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IN DE DUISTERE RIMBA.
Sumatra's oerwoud en oermexschen.

Uit het Hoogduitsch

door Wilhelm \'olz.

I
EEN WOORD \'OORAI-.

N het onmetelijke oerwoud is de menschheid, is liet eerste
menschehjke leven ontstaan. Men kan het niet met een
bntamschen zoölogischen naam weergeven ■ het maaedeliik.-
"mvoucUU-Rimba .) van don Maloio?maah,«,L ïmK ï|.
n  "Vt ■ ® groolschor indruk, naarmate mon xiino

tuurmemseh

avonturen .schilderen liet wil b + uatia, iict \m1 geen
Iirengen. wat liet is en Ït , ""-woud diclMer bij ons
en \-i)()r den Maleier die het " men.sch is; ̂ '0()r ons
den armen Koeboex dO nu miJ d^o'''" en t-oor
ei- N-an leeft. Het wil echter nitVa
mensclielijke, slechts indml-l- •'^childeren, slechts het
in de Rimba, in haar project^ie^m TT'i '"""^'ervinding
Aiunen zijn holle klank.m ■ daarc m Iwb'V ii ^
K'i.g noodig was, enkele giHiarafNch ' ' ''et
Sf-' ̂ Vat heeft het .lerwmid^nuu bT\hnwen. IhrAlk> Ik, altijd zoo geweest en zal '"'''"""K te mal
inudrijkskunde kan niet Rcleerrr -ld zoo blijven
Het isgeenreishosr-B.-;;,.;„,^ .. ''"'J '""et beleefd

ken t

I )ezi'>et IS geen reisbe.schrijving, maar h.'t to . , ^vor<U.n.
an het oerwoud als de nla-it- "i en begrhn.-n
eelt ontwikkeld. ''et nien.schennts'zmh

A

beeit ontwikkeld.

R dhchnsruhjindQw herfst w
DJ-Z.

-  in het jaar 1920. Wiliiej m

I  t ri.

Met Db

's nachts een hooge zee ges

oEION l.v.DlT)

uaun mi (Ie kleine stooni -
Er had 's nachts een douk^ — rontnnig geklots der goha n

boot had flink ge.schommeld , \ .,.,.i[:„<ie water, ofM""'
tegen de kiel van het schip, y.aeht.a slaperige

tegen de .„alen. ( )n er de bahw

do zee; de bhuiw-gn.ene die})!.' vei
als groeiiaciitig mainiei

komen de lange goK'eri aanio
• rroene Ixisi MI <111( 1

kt. (laai

gend

SI niis

lell (

in
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wa

melodie geweest. Nu is het ktihner g(
trade geleund kijk ik in
dwijnt langzamerhand;
melkwit overgaand
daarachter, heel in 't verschiet,de eentonige ^

leider

een oogeiiblik
zijn donkere oogen
(Oerwoud, mijnheer)
midenkenden lach,
in het bronskleurige
,,ajia b(')leh hiiat !
zich er bij neer

eii de

heen.

I dl iet

(•ell

die zkdi, zoover het (.(.g reikt, in het .meimligm ntoi
ligt Sumatra, het doel van mijn rms. De hicMt i
eerste zonnestralen breken rooskleurig door '
SI Djinal brengt mij mijn thei\ en luaa hjk \ ei kuik m
de warme drank het laatste onaangename gevoel van
benauwden nacht in de hut doorgebracht, vc-rdwijneu. ,,/a
eens, Djinal, daarginds dat land, dat zal nu niaainlei la 1,.
cmze wooiijdaats zijn." Het kleine, sierlijke keielt v

'  als onderzoekend het hoofd, terwijl liij met
in de wrte staart. ,,Rimb<i. 1 oewati
zegt hij, ,,als in Dorneii", en met een
die zijn jiraiditige i\-oorwitte tanden
gezicht (loet schitteiT'n, \-oegt hij erbij:
(,,wat zal je er aan doen !") Hij legde

SI Het uitzicht blijft oiweranderd, de
zon rijst; gloeiend heet brandt zij op het dek, en gloeiend
kaatst het lu'ldeiw wati'r de stralen terug. De middag is
reeds lang x'erstreken. Daar maakt de boot ojieens een wen
ding en \'aart ivcht oj) ei'n kleine ojienmg in den mtgestiekteii
zoom \'an het oerwoud aan, de zee wordt melkachtig, ondooi-
zichtig groengeih, mi langzaam naderen wij de kust. Hi-t i^
juist eb,en een heel eind de zee in kan men het \ uile geelachtige
ri\"ierwater A'olgen ; sjioedig neemt de breede ri\ ier de Moesi
ons op en langzaam stoomt de boot tegen eb in, de ri\ ier oji.
Zij A'aart zoo dicht mogelijk langs de kust. S3 Wij \ <iren
langs donkergroene bossclien, en het hooge water speelt
droe\'ig door de bladeren \'an de inan,gro\ en (wortelboonien),
die in het water schijnen te groeien. Dikwijls kan men op
jilaatsen waar het bosch niet zoo dicht is, er doorheen zien,en
zoo\'er het oog reikt, glinstert lu't wati-r tusseheii de boomen.
Oneindig is ch' wateiwlakte; niet slechts waar w ater is, is
de ri\'ier neen, de ri\"ier is o\"eral waar geen boomen staan.
De stioom maakt hi(.'r en daar diejie bochten in betwond,
en \ an alle zijden groeit het bosch aan en jirolieert die bochten
te \eio\ eren; laag struikgx'was groeit x'óór de hoornen, en

^H-uikgewas groeien weer de met een bladerkroon
veisierde loten van jonge iilanten. Zoo rijst het woud uit
bet water oji. Het is eim aardig gezicht, te zien hoe die kiem-
stengels ver voorbij den bosehrand op het
len. L it die stengels ontstaan
heeft den tijd. Langzaam drin
verheft de zei' zich ook
— het oerwoud is sterk
vero\-erd heeft. Si Het
slijmerig uit het woud tem
zamerhand de bo.sehoiwer
stelsel uit het water op; d,

^lijk en slib wat'men" hlar^iet''' ''''''''
vertakte steltwortels,
aan wal springt
;veg, en slechts niet
l'bin er nit trekken
niet

bij een
het geeft

()|) Met water schomme-
weer boomen, het oerwoud
Jt het de zee terug. En al

he\-igen storm hemelhoog
,s' i-iL niet terug wat het eens

is i'b, het water \'alt, en trekt zich
L Honger en honger stijgt lang-
biet zijn merkwaardig wortel

zij schijnen het te zijiv'lim b' zijn
<;im.- .1:, "i-l Is echter niet

^.. tiisschen die duizeiu
•/InL-t t 'i' ■^'i'i'ti'cnwen uit(> a<in zijn heupen in de weeke massa

■^ (• ( lUoeite kunnen zijn met,gezellen
<iaioin st.ian (li, , zware boomen ook

innige
zijn kano

"P kewom \vortven reusachtige
bchtige slangen
kronkelend, N-er
zulke zware
de kronen e
iburnielt.

bo

els, iiei'ii
kandelaber is "
strekken dj,

nit o\'(.,-
en

duizendmaal \ertakt. als
iet wortelwerk; als monster-
Wortels zich, door elkander

oonien torsen ('U kunnen daardoor
binder reeds t , -""' i s'roote oerwoud r.iken

'big in, ■' Haaronder nog het water
en ''ibiienland ' ' sti oi ini \ i lortdiirend"  '"'t mee naai !h"' .m-ote eiland Sumatra,
ten,,,"' ' "veint de zee het ^ at durend sjicl \an^"'ig en sjireidt hel 1 ^ " "
water, ver \ '''"a- iniddr

"

het
^ "< a'tdiirend sjid \ aii eb

keelt het niet lli.ed Wecr
'^

Wortels en vn bod,'1,1 .
shkhodem IdVi'ft^ h!,.{r
bmtrokken dan 1 'V']:̂

likbodein testrijdt het "vrsterk'en

■111 het o\a'r'-t roomende
'111 U t gloeiie wanid uit,en de

tei ng, zood.it hot l ip den
biet eb (h

lk(
Zee zich Weel

op
teriig-

woiul der iis mts grontelbvi'int niet taaie v-, ;l"'kro\'en niet de
lardin

gew i irdeii.
zee, en het

k ^ an de argelooze zcc
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vnnrtduivnd tmvin af. En dr vnirhtrn lirlpcn ck-wortek l.ij
• r/rn rruu-ii^-duiyndan stnjd. Als lanj^a speivn proc-icai /.,, aan
den Inxaii. /.i) licl)l)cn ivn harda punt.rn trgan drn tijd dat zij
nip w.a-drn.knjprn zij rt-n hladarknxmtja. X'allan zi"j bij ren
wind..t.Hn al, dan l.orrn zij zirh nirt dr hardr spits in het
\vrrk(- shjk.rn na laikrli' nrrn hrrft dn vnirht wortel geschoten
.ai is .;en klein grocai boompje geworden. De takkc-n helpen
Uiiaibi] (U' woitc'ls (.'11 (U' doordat zij zich vcv o\'cr
het water strekken, zoodat de vrucht ook heel ver in het
water \alt. Zoo onttrekt het mangrovcwond voet voor voet
aan de zee haar gebied; de wortels wrtakken zich en de boom
zendt hichtwortels uit, die zich vertakken, en door de vele
-•teltwortels wordt de slik, die het water meevoert, tegen-
g.'hoiiden, het zet zich als slijk o]i diai bodem wist, en zoo
l'i.aden het land en het oerwoud zich sti^eds meer in het water
/'■ewaarts uit. SI l renlang \-oer de stoomboot door het
maugro\'enoerwoud stroomopwaarts, en in stille glorie ge-
waagd.ai de g\'lijk\'ormige, donkergroene boomen, wm de
ti.aitalleii kilometers, die zij in een wvlduizendjarigen
-•ti ijd <ian de zee onttrokkiai hadden. Bij Palembang zijn
het zek.a- wel een honderd kilometers, hkais golfde hier de
()ceaan nu is, zoo \'er het oog reikt, alles land, mangrowaï
en oerwoud, ja het o.a-woud is sterk. Si Uitgestrekte moeras-
Mai, be.groeid met lage moeraspalmen en met hoog riet,
-.•hui\en .a- zich nu langzamerhand ttisschen. Duizende
eii diiiz.aide moeras\-ogels \'ia"le\ endigen die breede \dakten,
nag.a-s laa maraboes; pelikanen en nog velerlei andere vogels
als meenwiai, eenden en nog duizenderlei kleinere soorten
\iiegen, zoo\'er als men maar zien kan, daar overheen.
.Met -en oor\erdoovend geschreeuw heffen zich soms,
bij lu't naderen win de boot, witte wolken omhoog, om een

I ogenblik lat.a' weer ncia" te dalen. In stoïcijnsche rust,
-lechts i'waï zichtbaar, ziet men nu laa dan een krokodil
onder het water drij\"en. Maar het oerwoud zelf is dood, daar
ziet nuai geen \'ogel ; geen dier is te bekennen, zelfs geen
meerkat ziet men er, de paria van de tropische bosschen.
Hoe kan dat ook.-' Het oerwoud der mangro\'en is in \-oort-
.hirenden strijd, voedsel x'erschaft het niet
S Het werd ax'ond, de nacht brak aan, het landschap
bleef nog steeds hetzelfde.

