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De Schandevader, door Mr. L. H. J. Lamberts Hur-
RELBRINCK • •Het Slot TE Schwerin. Illustraties . . . . .

Een tooneelvoorstëlling voor Lodewijk II van
Beieren, door C. . ■ • ■ • • • • • • • ■ •

De White West-HigHLAND Ierrier, door Dr.
VeRWEY, GEÏLLUSTREEim. . . . . • ■ •

De Zonnevrouw, door Gaston Leroux (27) .
Het St Bernard klooster. Illustraties . blz. 10—11
De restauratie-zaal in de nieuwe Effectenbeurs
TE Amsterd.am. Illustratie . blz. ir

De opening van de Effectenbeurs. Illustratie . . ,, 12
Het Spoorwegongeluk in Drenthe. Illustratie . . 12
Ijs, (gedicht) , 12

BERICHTEN VAN REDACTIE EN UITGEVERS.
De uitgevers verzoeken beleefdelijk dit blad te noemen als men naar

aanleiding van eene advertentie, een aanvrage of een bestelling aan een
adverteerder doet. ,

Mc7i gelieve alles wat de Redactie of de Administratie van dit week
blad betreft te adresseeren aan de Uitgevers Scheltema & Holkema's
Boekhandel, Rokin 74—76, Amsterdam, met de toevoeging: Voor
de Redactie" of „voor de Administratie van het Weekblad Buiten."
Duidelijke naam en adresvermelding woi dt verzocht ook achter op de foto's.

Tevens gelieve men achter op de foto's duidelijk aan te geven, ivat
ze voorstellen.

Ultwe v«o SCHELTEMAfr HOLKEMA'S, BOEKHANDEL
K.Groesbeek & Paul NijMf -AMSTERDAM-

DE STERRENHEMEL
IN JANUARI.

ET volgende overzicht geeft den stand der Sterrenlieelden
in den vóóravond (ongeveer 8 uur):
Zenith: Cassiopeia, Giraffe, Perseus;
Noorden- Grnnfe en l.-leino Rao,- T»,-^

zenitli: Gassiopeia, Giraffe, Perseus;
Noorden; Groote en kleine Beer

na

t

, Draak, Jachthonden:
Oosten: Eenhoorn, kleine Hond, Kreeft, groote en kleine

Leeuw, Lynx, Tweelingen, Wagenman, Waterslang:
Zuidoosten: Groote Hond:
Zuiden: Driehoek, Eridanus, Haas, Orion, Ram, Stier Wal\-isch-
Zuidwesten: Visschen:
Westen: Andromeda, Hagedis, Pegasus, Vos, Waterman, Zwaan•
Noordwesten: Ceplieus, Lier.
Blijkens dit overzicht zijn de prachtige wintersterrenhepldon

Orion, groote en kleine Hond, Stier (waarin de planeet Sn/ f;; s
Wapnman en Tweelingen (waarin de roode planeet 1/u,' om
Sn rSS vergelijke het kaartje in de N R C\ dn 10 December, dat volefens het * ' S
13®" Januari voor half acht geldt ol) dit kaartirh^''"'^'^^

verder Fomalhaut en Altair omstreeks den loen Janum-i ko?'''''"
zonsondergang te zien zün «t/nV/, 1 januaii koit na;,.cht komi, »
tijd van het jaar een paar dagen Tano- ille ^ezcn

actó "fdS I» ..n>s.,«ks

.eSss; s;: ■■■ -"--i..
15'=" te 6 uur. mHlclernadit, den igo" te 9 uur en den

Het Avondzodiakaallkht, waarvoor Pni ■ ,

\  V"kh"Dari, als de maan niet m,lrOok de Gegcnschein, die in Novemlw h 'A' zienk=eaa„ „as, komt au „eer ,o voorschijn, n. Ll SL, c.lliSf

cii zal 'h^L^-omlcn hiimvn ".„nmii RC„..onlijk vooral n;
"■'rcml- Lr -■'« £. cLn straal,mnt m he

£1 , liA; simt, ,Satnr„„s (in der.

^^-Ulingmu'S vn zullen
oiriii.-'. , K (UHo ,11 men bedenke

.Mi'ui.h i-ci. - ,, , „ worden,middellijn van /h/uAt 4'^ -A opu voor Oost-Europa eerst aan-
Het lias begonnen jaar ^ 1 jt \ veel belangrijke ver

vangt als wij 14 IV" Februari, den ^schijnseleii brengen. De "^A.^a.A,-„otte Ahg///".s- (^-van den Leeuw)enden .JP-'" Vei de ster dei c - pp,i 2IV'" juni rc»//.s-. d/m7/zL/.s-zal
bedekken, den d(P" ' j",\\escbiif zichtbaar zijn, en den zF"
den y"-'" November oji de z Zweden en Rusland een toiale
Augustus zal men in J? an„.n. Dit laatste verschijnsel is
zonsvcrduistcnng kunnen pp tevens zoo indrukwekkend
ook voor den leek zoo be a g maken reisjilannen niet vroeg
mooi, dat er met liet oog ' 1 . , worden; ik zal er in Buitengenoeg de aandaelit oj) f^'J^.,:^^„pomen.
nog wel eenige 'JE j.,ar fU5 «'er Joodsche tijd-Den 2V fjgr,en datum met den vorigen Jood
rekening; veigehjkt mt ^ ,jan blijkt liet jaar 5674
schen y[ahomedanen rekenen met dit zoo-
354 itagen te tvlkn ^ twaalf htnalics of synodische maandengenaamde '"J'f'A"" , jg yiahomedaansche Nieuwjaarsdag
(elk van 2().,-m- • • ■ ^.jgj jgjj oji 50 No\ember;
ojfdezmi''i\V"'N4.veniber zijn I3J2 maanjaren ^■erIooIlen (d.i.
j  -L54 zonnejaren) sedert de vludit van den
Proleet ((iz^n. Chr.), zoodat nu het Mahomedaansclie jaar 1333

Galden Getal is 15, i vwenT^
nummer in den maancirkcl of cyclus van McUm ' ]amn telt.
het klimt dus op tot IQ, oni daarna veer i tr wordrn.;  , ! / . , V 7 iaren heelt 1914 het rangnummerIn den zonnecirkel van 4x7 jao-ii +■ p-om Rui

r\ 1 i-i + 1 -u -11' inar I Ejrooter. Het lii^itie van j3ui-lo. Ook (lit getal wonlt elk jaai x h' J
ten I geeft nu D als Zondagsletter: wordt i Januari met
\  ' 1 ■ 1 T • met B enz dan krijgt de eerste ZondagA aangeduid, 2 Januari met la, en/-., van j-v jj., o
(4 lanuari) U als letter. ■ , „ ■ , /u;

Het E pakte ngclal was verleden jaar 22 en is dit jaar j (d.L
22 + II - jo). In den regel klimt het met 11 op, d.i. het vel
schil in dagen tiisseheii zonnejaar en maanjaar; maar als het
daardoor grooter ilan zou worden, u ordt er 30 \ an afge ro
De beteekenis van dit getal, dat een gewichtige rol speelt bij het
bejialen \-an den Paasehdatiim is, dat er den i®"^ Januari LQIL
dagen N'erloojien zijn sedert de laatste Nieuwe Maan. Teiteij^
was het al den 27®" December 1913 Nieuwe Maan, zoodat de
rekening niet klopt- maar men weet, dat de kerkelijkei v-iXG. 11 UI jL^ lllLl KHJpL, JllcliLl iliv-XA \» v. j

schriften tot \-aststelhng \'an den Paasch-Zondag met een ..mtQ-
delbare" maan rekenen, die wel eens merkba;cbaar van de ware maan
kan x'erschillen,

Den p'ii Januari bereikt ile aarde het /leiuVu'/iHm hater elliptische
'l)e afstand tot de zon is een minimum, en dus krach-nHjpoaaii. iie aistand tot iie zon is een miiuiuuiii, h-ii vavv.- m--..

tens de ree/ der perken de baansiieiheid een maximum. Wij zaen
de zon in Januari per dag (ii'.z naar het Oosten opschuiven, d.i.
ruim 5 meer dan het gemiddelde bedrag van 59-1 en bijna
7 "h meer dan in Juli (57'.2), wanneer de aarde in het apheliu""'
harer baan staat en dus de baansnelheid een minimum is. I
buitengewoon snelle Oostwaartsehe beweging doet de zon me
rlm-i rr.».,... 1 • • , t , • t ' • 1 i 1 «-U-fo

bijna
.m

De
cv ,, ,,i,n Mivue r lostwaai Lsi 1 le oew egiiig oucl oc /-uu meer

dan gewoonlijk bij den regelmatig draaienden hemel achter-
blijven, en \'ertraagt haar ten ojizichte \-an een naar middclhafep
/ya loopend uurwerk. Dit is de toename der tijdsvereiicning,
111 de eerste dagen \-an het jaar zoo merkbaar liet lengen der
avonden bevordert en liet lengen der ochtenden tegeniioudt (Bui-
ten II, N . I). ^

de geheimzinnige violist
door WILLIAM LK OUEUX.

(Geaatoriscerde vertaling),
HOOFDSTUK I.

Een liefhebber van Ooudvisschen.
f  ̂ lat ik mij erg aangetrok-1-m gevoel tot dergelijke beesten, niet laar?"

