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iMil-ele oMieiereii waren de kansen aan't bespre-
luidden gemaakt. _ [oto'shingen van de ,.de Ruijter-keniiKlenlongn'onu van den zeeheld met een

-• te i.',-iiisl De piano werd s middags gebracht
,-tak hel- . ,i,^i]<ke dagen, die hij had gehad,

lik nog alles moest worden besteld en
toen op nel - arukkeii dag om zijn schatten, zijn lier
„agezien, nog een zi i ^taahlraad, zijn vliegers, zijn vlie-
met electroinotor, zijn 4 i^Jangstellendeii te vertoonen. Deger-instriimenteii aan 1 ,,phiting mogmhjk zou zijn ge
land stond praehtig geweest, eimd waren alle mate-
,veest, en al was d^ ' ivheinatiseli en ordelijk waren verdeeld
rialen, die ,nu reecis iPvaalstaat van ordelijkheid I
„ver de zeer deine ^ s beoefend, in plaats van onvoorbereid,
geweest, en het l"- ; . geweest aan vermeerdenng van de
dan nog '^'■|. ; 'K.t'te denken. , ,Ik dien te zorgen," zeidedrukte op dezen (lag terecht .dat de zaak met impopulair
de heer 1'^-^dahlo zee vergenoegd mch de hezich-
wordt aan boord. ; ^ . i,e„„„<ligdheelen voor de oplatmgen,

'  matrozA.n emi kleine hulpvhegm-. dd.tiging van
waarna dooi
een ^

mee tehelpen clragen, pm'e'envcnidigste' laboratorium ge-
l"VP<;rll (^1 cl(2n WClktllJïTtt . ^ llpofiötn
Ivmid is bij het soort van werk

-na door '-''■''Uv'- .'„.pniikt om registreer-instrnmenten
aie mot ™ .l.ootl te

"■ ;!D!1 ii! ILLry'iot. Aon io.kT. dio aan do moest
metingen, verilicatiën, zooals

Ie vliegm instrumenten moe-wend IS mj mi „v-int d„ vliegerinstrumenten m
aar-

denk-
groote

EEN BEZOEK AAN Hr. Ms.
„DE RUIJTER" TE NIEUWEDIEP.De dingen van deze wereld hebben dikwijls een onver

wacht beloop. Toen ik, bijna een jaar geleden, een
tweetal artikelen schreef in dit blad om te vertellen
van een bezoek aan het Hamhnrgschc Vliegerstation
van de Deiitsche Seewarte, had ik weinig hoop), nog

datzelfde jaar een volledig ingerichte installatie voor IMeteorolo-
gische vliegeroiilatingen oji Vaderlandschen bodem te zullen zien.

De post voor het inrichten van een piroef met dergelijke vlie
gers, die voorkwam op de begrooting van het iMeteorologisch In
stituut voor igoq mocht het niet tot de behandeling in de Kamer
brengen. De niet onduidelijk destijds uitgesproken wenschen.
dat, wanneer de Regeering de noodige gelden niet zou toestaan,
de zin voor Amerikaansche wetenschap-beoefening zou komen tc
helpen met een flink bedrag, waarvan vast aan 't werk kon wor
den getogen, hebben niet het noodige gevolg gehad.

Toch hebben mijne oogen op ilaandag 14 Dec. j.1. een zooals
gezegd volledige uitrusting voor vliegerwaarnemingen — eigen
dom van den Staat der Nederlanden — gezien. Het was de eer
ste dag, dat de benoodigdheden alle bijeen waren. Het was de
laatste dag, dat ze in ons land waren en het was ojr een uiterst
tipje van den Vaderlandschen grond, op de reede van Nienwc-
diep, aan boord van het Pantserschip de Ri.ijler, dat den volgen
den dag de reis naar de West-Indische wateren heeft aanvaard.

Zoodat we mogen constateeren, dat het Hoteorologisch Insti
tuut er deze maal koud van blijft.

Het is de verdienste van den Imit. ter Zee A. E. Rambaldo, dat
upi deze wijze in elk geval een aanvang wordt gemaakt me^; de
beoefening van dezen tak van ^Meteorologisch onderzoek, en, zij
het niet zonder ecnige afgunst, van harte hebbsn wij Luit. Ram
baldo met zijn succes geluk gewenscht.

Een volgend jaar zal bovendien de Minister van Landbouw, die
deze maal een krediet toestond voor deze proefnemingen op zee
(alsof het een verfijnde plagerij gold werd dit krediet toegestaan
aan den Hoofd-Dircctenr van het IMeteorologisch Instituut, die
de verschillende instrumenten in bruikleen aan den Commandant
van de de Ruijter had af te staan) een dergelijke aanvraag van het
Instituut te De Bilt wellicht steunen. Dat is dus een wissel op iqio !

Bij een naar regen staande lucht, alles grauw en stil op de zee,
zag het er aan boord van den oorlogsbodem dolzinnig bedrijvig
uit. Wie van den toestand aan boord van een voor jaren uit
varend schip bij aanstaand vertrek niet de juiste verwachting heeft,
komt, wanneer hij plotseling daarin wordt gebracht, voor enkele
treffende momenten te staan. Afscheidsscènes, die men ziet en
andere die men niet ziet. En vooral bij een vertrek als bij deze
gelegenheid, waarbij ieder denkt aan de kans dat het kruit, dat
in den regel voor schijfschieten wordt gebruikt, voor het ernstige
oorlogsbedrijf noodig zijn zal. Met den toestel voor radiograjihie
aan boord was juist dien morgen het bericht onitrent het ojihren-
gen van het eerste Venezolaansche kustvaartuig opgevangen, toen
het bericht naar Duitsche stations werd overgeseind, waardoor
dit feit liekend was. nog vóór de bladen er hier melding van

hier op het ^ „1 moet de ruimte, wi,ten van tijd tot tijd | ,1 ,1, ^vel het kleinst de
s. ;;L j;.;,-: «-iiip i r rZn s
tussdien de hutten, een gang u .mi aan, jpjj

wil is veel mogelijk, vooral ^vanneer cie c ..mnm d „t y m
crhln de Kaïhteiu ter Zee lydeman. ( uratoi is \ an Int -ueu
loeisch Instituut en diis belang stelt in het slagen van deze
proefnemingen, zoodat de noodige liiilp) wel ruim
zijn Nadat de heer Ramhahh) een staakhmad sphts hacl \ o(>i^c
maakt volgens de voorschrilten van het Lindenbergschc ^ li'-'k'-
stati m, waar hij zijn technische opleiding heelt gekregen \ an
Prof. Assmann, was het tijd voor sloepenrol-oidening. een hev i-
mim die Luit. l-tambaldo in beslag nam voor den dienst 111
drukte aan boord plotseling tot een onbesehnjlelijke Imogte op
voerde. Juister gezegd, de bednjvigbeid. want de diukte is \ an
een zeer ordelijke soort.

Vooreerst zullen de vliegers wel moeten rusten, want cIe wif,
tot het eerste station, tot de Azoren, is te kort om in dien tijcl
alles te hebben voorbereid en van de .Azoren tot de West w t
wind ongunstig, zoodat liet zal moeten duren, tot de West veilig
is bereikt, en langer nog, indien daar ander werk te doen is vooi
het schip, voor tot de Meteorologische proefnemingen kan wor
den overgegaan. 1 • 1 • i

W'enschcn we den heer Rambaldo de ruimste gelegenheid zien
aan de ze Meteorologische onderzoekingen te wijden en een zoo
groot mogelijk succes, p 1 • Suiioute.

DE GROOTE PAN
EN DE VALSCHE RAN.Dit is een zeer ernstige geschiedenis. Ze begint op een

lichten zomernacht, vele diiizende jaren geleden —
de oude Pan was toen ter tijde nog jong. Hij stond
tegen een den geleund oji het lioogste punt der
loodrechte kust en sjieelde oji de llnit. Een groote

stier lag aan zijne voeten en ki>ek nadenkend \'oor zich uit;
een oude, langharige heer zat breed oji zijn achterpooter
naast hem en wiegde het reuzenlicliaam op de maat der muziek
In de kruin van den hoorn, hoog ho\-en Pan's hoofd, zat eer
geweldige woudhaan en staarde over het dal. .Af en toe stemd
liij met een heesch sissen in. Beneden in liet hlaviw-grijze watei
lag de valsche Ran op een golf en luisterde en keek met een hran
dendcn, vlammenden blik naar ilcn koning van het woud.

Hij was dan ook schoon om aan te zien, de groote Pan; sö
als een jonge god. wat hij ook was. Hij stond daar in zijn
naakte kracht — lenig en door de zon verlrrand, elastisch als'"
jonge twijg, frisch en schitterend roodhrnin als een deiuR'^^"
tegen den donkeren, groenen achtergrond. De korte hoornstorn
jcs kwamen te voorschijn uit een massa donker, grof haar. L
spieren der bovenarmen en der riiigi> knitcm zwollen, als
projM met kracht.

Dit alles maakte, dat Ran verliefd „ji hem was, en zij
lie], Mtiu ivciii Vk iurui op lUMU \Vd>. VJI 'stand van mannelijke schoonheid'. Eiken avond, wanneer

bosch m rooden gloed stond en hij uit de duisternis te voorsdwJl
kwam. om den zonsondi-ru-mo- 1., zü u'i '

ven; ofl
end 1»
eiiriefi
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zij mee, eentonig en zacht; liet klonk als kabbelende golven tegen
een zacht strand.

Zij was ook schoon. Een heerlijke vrouwengestalte, hij den
hemel! Golvend week, geelwit als zeeschuim ot room, met geel
groene lichteffecten als parelmoer, li]ii)cn als koralen, liet rood-
blondc haar versierd met witte waterlelies en oogen, lokkend en
groen als het water in de diepte. Een lelieblad hield zij als waaier
in de hand en de lange steel slingerde zich gelijk een worm om
haar arm.
Doch noch hare schoonheid, noch haar zuchten baatte. Zij

wuifde met het lelieblad, zij strekte de armen naar hem uit — hij
schudde slechts het trotsche, ruige hoofd. Zij fluisterde en zong,
zij lokte en lachte — hij wendde zich af, lange tonen blazend, die
door de bergen weerkaatst werden en haar lokken overstemden.
Zij vertelde van alle kasteden en schatten, die zij o]i den water
bodem had — zij sprak van de vreugde, de vrede en de zaligheid
zonder verlangen of einde, die zij hem geven kon; dan luisterde
hij een oogenblik als betooverd, richtte zich ])lotseling op, rende
het bosch in en verborg zich langen tijd in de duisternis.
Wanneer hij daarna weer te voorschijn kwam o]) de hoogste

klip, gebeurde het soms, dat hij een vrouwelijk wezen bij zich had:
een elf met slanke meisjesgestalte en groote, betooverende
oogen; een boschnimf met hoogen boezem en wei-gevormde heenen
in plaats van schubbige vischstaarten. Dan werd de valsche Ran
razend, woest en dol door alle kwellingen der jalousie; het liegon
te stormen, dicht o])een gedrongen sloegen de golven tegen het
strand, bruischend, schuimend en wit.' Het geheele meer wemelde
van wilde, booze wezens, die tegen elkander aandrongen en elk
ander (.omgooiden, ze kwamen aanstormen en probeerden tegen
den rotsmuur op te klimmen, roepend en schreeuwend met
schelle oorlogskreten. Achterover stortten zij weer terug, steu
nend, met zware zuchten, zonken ze wederom in de diepte.
Dat was Ran, die de golven opzwiepte en kreunend de haren

uittrok. Naakt en heerlijk in den storm stond de groote Pan op
de hoogste rotspunt en speelde op de fluit. Nu en dan zweeg
hij en keek lachend naar het o]oroerige water.
Op deze wijze verliepen vele, vele jaren. Beide werden zij ouder,

hij was een gespierde, harige man geworden; zij een vrouw in de
volle ontwikkeling harer schoonheid. Steeds ontmoetten zij elk
ander des avonds nog en begeerde zij hem even vurig en
vergeefs.
Toen brak een nieuw tijdperk aan. Jarenlang had zij hem niet

meer gezien — maar wanneer zij in de lichte, trillende zomer
nachten bij het strand op hem lag te wachten, zag zij iets anders.
In de bergen rondom het meer weerklonken bijlslagen; zij hoorde
het breken van hout; zij zag hoe de bosschen dunner en de groene
tapijten op de rotsen steeds kleiner werden, hoe ten slotte steeds
verder in de rondte alles kaal werd en bruin. Zij verwomlerde
er zich over en dacht na. Wie breekt zijn heerlijk groen huis af
— waarom laat hij dat toe, waarom verslaat hij hen niet, \'erjaagt
hen niet — en, waar is hij?
Het werd winter en het glanzende jjsdak sin-eidde zich over

