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Jah wiroh en de
BERGGEEST

DOOR EeIZABETH VAN HoORNToen wij nog kleine kinderen waren. Mijnheer,
en ons nog schaamteloos durfden vertoonen,
alleen bedekt met een 'oto', liep er nog geen

"  trein langs deze streken, en de eenige Blanke,
dien wij te zien kregen, was Kandjeng Toean Contro
leur, die ons eens per maand bezocht, in een post
wagen. SI Deze postwagen werd getrokken door vier
paarden, en op den bok, naast den koetsier, zat altijd
Mas Opas, in zijn donkerblauwe pakéan, een gele
band over de borst, een pet op zijn hoofddoek, en een
gouden pajong in de hand. S! Mas Opas was iemand,
die een voorname betrekking bekleedde bij het Gou
vernement, Mijnheer, en zijn houding was deftiger,
dan die van Kandjeng Toean Controleur zelf. SI Als
wij, kinderen, te dicht den wagen of de paarden na
derden om alles van nabij te bezien, joeg hij ons weg
(schijnbaar waardig en kalm. maar de scheldwoorden,
die hij dan bezigde, waren zeer grof te noemen) en
pas als de Kandjeng Toean Controleur klaar v\as met
zijn besprekingen, mochten wij naast den wagen
staan en liet Mas Opas ons 'oeree!' roepen, waarop
de Groote Heer centen voor ons in het zand strooide.
SI In dien tijd was ons land nog weinig bekend,
maar eenige jaren later, toen ik reeds een flinke knaaj)
geworden was, die op den buffel van den Loerab
mocht passen, begon het Gouvernement de spoorbaan
langs onze dessa's aan te leggen. S3 Mag ik vragim, of
Mijnheer zelf geboortig is uit deze streken? Niet,
Mijnlieer? Ik hoop dat Mijnheer niet boos zal zijn,
als ik mijn land prijs als het schoonste der aarde,
schooner dan de Preanger, sehooner dan Java's Oost
kust, sehooner dan Avaar ook de ijzeren watum;. mij
gebracht hebben. En zoo liet Allah behaagG zal ik
er mijn laatste levensdagen slijten. Ik ben nu een
oud man. maar nooit zag ik bergen, kampoiDEs oi'
sawah's als die van dit land, dat toen door spoor
lijnen met andere landen vereenigd zou worden. §3
Voor de noodige opmetingen kwam een Blanke in
onze kampong wonen. Hij had veel werklieden onder
zich en gebruikte instrmmmten. waar looverkracht

I  i .rolcGni. dewerk-
in zat. Hij li,.t l,os( h introk orn den
iiodeii en de op/i( spoorbaan o|) te meten, zat
g,.schikten wep ^Mirijven en te teekenen. Sl Vij
hij voor zijn Iiui^- _ hurken naar zitten
mochten er uren ^ . lieen, zonder dat
kijken, in een ^V^^trtijd Mas Opas. Reed.
hij ons wegjoeg mhu ̂  ̂ ^ „pj ojikomen de
toen voelde IK de Blanken zijn machtig en
Blanken te dienc ^^oolang hun oog niet dom
hun . ̂vordt. Toen de opmetingen ge-
drilt vi-duE.tm^^^^^ (;mivernenient de dijken.de
reed waren, f „,aar nu werden de
bruggen en ( < ( p ain^'^lig- want groote stukken
liDden uit deze stre< K auj., iv e- • ,

"A" .net lieilifte l.o.nnen wer.len wrn.e,.gd
.acl.tige rotsl.lokk.n, in stukken gn-sehoten zonder
at er aan den Berggeest van de Goenoeng Pandan

geofferd werd. S] Wij In-g-epen wel. dat de Berggeest
hel, tenslotte l.eieetligd /.nu voelen, n,aar de Blank™
lachten on. onze vrees. SI Als het wei-kvolk te beangst
was. verontreinigden de Ilollandsehe opz.ehters dr
heilige booinen en rotsen, ojnlat de Berggeest pet,
prijs meer zou steller, o], het Ix-zit ervan en de arbe.d
aldus voortgezet kon worden. Eindelijk, toen het
werk al een geruinien tijd aan (bm gang was. laakte
de geest zoo vertoornd, dat hij begon te grommen
en te rominelen en liij liet de aarde trillen dooi den
heeten adem. dien hij uit den krater van den Goe
noeng Pandan blies. Er werd veel vernield van
hetgeen de Blanken tot stand hadden gebracht: de
dijk- waar later de rails op zouden worden gelegd.
Avas op versebeidene plaatsen afgegleden en eenige
pijlers van de nieiiAve liruggen waren omgevallen. St;
De Berggeest had getoond, dat hij de machtigste
Avas en de werklieden Aveigerden verder te werken.
Toen hebben de EoeralEs van alle dessa's met hun

volk gepraat. Zij lieblxm uitgelegd, dat het Averk der
Blanken goed Avas. en dat de Geest van de Goenoeng
Pandan slechts even vertoornd Avas geAveest. maar dal
hij, als later de spoorbaan gereed Avas. die ook goed
keuren zou. S3 Er zouden overal ..slamatans ge
geven Avorden om hem Aveer gunstig te stemmen en
hem sehadeloos te stellen voor het vele. wat ati-
nietigd A\as. Na di^ slametans Averkte het Aolk Aveer
mee, A\ant geen aardbevingen hebben het werk meer
veistooid. SI En na eenige jaren reed de trein, be-
aden inet de producten uit deze streken, verscheidene
malen lanj^s

'11 knul. zóó flink, zóó aa el geschapen,
lengde AA as lu a oor te mo£ren werken.dat het mij een

n- I l"' voor te mogen weiKeu.

vindcn R^^^^^ «'t'uigszins bevreesd het misnoegen
,ii..„„ h,j <h. s,aa.^.

J- eAii. ais liaanscn pm c a at:•lat „ff,..-hvi/ÏK :.T.r";';,
in <1<. sta.l tot . "f-".'" k'-ltrac-ht. ....jn zooi.
wel eens zie M i * " gekomen. Of ik hein
hij is (Mm trr.uu immers niet.

