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DE BONTJAS^
DOOR W. S. PoRTERToen „KEI" Brady ingiepalmd werd door Moliy

McKeever's biamv-zwarte oogen, trok hij zich
terug uit de ..Kachelpijp-Bende". Zulk een
kracht kan er schuilen in het aanminnige

stenimetje van een jong niei.sje.
De Kachelpijp-Bende ontleende haar naam aan

dien van een gedeelte van een stadsdistrict. ..Kachel-
Pijp" J^enaamd, dat een smalle en natuurlijke voort
zetting was van het district, hekend onder den naam
..Hellekeuken".
De leden van deze wel niet hij charter ingestelde,

maar in wijden omtrek bekende broederschap sche
nen hun tijd zoek te brengen op de hoeken van stra
ten, netjes opgesteld als lelies in een broeikas en
bezig hun nagels met vijltje of pennenies te bewerken.
En intusschen voerden zij onschuldige gesprekken
met ten oordcnschat van ongeveer 200 'woorden,
die den voorbijganger even onschadelijk en onhe-
l«^tngiijk voorkwamen als die. welke hij in zijn club
venier naar het oosten van de stad kon hooren.
De ..Kachelpijpen waren evenwel geen straat

hoek-ornamenten. wier taak bestond uit rustig daar
te staan en zich te manicuren. Hun ernstige bezit^-
heid bestond in het scheiden van de voorbijgangers
van hun g(dd en kostbaarheden. Bij voorkeur werd
dit bewerkstelligd met Ixdiulp van eigenaardige en
handige trucs, zonder oiizien mi bloedvergieten
maar wanneer iemand, die door hun attentii- vereerd
werd. weigerde zich op elegante wijze armm- te laten
maken, kwamen zijn tegenwerpingen tenslotte lo
staan op de vloeimap van een of ander politiebuivau
cian Avel in een hospitaalrewister.
Doorloopuid was de jiolitie op liaar qui vive voor

de Bende. En evenals de zilveren tomm van de nach
tegaal vernomen worden in de diepste sehaduw van
iet geboomte, zoo klonk meermalen in d(^ donkere.

'"Kid Kfludpijp het polilienuitje'Kid Brady beloof,h- Molly voortaan gmnl op t,-
zullen passen. Kul was hel ijdelste. sterkste voor
zichtigste ,ui suecesnjkste lid van de bemh- ovw,-est

k

l.Et sp,M-t de anderen ,ius. dat h.j voor hen ver-
opcn was. Zij acc,-,,t,-erden ev,-nwe. zijn
deugdzaam ievmi zonder ]irotc,^t. W ant in d<- Keuken
wordt het noch als oniiiannelijk. imcb als onb, tam,
lijk beschouwd, wanneer een joiigmi do,-t ua zijn
meisje hem raadt. Sla haar desiioo, > om imbics-
wille een blauw oog. maar alles en alles is bet met
verkeerd iets te dotm wat zij je vraagt te ,Ken.

Doe de kraan maar dicht", zei d,' Kid op een
avond tegen Molly. toen zij hem omli-r tranen
smeekte zijn leven toch te Ix'tereii. ..Ik scliei uit
met de bend,-. Luister. MoH. ik zal A\el maken dat
ik Averk krijg, en over een jaar zijn we getrouwd.
Ik zal 't voor je do(^n. zullen i-eri flat lu'bben en
een naaimachine en een geranium in t raam en zoo
fatsoenlijk leven als maar mogelijk is .

.,0, Kid", zuchtte Molly. met haar zakdoek het
poeder van zijn schouder vegend. ..ik \'ind het heer
iijker je dit te hooren zeggen dan dat heel New ̂  or'
van mij was. We kunnen oji zoo w einig gidukkig zijn .
Met iets als melancholie keek Kid naar de onberis

pelijke plooi in zijn broek en zijn glanzende schoenen.
,,De hardste klap krijgt d<- kleereiiaideeling . zei

hij. ,,Ik heb er altijd nog al van gehouden om et-
behoorlijk bij te loopen, wanneer ik kon. En je weet.
dat ik 't land heb aan goedkoope spullen. Moll. Dit
pak maakte me vijf-en-tachtig dollar armer en als
ik w'crk, zal ik niet zooveel duiten hebben om aan
den kleinen man met de groote schaar te geven".
„Geeft niet, Kid. Ik zal net zooveel van je homlen

in een blauwe jumper als in een roode auto".
Vóór Kid zoo groot geworden was. dat zijn vader

hem niet meer aan kon, Acas hij gedAvtmgen geweest
voor loodgieter te Iceren. En nu keerde hij (lerhaK,-
terug naar dit eerAvaardige en nuttige beroc}). Ewn-
Avei A\as hij maar knecht en het is d,' me,'ster-loo,l-
gieter, voor Avien de groote brokken afvallen.
Acht maanden waren even rusti"; en zeker ver-

streken, alsof zij in een tooneelstuk ..voorbijgegaan
Avaren. De Kid Averkte met zijn lood en soldeer, dat
het een lust Avas en zonder eenig svmjitoon van in
storting. De Kachelpijp-Bende zette haar piraterij
voort op de avenuen. deukte hoofden Aan politie-
agenten in, hield late voorbijgangers aan. vond
nieuAve methoden van A^reedzaam plunderen uit.
copiëerde den snit der pakken en de dassen van
Eifth Avenue en leefde A-olgens haar A\-(^ttelooze A'cr-
ordeningen. De Kid echteV bleef zijn Mollv solide
trouAv. al Avas de glans ook A an zijn nagels A ,'rdA\emm
en al duurde het een kAvartier. eer hij zijn das zóó
gestrikt had. dat je de kale plekken niet zag.
Op een aAond. dat hij bij MoIIa* kwam. bracht

hij een geheimzinnig pak mee.
..Maak eens open. Moll". zei hij op zijn rustige

manier. ..Dit is voor jou".
Molly maakte met gnHige vingers het pa])ier open.

IJ . aa 't, e, n kietH en de kaïmu* binnengesneld
Ivwam een watervalletje van khdne MeK,-evers, be
nevens ma McKt-ever met natte bamh-n van het
A aatA\ ass(-lien.

Vem- slaakte Molly ,^en gdh-tj,- <-n iets trrijzigs
omgaf haar. '

,  "7 T ' Mnllys nnnl,. u s,-v linl / n litv
bont te zi,-n. ..Eeht"
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Toen zij ̂ alleen waren, bemerkte Molly echter,
van gezoni
j/eliilr

Je bent een lieverd, Kid

Jc,emerKte iV

op

zei zij dankbaar

dat er een k e.n .jssehotsje van gezond veratand
de hooge golven van haar geluk dreef.

. ,Jk

, r 1 1 <3 T O 'liltl- Maa r is gmet vreesehjk duur? Ik heb dat gehoord"van bont gehad. Maar is grijs lam

aange-,  '"mi??" ""^«'-koopprullen bij jekmnen. Moll. vroeg de Ki.l met kalme vaardigheid.
Heb je me oo.t b.j een opruiming gezien ofnaar

de etmage^van een eenheidsprijzen-winkel zien kij-
ken. Zeg dat die jas vierhonderd kost en je bent er
niet ver van af. Ik moet mooie spullen hebben
En je ziet er tijn in uit. Moll".
Molly was verrukt, tot haar'glimlach geleidelijk

aan wegstierf en zij Kid recht in de oogen keek
droef en strak. Hij wist, wat elke blik van haar be-
teekende en lachte met een blosje op het gezicht
„Hou op!" zei hij, teeder-barsch. „Ik zei je im

mers al. dat dat afgeloopen was. Ik heb 't met ni'n
eigen geld betaald".
„Van je loon. Kid? Van vijf-en-zeventig dollar

per maand?"
„Zeker. Ik heb gespaard".
„Laten we eens kijken — vierhonderd dollar in

acht maanden, Kid?"
„Kom, schei uit'\ zei Kid, een beetje heftig. „Ik

had nog wat geld over, toen ik aan 't werk ging.
Denk je dat ik weer gerold heb? Ik zei je toch dat dat
afgeloopen was? 't Is tot den laatsten cent betaald.
Kom, ga mee 'n eindje wandelen".
Molly onderdrukte haar twijfel. Mooi bont werkt