Ran's blauwe zalen uit. Meestal lag zij in een lichte sluimering
in de binnenste kamer, diep in haar kasteel; slechts een enkele
maal, wanneer het haar te leeg en te eenzaam werd, gleed zij door
het water en bleef onder het half doorzichtige ijsdak liggen. Zij
zag omhoog naar de kust, maar hij kwam nooit, wel anderen.
En wanneer een krachtige jonge man over het ijs ging of op
schaatsen voortsnelde, gebeurde het soms, dat zij ecu gat in het
dak sloeg, hem naar zich toetrok en hem tot haar minnaar \'er-
koos. Dan droomde zij in de armen van een ander te rusten, in
de armen vair den hoschgod. Maar die droom vlooil heen met
de golven. Zij waren zoo breekbaar, alle deze nrinnaars, die door
hare liefkozingen stierven. Zij waren niet zooals hij, de sterke
man van het bosch, de groote Pan!
Toen brak een onweersavond aan. Donkere wolken joegen over

de bergen, een sneeuwstorm veegde o\'er het meer, bi'ommeud als
ver-verwijderde kanonschoten, huilend als een troep geslagen hon
den, sissend als tienduizend woedende katten. Een dikke sneeuw
laag lag op het ijs, maar de storm blies haar weg, veegde haar voor
zich uit als met reuzenbezemen, zoodat het ijs hier en daar zicht
baar werd, glanzend en zwait.
Ran zwom heen en weer tusschen ae oevers. In de huizen en

hutten brandde licht; zij hoorde klinkende bellen langs de wegen,
maar bij dit wilde spel der natuur waagde zich gceu levende ziel

"'Va'todi, daar kwam iemand. Als een groote schaduw in de duis-
nu 7irli af teeen het ijs. Hii p-pIppI- irppn meusche-tcinis teelmnde hij zich af tegen het ijs. Hij geleek geen mensche-

liike eestalte veel' meer een groot viervoetig dier. Zij zwom eenige
slaeen naar hem toe: het was de beer — z\jn oude, langharige

hii droeg iets op den lug. -\og eenige slagen — ja, debeer en

niiter was hij zelf. Gebogen en in elkaar gezakt zat hij op den
bcerenrug en hield iets in de eene hand, dat op een dennetak
veleek Boven zijn hoofd vloog de woudhaan met zwaren vleuge:
clm als een zwait siwok en achter hen aan hinkte een hert mt
Ideppcnden tred en hangend hootd als werd de mooie kop doe
S reusachtigen krmm nen-^clr,fl<t. ̂

niclit onder het glazen dak _ .] wachten. Nu stoud dclcn , ,

^
e

i^s\V''Anen\<cerden de hoofden naar het land en bleven een
^  fl 1 - in onbmvcegelijk aanschouwen staan, de woudhaan
vloog ■ kwamen steeds nader; ademloos lag zij te wachten
beweging en ^ ^ i^^sjagen

nu waren ze viai^ "u-

staaf door het ijs, dat sclumrde en met een kort geknap barstte.
Tegelijk zonken allen in de diejite. *

Met gcojiende armen ontving zij hem, drukte hem vast tegen
zich aan en liet zich zinken als een steen. Oji een zachte 'zand
bank in een rots onder de kust landden zij en zagen elkaar aan.

Zij stonden nu heide oji den dremjiel des ouderdoms. Ran zag
er het beste uit, rijzig en zacht van vormen als vroeger, met nog
brandenden iflik in de groene oogen. De oude god was er slpcli-
ter aan toe; men zag het hem aan, dat het hem slecht was gegaan.
Mager was hij en bottig, met een zwaarmoedig treurigen blik.
Toch had hij nog dezelfde schoone, naakte kracht van r'roeger,
al sluimerde zij ook nu; toch kon de oude geestigheid van zijne
lippen vloeien, al waren ze nu nok koud en gesloten. Daarom
straalden Ran's oogen evenals weleer, toen zij fluisterde:
— Groote Pan, eindelijk ben je gekomen!"
Hij knikte. ,,Zij hebben mij daarboven weggejaagd." zei hij

somber.
— Zij — wie?" \'r()e,g de valsche Ran. ..Bestaan iT zulke ver

metele wezens?"
De groote Pan fronste het bruine voorhoifld. zoodat ele hoorns

dreigend naar voren staken:
— Handelslui." zei hij. ..Een ellendig, geldzuchtig ras. dat

zich menschen noemt en zich beschouwt als de heeren der Schep
ping. Mijn slot heblien zij afgebroken, mijn temjiel naar den grond
gehaald, stam voor stain hebben zij mijne pilaren weggenomen.
üm de resten voor eenige ellendige stuivers te verknopen! Steeds
diejier in de wildernis dreven zij mij — al deze jaren heb ik lond-
gezworven, ojigejaagd en vervolgd als een ellendige vei i adei. en
nu hebben zij mij zelfs daar verdreven. (leen stam is ei. v\aai ik
tegen leunen'kan, .geen den om onder te rusten, geen kruin, waarin
mijn vogels fluiten kunnen. Kale velden o\eral, doodsche uit
gestrektheden, uitgestorven streken. . , ..

Hij zweeg een oogenblik en zonk in elkaar, loen iKiitte liij
zich weder op; zijne oogen schoten vuur, er klonk een jubelenden
zangtoon in zijn grove basstem. Ran luisterde stil en veiiukt.
— Maar mijn wraak achterhaalt ze. eer ze het vermoeden,

zei hij. ,,Over eenige jaren is het gedaan met hun vrtmgde. Dan
kijken ze zich gek op heidevelden en kale bergen. Dan snakken
zij naar de lucht der dennen, en het ruischen der hoornen Dat
zal hun straf zijn en als dat niet den dood van heel hun beklagens
waardige stam ten gevolge heeft, ben ik niet de gioote Pan.

Hij zwee.g ojmieuw. Toen werd hij kalmer een oogen l>lik
kwam de oude schelmsche uitdrukking in zijne oogen, en opge-

kter zette hij voort, onderwijl zwaaiend met zijn dennetak.
— iMaar enfin, praten we tiaar nu niet langer over. Deze den

is mijn laatste - gelukkig heb ik hem nog van die dievenbende
kunnen redden. Ik heb hem meegenomen als herinnering — het
is nu Kerstmis en ik ben niid .gewoon de ieestdagen ongevierd te
laten voorbijgaan."
Er was feest oji den bodem van het meer. De boom weid be

hangen met schatten uit de diejite, met schitterende scheljien en
oesterschalen, met guirlandes van jiarclmoei en koialen, met glan
zende vischschubben, kwallen en zeesteiien. De wateinimftn
werden geroeiien en sjieelden hunne vioolijkste jiolka s. Agn i)
kwam met al zijne dochters. Het was een vliegentlc dans om den
deimeboom; binnen in den kring dansten de oude Pan en de \ al-
sclie Rlui een volkscUins, zooclat cle watciniassa s zwiepten, dlU
\'isschcn in het meer schoten heen en weei tusschen de tctst\ititn-
den en rondom hen allen lag ile groote zeeslang en beid ziih lai hend
in den staart.

De groote Pan bleef in de iliejite bij Kan.
De den, dien hij meegebracht had, jilantte hij op den bodem

van het meer. Na korten tijd groeiden andere dennen oji: eerst
werd het een boschje, later een heel woud.

Hij ivandelde rond en zag hoe de boomen oiigroeiden en zich
voortjilantten o\'er klijijieii en zanilbanken. ^laai het ileeil hem
geen genoegen; het was, als kon hij niet langei voelen, noth de
vreugde, noch de smart; alles was giauw en nat. koud im stom.
Nooit voelde hij iets van de vreugile, de viede en de zali.gheid
zonder einde, die Ran, de valsche, hem beloofd had. Zonder ver
langen, had zij ook gezegd: dat was waai hij kon zelfs niet vei-
langem Dag en nacht verlangde hij er naar te kunnen verlangen.
Én dan vertelt de sage verder, dat eenige menschen oji een

helderen, stillen zomeravond op het meer roeiden. Zij zaten
zwijgend en luisterden naar de doode stilte, zij zagen omhoog
naar de kale bergen, grauw-grijs, stijf en treurig als lijken waren
ze om aan te zien.

Toen heeft een van hen, die een heter gehoor daarvoor had
dan de anderen, een wonderbaar zingend suizen in de golven ge
hoord, een levend ruischen, stijgend in kracht, dalend in somber
lokken.

Zij bogen zich over boord en luisterden. Zij hoorden het suizen
en meenden diep, heel in ile diejite de tojipen hunner gezonken
bosschen te zien en toen schreiden ze.
En zoo zegt de jirofeet, en zoo is het kort begrij) dezer lange

fabel, dat, wanneer geldzuchtige koojilui den grooten Pan in de
strikken der valsche Ran doen vallen en alle groene wouden tot
oj) den bodem van het meer doen zinken, wij allen, die ons men
schen noemen, ook in het donkere vocht moeten wegzinken en
ons veranderen moeten in koudbloedige dieren, in stomme, sta
rende visschen.

i) Een zeegod. l  it het Ziceedsch.
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HET KASTEEL ZUYLESTEIN.Dit is een \-an de kasteelen in ons land. dat behah'e door
zijn pracht, vooral ook door de bijzonderheid, dat Prins
Frederik Hendrik van Oranje, de ..Stedendwinger", er
de nu nog zoo fraai behouden gebleven gedaante aan gaf.
de aandacht moet trekken \'an hem, die. met eenigen

zin voor het behoud r-an monumenten uit dien roemruchten tijd
onzer groote dagen bezield, aan het snuffelen gaat in archieven
en bescheiden over geschiedkundige houwwerken — welke, het zij
met voldoening gehoekstaafd, nog veel meer dan ..men" zou den
ken, in ons land in uitstekenden staat gevonden worden.