AAaiil

andeleii

vertellen. Ik luwH *. geschieden
^llah zeil luM'li hu' * voor sidiamen
moest. ̂  Ik Nvos V''^V '"^'E'«'ven boe ik ba
wille van mijn zo(!ti"\ <u- geworden, ter-

■  Gouvernement ' - 'benst getreden van
at ik op oiijn baniboehoed
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de teekens schilderde, waaraan men dat zien kon, §3
Eiken dag liep ik om te onderzoeken of niets den
tiein in zijn snelle vaart belemmeren kon, langs de
baan en over de booge brug van bet ravijn, waar ik
van den eenen dwarsligger op den andere moest
springen, terwijl onder mij de groote diepte gaapte. S3
Ik denk. Mijnbeer, dat mijn boed den Geest gehin
derd moet hebben, want geregeld vond ik takken en
groote steenen op de rails en soms waren zelfs de
boutscbroeven losgedraaid, waarmee de rails be
vestigd worden. SQ Maar zonder morren ruimde ik
steeds alles netjes op en eiken Vrijdag bracht ik hem
een offer van tjempaka's en menjang op den grooten
platten steen bij de brug. S3 Toen .... lob! ....
Mijnbeer, in de schemering van den avond, twee
dagen na Nieuw Jaar! Ik herinner mij dien dag zoo
goed, omdat ik de nieuwe kleeren droeg, die mijn
vrouw zelf genaaid bad en den nieuwen bamboeboed
op bad, waarop ik met zwarte verf ,,S.S." geschilderd
bad. S3 Ik voelde me recht senang en dacht, dat
iedereen, die mij zag, wel zou zeggen: ,,Eb, wat ziet
Pab Wirob er toch netjes uit in zijn mooie kleeren!"
S3 Ik bad dien beelen dag niets op de baan gevonden.
Alles was in orde geweest, en even vóór de laatste
trein zou passeeren was ik naar buis gegaan om mijn
koffie te drinken, daar mijn dienst afgeloopen was. SQ
Toen ik bij mijn vriend Pab Senen een praatje wilde
maken over zijn sawab en over zijn oudsten zoon, die
trouwen ging, bad ik dus mijn seinvlaggen, de roode,
de groene en de witte, thuis laten liggen. En in dien
korten tijd, dat ik thuis was geweest, Mijnbeer,
La-Illab-Lab, daar bad de Berggeest de aarde van
onder de dwarsliggers weggeschoven en hingen de
rails over een lengte van vijf en tw intig depab in een
boog in de lucht l Over enkele minuten zou de snel
trein komen. Ik kon daar toch niet blijven staan
met mijn stijve beenen en mijn hart, bonzend in
mijn keel, zoodat ik dreigde te stikken? Ik moest
trachten den trein te stoppen, dus klauterde ik zoo
gauw als mijn trillende ledematen bet toelieten over
de aardverschuiving been en rende den trein tegemoet.
En terwijl ik rende, klonk steeds de vraag in mijn
hoofd: 'Hoe moet ik den trein tegenhouden? Hoe
moet ik den trein tegenhouden?' Ziet U, Mijnbeer,
ik bad slechts mijn boed om mee te zwaaien en mijn
stem om mee te roepen, maar zou de machinist zich
daaraan storen, zou bij bet opmerken, waar hij ge
wend was aan rood voor bet signaal onveilig . En
toen beeft Allah mij geholpen. Mijnbeer. Hij bet mij
denken aan de roode broek, die ik aan bad, de roode
broek, die mijn vrouw genaaid bad van een stuk
katoen, dat zij op de passar bad gekocht. Ik wist
dat de Berggeest mij in stilte uitlachte, verborgeItter znn witte deken, omdat ik gedwongen zou
'in „.ij ii een onwelvoeglijke kleeding te vertoonen
om den trein te redden. H.J w.lde mij »P de Foef
stellen, maar ik durfde hem weerstaan, M-jnheer,
daar ik in dienst was van het ̂ ^^'"'''"XVarincl
in den zijne. Toen ik aan het trillen d™ g™ .
merkte. Lt de trein in aantoeht "''3°
roode hroek uit en wapperde «.nee m d™
midden op de baan staande en m.j diep ̂ ehainen
dat ik even schamel gekleed was als de dage^^
rniin urille ieugd. S3 Maar de trein stond dan toen
TtR- L •' tien depab van de aardver-stik Mijnheer zoowa^ .en ^^1^

scbuivmg af. IE nen mij leiden,
te trekken en den machinist naar de plek te

waar de rails, zonder steun, in een boog in de lucht
hingen. S3 De machinist werd heel bleek, zijn oogen
puilden uit. Hij riep uit: 'Astagab!' en rende terug
naar den trein om langs de stalen draden om hulp
te vragen. Er kwamen bulptreinen met werklieden
en spoedig was alles weer in orde, al moesten de
treinen in bet begin heel langzaam over die plek
rijden. SQ Wel verre van mij te berispen over mijn
ongepaste kleeding beeft bet Gouvernement mij een
belooning toegekend van twintig gulden. Ik heb er
voor mijn vrouw een gouden pondje van gekocht.
De rest? Ach Mijnbeer, ik bad dien avond geen geluk
in bet spel en heb dus bet overige bij bet dobbelen
verloren. SI Of de Berggeest mij daarna nog weieens
gehinderd beeft? Neen Mijnbeer, bij bad nu ingezien
dat ik toch mijn gang zou gaan als dat noodig was.
Hij was misschien beschaamd, ik weet bet niet,
maar bij beeft mij niet meer geplaagd. De spoorbaan
is bijna altijd in orde, en als er soms toch steenen of
takken op liggen, dan hebben dat die „bangsats"
van kinderen uit de kampong gedaan, en sommige
booze lieden, die bet Gouvernement een kwaad hart
toedragen, draaien weieens aan de schroeven van de
dwarsliggers. Maar de Berggeest doet dat niet meer.
Mijnbeer. Neen, wij zijn goede vrienden geworden
langzamerhand, groote sobats. Als ik warm en ver
moeid ben, zendt bij mij koelte toe, bij zorgt, dat
mijn sawab een goeden oogst geeft en als ik mij wat
duizelig voel, af en toe, doordat ik wat ouder ben
geworden en er tegen opzie over de dwarsliggers van
de lange brug te loopen, dan spreidt bij een witte
klamboe voor mij uit over bet ravijn, opdat ik de
groote diepte niet zal zien. SI Ach, Mijnbeer, de Berg
geest is ook oud geworden. Hij begrijpt mij en bij
heeft medelijden met Pab Wirob, die hem eiken
Vrijdag offers biedt op den grooten platten steen. Als
ik den volgenden morgen kom kijken, of bet hem
behaagd beeft ze aan te nemen .... Wab! ... . dan
zijn de offers altijd verdwenen. Mijnbeer!"