SI Den \ olgenden morgen ankerden wij aan de brug bij
Palembang, waar de mangro\-en plaats gemaakt hebben
\oor meer belan.grijke planten; daar waar de mensch aan
de kust ziin huis kan bouwen en aan den bodem voedsel

j

onttrokken kan daar ligt Palembang. \'aste grond en
moeras en water vermengen zich hier met elkaar, maar X'aste
grond is er. De huizen staan oj) palen, en de menschen lex'en
half o[) het water, de Maleiers zijn ook echte waterrotten,
I-en \'isschers\'olk. Zoo speelt deze plaats, reeds \-an de oudste
tijden af, een gewichtige rol. S! \ an hier uit is in de middel-
i -eiiwen door de Javanen een machtig rijk \an Indische
i)esch.a\ in,g. Indisclie o\-erheersching, gegrondw'St geworden,
i -n de Indische geest heeft x'an hieruit zijn intrede gedaan in
het vergelegen oerwoud \'an het binnenland en de arme
ocrwoudmaleiers tot menschen gemaakt. Die Indische luister
is bezweken \-oor den aandrang win den Islam, en de Indische
\'oi-sten hebben ])laats gemaakt x'oor Mahomedaansche
sultans. (Ijmierkelijk was de macht x'an deze ox'erheerschers,
traaie grafsteden getuigen hiervan. De geestelijke inx'loed
\ an den Islam bleef eiditer klein, hij kon de oude, mooii'
Hindoesche gedachten en beschouwingen der inboorlingen
met x'erdringen, \'eel minder door .Arabische denkwijzen
\ er\-angen; de godsdienst \'an de gloeiende woestijn jiast
niet \oor den donkeren Rimba. De oude moskee met die
l iooge niinai-et is niet leelijk, maar toch past zij nii't in dezi'
oingex'ing. SI Sedert eenige menschenleidtijdcn behooien
land en stad aan Nederland; dc grootc citadel, bezet met haai
kanonnen, haar liolwerk en haar kanti'elen, ziet ei wel lii'el
imposant uit, maar is eigi-nlijk toch meer schildeiai htig
dan wel giwaarlijk. ()nder Icurojieeschen inxioed is ei ei n
bloeiende liandel ontstaan, en de onvermoeide ijver \ an den
mlaiidschen handelaar drukt zijn steinjx-l o]) het .Maleische
N'eneti."- ; inlanders, ( hineezen en .Arabieren zorgen \ 001 het
liandelsx erkeer, en het Kuropeesche element sjieelt ei sle. hts
een weini.g beteekenende rol. Zoo was het kleine hotel, waai
ik nii]n intrek nam, ook maar zeer middelmatig, en lang
zamerhand kon ik mij reeds de westersche lu.xe afwennen.

.Mi|n eer-te werk was, voor de uitrusting der e.xjieditie
| i - zorgen; er moest aan alles gedacht worden en Djinal

betiionde zich daarbij weer buitengewoon geschikt. Waar
schijnlijk zou ik ] ot 4 maanden in het binnenland bhp-en,
\ei win alle beschax'ing, en zonder mogelijkheid, mijn uit-
uisting aan te \-ullen; iedere W'rgeetachtigheid moet men duur
bekoopc'ii. Daartegeno\-er staat, dat in het oerwoud alles en nog
wat door inboorlingen gedragen moet worden, en (>en MaleieV
draagt niet meer dan ongcweer iS kilo. Zuinig zijn is dus de
boodschap. Slechts het allernoodigste meenemen ! .\ls
grondstof \-oor het x-oedsel moest natuurlijk dat dienen,
wat het land opleverde, in de eerste plaats rijst en kipiieii,
maar hocweel genotmiddelen gebruikt de beschaafde mensch
niet nog in den loop \-an een kwartjaar, z.ooals koffie, thee,
suiker, sigaren enz. \'oor blikjes bleef er weinig plaats o\-.'r,
maar x'erschillende pikante artikelen, zooals sardines, tomaten,
erwtensoep en dergelijke lekkernijen, die eens een \-erandering'
brengen in het eentonige dagelijksche eten der inboorlingi'n,
mochten toch niet ontbreken. \ oor \-erschillende dranken
is er natuurlijk geen plaats, slechts een paar hah'e flesscheii
champagne neem ik uit oude erx'aring mee; eenmaal komt men,
bij al de misi'res, die het boschlcwen meebrengt, in een
stemming, dat men tot zichzell zegt: , ,wat ben je toch een
.gruwelijke ezel geweest, dat je al de gemakken, al het goi-de
bij je eigen t'huis in den steek hebt .gelaten, om je daar in
het oerwoud, met al zijn ontberin.gen, te .gaan bt'graven"
en dan is een llc-schje champagne het beste en snelste genee.-nhd-
del. Probatum est I Rn dan komt no.g de wetenscliapiielijke
uitrusting \-oor het doel x'an de aanstaande reis, vour de
inzamelin.gen het duurt een heele tijd, voordat alh-s bij
elkaar en goed en doelmatig ingepakt is. S3 Rr moest ook no.g
een inlandsche jager .gezocht worden x'oor de zoölogische
aanwinsten, maar vooral ook een die den zoölogischen buit
{irej^iareeren en conserveeren kon, iemand, die lust en lief
hebberij had in het vak en zoo mogelijk reeds wat ervaring, en
die ook .geschikt was in den dagelijkschen om.gang; ook bij
het zoeken naar zoo iemand was Djinal onbetaalbaar. Na
lang zoeken bracht hij mij een inboorling uit de binnenlanden die
wel wat Jax'aansch bloed in de aderen had en jarenlang bij Ruro-
jieanen in dienst was geweest. Dullah was een slanke jonge man
van ongex'eer twintig jaar, mc-t een lichte huidkleur, en met
.s\-mpathieke, ietwat droomerige trekken. Ren beminnelijke
zachtheid gaf hem iets aristocratisch. Zooals ik later nu-rkte,
lieten zijn technische vaardi.gheid en ook zijn ij\-er \-eel te
wenschen o\"cr, maar toch ben ik veel win hem .gaan houden.
R\-enals Djinal voelde hij zich geheel aan mij verbonden.
Moest men hun karakters ontleden, dan was Djinal de
vroolijke, nuchtere, praktische mensch, terwijl Dullah daar
entegen meer ge\-oelsmensch was; hij had iets nadenkends,
iets in zich zeh'en gekeerds er was nog iets bij hem waar
te nemi-n x'an de oude Indische beschax'in.g, die eenmaal
hier in het Oosten een nieuwen bloeitijd ,ge\-onden had, en
ontelbaar waren de sagen en verhalen, die hij s ax onds,
:ils xx'ij rustig bij elkaar zaten, te x'ertellen had. Daardoor
heb ik x'eel aan hem gehad en nooit spijt gex'oeld, dat ik hem
heb mee.genomen. SI \ ol ijx'er werkten xx'ij aan onze ihtrimting,
er moest een boot gezocht en ingericht xvorden voor onzen
tiendaagschen tocht op de rix'ier, die mij naar de plaat.-- x'an
mijn bestemming brengen moest. Zij xvas ongex'eer 12 M.
lang en ruim 2 Al. bi'eed ; x'oorin xx'as er jilaats x'ooi de ai ht
roeiers, achterin x'oor den stuurman en x'oor Djinal en Dullah,
en in het midden werd er uit jialmenstroo een afdak tei be
schutting tegen de zon, x'oor mij gemaakt, xvaaronder mijn
x-eldbed stond. Ren kist,met aarde gevuld, diende als fornuis.
Zoo zouden xvij het xvel kunnen uithouden. SI \'oor Djinal
viel er een schaduxv op dezen tijd; hij kreeg bericht uit Borneo,
dat zijn moeder gestorx'cn was; heel bedroefd kwam hij bij mij.
Nu had hij nog alleen ma;ir zijn vader over en die was ook
al oud; hij voelde zich nu maar saténgah senang (d.i. hall
behageiijk). Het is wel xvaar, dat er niets aan te doen was, want
het xvas Allah ilie alles beschikte ; ajia biMeh hüat ! (xvat zal je er
aan doen.) Maar desalniettemin gevoelde hij zich .saténgah
senang. SI Dat ,,senang-zijn" sjieelt bij den inlander een
groote rol ; hij xvenscht niets liever dan dat niets de gelijk
matige behagelijkheid van het leven storen zal ; geen .ge
moedsaandoening, geen geestelijke strijd, geen haken naai
iets bijzonders. Wij zouden dat w-elal aan stompzinnigheid
toeschrijven, voor ons krijgt het leven eerst xvaarde, door de
intensiteit van het voelen, door wat wij innerlijk moeten
doormaken.

{W(»'di vervc.U;d .
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DE BOROBOEDO ER.
Ql^HlilCI, ()]) zich zelf staand, \'er boven de inlandselie

hut en de door Hollanders gebouwde huizen, rijzen,
in geestelijken zin althans, hier en daar op Ja\ai
eenige eeuwenoude tempel-ruïnc-n der oude Hindo's

op. Zóó sporadisch zijn die enkele fragmenten en zoo geheel
\erschillend van alles wat \'erder in dit groote land ons
oog en^hart treft, dat we geneigd zijn te meenen dat zeer
iiie> thuis behooren — dat ze genomen schijnen uit een ander
land, \-an een ander \'olk, uit een andere beschaxdng er dat
we ze daar weer terug zouden wenschen, dat we verband wilden
zien tu.sschen \'olk en cultuur, wisten we niet dat deze oude
\ olken zijn uitgestorven en haar cultuur verdwenen. 53 l-h-n
geheel eenige jilaats onder deze fragmenten neemt de monu
mentale Iforoboedoer in, een gedenkteeken gebouwd ter eere
van Ifoeddha, een bouwwerk \'an zoodanige concejJtie en in
drukwekkende detailleering, tot in het kleinste harer onder-
dt'elen, dat het zijn wederga op de wereld niet \-indt. Ten on
rechte wordt dit monument vaak een tempel genoemd;
het is geen temjxd in de beteekenis van een gebouw, xain een
ruimte-omsluiting, doch een verzameling open terrassen,
waarvan het \-olgendo telkens kleiner wordt en hoogcr ligt
dan het A'orige. Het geheel is op en om een berg gebouwd,
vandaar dat zijn hoofdvorm natuurlijk is, al werd deze
door den men.schelijken geest gewijzigd. Oorspronkelijk begon
het bouwwerk op een grootcn, forsch geprofilei'rden .sokkel

PLATTKGROXD Th-bV DKX BOROBOKDORR,

of Noetstuk. loon men een eind gexa)rderd was begon deze
\ I ij hooge soKkel naar buiten owr te hellen door't gi-wicht
\ an t (laai O];) komende en was men \'er|)liclit er te,gen aan
een l)reed terras niet een laag plint te bouwen, tot steun
van t reeds bestaande werk. §3 Deze beide laatst aange-
liiachte terras.seii i'erhergen eenige reliels in den te \-oren
gebouwden sokkel, welke niet de restauratie werden ontdekt.