Reeds in de beschrijving van het Huis te Amerongen. voor
eenigen tijd in ditzellde weekblad opgenomen, wercien eenige
woorden gewijd aan het kasteel, of liever de heerlijkheid Zuyle-
stein. Dit wordt hierdoor verklaard, omdat deze hooge heer
lijkheid, in het jaar 1465 oj) Jan van Zuylen van Natewisch ver-
ijjd, door erfrecht kwam aan Geertruid van Nyenrode, gehuwd met
Godaarcl van Reede, Heer van Amerongen, en aan hare dochter
Adelheid van Reede. die dezen eigendom in het jaar iboq voor
de som van tien duizend guldens verkocht aan Joan ^•an Renesse
van der Aa, Proost van St. Jan te Utrecht. Hij verkreeg in ibi-^
dat gedeelte van Amerongen, dat den Domproost behoorde en iii
1613 Zuylestein, door de Staten van Utrecht, met toestemming
van het Kapittel ten Dom. in erfpacht gegeven — voor eenc
jaarhjksche uitkeering van zes gulden, die hetaald zijn geworden
tot het jaar 1631. In dit jaar hechtte voornoemd kapittel er zijne
goedkeuring aan. dat van die belasting ontheffing zou worden
verleend en de onmiddellijke heerlijkheid daarover zou worden
opgedragen aan Frederik Hendrik. Prins van Oranje, die inmid
dels door den aankoop der bezittingen eigenaar was geworden en
daarmede ecne oplossing had gevonden voor de geschillen, die over
Zuylestein geiezcn waien na den bedoelden \'crkoo]i door Adel
heid van Reede.

Met een enkel woord willen wij tle redenen dier geschillen hier
vermelden: de verkooj) door .Adelheid werd aangevochten omdat
de Heer van Amerongen, die de eene tegcnjiartij was. beweerde
dat het goed. als aan fidei-commis onderhevig', niet buiten ziiii
geslacht vervreemd mocht worden. IMaar nog grooter oneeniMieid
deed zich voor, tiisschen de heide families, over de grenzen van
het wcderzijdsrhe rechtsgchied — een in die dagen teere (luaest'ie
waarin niemand van toegeven of schikken wilde weten.' \\'éi

werden de oneenigheden tijdelijk tot bedaren gebracht door de
tusschenkomst \-an 's Lands Staten, maar tot' eene definitieve
oplossing was men nog in geenen deele gekomen. En opnieviw
laaide het \aiur \-an verdeeldheid en \'ijandsrha)i hoog op. toen
den Heer van Ami'rongi'n het hooge rechts,gebied wederom in
pandschap was gegeven. Dank zij de bemiddeling van Frederik
Hendrik, die zich in deze zaak mengde, werd eene beide par-
tijen bevretligende oplossing giaamdeii: de Prins kocht de heer-
lijkheiil van Zuylestein met al liaar rechtsgebied. Deze koop werd
m het jaar ibgo door de Heeren Gef'ligeerden en door de Ridder-
schajiiien van dit gewest goedgekeun'l.

In het volgende jaar werd tusschen Frederik Hendrik en den
eei \an Amerongen een \-erdrag of overeenkomst gesloten, be

trekking heldxmde oji de Landscheiding der beide Heerlijkheden
en op haai hoog. middelbaar en laag rechtsgebied, benevens den
iminist van cys en gruit. welke overeimkomst ook door Hun Edel
.iogeiKlen — die Zuvlenstein met het hooge rechts,gebied beschon-

,  ' werd. Doch daar de grenzen zoo nauw waren, dat
bet •' getal personen, tot de bediening van
Heer drn '=("> verd de aandacht van den nieuwen
Staten i\ klieid vaii Leersum. waarin 's Lands.1.!".. ""^''Itkdbaar en lage rechtsgebied oefenden. Hijunne Edel i\Iogenden genegen zouden zijn dezevroeg ilus of

liet Vaar''Tb"7 n" vergadering op 24 Feiiruari van
slaa.fjd en de~lie,n-e!^^'^^^ y*-''"'' "^'vr ileze aanvrage beraad-

Frederik
slaaml en di i„. "eici over tieze aanvrage 1HiSlrilV wc .i inge^•mg. Prins F
^•erzekerm n^m verdiensten, het volle eigen
Tbinsen. iiagthoemle I-versum. . .benev

gendom te
eens de

vn lud crfpagt van de windtien^ GuldemT gtdiXn'itSlen
stehi ingehjfd.^^^ '-''ersuni bij de heerlijkheid ZtiyL'

Het dorp Leei>
'len straatWg tussHien"i -r' 'V l""^''"^'iv l'trecht. gelegen aan
'loor Amerongen ten yi,i i !' V'" ten (losten begrensd
Darthuizen en VLnr.<l ' f-nngbroek. ten westen dooi
r\ 1 i tltll S I >f M'< ll >1 1 .vin 4 V- , , 1De hoog,, heide w!'n'i-^!!'V-^^'." 1 -^"orden door Woudenberg^lier de uitloo]ier is \'an de reeks heuvels,
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Jen provincie loopt, diende een-
li

k

^ermaansph» oiueieu mmmi oi graisteclen der oude
«n iï l »'t <i» '«n»" nijn

niaal den ■- ^''JStehjk
toevluchtennlY/'^iV!'^T.®"'i'^^ vaderland tot vvocmpïaats'öfJer kleine verlimr, T ̂ *1' rost]daats voor hunne dooden. VeleJer kleine vm-ii,», \ nistjuaats voor hunne dooden. Vele
^ermaansrhe moeten inmuli of grafsteden der oude
jaren neleden geweest zijn en uit die terpen zijn
beenderen opgedolven overblijfselen van verbrande

~  oudtijds Leerschem werd geschreven,
indevór, n nuar men aanneemt van het oude Hlara, Laer, dat
ïianrlnid '1 ' ^'ï^^ohjke tijden eene heilige hut of tempelhut (fanum)
T-3.IC .i~ '^'oor in eene oorkonde van het jaar
rha -1 i-f l verdrag met Bisschop J an van Arkel ge-P'VA 2weder van Abkoude, Heer van Wijk, en zijnen zoonij Jcit Wordt bekrachtigd. In dit stuk verklaren de twee laatst
genoemden, dat zij ,,dat dagelicksche gerecht van Leersum en al

u ck lecht als hem (den Bisscho])) ofte sijne stichte toebehooren,
mochte als van den roeden tienden, ghelegen in den kerspel van
Amerongen van hem hebben ende ghebruycken sullen".

Ben oorkonde van 1472, 22 April te Brugge uitgegeven, door
Antonius Bastaard van Bourgondië, natuurlijken zoon van Phi
lips den Goeden, maakt eveneens
gewag van Leei'sum : daarbij doet
deze aan zijn broeder David van
Bourgondië, Bisschoji van Utrecht
tegen de som van 12.000 Rijnschc
guldens van XLgrooten Vlaamsch,
•afstand van den eigendom oj)
Rhenen, Amei"ongen, Woudenberg,
Driebergen,Zeijst, bt'rr.s-/;;;;,Coeten,
Langbroek, Soest, Ghoij en Hou
ten ,,una cum silvis, venis, pascuis.
praediis, fructibus, proventibus et
emolumentis eisdcm Dominiis seu
territoriis pertinentibus" en van
de rechten, die hij op de heerlijk
heden of kasteelen van Abcoude
en Duurstede en op de stad Wijk
had, alles ten gevolge van een
Loopcontract met wijlen Heer
Jacob van Gaesbeek gesloten i).

Omtrent de stichting van het
kasteel Zuylestein zijn geen be
sliste data of feiten bekend en de
oudst bekende eigenaar is een
Johan van Zuilen, zoon van Wou
ter van Zuilen, die als zoodanig
genoemd wordt in een register der
bisscho]3pelijke leengoederen van
Utrecht, uit het midden van de
14e eeuw. Op Vastenavond, 2()

i) Een samenvatting van de rechten en
inkomsten vindt men in de volgende
„Sommiere deductie van 't geen de Ed.
Mog. Heeren Staten 's Lands van Utrecht,
■aangaande het comptoir van II. Ed. iMog.
<lomeyncn competeert in het dorp van
Leersum" welke tijdens de beraadslagin
gen over dit punt door den Rentmeester
■der domeinen aan de Staten werd inge
leverd:

„In den eersten compt hare Ed. Mog.
<le hoge, middele ofte Mixte, en de lage
jurisdictie, waarvan d' hoge juri.sdictie
tegenwoordig de E. Hore 1'roviutiael van
Utrecht, de middele ofte mixte derselven
Here, ofte die van den gerechte van Leer
sum tot optie van parthyen, de lage der-
r.elven gerechte competeert, welck gerechte
jaarlycx by den maarschalckj in den tyt
uit den name van haer Ed. Mog. wert
verandert ende gestelt. _ 'rf'

„Het schoutampt van Leersum, t welck
nlle dry jaren bij hare Ed. Mog. werd
verpacht, wordt tegenwoordich bedient by
Huych Verwey, gevende daarvoor jaarlycx
tot pacht de somma van 111 gl-
XV. p. ((3=sUiiveij.

„Het secreiaris-ampt ahlaar wert msge-
lycx verpacht en tegenwoordich bedient by
Jan Gerbranr, van .Schagen.gevendejaarlycx
te pacht V (3.

,,ltem de thinsen ofte p.achthoenderen
■ende capoenen gaende uyt tegen verschey-
den parthyen van landen, verschynende
op sintc Martyns avondt, waarvan by
versterlT ofte alienatie nieuwe brieven van
den Rentmeester van den Rentmeester van
■de domeynen in der tydt moeten worden
verzocht, belopende jaarlvcx LR
gl. XVI [ (5.

,,ltem Haar Ed. Mog. compt tot Leersum
■de windt, dewelcke Lornelis Rycsz. Tol
in erfiiacht is bcsittendc, verschynende
jaarlycx corsmis, ende beloopt deselve alle
jaar 1\' gl. 0.

„Item compt lla.ar Ed. Mog. nyt het
kerspel van Leersum het stoelgeldt, ver
schynende .Martini-avont, belo])ende jaar
lycx -Xll 0.

,,Compt te samen XVIII 11. .Xl.X P

Februat'i 14L5. wciil johaii van Zuilen \'an Xtttvwisch door
Bisschtj]) David van Btiuip'oiKlië, met liet kasteel Iteleend. In
1497, o|) den ()(len .Sejitemlter. kfeeg het kasteel een nieuwen
eigtmaar in Wouter van Zuilen van Natewisch. die op dien dag
door Bisschoj) Frederik \ain Baden er mee beleend werd. .Maar
weldra zou het kasteel in eigendom van een ander geshtcht
overgaan: dezelfde heer Wouter kreeg van zijne familie toestem
ming op den verkoop van het kasteel aan Dirk \-an BeverN'ttttrde,
die door Bisschop Frederik ji ."\Iaart 1502 met de heerlijkheid be
leend werd. Ook in dit geslacht bleef het kasteel niet lang, want
o]r zijn beurt verkocht Dirk van Bevervoorde het goed aan Frede
rik van Seldeneck, Erf-keukenmeester van het Heilige Roomsche
Rijk, die het van denzelfden Bisschoj) 14 Augustus ipif) in leen
imtving, wat bekrachtigd werd door Bisschoj) Philij)s van Bour
gondië OJ) 25 i\Iei 1518, nadat ojinieuw de Zuilens van hunne
rechten afstand fiadden gedaan. Frederik van Seldeneck liet
Zuylestein bij erfenis aan zijn broeder Jan of Hans van Seldeneck
na, die er door Keizer Karei \' mede beleend werd oj) 21 Juli 1542.
Inmiddels was het kasteel met \-erscheidene andere in de pro-
\-incie in het jaar i^jf) door de Staten van Utrecht voor ridder-
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matig erkend. In het geslacht Seldeneck hleef de heerlijkheid tut
het jaar I549' tosn "P den iqen Novemher het kasteel in handen
kwam van Ernst van Nyenrode, wiens dochter Geertruida door haar,
hiervoor vermeld huwelijk, met Godaard van Reede (in 1544) —
in het jaar 1558 (October) de bezitting in een nieuw geslacht bracht.
Haar dochter Adelheid, die ten .slotte Zuylestein verkocht aan
Joan van Renesse van der Aa, was gehuwd met den Engelschen
kolonel Thomas Maria van Wingfeld, wien zij geen kinderen gal.
De nieuwe heer was — een aardige bijzonderheid, welke Kok's
Vaderlandsch Mmordcnhoek vermeldt — een tegenstander van
Prins Maurits en dit toonde hij, toen hij als afgevaardigde van
Utrecht ter vergadering kwam van de Algemeene Staten te
's Gravenhage. vooral toen de Prins in 1648 de regeering te Nijme
gen, die Remonstrantsch gezind was, had veranderd. Later, toen
Prins Maurits ook te LTrecht was gekomen, was de woning van
Zuylestein te 's Gravenhage de vergaderjilaats der Stichtsche
edelen en grooten, die er beraamden, wat hun te doen stond. Doch.
toen Prins IMaurits alles naar zijn zin had beschikt, werd Zuyle
stein wegens zijn gedrag in rechten betrokken en ,,mogt zich ge
lukkig achten, met verlies van ambten en waardigheden althans
zijn leven te behouden".
Met dezen Joan Renesse van Zuylestein zijn wij dus nu weder

