusschen
kolonies van eencelligen en ecïite veelcellige wezens;
er zouden dan zelfs twee onscherpe grenzen ont-
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SI E(!n l)(lk<'n(l voorlaa ld van lussclien-
('11 <'11 (lieren zijn de slijrii-

d('Z(; zal men in e(;n
planlivormen tussedien

zwammen of Myxomyeelen:
"kun,!.-l,.. l,«;k vi,;.l,-n ".Mier .len naa.„ Myoetor.oa

of Zwam.li(..en- S la-c-uwenliwU zag tul zijn nietof Zwanid
veijjf'.**f- — ' ' , ,

aftreksel van peper en noemde ze daarom „af-
geringe verl.azing allerlei kleine organismen ontstaan

kan hier met recht verbaasdaktSdiertjes". Men kan hier met re«i
staan over de eigenaardige jirocven (lie men zooal
nanr na deze ontdekking maakten velen er een sport
van.'allerlei stoffen en zelfs voorwerjien „al te trek
ken" en dan te onderzoeken wat er aan leven ont
stond. SI Ofselioon de Engelsclie pliysioloog W.
Harvcy reeds in 1630 verkondigde: elk levend wezen
komt van een levend wezen, de wonderlijke afgietsel
diertjes sclienen weer evenzoo veel bewijzen voor het
tegengestelde, dus voor de leer der spontane generatie
of abiogenesis. Eerst in 1860 toonde Pasteur de
groote onwaarseliijnlijklieid aan van de ontwikkeling
van levende wezens uit doode anorganiselie of zidfs
uit doode organiselie stoffen. SI Hoe komt dan al dit
leven in de aftreksels,^ el. heel eenvoudig, door de
lucht. Een goedgekookt aftreksel, afgesloten vaii de
lueht bewaard, zal volkomen vrij
blijven van eenig levend wezen. In
de lucht zweven n.1. niillioenen spo
ren van bacteriën en ])rotozoën. die
slechts op (H'ii gunstigen voedings
bodem behoeven te vallen om in en
kele uren weer na een toestand van
schijndood volop te leven. Droogt
hun milieu op, dan omgeven ze zieh
met een dikken wand. ze ka])selen
zich in en zijn aldus bestand tegen
allerlei schadelijke invloeden van bui
ten, waarvan uitdrogen natuurlijk de
voornaamste is. S3 Met zijn zelfge-
slepen lenzen slaagde Leeuwenhoek
er zelfs in bacteriën te zien. dus de
kleinste met bet mieroseoop zicht
bare organismen. Zijn er na dien tijd
1102 kleinere levende wezens Indvcnd iicworden? SI
Daarvoor eerst iets over het mieroseoop. Ofschoon de
tegenwoordig gebruikte lenzenstelsels nauwelijks uog
verbeterd kunnen worden, is het toeh niet mogelijk
deeltjes kleiner dan l>aeteriën hiermee op de gewone
wijze te zien. Ook in de toekomst zal het niet mo-
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lijK zijn lenzen te
maken waarmee dat
wel zou gaan.De grens
van het niieroscopiseh
zien is n.1. reeds lang
bereikt. Dit komt om
dat de golflengte van
het licht een grens
stelt aan het oplossend
vermogen van het
microscoop: deeltjes,
die dichter dan een
halve golflengte bij
een liggen, kunnen
met de gewone objec
tieven niet afzonder
lijk gezien worden.
Het aanwenden van
de zgn. inirnersie-olie
beteekende een be
langrijke verbeteiing.
Door den hoogen bre
kingsindex van de olie. tusseh.en prae])araat eu ob-

jeetief gebracht, wordt de golflengte
van het passeerend licht kleiner en
daardoor bet o])lossend \ermogen
orooter, S3 Om de aanwezigheid \an
nog kleinere deeltjes na te gaan is er
het ultramierü>eoop: hierdoor ziet
men de deeltjes als liehtei.de sehiji-
jes op donkeren achtergrond, maar
het is onmogelijk den eigen vorm van
deze deeltjes waar te nemen, zooab
stofdeeltjes in (m'ii liehtbundel ook
het voorkomen hebben \ an lichte
punten, veel grooter dan ze in wer
kelijkheid zijn. SI Met het ultraini-
eroscoop kan men nog de aanwezig
heid eonstateeren van deeltjes van

250000 itim doorsnede'. S! Dan is er
een instrument, dat wel even

worden, en wel bet eleetroneiimiero-
taat van wording wrkeert en 0}>

aarsehijnlijk zal

1 '

nog
Vermeld mag
scoop, dat nog in
geheel andere principes berust.
di
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t in de toekomst een belangrijk hulpmiddel be-
teekenen om nog die])er in de wereld van het kleine
dooi te dringen. Dan zal ook een antwoord geL'cven
worden o]) de vraag of er wezens Ix^taan. kleiner
dan baeteiiën. SI el bestaat er reeds een \ernioeclen
in dit ii(bting. Sl De laatste twimig jaren heeft men
iiamelijk steeds meer \irusziekten leeren kennen:
deze ziekten worden \croorzaakt door een stof di»'
vele eigensehapneii vertoont, ^^('lke kemmn-kend zijn
\ ooi u t k\tn. toch beeit men 110:1 niet een ef
louw uit afzonderlijke levende organismen kunnen
aantoonen. Sl Door Btwerinek werd deze stof
noemd: „contagiuni vivum fluidiim" (levende im*
sinctl,.,,,],. vloeistof). cc, leven,!,, cloeistof. ho.'
vreemd klinkt ,lit! Miss,!,!,.,, zal l„.l „Itra-ultnf
„.eioseoo,, van ,!,. tneknn.st „.ilossine val. ai'
; ® ittlei.lik staan we n"
llel-iiken "'"''"*'ecoo], ,lr„|,|„.l slootwater
z 1 o,n .; -.M !" te z.ien kni?t/..d onp.twajt,.!,! v,.,,!,.!,] „„„„ „„„.„elva"