kalnieerend. Trotsch als een koningin liep zij naast
Kid door de straten. De heele buurt van volks

straten daar had nog nooit grijs lam gezien. Het
gerucht verspreidde zich met fenomenale snelheid
en deuren en ramen tooiden zich met hoofden, be-
geerig om het prachtige bont te zien, dat de Kid
zijn meisje gegeven had. De heele straat was vol van
..Oh's" en ..Ah's" en het fabuleuze bedrag, voor
de jas betaald, groeide nog, naarmate zij verder
kwamen. En naast haar liep Kid, met een air als een
vorst. Op een straathoek stonden een paar leden van
de Kachelpijp-Bende. Zij namen hun hoeden af voor
Kid's meisje en zetten hun rustig gesprek voort.
Drie huizenblokken achter het bewonderde paar

wandelde rechercheur Ransorn van het hoofdbureau.
Ransom was de eenige detective van de heele politie
macht, die in zijn eentje veilig door de Kache prjp
wijk korr loopen. Velen mochten hem graag en nrr
en dan gaf de een of ander hem ook wel eens een
aanwijzing omtrent een zaakje, waarmee hrj bezrg was.
„Wat is er daar aan de hand in dre vroeg

Ransorn een bleeken jongeling in ̂ en felblauwe trrm
.,Ze kwebbelen ov?r "n beeetevel dat Brady

z'n meisje geo-even heeft", antwoordde de jonge-
man. ..sLmigen zejtgen. dat-ie er 900 doIIaT voor
betaald heeft, 't Ziet er ook fijn genoeg vom ut .
„Ik hoor. dat Brady al bijna ff" J""', ̂  L yu

ambacht weer uitoefent", zei de recberc . „
b niet meer bij de bende, wel? „en■Ja. hij werit", zei de ^euwe .run ..maa.^zej„
bwje some bezig met « „ "overeen metals loodgietersknecht komt met veel

vellen van Kid z'n meisje - jn bij een
Ransom haalde het wandelende J

-tille straat, niet ver van de rrviei. J
zijn mouw.

tikte Kid

,,Everr een woordje met je, Brady", zei hij rustig.
Zijn oog gleed over de jas van Molly. Kid, zijrr ouden
arrti-politie-frons op het gezicht, was met een paar
stappen naast derr rechercheur.

,,Heb je gistererr bij rnrs. Hetlicote in de Zevende
Straat West een lekke pijp in de badkamer gerepa
reerd?" vroeg Ransorn.

„Ja", zei de Kid, ,,wat zou dat?"
„Mevrouw's jas van grijs lam is te zelfder tijd het

huis uit gegaan als jij. De beschrijving klopt precies
met die van deze jongedame hier".

,,Loop naar de hel!" riep Kid nijdig. ,,Je weet
dat ik een eind gemaakt heb aan die dingen, Ran
sorn. Ik heb 'm gisteren gekocht bij —" Plotseling
hield Kid zijn woorden in.

,,Ik weet, dat je den laatsten tijd fatsoenlijk ge
weest bent", zei Ransorn. „Ik zal je elke kans geven.
Ik ga met je mee naar den winkel waar de jas ge
kocht is en zal daar navraag doen. De jongedame
kan met ons meegaan en niemand zal iets merken.
Dat lijkt me billijk, Brady".

,,Vooruit dan", zei Kid norsch en liep door. Maar
plotseling bleef hij staan en keek met een eigen-
aardigen glimlach naar Molly's ontstelde gezichtje.

,,Och wat", zei hij grimmig, ,,'t is de jas van mrs.
Hethcote. Je zult 'm moeten afgeven, Moll — maar
al had-ie 'n millioen gekost, hij was niet te goed
voor je geweest".

Met van angst vertrokken gezicht hing Molly aan
den arm van Kid.

,,0, Kiddy, hoe is 't mogelijk", zei zij. „Ik was
zoo trotsch op je — en nu zullen ze je . . ; . en wat
zal er nu van ons geluk worden?"

,,Ga naar huis", zei Kid heftig. „Kom, vooruit,
Ransoni, neem de jas en laten we weggaan. Wacht
even — ik heb — nee, ik verdraai 't — vooruit,
Moll, ga naar huis — ik ben klaar, Ransorn".

Van achter een houtopslagplaats verscheen agent
Cohn op zijn ronde langs de rivier. De rechercheur
wenkte hem om assistentie. Cohn kwam op het
groepje toe. Ransorn legde de zaak uit.

„Zeker", zei Cohn, „ik heb van die gestolen jas
gehoord. Zegt u, dat u hem hier hebt?"

Agent Cohn nam de punt van Molly's voormalige
jas in de hand en bekeek deze critisch van dichtbij.

„Ik heb", zei hij „vroeger in een bontzaak in de
Sixth Avenue gewerkt. Zoo, is dit grijs lam. Nou,
hij heeft zooAvat der —".

Pats! kwam de palm van Kid's zware hand op
den mond van den politieman neer. Cohn deinsde
achteruit, maar wist zich staande te houden. Molly
gilde. De rechercheur wierp zich op Brady en deed
hem met Cohn's hulp de paternosters aan.

„Die jas is dertig dollar waard", hield de politie
man vol. „Wat is dat voor een verhaaltje over vier
honderd dollar?"

Kid ging op een stapel hout zitten en bloosde tot
in zijn hals.

„Je hebt gelijk, kerel", zei hij nijdig. „Ik heb er
tweeëndertig dollar voor betaald. Ik zou liever zes
maanden gekregen hebben, dan dat ik t gezegd had.
Ik, die nooit iets goedkoops aankeek! Moll — m'n
loon kon geen echte torsen".

Molly wierp zich om zijn hals.
„Wat kan mij alle grijs lam en alle geld op de we

reld schelen !" riep zij uit. „O, lieve, domme koppi-
gerd, die je bent!" (Slot op bladz. 582)
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r» / ippderdf^cht van Bunschoten en SpakenburgrCl-^ DOOK W ILLY \ \> DEK TaK
diJjestaal er oj) deze

. C(* ^ r I , f

dal het üVt'i" liet aiaeiiH'en zeer av einijj:;
wereldZOOAL^ ^

ppn diii?"' ' " /,ridoni reaeerl ais met eenreseerbf " """A' ̂  e.. 'dat is do n.od.-,
flinveelcn gj Natuurlijk zijn er

zooals Parijf^ \ j^^^voonsters een uitzondering
oorden, ik nog niet eens van de
op dien regoi Jie in de binnenlanden van
geheel andere gebied lieerschen, of van
Borneo kij'^ooi^ voorbeelden van vrouwelijk neger
de merkwaar der iaatste jaren een paar
schoon, die iw afzakten om daar de slavinnen
maal naar de betrekkelijkheid van haar
der Parijselu jj^zjen: de lipnegerinnen en de
opvattingen - , j^^lge schoren hoofd rustte
dames, vni , ^ spiralen omwonden hals
op een centimeters lengte. S] Ook