gekomen tot den tijd van geschillen en verwikkelingen, welke
de gestrenge bedreiging door de Staten van Utrecht: een j)oene
van honderd dubbele gouden Nederlandsche rijders, wanneer de
partijen zonder elkander met woord of daad te beleedigen, den
loop van het rechtsgeding over de vermeende rechten niet wil
den afwachten — maar matig tot bedaren wist te brengen. De
bekende oneenigheid tusschen Frederik Van Reede. Heer van
Amerongen en Joan van Renesse was vooral ook op de spits ge
dreven door het veranderen van den ])redikant te Amerongen in
i6ig door de synodale resolutie en door een onderwijzcrs(]uaestie.
Want hoewel er in Amerongen een schoolmeester was, had de
Heer van Zuylestein er een aangesteld: een ..onderwijsjjetition-
nement" werd op touw gezet en bij de classis kwam van gemeente
leden een klacht in, waarbij tevens gevraagd werd ,,dat zij Julius
Matthijs als schoolmeester mogen houden, en dat de gcburen
er iet wel twee konden gageeren, hetgeen veel onrusten, onlusten
en onminne was causeerende". Maar ook oji kerkelijk gebied wer
den onaangenaamheden gezocht: Ds. Raesfeldius, predikant van
Amerongen (wie herinnert zich hem niet uit van Lennej^'s Pleeg
zoon?) werd bij de Classis aangeklaagd en onder zijne beschuldi
gers was de Heer van Zuylestein de voornaamste. Hij verscheen
zelf ter classikale vergadering in September i6iq. In de classi-
kale vergadering van Januari 1620, sess. 30 verschijnt echter ook
de Heer van Amerongen en nadat deze en diens echtgenoote als
voornaamste getuigen a décharge waren gehoord, volgde beslis
sing in de 6e sessie. Vier ))unten van beschuldiging waren tegen
Ds. Raesfeldius aangevoerd: 1°. vergiftiging van'bijen, 2". vuile en
schandelijke dronkenschap, 3". valsche en kwade meneen tegen
zijn eigen hand en belofte. 4'^. heimelijk trouwen in de huizen. \'an
de eerste drie beschuldigingen werd Ds. Raesfeldius bij gebrek aan
genoegzaam bewijs vrijges])roken. voor het laatste jmnt kreeg hij
een beris])ing. {\Vordt vervolgd.)

VAN'T OUDE IN' TNIEU WE.
WAS Oudejaarsdag. Een dag midden in de week.
en toch was hij iets anders als 'n weeksche dag in het
stille leventje van het Veluwsche dorj). Er was Za-
terdagsche drukte geweest. Immers de Nieuwjaars
dag werd als Zondag gevierd, en wijl dan geen

kerkgangers langs vuile dorjisstraat of niet brandheldere gevels
mogen gaan, moest Oiulejaarstlag wel een beetje Zaterdag zijn.
De straatjes en stoepen hadden een kleine schrobbeurt gehad,
waarbij een cleel van het uitgestorte water heel spoedig iichter-
bleef tot glinsterende ijssterretjes verstijfd, want het was vrie
zend. Vóór de deuren werd dan overal zand gestrooid om den
voet voor uitglijden te behoeden. Dapper hadden de vrouwlui
zich geweerd, jdonsend met \'erkleumde, roode werkhanden in
de volle emmers, al was dan ook de Irocl, volgens eigen \-erkla-
ring, haast nauwelijks vuil door de vele beurten bij al die Zondagen
in de laatste jaarweek. Geen deur of raam, geen schelknoj) zou
dan ook het nieuwe jaar niet glanzend en blinkend begroeten.

't Grootste deel van het werkwater echter was verschrobd
met bezems voortgestuwd in de straatgoten, waardoor de daarin
aangelegde, ge])olijste glijbanen stroef gemaakt werden, tot groot
verdriet van de vacantievierende jongens, die er hun klompen
op meenden te moeten verslijten.
Ze zochten daarom ander tijdverdrijl. Een groe])je stond

met de handen die]) in de broekzakken, koukleumend te kijken
voor de dor})ssmidse, waarbinnen juist een bijna witgloeiend
stuk ijzer uit het vuur o]) het aambeekl werd gelegd, waarna de
smeden met zware voorhamers er op begonnen te beuken, dat lange
vonken er lustig afsjiatten en fel o})laaiend door de smedenj
vlogen.
— Hègtem! wat 'n vonken! riepen de in de deur staande jon

gens, en ze bewonderden de durvende smeden, die rustig en
krachtig, met vaste hand de helder weerklinkende slagen deden
neerpletteren op het gloeiende ijzer, niet achtend de ojizij uit
spattende vurige metaalsprenkels. Rossen gloed vlamde (hior de

,  oi) teilen de rootlverhitte gezichten der werkers.smedeii) en scl ^ hoprenkcreltje was, aangetrokken door het-
Een l.londhang bocicnkcicn^

zelfde moois y,"^^|-g^.stal)t en halfverlegen, wantrou-
deO}) den weg, toen . 1 .

dÏsSkli «Siovem 1'ii
Ie doi jisjo

het h

ngens, naar de ojien deur

oofd naar \'oren om tus-
te zien naar wat de smeden

m; genieten %-an het vurige vonkenspel. Een

Oi) de punten van zijne klompje
schen de hoofden dei" anderen ilooi
deden, st

de gezellen hun
blaasbalgen kleiijiereii en
vuurgloed werd getild.

Hij ging zoo geheel oj) in lud zien naai +4. ■ 1 . "
vergat^üne gelmime zending te lu-waken. ̂ jVjkejmstte in heng-

snun en deden en het ijzer weer in den

lie bedrijvigheid, dat hij

vcrtrat ziinc /ctiu-niis . . , , ^

Smancl achter zich en waarme.U- liij mmUdijk midden tusschen de
andere jongens stond. Hij merkte met, hoe emi hunner uit louter
nieuwsgierigheid een klep der mand opbeurde, en schrikte eerst
öp uit zijn peinzend toekijken, b-en er achter hem eensklaps Iwide
klonk: ,,0! kiek's. jongens! n liaos! Kiek s wat ngiootehoas
in die mand!" . , , , ,
Met een ruk trok hij de mand naar zich toe. een kleui als vuur

overtoog zijn blanke jongensgezicht: — Hliet d i oh loat los, beur
ie'" kwam hij da]")])cr, — tc laat erhti'i. Allen haddtn het ̂ fhoord.
alien wisten "ze reeds, dat die kleine Klaas \-an Driessen een groote
haas in zijn mand meevoerde. ,, ,
— Nou, loat's kieken, Kloas!" rieiieii m' enkelen. Iteschaamd

trok hij zich terug en w^ou haastig zijn weg \eiv(.lgen. maar de
jongen, die de haas ontdekt had en zicli de mand uit de handen
had voelen rukken, liet hem zoo stilletjes^ niet weggaan.
— Die heb je zeker gestreuiit. Kloasje!" schim]ite hij. — 2'ii

voader zeker!" rie}) 'n ander.
— Dat lieg je. lillikerd!" wou Klaas zich \'erdedigen nog onder

het weggaan. — je eigen voailer — Nei. die van jot! rie|>
een derde jongen jiartij trekkend. — Streujier! Kloas de streii-
j)er! Streu]ier!" schreeuwden nu \"ersrheidene stemmen. — Boe-
renstreu])cr!"
Een oogenblik stond Klaas nog stil. als wilde hij zich driltig 0]>

de scheldende jongens werjien om er oji los te slaan, — maar hij
voelde te goed: zijn zaak was niet recht.
— Je bint eigenst streujiers!" batiwdi' hij nog eens zwakjes hen

tegen; toen keerde hij hen den rug toe en zette het oj) een loopen.
zoo hard de zware vracht hem toeliet. Midden oji den weg ston
den nog een jiaar belagers liem. met di' handen als siireekbuizen
voor den mond, na te schreeuwen: — Streiiiier! Streiijièèèrü"

Klaas lie]) hard door naar het andere doriieinde. waar hij zijn
ongelukkig volvoerde zending ten einde bracht. De winkelier —
tevens wildoi)koo])er — nam de haas uit de mand, vulde die met
de winkelwaren, die Klaas hebben moi'St , en zoo betaalden ze
elkander met gesloten beurzen.
Thuis durfde hij met geen woord te kikken van die ongelukkige

ontmoeting in het dor]i. Die]) in hem vm-lde hij voortaan de ver
nederende schande gloeien zich met al de zijnen. — door zijn
schuld nog wel — ontdekt te weten als streujiers!

't Was niet recht-al slechtigheid, wat den boereiidaggelder
Dricssen tot stroojien gebracht had,

lot November \'an dat jaar had hij geregeld zijn langen en
zwaren dagarbeid volliracht in vasten dienst \'an eim gi'ooten boer.
toen deze kinderloos kwam te sterwn, waarna de erfgenamen de
plaats verkocht hadden. De nieuwe eigenaar had zijn eigen volk
van elders meegebracht en zoo was Driessen juist tegen den win-
tei zontler werk. Wel had hij hier en daar nog wat lossen arbeid
geronden. zoolang het niet wintcrdo en de grond open hlecl. doch
tegen December viel de vorst in. het werk buiten was atgeloopen.
l)ilessen had gesjouwd, van buurt tot huurt, overal zijn sterke,
jonge aimen, zijn hreede schouders aangelioden: hier had hij eeii
Ijaai malen een daggeld met ilorsehen venliend, ginds weer. na

hotstede tot hotstede te zijn getrokken, een dagje
Viout geklooid, een schuurtje mee af-

geiio-en, maar dat bracht niet geregeld aan, en in het anders
o}ige\\ekte gezin van den jongen, krachtigeii kerel kwam de zorg.
de bleeke zon

V

De
,, binnen.

t- in I . rijden zich aaneen met steeds nijjiender
nLTi^ *^ c kleine houtstajiel en de weniila.ggenhoop achter hetaatsje konden rniur in den haard brengen, de kleine

minderde al aardig in den kelder, slacht en rogge-
nitrio- och al niet te best geweest, zooilat 't bedroevend zuinigjes toeging bij Driessen.

gesnr()ke^v'!h"L-^^''i"'^^^"i T*" stroever, ei werd minder
ouders hiin i'^- ' onder die gedrukte stemming der
gesel rei n ''akergesuncui en met meer gezongen

gelanS week was er geen cent in huis
gaan insla-m ^'erhruikt en geld om nieuwe te
S,vS 'ÏÏs;.r! ''T^- werd er bijna niets
ze 't beiden nnar ■ V" vrouw 'Irui: toch wisten
dan het naderende nel-.'^ dimkeii ging over niets anders
kleine w«EU J 1 hun^uiie, inni bescheiden welstand beschouwd hadden.

hoeie„ t.aa vrouw ojikeek.n «tkivce,!,, van liaa,-
Hard was 't, om

1
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aldoor maar te V('rl)ruiken van den luttelen voorraad, waar de
vyinter nog zoo zorgelijk lang leek. Dat maakte het slikken moei
lijk, dat kropte tranen oj) in de keel soms, als ze zwijgend tegen
over elkaar zaten; ze ontweken elkanders nabijheid, meden
eikaars blikken, lie])en doelloos soms door en om het huis, zwijgend
en zinnend, elk met eigen geilachten, die toch dezelfde waren,

*

'  TT • • * *t Had lichtjes gesneeuwd. Het kleine gedoe aan den zandweg
droeg witte daakjes, blanke sneeuw lag gestrooid over heg en struik
en in het vlakke tuintje, waar de wintersche boomen hun zwarte
takken hieven naar de sombere luchten.

