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ONDERNEMING

Langen tijd geleden, toen geen Crisis nog de Olifant zijn wraakoefening begonnen Asa-.
DOOK Elisabeth VAN HooRN

cultures tot een jarendurenden slaap zou

tientallen jaren g:eh'den. dat de (ree.-t Xvin d« n
Met de grootste zeil b(dieers(diing wa^ W ongM)

kunnen veroordeelen, had reeds de Hantoe zich eindelijk zoo \*er meester geAvorden. dat hij in
van Gadjah Gedelu de Geest van den Grooten staat was geweest in het rijtuigje \ an den 1 oean
Olifant, de sclioone onderneming Laoet Tador in Besar te klautermi en naar hui..- te rijden. Hij had
zijn hooze tooverniacht gevangen gehouden.
het kleine Batakjiaard laten loopeii A\at het k<ni.
Den leider van een kudde olifanten doodt men maar astagah ! daar in het stukje oerwoud, waar
nu eenmaal niet ongestraft en oude Wongso herinnerde zich nog als den dag van gisteren, hoe na

sindsdien de Hantoe huisde, war Itam ridderend
blijven stilstaan, de ooren in den iiek. De ge\ reenle

een jacht van eenige weken het beest werd neer- geur van den tijger was Itam en \\ <ui<rro in de neiigeschoten door den Engelschen Administrateur van gaten gedrongen.

Laoet Tador, toen deze onderneming nog grootenGelukkig, dat Wongso tmni reeds zijn amulet,
deels in ontginning was. Ondanks de vrees van het een tijgersnorrehaar. altijd bij zieb bad

werkvolk en de waarschuAvingen van ervaren man-

Hij had het onooglijluA pakje oiu'w ouden met

doers had toean Petrie het dier rusteloos achtervolgd. lijuAvaad, omhoog gehouden en'a «>rrt iibj van im^-t
Ja, deze Toean Besar Avas altijd een roekelooze had hij, gepreveld:

Bai)! M

"

' ' ^t^

(lAvaas gcAveest. Had hij niet, slechts gcAvapend met tijger zieiriiad verwiidenl of av V 'l :- '*''1
zijn rotanstok, een Avild ZAvijn aangevallen, zoodat slapen. Avant het Avas "inu unr a . .
^
«hmrhij in het hospitaal opgenomen moest Avorden om gaans slapen.
^ aai op ti)g<'rr doorte herstellen auui de ernstige verAvondingen? En

had hij niet heilige hoonien laten omhakken en
daar gezAvommen in de rivier, Avaar men er zeker
van kon zijn door de opgeschrikte geesten gestraft
te zullen Avorden met za\artA\aterkoorts?
Alles liep in den aaiwang hetrekkelijk goed met
dezen Toean Besar af en daarom had hij steeds

Ofschoon het lijk van

•

"

gevonden, hadden z/^^
« tiie niet A\erd teruggeven aan hun (U'voeV^ ^'Umdtai. om uiting te
grooten trrafsteiui v- ? ^ '^^^'''nraacEehap. een
metselen op het kerl l H
baksteen laten
Een kambodiabo ^ '"t
Telling JJnuui.
bloesems vallen'op
z»,jn zw a argeurende

meer gcAvaagd. Zonder op gevaar of op vermoeienis De Engelsche Avoorj'.
a ha-kante iiiok.
te letten had hij den leider der olifanten, die van Donald Petrie. \ er 1 •"t ' • "'^^^''''»<'htenG aan

zijn kudde Avas afgedAvaald, achtervolgd langs de
breede, steenachtige rivier, door het dompige oerAcoud, over heetelalangvelden en plotseling —toch
nog onv(U-Avacht — had de nietige mensch met zijn
vernuftig gawveer machteloos tegenover den kolos

Meer 6 April 189"^
onderscheiden H<n '
mos hegroidd. en\ni'l
zijn, die er noir 1 a.
Natuurlijk a\^s

Laoet J ai'hn <'' noo,l nieer te
v<a-Aveerd en met
'^ngvo y.^y\
i ., •
^ nnr beeft * '* "T'''

gestaan. Toean Petrie had Avillen vluchten, hij Avas met den dood

gestruikeld en reeds dreigde de monsterachtige bleef hij op de 1 ..

van ( •,j:" i

voorpoot op de hijgende horst te drukken, toen de het stukje hoscb'*'''ë^^en. ,,,,,

Toean Besar. met de tegemvoordigheid van geest, en waar Jrppiy r ^ J,'.
die Allah als laatste redmiddel schenkt, zijn gcAveer heffen of^eeii s

tegen den buik van het dier had afgeschoten.

d) .rroou .d

,,

niet be'k '!m'

n f^''<md(r,d„i'l^

«x-ld. ^teeils
•^hian uit

^'ni aa a^ >

'n d,ui nromT\" " ''''' "1'
''

ckt'u.
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Behalve dit piekje van drie hectaren groot, werd „oelars" bij honderden in de fleschjes ingeleverd.

Laoet Tador, eerst bedekt met bo.sschen en moe
,,Sajang, Mandoer!" had de administrateur ge
rassen, onder leiding van doortastende blanken zegd. Zijn oogen hadden bezorgd gestaan en het
weldra herschapen in een mooie tabaksonderne- was Wongso voorgekomen, alsof hij in die enkele
niing met keurige woningen voor den administra dagen van de rupsenplaag magerder getvorden was.

teur en voor de assistenten, met koeliepondoks, Zooals Wongso verwachtte, werd de administra
droogschuren en meesterlijke irrigatiewerken, die teur ontslagen. Een onwetende directie ver weg in
het water van het meer, van de rivier en van de

Europa gaf hem de schuld, dat de tabaksoogst ver
loren was gegaan en dat de rupsenplaag niet was
De eerste oopt viel prachtig uit, de Geest had voorkomen. Ja, zoo kortzichtig kunnen Europe

moerassen in toom moesten houden.
niets kunnen uitrichten.