nTets nu staan eenige inscriptie,- in
■0-1-1^.^1' ' 1 aanwajzingeii \(>or hun
der' tVir' nien ongiweer het tijdstij)

■l d „ •"«••• V...li..-dp ,e '■>>« /... vi.T e,l. n,.-n
getinte borstu •''"hkv.geveii tn-eheii de donker-

vijf v.Tsal,ill,.„,l,:T,;,„;y„„ " j "ni" lO'aOlia-l .rvMvn, lil
zijde open ziin 53 V 1 1 \\elke ,iaii de buiten-"PV"ikak,i/-l!;T®.,ddb p-
.gnlegenheid ontstond voor Imt "■ ■ i"'"^''' ■ ^^aardoor
velkk' (U' i-erschillendi' 1 . - '''inbiengen der 1 las-reliels,
H'ieddha wtaa-gei'en am incarnaties lainI"-en beschrij\-ing hieVwin " ''''''k'nngen aangebnudit.
duizenden tafnvlen iKUmlt "iidoenlijk, daar deze\ve willen ons hier beiierken Vot 'l ^<i'<lie icreischt ;
'-^■nis van dit ont/a<d ik. n, •"vlntectoiiis.die betee-^y-nng, dns de. bmnenz.iih. .p!;' '"-rst-
^n gende (Ine, waardo,',,- lp,,,- nVc,/' l'""k"r dan de' kken boven elkander aan '''' '"' ■'"ds 111 twee
•^■'nuleii d,„„- breeden' b i 'dkbn, liori/ontaal ge-
;7^H.rd. XV,-pp,,, niet zeer mooi „nianmnt
nn arabesken van elk '■Hin.geii ,1,
de lengte en i'erband 1, '"aden, /,
n'^^sen of iHiin-oningmn. , ,gele

'"'fiid o',]'/' ' ^ iknleriieu \-oigt e.
v^iv,.£ 'l'-.nvergang -"nr zieli la.Hieft

b' ior pilastei
\'erdeeld o\'i

men \-akkei
vrijen \-olgt eer

-  e-vo.ui (len (.\-ert,;,„,.. j? muur zieli \-erheft

knepelvonut,. n '"nv.Tkte d u e'''"'
^vaarvan ee r f'"' '""udoni ..,.p ''•'in klok-
^veringen 1) 'l'' -taat afs ^ i"' <kiginn (kmimn ''-bi:;,;, ;!;;'" ni-eii , ,p .Ie borkvt midden 'v """'^'•^nnte i)i„;,p,,, ^ y'vrk.mt. 11 d. k-te
gen.jenid,. d, ,,.|

l'ekronhm V ' 'i'' ''ijk .wo;:;'!'? '""n aU.l..str,dag.jh' '^'' 'nnne.ln"',sOote, e,i i-pp, , , b. -. ,] , ■ .Imiim r i- t di
iiv TVT' ' i'vaiivi »;i . II iteildee

'"'in
kt

Oi );•

"iitbr. ., .
Weg, kk t. . x, ,],,k'''aten u- , . ,,. h, .o'I ' ' b'-of \ en geliom

k X -,, " '"vh acht.
' niMi , 1,, .,, 1,,.^ ^.^,1,

kt w. ir.lt . 53 Zoo
,.,, ■ 'nnm.ait 111 l i. iol.l/a
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\i irnirii (■chtci' ^rrn onafi^ahrokcii t^clu'cl, maar zijn, zeer
^vlukki.y, in \ijf deelen verdeeld door t\vi-e voors}-)ron,4en
link^ en rechts, ie<k'r xain twee M., waardoor, als men de
nitwi-ndi^e hoeken telt, een regelmatige twintigdioek ont
staat. SI \ olgens 1 )r, la'emans, die \'an de Moroboedoia" t'cn
nit\-oorige studie maakte, is dez(> \-orm gekoz.im ter hi'nadering
\an (K-, in grondx'orm ronde gedaante \ an den berg, waaroj-)
gri ll luwd werd, ten einde niet zoo \-eel groiifl te 'nehoewn weg
te gr.i\en of op te werpen, als wanneer het bouwwerk een
/m\ er \ ierkant tot plan gehad zou heblxm. SI Deze uitlegging
l i jkt mij wat gezocht, eaioral omdat bij alle andere Doeddhis-
ti-ehe temi)els ol terras-l)ouwen deze onderbia'king \'an het
i<w,idraat met twee of ener x'oorsjDrongen steeds \'oorkomt,
S3 ( Integeiizeggelijk is dit een zeer gelukkige vondst geweest:
l iet uiouiiment dankt er een groot deel van zijn schoonlieid
aan. Meu bedeid<e slechts wat het gewei'St zoude zijn als
1  Ike zijde ('■(■n lange, rechte, ononderbroken lijn geweest
ware, zonder de krachtigi.' schaduwen dezer \-oorsprongen,
zonder de jirachtigi' rust}ninten \-oor het oog, in de galerijen,
waar men nu bi] iedt-ren voorsprong geboeid wordt door de
oiuloopende muren met de reliefs, waarboven de bijzonder
gelukkige plaatsing der Boeddha's in nissen al zeer mooi
tot haar recht komt en dit geheel ook veel beter x'alt waar
te nemen en te genieten dan bij de lange wanden, waarlangs
mm heen loopt en het geheel niet zoo goed kan o\'erzien, Bn

ga\'en dezw voorsprongen, opi 'indelijk, niet het minst, ga\-en deze de

B()RS7■ li7:R/A'tf />RR CALRRIJRX.

(lende poort tot een dubbele te maken, daar deze hier samen
\-alt met den middelsten \"oorsprong, waardoor deze poort
tot een bijzonder monument geworden is, SI Aan iedere
zijde \'an het bouwwerk bewinden zich in 't midden de trappen
naar de hoogere galerijen en terra.ssen. Boven deze trappen
bcwindt ot Ixwond zich in de horstwering een zeer mooi
geconstrueerde en \-ersierde jxiort, welke de noodzakelijke
doorbreking in den muur sluit, waardoor deze als een eenheid
behouden bleel . Deze poorten zijn niet alleen zeer rijk
wrsierd, doch zijn \-an een bijzondere architectonische waarde
door haar zui\'eren, logisehen ojibouw, waardoor de stoere
kracht van dit b(uiwkundig deel behouden bleef en juist
door haar tijn.giwoelde \-ersieringen nog versterkt werd,
S3 De sluiting \an deze jjoorten is \-erkregen door telkens
een blok steen (Wer het x'orige te laten oversteken, waardoor
deze elkaar naderen en ten laatste door een grooter blok
gesloten

drrdr galerij gelegenheid, daar de zich bo\-en de tra]:) biwin-

worden. Bogen of gewel\-en met radiale, naar het
middel])unt gei'ichte \'o(-gen ziju in de indische bouwkunst
nooit toegepast, .Mie o\'erdekkingen, ook die der temixds,
werden steeds zoo gemaakt, waardoor de daken \'eelal 'n
groote hoogte x'erkregen, die de instortingen wrklaarbaar
maken. Ontegenzeggelijk is deze constructie \-oor een bouw
kundig tem])erament \ain groote bekoring, door de logische
gedaclite, de zui\-ere eonsti'uctie en het ])rimaire beginsel dat er
uit sjrreekt en dat, ondanks de weelderige \'ersieringen, toch be-
hotulen bleef. Hoewel de bij de jKiorten \-ierkant gelaten onder
kanten der overkragende steenen op \'elen onzer, 'n primi-

i

mmt

l-'nt. ' (j, linll.
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■  iv.,1- /uilen maken, toch vinden
tieve, mogelijk 'S "^chcmnlum^^ omdat het /mive.-e
wij juist luerm ^ .weggewerkt ol %-ertr<.eheld werd.
beginsel aanvaard ou "U p(„,rten N-ergehjken bij de
SI Als we de/.e waar de onderkanten zijn

over-hui vingen, wordt
hier N-eel van de

nissen op
weggehakt

de ^i°'^ivormfge " over-hmvingen, wordt onze
is hier veel van de stoere

B UITEN-

,-onde terrassen
i

middellijn

bedoeling " ̂Je te niet gedaan. De reden hiervan
kracht der j' f'J,,, bmccs.J.c geroeid «tllcn hebben.
r' "'bun .ceMcn be 'n .eer gronte rul Itebben te ve,".

'"'lin," te" m<m..ment, de boek.ge oee,kr„K,nse„ „Isvullen m uei. , .,pen werken, waartoe zij tot a

,1 I M l iodgte, en IS
„ M. nnd.l. llil» oT 4 ^

'1'' ""'"'r ';;,lir7 4<> M- '""S .ll.„kl.eeM te krijgen,■'e snede a,g^_ <'ete mdjjlhjjllhnbeebl.n. die ongeveer
trak-rns de maat <n' ,1 c.M, hieed

k^gniot zip-i. W.j i-egnjpen wel, dat het

is de stoepa, het ^ ^ ,., .'nlieid de mnige Imnnonu, wi,-d ])ewaard. Docdi (h ^ ,„,k in <le proportieskunstwerk eerste x n • ^...eeshu-ht ig karakter en
is verbrokiai ^ ih. p,.r ilagob, miet

rroote dagol)

Ike

we

in 'n
onderling.

../c-n
^"wèllVcH-m gekomen zullen zijn. SQ De p,,ort x-an cp. aerdehollen g ra l „alerij, welke zooals gezegd, sanien vab met

SS'nllPlote tPrdrrarg in de b,„,.™„g eeep„£jP,.
houw

zijnde kuimt-oog])iint be-

dubbel
ruimte

,'heesters
één

bestaan
paar nagenoeg

bo\-en fi
^bln de '

sle

twee Meter dieper dan de ox enge
geniaal is opgelost, door deze pooi
?oor en één achter, met een open
wat een zeer eigenaardig gmliee voi n bliebbende poorten zijn ti lulaas .