Gure oostenwind gierde bij vlagen over het land, 't was fel win
ter buiten en toch werd het Driessen dien avond bij het jilaggen-
vuur te warm. Hij vond er geen rust onder den zorgdruk der
dagen en stond, — waarom wist hij niet, — telkens buiten in de
kou, staarde huiverend oj) naar de donkere wolkenbanken, die
zacht voortschoven langs den diepen, nachtblauwen hemel, rilde
als de wind gierend uitschoot en aanwakkerend de sneeuw stuiven
deed van dak of tak, de handen groef hij dieper in zijn leege zak
ken, Peinzend liet hij de zorgelijke gedachten spoken door zijn
moede hoofd en, geen uitweg vindend, wilde hij dan maar weer
zijn haardhoek bezetten. Licht zag hij niet, raad vond hij niet!

Juist keerde hij zich om, tastend naar de deurklink Wat
was dat? — Ritselde daar iets in den hof?. . , , Scher]) tuurde hij
door den besneeuwden tuin, spiedend gingen zijn blikken onder de
boomen door, waar langs het middeni)ad de donkere top])en der
boerenkool zwart gerijd lagen boven de sneeuw. Daar sprong wat
heen en weer; — behoedzaam deed hij een paar schreden dichter
bij, — een iiaar hazen kwamen uit den houtwal ges]U"ongen den
tuin in, zetten zich tot eten bij de koolplanten en ritsten met gul
zige knauwen aan de bladeren, de laatste groente, die zijn tuin
nog droeg,

— Zou ie, , , , 't geweer hing geladen boven den schoorsteen
mantel, al wel een half jaar zat er een schot hagel 0]3 . . , . was ie
niet gek um 't te loaten , . , . streupen! nou ja! je mocht ze toch
doodschieten en je mos gek wezen um iets wat woarde had te
loaten liggen — veural hij nou! — was 't gien uutkomst? veur
'n hoas kreeg je minstens een gulden — die zou-ie loaten liggen!
, . , . Ku'je begriepen! , , , , en z'n kool opvreten loaten deur dat
tuug!

Een oogenblik later stond hij binnen, zette een stoel voor den
haard en nam het geweer van den spijker af, waaraan het steeds
hing boven de blauwe borden voor de lijst.

De vrouw schrikte heftig, toen ze dat zag,
— Kees! wat goa je nou beginnen?" vroeg ze met angstige ver-

ze Ie sti)j)iK'n zat

kwam hij kurtat, tk weet

huis een sch(n

,, , van schrik m

kwam lo<)])cn, drifti.i,;

bazing en liet ile kous, waai aan z
haar schoot zinken, ^ i • .1

— Dat zul je wel zien, stiakies. .
wat ik doe!" p,',,',, !Ie zij viak bij

\o"- treen tien minuten laUi iiooioi / ,j
vallen, \vaaro|) Kees p"'" slot draaide,
de ileur achter zich (licht , _ s'diuw knipjiend tegen het

Hijgend kwam hi.i binnen ■ .] , ,^.,^.p;p| „uU 't zonderlinge
lamplicht, schutterig van gebaai , Miapp , , _ : . .
gebeuren eeiisklaiis. Een fi""' '
vertrek op den steeiien \loti. ^
- Doar is ie! Hartstikke-dood 111 eens,

die mot 'n daolder opbrengen .. , 1 |
M-i'ir half voelde hij, dat ze bli) konden zijn init nuit \ooi

beklen hèd goed Al susten ze linn telkens sj.rekend geweten ze;::iï;en iez.; keer en bij een volgeii.l V':^'t("S S
genoeg te vinden (un zich hun bedrijl als ledit \ ooi t( sUlkn,tXknoeide er iets binnen in hen, waarover ze zich schaamden
en elkanders oogen ontweken.

liatis slingerde hij midden in het
! Kiek's wat 'n kanjer,

•• ... . .1. .,, 1

KEen dag of vijf had ees er al niet meer aan gedacht om no.e

Folo Am;- P- ZUYLESrElN. A CHTERGEVEL.

werk te gaan zoeken, hij groeide in zijn gedurig met goed gevolg
ondernomen stro()i)tochten. ook buiten /ijn c'^en ciitin. tn
makkelijk gewonnen geld, dat Klaas, zijn oudste, mee terugbracht
uit 't dorj) bij zijn dagelijkscheii gang naar den winkel, legde niei
blanken glans het zwijgen oj) aan het betere 111 de Driessens. dal
nog lang niet zweeg,

*  *

't Was Oudejaarsavond,
De kerk was uit. Vol was 't geweest, geen jilaats hijiia wa>

onbezet gebleven, vol van warmte in de ernstige rede van den
ouden doniiné, vol van gedachten in de hooiden en ovei leggingen
in de harten der hoorders oj) dien laatsteii a\'oud des jaars.

Welgemoed waren de dorjielingeii huiswaarts gekeerd, ieder naai
zijn lieve, warme waming, welke dien a\'ond den liuiselij ken kring
omsluiten zou, waar in feeststemming de komst \'an liet nieuwe
jaar zou worden afgewacht, onder herdenken \"an wat \'oorbij was,
bij velen blijde verwachtingen brengend x'oor de toekomst.

Drijver, de boschwachter keerde, ook uit de kerk naar zijn
woning aan den achterweg, waar hem vronw en beide jongens
wachtten, Wèd had hij redenen om dankbaar te zijn aan 't goede
oude jaar. Had het hem geen zegen gebracht, het jaar rijk aan
voorspoed in huis, rijk aan oogst oji den akker, opslag bij zijn in

komen, zoo w(.'lkom nu de jongens
grooter werden ? Wèl was er alle
reden om ojigewekt en blijmoedig
de toekomst tegen te zien, en toch
— Drij\a'r lieji met langzame schre
den, jieinzend, als wilde hij tijd
winnen om een besluit te nemen
i"(')(ir hij thuis was.

Straks in de kerk, was dat on
rustige denken al begonnen en, nu
hij daar weer eenzaam oj) den don
keren achterweg voortlieji, moest
hij weer alles o\'erleggen om wat
hem drukte tot klaarheid en ojilos-
sing te brengen,
I  Itlidden onder de jireek, toen hij
in een oogenblik van alleiding zijn
iiogen langs de rijen der mensclieii
liet gaan, om te zien welke er al
zoo waren van die goede, liekende
gezichten, zoo vaak op die jilaat-
sen gezien, trof hem oen ojien plek
op een der banken, de jilek van
Driessen, die zijn oude kameraad,
zijn naaste buurjongen uit de blijde
jeugdjaren geweest was. Samen
hadden ze bijna dagelijksch geleefd,
samen waren ze later iiij (ien wapen
soldaat geweest, hadden als landsjo
gedieml en daarna elkaar min ot
meer uit liet oog verloren, al zagen
en spraken ze elkaar ook som>
Wel eens,

Diij\-er was den boschkant van
liet dorj) ojigegaan. had door vlijt
(11 aanleg de kennis en de jiost van
zijn ouden leermeester, den vroege-
i'en boschwachter, gekregen

Driessen was den lagen kant in-
p'trokken en ^■an boerenknecht
keuterboertje, door tegenslag daarna
lil lei endaghknier gewinalen

.loen Drijver zijn ouden maat
inis t oji.zijn kerkejilaats, was hem

(  linnen geschoten wat tliiiis een
'ivi- jongens dirn middag vertel.1
li.id over Klaasje Driessen, hoe die
"ntile|<t was met een haas en hoe
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<le hem ,,strL'U])L'r" Ltfscholden hnria.in n; i , i

ro|-enJle£cnjvee
î'nn,} n-„.f I' • h . liardoj) gemomijc du- , , ̂  F" (la's m s met Keesi"Hjj verwonderde zicli, dat Kees strennon ^

-a, ve,„c& ... Aa SS Sfi;'""
t was al in Novuml^fr La»w(H»^t flnf /•!;« u f 4- s kicktn
p-fponn wm ii'wLi ,, . hofstee verkocht en um-gegoan was — liadden ze Kees met gehouden dan 't wn, l-
was noar schoarsch oj) den boer tegen den wiente, ' " ' ' 7'
met al die kiender misschien z.nider - zou i
sloagen zijn? ̂  uut arrenn>,m' ' ^ streu])en ge-

— Hoe was dat 't veurige joar?. .
ofgewacht, Trui en hij.... eerst
kark liad iiij nog
bl

n

.  Ze hadden 't nije joar soaineii
noa 't darj) geweest en noa de

krintenhrood gehoald. dat in z n schoone

aandacM-»*,. T S.f/lS-riSS
aJ,.™-,'! t- ,™'"' e"™!!'!- 't ̂ at mei DriesSm 'tOK rcyestigde maar al te zeer zijnvermoedens.

Daarover png nu weer zijn denken. Hij kon het niet hebben.
n viiend m nood was en hulp noodig had hulp, 'ok die

van hum. Van streui)en wier Kees niet beter, dat wist; ie mei-
als te goed, ^ clat had d r al zooveul noa den weerlich geholpen
' ü'• 1 1 ■■■' ~ l^est een hosch-arbeider bij m het achteriiosch. waar
zooveul j boomstronken te kleuven
vielen, nog, en gedundmost worden in
<le randboomen. . . .

+
^  'a't Was een teleurstelling 1 - Hè! zei

moeder, met een blik o|) de heide
jongens, die naast haar voor het for
nuis stonden, om toch vooral goed te
zien, Ihoe ze de heerlijke smouthollen
wist te bakken, die de feestschotel van
den avond vormen zouden. — Mo j'
d'r nou bepoald vanoavend nog uut,
kan dat nou niet 'ns tot margen . . .

— 't Mot, vrouw! 'k bin met 'n an-
tlerhalf uur terug; veur tienen bin 'k
bij jullie en hoal de schoai in. dat zu' j'
'ns zien. 't Mot, as je alles wist. . . ."

— En maggen wij dan oiiblieven van
't ouwe in 't nije. voader ?" rieiien zijn
beide blauwoogen.

— Nou! dat mag wel, hè Moeder?
Die sloap kriegt goat noa bed toe, en
die opblieven eten alle smoutbollen op".

Twee gelukkige gezichten: opblieven
tot twoalf uur en smoutbollen !

