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Als Boloe zijn vader met de buffelkar thuis ziet komen. 
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Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna 

8ree voort. 

Driekoningen. 
Het Driekoningenfeest is vele jaren ook een volks-

feest geweest, waarop het tamelijk luidruchtig toe-
ging. Men koos een koning, eene koningin en een 
heele hofhouding en bedeelde ook de armen met koek 
„de Godsportie" genaamd. 

Arme kinderen trokken met stokken, waaraan 
vergulde sterren bevestigd waren zingend door de 
straten, zingend de bekende Driekoningenliedjes. 

In msterdam werd tot voor weinige jaren met 
den Driekoningenbrief langs de straten gevent: „'n 
Oortje 'n trekbrief en 'n cent 'n kroon". 

De beeltenis van Kasper, Melchior en Balthasar, 
de drie koningen, die zoo men zegt (de bijbel ver-
telt er niet van) uit Perzië, Babylonië kwamen, 
prijkte op den „trekbrief", die je je toekomst voor-
spelde. Door te weinig kooplust voor deze brieven 
werd de uitgave gestaakt. 

In 1498 werd er in de kerk te Delft „een spul 
van de drie Coninghen" gespeeld. „De priesteren 
op den dertienden dag na den Vesperen" kwamen 
voor de deuren der kerk „tepaarde dek met zijn 
gheselscap". 

De ouders gingen bij deze gelegenheid ter kerke, 
en namen hun kindje met wieg en al mede. „Ende 
als de Priester onder de Misse het kindeke op 't 
Altaer steende begoste te wiegen (de Roomschen 
zetten immers op 't Kerstfeest een wieg in de kerk 
neer) en te zingen Eia, Eia, zoo vingen de men-
schen ook aan elak syn kindeke te wieghen ende 
Eia te ringhen, maekende daar benevens een groot 
gheluyt ende gheclanck met haere schellen". 

liet vinden van een boon, in den koningskoek, ter 
gelegenheid van Driekoningen gebakken, voorspelde 
den gelukkige eer en macht. 

De „Hollandsche Mercurius" van 1662 deelt mede 
dat Willem III, die eenmaal koning van Engeland 
was, ook zulk een boon in zijn koek gevonden had. 

Bóloei de kleine Soendanees. 
Een zendingsverhaal van Wes'.Java, door P. DE ZEEUW J.6za 

1, 
Hij zit daar in de schaduw van een hopgen ko-

koepalm, dicht bij het afdakje, waar de rijst altijd 
ontbolsterd wordt. 

De kleine Boloe is heel alleen èn dat vindt hij 
heel prettig, want hij heeft het erg druk. 

Ginds dicht bij huis loepen enkele kippen kake-
lend doorelkander en in dien korf, boven in den 
bamboemast hoort hij de duif kirren. Als dat beest 
honderd jaar oud is, zal het gouden eieren leggen, 
vertellen de Javanen, maar Boloe gelooft er niet 
veel van en zijn vader ook niet. Die zegt, dat geen 
enkele duif honderd jaar oud worden kan en dat zij 
dus ook niet aan het leggen van gouden eieren kan 
toe komen. 
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't Zijn heel wonderlijke letters. 

Maar behalve het lawaai, dat de kippen en de 
duif maken, is het stil op het Javaansche ert. " 

En dat is voor Boloe maar heel geluking ook, 
want hij heeft het heel druk, hij moet een moeilijk 
werkje doen. 

Maar hij doet het graag. 
Hij heeft een papier in de hand en daarop staat 

een versie gedrukt. 
't Zijn heel wonderlijke letters, maar Boloe kan 

die Javaansohe letters heel goed lezen. Ja 't heeft 
heel wat moeite gekost,eer hij zoover was, och, och, 
wat had hij lang moeten leeren, hij had er wel 
eens hoofdpijn van gekregen, maar eindelijk kende 
hij toch alle letters en nu kan hij het Javaansch 
ook goed lezen. 

Nu zit hij zijn versje te loeren. 
't Is dat aardige kinderlied: Er gaat door alle 

landen, een trouwe Kindervriend". 
Maar Boloe moet dat in 't .Soedaneeseh leeren, 

want -  hij woont op West-Java en hij is eén kleine 
Soendanees. 

Telkens weer leest .Boloe zijn versje over: 
Aja schat baroedak, 
Ngider oenggal nagri; 
Koe panon teu katendjo, 
Boedak katingali; 
Sa,warga nja asalna mah, 
Djadi piwarangan, Allah. 

't Is werkelijk heel moeilijk, maar Boloe heeft het 
nu al zoo vaak overgelezen, dat hij het bijna van 
buiten kent. 

Daar is hij blij om, want als morgen-  de pan-
dita komt wil hij het heel vlug kunnen opzeggen. 

0, die pandita is een heel goede vriend van 
Boloe. Hij is zendeling hier op West-Java. 

Er zijn veel Soendaneezen, die niets van den zen-
deling weten willen, maa: Boloe wel, die houdt van 
hem, bijna evenveel als van zijn eigen vader. 

Ja, Boloe leert graag zijn versje voor den goe-
den zendeling. Ook dezen keer zal hij weer flink 
zijn best doen. Morgen komt de pandita en dan moet 
hij het opzeggen. 

11. 
Daar is een tijd geweest, dat Boloe den zende-

ling niet kende en Boloe's vader Joesoep, die heel 
wat weet, kende hem ook niet. 