• • "m- -"n b te zeggen, ja."
diei ^^■^^arom. Heeft 11 geen enkelmissehien een jiaard^'' " — 'n hond, kat of

.  ..Natuurlijk zijn „ ■dieren; zooals hijv()()rbeeld*^ AVn - lieehten aan andere<le overlevering \en ni ni e Ww'' ' had, ah
hetionwbaar is", antwo/.rdde ik.

(I)
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tP y™"'' lachte — met een eigenaardigen, geheimzinnigen lach.
1 - " ^ tamme wezel nii nahoiult",zeule hij. Ln m Hamstead woont een man, dien ik dikwijls

bezoek, en die er pythons, cobras en andere reptielen o]i nahoudt
als huisdieren. En m het graatschai) Monmouth woont een rijke
inan, in wieiis park zich papegaaien bevinden, die naar hem
-omen toevliegen als hij ze fluit, en bovendien heeft hij nog een
tammen beer, een jaguar en een paar zebras. Waarom zou het
l aii vreemd zijn, dat ik van mijn goudvisschen hoiicP Neem
dit beestje eens — dit diertje."
En de zonderlinge man in den tegenovergestelden hoek der

coujie hield oji met sjweken om met een zeer abnormalen — ik
kan geen ander woord vinden dat het juist weergeeft — blik in
zijn üogen te kijken naar het zeer kleine siervischje, dat lang
zaam al maar het kleine kristallen vischkommetje rondzwem,
hetwelk de man aan een roodzijden koord van zijn vinger liet
afhangen.
Het eene oogenblik deed het water, door het te vergroolen,

het ilicrtje opzwellen en langer worden, terwijl de oogen zonder-
ling uitjruilden, en de fijne vinnetjes een roeden gloed uitstraalden.
Het volgende oogenblik kromp het jrlotseling weder in, en trok
ken de oogen zich samen tot stipjes ter grootte van een spelde-
knop. Zeer zeker had dit kleine vischje iets zeer sierlijks, wat
ik tevoren nooit had ojrgemerkt als ik keek naar goud- en zilver-
visschen in hun bassins, of in waterpartijen.
Het was een avond in het begin van Hei, een heldere, jirachtige

avond. Ik herinner mij, hoe ik gedurende tien minuten, en mis
schien nog langer zelfs, in een hoek van de couj c had gezeten,
weggedoken in de kussens, terwijl een ongeopende courant naast
mij op de bank lag, en ik uitkeek naar een schouwspel, dat ik
nooit moe word gade te slaan, name'ijk, naar de zon, die lang
zaam wegzinkt in haar glorie van goud en na d. Eindelijk, teen
het rood zich verzacht had tot den helderen nagleed, terwijl de
lucht erboven bleekgroen was, had ik in gedachten veidiejit het
hoofd 1 mgewend. Onmiddellijk had mijn blik zich gevestigd op den
eenigen_ reiziger in rr.iin ccmpartiment, die in den heek het verst

nrij at zat. Hij was een man met een zeer oj merkelijk
uiteilijk en mijn aandacht werd enmicldellijk geheel door liem
m beslag gene men. Kij was zeer lang, erg demker, zeer slank en
met de uiterste zorg gekleed. 2ijn haar was met lijna mathe
matische zuiverheid in het midden gescheiden. Zijn te nt was
licht olijikleurig en nogal bleek. 2ijn gladgeschoren lipj^en waren
smal, gevoelig, bewegelijk, terwijl de bovenlij) tamelijk kort was,
()ok zijn w enkbrauwen vielen mij ojj, daar ze zwart, goecl-geteekend,
gebogen waren en bijna ineenliej en. Ik zag, dat zijn wimpers,
als lij zijn oc gen neersloeg, b.ijzcnder lang waren. Zijn goedge
vormde handen met de spits-toeloo]:ende vingers waren erg
blank, de handen, naar mij dacht, van een kunstenaar op een
of ander gebied.

Ik was benieuwd te zien hoe zijn oogen waren, en ik wachtte
minuut op minuut, tot hij ze zou opslaan. Doch hij keek niet ojr.
Zijn aandacht scheen geheel in beslag genomen te worden door
het vischje, dat al maar langzaam, doelloos, en eentonig rond het
kommetje zwom.
Ik geloof niet, dat ik ooit iemand zoo geheel verdiejit heb gezien

als mijn medereiziger was, in het beschouwen van het vischje in
zijn kommetje. Nu eens, terwijl lij het kommetje ophief, hield
hij het op ccn h(;ogte irret zijn oogen, en sloeg het nauwkeurig
gade. Dan weder hield hij het een weinig boven zich, en bekeek
het van dien stand. Dan weder liet hij het zakken en keek hij
zoo ernaar. Verscheidene malen riejren zijn bewegingen in mijn brein
de dwaze manipulaties van een clairvoyant weder op, dien ik
een jaar of tien geleden eens met een vriend had bezocht. Was
het mc gelijk, dacht ik, dat het de kristallen kcm, en niet de visch
was, waarnaar hij zoo aandachtig keek ? Er verliepen zeker vijf
minuten vóór hij zijn beschouwing onderbrak. Plotseling opkijkend,
wierp hij een snellen blik in mijn richting, en onze oogen ont
moetten elkaar. Zeer zeker had ik nooit te voren oogen gezien,
zóó vol uitdrukking, zóó doordringend, zóó donker, als de oogen,
die mij nu aanstaarden uit den hoek van dat compartiment.
Het waren gitzwarte oogen, wcinderbaarlijk verstandig; oogen,
die als het ware geladen waren met verstand; oogen, die bij een
vrouw ,.lichtend" zouden worden genoemd, Eenige oogenblikken
lang lieven wij elkaar zoo zitten aankijken, hn toen glimlachte
de vreemde jdotseling. Het was een wonder innemende glimlach,
die het geheele gelaat op wonderbaarlijke wijze deed verhelderen.

Ik herinner n.ij, dat ik op dat oogenblik dezen rijzigen, goed-
geklectlen man, die het uiterlijk van een buitenlander had, ver
reweg den meest interessanten persoon vond, dien ik ooit ont
moet had.

Is het niet allerliefst ? — allerliefst ?" nep hij uit op
diép-ontroerden tcjon, blijkbaar doelend op het vischje in de kom.
,,Hn dan de voldoening, dat ik na maanden lang zoeken einde-
jjjj^ eindelijk er in geslaagd ben, dezen kostbaren schat te ont
dekken. O, het is heerlijk mooi! O, wat maakt mij dit gelukkig!"

Zijn oogen schitterden met een vreemd licht, het licht dat den
enthousiast, den fanaticus, het genie verraadt.
Gedurende eenige minuten bleef de indruk, die zich bij mij

gevormd had nl, dat mijn medereiziger met geheel normaal kon
zijn. Ik besloot hem tot verder spreken te bewegen door met
hem mede te praten. , ,, , i i i

Ta 't is een prachtig exemplaar , antwcjordde ik, van mijn
hc4k uit strak naar de visch kijkend, en een toon aannemend,

die cle hoogste autoriteit oj-) het gebied van goudvisschen mij
met had kunnen verbeteren.
..Naar uw woorden te oordeclen, hebt ii hem nog niet lang in

uw bezit". ^

Wederom vestigde hij zijn doordringenden blik oji mij.
„Ik heb niet het genoegen u te_ kennen, meneer",' zeide hij

langzaam ik merkte nu oji, dat zijn stem een zeer aangenaam
timbie liacl dit kan ik u wel \'ertcllen, dat u maar ü]i
goed geluk af praat, en dat nog wel over een onderwerp, waar-
\ an u blijkbaar niets weet. U wenscht bij mij den indruk te
vestigen, dat u een autoriteit oj) het gebied van goudvisschen
zijt. U twijfelt aan mijn verstand, en u is een jxiseur. Is het niet
[irecies zooals ik zeg ? Zeg het maar ronduit. Wees maar niet
bang."
Ik moet bekennen, dat ik niet weinig onthutst was over deze

openhartige ojimerkingen van den kant' van een mij absoluut on
bekend jiersoon.
En toch was wat hij zooeven gezegd had, volkomen waar. Ik

begon te beseffen, dat de man, krankzinnig of niet, ongetwijfeld
Ê6n ,,figuur was, \óór ik nog tijd had gehad om een jiassend
antvooid te bedenken, begon hij reeds weder te jiratcn. En het
was spoedig hierna, dat ik het gewaagd had op te merken, dat
de vereering voor zulk een dier mij bevreemdde.
Ik meen liet aan mijn lezers vcrjilicht te zijn mij aan hen x'oor

te stellen als Cyril Eane, Ik ben effectenmakelaar in de City,
want, hoewel mijn vader graaf Elmlmrst is, en ik zijn eenige
zoon, zit er geen noemenswaardig kajfitaal in de famifie, en ons
landgoed in Cumherland, Wyndwood Hall, is, door de roekeloos
heid van mijn overgrootvacïer, al geslachten lang zwaar belast.
Sedert dien morgen vroeg was ik voor zaken in Prighton ge
weest, en, in mijn eigen gedachten verdicjit, had ik eerst tien
minuten nadat de c.\j;res van Brightcn naar I,onden het station
te Brighton had verlaten, mijn medejiassagier in den hoek tegen
over mij ojigemerkt.