Stil, heel stil was 't in de woning-
van Dricssen. De kinderen waren al
vroe.g te bed gestuurd, schreiend
hadden ze ook gevraagd om o]) te
mo.gen blijven tot 't nieuwe jaar kwam,
maar vader had het barsch geweigerd.

In benauwend zwij.gen luulden Kees
en zijn vrouw een tijd bijeen gezeten :
hij hield zich kwaad, norsch en kort
beet hij ieder antwoord af. omgaf zich
met een pantser van nijdige stroefheid,
om niet te laten merken de innerlijke
onrust, de wrange onvrede met zijn
zelfgekozen stroopersbestaan tier laat
ste dagen. Hij wou niet hooren de
zachte, gebrokene stem van zijn vrouw,
die schor vroeg: — Kees! je goat d'r
vanoavend tocb niet meer op uut?" Dat
klonk als een aanklacht; hij tlorst niet
omzien naar haar oogen, waarin hij wist
een verwijt te zullen lezen, 't zeilde verwijt, dat hij heel diep in
zich verborgen hield en nith aan 't woord liet komen. Daarom
bleef hij staren in 't vuur, toen ze hem dat vroeg, en mokte even.

Werachtig wel! 'k (loai in de schuur zitten straks, doar
zit 'k warm en bestriek den hol deur 't luuk heen!

Nu lag Driessen daar buiten in het schuurtje op een hoo]) stroo-
bossen, hals en mond verhuld in een dikke, wollen das, t geweei
naast hem binnen bereik, en zijn oogen, die tiaanden dooi de
vric/!cndc iitichtkoiulc, welke binnentoclitte dooi het opene luik.
keken grimmig in het helder maandooilichte buiten.

Steecis nog trachtte hij zich .liets te maken, dat hij daar zoo
moest zitten , „.

Hij mos wel streupen. . . . wie zou hulhe te eten geven zoo n
langen wienter? . i i a

Hij zou z'n eigen gien mooie proatjes veurpreekeii, dat was
enkel veur minschcn, die 't goed hadden, - ze mosten zei mer
'ns een moandje zonder wark looiden. . . . Je mos wc s le je
en dan - 't kos 'm nou toch ailenioa niks meer sche en. . . . .^
Opblieven van 't ouwe in 't nije, ^n --]oa t w^
al 'n tied veur 'm uin tevrejen te wezen, as alles je mi N -1 ■
as alles je verstootte. . . . ^e hadden hum me- nooi g, g( . j
hullie niet, hij zou wel streupen. hij " V ' ' ' '

Zoo verhardde hij zich. hield oorlog met alle mcnschen om een
grond te vinden tot oorlogsrecht.

Maar. 'n andere stem klonk

Dl- EERSTE DER

er ook in zijn denken, die zei;

auwe zakdoek mee thuusgekommen was: dnar hadden ze leest
mee geliou'eii dien oavend; en \-eurgelezeii had-ie wat <1 r in de
krant sting over de ouwejoarsoa\-end. . . . en loater. toen d i buu-
ten op de boerenploatsen geschoten wier met 't sloan \-an twoal-
ven, toen hadden ze veur de bedstee van de kiender gestoan. die
sliepen as rozen. . . . — Wat binne we toch gelukki,g!" hadden ze
tegen mekoar gezeid — alweer 'n joartje. veul heil en zegen in
't nije joar, heur'"

Was 't niet of 't gisteren jias gebeurd was?. . . . Mer dat kus
niet meer zóó nou. — dat was veur hulhe niet meer. . . . Heil en
zegen! — Wat had 't gebrocht 't joar dat nou um was? — .A.rre-
moei, arremoeü. . . . Liever 'n streiiper as 'n schooier! . . . . Wat
'n nijt jaor brengen zou. 't kos 'm niet sidieleii. niks. niks kos
'm meer schelen nou

— Bewoog doar iets? Stil! kwam doar wat ? ()])beurend het
hoofd luisterde hij. — Niks' . . . .— Joa! doar kwam geloop den
weg uut! Snel zich terugtrekkend, dieper het hoold in de veilige
donkerte der schuur, zag hij een man naderen den weg al .

die zijn hek ontsloot en recht ojr zijn
huisdeur aansta]ite.

De deur was oiien.
Drijver stoiul oji de donkere geut

zag een streep licht schijnen onder de
kamerdeur.

— \'olk! ril')) hij.
't'Was stil. heel stil in de woning

van Driessen.
— \'olk!" riep hij nog eens.
Niets verroerde zich binnen. Toen

lichtte l)rij\'er de deurklink oj), liet!  de deur openkieren en riej) nogmaals.
luidernu.i\let een si->rong schrikte Trui op
uit haar slaaj). Loodzwaar was de slaaj)

'  geweest; ze had haar leed niet meer
verkro])])en kunnen over dit droeve
oudejaarseinde. nu alles, alles zoo heel
anders geworden was om haar heen.
Alleen had hij haar gelaten met haar
verdriet. met de schande, die ze niet
langer \-erdragen kon. die haar hootd
moe gemaakt hadden van tobberi.g
denken. —en ze had het moede hoofd
op de armen gelegd, 't gezicht in de
handen, et-i geschreid tot haar oogen
geen tranen meer hadden, tot alle ver
wijt en schrijnend ]hjnlijke gedachten
veriloften in slaa]>. slaaj). die zich ein
delijk over haar ontfermde

— D'r was volk! — Joa. w ie is doar?"
Snel herstelile zij zich. schoof het losse
haar naar achteren, dat neerhing ovei-
behuilde. gezwollen slaapoogen.

— Ik hen 't. Driever. is Kees d'r in?"
— 'k ("deuf. dat ie in de schuur is.

W-acht! 'k zal 'm effentjes roejien. —
goa d'r bij zitten"

I)rij\'er ging niet zitten; 't was een
korte hoodscha]). welke hij had aan zijn
ouden kameraad.

Weinig woorden w erden er ges])roken
tussrhen den on,gewonen. laten hezoeker
ei-i den hedremmelden. stotterendcn
stroojier. maar ze gingen récht o]i den
man af. Er wenl niets \-erweten, ei
werden ste\'i,ge mannenhanden ineen-

,geslagen, en er was een \-rouw. die schreide, maar nu van geluk.
De torenklok van het dor]) deed twaalf slagen klinken, die

vèr over het land galmend verstierven in den winternacht. Te-
,gelijkertijd klonken uit het dor]) en van de achterwegen, van den
boschkant en van uit de boerenbuurten overal geweerschoten,
dof o])brommend van uit de verte, zwaar knallend dichtbij.

Er werd met los kruit geschoten van 't oude in 't nieuwe.
En één dier schoten. — niemand heeft het ooit geweten, want

't viel bij het eenzaam liggende woninkje van Driessen aan den
zandweg en niemand dan hijzelf was er bij tegenwoordig, één
dier schoten joeg een ilink schot hagel de lucht in.

Een schot scherp zonder doel was het. tè)ch joeg het de booze
geesten, die 't geluk van 't nieuwe jaar bedreigden, oj) de vlucht;
't gaf een afscheid aan wat geweest was, en begroette een nieuw
jaar vol blijde verwachtingen. G. de Gr\.af

ZEVEX TIJGERS.

werd niets beleilen

M
TIJGERJACHT.

.-RANDEN had ik in de Pieanger Kegi'ntscha])])en zon
der ecnig succes getracht een tijger onder schot te

ofschoon ik nrij te voren zoo\-eel mogelijk
door het lezen van boeken over tijgerschieten van
die s])ort o]) de hoogte had gesteld.'toen in Novem-
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ber de regens weder invielen, die al het
wild, dus ook den tijger, over een veel
grooter o])]iervlakte doen verspreiden dooi
den overvloed van water in de maanden
lang uitgedroogde rivierbeddingen en
beken, wist ik, dat voorloojiig alle rede
lijke kans geheel uit was. Voor tijdver
drijf besloot ik een reisje naar Engelsch-
Indië te maken. Daar reizende las ik op
een goeden dag in"the Asian, de Indische
Field, hoe een Engelschman in een week
drie tijgeis geschoten had. Een brief aan
dien gelukkige geschreven was mijn eerste
werk; hem vragende, hoe men tijgers on
der schot krijgt. Dit e})istel zond ik der
redactie van de Asian toe, met beleefd
verzoek van doorzending. Het antwoord
was ' de hieronder vermelde regels voor
tijgerschieten, en meen ik deze de ]ier-
fectie zijn. In het begin van den drogen
tijd was ik op'Java terug; ging nu naar
Ocst-Java naar de residentie Kediri en
maakte mijne opwachtingl bij den resi
dent, die mij meer dan welgezind was.
Voorzien van eene aanbeveling voor den
assistent-resident van Blitar was ik sjKie-
dig daar aangekomen. Na een bezoek aan
den ass-.resident en den volgenden dag aan den regent, vertrok
ik, na nog de laatste dagen versche vivres voor mijzelf, bedienden
en dragers gekocht te hebben, naar een kamjiong, een hal ven
dag rijden ten Zuiden van Blitar gelegen. Dank zij al de zorgen
van het inlandsche bestuur had ik eenige der beste inlandsche
tijgerjagers mede, die met mijn kok en bediende den dag te voren
vertrokken waren met de karren bagage en een viertal jiinken.
Dien namiddag ter ]:laatse komende, vond ik mijn tent opgezet
en eenige hutjes voor de keuken en slaapplaatsen gemaakt, oji
een schaduwrijke plek dicht bij een riviertje. Ofschoon op de kaart
Zuidergebergte geheeten, is het terrein hoogstens heuvelachtig,
zelfs voor Holland. Dadelijk deed ik bekend maken, dat vijftig
cents voor elk versch tijgerspoor, dat aangewezen werd, waar
ook, zou worden uitgekeerd. Toch wei'd er den volgenden dag.
Zondag, niets gerapporteerd. Met de jagers liep ik heel vroeg in
den ochtend eenige wildpaadjes af; niets werd gezien, 's l\laan-
dags werd versch tijgerspoor gewezen, niet ver van het kamj)
en met heel veel moeite een der pinken op deze jdaats vastge
bonden. Rook het dier nog de eigenaardige geur van den tijger,
werd het hem zoo bang 'om het harte, dat hij door zes koelies
als'een ]rak door het bosch gedragen moest worden? En toch
werd de i)ink niet het slachtoffer deze maal.
De volgende dagen gingen kalm om; de jonge jiinken werden