De tabak, vaal, grijsbruin, sterk maar toch zoo

elastisch en dun als Chineesche zijde, werd in mat

anen zijn, ondanks al hun geleerdheid!
Den avond vóór het vertrek van den administra

teur had Wongso den Geest hooren lachen. Het

ten verpakt en in de sampans i) geladen om op had geklonken als het geschreeuw van een nacht
deze wijze langs de rivier verscheept te worden uil: Oehoe! Oehoe! Hoe langer hoe hooger en gilnaar den grooten vraclitstoomer, die te dansen lag lender: Oehoe .... Oehoe!....
op de golven van Belawans reede. Doch toen de
De nieuwe baas zou het probeeren met rambongsampans halverwege de onderneming waren, brak boomen 1), waartusschen, als bijoogst en als groen-

het onweer los, dat de Geest den storm had afge bemesting, aardnoten geplant zouden wmrden.
smeekt. JHoog werden de logge vaartuigen door den
Hoe hadden de Blanda's kunnen vermoeden, dat
wervelwind opgeheven, met kracht werden zij de Geest niet op zijn eigen grondgebied zou blijven,

neergeworpen op het kokende, bruisende rivier

maar dat hij zich ook genesteld had in de harten
water, zoodat de booten versplinterden. Verschei der koelies?
dene leden der Chineesche bemanning verdronken
Dezen aten alle aardnoten op en werkten niet.
en de mooie tabaksoogst ging geheel verloren.
Daardoor hadden onkruid en lalanggras vrij spel,
Toen de Natuur bedaard scheen, met uitzonde zoodat weldra hun stevige, schier onuitroeibare
ring van de rivier, die, nog geheel overstuur, brul wortels zeer dicht nabij de jonge, gecultiveerde
lend haar bruin, schuimend water tusschen de
oevers voortstuwde, vierde de Geest het feest van

rambongboompjes gekropen waren, die dreigden te
verstikken.

de overwinning tot vroeg in den morgen. En de
En toen op een mooien maannacht de jonge huis
koelies, die met het opkomen van de zon zwijgend houdster van den Toean Besar bij haar harmonica
langs het Hantoeboschje liepen, zagen de witte met lange uithalen zong:
sluiers zijner danseressen tusschen de takken en
„Trang boelan, mana bintang?"
bladeren hangen. Zij huiverden even in hun hoog
,,Rambong mati, mana katjang?"
over het hoofd getrokken sarongs, want kil en
mistig was het dien ochtend.

kon Wongso, die langs was komen wandelen, zich
best begrijpen, dat de Toean Besar geërgerd zijn
magazine had weggeworpen en tot haar geroepen
had: ,,Dijem"-)!
Want was het soms niet waar, dat de rambongde rivier, moest men tot een andere, minder riskan
boomen ten doode waren opgeschreven? De koelies
te cultuur zijn toevlucht nemen. Men besloot tot hadden wel nog getracht het gras uit te roeien,
het aanplanten van djarak^), de struiken met hun doch het was reeds te laat. De taaie, sterke lalanggiftige bladeren en stekelige vruchten, waaruit de wortels zaten te diep en te verbreid en het was als
heilzame wonderolie geperst zou worden, waarin suisden de glasscherpe, droge blaren den koelies
Blanda's zoowel als Inlanders zulk een onbeperkt onder het werken sarrend toe: ,,Schei uit! Schei uit!
vertrouwen stellen. Het had er allen schijn van dat Manabisa! Schei uit!", zoodat het werkvolk al
de onderneming Laoet Tador weer een goeden weldra deze taak als hopeloos had opgegeven.
Na den caoutchouc-aanplant probeerde de hard
oogst zou opleveren. De dikke, vroolijke admini
nekkige
directie het nog met thee, maar daarvoor
strateur had, zich de handen wrijvend, op een
lag Laoet Tador te laag; met obi, de aardvrucht,
morgen tot Wongso gesproken;
,,Ik denk, dat wij over een paar dagen met den maar de oogst werd door benden wilde zwijnen

Nu begon de strijd tusschen den Geest en de
Maatschappij ernst te worden. Daar Laoet Tador
zeer ver afgelegen was, en men geen gebruik meer
durfde maken van het zoo goedkoope vervoer langs

pluk kunnen beginnen. Mandoer!"

opgegeten.

Had hij die woorden maar niet hardop gezegd,
want loh!.... dien volgenden morgen!
Duizenden, rnillioenen, trage, vraatzuchtige rup
sen hadden aan den oproep van den Geest gehoor
gegeven en zich op de djarakplanten neergezet.
De tabak was in die verre jaren niet veredeld ge
noeg voor deze lekkerbekken, maar aan de ver

Natuurlijk was het in waarheid de geest, die alles
tegenwerkte; niet alleen zetelde hij in de hoofden
en harten der koelies, maar hij had ook de man
doers, de assistenten en den baas volkomen in zijn

giftige djarakbladeren knaagden en knabbelden zij
tot er slechts de nerven van over waren. Wat wer

den die rupsen vet! Het was onmogelijk hen te
verdelgen, al zochten in elke afdeeling wel vijftig
vrouwen de planten af en werden de groene
1) Chineesche boot.
2) ricinus.

macht.

Geruimen tijd lag de mooie onderneming daar,
nutteloos, onbelangrijk, zonder bekoring als een
vrouw, zoozeer beangst haar oppervlakkige schoon
heid te schaden, dat zij geen kinderen wenscht.
1) caoütchouc-boomen.
2) stil!

(Slot op bladz. 600J
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DE OPKAMER IN HET SCHUl/TEHUIS TE WANNEPEREE EN

IN OVERIISELS NOORDWEST-HOEK

WIE het aardige Zuid-Drentsche stadje

DOOR Jac. Gazenbeek

Meppel met zijn niooien peperbustoren

de zomerzon openen, bij de buizen liggen overal
de bekende punters en o]) vele mven zien we de

achter zich laat en — hetzij per fiets, het

boeren bezig het hooi uit de schuiten te ios>en en

zij per auto — in N.W. richting den Aveg
kiest naar Kolderveen, zal wel telkenmale de ver

zuchting slaken, dat de veelgeroemde wegen
bouwers van ons land zich ook eens ontfermen

mogen over dezen hohheligen binnen-straatweg! SI
Het passeeren van tegenliggers — of dit nu auto's

tot schelven op te stapelen. Hier geen kleurige

kleederdrachten, maar de sobere kleedij. die ile
boeren ook elders plegen te dragen. De vrouw,
die de melkbussen aan den \\egberin neerzet. «Irau'^-t
slechts een donker kapje (een enkele maal een
witte strookmiits) op het hoofd, ze beeft den

zijn dan wel hoog- en breedgeladen hooiwagens —
vergt de grootst mogelijke voorzichtigheid en

blauwen boezelaar voor of soms maar een jute-zak.

derveen's fraaie torenspitsje aan onze linkerhand
zien uitsteken boven het lommer van hoog ge
boomte, wordt het beter met den weg. Hij is hier

broek met blauw boezeroen en hij draao^t de ee-

die als schort fungeert. De man. werkmid in dé
knap stuurmansbeleid, maar . . . zoodra we Kol- hooikampen. staat daar in zijn nauw sluitende onder

grootendeels geasfalteerd en al blijft hij smal, het
rijden zelf is nn geen cake-walk-beweging meer, die
het genoegen van den tocht zou kunnen bederven.
S! Het gaat al beter, hoe verder wij naar het
westen komen, naar het land van Wanneperveen,

waar de boerderijen weer langs den weg liggen,
oude boerderijen met prachtige daken en lange
achterhuizen, die doen denken aan de Staphorster
hoeven, maar daarvan weer in vele opzichten ver
schillen ook. Vooral h.v. in de helle, levendige kleu
ren, die hier achterwege hlijven. S! Tnsschen de

uitgestrekte grasvlakten liggen breede trekslooten,
waarin honderden waterlelies hun zuiver hart naai

xvone

SI

of

lov.olj.,.,:,,,,!,.,, .u-oohood.