Och, hoe zou dat ook kunnen. 
Joesoep was een eenvoudige Javaansche boer, die 

in een kleine dessa ver van een groote stad woonde. 
Hij bemoeide zich alleen maar met zijn vrouw, 

zijn kinderen en zijn werk. 
Ja, ja van werken was Joesoep thuis, en dat 

ijverige werken had hem flink vooruit gebracht. 
Ja, Boloe weet het wel, dat hun huis het mooiste 
en hun erf het grootste van de heele dessa is. Daar 
is hij niet weinig treksel op. Zoo'n groote voor-
galerij heeft haast niemand in het dorp en zoo'n 
groote rijstschuur ook niet, 

Maar vader Joesoet moet er ook hard voor wer-
ken. Meestal gaat hij 's morgens vroeg al naar 
zijn Sawah's, dat zijn de rijstvelden en dan blijft 
hij er vaak den geheelen dag. 

Doorgaans neemt Joesoep ook zijn buffels mee, 
want die moeten de sawah omploegen en als de 
rijst riip is, moeten zij den oogst thuis brengen. 
Dat gebeurt met , de buffelkar. 

Als Boloe zijn vader met de burffelkar thuis ziet 
komen holt hij het erf af hem tegemoet. Hij mag 
dan in de kar zitten en meerijden. Dat vindt onze 
kleine bruine vriend fijn. 

Eens op een keer was vader Joesoep weer met 
de kar naar het rijstveld, Boloe speelde op het erf 
en keek zoo nu en dan eens den weg langs of hij 
vader nog niet zag naderen. 

Eindelijk, ja, daar kwam vader aan. 
Maar hij was niet alleen. Er liep een meneer 

naast hem. Boloe zag dadelijk, dat het een Euro-
peaan was en terwijl de buffels met hun kar lang-
zaam voortstrompelden waren vader Joesoep en de 
vreemde meneer druk in gesprek. 

Boloe was toch nieuwsgierig wat die meneer van 
zijn vader wilde. 

Zou het over Boloe gaan? 't Was best mogelijk. 

Zie, zij kwamen reeds de poort van het erf binnen. 
Vader reed de kar bij de rijstschuur neer en spande 
de buffels af. Toen wenkte hij Boloe. 

„Koin Boloe", riep hij, ,ga jij maar eens even 
met de buffels naar den poel, ik moet met dezen 
meneer' nog wat praten". 

Boloe nam dadelijk een klein stokje en dreef 
de logge dieren voor zich uit. Hij ging altijd heel 
graag met de buffels naar den waterplas, die 
even buiten de déssa lag. Daar konden de dieren 
zich dan eens lekker verfrissehen en Boloe had er 
ook schike 

Doorgaans waren er nog meer jongens uit de 
dessa 'en terwijl de buffels zich in den poel om en 
Om wentelden, ravotten de kleine Javanen met el-
kander zoo hard zij konden. 

Maar vandaag was Boloe toch liever niet met de 
buffels op pad gegaan. 

Hij was zoo geweldig nieuwsgierig, wat die 
vreemde meneer wel te vertellen zou hebben. MW.' 
er was niets aan te doen. Hij moest gaan, want 
vader had het gezegd. Hij hcepte nu maar, dat de 
man er nog zijn zou als hij met zijn buffel terug 
keerde. Dan kon hij hem eens wat dichter bij zien 
en misschien zou die meneer tegen hem «k wel 
een woordje spreken. Hij zag er zoo vriendelijk uit. 

III. 

Boloe had zich wat gehaast en de buffels hadden 
niet zoo lang in het water mogen blijven als ge-
'woonlijk. Toen Boloe ze den poel uitdreef haddén zij 
nog heelemaal geen ,zin, maar zij moesten, want 
Boloe begon ze met het, stokje te slaan en dat beviel 
de buffels niet. 

Juist toen Boloe met , zijn buffels weer , thuis 
kwark nam de vreemde meneer afscheid. Hij 
groette vader Joesoep heel vriendelijk en stapte toen 
naar, de poort van het erf. Toen hij Boloe tegen 
kwam ',bleef hij even staan. Werkelijk hij maakte 
een praatje met den jongen. Hij vroeg hem hoe hij 
heette en hoe oud hij was en toen gaf die vreemde 
meneer hem, den kleinen Boloe, een hand ten af-
scheid 'en zeide, •dat hij eens spoedig zou terug-
komen en dan wat voor Boloe • meebrengen. Hij 
ging dadelijk naar zijn vader en vroeg hem wie, toch 
die man was. 

(Slot volgt). 



DE NIEUWE JEUGD. HET SLACHTOFFER. 

Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 

De jonge gastheer:.  „Voordat we naar binnengaan, 
Wil ik :jullie even waarschuwen. Papa wou beslist 
:oor Sinterklaas spelen — wees dus een beetje 
tactisch." 

(Pitnelt.) 

— „Mina, ik heb ..een doos met 'echt gereedschap 
van Sinterklaas gekregen." 

(Punch.) 
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— „Heb je het pakje van 
Pietersen?" 

— „Ja vrouw." 
• — „En het pakje 

— „Ja vrouw." 
• — „En de twee 
naar?" 

„Je. vrouw." 
„Loop dan vlug om een 

pakjes van Herders en Mode- 

Ibleti2t  

de firma Jansen 

firma Klaaseen?" 

tand.'" 
(Londen Opinion.) 
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Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR N. HERBERT. 
Vertaald alt het Heibok door J. I. KUYPER. 

„Mijn leven was een zweven tuszehedi 
nevel en zonneschijn!" 