er..ooT;;,' ttileenl„op,.;,le vomtf^
nroto^- ''ieHlt "|> 'le SSTOotstean1  111. de aino,.l„., l>antnif,.l,li,.,.|je (Parama'"
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amoebe '
den, iets waarin ze niet ondtn-doen voor
of Guineesch biggetje. S3 De
een slijmerig klompje protoplasma, dat
zaani voortbeweegt door bet uitstulpen
voetjes"; hierdoor verandert het voortduren
van vorm, wat in den naam amoebe tot
uitdrukking komt (het is afgeleid van
een Grieksch woord dat Avisseling be-
teekent), en nog duidelijker in den
Duitschen naam eehseltierehen .
SI Door zijn ontdekker is bet be
schreven als de ..kleine Proteus ,
naar den gelijknarnigen zeegod uit de
Grieksche mythologie, die zich in zeer
veel verschiHende gedaanten kon ver-
toonen. SI Met deze schijnvoetje
kruipt het diertje rond over waterplan
ten, maar tevens dienen zij vooi de op
name van voedsel. SI Het protoplasina
omvloeit als het w are een voedseldeeltje,
zoodat men overal verspreid in de amoe
he voedselkorrels ziet liggen, vooral
schalen der diatonu

de K

-cën komen duidelijk

 hijn

deen

zijn
echte
,fdie-

^  amoeben zijn het pantoffel-
^ het mosseldiertje. Hier zijn geen schijn-

detj eer te zien, waardoor de lichaamsvorm vrij-
geworden is. SI Voedsclpartikeltjes wor-

kap ̂ ^hihts op een zeer bepaalde plaats in het cel-
deel^.hlyj^pgenomen, zoodat men van een celmond

Door een trilhaarband worden alle fijne
enke]^ ^^.haar dezen celmond gevoerd. Andere tril-
'dee ^ ̂ nen voor het zwemmen en zelfs zijn

pUt"

r, Jaiig-

«tn
ten

stevige, die fungeeren als pootjes; kier
en y tt het diertje rustig over waterplanten. S!
aapxy^'^tj.y'^i'^chillende functies, zooals voedselopname

hier dus speciale celorganen
^ve^j in tegenstelling met de amoebe; door deze
om^^^^^K^'fKeling zijn ze ook veel sneller in hun be-
allp ^ een springlevend mosseldiertje biedt daar-
drpp^ti Jk gelegenheid tot een rustige beschouwing, in
als l^hej^Hijke richtingen schiet het door den water-

A kotst tegen een w ierdraad, springt opzij, en
^n eindelijk eens even stilligt, ziet men dui
delijk de trilharen die kleine wieren en bac

teriën naar den mond voeren. Bij dit
mosseldiertje tr-eft men ettelijke cel
kernen aan: twee groote, die meestal
door een draad samenhangen en en
kele kleinere, welke hier tegenaan
liggen. SI Als men een pantoffeldier
met de microtoom in fijne schijfjes
snijdt, komen nog bijzonderheden in
bouw naar voren, die getuigen van de
bijna ongelooflijke fijnheid, welke de

structuur van zoo'n cel kan bereiken.

De huidlaag b.v. is al bijzonder gecom
pliceerd. De trilharen staan ingeplant in
het midden van regelniatig-zeshoekige
trechtertjes en zijn onderling verbonden
door een net van ragfijne plasmadraden,

^ir.'^^menwerking der ciliën verzekeren. Boven-
diep h
hid

te zien, ppj

Jlict

is aan den omtrek een blaasjt ^ ^
zamerhand in grootte toeneemt. .''IV
sprin£t en zoo den vloeibaren
stuwt; dit is de kloppende vacuMe. lic ^
dingsorgaan van de amoebe. S! t niie
gaai al heel eenvrnulig: het Foto,ye ,,l
zich in twee stukken, the nog ntlot
elkander in verbinding hlijveti ^'*^.ten
prot„plas„,a-l,rng. SI Deze . eel.ng ie '"AA.oO'I

^  ' kern. die maar
.is

S3

een deeling van de
speciale kleuring te zien

zeltJ^pmaai — <. ,

S3 Vele amo^^|d p)p tie

t-

wonen in kunstige buisjes
hierin steken de scbijnvoetjes
afb. zijn enkele behuisdeafb. zijn enkele behuisim zuy.>

door

vn....^ ,
Arcella. het horlogeglasiliertje, < n
deze laatste ontstaat het huidje I ^eKo ̂  JT'