geleidelijk op of nabij versche tijgersporen uitgezet en eiken dag
tweemaal water en gras gegeven. Zondagochtend ging ik voor
twee nachten naar Blitar terug om een ram])ok bij te wonen.
Honderden Javanen waren naar Blitar gekomen voor dat feest,
allen van si)ercn, twee IMeter lang, voorzien. Ditmaal was tle ram-
pok ter eere van eene verhooging in rang van den regent. Eerst
was ten zijnen huize recejitie; al heel vroeg, om negen uur 's mor
gens en alleen voor heeren. Om tien uur begaven wij ons allen
op het jdcin voor de woning van ilen regent gelegen en begon de
rampok. Het plein was half afgezet door de vier, vijf rijen dichte
drommen inlamlers allen van lansen voorzien. Elk tlnrp en gehucht
was door een zeker aantal zijner inwoners vertegenwoordigd en
doqjsgewijze ojigcsteld. terwijl boven elk dorpshoofd zijn waar-
digheidsteeken, een pajong, gehouden werd. In het micklcn waren
een zevental hokken ojigestekl met de gewoonlijk door onvoldoende
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voeding oenigszins algematte tijgers i'ii ])anteis
ander werden nu de liokken dooi' het trekken aan
geopend, of liever vielen de \'ier zijden weg, daar anik-rs de (heren
zouden verkiezen in hunne donkere schuilplaatsen te nuj\en.
Terwijl de panter gewoonlijk regelrecht in de speren loopt en dus
gelukkig terstond wordt afgemaakt, is de tijgu-r minder doorzet
tend en duurt het s'ims lange minuten, \-oor het in oogen en
ingewanden gekwetste dier den genadestoot ontc'angt. Een aan
genaam gezicht is een rampok zeer zeker niet. Dien avond was
er nog een schitterende partij bij den regent, (.'en bal. g(:'Volgd
door een suu])er en afgewisseld met een ( hineesche optocht.
Onder het bal kreeg ik een brief van mijn kok. mij meldende,
(lat dien dag een ])ink door een tijger weggehaald was. Dinsdag
om vijf uur was ik reeds o]) weg naar het kam]); doch daar alle iiaar-
den en voertuigen nog voor (Ie leesten te Blitar waren, was ik
pas om tien uur ter plaatse. De jiink x'ond ik een jo-tal jiasseii
van de jilaats, waar hij vastgebonden was, het bosch ingesleejit;
een dij en een gedeelte van den maag waren reeds ()})ge,geten.
De machan, een overdekte ligplaats, was x'i'rkeerd ojigestekl m
een der dichtbij zijnde boomen en na dit verbeterd te hebben,
was pas tegen den middag alles geheel in orde. 's Avonds om
vijf uur was ik in de machan, twee meter van den grond af. Een
stallantaarn oji den grond gezet, en gedeeltelijk door strrriken en
hladeren omringd als een scherm, liet ik nog oiistellen en zond
de jagers en dragers naar het kamp terug, met bevel mij den
volgenden ochtend weder af te halen. Het was juist nieuwe-
maan en ik had gedurende den nacht geen kans oj) een schot
kunnen hebben zonder licht. Met zonsondergang ging ik \'lug
de lantaai-n aansteken en werd het tijd mijn muskietennet uit te
s])annen en mijn boek jter zijde te legen, wegens gebrek aan
icht. .\angenaam dommelde ik eenige uren. toen tegen acht
uur de tijger kwam. Dadelijk tiok hij de imooi uit den lichtcirkel,
doordat de lantaarn verkeei'd geplaatst was en liegon zijn
nmal. zonder dat ik een schot kon wagen. Na zeer luidruclrtig
zijn eerste eetlust gestild te hebben, verliet hij na een half uur
zijn maal. Dank zij muskietennet en matrasje, in de machan uit-
gesiueid. jiasseerde ik een e-rij goeden nacht, maai' was toch
blijde, den volgenden ochtend niet lang na zonsojigang di-

stemmen'3 van mijne jagers te liooren
naderen. Reeds wilde ik. mij naar bene
den buigende, den eerst komende mijn.
geweer aange\-(,'n. toen ojieeiis een groote
tijger, zacht brommende, maar geweldig
nijdig kijkende, zich vertoont, en tracht
den ])rooi weg tesleejien. wat hem echter
niet .gelukt, dank zij het staaldraad. Het
volgende oo.genblik schiet ik en zie daaro])
den tijger kalm verdwijnen, naar ik meen
met de tit hterbeenen slis-jieitde. Bij het
zien van den tijger oji i-.-n meter of x'ijl
atstands. waren mijne jagers en dragers
be,grijp<.'hjkerwijze omgekeerd (.-n waar
schijnlijk min of mee: snelvot.'tig naar
kanij) t'ii kampong tfi'Ui^i^t.'lnopfn, Xaccn
uur wachtens. gedurende welken tijd ik
ni angstige verbeelding overal loerende
tijg(.'rkoppen in de boschies zag. komt
eindelijk de halve kamimng. met siieer
en geweer gewapend. oi,da.gen. Sjioedig
was ik weder oj) den begaiten gronden
werd terstond het bloedsj,.„ ,i- van den
ti]ger gevolgd. (fngetwijteld is dit het
mooiste oogenblik voor
goed alloojit. \"ogtje
gaande vinden wii ■

1  T t \.-ii t;nirrK'dl] van den dooden pink. in nijd nog door

la.ger. als alles
Vooi Voetje voort-

sjioedig een geheele
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1 r.t hr»;rli ^iin ff Weldra huoren wij ergens in
nHifpi- ^wee flinke inlanders blijven nu steeds

y nvopl m, lange lansen gras en struiken
nntrfP-f "cerbuigende, om beter te kunnen

f'ni/' in Ic ■?. zvvartgelen rug, waar nog bewe-K  . '.[ \ f arme dier door een schot uit zijn lijden,nc Cl 1 eug e vi eten wordt hij nu naar het kamp gedragen en.
na gcme en e zijn, gevild. De huid met arsenische zeep inge-
\v 1 even WOK t tusschen vier bamboe's te drogen gestrekt, ennu 11] ' t e afstand tusschen neus en einde staart negen En
ge scie voeten en een inch, dus ongeveer drie meter. Dien avond
u'^if^ I f ® J ^Üêorbiefstuk, die, in kleur en smaak, aankal svleesch doet denken. Met het bloed schreef ik eenige prent-
biietkaaiten aan famillie en bekenden. Dit was de eerste van de
zeven tijgers die ik oji mijne volgende tochten zou schieten. Ik

'  keelde, na de huiden nog eenige dagen te hebben laten drogen.
(  \olkomen gelukkig naar Blitar en beschaving terug.

De 1 egels voor tijgerschieten zijn de volgende:
Verschaf u ,,prooi voor tijgers, door witte of licht gekleurde

jiinken of koeien vast te binden
bij wegen, kruiswegen of stroo
men, wanneer het bekend is dat
zij door tijgers worden bezocht.
Door het geven van jiremies voor
versch tijgerspoor kunnen derge
lijke plaatsen gemakkelijk ge
vonden worden. Tegen tien uur

,  's morgens en vijf uur 's a\'onds
worden de jirooien bezocht om ze
gras en water te geven. VVanneer
de koe weggehaald is, laat dan
inlandsche jagers het spoor van
den tijger vinden, aanwijzen en
-^•olgcn; gij echter steeds'voorop
gaande, weinig of niet sprekende.
De tijger is een vreesachtig dier,
<lat niet te veel verstoord moet
■worden. Zoodra de prooi gevon
den is, wordt deze door één jier-
soon met dik staaldraad aan
stevige wortels of boomstam
A-astgemaakt. (iras en struiken
rondom mogen noch geknakt,
noch omgebogen worden : alles
moet zooveel mogelijk blijven,
zooals de tijger het verlaten heeft.

In het kamp zijn te voren van
bamboe de vloer en vier zijden
van de machan gemaakt en een
aldakje van gras voorden regen.
Deze stukken worden nu tei-stond
gehaald en zonder eenig gerucht
in een dichtbij zijnden boom op
twee meter van den grond in
elkaar gezet en vastgebonden,
<jp zes of twaalf meter afstand
van de prooi. Tegen drie uur
's middags brengen jagers en
dragers, zonder dat veel of luid
gesproken wordt, een dunno'ma-
tras, dekens, muskietennet, veld-
llesch met water, boek ep twee
geweren ter plaatse ; en ' stuurt
gij hen zoo spoedig mogelijk, als
alles in de machan is, naar het.
kamp terug, met de opdracht den
volgenden ochtend pm zeven uur,
met kodak weder daar te zijn.
In een der wamderi is een gat,
■om het geweer door te steken,-
-gemaakt, een decimeter vierkant,
Avaarvoor een schermpje geplaatst
Avordt. Wanneer de geweren met iuun ...-ic... —
gericht zijn, kan men zich gerust languit strekken en gaan lezen.
Tvnint' de tijger, dan richte men zich héél langzaam op, neme
•liet geweer in de handen en doe het schermpje Auin het schietgat
af. Men laat den tijger kalm eten, en wanneer hij daarin geheel
veixliept is, schiet men oii ruggcgraat, in longen of hart.

C. W. A. B.

NARCISSUS TOTUS ALBUS op nat. grootte.

den loop naar het schietgat sos te winnen, faalde, steeds
■ ■ ' ' ' onverschilligheid en trots

de eenzaamheid terug.

ÏevÏÏSundiri^MruStSn; AWsJdS'v^,,
hygiene, eerste hulp bpkendheid aan boord be,,aa d een liehoefte is. Nieuu-stt A-in lingen

Overzicht van onderwijs, schecgisb:,uw en aauA-erfanf-bedi-ijS'
machines, ketels, motoren, lachten enz Vp,-,!..-,- .. . ouinjvcn,
scheepsboek werken en scheeiisproviandeeriim ' !',^"']'"tiewezen,
levensmiddelen, enz. Modellen van liagner- en ni-, , "'^'"^'^''''■"^'^'-
kundige machines, sluizen, waterwerken de 7 '-'i c waterbouw-en de' Zuiderzee als land, het laatste ine of -
malen, kanalen, scheejivaart voor af- en aanvoer A-ln " i

Het plan gaat uit van de heereif T H fCapelle, mr. A. J. van Hamel en (V S. Vlief.f" n"'' '
leden der Vereeniging ,,Schutte\mer", afdeplimr 'a", 'i? bestuurs-
heeft reeds svmjiathie ondervonden van velen i'n

A'A;?C/55£'yv.
Dl. Lege.mien'.ZOÜALS ik reeds in de
gelegenheid was om
mede te deelen, behoo-
len de Narcissen tot de

y  bekende plan-
p, , worden geA'onden in
Ier l^et land

der ■ ^ f" 1^"" ^^T'cnden en won-dc IS het dan ook niet. dat er
o k van deze bloem, die bij de
schei 1 ^bmd, verscheidene legenden bekend zijn.
\n," ""tstaan van de
bpt Ovidius in
ïirfs 1 ? f'" Metamor-Plicses het volgende :

T ivi "^Dg bezocht de nimt
l-indf'^ 1'^'s geborenki dje den geleerden Tiresias.
... ^. '•' ■^'an liem te vernemen,at wel het lot van haar lieve-
ing zou zy n. Deze voorspelde den
^Tinen, die den naam droeg van '
eebï-"'"®' y"? ditgOuk zou slechts zoolang duren

^11 zich A'an zijn eigensclmonheid niet bewus't was.
net kind groeide oji tot een

Miaai) van buitengewone schoon-
ciu, en zoo mooi was hij, dat
y leeds op zestienjarigen leeftijd
V  .opmerkzaamheid van ailemenjes trok. Geheel onbcAvusï

Aan zijn eigen schoonheid bleet
y volkomen onverschillig voor'Ie oplettendheden, hem door de

mmsjcs van zijn dorp bewezen.
Eindelijk werd een der meis-jes. Echo, de dochter van funo.

smooihjk op hem A'erliefd." Het
vvas met een der mooiste meisjes
cn daarbij had Juno haar uit

aai nabijheid veriiannen, omdat
n.]. wanneer Juno haar minder
tiouwe echtgenoot Juiiiter opeen
scheime minnarij wilde ven-assen"u steeds aan hem verrieil Elke

echter a^n-l^clde om ile liefde van Xarkis-
a? haar pogingen af op dienstrok ZIJ zich ten laatste in

^xzy kennis met Xemesis

VARIA.
Er worden ernstige iiogingen gedaan tot het honden van een

schecjivaarttentoonstelling.
len blijke, hoe de initiatiefnemers zich een dergelijke tentoonstelling denken, bewijze: dat het tentoongestelde onder meer

kan zijn een historisch oA'crzicht A'an het Ncderlandsch zecAA'ezen,
het tentoonstellen van oude en nieuAve modellai van oorlogs- en
handelsvloot, tot zelfs de ahernieuAvstc, de duikboot, toe. Vooi-stelling van den oniAmng A'an de scheepvaaitbcAA'eging op X'edcr-
landsche ha\'ens en Avatei-en. AanschouAA-elijk beeld van het
tiansport tc Avater, aantal schepen en aantal peisonen. die bij dit
ti"ans]K)rt betrokken zijn. Tractie, Avelke AVordt en Averd bmutom

aan Avien zij haar verdut rijp u .
zullen Avreken door dc^^ot^elling 'V'an Tiresias tot" "
maken, door Xarkissos ^ijn éigen scWoay^H +„ j AAaaiheid tc

0|. .ckori-n ,laK kcarda Wj va„ de t
hem vermoeid en afgemat tffkbrengen in , ..j,
terende, kristalheldere, frisscllé bron, . Xarkissos i..irpn'i f "
A-al, dat hem nabij dit water bracht, hijg^md zonk hifon f
ten einde aldus zijn dorst te kunnen lessphcn. hnieen.