VITTORIA COLONNA. 
1) 

I. 
Het is omstreeks het jaar 1514. 
Vittoria Colonne, sedert korten tijd gehuwd met 

den Markies van Pescara,den beroemdsten veldheer 
van Italië, vertoeft alléél in haar lievelingsvertrek 
van de wonderschoon gelegen villa Pietralba. Van 
de hoogte van Sant Elmo ziet deze villa uit op de 
zonnige Golf van Napels, die God met al het schoon 
der aarde. gesierd heeft. 

Op het late namiddagen.? van dezen stralenden. 
lentedag is de .zee één mengeling van blauw en goud 
en zilver. 

Booten met bolle zeilen glijden over het diep-
blauwe water. Witte meeuwen, gelijkend op ge-
heimzinnige godenvogels uit oude sagen, vliegen in 
Wijde kringen over de golven en idoopen de uit-
einden hunner breede doorzichtige vleugels in de 
azuren wateren. De zon schijnt te tooveren met haar 
stralen. De kleuren warden al dieper en het is alsof 
zij wedijveren in warmte van gloed. 

En al deze _heerlijkheid ligt ten toon gespreid 
vlak voor de voeten van Vittoria Colonne. 

Er zijn echter °ogenblikken in het menschelijk 
waarin alles in Ons verlangt naar mensche-

lijk medeVoelen en begrijpen, naar een antwoord van 
den hemel Op onze vragen —. en. in zulke oogen-
blikken  is. het af het alleen zijn Met .de natuur ons 
nog eenzamer en verlatener makt 

Wat begrijpt die natuur, die niet met ons mede 
kan voelen, van hét lijden van een eenzaam men-
sehenkind? 

En de zon, die zoo schel .schittert, de rotsen met 
haar sprekende kleuren, de roede geilen, de witte 
schepen — alles spreekt van vroolijkheid. 
. Maar dit alles is veel te vroolijk voor een ge-
wond hart. 
-• De Markiezin van Pescara is lang, bijzonder 
Slank en blond. Afstaarenelinge van 'een gespierd, 
gehad ras. Haar fijngevmende hals draagt als een 
bloem op langen steel haar sierlijk .gevormd, trotsen 
opgeheven hoofd. Haar voorhoofd is edel en klas-
siek, maar haar neus is te manlijk en herinnert in  

zijn kloekheid van lijn-  aan de heldhaftige 'energie 
harer krijgshaftige voorvaderen, de vorsten van. 
Colonne. Haar mond is zwijgzaam gesloten en heeft 
reeds, voor iemand van zoo jeugdigen leeftijd, een 
zeer gelaten, berustende uitdrukking. Haar oogen, 
die soms een blik hebben, die van verre komt, weten 
en begrijpen alles, Die oogen zijn vol heanelsche 
goedheid en reinheid, mam- zij hebben soms ook 
een scherp doordringenden blik en kunnen zelfs 
bliksemen en toornen. Vorstelijke °ogen. 

De schoonheid der jonge markiezin is de verheven 
schoonheid van den 'geest. Zij gelijkt meer: op een 
Madonna van Donatello dan op een Madonna van 

-Raphaël. Zij .heeft iets stroefs en mist : mollige 
zachtheid'. 

Deze jonge, zich ontplooiende vrouw, is zacht en 
volgzaam van aard en toch zal haar leven een 
vasten koers hebben Zij zal zich weten te- hand-
haven tegenover wat haar in het leven naar be-
neden zal willen trekken. 

iHare gesprekken hebben al de bevalligheid der 
door de klassieken der -oudheid geschoolde Huma-
nisten en dragen tevens het stempel van de fijne, 
hooge voornaamheid van haai eigen geest. 

Het ruime vertrek, waarin zij zich bevindt, is 
vol warmen gloed van kleuren en straalt van levens-
vreugde en vroolijkheid. Het vertrek - is als inge-
richt Dart zijn bewoners een gelijkmatig, blijmioeclig 
en menseihweardig bestaan te helpen leiden. Want 
de menschen der Renaissance begrepen, dat het die 
roeping van de kunst is om de merisChen op te 
heffen boven hun 'eigen kleine wereld en hen nader 
te brengen tot de wereld van geestelijke schoonheid. 

Zware karniozijnrooide gordijnen, die echter het 
schelle licht der Zuidelijke zon niet vermogen te 
temperen, hangen voor deuren, en vensbees. Waar 
zij den. vloer raken, zijn zij afgezet met kostbare, 
gevlochten goudfranje. 

Zachte, gedempte kleuren van kunstig ontwor-
pen brocaat glanzen op rustbanken en zetels. Een 
Madonna van den ,grooten Giovanni Bellini troont 
boven het prachtige byzantijnsche - huisaltaar. Aan 
de voeten van de Heijige Maagd heeft Vittorio. 
Colonne in twee klassieke vazen een overvloed van 
magnoliatakken geschikt, opdat de lentegeuren hier 
niet zouden ontbreken. - De %echte- kleuren van de 
magnolia, de reinheid en schoonheid harer vormen, 
hebben. een -groote bekoring voor heer. De bloemen 
doen haar hart Wekladig aan, als de liefkooting van 
een kinderhand, een liefkozing;  die zij smartelijk 
ontbeert. 

De geheele kamer ademt een geest van verheven 
cultuur. Ze bevat niet één voorwerp, dat. niet • door 
een kunstenaardhancl is voortgebracht En allesi uit 
de omgeving dezer hoogstaande vrouw draagt het 
kenmerk van denken en arbeid. 