St:rbrhuis kan men op simpele wijze de waar
heid van EinsteiiPs ridativiteitstheorie l(Hu-en inzien:
Pn ook in Holland zijn er nog verscheidene oorden
te vinden, waar het geen vrouw interesseert of de
rokken van den winter nu langer oi korter zullen
worden, en waar de conversatie op dit gebied, indien
zij al bestaat, in plaats van over .,ruehes" en ..plis-
sé's" over „kraplaap'n" en „boorniüUM'''n" gaat. S]
Van deze oorden zijn de twee dorpjes Bunschoten en
Spakenburg, die in de provincie lltrecht. vlak bij
de Zuiderzee — welke weliswaar geen Zuiderzee meer
is, maar er van daar uit nog bedriegelijk de allure van
heeft — langs de oevers van het stilletjes voortkabbe
lende riviertje de Eem liggen, zeker wel een paar van
de - • -merkwaardigste. Jammer genoeg zijn ze prac-

e zich van Eenibrugge af dwars door het eeu,.
weiland na het andere slingert en die eer-t Bun
schoten en dan S])akenburg aandoet: die dan dpn
Zuid erzeedijk o}»krui|)t. langs het zil\ erig spiegeipiid
oppervlak, waarop als oj) een presenteerblad emi
paar donkere visscliersbooten liggen, en die zich
dan. als hij den dijk weer afzakt. Aoortdurend niPt
kleine, elegante boogjes wendt om de boerenhoewn
met hoog opgestapelde hooibergen, welke vlak achter
den dijk bescherming hebben gezocht. S3 Ook op
die boerderijen, een heel eind buiten Bunschoten pn
Spakenburg zelf, worden nog de eigenaardige kiee-
d b( ) \ i'iigperdrachten gedragen, waarvan de twee
noemde onderdeelen. de ..kraplapjien" en de ..boor-
mouwen de tAvee meest typische elementen vormen:
maar in die dorpen zeil ojienbaart zicli de invloed
van de wonderlijke dracbt natuurlijk bet lirondigvt.
Geen enkele vrouw , geen enkel mei>je draagt^ pr
gangbaarder modes: in de ..modemagazijnen ziet
mt n neigens de jurkjes, hoeden, jumpert |es en andere
snuisterijen liggen, die overal elders de etalage^ van
dergelijke zaken plegen te sieren — him- pronken
achter de ramen de nieuwste snnfipv in gebloemdele nieuwste snuljes
l»atronen voor ..kraplappen" en de allerlaat-te ruiten

hoormouwvn".
)p (lat gebied i> Parijs

II' tel dan op dat \ an de oa eriijc
1 Hoe zou bel ambu- k

1  ,.ivi cipjupppii en (le ailerlvoor de nauwsluitende lijfjes en de ..lx
En wat betrelt de boeden — op dat »rcl
er nog minder
kl< eding . . ^ Kunnen in een

tiseh alleen per auto te bereiken, langs een weg,

OOK . waai ( ( kindeien tot bun dertiende jaar zomer
en winter door de komieke, met (xm randje wol om
zoomde hoedjes dragen, die de eenige s(X)rt ..hoeden"
zijn die men in heid Spakmiburg en Bunschoten
'  ̂ vant na dien leeltijd dragen alle vrouwen
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er kleine, nauwsluitende kan
ten mutsen, die ze zelf haken,
zoodat dus geen hoedenwinkel
van de leverantie daarvan zou
kunnen bestaan! ga Spakenburg
en Bunschoten zijn voor hen
die van dit soort dingen hou
den, werkelijk een openbaring.
Bunschoten ligt lang uitge
strekt langs de Eeni, waarover
zich een eindelooze rij van blin
kend wit geschilderde brugfre-
tjes spant, die zich kristaiïiei-
der in het gladde water weer
spiegelen. En langs den w ater-
kant flaneert vrouwelijk Bun
schoten; in den vacantietijd
kuieren tallooze rijen van groote
en kleinere meisjes gedrieën
of gevieren de straat op en
neer, het peuterig zusje van
één of twee ook al in costuum — tusschen
hen in. en onophoudelijk breiend aan dat onaf
scheidelijk attribuut: de echte ouderwetsche zwarte
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DE HAVEN VAN SPAKENBURG

burgsche bedrijvigheid. Aan de deuren staan de
vrouwen in troepjes te praten in de houding, die in
deze contreien blijlcbaar de geijkte is; en die al door

wollen kous. ga En even verder, er bijna onopge- kinderen van zeer prille leeftijden wordt toegepast
merkt in overgaand, ligt Spakenburg: rondom de met de handen breed en strijdlustig op de heupen,
uitmonding van de Eeni, die het kleine, natuurlijke Van het bruggetje af komt — o wonderlijk schouw
en ongelooflijk romantische haventje vormt, waarin spel! — een vrouw in de zoo volkomen uit een an-
middeu op den dag nog slechts een paar opgelegde dere eeuw lijkende kleederdracht op dat typisch
schepen hun bruine rompen en onttakelde masten moderne vervoermiddel van staal en rubber, de fiets,
liggen te spiegelen in het zwarte water. De rest gereden. Het hoort absoluut niet bij elkaar, die
vaart buiten rond. .,op zee" zooals het in het dorpje vrouw in haar kleurige kleedij, met de wonderlijke
nog steeds heet; van den dijk af kan men een deel schouderverbreedingen en de tallooze rokken — en
van de vloot in de verte zien liggen. Tegen vijf, zes dat zakelijk en rechtlijnig bouwsel van glimmende
uur komen ze dan allemaal huistoe; een lange rij stangen. Ze vaart als een fregat langs het haventje
van bruine, bolle zeilen vaart over den zilveren en verdwijnt, den dijk op, waar ze met haar rokken
horizon, en een voor een vallen ze het haventje bin- en haar schouderkappen driemaal zooveel wind zal
nen, dat zich vult, tot het tjokvol ligt met bolle vangen als een ander, en waar dan ook steeds vrou-
rompen en een leger van roerlooze masten zich af- wen in merkwaardig onelegante houdingen langs
teekent tegen de grijzende lucht. SI Om en bij het komen fietsen: van het paadje er onderaan gezien
haventje bevindt zich het centrum van de Spaken- lijken ze ongelooflijk manhaftig, zooals ze met for-

sche trappen aan komen
zetten; voorovergebogen
tegen den hier altijd heer-
schenden wind in, de
schouders breed onder de
schouderkappen, de armen
nog breeder en vierkant
gebogen op het stuur daar
weer onder. De zware rok-
keuvracht bolt en waait
in den wind en iederen keer
weer is het of een ontzag
wekkend strijdbare Ama
zone aan het eind van den
dijk komt opduiken en, al
naderend, een dreigenden
stormloop volbrengt over
zijn top. sa Inderdaad zijn
dezeSpakenburgsche vrou
wen over het algemeen
weinig vriendelijk en toe
schietelijk van aard. Men
kent de reputatie, die de
twee dorpen vroeger had
den: dat geen vreemdeling

ZO Vn iG w SPAKE^BUKO er kon vertooncn, zon-

i H
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der dat men hem hekof^eidc^ mei alles wal rnaar bij
de hand was. Geïsoh-eid hadden ze mei zijn Iweeeii
honderden van jaren aan de Zuiderzee ^ode^oui -
visschm-sdorpen, waarin bijna nooit emi vremnde
zieh vestigde, en waarin de hevolkin^^ zieh hoe langer
hoe meer opsloot in eigen kring, en jial stond tegen
alles dat van huiten kwam en nieuwsgierige ol on-
besdieiden blikken wierp ep wat hen niet toebe
hoorde en hun niet aanging. ̂  De jaren vermochten
geen bres te schieten in dat grenzenloos conserva
tisme, en daar dat er de oorzaak van werd, dat de
oude 'kleederdracht zoo volkomen intact bewaard
bleef, past ons daarvoor hoogstens dankbaarheid.
Maar diezelfde jaren hebben de Spakenburgers en
Bunschoters wel wat toegankelijker gemaakt, en
vooral de kinderen zijn, niettegenstaande hun over
het algemeen stugge gezichten, van (^en vriendelijke
bereidwilligheid, die in de
meeste gevallen zelfs be
langeloos is, al wordt een
,,snoepje" als belooning
voor het poseeren voor
een foto of het vertellen
van wat bijzonderheden,
met een gratielijke kniks
en een kleine glinstering
in het oog aanvaard. S]
Op den dijk, broederlijk
om en om gezeten op de
treeplank van den auto,
interviewden we er dan
ook een paar en terwijl
de naalden van de zwarte
breikous naarstig klap
perden, wijdden ze ons ge-
reedclijk in de geheimen
van de Spakenburgsche
kleederdracht in. Zoo

dra de kinderen eenigs-

zins in de termen daar
voor vallen, al lang voor
hun eersten verjaardag,
worden ze in het plaat
selijk costuum gestoken,
weliswaar nog zonder de
„kraplappen" — de bree-
de schouderstukken —

maar verder compleet met zware, enkellange rok
ken, nauw keurslijfje en zwart hoedje en ai. Hun
haar wordt tot ponny geknipt, of een brecde lok
wordt over het voorhoofd dubbel geslagen tot een
bollende golf, die onder het hoedje uitkomt, en die
later, als ze grooter zijn, aan het nauwe, gladde
kapje zijn eigenaardig efibet zal geven. Op hun
vijfde jaar verschijnen ook de schouderstukken aan
het costuum — en op hun dertiende ruilen ze de
zwarte hoedjes voor de witte kappen, die ze hun
heele verdere leven zullen dragen. Sj Spakenburg
kent werkelijk voor zijn vrouw en geen andere dracht
dan deze: er is er geen enkele, die haar nog vaar
wel heeft gezegd. En vroolijk is het Spakenburg
sche costuum inderdaad genoeg, met zijn kleurige,
gebloemde schouderstukken, met zijn gewoonlijk
helder geruite boorniouw en — een paar s])eciaal aan-
gespelde en gesteven korte mouwtjes — met zijn
kleuren in het nauwsluitende keurslijf en het w itte
gehaakte mutsje. Wat in de rouw is, „met zwart