„v.k .1. .etbarc deeltjes neemtmanier: met de eetbare deeltje,
neenit dc^jc

dkoi

amoebenmanier. dus ove
ook fijne zandkorreltjes

een of meei' p-
naar buit p ^

zoetAv a t eram oebG p '^^ï-d
on<^
iet

Bij
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de overtollige voedselreet™ weer
le
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b%en hier liggen huisj
i^ubstantie. Zoo ontstaat :,,ren v,
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^
Wartskorrels. In de ""Ihoene^i vad^jd^'j^gen

\
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A

,,.n deze ainoehetihnisjesedenis hebben w - crpatieen'^
tigste en fijnste vormen innen w'^ ̂
bonwd; zelfs hoog in de herg.-n
aantreffen, eens gevormd tlo»--'■« '"f yefl
idferen en radiolariën uit de ocean

O O

dier>t-
J ^ s

KEX KLOKniERTJE. C.IRCHI SIVM
DIT IS EEX ]-()RM, WAARIilf EEXK.E DIERTfES
TOT EEX KOLOXIE EREEXK.D BLIJ\'EN. HET
(iEI'ERFOREERDE KOLELTfE ERACHTER IS EEN
ZOETWA TER-ZON XE DIERTJE, CLA TH RULINA,
IKl.-Iffl'.-lA' AMzlA' ALLE RICHTINGEN SCHIJN-

VOETJES UITSTRALEN
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SI Het klok-of trompelvormige lichaam draagt aai
den bovenkant een krans van trilharen, die rlnr.i
h

aan

doorun regehnatigen slag e(;n draaiende hewe
veroorzaken, waardoo,- allerle'

l
het water

d

ging in
Jnedsel-

buitejs

XV' I.eb'x'n "11 -loeni
djng^^""^nn* ̂  , oorkomciuh-

T t.3n snr,.M.;fre vnnl ̂  ̂

f('k

ht
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eeltjes naar den mond govoej-a ' nndsel-
iiinsUi aanraking of schok tre^^ zipi
fin snel schroef vornim samen, n , , ' ,^h hi:i

e sitex cti j ̂

(

•Jpsom

Sho-Ëcl,,hebbl'l^'lT''"!
bovendien tot een bolbitje Jiannj'! t'n ^
steelde inf'usoriën kunnen alle^| getrokken- ^ ^h vel
water mei e(m dikke grijswitte i ^ Voorwerin^ll . ge-

ininsK

seinsnel schroefvormig
manier van het gevaar ver\vj-,
bovendien tot een bolhitje sanov ^

1

zullen nu ook enkele veel gjng hedekknt^ ̂  het
.  j lantenb(?schouwen.S!!^^^ ̂ "niende e^hs We
een afb. op blz. 570 erdtele honien op
voor, die door luU liezit van giaoidhieeën
eliroinatojilioren tot de jilantc^ O-niug
kend kunnen ̂ vorden. In het

celliii:

s in enkele korte
vrtrmen kunnen

trtdck''" ■sommige J , p.,- ('eneelligeu. Het is vrijwel
hcspri'^^^'" uit (Ie tver<d< ^ oMuzieht te geven over
ünni"b'''^hk in kort
de tall""ze voriiien slootwa
p,,n a^i^treffen in

"bsoinming
1)0

wezens, die men
slootwater; een der-

nut■r weinig

e alle lezer- warm aanbe
1  t tnieroscoop te gaan zitten.!^!' 1^'"; fiOi jHoeite te xerkrijgen: water

veK'H 'al .ni^'', dakgoot ih'.-noods. ol mtzonder Oh (h (ren bloemen g<

een

interessan t
r-

ate

taan heb-
le\ t'n>\ <>r-

aarin een^r" r 'mre beschouw iiiii dubbel en

eellulose-jiantser is een groet,
zieli twee trilharen bevinden;
ten, die het pantser vormen, zj-^ pla-
lengd tot langt; horens om het Vc^-.
in het water gemakkelijker tr h-,

§3 Beroemd door liim sierlijke
schaaltjes zijn ook de diatoni^^^.^^el^^^m.,
groote menigte de zee en het bi tie m

Uien, die

bew onen. Met waren harstocht i^nwater
door vele liefhebbers deze ^^'orden
ten der natuur verzameld. In
herfst kunnen diatomeeën zich zqq
saai ontw ikkelen, dat steenen arideresaai omwiKKeien, uai sieenen andere

^  ,,.V..|,7:7-;.V lo,. k
gc7'f /irr77/',s/- ,'■ -<('']^)PESMrS; , -'AeV/.. ,

■J.fllE" TRVM 7'