DE STAD MET DE
TWEE GEZICHTEN

DOOR R. BlijstraAls men zoo in lijvige handboeken over kunst
geschiedenis bladerend steeds weer dezelfde
stadsnamen tegenkomt, krijgt men bet ge
voel, dat dergelijke steden eigenlijk musea

zijn, dat er geen menscben wonen, maar uitsluitend
een aantal conciërges en suppoosten, dat er niet ge
geten of gedronken, gevrijd of getwist wordt, doch
alleen maar gekeken .... SI Het voornaamste „ste
delijk" museum van dien aard in Spanje is zeer zeker
Toledo: wel is waar zijn er plaatsen in dit aan monu
menten zoo rijke land te vinden, die beroemdere
kunstschatten berbergen, maar geen beeft er zoo veel
van zoo goed gehalte. Letterlijk alle stijlen zijn er ver
tegenwoordigd: overblijfselen van Romeinsche bouw
werken, resten van den vestingwal uit bet tijdperk der
Gotben, Moorscbe, Gotbiscbe en Renaissance-gebou-
wen Mudejar (combinatie van Christelijk en Moorscb),
Plateresque (combinatie van Gotbiek en Renaissance),
en andere variaties Men behoeft Toledo slechts
scricu» te doorsnuffelen en men komt er als vol-
leerd kunsthistoricus uit. (Slot op hladz. oA )
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GEZICHT OP ROTUKMWRG HIJ DE KOHOLZELLERPOORT

ROTHENBURO 08 DER TAUBER
DOOK .). H. SiKEMElEHGaan wij den Sleberstoren door, dan komen wij

in een van de buitenwijken der stad, de Spitai-
gasse — die op bet uit 1586 dateerende Spitai-
bastion uitloopt — een stille, zelfs eenigszins

doodsche straal, zooals ge^voonlijk waar geen door
gaand verkeer is. Maar in deze stille buurt, die toch ook
een stille bekoring heeft, ligt een belangrijk complex
van gebouwen verborgen, een wereld op zichzelf vor
mend. Het is het groote hospitaal. Maar eerst wijden wij
nog onze aandacht aan dc H. Geest-kerk, een gothisch
bouwwerk uit 1308, dat aan liet straatbeeld, met den
toren op den achtergrond, een fijn silhouet geeft.
Gaan wij de poort binnen, dan ligt een ruime binnen
plaats vóór ons en staan wij voor bet karakteristieke
in Renaissance-stijl gebouwde Hegereilerliausclien,
dat den bereden boscliwacbters. die het toezicht
haddtm op de bezittingen en bosschen van het stede
lijk ziekenhuis, tot woning diende. Rond het pleintje
liggen de verspreide gebouwen van bet hospitaal, pe-
tuigend van de zorg. die de overheid der stad reeds
destijds koesterde voor de verpleging van haar zieken.
Dc bouw dateert uit denzelfden tijd als het raadhuis
mi werd naar plannen van denzelfden architect.
Leonhard Weidniann. uitgevoerd. Het is een ideaal
verbhjl voor ziekim on herstellenden, die in den mooi
aangelegde!! tuin van rust mi buitenlucht kiiniiei
genieten. SQ Van hier keeren wij terug naar het eenn

(Slot)

trum der stad door de Schniiedgasse. waar nog enkele
mooie gevels, soms met ornament of beelden versierd,
opvallen en komen weer oji bet marktplein met het
raadhuis;
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de gele-
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binnenplaats heeft. \ oor dit huis staat de St. George-
of Herterichshron, die als

de fraaiste der stad geldt,
ofschoon alie de moeite
van bezichtigen waard
zijn. Het zijn bronnen niet
pijpleidingen, door het
middeieeuwsche gemeen
tebestuur aangelegd, dat
de waarde eener goede
watervoorziening besefte,
die door de hooge ligging
der stad vaak groote
moeieiijkheden opleverde
en waartoe de Klingen
poort in 1599 tot water
toren werd ingericht. §Q
Op de markt zien w ij over
de daken de heide torens
der St. Jakobslcerk, die
wij nu willen bezichtigen.
Wie van de schoonheid

van kerkelijke kunst weet
te genieten, zal hier eenige
oogenblikken van hooge
wijding kunnen beleven.
Door het middenschip met
zijn hoog-oprijzende lij
nen. hebben w ij een blik
op het Oosterkoor met
zijn prachtige glasramen
uit het begin der 15de
eeuw, die vooral bij zon
licht in een w emeling van
kleuren schitterenenvoor-

stellingen uit het leven

richt, die in 1266 werd ingewijd. Bij den houw der
St. Jakohskerk, in 1373
begonnen, werd deze H.
Bioed-kapei in het plan
opgenomen. Door schen
kingen werden kerkmees
ters in staat gesteld een
nieuw altaar te doen ver

vaardigen, dat aan den
,,Schreinermeister" Er-
hart werd opgedragen,
die samenwerking zocht
met den grooten Würz-
hurgschen houtsnijder
Tiiman Riemenschneider,
die de hoofdgroep ,,het
laatste Avondmaal" en de

overige figuren en reliëfs
had uit te voeren. In het

gemeente-archief van Ro-
thenhurg zijn de reke
ningen van alle werk
zaamheden aan dit prach
tige altaarstuk nog voor
handen, waaruit blijkt,
dat het werk den SOsten

Juni 1499 aan Erhart
werd opgedragen met 10
gulden vooruitbetaling en
een handgeld van gul
den voor wijn. Op 28
Maart 1501 werd dén
schrijnwerker een reisgeld
van gulden uitbetaald,
om te Würzburg met
Riemenschneider per

van Christus. Maria en de Apostelen uitbeelden. Hier soonlijk overleg te plegen, aan wien op 18 April 1500
staat het hooo"altaar, door Rothenburgs burgemees- reeds de opdracht was toevertrouwd, waarbij hij 15

DE IX ITTE TOREN MET HET VOORMALIG ...JODENDANSHUIS"

ter Toppler ge
sticht. rijk ver
sierd met bij-
belsche figuren
in hout gesne
den. Maar van

hooger waarde
nog als kunst
werk is het Z.
zijaltaar —het
St. Jodokus-
altaar van het

H. Bloed — ze

ker de grootste
schat van dit

gewijde ge
bouw, een

meesterwerk

van laat-go-
thische hout

snijkunst. Er
wordt ver

haald, dat
kruisvaarders

een druppel
van het bloed

van den Ver

losser uit Jeru'^aiem naai
gebracht, ter bewnring w

,ar

DE ST. WOLFGANGSKERK

gulden voor-
uitbetaald

kreeg, bene
vens een hand
geld van 5 pon
den en 5 pen
ningen. In to
taal ontving de
„Bildschnit-
zer" voor zijn
arbeid aan de
„taffel zu dem
iieyligen plut",
waarmede hij
hijna 5 jaren
bezig was, een
bedrag van 116
gulden; de
schrijnwerker
Erhart kreeg
132 gulden
voor zijn werk.
SI In het al
taarstuk komt

een gedachte
tot uitdruk
king. Boven de

 Rüthenburg hadden mee- Avondmaahgeoep
aarvan een kapel werd opge- omvattende, waarin een kristallen bol is gevat ter
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I I l i Mii iifiii^ti^ch gelioudi^ii iolwi-rk. volaral>oskrn lu'l naluiaiiMi g i ■ , i .
1  • 1 1 'i \"iti ili'M >^('liriiiiNA'VJ'krr Ivrliarl. datkuiisli<i:<* do!ail>. van n< n muuj" , , ,