Voor Vittorio. 'Colonne, die een warm gevoelend 
hart heeft, is de troost ,van schoonheid en. warme 
kleuren een levensbehoefte. Hoewel zij pas twee 
jaren gehuwd is met den veldheer Ferrante d'Avalos, 
Markies van Pescara, zijn de eenzame uren in haar 
leven veelvuldig. Want als Ferrante niet voor pe-
litieke -doeleinden of krijgszaken op ;eis.. is, dan 
verkiest hij, volgens de - zede van zijn tijd, het ge: 
zelsehate van andere vrouwen boven dat wan zijn 
gemalin. . . . 

In het midden van de smaakvolle kamer liggen op  

een, door mythische dieren gedragen ,vergulden tafel, 
Benige karikaturen van de hand van Leonexdo da 
Vinci . en een kleine copie van ll Concerto . naar 
Gicegione, dat prachtige schilderij dat eens toebe-
hoorde aan Lorenzo dei Medici. Vittoria Colonr.a 
heeft reeds sedert haax vroegste jeugd een voor-
liefde voor verzamelen van kunstschatten gehad. 
nam neemt zij levendig deel, aan den opbloei .der 
kunst in haar heerlijk vaderland. Zij begunstigde de. 
kunstenaars en heeft ze noodig en zij .op hun. beurt 
hebben haar noodig Zij stond midden in de beige 
ontwikkeling van het toenmalige cultuurleven. • 

Maar al deze dingen, hoe heerlijk • ook, kininen' in 
het leven eenex vrouw het waarachtige geluk 'niet 
brengen. Ineengedoken in een der hooge venster-
banken van de door zuilen gedragen vensternissen 
zit Vittoria en weent. Stil en onafgebroken vloeien 
de tranen haar over de bleeke wangen. • 

Haar lijden was zrweeeel,er dan de smarten des 
doods; het was het lijden van onbeantwoorde liefde. 
Een lijden, dat met zoo eindelooze, innerlijke fiolte 
ringen en vernederingen gepaard: gaat, en voceaT 
trotsche zielen, zoons • Vittoria, Meer martelt .dan 
eenig ander lijden. In dien tijd had Vittoria neg/riet 
geleegd te zien, dat het lijden, die teleurstellingen 
en de ontberingen het deel zijn Van hen, voor wie 
God een hooge -roeping heeft weggelegd, en dat juist. 
dezulken wandelen moeten op den koninklijken wee 
des kruises. Zij leed, waals wij allen lijden, blind, 
met een' bevend hart en saaenge.kirepen lippen, geheel 
Overweldigd door haar smart.. In haar ' schoot lagen 
eenige snoeren prachtige zuivere paarlen van 
opalen glans; een halssieraad van onschatbare waar, 
de, erfstuk harer trotsche moeder, de vorstin 
Agnese di Memtefeltro. 

Cp deze glanzende paarlen,. wondere 'gave der 
zee, schoon symbolen van tranen en smart, lag een 
brief, geschreven door een vrouw. Vittoria's tranen 
hadden het schrift nat gemaakt en gevlekt. 

(Wordt v4~10). ' 
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KLEERMAKERIJ GRAYESTE1111 & v. d. POLL, 
LEDEBOER as ZOON. 

V1SCHSTEEG 8 :: ROTTERDAM. 
Telefoon 1483. 

PRIMA ENGELSCHE SUFFE!! 
Sterk concurreerende prijzen. 



RINGERS' 
Melacta 

Eene verfijnde melkchocolade 
met amandelen en honing. -mg 
In alle goede zaken verkrijgbaar 

cstoom Was ch- e eSikijklarichting, 
f:s.setei4traat a' et s t,e,  n " 

HELDER WASCHGOED 
GERINGE SLIJTAGE. !" 

SPECIALE inRicriTING VOOR 
DROOGWASSCHEIT. 
GEHEEL OPGEMAAKT. 
ZEER BILLOK TARIEF.., 
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oude vrouw werden scherper; terwijl zij aan Mooi 
Dientje dacht, die Adriaan tegemoet liep. 

Mooi Dientje, het weeskind van den schoolmeester 
dat zich ,,het juffertje" voelde in het kleine dorpje, 
het meisje dat niet met groven handenarbeid doch 
met borduien haar brood verdiende. 

Zij werkte voor een winkel in dé stad, bleef na 
vaders dood, moeder verloor zij vroeg, in het dorpje 
wonen, omdat de nieuwe schoolmeester haar, (19, 
wees, heel goedkoop een kamer van het grootte mees-
tershuis verhuurde. 

Mooi 'Dientje waande zich hemelhoog boven de 
eenvoudige dorpelingen verheven. Zij was fijn en 
rank gebouwd, volstrekt niet dorpsch gekleed, een 
meisje dat zoo heel goed lezen, schrijven, rekenen 
en borduren kon! 

Welbewust van hare waardigheid had zij al de 
boerenjongens op een afstand gehouden. Zij, Mooi 
Dientje, zou trouwen met een boerenkinkel! 't Was 
al te gek! 'n Rijke boerenzoon ging nog. Maar de 
enkelen die er waren verkozen Mooi Dientje niet. 

Zoo was het meisje er toe gekomen Adriaan den 
jongen krachtigen smid in genade aan te nemen, al 
kon zij het oude vrome moedertje niet uitstaan.: 
Zorgvuldig hield Dientje zich in voor Adriaan. Zij 
wist veel te goed, hoe innig haar bruidegom zijn 
moeder liefhad, maar zij was onvoorzichtig genoeg 
haar spot en tegenzin omtrent Adriaans moeder 
onder haar kennissen luide bot te vieren. 