anneporvc-n ,.,.n zclfslandip,. p,.,,,,.,.,,,,. p,,

oen zeer intgeslrelue verzameling ean ver.preide
boerdenp-n ,s een dorp van prashoere,, en vie^che» Of I.ever - de l,„er,.n .■on,l,ine,.r,.„ deze
twee bednjven en op elk erf ziet ,„en ,1e „..„en ,e
drogen l,ang,.n. .n elk.- slo,„

etokken die de fu.k.m aanwijzen. ,.|k,. In.er heeft
... de tr,.kslo„t naast zijn ,l,.„r d,- vis,.1,kaar ii.»e„

ir'a'^'H^.Tat,';:;:
•■•■'
-••'•■'-ir-n
visscher. aan den w alerkant" o
^
schaduw van ruisehende iionnli

•1
]>oi)uli(>ren
wilgen
IS• 1l„,.r
g,-,.,,"ion
z.-hlzaandn-i.l

veen bezit uit bouw kundit

ig

<d tri-

oogpunt

onder de

annepertwee merk-
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AAN HET BOVENWIJDE. IN DE VERTE EEN PUNTER OP WEG NAAR GIETHOORN

waardigheden: het Schuitehuis en de kerk met vogelnesten te gaan fotografeeren. De punter van
fraaien klokkenstoel. Het Schuitehuis met den een- Tijs Slagter uit Schutsloot bracht ons toen uit het
voudigen trapgevel verrast u door zijn antiek schilderachtige Molenkolkje van Zwartsluis door de
interieur; de opkamer met schouw en wandtegels, Piepert, de Armensloot en hoe al die bekoorlijk

prachtige vuurplaat en zware balkenzoldering kronkelende watertjes meer heeten mogen, naar
(let op de aangebrachte versiering!), de keuken en de Wetering. Langs enorme mijten van kraggede verdere indeeling zijn zeker de bezichtiging rüut (= riet, dat op de kraggen gesneden wordt
waard. SI En wie over Wanneperveen's kleine be en verkocht naar de bloembollenstreek voor dek
graafplaats terzijde van den weg wandelt (hier is king der kweekbedden) en onder een blauwzijden

het kerkhof nog, wat de naam aanduidt: het (de) wolkenhemel voeren we toen over het Stobbenhof rondom de kerk), staat ineens stil, als hij tus- kolkje naar de Schutsloot-wijde, het idyllische ge
schen de eikeboomen door het simpele kerkje ziet,

hucht Schutsloot en zoo verder naar de Belter

waar de toren vervangen is door den typischen, wijde. Het waterdrieblad en de lisschen waren uit
Hoe fraai van lijn is dit gebloeid, maar de meeste grassen waren nog niet

houten klokkenstoel.

houwsel, rustend op steenen poeren, hoe decoratief zoover, de moeraswolfsmelk en de moerasandijvie
het kleine, spitse dak, waaronder de zware luiklok pronkten met goudgele trossen, de waterlelies be
opgehangen is. Ze zijn niet zoo algemeen, deze gonnen hun eerste, glimmend-bruine knoppen open
te vouwen, smetteloos witte krabbeschaarbloemklokkenstoelen, en wat Overijsel betreft zijn zij
naar ik meen — beperkt tot Wanneperveen en pjes kwamen boven den waterspiegel en op de
IJhorst, een klein plaatsje tusschen Staphorst en kraggen zelf stonden de rose koekoeksbloemen, de
De Wijk. sa Onzen weg westwaarts vervolgend margrieten, de boterbloemen, de ratelaars en de
komen we dan langzamerhand in het prachtige handekenskruiden bij honderdduizenden. SI De
plassengebied van Overijsels N.W. hoek, het land lucht was geurig van water, zon en aromatische
van kraggen en drijftillen, watervogels en water planten, zooals watermunt, kalmoes, valeriaan en
planten, riet en biezen. SI In de lage, vochtige spirea, het gefluit van de zangvogels, het ,,karreweilanden blinkt nu en dan reeds een kleine, rim

pelende veenplas, het ruischende riet trekt zijn
handen langs sloot en poel, koppels wilde eenden
komen telkens op de wieken, hoog trekt een V van

karre-kra-kra" der rietzangers, het gekwaak van
volle eenden en zomertalingen, het sombere ge
brom van den roerdomp, verscholen in de ruige
wildernis van bies, lischdodde en riet, de seherpe
kreten van sterns en meeuwen klonken onop

aalscholvers over en langzaam roeit een reiger naar
het Westen.
En dan, ineens, valt het uitzicht houdelijk en van allen kant. SI Hoog zeilden de
schijnbaar zonder eenige inspan
naar links geheel open, de watervlakte van de kiekendieven,
ning
en
onfeilbaar
hun groote cirkels trekkend
Belterwijde, door donkergroene, grazige land

het onmetelijke jachtveld, aalscholvers kwa
tongen en rietzoomen in kleinere verdeeld, blinkt boven
men telkens over en van den einder klonk den
ons tegemoet. SI Het oog wordt geboeid door deze lieven,
dag het roepen van den koekoek. SI
uitgestrekte, deinende en glanzende vlakte, die Als hetlangen
vaarwater
toeliet en de wind wat aan
aan den horizon afgebakend wordt door lage bosch- wakkerde, heesch het
Tijs het zeil en dan gleed de

randen en ineenvloeit met de kleuren van het ver

rustig door het koel-klotsende water, dan
schiet. Prachtig zijn nu ook de onweersluchten boot
deinden de kleine perken van duitblad en water
naar den kant van Genemuiden en zij scheppen

de geheimzinnige vegetaties van krabbedie verrukkelijke stemming, die zomersche sfeer, lelie,
sehaar
waterpest vroolijk mee, dan keken we al
welke men enkel en alleen in de waterrijke ge maar inenverrukking
over het wijde, heerlijke water,
bieden van ons eigen, schoone land kan be even.
naar de bloeiende planten en de bezige vogels. SI