B II JTK ̂

overdroppeld". zooab

7 DrcriiilxT 193")

dat hia-t in het plaatselijk
zwart en }»aars, en dat geefi

licii al die vroolijkcdialect, zoekt het in
dan (MM) süinb(-riMl

en V) < n> co^tninn^ man
RijVn kimk'nm .n da I I
ooit pozicn liceft d"al(ii ^.,.,„.|,lonkoojmjan
don wallfkant. Ginds. Inj don g
aan don ovorkant. doint oen lioolo
mutsen in heftig gemarchandeer "
de wonderlijke pracht der costuunis. ni
winkel staat een verzameling vroinveii te <)i< <nn
het is heerlijk om aan te zien in zijn kleungheKt
en in zijn venijnigheid van allemaal handen oj' < ♦
heupen en wijd uitstaande ellebogen. Ginds >o< nt
een nijvere huisvrouw haar ai lang jirujiere jmi
nog properder .... ze klotst rond op haar blin
kend geschuurde klompen: het koper van den em

mer naast haar \onkt
in de zon en haar j»oe-
zit in verdiepte bewon
dering te kijken naar bet
kostelijk tafereel, dat in
derdaad Holland op zijn
allereigenaardigst ver
tegenwoordigt .... S] Het
zijn twee dorpen, die nog
te weinig gekend worden
— Bunschoten en Spa
kenburg. En tocb is bet
op een inooieii, zonnigeii
dag zoo heerlijk te mid
den van die womleriijke
schoonheid, die heiaa-
haar langsten tijd toch
wel gehail zal hebben.
W ant zell> bet nieot \au-

stokte conser\ atiMiie i-

op (hm duur niet bestand
snelheid, waar-

tegenwoordig dat-
.■V oort -

schrijden der bexha-
ving" pleegt te noemen,
zijn weg gaat. Dat heelt
ontegenzeggelijk zijn
voordeelen — want nie-

Sl>AKF.\ni'RGSCHK VROl'ïï' mand zal gelooven dat
met het ongemakkelijke, nauwsluitende keur>lijf en
de zw are rokkenvracht der Spakenburgsche schmmen
de moderne hygiëne bijzonder gebaat zal zijn. Maar
toch zal er met het verdwijnen van deze costuum-
heel w at verloren gaan, en het zal moeilijk \ ast te
stellen zijn wat nu eigenlijk belangrijker is: dat ol

I
tegen de
mee

«rene wat iiifn liet

de hvgiëne .

DE BONTJAS (Slot vaïi bladz. 579)
,,E kunt die armbandjes w el aldoen . zei de agent

tot d(^n rechercheur. oor ik van t buiamu wegging
A\as ei lapport van inrs. Hethcote gekomen, dat ze
haar jas gevomhm had — hij hing in de garderobe.
Jongeman, ik zal je die klaj) in in'n gezicht niet
kw alijk nemen — voor dezen keer". S] Ran^om gat
Mollv (Ie haar jas terug. Haar oogen lachten Kid
t(M\ \ol gratie hulde zij zich weer in haar ias. S:
„Een stelletje jonge dwazen
Ransom. „Gaat u mee?"

in naar )a>
zei agent Cohn tegen
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EEN 1'R4CHTTYPE lERSCHE SETTER. DE REU BORROWDALE
SI'ORTSMA.N

DEIERSCHESETTER
DOOR P- P- ToepoelVAN vrijwel geen enkel hondenras kan een

ernstig mensch de herkomst vaststellen. Dus
ook niet van den setter. Waarschijnlijk hij
ontstaan uit een ras of variëteit, dat men den

setting dog en evenvaak den setting spanie noem e.
Dit laatste tegenover den springing spame , le e
vogels door zijn beweging in het net t lee . e
daarmee bedoelde spaniel zal waarschijnlijk belangrijk
minder in zijn bijzonderheden doorgefokt zijn ge
weest dan thans bijvoorbeeld de cocker en
lijk de door gansch Europa verspreide en doek
van schilders'uit alle landen afgebeelde
aaar het schijnt uit Spanje f zoo bethans nog o.a. de hier van de vel Men sprak van
kende épagneui breton iiJ^t ,vild
.setting", omdat deze honden ^
roken, zich drukten, zich al tot zij dicht
en zonder geluid te geven ^-n Jen tijd van
hiJ het wild hieven liggen. Di „g een voor-
Pijl en boog en van de eerste ̂  doch zittend
deel, omdat men vogels niet m •• !^an vangen,
schoot. Ook voor eene f ̂̂ ere Y J
namelijk die met het net, kv am over de
houd zeer van pas. Men ̂ i'ok Men vraagt
vogels zoowel als over den bon ^„^ipgrd of aange-
^ich wel eens af of dit drukken aa » .^Qor aanleg,
ooren is. Het aannemelijkst , ten versterkt is.
jjclke door selectie in latere die inplaats
anneer men voor het eerst 11 bleven staan, is

van het wild op te jagen er vo Dogs")
aiet bekend. Volgens Rawdon Ee
gewaagt een Engelsch handschrii ^ „About
''r reeds van. SI Croxton Smit ^ g^ooting

Dogs" „Ptery ilmen gedicht blijkt,
■ying", uit welk in 1727 ,«hoot, watdat men toen reeds vogels in ^^ gnt een buiten-

*^chter zéér lang eene uitzon echter alge-
g'^Woon kunststuk bleef. Naar gebruiken en
"leener werd, begon men den kruising met den
Verkreeg men, volgens enkelen setter, die ineei
Painter, wat anderen bestrijden, ^ bleven
''«or het wild staat dan v^voegei - omdat hij,
aan hun setter de voorkeur ge , £ beter dan de
"^eteran Sportsman" in 1803 sc

pointer aan de behoeften op het Groene Eiland vol
doet. De Ier toch jaagt breeder, hij is sneller, hij kan
door zijne beharing beter tegen liet onstuimige kli
maat met zijne vochtige verrassingen, zijne stevig
aaneengesloten en door haar beschermde voetzolen
zijn meer bestand tegen den steenigen bodem en hij
is onyermoeihaar. Ten bewijze hiervan haalt L. See-
gers in „Hondenrassen", Rawdon Lee aan, die ver
telt, dat Wrestler hij de lersche veldwedstrijden van
1891 eiken morgen de 6 kilometer er heen bij de
wagens meeliep, onderweg elke sloot en elk hek nam
en ondanks dit alles in den aanvang van den dag nog
te onstuimig was. §3 Over de kleur van de Ieren is
heel wat te doen geweest. Het rijk goud-rood-kas-
tanje, thans de gewenschte kleur, is eerst in den ten-
toonstellingstijd ontstaan. Voordien was de Ier rood.
Voorzoover hij althans rood was, want er bestond ook
de rood-witte, ja, de wit-roode. Waarschijnlijk is in
sommige deelen de kleur alléén rood geweest of
althans geworden en in andere rood en wit. Deze
rood-witte waren kleiner en naar men zei gemakke
lijker af te richten dan de roode Ier, die schrander
genoeg is, doch die een eigen wil heeft, zoodat men
hem meer moet begrijpen om met hem om te gaan.
Ook zegt men, dat hij minder goed onthoudt dan de
pointer en na het gesloten seizoen even tijd noodig
heeft om „er weer in te komen". SI Intusschen bewijst
mevrouw Nagle met hare Sulhamsted-Ieren, dat dit
ras tot in de zwaarste wedstrijden kan uitblinken.
Haar Sulhamsted Baffe d'Or werd zelfs veldwedstrijd-
kampioen van Engeland. SI De roode kleur heeft
volgens sommigen het bezwaar, dat zij samenvalt met
die van de hei, zoodat men den onberispelijk staanden
hond, wanneer men hem uit het oog heeft verloren,
niet terugvindt. Wie met honden buiten loopt, kan
zich dit hegrijpen. De rood-witte variëteit stak na
tuurlijk wèl af. S! Volgens den heer G. King zouden
van 1863—1873 de meeste Ieren op de tentoonstel
lingen rood-wit zijn geweest. SI Allengs is rood de
eisch geworden. Nochtans zijn eenig wit op de borst,
de keel, de teenen, een klein plekje (ster) op het voor
hoofd of een
(P a 1 m e r-
ston) streep
je op den
neus geen
redenen tot
disqualifica-
tie, ja, het
sterretje
wordt door
velen graag
gezien. Ja-
o-ers hebben
O