Terwijl wij nu voortpraatten, beselte ik steeds meer, dat de
donkere, elegante man — ik schatte zijn leeftijd oj) niet meer
dan dertig jaar — een buitengewoon iemand was. Hoewel blijk
baar een buitenlander, sjuak hij Engelsch zender ccn sjioor van
een vreemd accent, en zeer vloeiend. Zijn articulatie stond ver
boven die van acht van de tien Engelschen die men iedercn dag
ontmoet, terwijl zijn woordenkeus mij bij mijzelven de opmer
king deed maken, dat hij het Engelsch zeer grondig moest bestu
deerd hebben met een uitstekenden Engelschen leermeester.
Hij toch sjirak voortdurend zonder de geringste inspanning
of gemaaktheid, terwijl de innemende cadans van zijn zware,
eenigszins sonore stem het aangename \'an zijn conc'ersatie
nog verhoogde.
Toen wij hah'erwege Londen waren, had ik een gevoel of ik

den vreemde reeds geruimen tijd gekend had. Blijkbaar beviel
mijn gezelschaji hem eveneens.
Hoewel hij voortdurend en uitsluitend gesjiroken had over

goudvisschen, hunne gewcicnten, eigenaardigheden, de variëteiten
die er onder hen voorkomen, de landen waar men ze vindt, hoe
zij het eerst in Europa ingec'oerd werden en hoelang dit geleden
was, Iiad hij mijn aandacht toch voortdurend geboeid gehouden.
Nu ging hij voort met de verschillende methoden te besjireken
die gevolgd werden om kruisrassen te c'erkrijgen \'an goud
karpers, en legde hij uit hoe buitengewoon moeilijk het is,
zekere exemjilaren te verkrijgen met duidelijk gejirononceer-
de teekening en buitengewone kleur. Hij noemde de voor
naamste autoriteiten op liet gebied van goudvisch met naam
en toenaam, en drukte zijn goedkeuring uit over deze theo
rie, en zijn afkeuring over die, totdat eindelijk ik, die eerst
het verschil nauwelijks wist tusschen een goiidkarjier en een
gouden adelaar, een waren schat van kennis over dit onderwerj)
verzameld liad,

Hoe meer ik luisterde hoe meer belangstelling ik begon te
koesteren, niet zoozeer voor wat hij zeide, als wel voor den man
zeiven.

Wie was hij, en wat was hij ?
Voorzeker moest hij toch nt-g hoogere belangen kennen niet

tegenstaande de groote geestdrift, die hij aan den dag legde voor
zoo iets nietigs als de ..carassius auratus".

Waarschijnlijk was het kweeken van goudvisschen slechts een
liefhebberij van hem. Want hoe nauwkeuriger ik hem ripnam,
des te vaster werd ik er van overtuigd, daf hij een kunstenaar
op het een of ander gebied moest zijn •— een schilder, een beeld
houwer, of misschien wel een musicus. Ik laat mij nogal voorstaan
op mijn gave het beroep van de mcnschen te kunnen afleiden
uit hun gelaatstrekken, hun voornaamste eigenschappen, enz.
Die lange, sjrits-toeloopende vingers moesten, daar was ik zeker

van, behooren aan iemand met een artistiek, ja, met een zéér
artistiek temperament. Geen man of vrouw van grol maaksel of
laag-bij-de-grondsche idealen kan zulke mooie handen hebben.
En ik had een uitstekende gelegenheid ze op te nemen, want
mijn medereiziger had nu het vischkommetje tusschen het kussen
vastgezet, zoodat er niets mee kon gebeuren, en, terwijl hij tegen
mij praatte, maakten zijn handen voortdurend drukke gebaren.
Het was alsof hij ieceren met woorden uitgedrukten zin nog

eens overzeide met zijn handen, vingers en oogen.

(Wordt vervolgd).
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KASTEEL BO UI 'IGNE.

HET KASTEEL B O U V1G N E.
AN den linkeioever \'an de rivier de Mark, eenigc minuten
ten Westen \an het fraaie dorp (iinneken, ligt een
adellijk slot in de heldere gracht te glimmen als een
zwaan in den vij\-er. Oudtijds heette dat kasteelA zuaan m een \ij\ei. (Judtijds heette dat kasteel

reiken laatsten naam
nog uiisiuiLeiiu voert, lot iqoö weerkaatsten de ge

wit-gepleisterde muurwanden, op den hoek door een sier-
achthoekigen knoptoren geflankeerd, in liet water der
ri-acht. De yier verdie])ingen hooge toren en de twee
[igeii tellenrle niii7inor waro»-» .
^eN'eiK

den hreeden

thans nog- norniklui°3'™én

kreede gracht. De wci vciuie]nngen iiooge toren en de twee
diepingen tellende huizing waren geheel wit bsiileisterd en

staken leryndig af tegen den hemel-weerspiegelenden vm-er en
e en In-eeden krans van blauw-groenen dennen der weelderi

komt in het archief der Nassau-Domeinen (fo, 334, geciteerdin
Ta\ai!(iria, t. a. j). bi. ^o) als eerste Ideer \ an Bouvigne voor. In
de \'eertiende eeuw, waarschijnlijk ook in de \'ijftiende en wederom
in 1522 was het kasteel in eigendom bij de familie van Breekt.in 1522 was het kasteel in eigendom bij de familie van Breekt.

J'.uffrou Be.ilriis Ahsohm. terllie «ijlen J.iwps van BrecH.
b iLterde mu n-a.flen . wan Claauv (-„rnel.s Sclielekenssono p/»*h

ge

sncof ''"a ^'-'lijl^erachtig stond het slot daar alssnc^nvwitje in een spookachtig woud. Het pittoresque dier
^ cmrtrasten r'an licht en donker, van witte muren en .r.vü
dennen bestaat niet meer. Sedert genield Taai i^T 1 o ? ̂

'-lle kalldaiig die de,. „„de„ toestand malSè """
,  toen de dekmantel was afgewornen
I"® ongeziene vonn te voorschijn waanht'am menige tot dan

|eeftijcl\tan het kasteel rvas vaTt TrSen Tf
l'^nde eeuw - zooals men dat gaSne v^rfeïa f de der-
ket tegenwoordige Bouvigne doch uit lipt • ^1 .dateert immers
aanvailg der XVID eeuw^^IisSflTiT s h u derXVJOenden
gtonclpian, waaruit het slot sierlijk onstiiat ^'^^fdoekige

Stearek vU.abe'
»ij nog" nadir ïeSid'Seif'lnrt l"l kunnendeeld i^ 's Rijks Prentenkafrinerte a 'T'"} ̂ '^ijk \ is afgeT

afbeelding van Bouvigne uit Ha ^f^'jtdam. Daarin berust. Na kennismlking met ISVaaie fofo-^^'m eeuw
dit weekblad van het kasteel liet ?u V' redactie van
ketgeen ik reeds over dit kasteel in r T- ̂'^■"" 'j^-end naar
ffmg. 1909, schreef, komt 't mij overh h^" mar-
lezer eene uitvoerige beschrijving eivan vó® d'^" geachtenWij zullen ons dus bepMen tor rrt leggen
van opvolgende kasteelheeren. vermelding eener reeksGtehs van der Boeverven, die in Tcmc Q 1tn 1305 Schout r-an Breda was.

oeve oidc vloeden, gcnacmpt de hoeve ier Bocvrvcn.
Ben hunner kinderen was (loort of (lodevaert van Brecht, die

eerst gehuwd was met Catharina van Lymeleth van den Tijmpel.
Deze overleed in 155b, \'olgens het necrologium van het kapittel
van Breda.

Haar zoon, Jncoh van ]->recht, die de op\-nlgcnde eigenaar van
het kasteel was, maakte een testament, dd. ib .\ugnstus I554i
>.ten liuyse \-an (iodert van Brecdit, staemle tot Ghinneken,
,genaempt te Boux-erië. Hij oxmrleed in lööo.
lo '^^'"■liiiivelijking waren de vaai BrechtA geiiarenteerd aan
/)> Bossche familie ,,de Borchgreeve". In miHc  ̂ 'ralzerticn der Kathedrale S. Janskerte tc 's-Hertogenbosek.

„j dA'" d, Haat een fraaie grafzerk met bes<-hrijving en wapen--muien xuin dat geslacht af,gedrukt. " (Slot volgt).
I>i". F. X.vv. Smits.

bl
SC

OTcrncming vcrbndc

ZEEMEEUWEN.
■ * 1 1_ .

Of zwalken n T r1 ijken vleugelstrekEn schieten sonn «adder-lange slagen,
^Wjl zij al zwp w . uitgestoken belc.V end wat tc graaien zagen,
Ban duiken zo w . o -
Steeds siieurend'"T'-i"'^' ^ivalken om, een wijl
«otdat ze wederom zwarte gracl
Orijpfladderen daai l\ '^'"^^gnnd neergezeil^  ̂ni laag, met snerpend luid gesnater

al maar groote kringen.

M. CoHEN Jr.
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Fofo C, Steejibe^^h.

DE SCHANDEVADER.EEX knappe, flinke werkman, Arnold Peters, smid in het
Limlmrgsch dorp Roosdaal. (iroote, krachtige kerel
met breed ronden spierennek o]i de bonkige schouders,
de Ifloote harige armen, als meloenbast dooraderd met
dik gezwollen jiezen, die hoog ojjheften de zware kolos

hamers boven het glimschitterend aambeeld.
Een blijde, vroohjke lach steeds om den zwart groezeligen

mond, waartusschen wit ivoren de tandenrijen, terwijl de gouden
vonken spetteren om hem heen in de ruime licht \'erlaaide smidse.