Bij de herberg „de Blauwe Hand", waar de weg Tijs, de eenvoudige schipper, die ons den ganschen
naar Giethoorn aftakt, rusten we een oogen ^

onder zijn goede zorgen nam, die ons voerde
en dag
door
de verborgen binnenlanden van dit gezegende
we een mooi uitzicht op het Wijde. (Hier spree
oord,
onthulde telkens een merkwaardige kennis
men van het „het Wied" en een kleine plas is een

door de ramen der eenvoudige gelagkamer e

van vogel- en plantenleven; niets ontging zijn
„Wiedechien"). S! We denken aan den kostelijken scherp
en wanneer wij in twijfel verkeerden
dag. dien we een maand geleden op de plassen omtrentoog
eenig ding, Avees hij ons, vriendelijk en be

doorbrachten, toen we — komend van Zwart scheiden, terecht. S! Wat genoot hij, als wij zijn
sluis — naar de Belterwijde koersten om vogels en
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eapaeiteiten als gids en seiiipper waardeerden en
iioe ingenomen was hij op zijn beurt, wanneer wij
blijk gaven niet op te zien tegen een moeilijken
sprong, een paar natte voeten, een tocht door
braamruigte of scherpe galligaan-bulten. SI Zoo zijn
w(! gevaren naar de zwarte sterns, die hun nesten
klaar hadden op de krabbeschaar-vegetatie, zoo

trokken we in den middag, na een heerlijke jpicnic

katuilen
nooii K<» /vm- kkk:
<'11

^ licl -lAUW

he,-ft .1.- V.-Mu.l z,.| . u
g_is ook ai zoo n
''
reputali<' genH't; < an

1

teert, dat elke
e„,eu vneeDtantI
praat

voorop ging het door de galigaan- en rietboschjes gangers overreden
scherpi; blad ons nu en dan in de vingers, wat

hjk evenwiebt

wk' hf.
heWant H„.
IxmIroidn^

„1- zn.nlanie -ieeln,-

weert

tusschen wuivende bloemen, naar de kolonie der vormt van
purperreigers. Moeilijk was deze te bereiken, maar het uitroeien
de gummilaarzen werden aangetrokken en met Tijs die het loopeii \\ i
voorwaarts. SI Wat hinderde het, al■ sneed
''het•

v\o-

Dat

•
de

man.

mndat <'r zooveel voetS3 lloop'^t^^ aaix nijn|^^aarin <'<'n ladioor-

'T,
d,..tkkt,t.r
Y' de eer.t.' I>iaat.
vormenztjn
zij

maalden we r.r om, als de voet eens weggleed van
een riet- of biezenstronk en in het bruine veen-

zonder roofvogels- f

oni te ondersteunen en den weg te wijzen naar de
reigerhorsten, die gefotografeerd zouden worden!
En hoe bizonder was de sensatie de groote grijsbruine vogels daar te zien opgaan uit de voor ons
liggende wildernis, tot de lucht vervuld was van

een verzwakking
Avcet^te' voorkomen. Sl
breken van eimieniieen
wal nn-nseheiijke

water
Nvaiei wegsompte! Tijs
x.j. was immers bij.j de hand

iiw-id-die'Hst. die door

een soort natuurlijkern g<'Z<>m

ax<'mplaren

het wegvangen van znJv^^^ l^M^angaat mi ket uit-

Bovendien zijn er "O ^
^jj ^^,-1 niet onge,1,- g^-voigwi
ilaaninkunnen
maken,wmaai
toch
elk
geval
hun veroep en er zeker wel veertig van die prach- toch in elk geval een eini^; Yl-l^ ^ in ame-t en idjn
kojiertige vliegers boven onze hoofden zweefden ... SI ^Voor het konijntje dal ha Jii
reeds een halven 'laf/" -T",
„
rooh

Toen de avond viel en de schaduwen langer wer

iiitii,
den, luu
het iivL
riet een
t t-ii dofgouden glans .......j,,
kreeg ....
en het

domheden en wreertnei < i -

de
draadstrik is Hoinarteni. i>
^ ^

koni-t \an <'<'» i<a>b
('in<l maakt aan die

water gloeide met geheimzinnige kleuren, zijn w^e vogel, die op snelle wijze
/,>,pjagsover 't Dirkswijde en de Ma.stenbroeker kolk terug- kwelling, een uitkomst. J'^n
■■ ^jj,.
in
gegaan naar cïe bewoonde wereld, het hart vol jagers vleugellam g(-<
'i ' e. },(,nd<'n ver

vreugde over de dingen, die we dien dag beleefd een hoekje is weggekro])en en

,

.chaduw

hadden... SI Wanneer we de herberg ,.de geten. is het een weldaad alt-

Blauwe Hand" verlaten en den tocht voortzetten,
krijgen we onmiddellijk ook aan de rechterzijde het
uitzicht op een nog grootere watervlakte: de Beulakerwijde. Als een smalle, hooge rug ligt de weg tus-

schcn de meren door. Nu en dan gaat de zon schuil ingrijpt. Doch zoodra w<' konijn j< s
achter langzaam trekken
de w olken en meteen ligt
het water links en rechts

met wonderlijk zachte,
grijze en parelmoeren tin
ten. S! In de verte glijdt
een zeil naar den horizon,

een

visscher haalt zijn

fuiken op uit de verbindingssloot tusschen de
beide Wijden en men kan
het slechts toejuichen,
dat deze omgeving nog
ni(>t geschonden werd door
den

bouw

van

^

der wieken over hem
' roofvo-nf- liebben
hem uit zijn lijden verlost.
-wh-rwerk der nahun eigen plaats m het groo e ic
tuur, dat uitstekend bHipt. zoo .
jp^ oereii

zomer-

optrekjes. weekend-huis-

jes, e.d. Alles ademt hier
rust en vredc.de eenzaam

heid werd hier nog niet
op de vlucht gedreven,
dit plassengebied bleef
nog een dorado voor den
zwerver jmr sang en den
natuurliefhebber van de

goede soort. Moge het zoo
blijven!
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in Australië, waar hun natuurlijke vijanden ont
breken. en wanneer we ter bestrijding van de rattenplaag op Terschelling wezeltjes gaan invoeren,
die, zoodra ze de ratten verdelgd hebben,bij gebrek
aan voedsel de vogelw ereld gaan uitmoorden, blijkt
het mis te gaan.
De roofvogels zijn er voor, om
het evenwicht in de natuur te bewaren, en als dat
door het ingrijpen van den mensch verstoord is,

moeten we dat niet aan de vogels wijten, doch de
hand in eigen boezem steken en ruiterlijk erkennen,
dat Avij het waren, die een fout maakten.

De

horentjes hebben, lijken het net kleine duiveltjes.

SI De oude vogel buitelt dan boven onze hoofden,
klapt de vleugels boven het lichaam tegen elkaar,
dat het ver hoorbaar is en doet formeele schijn-

aanvallen op ons, Avaarbij hij een kort, keffend ge
luid maakt. 03 Als er ergens een muizenplaag is,
zooals enkele jaren geleden cp de akkers langs de
Zuiderzee, zijn Ave prachtig in de gelegenheid om
de fraaie vogels in hun dagelijksche doen gade te
slaan. Van alle kanten komen dan de muizenjagers
naar de bedreigde plaats. Kiekendieven en torenvalkjes, ruigpoot- en gcAvone buizerden, de slecht

velduil broedt alw eer net als de kiekendief op den
grond, onder ol tusschen de kruipwilg en duin valk en het smelleken. En dan ontbreken de velduil
doorns, gagel en ruigte. Liefst op een iets vochtig en het steenuiltje, die beide veel minder nachtvogel
en moerassig terrein, een natte duinpan of vochtig zijn dan de andere inlandsche uilensoorten, maar
hooiland. Daar is het rustig, want het gebied is zelden op het appèl. S3 Nu blijkt pas goed, van hoe
voor den mensch vrij ontoegankelijk. En bovendien
is er voedsel in overvloed, vlak