Gisteren nog bij de pomp op het dorpspleintje. 
Adriaans moeder zeulde voorbij, met een mai2je vol 
eetwaren, aan de andere zijde van het dorp inge 
kocht. 't Oude vrouwtje voelde den spot waarmede 
Mooi Dientje haar belachte en zij bukte haar krom 
gewerkt lijfje nog dieper voorover tot de zware stem 
van den bikker haar trof: „Dien 'k vind 't gemeen 
je aansfaande schoonmoeder een krom bakbeest te 
noemen, je weet het nu Dien." 

Adriaans moeder was stil voortgeloopen, bedroefd 
en angstig: Wat zou haar lot zijn als Mooi Dientje 
voor goed intrede deed in haar kleine woning? 

Haar lot? Maar wist oud moedertje dan niet dat 
haar Vader in de hemlen VOOT haar zorgen zoude? 
Tot Hem verhief zich haar arme kloppende hart. 

Och zij vond het zoo verdrietig dat Adriaan een 
meisje verkoos, dat niet als zijn moeder in de vreeze 
des Heeren wandelen wilde. Dientjes beeldschoon 
gezichtje en prachtig figuurtje bekoorden Adriaan 
en hij voelde de leelijke ziel niet die in dat mooie 
lichaam huisde. 

Wie. weet, bezie ik Mooi Diende met een te zwar-
ten bril op, had oud-moedertje tot ziehzelve gezegd.. 
Laat ik trachten haar door liefde te wannen. 

Neen, zij wilde de beleediging, die Mooie Dientje 
haar aandeed, niet overbrengen aan Adriaan, die 
zoo heel veel van Mooie Dientje hield, de bakker 
en niet zij vertelde het gisterenavond aan Adriaan 
en haar zoon. was er zeker van dat Dientje 't niet 
zoo kwaad had gemeend en stellig wel vergeving zou 
komen vragen. 

Kijk, daar drentelde Dientje reeds aan op het 
oruggevje. rit" delicti zij "tanken; een KliaLJ paartje, 
dat wanueien ging in (xous rijpe-welel". iuueuer ging 
tussenuit (te twee aerki.ijuen xn stine.jes J11 net "ctuniije 
'Latten wij godubbivenien en de aniariant.jes en 
de moeiende ~en. veigat net mooi stieinje Wel 

en. 2,4k.i..1.4un zou alles wei in ori.te hutsen niet Zijn 
meisje. 

'terwijl oud-moedertje knikkebolde in het warme 
VJ011tiorhivallketje, tee, esieeeie op naar vermoogt" tv-vin 
gewerac veigeem ue jongelieden samen 
langs ue golvende duin-"naeis en daarna over de 
heuvelen, waar de klosjes der ("optelde reeus oen-
g-eiueit aan net nouverige geshrunt. 

hen poos ging Amin:taxi zwijgend naast Dientje 
viool% neer in tint wgjue iire xbsa.11e iana sprakeen ue 
meneenen na eenmaal niet zuoveei,24) tatteylit..cii ~k/Veel 

11VCC.L.. 17.1.U01 Lachtjes nart klopte n ocebje oniusiag. 
Goj voeine /wel goeu.aat ./-kciriatra wist, noe zij gasbeien 
siima,e niet zijn kruiligeWenct nioederi.je en 2-i.urntbut 
went naar woorden om over net geoeuroe te be-
ginnen. 

vlinderlicht scheerden de zwaluwen door het 
koepeiena mauw. tiuriaan keek naar beneden, waar 
hij zijn voeten zette in de paarst:ne hei. 

nier hen je zonnemiuwrozetten, Adri;' riep 
Mooi enentje' opeens. eej stond stn Dij een vochtige 
piek, waar rood en groenig en plat ter aarde kleine 
bloempjes tioniseraen. 

Adriaan trapte op de gedoken plantjes. „Ik houd 
met van vliegenvangers", zei hij kort, 'k vind net een 
wreecie plant". Muur i)ientje iachte kort en schei; 
„Wieed. ben plant, omdat dat bloemetje insecten 
vangt en tutzuaget Dat hen je nu eenmaal zoo en de 
wereal, oe een moet ruimen voor - den aneer." 

„'k Vind' 't toch wreed" riep Adriaan: ,,najk eeres 
aan, cie grond ligt vol uitgezogen wiegen". 

„Och jij" antwoordde kooi Leetje norscn: ,,Je kijkt 
net afsol ik ook zoo'n weeschetencie plant ben". 

„Neen dat ben je niet", viel Adriaan nu uit. Hij 
ging op den rand van 'n aiepien kun zitten en keek 
op naar Mooi Dientje, die honend naar mooie witte 
tanden liet zien. Zei zou Adriaans kwade luim maar 
eens wegspotten. „Wat ben ik dan Adriaan?" haar 
stemmetje klonk ais zilver en zij kreeg aardige kuil,» 
tjes in de wangen en kin. „Je neemt het veel te licht 
op," antwooraue de jonge man cirittig. „'Weet je wel 
eens dat je mijn moeder zoo tieleedigd hebt?" 

1Viook Mende schokte met de schouaers. 
„Je hebt moeder een krom bakbeest genoemd en 

spottend aan den slager gevraagd, naar een snweje 
te geven dan kon je zien hoe een vogetverschukker 
niest. kijn moeder is krom van het werken voor mij, 
hoor je. Waarom vroeg je haar geen vergeving, die 
goeáë ouwe ziel?" 

„Omdat ik er geen zin in had", bekende Dientje 
trotsch. 