 , ,aine Dit v
voonvcri,..,! m .loten <'n In-ke,, jitbe b> heb^fv, "Ü"" "" eU"^
slijmlaag bedekt zipi. Een stukje slijm ter leek i" d^kslijm ter ^^11 leek V keimi-
van een speldeknop bevat reeds ve
deze prachtige plantjes,Groote
massa's diatomeeën uit fos
siele diepzeeafzettingen
xvorden in de indiistri(
gebruikt, b.v. bij de dy-
namietfahricatie en
voor isolatiemateriaal.
S! Een afbeelding op
deze blz. laat, behalve
andere stoffijne xvier-
soorten, een eveneens
veelvuldig voorkomend be
w eeglijk ])lantje zien: Eiigle-
iia

lang zwwephaar voortbe

,c-

a  iiridi. ,labieh„,et;e„
lug zweephaar voortbe-

leduizeiide" ,,M^kt. Het l" ^!u <ree
'Afdeden. /d3 piui,

biêf, palm
l)()OH 11. F. Tl 1.1.KMA

E tegenstelling: ..riet-lnet
kent iedereen. 13e biet \Nordt
ijj ons land finantieel op di*
het'O geliouden. Met de riet

die jtTgens in de ^^ eretd op zoo
Vinocren tran ^^^itwikkelirig als die van
T  t t ook daar met ont-java staat, i moeilijkheden te kampen
zettend gtoo^^.^^ geval. Fir zijn bon-
heeft. is dit ^(lorden niillioenen guldens
derden Pb b gegaan, maar o]) geenerleiverlotP^^^ van Holland uit gidioljien.

dt a heeft op J a\ a ontevreden-
aan mij om als vidslagen
oud-lndisehinan. die \ <>or

PARIR:;;^^
dviMÉEEEk kh; ekn I diï-b/G E

iv,. <- RLMO\j^h: 'J i
Deweegt; en een op blz. 571 lüke-•en sikk,.Ivor„ng wion Clo^'j de/.e f kk<"l ^

/.^vart^^ band, die niiddrn lift tn Tl,oii
is de ehroniatophoor; juist /vUPboleii)^ ^sC
de heide groote vochtholttb^ i te ver Voew, ^ ,

TT ..n. ^ iiieerEeiieelligkern zichtbaar (.. 03 net zou
zoetAsatevwieien op te noc^^k. zoo
komen ook buiten xvater b.ykende groene aanslag, oji '^^^^pude korstiuoss'^"''

Wieren

het be-
kogel

wieren; en de overal voorkob^-;:^^ men'^'^'' '"5
wieren im zwamdraden door^'^'"' ,,,.o.en M ^
van symbiose (mutiialisme) k^b "^pree
i

tesoog do booge riel-
uimen ziet wuiven, de
witte schoorsteenen der

fabrieken uit het groen
omgeving oji ziet

rijzen, die de zware
zakken suiker door
hard werkende .ja\a-

nen de groote goedangs
(jiakhuizenjziet binnen

dragen. om ze hergen-
lioog O]) te stajielen. doet

bet me pijn te weten, dat
die schitterend georgani
r-eerde industrie, waarmee
duizenden, ja honderddui-

^p'iiden. op den rand van den
huu brood >P '''' tropen naast suiker-

b^ '^taat! S3 ^tdher leveren, is w einig be-^etid. zijn. suiker van den arèiipalm.
-.goela-arèb j)e stroop erx aii gemaakt, is

bbi ha- Indischiim"^^ rinaak emi lievelingskostje,
vooraj aromatisil" i\aast den arènpalin lexeren
siiikoj,. kindel ( b bekende klaiiperbooni);

de kokosiialib ^ . m

'Ere:
E\P,E]K ZI( - ■ -".Ir.ll'

de 1
"bt blaren en de nipa-i

mmers van symbiose als orgaiiisnien sa„i(>n-
leven en elkander hierdoor hellbbi bi den strijb] om
het bestaan; de xvicren zorgen ibii vooi de bereiding
van organisch voedsel mot behulp van hiiu blath
groen, iels waartoe de zwam rdel in slaat is, en deze
laatste neemt water op met daarin opgeloste voe-

Kro<*it.3<'<l.T- '1"" "l'-t K.P.Mde
ze,

pahii

ilie
ivep

is^bote rivieren van Pbrneo heelt l)e\ aren. kent
bipavelden. waai' de lange blaren van dkn

Mis l seliijnbaar stanilooze boomen ojirijzen.^e lieii heeft bij er wel eeiis op onaangename wijze
^  "bis giuiiaakt. Vi anneer de kronkelende rixiei'"bt haar vaak smalle vaargeul wordt opgevaren, ge-
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beurt het een enkele maal, dat het sehip bij onaun-
stigen waterstand of stroom den neus in de Sba
steekt. Erg is het meestal niet, want de boot werkt
er zich door terugslaan met de schroef wel uit maar
de zwermen muskieten, die overdag in de blaren k
schutting zoeken, overdekken het heele schip De
hutten raken er mee vol en dat is heelemaal geen
pietje, want ze allemaal verwijderen ia onmogelijk
en dan 'toren ze den passagier in zijn nachtrust. Voor
zoover my bekend wordt het sap van den nipa alleen
in VVe^t-lNw. Gumea als drank gebruikt. §Q Evenals
dit met de andere genoemde palmen het geval is
verkrijgt men het sap door de mannelijke bloemtros
gedeeltelijk af te snijden en het er uit loopende vocht
op te vangen Het meest xvordt de plant echter ge
bruikt om de blaren. Hiervan wordt de „atap" (dak