ongeschonden ox'ei .
sa y-dn de geschiedenis omtrent <U'
stichting der Horoboedoer is xveinig
iK'kend. Men mag aannemen dat een
bouwwerk van 'n dergelijke beteeke-
nis, met zulke afmetingen en dat zoo n
weergaloozen indruk xvekt, door den
grootsclien opzet en de weelderige
iiitx'oering in beelden, reliefs, ornamen-
f(-n en profileeringen, niet zoo maar
hie\-allig werd oiigericht. \'ermoed
wordt, dat dit grootsche monument
f_s l)nuwd werd als stoepa, grafheuvel,
Viox-en een deel der a.sch van Paieddha
of oj) de jtlek waar een zeer x-ottrname
gelieurtenis in zijn lex'cn jtlaats x'ond.
sa Hoexvei nu de beteekenis x an deze
stoejia in het geheelc monument tot
uitdrukking moest xvorden gebracht,
idijft het voor den architectoni.sch-
onderlegden heschouxver niet xa'rbor-
gen dat de bouwmeesters hierin
. .e > In- ten deele geslaagd zijn.M'ant het
'. . 'h niet tl- ontkennen, dat het monn-
iiieut een txveeledig karakter draagt:
11.1. het ondrarste gedeelte uit de gale
rijen met de vele reliefs en beelden
bestaande, en het bovenste deel, de
ronde terras.sen met de a-jotir gexverkte
dagolis, xvaarbox-en de eene zeer groote
dagoh midden op. Deze txvee gedeelten
zijn zoozeer van elkander verschillend,
zijn zoo met elkaar in strijd, dat het
verwondering xvekt, hoe zulke geniale
kunstenaars als deze bouxx-meesters,
dit contrast zelx'c niet giwoeldim

en xvisten te vermijden, als ten
minste deze txx'ee x'erschillende ge
deelten niet door verschillende bonxvmeesters
pen, xvat zeer goed mogelijk is, daar cD bu/''-''"' guscha-
150 jaren geduurd heeft. SI Want hoexvei de da 'Y 'mhm'eeraardige klokxmrm met lange pinakel aan het ' ^U-'x'igen-

< n in tallooze x'ariaties X'oorkomt ^'-'^'Iv luonu-
meeste andere Boeddhistische bouwwerken bij di
en fbn- nissen met de heelden, bovon"
voorst undere plaatsen, doch ook on ' jioortenvooistelhngen op de reliefs zich vertoont, ,,^^'X-hcideni-
i  '■ 1 xx'ecrszijden een geheel ui-i / ^-agi-n xx'ij

urh-u^^ teac

h

uit
schouxvd). Ri-i-ds
xverden, de cirki

algeim'on
j_2 (hi.golis gejilaatst

„ivt gi-lukki.g: dl- oxa-rgang van
kig x i-ld O]) den iioek

niooi. D di'/.e oxeigang
iju (ix'i'i'xx'i'gi'ud IS. X 001

af, waardoor xeelal
ontstaat, hoi-XTvl te

de buiten vi-rhoudmg ziBoeddhistiseli, d'Tli
(P. x'onn xxaai in
lijkt ons

vierkant op rond. waardoo.Yn < nol'.'o
open bhjft, is qua aompnsitu; n tbij torens b.v„ xvaar de vi-rt.kali
den architect reeds n moi-ihjki opga.ook K-ts t^^'ax'^bichtigs m^^^zijn^m^^^^ ,.,jnfhkt ontstaan hij

(P- Pnirnboedoer niet haar doniiniv-
rend horizontalisnie, xxaardoor een zeer
groote ojien driehoek ontstond, wat
zich iiioi'st xxrekeii oj) het totiud aan
zien x'nn 't nionunient. ( )ni dezen over-
"'ang minder .stiavnd, iiieei aestlietisi h
te maken, xx'i irdt meestal tusschen xiei-
kant eii rond de aehthoek aangi-xxi-nd,
zooals ook bij x'ele temi)els in Indié
gi-sehieddi-, doeli bij de lloroboedoer
niet liet gex al is. 1 )oor liet x i-rilxvijneii
uit liet gezielitsjnmt x-oor den veel
lagi-r staandeii toeseliouxwr. maakt
deze ronde jilaatsing der dagobs die
slajijie, on duit lelijke, i ni-oxerzichtelijke
indruk die j-lrunmnmd in 't gi-noemde
xx'erk xan Dr. Leemans doi-t sjireki-n
x'an , ,een somber, zxxa.irnioedig en
gedrukt geboiixv" en j-oiieher in t
zelfde xverk liet , ,een -leelit gerezen
gi-bak" doet lil )l lllell.

(]]'ir(// viTi'o/gifj. 'm- i ) RrnTHK.

OUDE DRENTSCHE
GEBRUIKEN.

H
htk;

K\ dj:
MK

Dl Ml-. l \\ i .\,\lx-l ).\( , .
■-r is in d< - jieriodi- der Twaalf
dagen, iP- feesttnd der oude
Dermaiien, het loojit tegen
Xieuxx ja.ir. Het komt tot de

])rentselie boerin als liet gex-oeli-n. de
sjirank der meiiselieii uit een xvrilxvi--
nen xvereld. Zij biijit die eeren. Zoo
xx'as bet althans x'oor een lialx'e eeuw

>^ra *P'n ziiidxx est-hoek x'.ui de jirox incie.
.  eiixx-jaarskoekeiiijzer xx'ordt x'oor den (lm 'haald. Het

r/:7x'.S7/:-A'/;/-;

I )or een flinke
tekonii-n. Dl'

ouding liggende
heilige l:)eteekenis

ScP';?"'"'"' i'"' nivi ic nan ,1,..,
ste, X

verhouding tot die^xvi-R*^^^"^^ dezer hox-enste (bj 1uittemalc\l„,:,„:r,.,pjp,.'>p salerij.

aan het onderste,
de schaal, de

grond in
xvelke de IPieddhi';.
t  , "SL

lep

Db;
^var
^-ijn. Zi-lfs

T aan de harmonieuse xvü- voor-
^vierkante gedeelte bexverkt U)

l)S in

ongeveer 50 cPI f  ̂ ::rnisse;:i!in middeiPjn zi

T Dl-: ] j-:i--i

Het

nlattc xVin-l''"'?^ xvati-lijzi-r, maar lu-rft ,ian de einden
tei otme M . 1 "t n'^'r, ^ x ierkanten di-cimi-. cvPmci l ■ P"^--"I-4J|SK,.|,K„,-,.,.,.,J Zl|„ \ocxcilluul meel xxordt gezorgd. De d-,.,-

keuD-n „f m een zooge-
een flink zodi-nx-uiir d ïl .f'' ^ "orox er gebogen en boven
in de iH-iiP- handen ' \ "P 'P' Pnie gestut, het ijzer
xvangen gl eien T i-''" '"normoe,de vlijt. Haartegen oPindlw P, '''"bon x an D-t ijzer
goudbruin gekleurd en is ''V'' "'o x iiurgioed het meel
weer met één x-ermeerderd AI ^ *''ol x an In-t jilatte gebak
hjki- honderdtallen. (P-luj-ld.'. noodig, ette-Het IS Oudejaarsavond m'i "ViTxvin "'doloojien.
thuis bh)Ven, al is (P. ""b graagI uit de kerk

jn, hebben de •-/ , P""'ben
dagobs op

S ax'ond. Het dom" ll^'i^ n.mr In-t dorj) xr
kerkgebouw teekenen 'er'z^-p' 'J""'<or, 1)
Dvi-ral m den omir.a. ■ 1
klinken sehoti-n ■ h- ''o omligg, , „"'s de af.stand'gro.a'^i 'p' '''"''e]„oht'<erk bet . .Drendog, - '^'""-ond al

n-

loeiend,
t,gei 1,1,

"n niaan,1,-11 . .oxxo,
h

ang. S3 Het
ranieii xan het
xlakkeii oji af.

dorjien on gelmehten
naiixvi lijks beroerend

de
ell . . . . lp-

mlijk g.diiit
n-oii". ^
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(U'ur opi'Ut zich. Di' kerk gaat uit, en reeds op liet oude
kerkiiof, de In'graatplaats \'an eeuwen, haalt deze of gene
knaap zijn jiistool \'oor den da,g', en het schot knalt. Meerderen
\ olgc-n.. . Het is Xieuwjaarsschieten, het oude g( lede gehruik.
Hen gedeelte der kerkgangers is op weg naar huis, naai
de strei'k, kerkelijk hehooreiid tot het dorp. Zij \-ormen een

>,klange schaar: mannen \-rouwen, jongelingen en maagden,

de

elke

'helkens klinken er schoten onderweg. Men komt aan het
eerste huis \-ooraan de strei'k. Hiei' woont een huwbare
dochter, een dralle deern, die wil miai de hulde x'an een jiistool-
salvo niet weigeren. Zij is het waard. Hen zes-, acht-, ot tii ntal
jongelingen scharen zich op een rij. De pistolen, onderweg
lierhaaldelijk gelost en geladen, wonUai in de lucht gericht.
Hen, twee, drie... . zij worden afgeschoten. Hen rollende rij,
een rutsch\-lucht \-an uitbarstingen spuwt in het donker
een vonki-nschoof. Xu naar binnen. Daar kent men het oude
.gi'bruik. Men groet: ,,(ienao\'end \-olk", groet terug: ,,(ienao-
vend ook". De brandewijnflesch staat reeds op taiel.
Men schenkt in, reikt i'lkander luU glas toe.... er wordt
geklonken i'ii gedronki'n. . . . men doet elkander ,.bescheid.
SI Maar het bezoek duurt niet lang. Hr wachten nog meer,
en de nacht komt spoedig. Het wordt morgen, begint
licht te worden. Hij komt, de Xienwjaarsdag, de blijde
\roolijke. Hij tuurt met zijn nog-slairerige oogen door
opening der boerderij, floor de kleine raampjes der dienst-
bodenvertrekken, door (h' hart\-ormig uitgesneden gaten
\an de blinden der woonkamer. De boerderij is wakker.
Het jonge \-olk, knapi'n lai meisjes, \-erschnilt zich in hoeken
en gaten, achter deuren, kisten en kasten, en sjiringt onvi'r-
wachts tl' \'oorschi]n bij naderende schreden, er jirat op gaandi'
de eerste te zijn, en te kunnen roi'pen: ,,\'eel lu'il en zegen,

Zegen in't'Xieuwjaar' Ha, dat heb ik je afgewonnenl"
De gewone morgi'nbezigheden zijn \-i'rricht. Het ontbijt
is genuttigfl. Het jonge volk heeft zich gekk'ed in het beste
,,tuig". Het is immers een feestdag;, een feestdag voor
bijna de gansche v\'ereld. Het Xieuwjaarschietcn begint.
De opgaande boerenhoe\'en liggen naast elkander, v\cl
niet in een reidite rooilijn, maar toch zoo ongeveei , het
bouwland aan de eene, de weide- en de hooilanden aan de
andere zijde van den bochtig slingerenden weg. Men zal
stelselmatig te werk gaan in de vervnlling van de plichten
\-an den dag, en begint onge\-eer in het midflen. Knaj^en
en meisjes, jongelingen en maagden.alzonderlijk of in gioejien
\-an \'ijf tot tien man, soms meer soms minder, gaan van
huis tot huis, deur in deur uit, onge\-raagd ongeweigerd
in de richting \-an het Ofisten, zullen we maar zeggen.SI hmkele

IE)RSl']VERIRC; DER (El I.ERIj EX.