Harde werker, onvermoeide arbeider van 's morgens vroeg tot
X as'onds laat, alleen rustend den Zondag.
Han N'roeg reeds met zijn vrouw en beide kinderen Jeangske en

Marieke naar de kerk om na het einde van de Mis te wandelen
uren lang in de weelderige natuur van Roosdaals omstreken. Des
a\ onds, als de kleinen reeds in bed zijn, Peters en zijn Anneke naast
elkaar m de gezellige kamer voor de tafel, waaroj) een dikbuikige
kan bier, tellend, hertellend de kleine zilverstukken, de grosschen
en jifenningen, die week \'erdiend.

,,'T heet weer good gegange, vrouw, \'eer könne content zien,
es ilat zoe blief doore dan weurde Jeangske en Marieke nog ms
rivkeluiskeentler".

,,'t Heet d'n tied nog, Xol, zoe wiet zien veer nog neet .
,,Dao höbs te geliek in vrouw, zoe wiet zien veer nog lang neet

en 't zou ouch neet good zien: veer zien d r nog allebei veuls te
jong veur; veer moote jilezeer in 't wirk hauwe en dat zouë \eei
alliech neet mie höbbe es 't laotaofelke noe al gans vol waor .

Eens na zware dagtaak een loome matheid over hem; koude
koortsrillingen, die ojihuiveren langs den rug, terwfljl het voor
hoofd brandgloeit: een looden slaapgevoel, dat neerdrukt de oog-

..Ich bin neet good \'rouw; ich goon mer nao bed .
i.'Waat höbs te dan jongi'"
,,Ich weit et neet Anneke: 't zal morge wel weer beter zien .
't fs den volgenden morgen niet lieter
Fen ratelend gerochel uit de droge keel, een geheel zwak, krachte-

kl zhn dat hem belet de armen of beenen te bewegen en egelijk
hcetep gloeiender het koortsgesrhroei: het is hem onmogelijk om

V)e" ontboden geneesheer bevindt een hevige longontsteking.^ll et lang diire, doeter", vraagt Peters, stotterend met van
angst benepen stem.

KASTEEL BüUVIGNE, ACHTERZIJDE.

,,Dat kin ich neet zoe direk zekke", is het ontwijkend antwoord.
,,Mè ich moot wirke, docter, geld wrdeene \ eur\ rouw en keenjer;

ik maag neet lang krank zien, dat kin neet, dat is onmeugelik".
,,Ich zal alles doen, waat ich kin, dat versprèk ich dich Peters".
,,Es uch bleef, docter".

Het heeft lang, zeer lang geduurd, maanden en maanden, voor
dat hij de legerstede heeft kunnen verlaten: de met moeite, vlijt en
zwaren arbeid verdiende jienningen zijn verteerd: toen eerst de
kleine weelde-snuisterijen, gouden dingsigheden, later enkele
meubelen, nog later de Zondagsciie kleeren zijn verkocht: hij
heeft c'ersterkende middelen moeten hebben, vrouw en kinderen
hebben moeten leven, de huishuur is voldaan, de dokter en apo
theker zijn betaald: geen cent schuld, maar ook niets, niets meer en
nog altijd die duizelszwakte, die zware loomheid, dat dof mat
voelen, dat hem neerdrukt, dat hem doemt tot machteloosheid.

Hij heeft eens met nog sidderende hand den zwaren moker
gegrepen, maar deze is aan zijn geraamte-vingers ont\'allen, voor
dat hij hem heeft kunnen oi)heffen.
Toen is hij neergejjloft op het ijzeren aambeeld: het hoofd is

ge\'allen \-ooro\'er in de wijd open handen en hij heeft gesnikt,
uitgekreten zijn diejic smart, zijn hangen angst.
,,Wat is er Xol", heeft Anneke hem gevraagd, terwijl zij haar

hand zachtkens legt op zijn schouder, ,,waat höbs te jong?"
,,\Vaat.... waat moot er van ons wère", heeft hij uit de ge

smoorde keel gestc)tterd zonder het hoofd op te heffen, zonder
haar aan te durven zien.
„Och, maak dich dao noe gei zörg euver, miene leeve jong, de

zuls wel weer gauw gezf)nd zien, weer gauw könne wirke.
,,Xein, nein Anneke, 't zal nog e ganze tied doore, ich veul et,

ich veul et.

Toen de eerste schulden.
Stamelend, met verlegen rood op de kaken, heeft hij uitstel

moeten \'ragen aan den huisheer, aan den bakker, belovend met
hakkelende woorden terstond te betalen, zoo gauw als hij weer
aan het werk zal kunnen gaan, liegend, dat hij zich veel beter
gevoelde, dat het hoogstens maar voor een paar weken zou zijn,
dat flan alles wel zou te recht komen.

Inmiddels een nieuwe beproeving, een nieuwe ramp: een ancleie
smid een jonge, kratditige kerel is zicfi in Roosdaal komen ves
tigen Peters heeft gescholden, verwenscht dien gemeenen onder-
kruiiier, dat loeder, dat galgenaas, die van zijn ziek-zijn proh-
teerde om zijn vrouw, zijn kinderen het brood uit den monc
komen stelen — oh, had hij maar voor één uur, voor één minuut
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slechts zijn vroegere krachten terag; met z'n namer zou hij iiem de
hersens inslaan, dat canaille.
En nijpender nog de armoede, knagender nog het gebrek. De

varkenslager, bij wien Anneke de enkele dunne reepjes spek
haalde, de bakker, hebben geweigerd hem nog langer op den pof
te verkoopen.
Ook heeft hij de smidse moeten verlaten om plaats te maken

voor dien anderen, dien concurrent, dien schooier, dien schurk,
aan wien. de eigenaar zijn huis met de werkidaats heeft \'erhuurd.'
De huisheer kon niet langer geduld hebben, hij kon niet langer

op zijn geld wachten: 't speet hem erg; hij had werkelijk compassie
met hem, maar ieder voor zich en God voor allen; hij had ook
vrouw en kinderen voor wie hij moest zorgen, die hij ook te eten
moest geven, heeft hij geantwoord met schouderophalen en met
met durvende aankijk oogen, toen Peters en zijn vrouw bij hem
geweest zijn, biddend, smeekend hen niet voor altijd ongehikkie
tc RiaKGn, li0n niet V3.n liongcr tc l3.tGn ci'GpGci'Gn

Hij loog het, de smeerlap, hij loog het als een dief; het zou
hem en zijn vrouw en zijn kinderen niks maken, al moest hij ook
nog een heel jaar wachten, want de gierebas had geld veel ecld
in de brandkast, die hij zelf voor hem had gemaakt, zelf in zijn
huis had gezet m den donkeren hoek in de kleine achterkamer
waar niemand het ding kon zien; behalve de huisgenooten was
hij de eenige, die wist waar het ding stond en den sleutel had hü
er ook nog van; dien had hij toevallig eens gehouden toen die
vent hem gevraagd had een nieuwen te maken

Als hij maar het tiende, het honderste had van wat daarin Dp-
dan was liij geho pen, dan hoefden zij allemaal geL gelS geen
vnnf!-ï J f kleeren en dekens kunnen kófpennaderenden winter, want die hadden zij hoog noodig

met het overgebleven eten dat geleefd, zich voedend
bezielde menschen, hun hebben gebracht-"? ïeeft"eHit
geduurd; toen de eerste sneeuw was gevallen tin 't l " ï"®
modderslijk de kleine veldmdpn t Imoge weeke
zijn zij weggebleven, de weldoeners ??Saanbaar had gemaakt,
denken toen niets niets meer gewor-

liij gedaan had^Sen nacht^ dat^hif J^ek""' zooals
rillend, bibberend van de £u liuüd^n''''^^ ^I^^eke,
O God. o God in den Hemel neïn .smeekten om brood.. . .
zooals het in de wereld toeging; wla^roi^i

rainpzalig ongelukkig zijn, waarom moest ,.hij" gebrek lijden,
hij, die altijd hard had gewerkt van den vroegen morgen tot den
laten avond en waarom moest die andere, die huisjesmelker, die
niets anclers deed dan duiten ojihalen, al maar toujours door elke
week duiten ophalen, waarom moest die zijn brandkast vol heb
ben, vol van jiajiieren en goud geld. . . . neen, dat was niet recht
vaardig .... als hij eens met dien sleutel.... neen.... neen, dat
niet, geen dief worden.... dat nooit, van z'n leven nooit, die
schande zal hij z'n Anneke niet doen, dan nog liever dood, hon
derd maal liever dood. . . . en dan. . . . wat dan. . . . als hij dood
is; wat zal het hun heljien? Zullen ze daarmee uit de miserie komen,
zullen ze daarmee eten krijgen, kleeren, dek, alles wat noodig is
om met als honden te crepeeren 't brandt in zijn keel; 't is
ol er om zijn hoofd gesmeed is een ijzeren band met scherpe pun-

j  '^'3-ster, vaster zich schroeft om zijn slajien; 't is of hijvoe t de jiuntspitsen diep doordringen in zijn vleesch en dan
die sleutel dien hij nog heeft, toex-allig, gansch casueel.