bedekking)
g e m aakt.
\ andeheel
jonge bla
ren worden

de „daon-
roko" ge
maakt (da-
on = blad;
roko is af

geleid van
ons roo

it en). Ze
vervullen

de rol van

sigaretten-
p a p i e r.
Wellicht

heeft de

groote op

leving dei-
sigaretten
industrie

op Java
hierin ver

andering
gebracht.
Misschien

ook is de

i n h e e m-

sche bevolking door de groote armoede, waarin ze
tegenwoordig verkeert, tot de oude gewoonte terug
gekeerd. Vooral de arènpalm dient voor de berei
ding van suiker. In de buurt van Palembang zagikde
wegen kilometers lang met die palm begroeid. Het sap
van de arèn wordt veel gedronken. Als het korten tijd
heeft gestaan, wordt het door gisting zw ak alcoholisch.
In de streng Mohammed aansche omgeving van Palem
bang wordt het sap niet gedronken, maar dient het
uitsluitend tot vervaardiging van suiker. Op bij
gaande foto ziet U een arènboom. Het geluk diende
me, dat ik in de Toradjalanden van Midden-Celebes
een alleenstaanden boom kon fotografeeren. ik zeg
geluk, want steeds staat de palm tusschen andere
hoornen en heesters, zoodat ze dan op e^ oto
goed uitkomt. Bovendien stond de zon zoo, dat het
licht precies op de bloemtros viel met de er ondei
bevestigde bamboe, waarin het voc t woi t opg
vangen. Merkwaanlig i' het, (lat alleen cle
bloemtros getapt wordt. Op de foto ziet men de
vtouweUjke bloeiwijze tusselien de bladeren, de

/

ELKEX DA/, WDKDr BI! HEI' AEIABDEX I'.I.V
DEN K/B<()S1'ALM EEX SCHIJFJE \' A X />E BJJ) EM-
STEEL A FC, ESXE/>EX. DAABXA iroA'/lV DE. El.ESCH,
ii'.d.iA/.v HE'E \-()CHE WORDE f)/V,/•;i'.I.Vf;/-;.v, i:r
OXDER CEPEAAEST. ZÓÓ MET l.Al'l'EX OMWIK-
KELD, DAT' ER <,EEX .M/EREX E\ DE El.ESCH

KCXXEX RRI TEEX
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DIT BAMBOE, W.-I,-IA/.V HET COCHT C AX D EX A RÈ.X F AI.M WO RDT
OI'(,E.VAXC,E.X, HAXCr OXDER DF.X BAMBOESTEXCEL EX WORDT

\-ASTC,EHOVDEX DOOR ROTTAXS

nelijke er onder. Door middel van een lange, op be
paalde afstanden ingekeepte bamboe, die stevig is
vastgemaakt, klimt de eigenaar naar boven. De man
beklopt tegen het opengaan der hloenien den steel,
tot hij goed week en murw is gewmrden. Het schijnt,
dat dit het uitstroomen van het vocht bevordert. Is

hij hiermee klaar, dan snijdt hij den steel tot dicht
onder de kolf af. Nu hangt hij er een bamboe onder,
die hij zoodanig met rottans bevestigt, dat het vocht
er in kan loopen (zie de andere foto). Gedurende
eenige maanden kan hij tappen. Van één boom wordt
uit de verschillende bloeiwijzen ongeveer 1700 liter
sap verkregen. Die hoeveelheid levert door uitdam
pen — 150 kilo suiker. S! In de Molukken wordt het
sap weinig gebruikt, omdat de menschen het niel
lekker vinden. Daar maakt de bevolking er door
gisting wel azijn van. Ook vervangt het gistende sap
onze gist. De ,,legèn" (zoo noemt men dat sap), is
vooral bij huismoeders van afgelegen streken welbe
kend! SI Ook de kokospalm (de algemeen bekende
klapper) levert suiker-houdend sap. Op Babhar zag
ik een jongen klapper, die voor dit doel door den

EEN A LLEEXSTA A XDE A RÈXT'A L.M IX EEX TYPISCH LA NDSCHA P
T'-1.Y MIDDEX-CEIHTBES. DE CROUWEI.IIKE BIMEMTROS ZTT TUS-
SCHFX DE BLADEREN, DE MAXXEI.ijKE LAC,ER. DEZE WORDT
4FGETAPT LANGS DEN BAMBOE NAAST DEN STAM BEREIKT

DE TAPPER DE BLOEMTROS
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eigenaar aciii een lielIiel)])er was verhuurd. Elk«ui das.
leegde diens zoon 's oehlends en 's avonds de l'I(\seh.
waarin liel sap wcnal opgevangen. Telkens als ze
leeggesehonken was. snee(l hij een klein sehijfje van
den bloemstengel af. Deed hij dit niet. dan zou het
vocht er niet meer uitvloeien. De steng(d was evenals
bij den aren en den nipa eerst murw geklopt. Ik vas
heel blij. dal ik een jongen boom kon (btogral'eeren.
^vant het is gewoonte, dat er alleen oude boomen

orden afgetapt. Ik trol op Babbar een oiulen.
grijzen heiden ' aan. die min oi" meer berucht vas
om zijn groote zueht tol ..sagoewer ". Zoo heet de
drank daar en elders. Met zijn heelemaal nog niet
stijve beenen klom hij elk<m ochtend in de klapjiers
om zijn huisje. En dan zong hij dankbaar en voldaan
over het gesmaakte genot het hoogste lied. Het was
een eigenaardige gewaarwording in j)jaats van vogels
een onzichtbaar menseh hoog in de lucht de vreugde
oyei zijn zorgenvrij bestaan te hooren uiten. §3 (^p
Tiinor is de lontarpalm de suiker|)rodueent. Een deel
van het jaar houden velen — ik me<m dat dit vooral
de bewoners van het dichtbij gedegen eilandje Roti