bedelaars, onbekenden, niet tot het dorji behoorend, loopcii
er doorlu'cn. Ox'eral worden, \-oor men binm'ii komt, de
pistolen gelost. Di' boerin weet, wat dat beteekent. Zij zal
liaar plicht \-erN'nllen. (last\-rij staat haar woning open.
,,Zegen in 't Xieiiwejaarl" Heil en zegen!" De brandewijn
M-oi'dt ingeschonken, de ijzerkoeken worden i-ondgedeeld.
Ze zijn niiU bij allen \-an dez.ellde kwaliteit. Sommige zijn
\-an roggemeel. Moet ik \-erzwijgen, dat er bij zijn zoo taai
als leer, droog als berkenbast? Men et't staande i'en haj),
een flardi' x'an den koek, en steekt de rest in den zak, \'an
de jas of het bnis, die weldra zoodani.g ge\-nld wordt, dat
het gebak er bo\-enuit jirojit. Men drinkt elkander toe,
lai-ht en jiraat met \-olli'n mond over \-erschillende dingen
en gooit elkaar boerengeestigheid naar di' ooren: ,,\\ilkaar uoerengeesngneiu naar de ooren

maarook suiker in de brandewijn, jan?" ,,Xeen geef ze mij
droog." iMaar lang \-ertoeft men niet, want er zijn nog \-e('l
bezoeken af ti' leggen. 1'as is men weg, of anderen treden
reeds binni'n. Zoo gaat het den geheeleii \-oormidda,u
en wanneer men de geheele hellt \-an de sti'eek met zijn zegen
heeft bedekt, gaat men naar huis om te middagmalen.
Xa den eten komt de andere helft van het gehucht aan de
In'nrt. 't Is weer hetzelfde loojien in en uit. ,,Zegen in 't
Xienwjaar (ielnkzalig Xieuwjaar 1" Dank oe,
\-an 's geliek." Weer wordt er gedronken en aangr'stooteii,
weer worden de ijzerkoeken \'oor den dag gehaald ('ii lond-
gedeeld. De bedelaars, als vliegen op het aas afgekomen

men weet niet van waar verdwijnen langz.ainerhand
\-an de straat. Rondom vallen nog schoten, maar 't getal
vermindert. De zon ,gaat laag, de dag is kort, de_ avond
valt. De Xieiiwjaarwinners zijn nn gekomen op het Westelijk
uiti'inde van de streek, maar aan naar huis gaan wordt
niet gedacht. Zij weten van .geeii scheiden en blijven hangen,
waai

de meester

ongedwongen wijze. Het sjrreekt van zelf, dat na zoo n
vi'i-bluffende, bedwelmende feestviering, na zoo'n roekeloos
pistoleii-ge.schal, niet zelden de dokter moet geroepen worden
om een afgeschoten duim of vinger te cureereii. Het feest dei
Twaalf dagen, het Drie Koningenfeest met zijn katknupjx'len
enz heeft in den loop der jaren al s'eel van zijn glans \ci-
loren, is oj) vele plaatsen reefis vergeten. Ook de Xienwjaars
dag is niet meer, wat hij vroeger was, maar houdt to( h nog
stand in de rij der oude gebruiken, al is het dan ook op verre
na niet met de bacchanale hiidi iichtigheifl \ an viofgn
het Xieiiwjaarskoekenijzer floet nog treffelijkt

gedaclit. AiJ weren \an .i^eeii Miuivmi vu ...f,- .-,

"''t \-rij af is, d.w.z. waar de oiulen nit zijn. Daar isalleman
leester en schallen de fanfares der \-reugd oj) df meest

H

en

diensten.

H. oVl.N't..



5  |:inuari 1(^24.

S

DEBE VALLIGE PIJPBL OEM

buit EX.

mc'da (Ir (liri'ti^'
wonderlijk geva., nu

xK-h dan bepoederen .
\-c'iA\'elKen

haren

Aristoloc/ii" e/c^aiis)

T  r . lici'ft hier te doen met, in \'ele opzicliten,D '' merkwaardig.ste planten, beiioorende tot■, die der Hvsferop/ivla. wier families viijwdX.1 Ïkjk s4an, d.i. een weinig duidelijke verwant-
.clrm merëlkanJler en andere plantenfannlies ^-ertoonen

clè svstematisclie ordening der^planten. In
"  ■ ' gr

in
IC i c h 1 e r 's

wsteem is deze oiale geplaatst als afzonderlijke groep tusseh.en

l'll , \% WilVlv • - ■ , • - . . ,

den uitgang versperrende
de weL' naar buiten weei Mij r •
haar opgeriehten stand verloi enXgen Kr belmevcm nu inmu s
gelokt te worden', SQ De

rderd met het stuibneel (hl
/(lekeilen

nu bepot
l

1  ondea-klasse der ChonU''Xcn (pUmtcai, wier Idoenien een
loslïladige 'bloemkroon, of ouk geen bloemkroon bezitten)
en (he 'der Svin/jdcih'" (dat zijn jilanten wier bloemen eenvergroeidhladige bloemkroon hebben). Indca-daad kan men
zeggen dat het hier een grensgeval betreft, want de bijpbloe-
men (A rislo/oc/iici's), welke tot de familie der .1 r/.sVo/oe/nmavn'
behooren, kunnen eigenlijk tot geen (p,,. beide grotpiengta'ekend
worden. Kr is toch hier geen
sprake \'an kelk- en kroon-
hlaadjes, slechts van een onre
gelmatig gcu'ormd, eenbladig
liloemdek, dat bloemkroon
achtig gekleurd en vaak grillig
geteekencl is. SI Onze eigen
flora bezit van het geslacht
. 1 risiolocliui slechtseénenkele
soort, de Pijpbloem, .ins/'e-
'nchia (^loiKililis A., welke in
onze duinstreken veel wordt
aangi'troffen. Het is een \aiste
(ilant met opgerichte stengels,
liartvornhge, onbehaarde bla
deren en lichtgele bloempjes,
welke in bundeltjes in de l)lad-
oksels worden ontwikkeld.Het
hloemdek is gestrekt en loopt
naar bo\'en ])eperhuisvormig
in een puntigen lip uit. Aan
den voet is de bloembuis bui
kig \'erwijd, en daarin be\an-
(kn zich de geslachtorganen,
n.1. /."s Iiclmknopjum, clie aan
den korten stijl, vlak onder
den stempel,zijn vastgegroeid.
'SI Hoewel dus de bloemen
x'olledig zijn toegerust en
mannelijke en vromvelijke
\'oortplanting.sorganen bezit
ten, kunnen zij toch, zonder
hulp van buiten, niet voor de
nakomelingschap zorgen, wijl
het stuilmeel jxis rijp wordt
:ds de stempels uitgebloeid en
^ erwelkt zijn. Zulke bloemen
noemt men protogynische
bloemen, welke niet doorzelf-
hestuiving be\-rucht kunnen
volden. Hier is slechts één
oplossing mogelijk; hier moe
ten insecten helpen om de

Foto C. Sfecnhcrfih.

BIA)KMEX I'H.V DE AR

1 )an i> la t (1'x'l 1 lereikt
,„,b de aanxankelijk

in do blooinbuis, waarmedo
1)(. blooin hooit dan toven>

i^ thaii- naar omlaag
tooli goon insooten meer

,<0111011 du> woor, maar
,  loili, uit do uitgebloeide
^poelllg Wool eeU aildei

\'oi-rn, naai" binnen
\"ind' 'n. Met hun

•eii, en zetten

waar zo. uD to
blooioinh' steinpi

11 zo (1 aa I (I\ OI

&

en \-ruoht en zaden koinon tot ontwikkel
iik is dit 'n praolitig,go\"al \"<in ki ui'^bestuu mg, t wel

w'
regels
diertjes

he7Ïiek''dom- tut stand te lirengen. blijft insecten-
hestuiviiiP" ,Mi '1 andere oorzaak uit, dan heeft geenplaats, sa i aten wié cïaU^T" en vruchtzetting
van insectéi er ^ kestunang.sproces onder medewerking

^er'ï^mïïs"^met de hloemopcning naar bol-" ttuwoiden, staan opgericht,
l-.t oen F,:™' «bhit.wan. dr inmt™
"'d Kcbraik somaak,, «""'"'Hgebroken, waarin een heel H,, o (ipiai-
«oalot™ aat. vHosjas
W(1 naar binnen in de hlo-m m ' ' • dieitjes kunnenkomt omdat do „anwa. bï' -'n ' "" ""J I>at
■Sonclite lia,.,.,, is bcklr-d ,li i'g' rul naar limi,,,!,,,mmr 'd;, ;. bi,»,;; /!"' 'lior.jos r.,.r„„rl„v,,nZo rajn dus Rovang™, d„,.„ .'j, <o lumu.n,

<'»--"ndo.- «aan „„.ai™ o,, ™ b;;;-Mnulon
'  *■ k i i j w ^41 j _

iloeinjijos naar biiitoii
opgericiit bloomiijo op
gaiin, en daarin weer
briim'siurooi'ü!;''.;;":^ ..00,,,,„o, 0,,,
st. mi.ols in lum niomvr 1,1.„■nigoruigonis a , M.ni in. il. <],■
„.■stniving is tul sland K,.k..in n. ll.-t smi ln.,.,;! kl.1» uj,
de stoniiiels, do stuiinieolbiiis beroikt do ou el in (h zaad-

,...1,, . ..1 vwien koni 'ii tot ontwikkeling. ()nt(
f j j -n ■/{'<}•(>•( '1
"  ' nauwkoiing volgen^ vast

\"erloopt. Want de
gaan zoo x'oort, \'an

de eeiie bloem in de andere
en kunnen aolitereen\"olgens
tal \"an blomnjijes bestui\'en
niet het stuifmeel uit andere
bloeiniijos. te voren door
hen liezooht. SI Hetzelfde
wat bi] onze inlandsehe Pijji-
iiloein geschiedt, heeft ook
])laats bij de uitheeinsche soor
ten \"an . 1/'/.s7e/e£7/m, meeren-
deels klinijilaiiten, welke tot
de wanne hiohtstreken behoo
ren. De Diiitsehe Pijp, .H'f.v-
/nloc/iK' l 'Hérit die uit
N. .\iiierika .-^taint , maakt
daaroj) een uitzondering, en
is een bekeiuh' kliinjilant \'oor
deii tuin, w ier bloeinjijes ewii
intM'essant zijii, maar door
liiin neutrale kleur zelden
ojigeiiierkt worden. S3 (tndi'i"
de tropische soorten heeft men
Cl" met \"rij .grooti', z.ooals bij
A rtsldlncliiii clc'^iDis i\last, en
zeer groote bloemen, als hij
. 1 . .gi.gu.s I.indb.de Keiisachtige
Pij]ibloeni, dii' lieide uit tro-
Jiiseb .\iiierika komen. De
kniislH'stui\"ing heeft hierop
o\"eri'eiikoinstige v\"ijz,e door
\ liegeii jilaats. maar deze zijn
heel wat giouter; wat \"er-
band houdt met de grootte
der bloeiimu. Die \"liegen wor
den aangetrokken door een
walgelijken stank, welke de
bloemen mtw.iM'iiU'U. en die
men zou kunnen \"m"geli|ken
niet den gmir \"an rottend

,  1 ,, ^loeseh. Kr heeft in de warmekas van den Hortus cam M ros/,doe/nu g/gu.s gebh.eul, w aarvan,
v.Hual i.p w-arniie dagen,(Ie bloenien z.bb kwalijk riekend waren,

i  a l-wom" t-"-^ binnengaan dm" kas, er dadehik snuffelendXhIJ w- ren , Ifvrndig;
l)l'>omen 'bez.iehuai en'zmii fj '"'^''"''kToone xliegeii. die d.'cvn bloem schudde, ontstond ce 1^1^,^;^;
(horen in de bloem ""De -ifh V ■^wangen
vun klnin,.,-,. «C'-l. .vn paar „„„..n,.,,
vvolke Uitnemend in een sernkan worden. Icveuals . I ,

ladjes en
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Fntn F. F. P. Bins.