„iooei, 't is schande" bromde Adriaan. 
„Is je preek uit?" vroeg Dientje hoonend. „Ga 

op zij, anders trap ik op je hand". 
,,Dat is niet zoo erg als op een oude vrovw", sprak 

hij treurig. 
Hij bleef zitten, terwijl Dientje hem opzij ging en 

langzaam terugkeerde over het smalle heidepad. 
Tersluiks keek hij nu en dan op. Zij zou wel terug--

keeren, en ongelijk bekennen. Dientjes stap werd ai 
langzamer. Adriaan zou haar immers achterna beo 
pen. Zij was het mooiste meisje uit het dorp. Daar-
bij een echt dametje, zij leerde borduren en teeke-
nen, verdiende nu ruim haar brood, al was zij een 
weesmeisje. 

Doch Adriaan stond niet op, sidderend van drift 
bereikte Mooi Dientje den landweg weer, ginds zat 
die oude heks van Adriaan in haar tuintje. Dientje 
zou dorpskennissen tegenkomen, die merkten dat 
Adriaan haar alleen liet weggaan. Neen dat wilde 
Mooi Dientje ook niet graag. Zij moest maar weer 
naar Adriaan gaan. 

Toen Adriaan Diende niet meer zag, had hij zich 
opgericht van zijn zitplaats. Hij ging. naar moeder,  

met haar spreken, wat nu te doen. Doch zie, daar 
liep Diertje terug, 'n hoogroode kleur op haar fijn 
gezichtje, recht op hem aan. 

..0 D en, wat ben ik blij dat je terugkomt", nee 
Adriaan gelukkig. „Nu, jij liep me immers achterna ?" 
onderzocht Dientje. 

Adriaan zweer nu maar verder over moeder. Later 
zou hij er wel op terugkomen, in den grond bang 
zijnde zijn Dientje te verliezen. 

Samen met zijn meisje trad hij de smidswoning 
binnen. Moeder zag hen reeds aankomen, zette thee 
en toonde Diertje geen boos gezicht. Lij wilde he: 
Dientje wel vergeven. Misschien speet het Adriaans 
mesje meer dan zij weten wilde. Dientje dronk haar 
thee en at van de koekjes, wel 'n beetje overdadig, 
vond moeder, ofschoon de oude vrouw zweeg. 

Tegen kerktijd stonden Adriaan en zijn meisje 
op ore heen te gaan. 

wei- 
felend. j 

komen laat terug," vertelde Adriaan wei- 
fe , 

„Moeten jullie dan op bezoek, kinderen?" 
,,Neen," snibde Dientje, „we gaan naar de stad.", 
„Dan komen jullie veel te laat in de kerk, of 

gaat - de kerk in de stad later aan?" 
„We gaan heelemaal niet naar de kerk," bru-

taalde Liertje erijrnceeig. „Ik wil niet in die 
warmte tusschen de menschen zitten broeien. Wij 
wandelen naar de stad en rusten in „Den Gulden 
Wagen". Misschien bezoeken we wel een paar 
kennissen." 

„Op Zondag?" vroeg modder. „Op den dag des 
Heeren?" 

„Och moeder, Dientje wil zoo graag." 
„Als je niet •durilt voor je moeder," spotte 

Dientje. 
„Voor den Heere," verbeterde de oude vrouw 

ernstig. 
,'t Is maar voor één keertje," verontschuldigde 

Adriaan, 
Moeder zweeg. In de oogen van die twee las zij 

dat zij toch hun eigen weg wilden gaan, dat Diende r  
den hopeloos verliefden Adriaan volkomen in. haar 
macht had. 

(Wordt vervolgd). 

HANDWERKEN. 1§11 

Haak en breiwerk is zeer in de mode en een sier-
lijke goelkoope germering. 'k Zag pas eene dame 
in een muisgrijze losse japon, kraag, ceinteer en 
zeer wijde mouwen, gegarneerd met doodeenvoudig 
haakwerk in precies dezelfde kleur. 't Stond heel 
fijn. Er was fijne wol ge-ruikt. 5 stukjes in een steek 
met tiisschetigeveegd apart stokje, daarna omkeeren, 
2 lossen, een halve vaste, 3 lossen, één stokje enz., 
opnieuw omkeeren en de eerste toer zóó dat de 5 
stokjes telkens op den halven vasten steek komen, 
stokje kwam op stokje en de beide bovenlussen leken 
opgenomen. Men moet het maar eens probseren. 

Langs den mouw verkreeg de draagster van dit 
aardige garneersel schulpjes. Misschien door 'n kleine 
wijziging in het patroon. Inhalen bijvoorbeeld. 

4 

Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna 
area voort. 

Boloe, de kleine Soendanees. 
Een zendingsverhaal van West.Java, door P. DE ZEEUW J.Ozo. 

(Slot), 
„Dat is een pandita, BoIoe", zeide vader Joesoep, 

„hij is heel uit Holland gekomen, om de Soenda-
neezen te onderwijzen. Ook aan de menschen van  

onze dessa wil hij veel leeren en hij heeft mij ge-
vraagd of hij dat in onze veranda doen mag. Onze 
galerij was de grootste van de heele desa, zeide 

De oogen van Boloe straalden. 
,,En wat hebt u gezegd, vader?" vroeg hij. 
„Ik heb gezegd, dat het heel goed is Boloe, die 

vreemde meneer mag komen en ik zal eenige men-
schen uit onz e dessa uitnoodigen, om te komen 
luisteren." 

Boloe sprong van vreugde drie voet in de lucht 
,,Dat is heerlijk, dat is heerlijk", riep hij, „vader 
meg ik dan ook luisteren? Toe vader, mag het?" 