,nol Rkanon.chnoidrrs wvrk in vohnaakto liannonu-
sainonstonit. Sioriijk rij>t m geLogvn ijiien hot
hovonwork o|). il<dn-(d opong^'lioudeii, dat dit ahaar-
stuk van zoldzaino gratie in gothiselie vormen be
kroont. S3 D(> kerk verlatende, gaan wij nog even de
Kiimrengasse in. die onder het Westerkoor eer keik

doorloopt, en hereiken aan
*t eiinl der -traat dereeds
.roiioeinde -ierlijke Klin-
irenjinoit. u aaraehter aan
o(>n rotonde het W oH-
(rang>kerkje ligt. het be-
(h'huis der scliaaplierders.
aan wier heselierndieilige
liet zijn naam ontleent
oii dat uit de 15de eeuw
stamt. Van liier slaan wij
linksom den wandelwe<i
op. die om di' stad loopt
on zien daar eenzaam en
verlaten, in diihlxden zin
trelukkig. den somheren
Straltoren liggen, waar
velen in den goeden ouden
tijd voor liegai
reehtigheden zwaar
hoet lielihen. 83 W ij heb
lieii onze rondwandeling
l)eiMndigd. maar mogen
óóis helangw ekkenden
tocht niet verzuimen:
w anm*er men hij de Klin-
gen])oort de oude trap op
gaat . die toegang geelt tot
den ..W ehrgang " — de
verdedigingsgang achter
den stadsmuur — die rond

d(' gelieele stad loopt,
kan men op vaak verras
sende w ijze alles van bo
venaf nog eens overzien
en prachtig!' vergezichten
(reiiieten. W ie "eleirenheid
iieel't voor een langer ver-
])lijl in Rothenhiirg en zelf
op onderziudv uitgaat, zal
met eenigen speurzin
stei'ds weer nii'uwe aar

dige hoekje.- «'n huurtjes
ontdekken en meer genie
ten dan de vluefitige toe
rist. die sleehts met zijn
reisgids is gewapend. 82
Zoo mag Rotfienhurg zich

in liet hezoek \ an duizi'nden vreeni-

onge-

gc-

hewaring van den bloeddruppel. Aan weerszijden de
staande f iguren van Maria en Gahriid. die tevens de
gedachte symholiseeren dat dit hloed hij de hood-
schapping door den engel in de Maagd giwormd werd
door den H. Geest. Boven de relikwie verrijst (h'
Verlosser als man van smartmi met de doornenkroon,
op zijn wonden wijzend waaruit het hloed. tot losprijs
der wereld, vloeit. Prachtig is de Avondmaalsgroej)
in 't middenstuk der trip
tiek. Tegen den achter
grond van de gothische
boogvensters der Avond
maalszaal zijn de twaalf
discipelen rond de tafel
geschaard; i(ïts ter linker-
zijd(^ reikt Christus met
een uitdrukking vol wee
moed het brood uit aan
Judas den verrader, die
in 't midden der groep op
den voorgrond staat en in
de linkerhand den geld
buidel houdt, terwijl zijn
rechterhand de plooien
van zijn gewaad opneemt.
Johannes rust, achter de
tafel gezeten, met het
hoofd tegen de liorst van
Christus, die zijn linker
hand op den rug van den
apostel der liefde heeft
gelegd. Petrus, met den
haarlok over het voor

hoofd. kruist de handen

over de horst als teeken

van overgave en trou^\

aan den Meester. Allen

zijn blootshoofds, alleen
Jakobus draagt een pel-
grirnshoed. De gelaats
uitdrukkingen zijn vol
ernst en deemoed, de ge-
^vaden en vooral ook de
handen zijn kunstig en
zorgvuldig bewerkt. In
dramatische uitbeelding
en volkomen heheersehing
der materie kan in de

D ui tsche beeldhouwkunst
moeilijk een ander soort
gelijk werk met dat van
Riemenschneider op éen
lijn geplaatst worden').
Ook de beide vleugeldeu
ren. waarmede de schrijn het altaar ia.\ iii:t iiaa-rkostba arst rlofa) /\ /)/•;
gesloten kan worden, dra- • i ikorsk erk te rothEM{r re
gen aan de binnenziide reliëfs van zijn hand. Links: elk jaar terecht
de intocht van den Messias te Jerusalem. gezeten op delingen verheugen en zal het tot in lengte van dagen
liet ezelsveulen, de rechterhand zegenend opge
heven. De reehtervleugel toont den hof van Geth-

1

zijn aantrekkeiijklu'id blijven uitoefenen op, alle voor
kunst en schoonheid ontvankelijke natur«'n

semane met den geknielden Heiland, de handen
.

tot gebed gevouwen; op den voorgrond de drie dis
eipelen slapende, rechts in de hoogte naderen de
wapende mannen onder aanvoering vuin .Judas
Ovei deze figuurgroepen welft zich als een dak

ge-

.  82

van

1) T)r.
„.,i

In een gesprek met den componist AlBER be
klaagde iemand zi( h ov <'r het oud-v\ordt n. ..Ja.
beste vriend." antwoordde hij. ..maar het oud-
worden is tot dusver het eenige niiibh'l. dat ontdekt
i''^. om lang te levon."
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In het winterbosch
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door H. E. Ki ylman
E lood-grauwe lucht hacl

'indelijildten en nu lag de
I  baarde onder het mol
-■—^ lige sneeuwkleed. §Q
De hemel had zich verhelderd
en tegen den middag brak
de zon zich nog even baan
door de langzaam verdwij
nende wolken en tooverde
flonkerend geschitter op de
sneeuw. SQ No^ even een

k haar last lof

wandeling naar het dichtbij
gelegen bosch. waar de spar
ren met lange, blanke sleep
gewaden hun rechte stammen
ophieven naar de blauwe
lucht en de dennen bogen
onder den witten last. die op
hun kruinen lag. Alles wit
om mij heen. alleen de sloot
met haar hooge wallen stak
zwart als inkt af tegen de
omgeving. SI Onder een for-
schen beuk. waiirvan de tak
ken zich als lange armen uit
strekten. gaapte als een wijd
geopende muil de ingang van
een konijnenhol en op den
rand daarvan zag ik iets be
wegen. dat ik eerst voor een
wild konijntje hield. Toen ik
nader kwam. bleef bet dier
onbeweeglijk zitten en als zijn
grijze kleur niet zoo scherp
afgestoken had legen den
witten achtergrond, zou 't
niet eens door mij zijn opge
merkt. Nog kwam ik eenige
schreden dichterbij en toen

i

verdween het dier met een duik in het hol. Ik posteerde mij
achter een hoorn en wachtte en hinnen een minuut kwam
met de zelfde snelheid een steenuiltje uit het hol en zette
zich opnieuw op
den rand. SI Hij
wist niet waar ik
mij hevond en
w as toch erg ver
langend te w eten,
waar ik gebleven
was. Zijn kop
boog hij koddig
naar voren, liet
dezen geheel op
den hals draaien
om achterom te
kijken en was erg

wendde ik
een mij bekend
middel aan om
het steenuiltje
nog nieuwsgieri-
ger te maken. SI
Ik liet een kla-
genrl gepiej) hoo-
ren zooals een