naast de deur.
In een ondiep
kuiltje in den bodem, karig bekleed

onschatbare Avaarde die roofvogels voor ons zijn, en
hoe onmisbaar hun plaats in de na
tuur is. In grooten getale jagen zij
boven de akkers, Avaar het Avemelt
van de muizen, die de veldgewassen

met wat plantendeelen, vinden we

bedreigen en den bodem doorzeven
met hun gangen. S3 Zonder de roof

de zes tot acht en soms zelfs tien

en meer witte, ronde uileneieren,
w aaruit na een week of drie broe

vogels zoudenAvij vrijAvel machteloos

den — wat het mannetje aan het
wijfje overlaat — de leelijke jongen
kruipen. Veel moois is er niet aan
deze uilskuikentjes. Maar ijverig
vliegen de ouden af en aan met

staan tegen de kleine knagertjes.
Maar dank zij hun hulp, die zelfs
dan nog maar nauwelijks gewaar

muizen

treedt meestal telkens na een be

en

ratten

en

deerd Avordt,Avorden Ave hen de baas.

S3

soms een

enkel|jong!konijntje of vogeltje,

dergelijke muizenplaag

paald aantal jaren op. Het is opmer
kelijk, dat juist in die jaren het

zoodat de jongen groeien als kool
en al heel gauw wat meer op de
ouden gaan lijken. Dat zijn fraaie
vogels, met een vlucht van bijna

Een

/

aantal eieren van elk roofvogelleg-

driekwart meter en een warmbruin-

sel vrij groot is. Het is, alsofde vogels
Aveten, dat er volop voedsel voor hun
kroost zal zijn. S3 De natuur regelt

gevlekt veerenpakje. Op de onder
zijde der vleugels, die langer en
smaller zijn dan van de ransuil,

dat alles zelf veel beter, dan wij het
ooit zouden kunnen doen. Als Avij
dat alles dan maar rustig zijn gang

hebben ze tAvee donkere vlekken.

laten gaan, zonder op ruwe en vaak

Maar dat zien w e alleen, als ze bij

onnadenkende Avijze in te grijpen,

dag vlak over ons heenvliegen. De

komt alles vanzelf Aveer in orde. Als
het aantal individuen van een be

sluiers om de oogen, die den kop
zoo'n quasi Avijsgeerige uitdrukking
geven, zijn lichtgeel. SI Op dien

VELDUIL

paalde soort te groot wordt, zien
we onmiddellijk hoe ook hun be

dikken, ronden kop staan tAvee oorpluimpjes, die strijders in aantal toenemen, zoodat vanzelf Aveer
met ooren niets hebben uit te staan, maar opgezet

het evemvicht hersteld Avordt. S3 Waarom zouden

kunnen w orden als de vogel verontrust of kAvaad is. Avij dan al die fraaie en nuttige dieren gaan uit

Dat zien Ave prachtig bij de jongen, als ze een paar roeien? Het kan soms hoogstens eens noodig blijken,
er voor te waken, dat hun aantal binnen redelijke
weken oud zijn
ZIJ en al een beetje in de veeren komen
Dan dringen ze angstig opeen, als Ave bij het nest grenzen blijft. Maar in de meeste gevallen is er
komen en met de korte pluimpjes, die Avel wat van veeleer bescherming noodig

DOOR 'T WALENLAND

WAAROM rekenen avc Doornik nog half en
DOOR L. Spruit

I. Henegouwen

een belangrijk centrum van de Borinage (al ligt

half tot Vlaanderen en Mons (Bergen) tot

het er niet middenin), het mijnen-gebied waar ge-

zicht" van de stad. Anders is het bij Mons, dat

het eigenlijke centrum, toch merkt de toerist aan

niet Vlaamsch dus is maar evenmin Fransch, zoo

bleeke, ondervoede kinderen die in troepjes langs

het Walenland? De reden is misschien zeer Averkt en geleden Avordt zooals Avij ons dat ondanks
subjectief: omdat Doornik ons Vlaamsch Vincent v. Gogh nog altijd niet kunnen voorstellen.
aandoet in type van huizen en menschen, in „ge Al liggen de Bergensche arbeiderswijken ook buiten

een stellig karakter van Waalsche stad heeft, zooveel dat er hier crisis en vaak staking is: de

dat de Bergenaar die me zijn stad als ,,une cité de straten gaan, de in-armelijke bedelaars aan de
fran^aise" beschreef, zich niet heelemaal juist uit kerkdeuren en dan, 's ochtends, die afgesjouwde
drukte. Mons, op de heuvelen van HenegouAven, is vrouAven die met een zak op den rug de bakkerijen
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langs gaan om het
brood van den vo-

rigen dag te vra
gen .... De Borains, met hun har

de en gevaarlijke
werk, hun ontbe

ringen en armoede,
zijn een driftig,
ruw, uitbundig
volk met veel fa
talisme en een

wrangen zin voor
humor. Het leeft

boven den grond
zoo intens als het

eronder zwoegt
Hun dorpsfeesten,

A/r

rif- Berirensolie overlevering ge-

forraa^^hL^JuUu.
rle.ar
„.-uvOen
Mons als stad wordt het eerst in
een versterking, ivions

642 vermeld. Mooi is op de groote. vro^iijk,. ftUrkt
het 15de eeuwsche stadhuis, dat
prachtige
sloten en deurkloppers heeft, met het
eeuwsch

torentje; het oude Hotel de la ^^^"Jtoniie
vlak
ernaast, en hier legden vroeger de "di^^jj^-es Brussel-Parijs aan. Een standbeeld voo^ Qflaiido di
Lasso in Mons leert ons dat deze

^ lii^j. •

1520 werd geboren en dus heelemaa]
was.

Italiaan

Zijn eigen naam was Roland <hv ^ ^ ^ ^ /■

'p.
Lattre.

S3 In de omgeving van M,.

"

mooie kasteden van Ecaussines-La^li^r'" de
deleeuwseh bouwwerk met vele iyj)ij^^^g- < ' 'bid-

en Beloeil, zetel van den prins de ï^i^^^Jie
tig ligt in het oude park uiet de
dai P^^elj.
Henegouwen bezit trouwens méér np^^^Ooie ^

waarbij onbegrij Roeulx b.v., van de prinsen van (dbe
pelijk veel gedron prachtig park rondom, en het kaste^by
^
ken en gevochten van Mariemont. ^ \ an Mons naar v L' 'i-inuse,,
wordt, zijn be zoo heel ver. De ,,Gilles van d^jj
x is j
rucht. In één dag, optocht zijn ook in ons land b<-ke^V^^ ^
J''oto /,. Spniil

HET BELFOORT TE BERGEN {MONS)

één enkele nacht
wordt alles ver-

brast, waar ze weken en maanden voor gewerkt
hebben diep in de zwarte schachten. En zoodra
alles op is, begint men weer te ploeteren voor het
volgende feest. Bijna hopeloos lijkt hier het werk
van wie wat zachtere zeden ingang willen doen
vinden. Verwar de Borains niet met de Montois.