Ja, dat mocht Boloe mocht er bij zijn en zijn 
moeder en zijn zusje en nog veel meer menschen. 
Die maar wilde mocht komen, want de voorgalerij 
van het huis van vader Joesoep was groot. 

Eenige dagen later, op het afgesproken uur, 
kwam werkelijk de nieuwe kennis van vader toe-
soep het erf opstappen. In de galerij van Joesoep's 



In do galerij van Joesoep's huis waren al verscheidene dessa-lieden bij elkander. 
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huis waren al verscheidene dlessa-lieden bij elkander. 
Ook Boloe zat tusse.hen de mènschen in. De blanke 
pandita trad binnen en gaf den mensehen heel 
vriendelijk een hand. Eerst vader Joesoep, want 
dien kende hij ah Ook Boloe kreeg weer een hand 
en de zendeling zeide: ,,Zoo kleine vriend, zit jij 
daar ook, zul je goed luisteren vanavond?" 

Ja, knikte Boloe. Naar zoo'n vriendelijken meneer 
wilde hij heel graag luisteren. 

De zendeling begon den mensehen wat van Pan-
dita Jezus te vertellen. Hij zeide hoe vriendelijk die 
geweest was, toen Hij op aarde vertoefde en dat 
Hij vele zieke menschen genas. 0, Boloe weet het 
allemaal nog heel best. Alle diessa-menadhen zaten 

stil te luisteren, nu en dan deed er iemand een 
vraag aan den zendeling en deze beantwoordde die 
dan dadelijk. Eindelijk werd het geheel donker op de 
ruime voorgalerij, Boloe begon al een beetje slaap 
te krijgen en hij dacht nu zullen de menschen wel 
spoedig naar huis gaan, want het wordt bedtijd. 

Maar daar zeide de zendeling, dat hij nu nog 
wat anders had. Hij had hun nu zooveel van den 
Heere Jezus verteld, hij wilde hun nu ook eens 
wat laten zien. Boloe werd heel nieuwsgierig. Hij 
wilde wel eens weten hoe de zendeling, dat klaar 
zou spelen, om de menschen wat te laten zien, ter-
wijl het geheel donker was. Maar dat kwam goed 
terecht. 

De zendeling zocht in zijn tasch een wit laken 
op en spande dat tegen den wand van het eigenlijke. 
woonhuis van vader Joesoep. Toen maakte hij zijn 
tooverlantaarn, die hij had meegebracht in orde.  en 
veezocht de menschen nu maar geregeld naar het,  
witte laken te zien. 

Flap, daar verscheen op het witte laken in eens 
een mooie plaat. Men zag een stal, waarin een 
kribbe stond en in die kribbe lag een kindje. De 
zendeling vertelde, dat dat kindje de Heere Jezus 
was. Zoo liet hij tal van mooie platen zien. Of de 
mensehen  keken en luisterden. Neen, maar dat von-
den ze dan geweldig mooi. Eindelijk was het. afge-
.toopen. Dat speet Boloe. Hij had nog heel graag 
een poos naar die mooie beelden gekeken. Maar de 
zendeling beloofde, dat hij heel spoedig weer terug 
zou komen. Als de menschen maar weer wilden 
komen luisteren, zou hij wel weer vertellen. Nu, dat 
wilden ze graag. En vader Joesoep zeide, dat zijn 
galerij dan ook weer beschikbaar was. 

Wat was de kleine Boloe blij. 
En de zendeling heeft Woord gehouden. 
Telkens en telkens kwam hij terug en vertelde de 

menschen veel over den Heere Jezus. 
Behalve Boloe waren er ook nog meer kinderen 

bij. Die moesten nu en dan wat voor den zendeling 
leeren. 

Bens had Boloe een mooie tekst van den zen-
deling geleerd, hij kent hem nog heel goed: „Alzoo 
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijnen 
eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk 
die in Hem gelooft, niet venderve, maar het eeuwige 
leven heibbe". 

't Was moeilijk geweest, om dien langen tekst te 
leeren, maar Boloe had volgehouden en eindelijk 
kende hij hem. De zendeling had hem geprezen en 
hem een mooie plaat gegeven. 

Nu heeft Boloe het weer heel druk. 
Hij moet dat mooie versje loeren van den Kin-

dervriend. En hij wil het graag zoo heel, heel goed 
kennen. 

Daarom zit hij het nu trouw te leeren. Telkens 
en telkens leest hij het over. Gelukkig is het stil 
op het erf. Alleen de kippen kakelen maar en, de 
duif kirt een beetje, maar dat hoort Boloe niet eens 
meer. 

Nog heel even, dan zal hij het kennen en dan gaat 
hij lustig spelen op het ruime erf. 

* ONS STERCLUBJE 
9 

Voor alle dingen wil ik al de oude en de nieuwe 
Sterclubleden een goed en gelukkig jaar toewenschen. 

Zij die ons verlieten en zij die nog een poos mee-
doen, mijn hartelijken dank voor de goede wenschen 
mij persoonlijk ter gelegenheid van het nieuwe jaar 
gezonden. 

't Is zoo leuk, weer eens de bekende handschriftjes 
te zien, dan denk je aan de vele gezellige briefjes 
vroeger ontvangen. 

Er zijn veel Sterclubleden die in deze vier jaren 
van het bestaan der Sterclub reeds jongelingen en 
jongedochters geworden zijn en al een plaatsje in 
het groote raderwerk der maatschappij beslaan, die 
iets doen voor kerk en school. 

Gelukkig de mensch die in de vreeze des Heeren 
uit den kinder- in den jongelings-leeftijd overgaat, 
en in het volle rijke mensehenleven gekomen, de 
liefde tot God en Zijn volk in het hart voelt branden. 
Deze mensch ervaart "veel heil en zegen", ook zelfs 
als hij met tegenspoed kampen moet. 