vogel doet. die
door een vijand
gegrejien is en
toen werd het
uiltje haast dol van opwinding. Ten slotte zat hij op den
rand te springen, draaide den kop en hals op een allerzotste
wijze en vloog toen geruischloos naar den hoorn, waarachter
ik'mij verscholen harl. S3 Ooge.nblikkelijk merkte hij mij op

hij aan zijn teleurstelling uiting geven, het hij

i.en

ongedurig
Toen

mij
en als I ilde

y

.JJET LAATSTE AVONDMAAL", D
Détail van het altaar, op

een keffend geluid
P

hooren en streek met uitgespreide vleu- ze

gels naar het hol, waarin hij dadelijk verdween. Ik ging
eens kijken, waar hij gebleven was, maar zag niets ander,s
dan lichte prenten in de sneeuw en eenige haarballen
met de onverteerbare voedselrestcn. Op een afstand

ge- wachtte ik nog een kwartier, maar mijn stcenuiltje kwam
niet meer tevoorschijn. Ik
ging verder, joeg uit het heide-
ruig een konijntje op, zag de
versche sporen van een haas,
ontdekte de pootafdrukken
van een fazant en vond hij
de sloot een plukje haar van
een waterrat, die hlijkhaar
een gevecht geleverd hacl met
een soortgenoot, of slacht
offer geworden was van den
een of anderen roofvogel. SI
Een eekhoorntje, dat, door
honger gedreven, zijn ronde
nest in een der dennen had
verlaten, wierp bij het klim
men door de takken een la
ding sneeuw naar beneden,
waardoor hij zijn aanwezig
heid verried en goudhaantjes
maakten aanstalten om in een
oud eksternest te gaan slapen.
Zacht lispelend riepen zij el
kaar om tezamen er in te
kruipen en elkander te ver
warmen voor den naclit, die
heel koud beloofde te wor
den. SQ De .sehad uwen leng
den, het zonlicht kleurde cle
sneeuw onder het akkermaafs-

hout rose, verguldde de top
pen van de sparren en t,oo-
verde gouden vlekken op de
stammen van eik en beuk.
SI De (luiste rnis viel toen
snel tusschen do brandwegen
in het hosch, ofschoon hel
sneeuwkleed het daglicht nog

lang trachtte vast te houden. Krakend gerucht waart door
het lage hout: konijntjes die op voedsel uitgaan; ritscling
in de eikestruiken, die het verdorde hlad nog niet willen los

laten; een don
kere flits over
mijn pad: een
wezeltje, dat op
jacht gaat; pie
pende vleugel
slag boven mijn
hoofd: houtdui
ven, die in het
hosch komen sla
pen en dan plot
seling de roep
van het .steen-
uiltje, dat gaat
jagen. Hij ver
plaatst zich snel,
nu eens hoor ik
hem dichtbij, dan
weer is hij aan
den anderen kant
van het hosch en
een enkelen keer
zie ik hem over
het kreupelhout
zweven, den kop
gebogen, de hel
blikkende oogen
naar do aarde

gericht. Of zijn jacht goed zal zijn, nu de winter regeert en
het leven in het bosch langzamerhand verdwijnt! SQ Eenige
dagen later weder bij het hol komende, vond ik er echter
verscheidene haarballen en deze getuigden van een behoor
lijke muizenvangst. Ook zaten er eenige veertjes tusschen en

Ifs een stuk van een rattenstaart. Zelf liet hij zich niet

\
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OOR TILMAN RIEMENSCHNEIDER
 de vorige bladzijde a/gebecld

HET WIJNHUIS ..MEISTERTRUNK" EN DE KAPELLENHRON
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zien, maar toen ik nog eens legen
hij zich hoor(;n en joeg Ie
..votifl. <lat (Ie maan vol zavond,

hoven (i(!Z(mrees

wereld in h(;l leer-hlauwe licht schooner dan ooit.
(!en s[)rookjesland, waarin ik rnij bevond en een

de wit'e

't G(deek , ,
onbestemd geluid ging door het hos(jli.
Het was de lelie vorst, die de bast der
boomcii deed hersten en de teere twij
gen knappend brak. Uit de diepe,
lusscben de booge wallen gegraven
sloot deden eenige wilde eenden mij
bij het plotseling opvliegen schrikken
en even volgde ik bun donkere figuren
in de heldere lucht. SI En toen kwam
mijn steenuiltje. Onverwachts klonk
zijn roej) vlak hij mij en toen hij deze
nog eens liet hooren, zag ik hem niet
ver van mij af op de leuning van de
brug /atten. SI Hij had mij heslist ge
zien. maar scheen mij niet te vreezen
en toen ik staan bleef, draaide hij even
den koj) in mijn richting, om plotseling
het lichaam te rekken, den hals naar
voren te huigen (m dan. haast voor het
oog niet te volgen, schoot hij vooruit.
§3 Een zacht gepiep liet zich hooren
en toen hij wegvloog en voorbij de
maanschijf schoof, zag ik, dat hij het
slappe lichaam van een rat in de klau
wen hield. SI Hij spoedde zich weg in
de richting van het donkere sparren
bosch, waar vlak bij de honderdjarige
beuk zijn breede takken wijd uit
spreidde over het diejie konijnenhol
aan zijn voi^t.

schemer terugkwam, liet
feller dan ooit. Het was nu op een
zou zijn en toen deze dan ook v(^r-

zwarten muur van het sparrebosch. was

De Jan van Gent,
een vogel van den Oceaan

DE STRAF

D.DOOK Gekrit D. V

IN zien we hen
ktist, visschend boven zee. de prachtige, blanke vo

Heide

^Oïns 's winters aan de

1

HET RAVMEISTERIIAVS IN DE
SCAIMIEDGASSE

gels met de
lange wie
ken, ; d e
Jan van

Genten. Of

we vinden

d O O d e
ex em pla-
ren aange-

s p O e 1 d;
meest teer-

olieslacht-
offers, vo
gels, die in
de bertich-
te stook-

olievelden
zijn terecht
gekomen,
en nu over

dekt zijn
door de
d i k k e,
laaie sid>-

t a n t i e.