Wederzijds bekijkt men elkander met minachting.
De groote ,,verbroederingsdag", als heel de om
geving naar Mons stroomt, is Drievuldigheidsdag,
eerste Zondag na [Pinksteren. Dan wordt volgens

ieder zal misschien weten, lioe ineji

aardige uitdossing van Gilles —~ inet(» 9.' ^ m é
veeren op het hoofd, een bonte baimAf ^ \
is. Gilles-zelf is een typisch Heneeod'
die zich echter alléén in Binehe i,j
vastenavond-pak heeft gestoken. /

onderscheidde het carnaval te Rin^.p

dat in andere plaatsen, totdat i^ j
Maria van Hongarije in de omgeviu' ^
gaf ter gelegenheid van Pizarro\ T,

eeuwenoud gebruik op de Groote Markt van Mons

de strijd gevoerd tusschen den legendarischen
draak en St. Joris, die in dit land (natuurlijk)
Gilles heet, terwijl de meterslange, karton-metlappen-draak naar den naam Doudou luistert. In
de middeleeuwen heeft die draak eens een schoone

jonkvrouw ontvoerd in het woud van Wasmes,

maar Gilles de Chin heeft hem toen verslagen en
de dame ontzet. Na deze ,,lumeQon" op de Markt
is het den verderen dag feest. Mons is een be
drijvige, genoeglijke stad met nauwe, drukke stra
ten. Hoog en laag gaat het, heuvel-op, heuvelaf,
rond de oude St. Waltrudis, wonderlijke, nog
immer onvoltooide kerk, waaraan tusschen 1450 en

1621 gebouwd werd en waar de beroemde Char

d'or bewaard wordt, de barokke vergulde wagen,
die op dienzelfden Drievuldigheidsdag in de pro
cessie meegaat met de reliquien van St. Waltrudis,
de heilige dochter van graaf Walbert en de patrones
der kerk. Daar in oud-Bergen, waar het gras groeit
tusschen de steenen en aan de doodstille smalle

straatjes mooie baksteenen trapgevels in ZuidNederlandschen trant staan, daar is ook het Belfoort, dat hoog boven de roode daken zijn zilveren
geklingel uitstrooit. In de rijke dagen van de stad

(die in de 15de en 16de eeuw vielen) had men een
klokketoren, die echter in 1661 instortte en tus

schen 1662 en 1672 werd vervangen door het hui
dige Belfoort, dat zoodoende een barok gebouwtje
is geworden, het eenige van dien aard in heel het
land. Het is een geestig, sierlijk ding met 47 prach

tige klokken, waarvan de meeste door Hemony zijn

'

"

/.-o/o Ohliil
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Peru. Eenige hovelingen traden toen op als Indiaansche vorsten, met rood-bruin geschilderde
gezichten, kostbare veelkleurige gewaden en ....
hooge struisveeren op het hoofd. Dit viel bij den
Gilles van Binche (die toen nog maar alléén in den
optocht figureerde) zoo in den smaak, dat hij de
pluimen en het beschilderde gezicht overnam en
ook het veelkleurige pakje, zij het ook wat boerscher en bonter dan de hovelingen der landvoogdes
het gedragen hadden. Langzamerhand kwamen er
toen meer Gilles en tegenwoordig trekken ze in
een heel troepje in den vastenavond-optocht mee.
Gilles-zelf is een wonderlijke figuur, een soort Henegouwsche Siegfried. Gilles de Chin versloeg den

597

II van Montmorency en levend in de 15de eeuw.
Ge vindt hem te Nijvel levensgroot in verguld hout
aan den buitenkant van een der torentjes van St.
Gertrudis, waar hij ieder heel en half uur met een
groote hamer op de klok slaat.... en tot de aller-

geslaagdste dinanderietjes'^ behoort wel de kleine

koperen Jean de Nivelles, die men in dit uitge
storven plaatsje koopen kan. Nijvel is St. Ger
trudis en niet anders: de deels Romaansche,inwen

dig wat barokke, toch lichte en fijne kerk, en daar
achter de wondermooie, door heel de streek bekende

kloostergang: uit de 11de eeuw dateert het oudste
stuk en volkomen gaaf is alles bewaard gebleven.
De rondboogjesgang loopt om een ruimen hof heen,

draak Doudou; Gilles de Binche was de brave bul

met een enkele oude boom en wat symmetrische,

tenaar Caracol, die de beeldschoone Marceline,doch

vlakke grasperken rond een simpel Gothisch orna
ment. We staan hier op ouden grond. In 645 heet
het klooster gesticht te zijn door de H. Itta, we

ter van den baron van Binche, uit de handen van

den reus Golie d'Ath (Goliath) bevrijdde en, door
een

goede

duwe

van

fee van zijn

Pepijn van

bochel ont

Landen. De
kerk is van

daan, als
bee ld
schoon

1022. Itta's
dochterGertrudis, die

jO n k m an
met Marce
line trouw
de. Er komt

nóg

haar

moe

der opvolg
de als abdis
en later hei-

een

bultenaar
in het ver

lig is ver

haal

patrones
der kerk.

de

klaard,werd

voor,
slechte

Omstreeks

Bistecol, en
een oud,

1200

het

was

stadje

oud vasten
avondvers

centrum

je herinnert

van

nog aan de

eus leven en

ze historie.

speciaal van

Nijvel

Terwijl het
geen

religi

het toen op-

zeld

zaamheid

een

Fnto

A. v. d. Burgh

bloeiende

KASTEEL ECAUSSINES-LALAING BIJ BERGEN (MONS)
^ g gij neumet een bochel en een bezem (Caracol was bezem- dom. Uit Duitschland, Frankrijk, Vlaanderen en

is,een Gilles

binder) tegen te komen. Er leven nog veel verhalen in het land, zoowel in de bergen van Henegouwen als in Maasvallei en Ardennen. Iedereen
kent wel de vier Heemskinderen en zal bij Dinant
in den Faubourg St. Paul de ,,Roche a Bayard"
gezien hebben, waar het legendarisch ros met de
vier kinderen over de Maas is gesprongen en in de
rots de afdrukken zijner hoeven heeft achtergelaten,
Nijvel (Nivelles) aan de lijn Brussel-Binche is een
heel oud plaatsje, waar de sagen-figuur leeft van
Jean de Nivelles,den eeuwigen zwerver,zoon van Jan

de Kempen kwamen hier vrome vrouwen bijeen die,
zonder kloosterling te zijn, toch gezamenlijk in gebed en handenarbeid leefden. In 1262 telde Nijvel
tweeduizend van zulke ,,mulieres religiosae"! Nu
is dat alles voorbij. Kloosters en begijnhoven zijn
verdwenen. Een enkel pensionaat ligt in de heuvels
rondom de kleine stille stad. Maar de heerlijke kloostergang houdt de herinnering wakker aan de vrome
moeder en dochter, die hier in heel oude tijden een
centrum van gebed en studie stichtten. _
{Wordtj)ervolgd)