de bei-eiding van suiker bezig. Hun
heele hebben en houden hangen ze dan aan eam boom
op. Uit de foto blijkt, dat hun inboedid (het is die
van een heele familie) zeer beseheiden is. De palm
wordt beklommen en de bloemsteed oj) de gewone
wijze bediandedd. Het er uit loopende saj) wordt o])-
gevangem in een er onder ge})laatst emmertje van
lontarblad. Op geregedde tijdem wordt het volle euu-
nuitje^ veivangen eloor een leeg. !)(> inhoud Asordi
111 'lorden potjes gestort, die op een i»rimitieven haard
staan. Met iiout wordt het sap ingedikt tot (>en

door ' .huil" M'rwijdeni. Daarna laat men het
koiiK'"''' jjj aiider\aatwerk uitkristailiseeren. &
ini»c(li^"^'^' ook wordt g<d)rujkt al>Dal \'a" tokk<dnmzi<dvinstrument. \er-
klankk"'^''^" j^-uke bijzonderheid,
meld ik

.f, OE STAD OP DE
7EVEN HEUVELEN

DOOH \l). SassKNEr Ap'
/inde"

o..l>
eeVoOvo<

w ( ike hu"

,j,,>ns(hen. die het zeer onaangenaam
Icii oj) een buitenlandse he reis iandgenoote'n"^"ontmoeten- Men kan. a jniori. dezen iiedem dit

' ^ ,..<>1 ni<" kwalijk nemen. Het ligt er maar aan.
})eweegi'edenen zijn. Er is bij voorbeeld

>>■ rotie reizigi"^' die om zeer siiobistiscln' redc-
een ^^^^.^p,.vad<'riandeis uit den weg gaan. Dit
nen yjch i'^ zonderling, maar daarom
zijn .^y aar — diep in hun hart schamen o\ ( r
niet jjnii herkomst. Wanneer dezulken in
het lui" Parij" ^ij"- dan zuilen zij b.\. iederen

oiieindiit veel charmanter, geestiger.eenbus-eo"^k' jJ^jpvaar<liger vinden dan welken der
beleeld* ' iY^,^j,,}-landers ook. Dit klakkeloos be-

Jj('t uitheemsche is ongeneeslijk en bet
woiitk"^^^ jjiocite hen \an het ongelijk hunner
loont "" „...nlicid te oM'i tuiü;en. W ant het feit.
voori"r -jjj Jjfwijst. tiat zij weinig of geen eigenlijk
dat zij (U dan i^ het onbegonnen werk te
karak"" rlw""^ kun dweepzucht i-. Sj Maar <_laar
bewijz"" '

V'' '
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Ls een aiidtit (aleojorie van dü-n men aller- beeld een bekend feit, dat de werken uit de school
lierkomsl kan ontzeg- van Giotto vaak beter zijn dan van den meester-zelf.. Ja. deze oinstandigiiei<l is juist oorzaak, dat zij, Wij waren stil blijven slaan bij een verrassend schoon

d

minst liefd
gen

op somnnge momenten van hun
reis. tol iederen prijs hun Neder-
landerselia}) verborgen zouden
willen houden. Dat gebeurt,
wanneer zij bet ongeluk hebben
een troepje reizigers uit de Lage
Landen te ontmoeten, die op een
merkwaardige wijze de onaan
gename kanten van bun milieu
van herkomst willen demon-
streeren. Die bij voorbeeld een
groot Zwitserseb station ver
wisselen met een huiskamer in
verjaarpartij-stemming en daar
om hun terug-keerende vrien
den uitgeleide doen met het
drenzerig-vervelend e: ..adieu,
wij móééten, ellekander gróé-
ten, adieu, vaart wei, tohót
wéééderzien." 01 ook wanneer

een groepje Rome-reizigers in
een willekeurig Romeinsch café.
de hoofden verbit door zoeten
Italiaanschen %vijn. „de klok
laten luiden", ofwel, arm in arm,

het tenminste nog eenigszins
nationale ..varen, varen, over

die baren" in beeld brengen. SI

' %

DE bladeree: I'.-I.V der lost ARP alm dier er
OOR OM ER DER RJ.ARKBOJ'EM IM.V EER r'.LV
BAMBOE OEMAART TORREEIRSTRUMERT I'.-l.V TE

rER\E\ ARDIOER

rieluik uit de school van Gen-

tile de Fabriano. De hoofdto

nen waarin het geschilderd was,
waren blamv, wit en goud. De
voorstelling hield een episode
in uit het leven van den ten on

zent evenzeer bekenden Sint

Nicolaas. Zijn levensgeschiede
nis verhaalt namelijk, dat er in
de stad van zijn inwoning een
vader leefde met drie huwbare

dochters. Geen van haar kon

Hj een bruidschat geven. Den
armen meisjes staat nu een leven
vol van zedelijke en lichame
lijke ellende te wachten. Sint
Nicolaas, die toen, evenals nu,
de wensehen der menschen gaar
ne vervulde, kwam ter hulp.
Maar daar hij niet wilde weten,
dat hij de schenker was, gooide
hij 's nachts het geld voor de
bruidschat naar binnen. SI Deze