Unwillekeurig gnjjien zijn vingers den ijzeren steel; 't glimt,
f'", ™ f^gen, dat duivelsche ding, dat hem tart, hem

1 Tl ^'"zoeking brengt, hem wil verleiden tot het
Len Tb\ n T- dwingt, dwingt tot stelen.... neen,
die uit te Vtlr^ ^^and afhakken, dan
wernen fn ee T anderen; hij zal het ding weg-
meer ^ ^'^1 zien, nooit, nooit

toSS gm„e«
sclir£(ba'nTom'l*ijli''hehcnm'df'' vaster, namrer dieterwijl ziin vuist iS-arr^ sencn, diejier die jmnten in zijn hoofd,
ding kan brengen dieT[en'?n T-V sleutel, die red-
hopger schreeuwend wicht. kan geven aan zijn van

voor hem', hij"Tou lie\4r^dood"' Marieke, met
tegelijk met dien sleutel- t .ke\'er zich werpen in de sloot
ook maar, tegelijk met dien sm 4^ ™i^^e-liien het beste, als hij hen
waren ze allemaal uit hun Ibd ^ ^'^h zeiven verdronk, dan
zelfde als nu. . . . nu venimi?^t"r-• " " ^ eigenlijk hei
tje kunnen geven en hun lilden ri kun geen eten
hij wordt gek. . . . stapelgdc H d"" 'r ^^nger. O, God,
binnen; 't is of z'n geheele 1-on ^ ̂̂  arrelt hem alles daai-
vader niet eigen hand zijn vrmnl" ^Gam staat hij de
T  hersenen? ' kinderen vermoorden, hoeAls hij dan toch maar. . >t" ,

hij zou later^weer kunnen 'werl-^^ allemaal het leven geven;
n, geld verdienen en dan later
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weer alles terugge\-en met dienzelfden
sleutel, waarmee hij het weggenumcn had.

t Zou dan geen stelen zijn, maar alleen
leenen, voor een tijdje maar leenen, zoo
lang, dat ze weer allen gezond waren.

Duistere nacht; zware wolkge\-aarten
die dreigend gollrollen langs den roet
zwarten hemel, met toomelooze kracht
voortgestuwd door fluitend loeiende wind-
stooten, terwijl de warrelende sneeuw
de velden en akkers bedekt.
Een eenzame tigttur, donkere gestalte,

welke het dicht vooriwer gebogen lijf
N oortduwt tegen den razenden wind

Plotsehng een oogenblik stil blijven
staan, dan een terugtreden enkele stap-
])en vol angstige vrees-angst; vlak voor
hem een witte gedaante, ontzaglijk, schrik
wekkend groot, die met lang uitgestrekten
reuzenann hem dreigwijst; terug, terug;
t popelt in zijn slapen, 't bonsdreunt in
zijn hart, terwijl zijn koortsoogen strak
Staren op dat sjiookgedrocht voor hem
lioddank, 't is geen spook, slechts een
besneeuwde
kenden tak.

boom met langen vooruitste-

een waarschuwing,
geen spook

C, Steenbergh

. misscliien
een teeken, doorHoo-

gere Macht gegeven misschien
maar zeker, absoluut zeker, dat zij daar
zullen doodgaan, als hij terugkeert, als
hij zijn [ilan niet ten uitt'oer brengt: geld
leenen. . . . alleen maar leenen van dien woekeraar, dien gierebas,
die het hem niet uit medelijden wil geven, die hem als een hond
uit zijn huis heelt verjaagd, oji straat gezet met z'n \"rouw en
kinderen in dit weer, in deze kou beest! dat hij is.
En \"erder, steeds x'erder door dien stormenden orkaan.
Eindelijk bij het huis \"an den gehate; x'oorzichtig leert hij rond,

iloorbrandt de duisternis met zijn vlammende blikken.
Niemand, niets, alles stil in den cmtrek en hij sluipt nader,

nader naar de achterdeur; met zijn mes heeft hij sjioedig het slot
geforceerd.... hij kent dat werk.
Een piepentl, schuivend geknars over den drempel, als hij de deur

ojienduwt en weer die schrik, die Iiem liet ademen belet. Een
langen tijd roerloos stil, luisterend met gesjmnnen aandacht; niets,
,geen enkel geluid daarbinnen; ze slaj-en, en handtastend langs den
donkeren muur, schuifelt hij over den vloer, tot zijn vingeren voelen
de deur van de kamer, waarin de redding voor de zijnen.
Even een knop omdraaien en hij is in het vertrek; een oogenblik

later voor de brandkast; hij haalt clen sleutel te voorscliijn; vluchtig
een lucifer aansteken om het slot te zien, 't lukt niet, 't flauwe
vlammetje gaat uit, de hand heeft te sterk gebeefd; 'n ander-
zwavelstokje, dat hij steviger vasthoudt; 'n roestig gekraak en
voor hem liggen hoog gestapelde cijferpajriertjes, blinkende goud
stukken.

God Almachtig, het luid geblaf van een hond vlak voor fret huis;
hij wil vluchten zoo ijlings mogelijk; neen, neen verd.... nog,
eerst dat geld, en zijn vingeren grijpen en wroeten in de schatten,
die hij met volle handen steekt in z'n
zakken.

Eensklaps een Tgedaante voor hem
Hauw verlicht door mat brandende lan
taarn — hij, hij, z'n beul, de moordenaar
\'an z'n vr-ouw en kinderen; een chaos
\ an gedachten, die bliksemen door zijn
brein; ze zullen het dus weten, dat hij is
geworden een dief, ze zullen kennen zijn
schande, allemaal, het geheele dorj), zijn
kinderen ook; ze zullen zien, dat ze
hun vader tusschen twee marechaussees
over den publieken weg naar de gevan
genis brengen. . . . dat. . . . dat nooit en
zijn vuist balt zich vast, krampachtig om
het nog geopend mes; hij stort zich oji den
ellendeling, den eenigen getuige van zijn
misdrijf, den eenlge, die hem kan \'er-
raden.... een zwakke, machtelooze stoot
en dan voelt hij klauwende wringende
vingeren om zijn nek, die neerduwen
het nog uitgeputte lichaam met een
greep, waartegen hij zich niet kan ver
weren met zijn nog krachtelooze armen.
Dof, wazig in zijn suizende ooren

klanken van hulp roepen, van schreeuwen,
ras gevolgd door het geluid
klappende klompen en • r
en die kerel altijd op hem, schier dich
knijpend zijn keel met die satansklauwen.
Dan plots licht, hel schitterend; een

verbaasd gesis, een verwonderd verachte
lijk uitroepen; Jussus, de sineed Peters,
wè hauw dat oets durve dènke, zoe ne
schelm, zoe ne gauwdief!

de

en,

van klets-
stemmenrumoer

Foto C. Steenbergh.
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hem vastgrijpen, die hem sleuren naar deTal van handen, die
marechaussee-kazerne.

Stil zit hij, het hoold gezonken oji de borst, de handen ge\'oii-
wen, de blikken onafgewend van den grond.
Peters ziet ze niet, de rechters \"cor hem; hij hooi-t slechts dolïe

klanken, vage geluiden, die niet doordringen in zijn brein, als de
getuigen hun verklaringen afleggen; slechts een flauw ontkennend
hoofdschudden, als de \-c.orzitter na elk getuigenis hem \raagt
of hij eenige aanmerking heeft op hetgeen zij hebben gezegd.
Een amalgama van zinnen, een abracadabra van woorden \-o(ir

hem het requisitoir van den officier van justitie, als deze met boos
dreigende stem en vurigen gleed de lage, gemeene inbraak schetst,,
gepleegd door een man, die aller vertrcuven, aller achting genoot,
door den huichelaar, die zelfs niet teruggedeinsd was voor een
moord. Gelukkig dat hij, hoewel geheel buiten zijn wil, dat mis
drijf niet heeft kunnen voltooien, dat het mes was afgegleden oji
een der ribben. Voor dit wezen kan hij geen medelijden koesteren;
hij zal voor dezen streng, onverbiddelijk zijn; hij eischt tien jaren
gevangenisstraf.

Tien jaren.... tien jaren, het eenige wat hij heeft gehoord,
het eenige wat hij heeft begrepen; tien jaren gescheiden, wegge
rukt van zijn vrouw, zijn Anneke, van zijn Jeiingske en Marieke,,
tien jaren zal hij ze niet meer zien, z'n lievelingen, voor wie hi|
is geworden een misdadiger, tien jaren, omdat hij ze heeft willen

UVIGNE. OUDE KAST MET KIJKJE IN DEN SALON.
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HET FRONT VAN HET HERTOGELI]K SLOT TE SCHWERIN
VAN i6 DECEMBER L.L., DIE EEN GROOT GEDEELTE

ASCH HEEFT GELEGD.

VOOR DEN BRAND
ERWAN IN DE

Foto Persbureau Vaz Dias,

DE „GOUDEN ZAAL" IN HET SLOT TE SCHWERIN.

jchnfföp/si:

Hote I^efsltuf-eau l'na lyiets,

HET SLOT TE SCHWERIN VOOR DEN BRAND l'diV TER ZIJDE GE7AKJ\,

van den hongerdood, tien jaren,
,  .,1 iaren, de enkele klank, die sist en
'list in zijn ooren m eeuwigdurend een
tonig refrein. (Slot volgt.)
AjIi'. L. H- J- I-Amhhkts Hurrelbrinck.

tooneelvoorstelling
\voor Lodewijk II van

Beieren.