vaak voor
keur voor
eenig wit en
mevrouw

Ingle Bepler
acht jongen
met wit de
voordeelig-
ste. Hierbij
z ij O p g e-
merkt dat jpi^sciiE setter (teef) iiartsbourne
wit gewoon- lucy, de winner tan lOss, uit kennel
lijk grooten- OF sutherland, soesterberg
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deckwoRlrokl. BI Waar alrcng t«g«n g.^waakt wo
is zwart. Men denkt aan krui.smg met (soidonsett
of met retricvers. In ons land konnm nü<]^ \\e eens
geheel zwarte Ieren voor, Dez(; kleur staat mooi,
maar de honden worden zonder prijs uit den ring
gezonden. S3 Ieren werpen veelal groote nesten en
reeds een veertig jaar geleden, toen men nog niet
door seleetie en voeding in vele rassen zoo talrijke
worpen wist te verkrijgen als thans, brachten lersche
mammies een dozijn en meer roode zuigelingen ter
wereld! SI De vlot bewegende, fiere Ier met zijn
levendig, wel eens onstuimig karakter en zijne op
vallend gekleurde, rijke, zijde-achtige beharing heeft
van alle setter-variëteiten het meeste succes gehad
hij de niet-jagers. SI Hij,
als waterliefhebher, voelt
zich thuis in ons land, In
de laatste jaren der vori
ge eeuw veroverde hij het
dan ook en mede door de
mededinging der Engel-
sche fokkers plachten
onze tentoonstellingen
langen tijd de beste set-
terklassen van het vaste

land bijeen te lirengen. De
invoering der quarantaine
in 19ü5 echter sloot de
Britsche honden uit, daar
terugkeer in hun vader
land te duur werd om het
halfjaar observatie, dat
zij moesten ondergaan.SI
Thans heieven wij een
tweede bloeitijdperk van
den rooden setter en of

schoon het reeds langer
dan tien jaar duurt en hij
hier vrijwel uitsluitend
als huishond en bijna
nooit voor de jacht wordt
gebruikt, duidt alles op
voortzetting van zijn suc
ces. SI Populariteit heeft
voor een hondenras o.a.

dit bezwaar, dat het in
handen geraakt van nien-

irdt

Foto van Tubergen
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I  r Izw.li en teil slotte ieiuand. die lange,levensdurf < ^ niaken of hem per
lange \yam e jiLw iil- m-raakt de Ier thans i

sehen bij wie het in het
geheel niet past. Want elk hondenras is voor een
bepaalden arbeid gevormd, de aard nog meer dan
het lichaam en wie een hond wenscht of al wenscht

hij hem niet er toch maar een neemt in een op
welling of hoe dan ook, is in zijn eigen belang en
nog veel meer in dat van den hond verplicht na
te gaan welk ras hem past. Want de karakters
der menschen zijn minstens even versehillend als
die der honden. SI Iemand, die maar zeer matig
voor honden voelen kan, dus "een liefde, of iemand.

BLETIA HY

d

ACI?^THINA

nof;. kupt. SI H<.- 'er
uml,..ti.an,l<-n! Wij,la. j.i. ,k op een hoek van
tw ' . straten in Uen Ilaajt e,-n ,noo,en jonden Ier b,,

heer. ,lie nn-l .-en paar anderen -preek,. H»
■eVnt. .naar <le Ier Idijl. slaan. Ik n.erk zoonU.een l„lte.we,k,nie. zon.. I.aisl.an.l n.K penne,,
„n Niet (Ie n.nle l"'""'-" ieerm
han.i niet piikkels iondreehl op l.el vel. maar de z„„-
eenaamd humane. Nn. mi-plaal-t i- In-t woordhu
maan niet voor wi,. l.ed.mkl wal het dier door den
mensch lijdt (vivisectie, ticklmnd. kettinfïl.ond. aan-
n^eschoten. niet geilood wild o}) de jacht, onverdookl

slachten, veevervoer. eir-
eu-dres>uur. oorlogsellen
de. <* 11 z. enz.). Deze..hunia-
iie" inetaien band heeft
punten, welke evenwijdig
aan het vel loojien. Zij
kunnen, zoo verzekert de
baas. w anneer men hem
aanhoudt, niet prikken.
Maar . . . . w aarom ge
bruikt hij dan geen nor-
inalen band? Het feit is.
dat de liand wèl prikt.
Er liggen namelijk pun
ten tegen de richting van
hel voorwaarts trekken
in. terw ijl bovendien elk
draaien tegen de jirikkels
in die Judas-dingen in
zijn vel drukt. De arme
setter, slachtoffer vaneen
corpulent man. staat on
verklaarbaar stil voor wie
niet l)egrij[)t. dat hij na
een tijd van verzet tegen
de pijn.geleerd heeft, door
jiijn geleerd heeft, dat hij
moet bew egen zooals zijn
beul bewei^gt. stil moet
staan als zijn beul stil
staat. enzoovoort. Hij
heeft door pijn moeten
lemen, omdat zijn baas
te ongevoidig of te dom

ie geen slag heelt om met honden om te
.of iemand, die slecht ter been of bejaard is. of

iemand, die van een hond houdt, welken de meeste
menschen „dood ' noemen, zij allen moeten geen
eise len setter nemen. SI De Ier moet een hart vin

den, dat voor hem open staat of dat hij althans kan
veroveren, eene vrouw of baas. die bij alle liefde toch
weet wat zij of luj w il en dit zacht, maar onverzettelijkdoorzet, daarbij een vroolijk hart. dat zijn jolijt en

was om in lieven omgang hem goed meeloo])en aan
te wennen. Welnu dan. hij heeft hel geleerd en
het jonge leven staat ongelukkig stil op dien hoek.
Maar dan valt een liets met groote maml. die een
tiet.sjoiigen tegen een boom naast den setter neeizet
om. De hond springt weg. om het gevaarte niet op
zich te kiijgen. Maar dadelijk staat hij als gegoten-
de pennen. ÖQ Even later stap ik een winke^l van
hondenartikelen binnen. De eigmiaar ])raat met een
meneer, die ook alweer een lersehen setter bij zich
heelt. Een nog jonger dier. \\ aaremjiel óók al meteen
prikkelband. Ik wijs hem rustig op het \erkeerde.
Maai hij weet liet \eel beter. Ik \ ertel hem. dat (h'
tentoonstellingsregiementen xerbiedim zoo n band te
gtbiuiken. Dan komt de onzin, dien ik meer gehoon!
lub. dat ..Dierenbeseherimng die lianden iKoed-
keuit. Ik ben toen den w inkel uitgeioo])en en heb
thuis het secretariaat der ^ed. \ er. tot Beseherniing
van Dieren opgebeld en nog eens gevraagd of ini^'
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.ohien eenig duister groepje, dat zich dierenbescher-
,uers noemt, ooit dit marteltuig heeft goedgekeurd.
Maar nieniand onzer weet hoe die dwaasheid is ont
staan. le. zu -e leden als die twee heeren moeten
geen hond en zeer zeker geen Ier hebben. Wellicht
.ouden ZIJ met een zéér kalm ras beter opschieten,
maar het best is voor hen en voor hunsgelijken een
hondje van hout of steen. Dit kost geen belasting,
geen voedsel en geen dierenarts en vooral; het vraagt
geen plaats in het hart! Het uiterlijk van den Ier
is bekend. Een stevig gebouwde, snelle jachthond met
halflang zijdeachtig haar, bij het hoofd en de voor
kanten is het haar kort, daarentegen lang op de
üoren, aan de achterzijden der beenen en op buik en
borst. De middelmatig
iange staart, horizontaal
of lager gedragen en dun
toeioopend, heeft even
eens rijke franje. De voe
ten zijn zwaar bevederd.