geschiedenis staat op de panee-
len simpel-weg verteld. Zoo roe
rend eenvoudig van voorstelling
en uitbeelding als de vertelsels
over Sint Nicolaas, die ons vroe
ger in de lange winteravonden,

die voorafgaan aan zijn feest, werden gedaan. S! Ge-
Op zulke oogenblikken houdt
men zich in den versten hoek van het lokaal schuil
om niet voor medeschuldig aan dit merkwaardig — 1 i i, ^ .• +
soort potverteren te wt)rden beschouwd. Men denke king voor de oogen en een mc aa e rus ig
evenwel niet. dat deze

boeid staan wij voor het paneel. Het is een verruk

kunnen genieten. Maa
deze weldaad is kor

-

r-
t

van duur. Er komt een
school toeristen. Het
gaat klos-klos over de
marmeren museum-

vloeren. Jonge en oude
Engelsehen, bet noti
tie-potlood tussehen de
tanden geklemd, luis
teren naar den uitleg
van den gids, die bij
het groote paneel van
Giotto halt heeft ge
houden. Hij brouwt
daar: „Ladies en gent
lemen, this is a mas-
ter-piece of Giotto, the
best of the Italian paint-
ers". Daarna wordt den
bezoekers aangeraden
in de volgende zalen
goed op de ontwikke
ling van het schilder
kunstig perspectief acht
te geven. En voort gaat
het, vóórt voorbij de

an Giotto. Nu was dit paneel voortbrengselen der Middeleeuwers, die een minder

IR aarder potjes OESTORT, die op eer PRIMl
'EIIA'ER II I IRD STAAR, (.ESI'OORT MEI' HOUT. .iLDUS WORDT IIT'.T
sUIR ERIIoii'ERDE SAP IRi.EDIRT, ZOOLARC,, TOT R A E ER 10 ER TIJ D

ST-I.l.y DE SUIKER l'ETR RI S'T A LEIS EE RI

3 Vele malen

euvelen nationaal-be-
perkt zijn. Deze en
dergelijke hebbelijkhe
den vertoonen de leden
van allerlei naties in

den vreemde. En mis

schien zijn zij wel een
oubollige reaetie op ai
de musea, kerken, mo
numenten, kortom het
vermoeiend veie dat zij
dagelijks af te werken
krijgen, wanneer zij met
groote troepen tegelijk
door de bezienswaar

digheden heen worden
gedreven. Op__een
morgen waren wij in
een der eerste zalen van
de \aticaansche Pina

cotheek, waar een unie
ke verzameling Middel-
eeuwsche religieuze
kunst is tentoongesteld.
lu het midden stond
„het" pronkstuk van
de zaal. een groot werk V
werkelijk niet het innoirte. noeh
van de verttatneiine. Aan .Ie., «an,
lende kleinere paneeleii en linken. < i, m,
mooier en belangwa-kkender waren

IIJ:I EAP worde

Jle

tekst en uit-

t is bijvoor-

opvallende plaats hebben gekregen. 5
zijn wij getuige geweest van dezen
Ie", die telkens maar aanleiding van hetzelfde „mas-
tcT-piece of Giotto" en in dezelfde woorden werd
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lierliaald. Toen wij (l<' zaal vcrliclcn om ons naar
de volgende Kï l)(^g(^ven, wanm ons rtnnsLens vjer
eseadrons loerislen voorbij geinar(die<'rd. S! Arme
toerislen! Ik kan me voorslelleiu dal liet moei ijk
anders gaal, wanneer men aan zoo velen Iegelijk
en in zoo weinig lijd de werken ck^r meest belaam-— waarbij dan niet (;«ms altijd de beste k( uze
is gedaan — wil laten zien. Maar zijn zij daarom
minder lieklagensw aard, wanneer zij gwhvongen
worden met zulke groote brokken tegelijk de bis-
torie der beeldende kunsten te moeten slikken? SI
Het is hier in de Musea verlioden zonder verlof te
eoiiiëeren of te fotografeeren. Uiteraard worden bier

^ ^ . !• 1 1 . 11 -.1..! . .. l. M ,1 . .V»-.
eopii'iui vervaar!rdigd door alliM-lei schilders enve< - ^

„i,.l p.«|,lon-nl,.n l"" ' v,.,-tan.lip.
barbier en boiidenl amb i .

urén? Ik .af! ffnlukkif! n.m„- Ikwaa opg.-wond.-.. als ia,na.nl ,hV aan s. l.a, fiavcnnlanheeft. SI Maarinochl.Anial vaalnval l.nikrn , , n |,i.
het kantoor daad dil tv.d. Ik vond hal dan volffandan

li('t Milinis 111 liet
moe.'-ten en

ochtend in lievige ojiwinding
ze

vond mijn
♦Milde. De

scliildiM-essiMi, die daarvan hun beroej) hebben gi
maakt. Zoo zagen wij in de Sixtijnsche kajieU in
de scliaduw van bet .bmgste Uericbt van dim ge-
wvldiMiaar Micbel Angelo. een kleinen grijzen schil
der, die bezig was o]) ver
kleinde schaal een der fi-
guriMi van het plafond na
te schilderen. Hij gebruik
te daarbij een verrekijker.
TelkiMis richtte hij dit in
strument op den profeet
van zijn keuze en pen
seelde dan ijverig verder.
SI Op de banken van de
kapel zitten bezoekers
met groote spiegels op
hun schoot. Zij doen dit
om niet voortduriMid met
het hoofd achterover naar
bet plafond te moeten
staren. Zij buigen zich
aandachtig over het spie
gelglas, een scherf verge
leken bij de enorme, w eid-
sche schepping van den
reus Michel Angelo, om
gedeelten van zijn werk
op te kunnen vangen.
Jammer ^iMioeu" is in deze