D
1', heroemde looneelspeelsterCliar-

lotte \\'olter beschrijft een op-
x'oering in den hofschouwbure
natuurlijk x'oor den ongelukkj'
gen koning van Beieren alleen,

aldus: Toen het gordijn opgingenikachter
be coulissen stond, waar niemand durfde
spreken, begon ik zenuwachtig te beven.
].[,,(• kon ik voor die ledige en donkere
zaal si)ek'n? bhintchijk trad ik op. Ge
woon een stanip\'ollen schouwburg te

ZK'il, sb'iid ik plotseling tegenover eeii
led,go niillltf.
Te \er,geels trachtte ik de omtrekken

\-an mijn eenigen toeschouwer door de
(hiistenhs heen te onderscheiden. Niets
was er te zien. Het magnetiscn verband
tiisscheii j het publiek en den kunstenaar
(Uitbrak imj geheel. Ik moest al mijn
nioed bijeenrajien. Wat mij staande hield
was het denkbeeld, dat de onzichtbare,
helaas zeer ongelukkige toeschonwer,
werkelijk \'eel kunstzin bezat en dat er
(locir allo x.< intlorliii^hedon heen in den
i:4r<iiul xijiior xiol oon ware 1 lartstochtvoor
niijn kunst waxn-ide. IDit <lenkbeeld streelde
cn bcniootlig^tU- inij Ik wist dat
(te Koning mij niet uit het oog verloor
en dat hij bedaard en ojimerkzaam in
zijn lo.ge zal. Ik sjieelde als in een droom,
maar nog nooit iieb ik in zulk een koorts-
acditigbeid ,gesj)eeld.

fcr zijn o\-er de eigenaardige wijze,
waaroj) de Koning zicli een hartstochtelijk
tooneedlicllRddKu- betoonde, vele aardig-
beden gedebiteerd; ik kan u verzekeren,
dat ik bem \-olkomen begrijp. Op die
wi jze N'oorkwam de Koning alles wat den
toesi bouwer en den kunstenaar stoort.
' pb'pknis, geen klojijien van banken,
die dichtgeslagen worden, geen wuiven
met waiaiers mets anders dan het
t.ioneelstnk, d,,. tooneelsjielers en — de
eemge toesiduuiwer, die zich door ons inlijk der wrbeelding laat tooveren,

meent de markiezin de Pompa-

ilcid boudr ""
Morgen

be

werke

rlceniK-

om

\"< ){ )1

\i,.o K.. 1 ■ , , 4 uur was het stuk uit.
,1 . ' ̂''*kle oii^ vallen van het

"1' i'laatsen te blijven,"^•1 Konini; niette storen, die na de
"eoein'-. '^tijd nog een poos in diep
dehib ld ^'/""''ben. in zijn lo.geblijft. Ein-
in ™,n T'' « '"l- kc ks ontsloej-
van m 'banier ontving ik het bezoek
grooten VV kamerdienaar, diemije«"
ru-acbt vn Koning
allerliooa 1 ^ nl de titels van zH"
^■an He'uw ^bijesteit, van Ko»"»
nitli - 1^" ^"t landgraai van Bei

nm . . Reloof ik, twm-kreeg ik ' •'^'''dilening ojisomde. Tegeh)
Ikverzori', kostbaar aandenkeirmijn danb ! *b'" onden lieer, denKonnj.

iiTj oi,merk,.y. '"duigen, maar hij maak' oning S( dat het gebruikwas,d^ 7 d-dteiijk te bedanken. Ik v>e
Ik - ' dn - -

oude
dat men

^a-rlangdv'^'^ .^'i^jvsteit terstond den bii^.1
den \-oorfrh . , d ^-"n de eer hebben

lumsl (iiii I irtiiivv.ii. j I
den \ (,i,n " i'^mmoeidhcid, en zeided

1  kendei1  -.UI oehtend schrijven z""'
T  gal liieroii ten antwoof '

ziin,i'\""""S lift wacifjjan,;<in tnrstnncl den 1"' .
^  • Hii -y,,,, ,1 K^nupn nu)

lt
nrij vischikte

kwam ik
,Ib hvh den W""

'"dr, noch /"^"ning niet gezieuw ,.
iijp- 1 p ^^^'dreude, noch na de voO
een'n f''*' niijn loopbaan gelfB"-'f" «n^ichtbare bhadmv, U

la-n \-orin te dicteeren
m en -schreef, en eim^ morgej^^ 5 uur thuis. ,
Koning niet gezien.

hls
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DE WHITE WEST

HIGH LAND TERR IER.
A small büld breed and steady to tlie yame
Next claims the tribute of pecnliar fame'.

JOHN VViJHAKER, 1771De Witte West-Hot)glandsclie ,Terrier
is hij ons te lande nog weinig he
kend. Voor de eerste maal zagen
wij hem op de Rotterdamsehe
hondententoonstelling in April i()0()

geëxptiseerd door Kennel Westland; na dien
versehenen er nu en dan wel eenige exem
plaren op de benches, maar lielhehherij voor
dit ras bestaat hier niet.

De oorzaak hiervan is misschien, dat deze
terriersoort eigenlijk geen tentoonstellings-
maar een jachthond is; een jachthond voor
rotsachtig .terrein met roofdiersnorten, die
weimg m ons land \ oorkomen

In Schotland met zijn rotsachtige kusten,
waar de zee zulke geschikte holen gevormd
heelt voor otters, dassen, \'ossen en wilde
katten, daar is de witte terrier in zijn (de
ment. Hij. jaagt onder den grond, vandaar
de naam terriei, die \'an Franschen
-■^prong is, afgeleid xain ,,terre".

Hij dringt in de lagers win genoemde roofdieren en bindt
<laar den strijd met hen aan. Hij is daaroji gedresseerd door
den mensch, die zelf niet in staat is die holen te bereiken, en
zich toch meester wil maken van de huid dezer dieren. Die
tenders moeten klein maar toch zeer krachtig gebouwd zijn en
de pluck en de capaciteit hebben, om hun vijand met succes
te bestrijden. De oude Schotsche families fokten elk hun eigen
terriersoort en het heeft zeer lang geduurd voor er ten slotte
eenheid in die fokrichting kwam. Colonel Malcolm heeft \-eel
Noor dit ras geijverd en den stoot gegeven tot de oprichting
van de West-Highland Terrierclub in 1905. Toen werden de
rasj-uinten \ astgesteld en verdwenen alle oude benamingen als
I'oltalloch Terrier (zoo genoemd naar de buitenplaats van colonel
-Malcolm), Witte Schotten, Witte Skyes, Lemon Skyes etc.

Men walde het tyjie van den ,,w'orking dog" bewaren, een
hond die m staat zou zijn om schadelijk wild te dooden. Deze
terrier moest dus zijn klein, sterk, schrander, bedrijvig; hij moest
kunnen klauteren, zwemmen, sjoringen en daarbij laag bij den
grond zijn, ten einde te kunnen binnendringen in de holen
en zich daar gemakkelijk te bewegen. De keurmee.sters oji
hondententoonstelhngen stellen wel eens eischen, die den ouden
fokkers c'an vroeger niet naar den zin zijn. Zij verwerpen den
te lijnen koj) \-an den tentiMinstellingshond en hechten veel
gro. iter waanle aan de beharing dan de keurmeesters dit doen.
Deze terrier moet een dubbel baarkleed hebben; het buitenste
haar is hard en recht, ter lengte van ongeveer b\ cM. , het
onderhaar is gelijk aan een vacht; kort, zacht, dik, wollig en
c'ettig waardoor de hond zonder nadeel lang in het water kan
verblijven.

Bijgaande afbeeldingen toonen ons
zeer levendige terriers, zelfbewust in houding, stevig gebouwd
met diejie, ruime borst, rechten rug en
stevige achterhand, goed gesjherde bee-
nen en vooral kracht en vlugheid ver
radende.

Het gewicht is van 7Ó tot 8 Kg.

Foto yochmann,

EEN AARDIG

deze honden als kleine.

voor

K

huishond, hem sjxiedig eene rechtmatige
jilaats onder onze liondenrassen doen innemen.

Dr. DfVAi. Vkkwev.
Ovcrucminj; verboden.

(27)

E WITTE WEST-
HIGHLAND TERRIER, ZITTEND.

DE ZONNEVROUW
door GASTON LEROUX.

{Geautoriseerde vertaling)
ZESDE BOEK.

III.

C"H! zij sloot de oogleden om den
c'erschrikkelijken droom niet te zien,
die om haar henen deinde met al
zijn \-erschrikkingen, met zijn af-
schuwlijke lucht van zwavel en ver

reukwerken, met zijn beangstigend
mammacona gezicht. Doch misschien was zij
dood. Waarschijnlijk was zij gestorven toen
men haar den kleinen knaap had afgenomen,
of toen zij den schreeuw van het gefolterde
kind in de kajiel van den grooten Pacahu-
amac had gehoord.