Engeland
bezit Ver

schillende
kolonies

1  ..nrf de Bass-rock is wel de meestvan deze vog(. s - , Aiba Graig. Skellgs en
bekende, en verder bt. Ki • boHVond komen
r  i 1 T.lond Ook üT3 t zuidelijk liallronoKuxx eiiGrassholm Islaml. uok oj j hadden
enkele Jan van (Jentensonrten vo«.. ̂
dit jaar gelegenheid de vogels op «sfassholn ^ g

J  & ^ bestudeereii en tiennen
^^1 v.an belangwekkende waar

nemingen gedaan. De Jan van
Gent is nauw verwant aan den
aalscholver. Maar is de aal-
scholver een vogel van meren
en plassen, die echter ook w^el
op zee komt om te visschen. de
Jan van Gent is een typisch
voorbeeld van een .,open zee
vogel", d.w.z. een vogel, die t
grootste deel van z n leven op
zee doorbrengt. S! Wanneer we
beide vogelsoorten: de scholle
vaar en de .,gannet'" verge
lijken, vinden we verschillende
eigenaardige verschilpunten in
levenswijze. SI W e zouden ge
neigd zijn te denken dat de nauw -
verwante vogelsoorten ook in
hun levensuitingen deze ver
wantschap vertoonden.Dit blijkt
echter vaak niet t geval te zijn.
SI Door t verschil in ..visch-
water" van schollevaar en Jan
van Gent W-ijken natuurlijk
ook de vischmethoden sterk af.
De aalscholvers visschen door

een sprongtje voorover onder te
,,gannet * al vliegend bo^en zee

haar visch opzoekt en daarna op dezelfde manier ah
de vischdieven en andere sternsoorten er van een tame
lijke hoogte induikt. Daarbij zien w e ook dat de kop
van den

vogel tij-
dens't vlie
gen gere

geld O m-
laag ge-
r i cht

w ordt, wat
de a a 1-

s e h 01V e r
nooit doet.

Dat de vo
gels hun
be ide
oogen naar

voren kun

nen rich

ten, komt

hun daar
bij uitste
kend van
pas. Een

visschende
Jan van
Gent vliegt
een tijd bo-

van t water met

duiken, terwijl de

■«SöfSr

TOREN TE ROTIIENBVRG
<ijbL\idiiim'n op lU'Zt' bhulzijdc zijn naar teckenin^cn van

drn schrijver

sch
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JAN VAN GENTEN-KOLONIE OP HET EILAND GRASSHOLM FOOR DE KUST VAN WALES. DE VOGELS LETTEN NIET OP
DE WINDRICHTING. ZOOALS VELE ANDERE SOORTEN WEL DOEN. LINKS OP DEN VOORGROND EEN DONSJONG

ven 't water, den kop omiaag en steeds in be
weging. om de wateroppervlakte af te zoeken. Dan,
ineens, als hij z"n prooi ontdekt heeft, schiet de
groote vogel hij na loodrecht omlaag. De vleugels
gaan langs 't lichaam en met een hevigen plons
duikt hij onder. Even later zien we hem dan
weer hoven komen. Een dergelijke vischmethode
zullen we van de aalscholvers, zelfs wanneer deze
op zee visschen, nooit zien. SI Reeds lang vóór
1890 hezat Grassholm-island een „gannetry", een
kolonie Jan van Genten, die echter nooit t aantal
van 200 overschreed. Sindsdien echter zijn zij van
Lundy-island naar Grasshoim verhuisd, waarschijn
lijk, omdat zij op het eerste eiland te veel bezoek
ki'egen. De kolonie van Grasshoim groeide sterk en
dit jaar waren er ongeveer 10.000 hroedvogeis. S!
Daarvóór was Grassholm-island, dat eigenlijk niet
anders is dan een eenzame rots in den Atlantischen
Oceaan, ongeveer 10 tot 12 mijlen uit de kust van
Zuid-West-Wales gelegen, slechts bewoond door een
klein aantal Jan van Genten en een enorm aantal
(naar de overlevering wil ver over de 500.000) papa
gaaiduikers. Daar de totale oppervlakte van Grass
hoim ongeveer 80 are bedraagt, moet dus 't eiland
wei letterlijk bezaaid geweest zijn met deze
fins". De papagaaiduikers groeven er hun hoien,
maar langzamerhand raakte de bodem zóó onder
mijnd. dat de vogels er niet meer uit wijs mn en
worden. De plantengroei werd voor een groot deel
vernietigd door de ondergravingen. Nu nog, wan
neer we op Grassholm-island komen, zakken we bij
lederen stap weg. Na 1890 verchvenen vrij plotseling
de puffins, die zich over de andere eilanden veispieid-
den. Onwillekeurig zouden we geneigd zyn hun ver
dwijnen en de komst van de Jan van Genten met
elkaar in verhand te brengen, vooral omdat heide
vogels vischeters zijn. Echter zagen we reeds, dat

't verdwijnen van de puffins is toe te schrijven aan
een tekort aan goede nestgelegenheid en de komst
van de Jan van Gent haar oorzaak vindt in de ver
jaging en verstoring van Lyndy's kolonie, dus geheel
onafhankelijk van elkaar. Bovendien heconcurreeren
de heide vogelsoorten elkaar niet hij hun visch-
vangst, aangezien de gannets leven van haring, wei-
ting, pollak en vooral van makreel, de papagaaiduiker
uitsluitend van zeer kleine vischjes, die ook veel door
de grootere visschen worden gevangen. SI De „gan-
netry" is gelegen aan de noordzijde van Grasshoim
en neemt ongeveer van het geheele eiland in be
slag. Schouder aan schouder zitten daar de groote,
blanke vogels met de prachtige, felle koppen, de
roomgele kleur aan de oorstreek en in den hals, de
lange vleugels met zwarte duimvleugels en slagpen
nen de groote, zwarte ,,roeivoeten" met de groenige
strepen over tenen en loopheen; en dan valt ons
op, wanneer we onze oogen over de kolonie laten
gaan, dat er onder deze 10.000 vogels bijna geen vlieg-
vlugge jongen zijn. SI In hun eerste jeugdstadium,
dus direct na het uitkomen uit J groenblauwe ei,
dat evenals de eieren van de schollevaar witgekalkt
is en daarna door de modder nog vuil wordt hijge
schilderd, hebben ze geen pluisje dons op het zwarte,
leerachtige huidje. Daarna komen er witte donsjes,
en langzamerhand worden ze ingepakt in t witte,
dikke dons, waarin alleen 't zwarte gezicht overhlijlt.
Tegen dat de jongen vliegvlug worden, heeft t dons
allengs plaats gemaakt voor bruinzwarte veeren rnet
witte stippels en vlekjes: 't eerstejaars-kleed. Tweede
jaars vogels hebben een schimmelachtig witgevlekten
kop en hals en ook de vleugels en rug zijn dan donker
met witte vlekken. Tegen 't vierde jaar krijgen de
vogels langzamerhand meer en meer wit en pas cle
vierdejaars-vogels zijn volwassen. Jonge vogels, die
reeds vliegvlug zijn, zouden dus direct te kennen zijn
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aan hun kleed. Maar behalve de talrijke nestjongen
waren er op Grassholrn ca. tien onuitgekleurde
,,gannets", toen wij er waarnamen. Ditzelfde, het
ontbreken van jongen, die in voorafgaande jaren
uitkwamen, valt ons ook in andere broedkolonies op.
Zoo konden we 't dit jaar ook constateeren op de
broeddomieilies van de Britsche. kleine mantel-
meeuwen, van de zilvermeeuwen en van de groote
mantelaars en van alken en papagaaiduikers op
Skockhom-island. waar we eveneens eenigen tijdver-
bleven. sa Dan rijst natuurlijk de vraag: waar lilijven
die vliegvlugge jongen gedurende den tijd, dat de
oude vogels broeden? Wel. vermoedelijk gedurende
het geheele broedseizoen. evenais in den niet-broed-
tijd, op zee. en inderdaad wijzen enkele waar
nemingen ook in die richting. S3 In verband met de
nestplaats deden we nog een eigenaardige waar
neming. maar moeten hiertoe eerst de situatie van
de kolonie nader beschouwen. Aan de noordzijde
gaat de rotskust nagenoeg loodrecht omlaag, aan de
zuidzijde van de kolonie ligt een hooger deel van het
eiland, een uitlooper van de ..High-Point". 't hoogste
punt van Grassholm. Nu ligt de gannetry in de la^e,
breede strook tusschen den steden rotswand en d^m
hoogen uitlooper van de High-Point en d valt ons
onmiddellijk op dat zich aan deze zijde een breede
zone van nesten met eieren bevindt, terwijl we meer
iKxudwaarts naar zee toe nesten aantreffen met
kleine, kix\v jongen en naar gelang we meer den „zee
kant" naderen, vinden we steeds grootere jongen.
Natuurlijk hebben we hiervoor een verklaring ^ezoeht
en vermoedelijk zullen we die moeten vindemlin ver
band met 't opvliegen der oude vogels. SI Evenals
de aalscholver schijnt de Jan van Gent groote moeite
te hebben met o])vliegen. Een uit't v ater opvliegende
schollevaar klapt langen tijd nog met de vleiuïels op
t water, voor hij goed en wel „los" is. Dilzelhhdieeft