"  V

dagiMi de helft van de
hooge kapel gevuld met
steigers, die dienstig zijn bij de restauratie van het
plafond. het<reen met de meest moderne middelen

S/AT MCOLAAS W ERPT GELD

'-■-Jei:

T J OOR EEN BRL IDSCIIAT I.\
EEN IIVIS. WAAR DRIE DOCHTERS ZIJN

(Mitlilt'lrc'iiicscli />ii;i<'i'/ »/.' <ii' ScJmnl van CrnlUv de Faliriano)

dcM' huidige restauratie-techniek wordt volbracht.

DE DAGVAARDING
(Slot vnn blndz. 567)WE moetiMi maken dat we wegkomen. Ze zal

ons nog vermoorden", kreunde Bill en bui
ten: ..Zag je die grijns van haar? Ze lachte
ons nog uit ook. Heb je ooit zulke zenuwen

gezien? ' §3 M e doorzochten alles zoo goed we konden.
Het hnis had maar één verdieping. Bill liep er omheen
(Ml keek door alle vensters naar binnen. M e inspee-
teerden sehuur en stal en waren vrijwel zeker, dat
Lutkins (M- ni(4 was. Hel was bijna tijd voor me om
te maken dat ik den middagtrein baalde en Bill
reed me naar het station. Ond(MAveg naar het dorji
maakte ik (m- me weinig druk ovmm- dat ik Lutkins
niet gevondiMi had. Ik ging te zcmm- op in gedachten
over Bill Magnuson. Ik dacht cr zelfs over naar
New Mullion tiMug te keeren om daar de advocatuur

proces zou sjioedig gewezen w(ird(Mi.
zoud(Mi Lutkins hebben, ik was e(Mi
schande voor het kantoor. Dien morg<m
sehitterende carrière bijna een ontijdig
Baas deed van alles, behalve me met zijn band(Mi
te lijf gaan (mi bij legde bet er tamelijk dik op dat ik
misschien beter pohhM'jongiMi kon w(ird<Mi. Ik werd
naar New Mullion teruggestuurd (mi nu zond(M) zc
iemand met me mee. die Lutkins kiMide. Dat >pcct

me nogal. v\ant nu zou
ik niet luMM'lijk niet> kun-
iKMi do(Mi met Bill Mag
nuson. Toen de trein
te New Mullion stilhield,
stond Bill Magnu>on op
het jierron. dicht bij zijn
vrachtwagen. Het merk
waardige was echter, dat
die oude draak. Lutkin>
moeder, daar met Ikmu
stond te praten. tMi ze
maakten geen ruzie, maar
lachten. Sl\ an onzen cou
pé wees ik hem d(Mi mee-
tj[ezond(Mi khuk (mi mom-
pelde in mijn pMigdige hel-
(hMivcM'eering: ..Daar Indi
je nu e(Mi prachtk(M-el. een
echte mani" ..Heb je
'ni gisteren bi(M' gespro
ken?" vroeg de klerk. Ö3
..Hij is den heehMi dag
bij me geweest".S3 ..Hielp
bij je soms Oliver Lut
kins te zoek(Mi?" ...Ia.
hij heeft me flink ge

holpen!" SI ..Dat zal wel! Hij is Lutkins zeil !" Sl
Maar wat me werkelijk kwetste, was. dat totMi ik
de dagvaarding beteekende. Lutkins en zijn moeder
laehten alsof ik een aardig jongetje van een jaar
of zeven was en vriendelijk bezorgd vroegen ze of
ik niet naar bet huis van een kennis wilde meej/aan
011 een kop thee drinkt^n. S] ..Ik heb hun van je
verteld en ze zijn gek om je te zi(Mi". zei Lulkin>
vroolijk. ,.Ze zijn zoowat de eenig(Mi in het dorp.
die je gisteren niét gezien hebben".

GAMBLTTA, de Lransche minist(M pr( sidtMil. w a> door
zijn vroeger levmi gcMlwongcMi. nog al immi- giMmMunl
gezelschap te onlvangiMi. dat niet ^i^mmL naar den
smaak der nhniwe vriimdcn was. di,> bij trachtte te
Nvmncn. Op zekeren dag nam aan (mmi lunch bij hem
<'V'ihooggcp aatst ing(Mii(M,r (IimJ. die bij het alscluMil
"i,-t kon Iiaiai™ ,,,, l, „Ik ,ft,,.lu „„k,-,,-
'dik heusch. dat ik me in het
<le \eertig Roovers bevond".
H^ijtig: -.Ach. wariMi het

h(d \ an Ali Baba (M1
M aarop (,ambetta

er maar wcM-tio !"