Maar Avat ontAvaardde zijn oog! Tusschen "cie bladoren- i
lilanten, beschenen door de zon, die hsschen'cfe-bladerpy -
welke hem h-s^hadjjwde,_^z^ inn hagelwitte-erin? va.; !!'
VI

ion^c nitin --j n yro^t wr-^r/i •
schappelijk beantAVoord. Langzaam boog hij zich tot denhng en deze naderde ook hem, door' een' ™derst?
drang Avilde hij een kus op zijne lippen drukken maa?het.oogenblik, dat hy dat genot zon smaken, begon het ?atT
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te rimpelen en liet schoone beeld loste zich als het ware daarin op.
Teleurgesteld zonk Narki.sses oj) den oever neder doch zie,

toen het water weder kalm geworden was bemerkte hij weder het
zelfde beeld. Weer deed hij ]iogingen den schoonen jongeling te
naderen en weer toonde deze dezelfde neiging doch zoodra liij
hem een kus wilde geven begon ook nu liet water weer te rim-
jielen en verdween het schoone gezicht.
Telkens en telkens weder herhaalde Narkissos zijne pogingen

doch telkenmale ondervond hij dezelfde teleurstelling, meer en
meer klom bij elke mislukte poging zijn hartstocht, troosteloos
wierp hij zich oji het gras neder en klaagde luide zijn nood. Nemesis
had haar doel bereikt; Echo was gewroken, want Narkissos was
op zich zelf verliefd geraakt.
Nog eenmaal herhaalde hij zijne pogingen. Langzaam en voor

zichtig boog hij zich tot den schoonen jongeling over en toen het
beeld zich weder in het kalme water verloor, sprong hij troosteloos
op, rukte zich de kleeren van het lijf en sloeg zich met de vuist
een roode jdek o]) de hagelblanke borst.
Echo, die uit de schuilhoek Narkissfs bij zijn ]iogingen had

gadegeslagen, kreeg thans medelijden met hem en toen hij zich
op het gras nederwierp en zijn leed in een luid helaas!
uitgalmde, liei) zij hem op wee-
moedgen toon eveneens helaas!
toe.

Zijne krachten waren echter
door overspaiming uitgei)ut en,
zijn einde voelende naderen, wier])
hij zich nog een smachtende blfk
o]) het s])iegelbeeld en riep het
cds laatste afscheidsgroet een
treurig vaarwel! toe. Vaarwel !
klonk het zacht en treurig ach
ter hem. De kracht ontbrak hem
zich om te wenden en levcnlot s
zonk hij ter aarde.
De voors])elling van IjTiresias

was bewaarheid.

Korten tijd hierop vonden dc
Iroschi'.imfen den schoonen jonge
ling; zij hieven luide jammer
klachten aan, bestrooiden hem
met haar afgekni])te haarlokken
en verwijderden zich om een
brandstajrel te maken, ten einde
hem zoodoende de laatste eer te
bewijzen. Toen zij echter terug
kwamen, was het lijk verdweneii,
tlocli zij vonden o]) die jrlck een
weelderige jrlant, met witte bloe
men, in het midden met een
rood omrand geel hart.

Zij hadden de Narcisus jroëti-
cus, de Dichter-Narcis, gevonden.
Een tweede legende is van

Italiaanschen oorsprong en wordt
vermeld in het weinig bekende
boekje Fleurs animées van Taxile
Delord.

Wanneer de Napolitaansche
visschersmeisjes in een kring haar
netten zitten te breien, dan ver
halen zij elkander de geschiedenis
van de schonoe Narcissa en haar
ongelukkig einde
Zeker was Narcissa het schoon

ste meisje van al de dorpen i.i
den omtrek, haar oogen waren
zacht en fluweelachtig, haar leest
wdgevormd, haar voetjes klein,
zij was vlug als een hinde.
Te veel was zij zich echter van haar schoonheid bewust, en

meisjes, die weten, dat zij schoon zijn, zijn veelal gevaarlijk; men
moet ze ontwijken.
Zoo was het ook met de sclioone Narcissa.
Luigi was de zoon van een oud soldaat Luigi-Naldi; hij was een

flinke jonge man, braaf en godvruchtig, gezien bij zijne makkers
en bovenal een kloek zeeman.

Luigi geraakte verliefd oj) Narcissa, steeds was zij in zijn ge
dachte, overal volgde hij haar, en de bloemen, die zij schijnbaar
achteloos wcgwier]), raapte- hij o]) en dnikte ze weenend aan zijn
hart.

En Luigi, die in het bezit was van een flink steenen huis, een
groote bark en nieuwe netten, bood dit alles aan Narcissa aan,
die niets anders bezat dan haar schoonheid, een spinnewiel en
een si)iegel. H'a'ar s])innewicl stond echter altijd stil, omdat zij
niets anders ;ieed dan zich zelf l)ewondercn in haar spiegel; toch
nam zij, dié slechts droomde van vermaken en schoone kleederen,
het aanbod van Luigi aan, omdat het haar trots streelde, dat zij
de uitverkorene was van dien Hinken jongen man.
Taén Narcissa kort daarop met andere meisjes naar de stad Dit is

geweest was, zeide zij, tehuis ke-mendc tot Luigi: ,,Ik heb in de elkander
stad burgermeisjes gezien, veel minder mooi dan ik, doch zij breien,

/wai •en getooid met fluweelen kl-eedjts, zij droegen linten in het

haar en

Imigi

de vraa

RCISSUS POËTICUS OR

.Narcissa

 een gouden kruis om (It-ii In
dan ik.

a

ging daaroj) naar de stad, hij kocht er een fluweelen
deedje, linten en een gouden kruis en scbonk het Narcissa me

ls: <lat alles maakte ze mooier

hij kocht er een

(1, ,,vvant nu beu
g of zij nu gelukkig was.

,.Zeker ben ik nu gelukkig," was haar antwoord ^
ik schooner dan al dc anderen. ^ ..

En wanneer zullen wij nu trouwen?" vroeg hij haai. - j-'
ÜTruuwen? O, dan moet eerst de tijd \-an den wijnoogst voorbij

zijn, eerst moet ik dan nog van mijn vrijlieid genieten, met mipi
viiendinnen dansen en zingen.
Toen de wijnoogst voorbij was \ roeg. Luigi weder aan Narcissa.

en wanneer zullen wij nu trouwen. ..^ ^ ' 2"
Trouwen, o, eerst moet de winter voorbij zijn, want nu 4S-ha«ri

daartoe te koud. ^
En toen hij in de lente zijn vraag herhaalde, luidde het ant»-

woord, dat zij het te druk had met zaaien en in den zomer hacl
zij te veel te doen met den oogst Steeds weder stelde zij Luigi
uit en deed in werkelijkheid niets anders dan voor den spiegel
staan, zich zelf o])sieren met de gesclumkim, die hij'haai^ gal, en
daarna haar ei.gen schoonhckl bewonderen. Voor haar minnaar

had zij echter slechts nauwelijks
een blik over.

Ondertusscbeii had Luigi haar .
met gesehenkim o\'erladen, w^r-
toe hij achtereenvolgens^,«^ijn
steenen huis, zlin flinke teimen
zijn nieuwe netten had ra^en
vi'rkoo|ien, zoodat hem ten slotte
niets o\'erbleel, en toch beminde-
hij Narcissa e\'en vurig.
Wederom vroeg Imigi,

neer zullen wij nn trouworv',,.- ' »
•  Slechts hem zal ik trouwen,'diè
mij gouden lingen en oorbellgn,
diamanten schoengespen en fijn
linnen kan x'erschaffen. ant-
woortlde zij hoogmoedig.

Luigi zweeg en vertrok, docii^.
kort daaro]) keerde hij weder en
gaf aan Narcissa wat zij ge-
\'raagd had. Deze toukk- zicli-
met al de sieraden, ilafiste ei¥-- ■
lachte,, (Ipch \-roeg niet oji wetk
een wijze haar minnaar aan die
schatten gekomen was.

NA TUS.

.\ltijd lio(,>i^-t;.ïwerd zij iirUkir^-
eischeiT "eS» sirertls'-wis-t Imigi ei"^
aan te X'oldoen, doch het diiuj'de"

niet lang, of de naam
roover werd berucht eiT de g'-m-
verneur werd gedwongen soldaten
uit te zëmleri, om zich van he«in
meester te malcen. Nkrcisszt-z^fg
aan het venster, toerfrloze n'ooj#
bij trokken en zij lonkte den
oi l icier toe, toen deze uittrok om
baar minnaar te dooden.

De soldaten keerden weer en,
zij droggen het lijk van Luigi.
Narcissa snelde hen tegemoet en.
zag den oilicier lachend aan.

Deze bleef ongeroerd en vroeg
haar wat zij wenschte.
Kent gij mij niet, vroeg ,zij.

vleiend, ik ben Narcissa.
Terug, ongelukkige, riep de of-

ttcier, weet dan, dat ik hot was,
die ilen roover doodde en dat
zijne laatste woorden de donkere

iefde hij zich oirofferde. Uit mijn golden, voor wi
oogen, verleidster.

Ieder draaide daarop het schoone meisji' den rug toe, en noch
hare vriendinnen, of de jongelingen van het dorj), noch de grijsr
aards of de vrouwen wilden meer ir-ts met haar te maken hebben

Zij vlood uit het dorp en verborg zich in een grot bij een bron,
die een kluizenaar er eertijds door zijn gebed had doen ontspringen.
Doch zij beterile haar leven niet. zij deed geen boete,-doth'b.-

schouwde uren achtereen haar Iraai gelaat in het krrstahagklere
bronwater.

Een oude monnik hoorde \'an het \erdwaalde sehaaj),--hij ding
haar ojizoeken, doch vond de grot ledig en naar de b'^on gaande;
zag hij O]) de plaats, waar Narcissa gewoonlijk zat, ven irrachti^-
witte bloem bloeien, die door haar l)lankhcid aantrok, doch wier
geur bedwelmend was. .
En het volk vertelde elkander, dat toen Narcissa een da-' te

voren zich weder in den bron s])i'.-gelde. een bronnimf haaj' hh'^het
hoofd greej) en in den afgroml om dc zorrdaics aan Sata.u
over te hweren. ' ̂

de geschiedenis van de Narc is, die de visschei-sihc-isjta
\'ertellen, wanneer zij in i-eii kring gezeten iiuar net ti-ii.,

E. 'r
■ W.

/
/