De jiriesters hadden de oude ("oya uit de
nis gehaald, en haar in den koninklijken
zetel oji de mijt gejilaatst. Deze Coya had
de houding, welke alle Coya's hebben moe

ten, die verstikken door gebrek aan lucht in haar graf; dat is te
zeggen de waardige houding van een koningin, die op een troon
gezeten is. Tot Jeze houding dwong men de tioya's door hare
gra\'en zoo nauw te maken, dat zij zelfs bij het steiwen niet
anders konden doen, dan zittend te blijven.

Dus verbrandde zij in zittende houding, en zoo stil, dat de
eveneens tot den cmurdood gedoemde mammacona's haar be
nijdden.

Raymond keek niet meer naar de brandstajrels, noch naar
Maria-Theresia; hij zag naar de nis, die voor haar was bestemd.
Indien zij nog leefde, —■ zoo dacht hij, — kon men haar er nog
uithalen; als men er maar gauw bij was. Zijn hand greep
krampachtig den steel van (Ie sjiade, maar zijn andere hand
omklemde den revolver; hij gevoelde een onweerstaanbare drang
om dit wapen te gebruiken. Hij wenschte vurig, dat het jonge
meisje de oogen opende.

De twee andere brandstajrels (damden nog steeds niet aan, en
de mammacona's begonnen te kermen. Immers, wanneer do
mijten niet ontbrandden, konden de mammacona's nooit oj) tijd
aankomen in de Woningen der Zon om Maria-Theresia's komst
voor te bereiden. Zij wendden zich in haar angst naar de Zon,
en baden handenwringend: ,0, Zon, wij zijn vrouwen! Geef ons
de kracht. Heilzame stralen der Zon, wees ons genadig. Koning
des Hemels, zie onze ellende. Zend ons uw vlam! Heb deernis".
In koor werd het refrein herhaald: ,,Zend ons uw Vlam! Heb
deernis 1"

De Zon zond echter haar vlam niet, dan nadat de \Vakers
bij de Offerande het hout met alcohol hadden overgoten. Zoo
dra de dwergen met hun brandglazen zich verwijderd hadden
en'^de hars begon te knetteren, lieten de twee mammacona's
hare feestkleederen ('allen, en (vierpen zich gelijk (hvazcn naar

dejj^mannelijke en van 5l tot 7.1 g-
voor de vrou(\'elijke exemjilaren; de
schoudershoogte varieert tusschen 21
(U 2f) c.M.

De oogen staan ver uit elkander ge
plaatst, zijn middelmatig groot, licht
bruin, iets diej) liggend, levendig en ver
standig, met een doordringende uitdruk
king ten gevolge van de z(vare wenk-
firaiKven. l'itjuiilende en lichte oogen
zijn groote fouten.

De snuit moet krachtig zijn, geleide
lijk -maller (vordend naar den neus, die
lireed behoort te 'zijn.

De kaken lang en sterk, de tanden
goed oi> elkander sluitend en groot in
verliouding tot den hond. Xeus en gehe
melte moeten zwart zijn. De ooren zijn
klein en (corden rechtoji gedragen, (fs
noods met overhangend puntje maar
nooit gecoupeerd.

In Engeland verschillen de typen nog
al eens, maar het zal niet lang me( r
duren of de Witte Terrier der Hciog-
ianden zal zijn broeder, den Schotschen
terrier, geduchte concurrentie aandoen.
Mogen zijne vele goede eigenschapiien,
niet alleen als werkhond op roofdier en,
maar vooral als prettige, schrandere

F

Foto Jochll/HUH.
WITTE WEST-HIGHLAND TERRIER, .STAANDE.
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/; VI I „ . i-u.s (U- twee ..ngelukkigeri, rl.r
,  _ ae een. vluchtte er.

Vu ken schreeuw ae vlainmenl" sc.-hrecu.vv-reeselij'^^'l. vltri"'""'" ■ ...rwiii zij
een,.\'^niK"^ Vc.neu haar au liet mes van den

(ia

hOt O' t'jtiJ tu u ,, „■'. f'^/i.s '.

BIJ HET Sr. BERNAKD KLOOSTER.
ri.RVGKFER DERIHONDEN VAN EEN OPSPORINGSTOCHT

IN DE SNEF.VW.

de mutsaards, waarop zij, onder het slaken \'an l.ilijde Imeten,
liet vuur afwachtten, terwijl haar oogen in geestver\-oering ten
hemel waren gericht.

Een helsche muziek klonk oji, en de andere mamniacona's,
aangegrejien door een wilde geestdrift, dansten rond de mijten.

1,-iar van l'ij"ch'ii I ' aiicleir nlatteii schedeldoch , T..uu.elwachtoi im 1 .J . , .e d
pan het

en
ovei

d

t el lu-^de z^earte

e keel. Het bloed sprong
uouden nies ,Ue rondom liaar dans-

Ier inannnaeona ^iers der ; r! 'armen der twee anderehalldood i ^ brandstapel.
Het sltii'.' deze wierjien ' ^ .^,^aere mammacona hadk" rjcn ■ Imir .R-n «-rslen kreetk zii "U ri -ir iiMrtehng veiili 11 t ^ , i,|,iedr<jode vmrktaiin'1 Iipk.eei en. '„Idt.lrilt uit de menigte.

en mec-r aangehitst door«ai'"ri:;;,i"meur Sfida\.cn:T''b.ii;(;k:sl<l.-.(t uit de menigte.
me"nza)nk, ^^^'' '''''^mi"*^eni\eelijken reuk der brand-Se andere n;a;-Vet hl- ^n ^-hn^ btu ^,,J„,,en^loch sprongen
het van hen 1, ^ ,
^^'''daciehjh is "rebben,""inhivn Huasear er geen emd

wm" zie b door den Tempelwachter
ita te gaan, waartoe dit afschuwelijk

doodsteken-
delii->^"^j :..,rnmakt .I)- en het dansen op, de. pjeld cm J .pvachters doolden let smeu-

verstomclett- t aan Maria-
"" ■ i ier bezwiimcl, kec-k luj een woord vangezangen ve. waards.

Kavmonrh f ,
w'cclci o]j.

n ellana nochtans uk-.s|v xcto k.
Hij zag. laie de it^ voeten overdek was, c-uinnedezij van wangen, borst, schouders ar

'r-Ttuir haar. ha''\ ^vhuil onder rensaehtige edelgc

'icona's het jonge meisje van de sieraden
1  ---"s, ontdeden,

armen, bee-

Heur naai . schuil cuVdér reusachtige edelpsteenten,
n,.n enkels. h' p,-,.vde llc nkerencle armbanden, enulinsterencie
grootc g ,
ver

te bh'>f^'\ " ven van louter juweeien. \ an dit alles werdverblindende >rhij^ v (houden Zciimearmband. ^ en legde de
i h ontdaan, den schaal. Ze moesten weder gedurende tiensieraden m ^„.deu, voor de cclgeiicle Zc nnevrcaiw.

■u- bewaaid ^oi ^ ],.^delclci, hield Haria-TlieresiaTerwijl 'ï.[..,](",ten. Haar liehaam bleek geheel in windselen
V oogen steec s g^.^^^^ j j^ ,-vvds een mummie. Haar armen
e zijn. Naai ^ ]iv]i.iani gcdic nclen. De oegtn c'an Ray-lad'men ^durend gericht oj. wat er tusschen de zwach-

jaai
Tei"U' uc"^lotkii. ..zu.z.z - .u

de oogen ,-vvds een mummie. Haar amen
te zijn. Nnnr a
had men .^duis,... .
mond bleven e ^.,„,rhoofcl en lip] en bedekten, van haar gelaat
tels, die j^.jjnelijk de gesloten ot gen, en den mc nel, die half
yichtbaar was. reeds dc n laat-ten zuc ht gegeven. Hij
openweek, ' dat zij dc c d w as. ,,J)at is nc g maar lietgelcuilcle nu WL zii hzelf. Zij zou het dan tc nminste

'  ''V " d'ii de clrie walgelijke dwergen haar op den zetel
niCt *■ ....w,,- '/ti »V, , /1 n »-/. r-» /1 i 1 /liii'//>rwl i 'iiv.n rz/wn "Klilttpn
i)este'  I Cl'lX Vlilx. *Vtl.J ^ I IJ Jxv Vl »»v t ^1^ V & X X Jl X.X » J ^ X..»* —
niet e oe cu. waar zij gediirencU' duizend jaren zou blijven

te wc'rden oj.' hare beurt.(inifC erluancl^^nbiip schoot de Zen baar stralen als een vreese-
• 1^^'' ' a-lkc inslgrcad naar Haria-'j'l.viesia. Haar graf stcnd in''i "VI d licht. KaMucmcl, die de algriiselijke ] lechtigheid

' 'in al hare bizcmclei heden volgdi-, zag. luw men eenderdrie." rc'ze'gninieten steenen, welke bet graf afsluiten moesten, nu
^stilte gedurende dit bedrijl was cmtzaggelijk.

Die gansche menigte had de c:c gen c ]> de ('oya gericht, en
niemand w ist, of zij dood was ol nc g leekle. De eeiste steen, dour
de drie dwergen oji de bestemde j laats gezet, bedekte Maria-Theresia tot aan de kniein. De tweede, door middel r'an een
p.eflioc m liocen oji de eerste gebrac ht, l edcdcte l.et meisje tot
aan de sehoudeis.