Iuvilt' 11 . i> dit' /wak din iiirt hiii-
drrl i ik /.ijn. Maar \ <M,r dr vla-cn is ,li,.
aciu \ dlili iriiilt'. /.i iDals (Ic/fii /nnu']- hlrck
tn. ii (k/r plaiitrii in dan ll,,rtns ml \-in
vni. ht.-n nntwikkaldrn. Dia vni.dit'an
k""i' 1! -p..a<li4 na dan hinai tm ,,ntwik-
kaini^ aii da/a /ijn kijkaiis ax'an siarink
aD ik kloainan. Za sprinpan mat o\-kr-
lanaM-lM- splatan <.pan, an dan is alkn
\ ria lir aan kann.p mandja, dat mat lipia
dra.km \-arl)<,ndan is aan dan ttaniaan-
-rhappalnkni vrnalii>taal, waai'nit'da wind
da i'iatta /ackn maaiiaaint an uitstrooit,
Walk. /aik n w aar /orpan x'oni' da niaiiwa
.2all' ! ma. \ I

HAVELTE EN
ZIJN OMGEVING.

ii -Wia.ri.;.HA\ l-J. 1 ]■., i'aii (ka- mooista strakan
van Drantlia, waar da natuur nop-
on.paR.pt is, waar da minnaar \-;ui
natnnr.salioon zijn hart kan o))lia-

lan. an mat \-olla taupim kan indrinkan wat
zijn naar <■ mpaknnstalda sahoonlu'id x'arlanpand pi'inoi'd x'raapt.
03 \\ l ini.pan in ons \-adarland watan dat 't hiar zoo mooi is; tot
\oi i!- korta jari'ii lap liat hiar ook pahaal gaïsolaard, da stoom
tram x an .\sscn naar Maj-jpal xvas xt nop niat, da raizipar dia,
t zn pal' lix'ts, 't zij pi'r hoot, 't zij jH'r wapen lanps da Drant-

sah. ho( itdxaart, Hax'x'lta passai'nk', markta x'an 't aipanlijka
dor), maar wainip; da \-rij hoopa toran x'ar xain dan rijkswap
daad ham x-armoi'ck'n dat ar maar xx'as tx* zian dan dit ])aai-
moxk'ina hox'rdarip.n aan da x'aart. S3 Hotids, ))ansions
an darpalijka zijn hiar nop niet, dx' nattx' dor))slu'rhx'rpx'n nixP
ta na pa.~))i-okan. S3 1 hix-altx', in da lox' axaixv hx'xdtx' hx't Hassx'ltx',
moat at-n oud dor)) zijn, 't ondstx' dxa'! is zakar Dar)), x'xm
pahnaht dat lipt tx'px'ii dxai Hax'altx'rharp, axm uur paans
x an >taanxx i]k. I )aar xx-onxai za nop x'rij xx'x'l als x'oor 2000 jaran.
S] Zi| xxi inaii zx'x'r hoop, dx'Z.x' natunrmx'nsxdu'n, zij hahhxMi
niat maar hahoxdtan dan Inmnx. x'oorx'adx'rx-n x'an x'oor wx'1-
haht 20 x'x'nxxx'n, dix' hixa" zich x'x'ilip X'oxddx'n oj) dia hooptxa
Zoo hoop kon hx't xvatx'r nix-t konvan, dat 't hun daarda.
Man zix't hun j)rimitiax-a xx'oninp, dx' paxml is padaaltx'lijk
x an -tax'U, 't x'x'rdx'ra bx'Staat nit hx idazodx-n an stroo, px'-
S( hra.ipxl xloor xv;it armx'lijka dx'nnx'n. 1 )x' hut, dia hiar zichtbaar
is, is aan dar arinstx-, 't is zooxvat x'X'U vartrak x'oor mansch
an dix'i-, pxxsx-haidan door x'x'n hontxai schot, niat naar bovan
toa laikand. In daza lint xvoont Hanujija, aan bakand
tx))a in Hax'alta an omstrx'kan. Zij is zx'X'r ijx'arip, stax'ds in
da x\-aar, xx'x'rkan dox't z.x' niat, zi| baxlalt liaar ondarhoud,
haalt aan afschuw X'an xvatx'r. Dx- klx'x'rau di- ' zx' draapt xx'orxlx'U
haai" pa,pax'an, zij draa.pt /',• tot zx' haar
X'an t lijf xallan. 1 )a zax'])schaarschtx' in
da I i( irlop>jaran Ivaft haar nixP padax'rd,
liaar o|)pax\-akt hnmaur behoudt zij staads,
lioa 't haar ook mopa paan. 1 ronwaiis
..-la' lit paat 't haar nooit. S3 i'wn xx'aini,p
noonk lijkar lipt lup mooix' Kam|)arz.and.

K.XMI'I-.KZ.XNI)

52 . .Kanijiarzand", walka stadsbaxx'onai"
zon niat xx'anschan in xk- maanden Jnli
ot .\npimtus, O)) aan rnoijpaii om 4 nur ta
li,p,pan ta.pan a. 'n xk'i" hx.ux'altjx'S X'an Kam-
|)arzan 1, an da zon zoetjes aan tx- zix-n
o|)koman, da natuur ta hooran ontwaken.
53 vchittaraiid is hal ook daar; haal xla
paiiiaimta Dax'altx' is trouwens mooi, nar-
pans in ons x'adai'land kan da natuur
•-ahooiv r zijn, 't is all 'S zoo acht natuui'.

npx'ri'jit, zoo stil , zoo poddalijk x'i'aad-
za.mi. (>)) da afb. o]) liladz. 10 ziat ,pa da xx'o-
ump xan Jan Daan, aan dar poadnvu'dipa
i v.w "' lai-^ daar. lli ] haalt zijn xx'oninp juist
xMpki i t^t, aar.-t stond dia xxaai' nujno.p
da d.nx. -ntil x'an zijn zoontje an hathon-
,k i i l iok ta zian zijn. Dx- jxinpa jan is xam
] |. - l l ! i bbar XMII duix'an, llij Ivaft X'l' X'ar-

i-i'iti /•', /•'. ƒ'.

BIJ HAVKLTE.

schx'ixk'na, xm Pluto hxnvaakt za troiixv; xvaa xk-n bx\pax'ripx',
xlia hx't Z.OU xxapan 't zij xlas xlaaps 't zij xlas nachts dix'
til X'an jan tx' xlicht tx' naxk'ran. S3 ("ix- ziat xlaar x'oor
n haixla, afpawissakl xloor zandvx'rstuix'inpan, prillipa dui
nen, hx'xlan hiar an morpx'U xlaar, xkxv.z. als 't hard xvaait.
SO Wa lippx'U tapen zoo'n hauvaltja 's morpans xnu xdar uur,
haal stil, xvia zou paluid xvilkm makan, xvix' xvillan .schraauxx'xm
xm razen, xvia ax-n xvanklank x'aroorzakan in xlia sx'rana kalmte,
xlia ox'x'i" 't lanxlschaj) lipt px'S|)raixl. Stil, daar bx'XVx'x'pt
wat tirssclvn xla hx'ixla, xlaar rx'chts van xlat bramstruikja
mx't zijn half rijjia jiaulan, xlaar zit xx'at; txvx'c lanpa xioran
stakx'U omhxiop, xlat is xam haasjx', nop nix't proxit, nx)p nix't
x'rp schuw, xk' honxk'U zijn pxamhlbanxl, 't haasjx- is nop
x'ailip, 't jaxditsx'izox'ii is nop px-slotx'n, hat is nop tx' klein.
Daar knabhx-lt hx't aan x-x'ii Sjirix'tja: ja, x-x't maar haasjx', ja,
straks in Octobar of N'ovx'inbx'i' zul jx' kannis makan mat
han, xlix' jx' sxduul})Iaats kx'nnx'U, onaanpanamx- kannismakinp,
misschix-n zal ja ax-n strik tx-pan kxiinan wx'as dan x'oorzichtip,
misschix'n zullen ja loojix'rs ja rx-xlxk-n als 't kixid ja dxior xk'
x)x)ran stuift. - Xu is 't nxip vraxla an x'i'axlip. Dat ))atrijzan-
mx)x'xk'rtja xlaarpinxls mat dia 13 xlonzipx- s])rin,px'rtjx'S xim
zich hx'x'ii kx'iit x)ok nop xvi-inip px-x-aar; tox'h xvx'1, in x'x'us
paat ZX' plat lippx-n, dx' jon.px'U stihx'x'U uitaan, xx'ix' nix-t xx'x-x-t
xlat x-r xvat xvas ziat nu nix'ts max-r; kijk maar x'x-ns in xk- lucht,
x-an x'alk, voorwaar aan prxiota, zxvax-ft statip xloxir 't lux'htruim,
pavaarlijk bx-x'st, zx-lls 't haasje is wx-ppx-xlokx-n, xk- k'[)X'ls
))lat O)) xk-n rup. Dx- x'alk x'x-rxlxvijnt x-n alk-s is xx'x'x-r vx'ilip;

DüRl'SGIiZICIIT TE IIA VELTE,
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konijntjee
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s spelen krijgertje
,ens 7.ien of cle heide nog me

de tweede luht

maar

er komt meer volk, t\v(3e
1)iien gonzen, ze willen 'w- - tweecie
]4oeit. 't Is nog te „iet verdroogd is
an Augustus weerom, en als gedekt,

't ook niet alle dagen lege , ' , ̂ j menschen
U'in hcmnnen e ^ - ,a,,.n

van

en

U

gegra\-en

steenen bedel, eenpijljmnt

lukraak:

fantasie op eim jV*;;;;"

sonis
scherf van

k,m wijzen,

wat

('(•n

-gt ■ d-.(-h nu l alle. e. U.
sporen der ondheul ,pt dan dat een oerbew,
Y- te veel en " 4^m•lV zon onizieu. hater kw,n
Y'" 't1i%-ha\uHYjk^^ (.udhmdknndigen, z.j log(YY: Y;Y't:'^hI-e.ler.l<s..or(l en h-nhene smulpartij kan n'i-Vr't werk de kinderen wasschen

„ntwaken, ̂l^mnannen gaan mu wekken,
/dch bij de pomp, wït te ontbijten krijge. SI Kamper-
ipdat de hongerige '"te die uw schoonheid ontdekte,
id, .U ben , me. i^'^d'didgkn.ffen d,.o.-de scl,.,,,n-

1  f - r-»n It'ClC,

beid van ' 'p'Vf „ anne lieidebewnners zien, e,
warm van hait, dc „,,,..,aac .,-,n te leggen. Hij kocht