Oude kerken in de Groninger Ommelanden

Hetjaar 1000 werd door de Christenheid met
DOOR Adolf Pathuis

(II)
het leven. Nieuw leven doortintelde de samenle

angst en beven tegemoet gezien, want men ving. Monniken trokken de wereld door om te ver
achtte den Dag des Oordeels aanstaande. kondigen van die ,,groote blijdschap, die al den
Doch ziet, het fatale jaar verliep zonder volke wezen zal". Kloosters en kerken verrezen

allerwegen. Met hun nevenstichtingen, zooals scho
len
en gasthuizen, alsmede hun zorg voor armen,
ademde en de dankbaarheid was groot. Zorg voor
hulpbehoevenden,
weezen en reizigers, werden ze
het zieleheil werd meer dan ooit het richtsnoer voor

schokkende gebeurtenissen. S3 De menschheid her

12 I).( • Milx i" 1939
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Cistereieii-ei

,,rae telde
J.et

tol iniddfilpunten der samenlevinfji;. S3 In d(! Onnne- 1800

landen waren de Benedictijnen de eersten, die met
den bouw dezer stichtingen begonnen. Aan lu'l

■

haaldelijk voorkomende stormvloeden eischten zeer
vele slachtoffers en hetgeen de zee had gespaard,

groot.In
l,rtvvaeeiie
kloos-

arr l2eeeu^^^'''

iia

hcidNvirth.

Ü Menk<,.eenabt

bet

"■"''"'i 'Tul'
I—I'"klooster
i»iaats«'"i'izoo-

schikten niet over veel middelen, doch wel over
bekwame werkkrachten en rijke ervaring op allerlei
wierden was het betrekkelijk veilig wonen.De her

^

de

einde der Xle eeuw kwamen ook de Cistereiensers
en de Premonstratensers zich bier vestigen. Ze be

gebied. SI De bescherming tegen de zee was in die
dagen zeer slecht. Alleen op de groote en hooge

Mieer dan

-

(loeb spoedig
SI Oorspioidvt 1 .) ^
^.,.oijvNen.
IJ et vrou^el voor mannen c
^^.p^aaing idaat111 anneii klooster
na
de
sticliting
^V'n.lzenkain]),ve„kloo.t..r
« Na
<r(»noenid.I
,1,- lu rk V an
ln>ld)eli "V()lt<M)i<l
\()lt<><)i<i

werd wel nader geïnspecteerd
door de op roof beluste Noor

Bloembol te

werden de

frrl.-a.l voor ern

mannen. SI Het bouwen van
kerken en kloosters was dooi

U 'rk.. van
k-t kioo^. r Ro.rn.lal „o...-liaalsjI.al..ca.ai

de booge kosten doorgaans

, .n „H-l
moest m-men
m< r,-n kou,™

tufsteenen of natuursteenen

uitgesloten. SI Vele monniken

„rkio

waren echter grondig bekend

sa Do lun.ka-ruip-u
- .1 .. jaren

wer(ien gelegol m de

met het bakken van steen uit
klei en zoo niet, dan was er

J'^ .59--1 261.

O jaren

IwT-t

i-aer d Oetober 1266. wa> bet

wel hulp^ te krijgen. SI Het
begin van een kloosterstich
ting zal dan ook — van de

gVbouw voltooid. Debi.^eboppelijke wijdin- v<»nd )

Umiber 1267 plaats door i^ag-

12e eeuw af — doorgaans ge

weest zijn de inrichting van

mond N an

een ticheloven, jeen eenvou

vaii Roeriand en Bidder der
üuitscbe Orde-.
Dit kerkje
moet wel \'an za-er hcs< iieiden
afmetingen geweest zijn. want

dige houten bidplaats en wat
leemen hutten. De omwonen

den zelf moesten hierbij be

\\ «a d.

doorgaans was er met den

hulpzaam zijn en leerden aldus
het bakken van klei tot stee-

bouw

nen en het branden van kalk

mo«' id.Sa Annol2bd..
de seveinie abt.

uit schelpen. SI De kunst van
het bakken van aarden ge

bruiksvoorwerpen
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beet<'n

was hun
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SI Nu openden zich
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de groutbeydt \ an de Kereke
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nard

dem bood zonder veel kosten

een

schier

badde de Meester. z\ inle een

onuitputtelijken

voorraad bouwmateriaal. Bak
steen is veel duurzamer dan
tufsteen. De frissche roode

eertijds gesl iebl : men

u\ t bet f.ollegie. <laerwiierts
gesebiekt om din Kereke ai te
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kleur met vele schakeeringen

geeft een geheel ander aspect dan de vaalbleeke tuf
steen. Wel is laatstgenoemde steensoort gemakke

lijk te bewerken, doch bij baksteen heeft men vóór
dat de soepele klei in eiken gewenschten vorm o^e-
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drongen, vormen. De muren zijn ± 1.20 m dik;
de kleine ramen, van boven door een rondboog ge

sloten, zijn van schuine dagkanten voorzien, om
meer licht door te laten. De grootste maat der stee
nen is 34 X 17 X 10, terwijl de voegen soms 2 cm

breed zijn. Het kerkje van Den Andel meet buiten
werks 17.80 m. X 5.60 m; de hoogte onder de gor
delbogen bedraagt 5.10 m. SI Alles is berekend op

een noodzakelijke behoefte en is als zoodanig geheel
in overeenstemming met den aard der bevolking,

die slechts oog heeft voor nut en degelijkheid.
Steeds was het weer de klei, die tot steenen gebak

ken („gekookt" zei men toen) de bouwstof voor de
kerken en later ook voor de versterkte woonplaat
sen der ridders vormde. Door het telkens weer ge
bruiken van dezelfde grondstof werd een meester

schap in de toepassing bereikt. Aan
bouwwerken worden sierlijke details
baar. Het Benedictijner kloosterkerkje
afgebroken in 1892, getuigde met zijn

de plompe
waarneem
te Rottum,
a jour be

werkt randwerk in welke mate men reeds in de 12e

eeuw de grondstof beheerschte. SI Het Romaansche kerkje te Oldenzijl verraadt door zijn fraaie
kapiteelen en basementen eens meesters hand. Ook
de tijdens de restauratie van de tot kerk ingerichte
eetzaal van het klooster te Aduard gevonden vloer

en wandtegels toonen aan hoever reeds vroeg de
romaansche kunst ging. SI Het monumentale ge
INTERIEUR VAN DE KERK TE LEENS, WELKE IN DE 13e
EEUW GEBOUWD IS

bouw zelf dateert uit het laatste kwartaal der 13e

eeuw. SI Het klooster te Aduard, dat binnen zijn

muren en grachten een oppervlakte van dr 5 H.A.