ook de „gannet". De vogels, die we van land za<mn
opvliegen sleepten een eind over den grond, half-
oopemb hall vlii-end en kwamen dan pas vrij in de
ucht. De binnenwaarts broedende gannels liioeti

eon luad ,mid over en door de kolonie, wat wegens
de nijdiglieid van de amhMen niet altijd plezierig

11
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moet jr'va.riH-nlon. di.
zullen

latim vallen en /a>o - ,,,,,, v<mr de ..ku>t-
de vogels (lus een pi< ^ l^roedeii komen, nemennesteiP' en dn' I n(n^> j .^ji^^zanierhand worden dan
deze mesten t eei s ' ^^.„omeii. vn aarimx- daidenest,.u.u.y lan'lyy y
tevens 't velijkn.l' 'é i...,.,! ^Het waarnenierj ni di
jongen en eieren .s vogel-niet zee,Llonie was vr.| oen^.e-t gingen
sHiuw /.ijti. N '^"1' I ,,1, „iel liewogen. kwamen

n . V eéis t,ri 1,innen drie nn-.er op de ne-,enhpo( dv ( ( r iniimte sehmv heid aan den
Pil ipijf^l^^il iiK t l i lda<Wt Onlt-weegiijk ziHen tus-eln-n d.- vogel- wa-

echter zeer moeilijk, .laar d.' gann.n- nogal v.ml la-tvan vog<dlnis lunld.-... SI NS <■ knnn.-n gemakkelijk
't voedsel van de ..gannet

eerst d<vóór t opvliegen eerst (ie pa ^ ^

S3 \\'e
daar de mee.-te

)asge\angen \is(di uit, , ,
'  die dit doen. inde kolomebraken

eel inakr( (den en
. Er zijn meer y og(ds.

vonden we tussidieii de nesten ve
haringen en de nieem\(m loopen er druk te azen om
hier en daar de jias-nitgebraakte \ iss( hen weer naar
binnen te slokken. Maar niet zoo zeer door de \(de
eigenaardige waarneniingmi dan w (d door 't iinpo.-ante
schouwspel, dat deze niacditige kolonie \an groote.
stoere vogids opleMUt. zullen wc lang de berinnerir.g
aan de ganiietrv behouden.

tiij)i:i E.xni. '](i<>i i:i<il i/i.i. ( i/j'
I  l'./oiig < 11 /.ai, 11 .
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CipOHA d. .„h,™,,7
Jvruchten en blade
ren van boom en

heester, die ons in herfst

en winter weten te boeien.
Het is een waar genot,
om op een laten herfst
dag een flinke wandeling
"  O

te maken in bosch en
park. Hier zijn het de
mooie, driehoekige vruch
ten van den Kardinaals

hoed, daar de laatste
wonderlijk gekleurde bla
deren van een eik, en
ginds staan nog een paar
paddestoelen. Het is in
den herfst één groote,
machtige klenrmanifesta-
tie, al wijst die late
pracht ook op het nade
rend einde van het jaar.
De natuur gaat zich pre
pareeren voor haar win
terslaap, en nu de bla
deren van de boonien zijn,
hjkt alles in volkomen
rust. Doch het is slechts

schijn, want als we den
tuin inwandelen, zien we
daar den Tooverhazelaar

in vollen bloei. De grijzig-
hruine takken zijn geheel
bladerloos en nu overla

den met een schat van

gele bloemen, alsof ze als
een teere. gele sluier het naakte hout omhtdlen

ai de zonierbloenien, zijn het de mooio^ekleurde ook minder sterk op, trouwens ze zijn
^  mooi als van de vroege voorj aars-

bloeiers. Evenwel, het is
de eerste, dus als we er
plaats voor hebben, rui
men we gaarne een hoekje
voor haar in. SQ De groo
te, grove bladeren doen
wel aan die van een hazel
noot denken, doch hij
heeft er niets mee te ma
ken, behoort zelfs niet
eens tot dezelfde familie.
SI De gewone hazelnoot
wordt, voor zoover niet
als vruchtboom aange
plant, hoofdzakelijk als
onderheplanting in groote
bosschen gebruikt. Daar
is de Tooverhazelaar =

Hamanielis niet voor te
gebruiken; ten eerste ver
langt hij een beschutte,
zonnige standplaats, en
ten tweede zou hij voor
onderheplanting ook veel
te duur zijn. SI Een van
de mooiste soorten is de

Hamamelis mollis, met
levendig gele bloemen,
die aan groepjes bij elkan
der zitten. Niet alleen dat

de bloemen mooier zijn
dan van al de andere

soorten, doch ze versprei
den bovendien nog een
aromatischen geur. Van

Januari tot April kunnen we van haar fraaie bloe-

l'nlii A'. Hlijslni

DE STAD MET DE IWEE GEZICHTEN. EEN VEER OVER DE

TAAG AAN DE ,,DORRE" ZIJDE VAN TOLEDO
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Ik weet niet of het komt door den naam Toover- men genieten. Mooi is echter ook de Hamamelis ja-
hazelaar, maar een feit is het, dat men ze nog ponica met een overvloed van goudgeel-bruinroode

blveel te weinig in
dv liefhebberstui-
nen aantreft. De
ze naam is ont

staan doordat de
zaden eerst een

jaf.r na den bloei
ri' en, zoodat
uiA, 1 den indruk
krijgt dat eerst de
vruchten komen

en dan de bloe
men. De noot
achtige vruchten
springen, als ze
rijp zijn, open en
slingeren de zaden