Sndraïr'inj Yön'ïL-'dat'YinSNhe iJide de
bremlxischjes, de boomstruiken, enz. Hij gat dien men.stlu n
vYöp wS, iiet vijvers graven voor eenden en ganzen en
zwanen, hokken bouwen ̂ 'oor kippen en kidkoenen. t W as
een beste tijd voor die arme mensehen. Hij bouwde latei
een boerderij, liet er dikke melkkoeien komen, legde gmarlancl
en bouwland aan, en was mild voor de armen. Hij groef
putten voor armen, die watergebrek hadden, en nu drinken
ze 't zuiverste bronwater. ^ Helaas, \'an slechten grond
kan men geen goeden maken, van een distel is geen driiii
te plukken. Voor vette koeien is 't daar te schraal, ze worden
mager, en als ze niet
mager worden, dan
(vordt liet de boer,
omdat hij daar geen
\<K'r genoeg kan
in.iken, dus 't moet
koopeii. He schoon-
ii'. ids/.oeker, dc idea-
li-l, de man, die van
!\ :i 111 ]) e rz a n d een
paradijs wilde ma- ^
ken, is weggegaan en
heeft \-oor weinig
geld x'erlrocht wat
\-eel geld kostte. Zijn
iia.mi wordt daar

echter met lof en

eer genoemd,hij heeft
d.iai' warm klopjien-
de harten achterg(>-

■ aeii, en als gij zijn
I  im noemt in die

armelijke hutten dan
kond er een glans
\'an genoegen op die
gezichtc.m. ,,Als alle
kapitalisten zoo wa-
1 en als deze zeggen

,,dan was 't leven voor ons ook zoo kwaad niet."
33 Ivamperzand is weer wild geworden; behah'e wat regel
matige dennenbosschen is er niet \-eel meer \-an 't nieuwe
paiacijs te zien, en toch is 't nog een jiaradijs, 't oude

De.Ynir°°'Y " ^vandeh-n ^•an Kam-
breY.struibe?''''YY'''
stinatwep-^x ' bomen aan den
?en d? w W-apserveen; tien jaar gele
een moclderpoel'^ des"^ • mulle zandweg des zomers, envinden tïh": H^norddc;:.^ -n

Het huxxehhd.

den bunders heideveld ziclY uidsY-d waar honder
en Wateren en Zorevlied voorbij Diever
Welke volksstanTTs b t Y,e"daaT'f 'T lu';;
weg, misschien schatting eiscl end Y n ÏY" Y-
wildon trekken naar Dmnte

Foto F. F. P. Bins.

HET KAMPKRZA

ig van In-iesland
Y  b

niaiuU'n

zoo

,,, Nailldcll , een oudc
„rn. iet- dat bi; wat

li. bbcii -omniige
cr wureii

mer

l.atcr k\(.nnen
ci'l'dell m liet

atiscli gra\'cn

hen h.iddcn o\crgc-
in hun \'.ik met

stecncn

zc

hun handen,
<ea eikenstam, ze hadden gelegd,
lo s])oren waar die dikke

halkin legden om
(k

waai ze

met

door

laten. Zij Y\\'^ ̂ ^'Y ,r,,^,,.v(,i-pen dat liehheii zi) ah
verachting zou ^-gH xw > ^ Ik heb ze ge/ieii,

stukje. d> een' nagel
klein' hebben ze zorgvuldig afgeboiMeld en g-vocgd

„„ .. - tere fragmenten. Dagen, ja wekeii w.ireu z.e bezig
lY zY lu-bbeii lum kelims eii eeu iiuiseiiiu verrijkt lu.., hun
vondsten. SI Ixen der beide hunnel»''blu" lieblnm z- wat
gerestaureerd, met takels, doininekrachten eii wat dc b. .. lia-
'ving aan hijsrhwerktuig.m beeft uitgevonden, h.'blhmi ze

'honderden kilo's <ijigeiieveii eii gelegd. Zooals
dachten dat de oude bewoners dier heide eertijd

hun schouders, hun sjiieieii, geholjieii
Zi] heliben giwonden

kelen do'U" di' liiide zijii geiohl,
er die rot-g' wi.irteii o\-er \-oort

te bewegen. SI Die
l iiiniiebedden waren

gr.1 Ikeidi'i's, de dikke
:-teencn, die tliaus
zoo zichtbaar zijn,
waren bedekt met

heide, alle retiu en
ojiciiiiigen leidden

dicht gcstojU niet
gra> (it hl H li i h nu is,
't wam niet meer

(hm een heiivel. in

dien kelder --tonden

de urnen, wai.irin
de ,iseh \aii het

\erluainde opper-
1 1oi it(1 , w ,u \"i i'ki I' ilde

beenderen. Wat

lioiit-kool. Hor lan

ger de \-olk->tam
daar wooiidi , hoe

lUeer urnen er Inj
kwamen.In de \'ri leg-
>te tijden lieNaittell
de urnen alleen \ oed-

-el om de o\i-rlede

ncn in liet doodrn-

rijk te sjiijzigen. Niet
't zij door ziekte.

■  •■■j > . oi] die in 't gexceht
met een andere stam snema-ldcn ; een hiuiw niet een striidbi]l ,
een sjieerworji, een bijlsehot doodde hen. Dan werden
ze x'erlirand, een geweldige brandstapel werd
krijg.sdos werden ze daaroji gelegd, later
verzameld in dc- urn en het overbliifsel wa-rd bedekt niet /.iiid,
xeel zand, hc-t werd een heuvel, die oxcrgroeide en bleef,
<d cl.e weg stoof als de harde herfstwind over 't veld woei.
ni.-t" u ^'"'"'^i'-btig onderzoeht,
kw-iin r * xvare algescfiild tot men
■Xan lïm '--t-n v.m1 X JX iHk-nderen. Zoo honwd.in de f Y ''.^'D'lbc-sen o,i en

E. "N:-

allen stieiweii een natiiiiiiij ken dood
't zij door oiiderdoin. Daar waren er

.;"eb( iiiwd
W(-rd wait

lil

M )

leeiah

gen z

men

iets kennen
Sf Konden /e

ons xa-rtelleii \an
br kki

Un lUJ /7.n7:7//7d

e on d(- r,-eln i ' ininiie gebre"i- Jij v;-:,7, '-'1^ .iv
wi-r, ,1 • ' wm (i( sehnk nH

e

d,
"ningcn, YXYainen'^'Xi' ^ ooj

XsVer' op.' ""ë m Xen bjY
be plaats raakte e (looi

ge werktiii-
-  . -■ zweetdriijijielsnik als ei' een x'erjiletterd

be Zek

ne- - -' 1 "'iX'erwaeht(- beweging
rouwbedrijx-eii di(, ' i zonden \crtelleii \an

gehoudi-n, \-an nveilti, i pb'iditige
Kvl.n.il.™, <il!l '""'J'''" l>os-|>art,rn
® IVaan.m z.jn N i','," -"""Ivii

aijn vr lumn. lKW

g

uitxaart wcrdi-n
bie er \'oor\ie]en,
'u stand bhi\"en.

'"'bden in Ha\clte?steem-n gebruikt
oin

eweest,
Wegen t(' ëm . in.i.u" nieii

^gi'barden, /e
heeft de

xvcrdeii door
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kivgcn Was, dio lu-t houtvuur feller deed
op\laiuniea. SI Links van den haard zat
i-en man in aan kmnini^stoel gadoken; zijn
handim lagen gi'kruist op zijn schoot, zijn

\'ooro\'er op zijn borst, alsofhoofd hint
h

% MH''

ij m diep gepeins, of weilicht in slaap
\ei zonken was. 1"U" hing een zwakke lucht
\ lUi geurige tabak in de kamer; en tus-
■sclum 's mans liiijien zat een sigaar, uit
welker lange asch nog een dun, blauw,
lookwiilkje opsteeg, dat draaide en dwar-
lelde in den toclit. SI Zoowel dt
als het vuur lageu iu een rechte
h

man

lijn met
et

rmaii

i"; ke'et
n per

Hiiv .

lirXXHIlHI) HIJ HA\'HLTH.

da- winters met wel moeite gebracht naar de
en daar geklojit; wie hard werkte kon wi'1 ',0

dag x'ardienan. 't Waren meest bewoners van den
iti r berg, die dat daden; die Bergers waren altijd
c  in da Waar ; waar wat te \"erdienen \ iel, daar waren

•einden, an zno zijn ze nog. Ze wonen aan de andere
aleer naar ^teeiiwijk toe.

•<!■ ■[ " X-

DE GEHEIMZINNIGE DOOD
VAN Mr. SERLES

doiir W. B. M. hhtiuifsox.
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'IN ji in.g meisje zat aan een bureau te sclnij\'en
bij het licht \'an ta-n kantoorlamp. De kamer was
als bibliotheek ingericht, en een der zijden werd
geheel in beslag genomen door boekenplanken, die

len muur biwestigd waren, en die \':in den \ loei
•  zoldering liepen. .\an de o\'erzijde btwond z.ich een
wi'tsche schouw, vi'rder een divan, eim maimeien

waaraan het meisje zat tei 'va-beeld en het bureau,
■ •> '■11. Twee schuiframen
;,rt achtereinde \-an de

kani' r -tonden een klein eindje
i ilieii, i/n hun donkergroene
lali ir/i'-n bewogen zachtjes
i ind' '.- den druk fU'r zoele
a\( iiaiki ielte. SI .\an den rech-
ttrk.mt \'an het meisji' wa-
i 'eii -alon gelegen; de schiiil-
deiir- n, die luan scheidden
ean de kleine bibliotheek,
vsar- 11 heelemaal ojien gescho-
\en, /'Hidat het meisje door
iwtn het hoofd om te draaien

i 'a heele kamer kon o\'er-
/len. Deze was half-donker
eii 'w.;- dit reecD eeiiigen tijd
ge\\. ,-t. l)c eenigi' N'erlichting
k\\M:a \'an een liout\ unr, waar
van -li' rnssige. nitscliietende
vlam: lil-n.gloed in een stroom de
iiifi

-eh'

!' t licht \'an de, door een
n kap gedekte, electi 1

lamp

mersjn in de andere kamer. Als zi)
naai 1 echts keek, kon zij cU-n rug van den
leuningstoni /inn (,>11 Imt schijnsid \'an het
\ imi . (lat \-iel op het kale hoofd van dim
man, die daar in zat. Op een teakhouten
talelt je, dat binnen s mans bereik stond,
b.w oud zich een aschbakje, terwijl de man
eenigszins beschnt weril tegen ilen tocht
door een groot japansch .scherm van zwart
satijn niet gouden figuren. Het stond
tegenox'er het vuur en bij het teakhouten
tafeltje, maar belette het meisji' gei'iiszins
den leuningstoid te zien; wel echter bimam

het haar het gezicht 011 de salonramen. S! Oeen ander geluid
werd gehoord dan het knetteren van het vuur, het eentonige
tikken van de klok en het krassen \'an de pen \'an het
meisje. \ an tijd tot tijd sloegen de gordijnen tegen de ramen,
en \'an de straat drong de vluchti.ge eclio \'an i'oorbijijlimde
\-oetstappen of het \'erwijderd brommen \-an een motor
door. ^ Het meisje aan den lessiaiaar schreef ri'gelmatig
voort. Soms ,ging zij even rechto]) zitten, alsof zij zocht naar
een woord of i'en gedachte, dii- haar dreigde te ontglijipen;
i'ii op zulk een oogenlilik beet zij op haar pennehouder,
en dan draaide zij het hoofd om en keek \-erstrooid naar
den salon. SI Steeds rustten haar oogen op den rossen .gloed
O]) s mans kaal hooid dat zij net e\'en boven den k-iming-
stoel zag uitkomen, als een stij.gende herfst-maan - • en
dwaalden van daar naar de gnnjfe, gouden draken op het
Japansche scherm. SI Het was \'anzelfs]irekend, dat die
tweepunten haar blik aantrokken en \-asthielden, want 't waren
de twee eenige in 't 00,g' i'allende din.gen in de kamer. Al de
rest was in duisternis gehuld en onlii'rkenbaar wrdrongen
door de dansende, rijzende en dalende vlammen. SI Xadat
het mei.sje weer een tijdje zoo jieinzend de kamer had inge
keken — zoo ernstig in haar gedachten \"erdiei)t, dat zich

2 f I- ^'

lat'

Dl '
„ ,p
I  i
Wil

VV.l!

kim
dl I'

, die o|) de schnjl -
van het meisje stond.