De schouderhoogte
loopt van 55 tot 65, voor
reuen het liefst 63 tot 65
cm en het gewicht van
22 tot 27 kg. sa Het
hoofd moet, om lersch te
blijven, niet te lang en
ietwat breed wezen. De

oogen zijn klein, ovaal en
hazelnootkleurig. Zij be-
hooren durf, schrander
heid en eerlijkheid uit te
drukken en zijn zéér on
dernemend. SI De neus

mag behalve zwart ook
mahonie- of walnootkleu-

rig zijn. SI De borst moet
diep wezen, vóór vrij
smal en naar achteren

breed uitloopen. De rib
ben zijn rond, echter zon
der den tonvorm te berei

ken. S! De voorbeenen

zijn recht, de achterbee-
nen gebogen en alle vier
zijn zij zeer gespierd.

585

Foto van 'I'uber^en

ORCHTS FOLIOSA

Twee wondermooie uit-

heemsche Orchideetjes
DOOR L. SpRI'ITDe foto's toonen Bletia hyacintliina en Orchis

foliosa, twee Orchideeën, die resp. uit Japan en
China, en uit Madeira afkomstig zijn. Bien
étonnés de se trouver ensemble, want behalve

dat ze beide Orchideeën zijn, hebben ze niets gemeen
en het is dan ook alleen hun familieverwantschap,
die het mogelijk maakt ze in één artikel te vereenigen.
^ Bletia hyacinthina hoort in China en Japan thuis,
in tegenstelling met de meeste Bletia-spccies, cie
grootendeels uit Mexico komen, maai oo uit a
•naica en West-Indië. dus bepaald tropische gewassen
zijn. Bletia hyacinthina is bijna winterhard en een
ideale plant voor den kouden bak. t et i^ een

Orchideetje, dat een glasachtigen knol vormt. Na
een jaar is deze knol door een andere vervangen. Het
plantje zelf wordt tot 40 cm hoog, met breed, glan
zend blad. De bloemstengels zijn dun en zwartbruin
en daaraan staan de fijne lila bloemen, die in kleur
sprekend op Cattleya gelijken. De lip is donkerpaars
met witte kammetjes en de geur der bloemen is
zwak, maar fijn. Mits bij koel weer afgesneden, heb
ben de bloemen waarde als vaasvulling. Niet, zooals
hun groote verwanten, bij twee of drie met een takje
asparagus tezamen, maar met z'n tienen aan een
stengel — de bloemen zijn n.l. niet grooter dan 3 cm.
Heel mooi is ook de sneeuwwitte Bletia hyacinthina
alba. De beste grond is een mengsel van bladgrond,

turfmolm, oude verteerde
mest en scherp zand; de
ideale standplaats een be
schaduwde, koude bak op
een vochtig plekje. De
bakwand mag wel opge
hoogd worden met 't oog
op de tamelijk lange
stengels. §3 Orchis foliosa
herinnert sterk aan onze

inlandsche soorten, voor
al aan de Mannetjes-Or
chis, O. mascula. De
bloemtrossen zijn hier
echter wel 12 cm lang en
6 cm dik, de kleur is wat
lichter paars. Het blad is
niet gevlekt, maar effen
groen. De knol is een ver-
groote uitgave van die
van het Handekenskruid,
O. latifolia. Het is, net
als bij de bovengenoemde
Bletia, een wisselknol. Na
een jaar is er een nieuwe
voor in de plaats geko
men. Hoewel we O. foliosa

in den kouden bak kun

nen houden, kan de plant
ook in den vollen grond
goed gedijen, mits de tuin
beschut ligt. Zware, voed
zame grond is noodig en
vocht ook. We werken

den bodem dus diep om en mengen er oude, fijn ge
wreven koemest door en oude bladaarde. Houden we

de plant in den bak (wat natuurlijk in heel strenge
winters zijn voordeelen heeft!) dan zullen we, om
schaduw en koelte van de Madeiraansche bosschen te
imiteeren, moeten schermen met bamboematten of
latwerk. Wind kan de plant slecht verdragen, droge
wind vooral niet. Bij het planten moeten we zorgen,
dat de vingervormige uitwassen van het knolletje
goed worden uitgespreid en het ,,handje" zelf verti
caal wordt geplant. Erboven moet een laag van 5 a
6 cm goede grond komen. S3 Beide Orchideeën ver
dienen een plaatsje in het hart — en den bak — van
lederen liefhebber. Bletia hyacinthina met de sierlijke
lila bloemen. Orchis foliosa met de dichte, recht
oprijzende paarse trossen, beide zijn het aanwinsten
voor onze collectie.
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7 December l'tV

/oli' tiel goede do<-t en dan pa-
liet goede [ireilikt en aldu.-zij,,
„ariH'hianen in alles voorgaal
Hne bombast iscli lieschaaii l
klinkt bet Fraiisch der prum.,
011 hoe trelïeiid beeldt (.hau-
oor van ^ «'l'' kloosterbroerjoi -

„„innikeii het uerehbol,
.treven uit- '>'■
rnopeii komen naar voren nn-i

v.rl.al.-,,. en .1.- o,
joiijke kueblieieiide uerluNv ,
van Bath laat „ris graag vyt,-,,^i, .-.■eds vijfmaa gehuv.l
gow.-est i- en e.m zesde lovo,,..
Jozel haar niet „nvelk.un
ziin Dok komt d<- waard va,,
.io Tabar.i Inn. die. nn hi, n,„„
oon lioosje van zijn ^r„n^^ xor-
^.ijderd is. alleman- praat-
heeft: trouwens, alle % rouwe,,

Chaucers ..dales" wekke,,
sjiotlust oi». 11e diehtei

zolf en teiislott.' de baljuw slu,.
ton de gelederen rler jielgrini-
roerloos, als 't ware. over ,1, ,

sohoenrnakerszoon uit het wii,.

zij in latere
uitgeoeienu- '^•liios lOst „ns n" i i i heeft" i 1.0. hij .h- i;"'"'" »°ge..hl.kko„ „ ver.

SQ t^oor triaolie , mnDoor macht tleze stad her-tn kun'' stlievendheid hehbenaXVs hun namen vor,.'"" *^."»Dlievendheid hehben volo kerk-
Wbben vele koningo,i m de annalen van Cantorburv.,..e. go-ie.: ï;.;,;;;"»'-" --'.i hu„ ,„.00..„„o.ig <Heht.;r "',,7. ?'■?■■''' I"" g^^^hicolenie.