Vu za.g men niets meei dan haar met windselen ombondengelaat, dat gestorven leek. lui oj) dit o( genblik ging een rilling
door de ganselie menigte, die toi b c nlcwa ^vn ai deze gruwelenbad aangezien : Maria Tberesia opende

cte c)(igen !. . .
Zij oiwnclv ze wijd, (laar in baar graf.

IC oogen leelden. \ oor bet laatst keken
ZIJ nog eens naar het lielit, alvorens te
w c)i( t n gedoiuIlekl in de eeuwige don*peite. De \asilieicl r-an dien blik, waar*

ZIJ dien
en

-c c ZIJ (ben cmtzagwekkenden tempel
i.u '^'i'^zag, was ontzettend.J-en oc)\'enmcn<cn,.ini ,u. . ,i

([f> i,.t I - ' ^'"."^vnsehelijke angst schreeiiw-
meer itV"'" blik, welke ninimer-r'' / d^^^"^^ l>',nwen zou!. . . . Haar
dat een krèm";'\"
k

kreet v aii ai schuen zou. Doeli
w daar uitbre-

■  ■■

I^otO'~BuTeau „Ar^us'

BIJ HET ST. BERNARD KLOOSTER
EEN REDDINGSBRIGADE AAN HET WERK.

nauwoiun' r" ^'•den zich weerna eenlaalite'JV l-orhuar «„kreun, t«n d»
werd gesehoven'.'"' lemende oogen

j beliooidv nu aan de gndheicl. •-
ET .

van het feeken en de uittocht
paste liun zP-i m alle stilte. Het
trekken o'i, dezVhri /'^" terug fe
\ aderen zic-h t ' tv'jze als onze voor
hamer, Waar uitdebniids-•'adden achtergehte!'''''M"'^'' ecditgenoote

fevidien. Men \'prtroV zon-
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110' ST. BKRXARD KLOOSTER IN DEN WINTER.
OP I>E\ \-()OPC ROM) Hl-P ^tAN^'^'''''''''' (■.•i.V MESTOS. DIE IS gÖJ HET KLOOSTER STICHTTE.

i ltT een lied, zomler een woortl, zonder .-.eluid. -^Ii-'n
ii()orde sleelits het seiiui\'en der ontelbai'tJ ^^aiK a en "P
tegels. En de priesters, met Huasear voor 'P- de edellieden en
ile eurai'a's en de jongelingen en de maah^ < e marnma-
eoiia's, allen verdwenen allengs over de c rempe s.

■  1 I) 4- - , ae^tegen, en had iilaats()viedo Runtu was \ an ziin troon g^. ' , i ih i
4. 1 ■ , i-,ining, op den dubbelengenomen naast de mummie van den i

troon, waar daareven Maria-Theresia gr-z'-' ^ ■
J)e Koode Puncho's namen den draagi''-^^ oji uin lour eis,

1 1 4- 1 4- 4- ■ 1 „o,-.aen ^'an den Nacht.<■11 brachten de twee vorsten m de gango' i ■ t
T- • 1 4- 1 I 1 f ■ 4- ,iveng dan de diie dwer-En m den temjiel bleef mets meer o\ &

gen en de asch der slachtoffers.
De drie kerels hadden echter nauwe

lijks de zware deuren gegrendeld, en
juist wilden ze het altaar gaan opruimen,
als een schaduw op hen toe ijlde. Ont
steld vluchtten zij in de kapel van de
.M<aan. Doch deze (ïodheid kon hen niet
redden. Op de treden van haar altaai
vielen zij. De afschuwelijke schedeE
spatten uiteen, door de kogels van KaV-
mond. De jonkman \ loog daarna den
temoel liinnen, waar Orellana den graf-
■^teen reeds met zijn sjiade aantastte. HiJ
ontrukte hem het gereedscha]) en begon
<ip zijn beurt woest ero|) in te houwen.

De steenen liewogen echter niet en
Kavmond, drui|)end van het koude
zweet, hield een oogwenk op, en vroeg
zich af, uf dit wildemanswerk iets uit
richten zou. Hij poogde te redeneeren.
den toestand zuiver in te zien. Hij
tr.u'htte zijn technische kennis in prak-
iijk te brengen. Hij wilde vergeten, dat
.Maria-Theresia achter deze steenen ver
borgen zat, om al zijn aandacht te ge
bruiken voor een pogiipg om die steenen
te doen wijken. Zoo vreesclijk zwaai
konden ze toch niet zijn. Mat de dia-
dwergen vermochten, zou hij met Ore
lana ook wel kunnen. Dat ergeenzwaai-
■der steenen hiiTvoor gebruikt weulen,
vonfi zijn oorzaak daarin, dat de
hen voor sommige plechtiglieden
plaatsen moesten, maar hoe ze
vatten? Hoe, om godswil.^ 2) „ ■ i

Hl) poogde nu. zich tol bedaaidhea

-■n

ver-

aan ft'
!' 'i . uhci^h,

DE REST.'idR.iTIE.

dwingend, <le voeg te vinden. Zich uiterst inspannend om niet
te beven, jioogde hij het ijzer der spade tussciien twee steenen
in te brengen. Het gelukte hem niet. H.ie had men die steenen
toch O)) elkaar gezet? Hoe had men ze kunnen ver]ilaatsen ?
Zouden ze wellicht draaibaar zijn? .Maar dan moest men ze toch
ergens kunnen aanvatten? .Maar waar? Waar? En iiitusschen
stierf .Maria-Tlieresia in haar granieten cel.

Wanhojiig greep hij de spade weder uit de handen van (hel-
lana, die schriklijk kreunde, en in 't wild stiet hij met die
spade O]) den steen. Tot dien stoot had hij al zijn krachten
aangewend. En zie, de steen bewoog een weinig. Aan een kant
was hij naar voren geschoven. Hij gaf een gil van vreugd, en

ZA. \L IN DE NIEUWE EFEECTENBEURS TE AMSTERDAM,
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Foto c, öteciióergk.

DE OPENIXC; r.JA' DE EEEECTENBEURS TE AM STERDAME

begon als een razende eroj) los te houwen. De s];()nning was
halfrond en zoodanig ger'ormd, dat de steen aan een zijde bui
tenwaarts draaien kon.

,,Maria-Theresia! Maria-Theresia!" ging hij roejjen oj) een
toon, alsof zij hem hoeren kon. En achter hem rie]) de grijsaard
\oortdurend ,,]\Iaria-Christina! Maria-Christina!" En Eaymond
sloeg en sloeg, hij ging te werk als een bezetene. Op het ((ogen
blik dat de steen aan één zijde ver genoeg naar buiten kwam
om er vat op te hebben, greep hij hem kramimchtig tussehen
zijn gekromde vingers, doch zijn nagels glisfen telkens af. Dan
begon hij opnieuw met zijn spade te slaan, en eindelijk, o vreugtle,
de steen kwam naar voren. Ditmaal konden hij en Orellana hem
aanvatten, en zij trokken en trokken. ,,Maria-Theresia! IMaiia-

nog een ruk en nog ih n. Ood, zij was vrijl wij',
sten he\ igen ruk en de stet'U sch(i([t geheel naar
honzend ((p den \ loer \ an den tempel. „Mavia-
pii't met zwachtels I anw i lilden gezicht versdieen

Theresial" En
Xog een laat
x'oren en rolde

Theri-sia !'■ . . .
in de donkere nis, au hel a n.s .Marui-I hevi'sia niet!

Kaxniond stiet eêu kreet win woede uit. Het was het dcode
gezielil \-an een koniti,ubi, de niuniniii' \ an een oude Coya, wat
'hij \'(.or zich zag. ^ij bad z.icli in de nis \-ergist!

(Wórdt vervolgd).

1) Xie ouiirent de/c atscliiuvL-lijUc ortcrs alle ge-cliriften over Peru.
2) l' f'ivoucl '"ivcrliLici van \i)Titi. Uit zijn de eigenschnppeü. ''  ' sclie gi'ljiiuwen /icli imclrrst lieiden", /.egt von Huniboll.

/ull< een ri'gclniaai gehakt, inei zulk een nauwketu'S'
heiil legen el knar geplaatst, dal men, zoudM
eenigszins alloopende kanten, onmogelijk de vos
s;en had kunnen vinden, /-oo zuiver sloleo t'j
<'l(ei-n. dat men nergens het lemmet van eeno"^
er tusseiien iiad kunnen steken.

waardoor aiie Peruaan
l>ie sleenen waren

IJS.

oio-i.> u ft'tl n „ fjf /is'.

IJKT SPOORWESONGKLUK IN DRENTHE,
nu ZWAAR Cf-TEISrtZRDH rWlilCDE-KLAS WAlAlX. X. IDAT XP. O V'■ EI ! S D

GICD RACrn ItM.s,

IJs op liel water,
\'uur in 't gemoed.
Zwevend oji schaatsen,
Tintelend bloed.

Forscli uwe streken.
Krachtig uw zet.
Zwierig uw zwaaien,
Sierlijk en net.

\'oort t langs de banen,
Sjiiegelglatl ;
\ oort ! ktngs de velden,
In sneeuw ge\at.

\'oort : ktngs de bosschen,
Zw :u t op sneeuwwit;
llotidt l' hij kracht, tot
Het eind \an de rit.

Klfiirt tldii (Ie avond
Het snceiiwAfld rood,
Koert dan maar, moede,

Tir 't nisiheti noodt.