. Imi had twee ramen, die
• • -traat nitza.gen en die

tegennver de \en-ters
Ie bibliotheek gelegen

()(>k deze waren een
•  indje opgescho\'en, waar-
. en zachte trekking ver-

i'iiii} /■■. /', n/'o.
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liVlTlS

htTnani zij
1  vcTtoondf tussclu'n liaai jjoonlc zaeen -rerwiil zn hu'rmcr iHZip % vv.xh'U'" :

luuu- kuchje. gcN olficl c n.) ( „mnussaris
i.'en ver()nlsclmic^h ̂  nujnhcci, nuuii
t'^ey"is terug geluauen. Mag '1^ ch' cleur N'an

u mt

terug

,,-?" SI Hij

■ l.H.r ik, met la-t.
<i.

1  ricllti-n 1""'k̂  ̂a.|l

g'

laii \Cl'\'
locll (

laad. /""•
lit 1'ku

den salon gekomen
haar vingers
Zq keerde zich om

fr<..;r:dte van 1-v;

sloten

(laai

dagoii

dus. go

\-an

^■e\v-^ oi . I „ ...xaani was, ^1"^:;' ,igd hol', /'jn ^Iwgin tot ;j';;;,|,;:,teliami vorkrog^; .
li':V.l'''sI;iIor.; '. Meeval ,

t IV . - • I (]n ini

mi 'h
llllsf

ik \ '
lil go^

ifl'X'CllS;;

;  ( i\Cl' ei -il ,t.,inta|
,,|< te \ olgen. Ik kan
M, .|i ii ict cmi n'•^um,■.
dit \ I lorkw am in (k

;iH reporter wvrk.
i -ele zaak dus van

;dlc (laai'in xdorkomeiidv ge,
n Hior x'olgt oen kort artikek

1  in \t 'i"l)and -.taande.sdaa* I
zich en'z-iü~ vaag de hoei„ < -d' H, Ik.kf idt tafdtjc

kfee gMtale e.'»,"®' ' „„ licl antwoord van njnkfwftclt.tc.naornrftgek™^^^
patroon. SI maar <lo klok tikto on hot vuui
zijn excuus on ''alles S3 Toen sprong het meisje opknetterde, en dat < ■ motselingen kreet xain schrik. Zchad
hij hot InKtron van w ^...rioht ophot klokjo
'Ik'kn k-t hnroan stond; maar toon r,.j dit do, stond

bleef bleek eii lievend staan en keek oimienw diiiZIJ op, lilc _ ,p dt-n leuningstoel heen-die zich oV'ZIJ ktp, "'vo-

nplaatst nadat allo hot gchmnizimugv gmod i,,^
j,,,p,.nd waren Kooo<'"l , . a-kkmi voi imlo, ^ , Nou-\ork.s
iH-t ondorwm-p van ,.,,„,gc dagmi geleden gepleegd
meest gelieinizinmgo nn oi kwart voor Zf^M-n enWosi T. i.th P'P';, I'. h,ti,s ,w„

i' ;., i', zo lioliaanitinl Zijn p;,troon
'  . I.. r , ., .11 n-n/,. tlli ulle

in No- •
Zl'S Ulll oj) Wl'l
salon biiinmi kwam ; :;,;';d , mi dat op een wijzeontdi'kte. Ml'. Hm I s w. s- .ijtshiit, M'ss 1 sal iel (iregor\, Mr,

k-daeliteii aan zellnioo aaiigi'enzende kamergtHuoiiL. .. wa> lil oen aan.vM '-."iiiei

an

salon m Zij^za^^ 'Xa^ o-roeg zij. Daaro]!
ïcï zij langzaam de kamer binnen. ^ ZoncUa- te antwoorden,rende ]•:vans de hal in; maar het meisje lieji door naar cUai
leuningstoel. Zij hoorde lv\-ans' onsanienhangimde \\ ooi den
van schrik en afgrijzen, terwijl hij sjirak tot den commissaris
van politie Cary in de vestibule. Zij _ hoorde de resolute,
bevelende stem van den commissaris. Toen, als tegi-n haar
wil daartoe gedwongen, keek zij neer op het Ding in den
leuningstoel — want
hcd was nu een Ding
en geen mensch
meer! S3 Mr. Sei-
les was dood. Zijn
'logen waren niet in
sluimering ge.sloten,
maar staarden leven
loos voor zich uit.
Het was duidelijk,
dat Mr. Series ge
worgd was. I )e sigaar
was uit zijn mond
ge\'allen en lag op
zijn knieën te midden
van een staj^eltje
asch. 8Q Onbewust
keek het meisje naar
haar sterke, lenige
handen en toen op
nieuw naar het Ding
in den stoel. Sf Toen _
politic-commissaris Foto R. H. Herwig.
Cary binnentrad, ge
volgd door den be-
x-enden Dxams, stond het meisje nog steeds bij den doode
en keek op hem neer, als verdoofd, met niets-ziende oogeii.
yerbliifthcid en verbazing schenen oji het oogenblik sterker
in haar te zijn dan het afgrijzen voor en de afscliiiwelijke
x'crschrikking \-an deze gebeurtenis

11

Si In het voorafgaande hoofdstuk heb ik getracht een nauw
keurige beschrijving te geven \-an de ontdekking van den
den moord op Mr. Series, die in de annalen der misdaad ge-
bocjkstaafd zal blijven als een der geheimzinnigste en onop-
oshaarstc gevallen. z\ls ik eraan zou toe\-oegen, dat het

moeihjk zou zijn, zelfs in het rijk der fantasie een geval te
Tmw '-'^^"voud, zoo vernuftig en zoo duivels• uw IS uitgedacht, zou ik geen woord te veel zeggen. Miins
nziens moet een x-erhaal als het onderhavige y.L eenv > dm

en duiddijk mogelijk verteld worden. Ik aclrt het verkc .d

Ihifieuren m "i ^ onthouden en allerk-i
te vertroehekm ~ die alleen moeten dienen om de zaak
dit om L^<Sts£ vastgelegd, doe- ik
juist begrip der z-i-il' Tl- y j" die leidt tot liad ■i-meotrMl i i V'-' ' "" " "h "o \ <--til)ule •toiion. dtnh.h;; ■ „ "■?•» -«i.- v...- i.ay,;:;."!

™ --ü-r'S-li: 'ï S'--. "i ,ky:"r ■-

COXFHRi:.\TII-: OP HET IJS

lijk(."

Series' particiihei(• M ■ ■ jjp.pt werd. en \dlgens haar
;iaii lu t ."■'■Iw ' l, .v. -<i"d w.init d. ...r iH't «. tiiiKcnis

v..rkl;.nnK. w,.]k,- ' - I■„l.tw(drv.
van dvn Imtl.-r , n van d, n ( ■ " ^
onbetwistbaar, dat zp (>< 'k li gi nw ooi i

. in, lH.d.ajvvn van d.. ,n,s.lna,l . H.d l. d, dal b..!,-.
kant k-ts van dan n,.„.nl la w. l. n , n a» n ladist vikUnt.
dat ze geen enkel oogeiililik luj liaar welk in siaaj) is g( vallen,
draagt er het zijne toe Inj om dit probleem zi i(> uiter-Miioeih^v
te maken en zoo versehillend van alle >ooi tgelijke gev allen. Sl

Men zal zidi vvel-
lielit lierinnereii. dat
Ml'. Series het wluclit-
olfer is geweest vaii
oen der tallooze in-
iirakeii. die in die
iamrt sinds fonigen
tijd zijn voorgeko
men : en John J. ta-
rv, de sectie-eimi-
missaris. daartoe ge
dreven door den
weiiseh de dieveil te
ontdekken, had per-
<.{ )( inlijk alle bewo
ners hezi udit. die be
stolen waren gewor
den. Mr. Series had
wei liet grootste ver
lies geleden, en niet
liet doel een complete
lijst der gestolen
v()(irwerjven te ver-
krij.gen, was( ommis-
saris ('arv in jiersilon-

aanraking met den overledene gekomen. De laatste
keer, dat hij hem gesjiroken had, was op den dag van den
moord geweest, toen hij hem om half zes bezocht had. Mr.
Series was de kamer uitgegaan ten einde de volledige lijst te
halen, die Miss (iregory .gereed had .gemaakt, Intusschen
was Jvvans den salon binnen .gekomen, ten einde nieuwe brand
stol in den haard te werjien. Terwijl ('arv en hij aan het [irateri
waien, schelde Miss (iimgory en werd deze door hvan- hin-

Sinlaten. Dit gvla-urde om tien minuten over half zes.
/.IJ deed hoed en mantel af in de vestibule en liep door den
salon naar de daarachter gelegen hihliotheek. terwid zii in het

OOI njgmm ( n ^ele woorden vvisselde met td nnmissam l arv.

(mch^xvbrrn. j '.''"H l/iat was en veel te doen had:
"on te \verk''n"^^v i'.^ in haar kantoorlanip oj-- en he-*■ Volgens ( arv's verklaring bevestigd dooi"
j S : ™ ao, l.nin. n r-n 1..|S
"vvrdli ■ t V" ■ ' T ""k ' ' nipv c.g. nblitkraI- - ik-n IMT. wmirWiMr. Trlvs nv. imalrn-■kSiTdhs.' 7'^ «mp o.v
inissaris was mnov-r : . zessen. SI D.-cnn
luM-innerdc /- Ach, A\-('nuc .ut'knni. -ii ' >t hÜ
liad aanf^ctr» i - 'st il)ulc /iiii "W-rjiiH

lil kleeren-
teriig en W(-rd (Ioch-'^'k ' . Madeliik mi.ii in-t hui
voor het Imis stond let té ( ' " ' " "" 'van hun hoogte oo'/.,. 'anien wel ei-n derdi'

aars(-lu]\\t( aren en I 11] hesloi it Mr Si es

t Il'i ;-(// ')/gi/h
■rl