ZoüCanterbury vereenigd ^ f '" "i^nm met dien van-  11 11 V Cl Jtt

trok meer dan vijf honderd
h'-a.<o<i;.„- V''«y.:.. 'I- va.l..r <U.r Engehclie

„on naar de kathedraal ''' P«'lg'"ns aan de stad bin-
„r if van Thomas Boel- , bedevaart te gaan naar hett-'" p '^eant

t"om ovorv shires
tü

jaren geleden Geoffi-o

Of Engelond. ende

The hoolv hlisC,,^M""^"'l^ury they wende.
u„t nnTr or, Martir for to seke .

n zien Moneérv Lane loopen naar Kirig
keltje van ^ in 'pnaeland. naar thans algemeen aang,-
School. de Christoiiher (Kit) Marlowe. die wij zioi,
nomen wordt. 1 * ^ ,1iohter. <lie hier studeerde aKoroi,-
loopen, de taleiitvo e de vader \ an het modern-naar Cambridge te gaan- . die voor het eerst het rijrnlooz,
Engelsche drama in de Engelsehe dichtkunst in
vers in zijn Marlowe als eerste na Sha-voerde. YY\oevvel zijn kort leven - hij word met ziji,
kespeare stt uei . „„durende een twist om oen meisje ,„
eigen w apen Y'jYjpford. w aarheen hij gedurende de po-,
een herbeig 1 ^ negen en twintig-te jaar -
van 1d93 I.' .Mit,.l.i..i.-n ..niii,.g.-li,k

"k".' s N,r.-.-n l.-.-.-li..?van Kinp'-S< l.....l . «aal,maakt! . SJ - jo huisjes, schrijdt gerui.-ehloo- onder d,,v,,.,rov...h".g da, ',„al-, h.- gra-tHHiwenout e ^ooi_^ X^i illiam'^Harvey. de ontdekker van den
kathetiaa . loip en buitengewoon lijlarts \ an Jaeohiis |
S"HhrirSt!"Mihl'eir--' Church huwde Jzaak \\ altoii. ee„

17 Ijnds meest gelezen schrijvers; hier predikte Daniëlrf„f"iah,.k..n.. .i
ohii

gj Door het oog onzpj,
onderweg naar de stadviiivc^ ' ' ' ^ V

verb
aii (lonmartelaar, mder om de beun

rl 1 vort #> 1 1 fif-»

'Iding zien we
Weslev de bekende Engelsche h.-rxmmei de. 180 eeuw.het gezelschap niet minder dan vijftig jaar lang (noot Bri,,an„,ë en')

(lil
liol

een verhaal vertellend,
volgens

en tenslotte
de adel. vervolgens de
lijkheid . . gceste -

de ver-tegenwoordigrrs der ambaeht
e.rwetenschap. Ridder Y li!jonker oj.encn den
vertellen fi^re
irroote hecren.

V • 1 I 1 lonk-vrouwen en ridderdad,-u" d-
komen de gcestelijkeu dié zieU
min ol meer m een belaeklijk licht stellen. hehlC'Y
arme dorpspastoor, di^-

en
en land-

,  '^toet en
"'■'"l™ va,;
' "'°"v j.>nk-

eerst

1) l'it (Icii inulilol-Eine] ,
l„o.r van (Ie lierooinde ..pj ' '"i pr,,.
Tales". een verzanielii, ' ' '''"('"ry
van oiifieveer lfl.000 rp,, faP„ wat proza, die door ■" {'"f"''"
verteld werden „p weg v,' i"""!'""
hard Inn van den Wu.,j, , *
Haillv Ie Sontliwark. •'""ry

laiiKen tocht wat T'"- "mten "'ind erlonig te maken. Dp vert;",j'-'"'"""/'C"i.
rpirels luidt: ..van hel nj, . s 'lezpr"Cnndeva,,

ktiselandieder graal'schaii yai,
gingen zij naar Canter].,,,
heiligen, gelukzaligen ip - 'leiibezoeken". Dc oCanterhpYT-'Y Vj
zijn onvüllooiti s^ïbleven^ ^ '

WTfi

HET KLOOSTER-KERKHOF BIJ DE KATHEDRAAL TE ( AMI Rin H\
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\aftelaud te paard bereisde en. naar bew i
350.000 kib.mete- i - ■ ^''erd

liier te Canter
itpre diebter. du aaide
,i,,roude stadje aan de Stemr. teruj
biirv's diksten wethouder, de begaafVle Rieh-
liain (Tom Ingoldsby), hier gel>or

vih.meter daarbij zoi, h.del.etTST^■rbury zijn volgeleng.... Tl ö' -f

587

onderwees
menigmaal doen R "T""e straten van dit

zoon van Canter-
ehard Harris Bar-

d.by Le,e..d»-;, llTeTua
de

--- O-

ouele huizen en poorten,

bebben geweven, hebben hem beroemd gemaakt
Je bekendste naam uit ele litteraire werefd va t' e
„ „el Charles Dickens (1812-1870). Door sct"
jes van Canterhury zien w ij de figuren uit zi' " ' ' fteeg-ioavid Copperi-ield". tusschen de woelende TnTgï? hTen en
„eer loopen. Dickens mag dan ook wel al ■ ,1
nelgrim van dit bedevaartsoord beschouwd w ^

de etad doot hem. ol» 't ev.ee. <11=• • • 1 L •• • . nieuw leven is seroenenSI Uit zijn eigen beschrijving zien we de • > . ^ oepen.
,1,. statige grijze kathedraal,
iini welker torens de kerk-
kraaien fladderen en sierlijk
op den wind zeilen.\\ ij hooreri
laet den schrijver de zware
klokken luiden en worden
met hem bevangen door een
droevig gevoel van vergane
urootheid, grootheid uit vroe-
ircre dagen, toen daar het
middeleeuw sche gedoe van
koning, ridder en pelgrim
lieerschte, en wij gevoelen als
t ware, dat ook deze echo's

verloren zijn gegaan ,,als
kringen in het water". Doch
hij voelt zich verheugd als
hij weer „de oude uithang
borden. de oude namen boven
de winkeltjes, de oude men-
schen, die er bedienden" uit
zijnschüoljongenstijd, althans
uit dien van Copperfield. aan
treft. SI Dan glijdt de jeugd
als een vertraagde film aan
onze oogen voorbij. Dickens
zond David Ciopperfield naar
Ring's School, zooals w ij be
weerd hebben waarschijnlijk
Engelauds oudste onderwijs
instelling, want stichtte Sig-
bertus hier niet in 631 ..seho-
lam in" qua pueri litteris eru-
diantur"? In deze buurt leed
David door zijn overgevoelig
heid van gemoed, voc ht Da
vid met den slagersjongen en
beleefde hij zoovele avon
turen, den lezers van Dickens
bekend. Later, wanneer Da
vid terugkeert, ziet hij alles weer gebeuren. SI Zijn vrouw,
^gnes, woonde hier in St. Diinstan s Street 71. het huis
fflet de aardige ruitjes, de sierlijke dakraampjes, di' gizil-
lige erkertjes, niet ver van de Westgate af. In dat huis
woonde Agnes, de dochter van ..Mr. Wickfield the
or". Daar leerde David haar kennen en liefhebben. \V elk
«en angst had de jongen niet. toen hij in zijn armoede en el
lende het huis moest voorbijtrekken, doe wi etn ver
Wijking als hij in latere jaren als letterkundige met naam
weer terugkeert. SI Dr. Strong. ..Head-ma

DE DOOR DICKENS BEROEM

uister of King's
terugkeert. SJ ttr. ruioog- i

^

Engeland, want reeds in 1299 roemt een buiteiilaiidsche. ge
zant, die hier logeerde gedurende de huwelijksfee.sten van
Eduard I en Margaretha van Frankrijk, de gastvrijheid van
dit huis, want ,,de herbergen van Engeland zijn de beste in
Europa, die van Canterhury de beste van Engeland en The
Foiintain, waar ik even uitstekend gehuisvest hen als in
's konings paleis, de beste van Canterhury". SI Vaak dooi
den beroemden schrijver zelf bezocht, mogen wij het aardig,
eveneens nog bestaande, Suii Hotel niet vergeten, het her
bergje van Wilkins Micawher, waar deze een kamertje had,
„sterk riekend naar tabaksrook", en hoven de keuken gelegen,
want de culinaire dampen stegen op door de reten van den
vloer, terwijl het ook dicht bij het buffet lag, gezien ,,de
lucht van spiritualiën en het gerinkel der glazen". SI In
alle hoekjes van Canterhury zit romantiek.

Baardmos
uyjyjsy

Wi
DOOR

D GEWORDEN „OLD CURIOSITY
SHOP" TE CANTERBURY

tbool". zou volgens velen werkelijk '^fl'\ler school
^IsDr. ,Iohn Birt, die van 18Ib tot 1832 hoofd di r schoof
Was en een hekend figuur te (.anterbiiiy.
• David Copperfield" is niets vrouwtje,
" St. Alphege's Church huwde , ., n .^ij het stadhuis, m
Ve Markleham. terwijl ook Hotel in
'jDavid Copperfield" voorkomt. ,,|eisterkalk alle

Margaret's .Street. waaraan een ac g [ ^ ,.:r rint
W'twendige oudheid heeft ontnomen.