3
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oemen; iets bij
zonders daarvan

is de variëteit ru-

bra met. rood

gele bloemen. SQ
Hebben ze het

naar hun zin, dan
kunnen ze nog een
hoogte van twee
tot drie meter, bij
een zelfden om

vang bereiken.
Daar gaan echter
jaren overheen,
want zoo bijzon-
dof hard groeien
ze niet. Hoe mooi
ze ook zijn, tochmet kracht weg. i • t

Verder is er niets geen tooverachtigs aan den struik; planten we ze m den kKinen f ̂adstum Iicvct met.
ik bedoel: men behoeft niet voor verrassingen be- ' ' . ^ nn i „ a.
vreesd te ziin. SI Omstreeks dezen tijd bloeit de Ha-ILlis vir'giniana. Deze begint reeds in den laten
herfst, als de groote, hazelnootachtige
aan den struik zitten. Daardoor vallen de hloenien

In den zomer heeft de Tooverhazelaar gewone bla
deren, in een klein stadstuintje zou zoo'n groene
bladermassa dan te overheerschend zijn.^^ SI In
o^rootere tuinen zouden we ze als „solitair" willen
Lnbevelen. Plant ze zóó, dat ze niet te ver weg
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staan. Men moet ze zóó in het gazon zetKm, dat ze
van de karnc^r uit go(;d zichlbaar zijn. Buitengcw<n-)n
mooi doen z(ï liet tegen een achtergrond van Coni
feren of Huisten. 83 Op 't oogcmhlik is In^t een ge-
seliikte tijd orn te planten; bestelt men een struik
met kluiL, dan groeiL (ui bloeit hij gewoon door.
Onderhoud is er weinig aan, men kan na den bloei
een te wild groidendim tak gedeeltelijk terugsnijden.
doch men kan het ook in Januari vóór den bloei
doen. Men heeft dan het voordeel dat men die tak
ken op water kan zetten,
om ze zoo in een verwarm

de kamer in bioei te laten
komen. In Januari kan
men op die manier al snij
bloemen uit eigen tuin
hebben.

De stad met de
twee gezichten
(Slot van bladz. 615)Komt men in deze

stad een bouw

werk van eenigen
omvang tegen,dan

kan men zonder zijn gids
te raadplegen daar rustig
met een geleerd gezicht
voor gaan staan kijken:
niemand zal u op den
schouder kloppen en zeg
gen, dat u het verkeerde
huis voor hebt. Dan
hebben we vei'der Greco:
zijn huis, zijn museum
en zijn schilderijen, die
in verschillende kerken

hangen. Kerken en kas
teden, poorten en brug
gen, de cathedraal, het
hospitaal en het Al-
cazar, de synagoges en
de oude herbergen, de

-I

,  l,<-taat
Nilll

roiiia

sclieidin;

'ï.ann-rlH

1 ( .^cberi -lad

Helleden

j^^ciieii -idu ei)

I rot -elie en -om-
-lad van hecj

111 eerlaagd i> het
iivv voeten

ril aan denc„anic. W'' , , ■

■  van daken en imiren.oiigbnin ^ biina ang>twek-
|,„i) onig<"v mg 1")

'  "j,. niaelit zetelde: de
,  \an Spanje, kn
(f \\ (> 11

„roomt .1;;
f no'. VOO.

afgewis^<I'l a.oiivveiK waai
nn*n ge-olxdd'wereldlijk! m ̂ pl

rigenaar-

T
n

irnlïeii doov de
ji<rr onistainiigbeid. dat
vrTjwoi idh!' invvoin rvan
Toh'dndnn'a'"''' dr-traat
o(,k niae zijn waarin hij
woont, altban^ van en,
la.paaiil pnnt van zijn

ven uijd uitznht
l.vrft nver di' iMagen.
\\ aariijk: deze -tad kijkt
II aam /jj
ontelbare vi-n-li-r- rii ga-

Doordat de belivei
Irn rand <l<'r klnol

oprijdt tot

ten.

van <i<'n

af iangzaain
het juiiit. v\ aar <b' cathe
draal staat. it- elke I oie-
daan in staat (b-n arge
loos nailerendni bezoeker

besiiieden. A: Zoo v ij-t<

andig als <le stad er van
(lezen kant uit ziet. zoo lie-

doet zij zieli voor
dr zijde, waar devan

Taag niet stroomt en
glooiendew aar de ijrromn

stijlvolle pleinen en de
nauwe straatjes. 83 Van
al dat heerlijks merkt:
men niets, als men het
station uitkomt. Vele be
roemde Spaansche steden
vertoonen die hebbelijk
heid: Ronda en Avila,
Segovia en Cuenca, geen
van alle geven ook maar ft' Tt iv F.i.v DE c.iSA El. greco te toli.do
een sprankje van hun schoonheid prijs aan den het deel. waar de naliiin
doorgaanden reiziger. 83 Men komt de stad om

ggen „van den achterkant" binnen, als
g^t^deelte, dat dreigend den naderenden

vijand tegemoet ziet, als haar gezicht beschouwt,
doch men merkt dan tegelijkertijd, dat zij eigenlijk
twee gezichten heelt: dat v^an den ongenaakbaren
hoogen wal en dat van de vruchtbare en liefe
lijke vallei. Deze tegenstelling demonstreert zich
nog duidelijker, als men een wandeling om de stad sein
maakt. Daar, waar de Taag in een diepe kloof om bei
de veste deze als het ware gevangen houdt, zoodat

zoo t(

men het

ig>itro()m.

do"

lievoiid.

griminiir

vlakte geleidelijk opstijgt
naar den met kunstv\er-

ken gekroondcii heuvel.
Het merkwaardige is. dat
zieb aan dezen kant de

vest ingw allen bev inden.
maar bij nader inzien i-
dit niet zoo verwonder
lijk. daar zieb op <iit ge
deelte onget v\ ijf.'hl Tciiv-

meest kwetsbare plek
^ Hen aantal
ml ziende poor

ten moet men pas-vvren.
alvorens men <b> >tad kan
IxUnabm en t,»eb ziet In t
geheel er onsebuldiger.
kinderlijker bijna uit. dan
een gratis en «dieet iev e

stad vormde. De «lift .. ..

Ix'vailij.,. la,„l.

I)<- Taa.r ^ ^ini-lliaa,--van dit breed,. ,lal z,„',a|s ,1,- HdAj';''' ''.i''' "
landen en „ie,„an,l ^
zuil 111 den kronkel, di,^

bcscherniiiig vooi de

een aangename decorati«
schap, zonder ook maai
held te toeven.

als «Mm wo,"^t«-

dat
(b

O" riv i«M-