waren, werden deze gebruikt ter versiering, door besloeg, werd gesticht op een plaats, waar men
tusschen de lagen baksteenen af en toe een laag 's nachts meermalen lichtjes zag branden ....
tufsteen te metselen. Een dergelijke toepassing vindt zeker voorboden van het groote licht, dat later van
men o.a. nog aan den toren te Uitwicrde. SI Voor Aduard zou uitstralen. Groot was inderdaad de
de Roomsch-Katholieken is de kerk het huis, waar invloed die gedurende het 300-jarig bestaan dezer

God aanwezig is en waarvan de plaats dikwijls
door Hemzelf werd aangewezen door een mirakel.
Het gebouw kan dus nooit te goed verzorgd of te
sierlijk zijn. S! Een steenen dak, bestaande uit

holle pannen en dekpannen — in den volksmond

abdij van haar uitging. (In 1580 werd zij door de

Staatsche troepen verwoest.) Tal van kloosters,
kerken, boerderijen, molens, dijkenen wegen werden
onder leiding der Aduarder broeders,gebonwd en
aangelegd en zij wisten in hun baksteenen bouw-

paters en nonnen genaamd
— verving reeds spoedig
de brandbare of looden

bedekking. Deze pannenbedekking komt nog aan
diverse kerken voor, o.a.

te Leegkerk, Oostum, Seliingen etc. Een steenen
overwelving van het in
terieur ontstond uit den

over de balken gelegde
zoldering van steen. De
kerk

van

Niekerk-Ylie-

dorp heeft zulk een stee
nen zoldering, doch deze
is gemaskeerd door een

houten plafond. Het ton
gewelf,doorgaans op regel
matige afstanden versterkt
door gordelbogen, drukt
met volle kracht op de
zijmuren.

Geen

wonder

dus, dat alle bouwwer

ken uit dezen tijd zich
kenmerken door hun smal

DE RECHTERVLEUGEL VAN HET KERKORGEL TE LEENS MET KWARTIEREN DER

le interieur en zware ge
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werken iets eigens te leggen, dat noeh in Friesland, worden, daar
noeh in Drenthe zijn weerga heeft. Dit leidt tot d(^ noodig had. ^
vrijmoedigheid te spreken van een eigen Groninger Pal,
architectuur. Opvallend is het groote aantal varia moge
ties in de afwerking der details, zooals vlakvullin zijn

• AA haar prodin len niet meer
ha<l hij ongelijk,

.vraakzuehtig een olifant
,aU.j

toTlüchf will-

gen en versierende motieven.

De kennis en er

,>,.n. nominaal.
en de koers van Nrubber
zal

varing der monniken was groot; aan tijd ontbrak interesseeren. sa

het hun niet. Klei was in voldoende hoeveelheid

""

bein hoegenaamd niet

dat
Laoet
Tadot
aanJjaaH
gelaten, hebben de

aanwezig en een fraai en goed resultaat was het
eenige doel van hun streven.
{Wordt vervolgd) evenals dat vroeger,

rat. Wongso.

i ( j,joest morden over

invloed van den

niets opbrengen kon.

slechten Geest

De betooverde onderneming

aroeien de planten in de
sa Hartstochtelijk vlug ebet zorgvuldig.

tropen en reeds na
regelniatig
zijn intrede op Suma- worden, waarin de

(Slot van bladz. 591)

^ I "^OEN deed Prins Hevea

^ tra's Oostkust. Prins Hevea! Overal werd hij met

een wildernis geii^n woningen evenmin als
zijn En
" over

de irrigatiewerkeii nog te ontdekken z.,reen

jaren zal het

vreugde ingehaald,

boseh
zoo
O n d o O r-

iedereen

dweepte

(1 r i ngbaar
zijn als het

met hem en
Laoet
Tad O r o n t-

oerwoud

eens w as, in

waakte bij
z ij n O n tmoeting uit
haar jaren
lange apa
thie.

hielp

tiental

zich verbor-

gen

dend de
wilde
dier e n.
de

r/r'(ür

Het

plechtige

•V-A; i/,

niet,

hou

stilte en het

of de Geest
al trachtte
haar onder

geheimzin
nige meer:

zijn invloed
te krijgen.

Laoet
Tael or. sa Maai

Haar liefde

de^
%rSB

firacht

van
het
l) r e e el e.

voor Hevea

bleek tegen
alles
be
stand. Wil

blinkende

de zwijnen

glanzend en

en

\errassend
te
midden

v\ater.

troepen

apentraeht-

zoo

ten wel het

van zijn la-

jonge gewas

ge.

te

vernie

len, ziekten
en insecten

DE ROMAANSCHE KERK TE OLDENZIJL . IN DE VORIGE EEUW VAN EEN MEI
DAK, DAKRUITER EN STEUNBEEREN VOORZIEN

deden pogingen den groei te ondermijnen, maai
de boompjes stoorden zich aan niets en weldra
bedekten zij de onderneming in lange evenwijdige
rijen. Zij stonden kaarsrecht in het gelid en waren
alle even lang en even dik en hadden gelijkvormige
kruinen en elk een blikken tuitje in den bast,
waardoor de witte, kostbare melk in de kommetjes
aan hun voet vloeide.
Er werd met lust ge
werkt op Laoet Tador, er werden groote winsten
gemaakt en de administrateur had met gerechtvaardigden trots gezegd tot Wongso, die een oude
man begon te worden: „Zie je wel? Waar blijf je
nu met je voorspelling? Wat doet de Hantoe ons?"
^Toeh was Wongso den Geest blijven wantrouwen
en op zijn beurt had hij met iets triomphantelijks
in zijn bevende oude stem gezegd: ,,Groote Heer,

Pah Wongso had gelijk", toen op dien treurigen
dag de onderneming Laoet Tador gesloten moest
1)

rubber.

groene

beuiveis. ge
lijk een pa
rel

in haar

schelp, zal door geen blanke ontelekt weerelen vóór
en al eer de Crisis, evenals ele Hantoe van \ reee^er.
overwonnen zal zijn door den zooveel >terk eren
Geest van den Wil.

NOEL, de kok van FREDERIK DE^ (iROOTE.

zette den koning op zekeren avond een heerlijke

pastei voor, die hem buitengewoon smaakte. Fre-

derik vist geen woorden genoeg oni baar voor
treffelijkheid te roemen, maar voelde toeli ook crewetensbezwaren, zooals die bein later Mei eens

plaagden. „Noel". zei hij. ..als je zulke dingen voor
mij inaakt, vrees ik me te bezondigen aan over
matigheid. Wij beiden komen op <lie manier mi<

schien nog in de hel terecht." ..(ioelt niets

ariT

dat wij tweeën het vuur niet schuw en'**

w el.

woordde de kok droogjes. ,.ied<'re<m w eet toeli