I-blijf van dat
<len

waaraan
was het vei
Ml- Dick. die om' 'Senaarcïig. rondiiuikig persoontjt. t w'im Dickens zelf

"nderen Woensdag DaVid bezocht. Daaialthans zijn briev n."ük wel
'

eens. getuigen 1 d dste herberg van
latei. waarschijnlijk in oorspron,.,rong we e OU

 M. Hoen

IE bij een in
deeling der hoo-
gere en lagere
planten zoekt

naar de korstmossen, zal
tot zijn verwondering
merken, dat deze „niet
bestaan". Ook als hij
snuffelt bij de indeelingen
der echte mossen, de
hlad- en levermossen, zal
hij te vergeefs den naam
korstmos trachten te ont
dekken en de vreemde,
raadselachtige schubbe
tjes, die hij ergens op een
boomstam of op een mitur
heeft ontdekt, en waar
van iemand heeft verteld,
dat dit korstmossen zijn,
worden nog mysterieuzer
dan zij al schijnen. Zijn
het dan geen planten? Op
dieren lijken ze echter al
evenmin, maar dat het
levende wezens zijn, ver
raden de roode knopjes,
die soms in het heker-
tjesmos verschijnen. In
derdaad bestaat een

korstmos als soort niet, want deze vreemde plant is
niets anders dan een nauwe samenleving van tw^ee
lagere planten, een wier en een zwam, die samen zoo
kunstig zijn verstrengeld, dat het lijkt alsof wij hier
met een zelfstandig levende plantensoort, min of meer
met een mossenuiterlijk, te doen hebben. S! Natuur
lijk komen er in de natuur onderscheidene soorten
van samenleving voor, maar meestal is dit op het
eerste gezicht al te zien en zijn zelfs de twee vrienden,
die ook wel eens de rol van gast en gastheer spelen,
of elkaar zelfs wel eens vijandig gezind zijn, zonder
veel moeite te herkennen. Iedereen kent waarschijn
lijk het aardige voorbeeld van de heremietkieelt,
die in een leeg slakkenhuis leeft en op zijn woning-
een zeeanemoon meetorst. Hier is het voordeel der
samenleving voor beide ongeveer even groot en men
noemt dit soort samenleving mutuahsme. Voorbeel
den van vijandige samenleving zijn natuurlijk
meen bekend genoeg. Malariamuggen zijn gevaarlijk.



duiten
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<]<■ ki,..,, l<- pon.h-. sa T.nftevolge van hun geri„ptl( ludii h kostiiio>>rn over de geheel,
b„d,an,ns, in-n i„ ,1,- |a.ol.lr.-k,.n en op be,.
aaid. vej^p ,„.,.„zei) van liet andere plante,,.
eren ver Doveii (K j-'' . . ifeven Zij verriel.ten daar pton.erewerk. omdat

de verwed-iiik^ van de harde gesteente,,
door elieinisrhe al>elieidmgen bespo,.
dieeii en den bodem dus geschikte,
maken voorhoo^n-re planten.Na de ver-
^,.o(>sting van Krakatau in 1883 vaiv,,
dan ook de eerste levende wezeriv.

Maar bij het korstmos is van dit alles geen s{)rake.
Zooals dikwijls in een levensgemeenschaj> hei geval
is, kunnen ook hier noch het wierlje, nóch de zwam
een zelfstandig bestaan voeren. De zwam zou bij ge
brek aan organisch voedsel op den muur, de rots,
den boomstam of den drogen grond,
waar de korstmossen meestal groeien,
te gronde gaan en is dus voor zijn voed
selbereiding aangewezen op de hulp
van het wier. Dit laatste zou echter
zonder de beschutting der zwamdra-
den, de z.g. hyphen, te veel te lijden
hebben van zon, licht en droogte, hoe
wel het zich in heel gunstige omstan
digheden nog wel zou kunnen redden.
Daar de schimmel schijnbaar dus het
meest bij deze levensgemeenschap,
symbiose, is gebaat, noemt men het
samenleven van wier en zwam in den
vorm van het korstmos wel slavernij
of helotisme. De schimmel neemt uit
de onderlaag, die soms bestaat uit een
steenachtigen bodem, het water en de
voedingszouten op en het wier maakt
met behulp van zijn bladgroen het or
ganisch voedsel. Het is natuurlijk van
belang, dat bij de voortplanting de
beide in symbiose levende organismen
elkaar niet verlaten, want indien het
wier en de schimmel afzonderlijke spo
ren zouden vormen, zou het natuurlijk
een toeval zijn wanneer deze elkaar
bij de ontkieming direct vonden. Op tweeërlei wijze tige vruchtjes heeft ook het bekende btdcerkorsl-

TIFEF. BAARDEN J A.\ IIKT
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UW Zich op <b' afgekoelde lava wee,
konden ontwikkehm. de korstmossen.
Nuttig zijn ze ook jn de Noordelijk
lainh-n. waar zij op de uitgestrekt,
toendra's het eeiiige voedsel opleveren
voor de rendieren. Ze(>r schadelijk
kunnen echter de boonikorstrnossen
zijn. die het gelu'eie staniopperviakbe-
(lekken. \ ooral lu'l baardnios. U.mea
barbata. dat in bergwouden tamelijk
almaneen op dennen en larix voorkomt,
is op den duur een groot gevaar voor
het leven der hoonien. In lange slier
ten hangen de baarden van de zijtak-
kim. sjirookjesaehtig mooi. maar het
sprookje eindigt in den regel met het
afsterven der takken, hetgeen natuur
lijk bet( 'ekent. dat ook het mos op
den duur niet verder kan leven. Tus-
sehen de haarden zijn dikwijl- lieei
mooi de zwamvruchtjes te zien. Prach-

nu plant een korstmos zich voort. Ten eerste op
vegetatieve wijze, d.w.z. zonder de vorming van
sporen. Kleine eencellige

mos van de hei. waar
op den rand van den

<11rup[)cl-
<len regel

wiertjes gaan
kleine kolonie

dan een
vormen,

die op het mos als een
stipje is te zien, zwam-
draden omspinnen het en
als het rijp is, barst de
wand en de wind blaast ze
naar andere plaatsen,waar
wier en zwam zich vmrder
ontwikkelen tot een nieuw
korstmos. Maar er worden
ook sporen gevormd. De
korstmoszwam plant zich
dan op precies dezelde
wijze voort als de vrij-
levende dit doen. Op be
paalde tijden gaan zich de
z.g. vruclitlichamen vor
men, iedereen welbekend
als de roode knopjes in
de grijsgroene trechter
tjes van het bekermos.
Deze bevatten de sporen.
In vele gevallen bevinden

./C' ■*:

ZIJ als laknxxh'
bekiu' zittim. In

groeit een korstmos heci
langzaam en duurt het
jaren eer het tot vrucht
vorming overgaat. Ook

EAARnMos ar ek\ boomstam

hi

hehlxm de meeste een
zidvere behoefte aan zui
vere lucht, want het
schijnt, dat het bekemlc
goudgele steenkorstmo-.
dat dikwijls in ronde, ge
kartelde schijven steenen
en muren bedekt, midden
in een groote stad niet
vxiorkomt en ook niet in
een buurt waar de lucht
door fabrieken veront
reinigd wordt. Daaren
tegen zuilen w ij ov eral aan
den buitenkant van dr
steden oj) boomen en mu
ren korstmossen aantnd-
f<m. Zoo spchm dus dezi-
korstmossen, die „ner
gens bijhooren". nog wel
een rol in de natuur. Som-

ui
zich tusschen deze sporen ookNle kleine groene wier- is bet een icellen en wanneer znlk een spSrezakje „Oasehje riip is l.un anrfc,!^ i 3 \ ■
IS en de zwamsporen de wijde wereld ingezcnden onnmbeerliik ' ' "
worden, nemen zij een wiertje mee. Het komt natuur
lijk ook wel voor, dat zulk een spore geluxd alleen —
eigens terecht komt; is er dan geen wier in de huurt
waar hij zijn hypben omhecm kan spinixm, dan