Het doet mij leed dat onze Sirius ons gaat verla-
ten. Vader vindt dat beter, met het oog op zijn studie. 
Nu, werken gaat voor genoegen. Laat de arbeid een 
lust voor je blijven. Werken is een zegen. 

Ons 1Veezenstel retje is van zeven tot twee Sterclub-
leden weggesmolten, zoodat het eigenlijk geen ster-
retje meer is. Voortaan noemen wij dan ook elk 
onzer weesjes bij haar eigen schuilnaam Asschepoester 
en Roodkapje. Zij kan beter Zwartkapje heeten. We 
hopen nu dat zij als aparte sterretjes in heerlijkheid 
zullen schitteren. Voortaan nu jullie eigen naam in 
den brief zetten met schuilnaam. 

Of ik het Verdonkerde goud ken? Ja hoor, een 
goede kennis van tante Johanna heeft dat boek ge-
schreven. Of gelooven jullie dat niet? Veel groeten 
aan vader. moeder, Betje en de verschoten sterretjes. 

De jonge Zeeuw wenacht dat in het Nieuwe jaar 
ons Sterclubje groeien en bloeien moge. 'k Wensch 
het met je mee. Een hoezeetje voor , de Sterclub! 

Heidebloempje II is gelukkig weer heelemaal beter. 
Daar ben ik blij mee, hoor. 

Ons achtjarig Hanneke wil Koukleumpje heeten. 
Best hoor. Ben jij zoo'n koukleum? Of ik je postpa-
pier aardig vind? Leuk hoor, 'k zal 't plaatje uit-
knippen, prettig dat je broertje Wim blij met zijn 
prijs is. 

Zilverschoon vond den armband dien zij als prijs 
kreeg heel mooi. Zij wilde net Sinterklaas om een 
armband vragen en toen kwam de Sterclubsinterklaas 
er mee aanzetten. 

Buitenmeisje vraagt of tante Johanna oliebollen 
lust. Als 't niet zoo ver was zou zij er nog wat bren-
gen. Ja maar ik heb ze zelve ook gehad hoor. Vaders 
zonnetje en ik hebben precies van half twee tot half 
vijf staan bakken, maar toen konden wij er ~sone 
tienen ook fijn van smullen. 

Kantoorbediende, Muzikant, Sneeuwpop en Sneeuw-
kabouter weten ook wel wat knijpkoeken zijn. Ik heb 
ze nooit geproefd. 't Is een speciaal Drentsch gebak, 
is het niet? 

Wat heeft Rosalia een aardig postpapier. Enve-
loppen en papier tegelijk Je had toch flink je best 
gedaan. Maar er is altijd meester boven meester. 

Siddeltop vertelt van Sinterklaas: We waren alle-
maal in de kamer. 't Was avond. Ineens ging de 
bel. De deur vloog open. We hoorden een plof. Moe-
der ging naar de ggng en deer lag een pak. Hoera, 
riepen we allemaal. Moeder deed de deur weer dicht 
en nam het pak mee naar binnen. Boven op het pak 
zat een briefje; Moeder las.... »Geen tijd voor per-
soonlijk bezoek, Sinterklaas". Och, zeiden we, nu  

komt Sinterklaas niet. In het pak zat heel wat. Vader 
kreeg een lekker stukje zeep, 't was een popje, moe-
der kreeg een aardbei van zeep, mijn zusje en ik 
zouden popjes van Sinterklaas krijgen, maar die 
moerton eerst toch kleertjes hebben. Wij kregen een 
truipakje. Mijn broertje wou graag een fluit hebben, 
utut, noemt hij hem. Nu voor kleine broer zat er 
een fluit in. Wat was hij blij, hij floot er duchtig op 
los. Mijn andere broertje kreeg een popje dat niet 
liggen wou.' Als hij hem neergooide, hoe raar ook, 
altijd kwam hij te staan. Toen kwam er nog een 
groot pak. Er waren veel papieren omheen.Er stond 
op: degen met het huisgezin. Een eindje verder 
stond er op voor vader. Eindelijk het laatste pakje. 
Er stond op: »Banketbakkerij D. Woldhuis". Vader 
had het mes al klaar. 't Papier ging er om weg en.... 
't was een turf. We kregen 's morgens de popjes. 
Ik kreeg ook een doosje met mandjes die ik 
borduren moet. Op de breischool maak ik een mooi 
kleedje van gaas voor moeder. 

Wil J. B. uit Werkendam eens opgeven welken 
schuilnaam hij kiest. Ook J. V. d. E. te Slikkerveer. 
Heidebloempje zet nog eens uiteen wat een laarzen-
knecht is. Een stevig plankje om laarzen uit te 
trekken. 

Jong Holland, De Hollandsche jongen, Nachtwaker, 
Teekenaar, De Snuffelaar zijn allemaal welkom in 
ons clubje. S. 0. M. te Sleeuwijk en J. B. van 
Delfshaven willen ook wel een schuilnaam zoeken 
nietwaar? 

Wil Maandroosje bij gelegenheid eens schrijven 
hoe 't met de familie op de Glindhorst gaat en of 
de familie Tr., onze oude Sterclubleden, het nog goed 
maken. Bedankt voor de mooie prentbriefkaart, hoor. 
Alle zenders van briefkaarten. 

J. H. M. te R. zond een opgave in, die waar-
schijnlijk wel te moeilijk zal zijn voor onze Sterclub. 

Ik geef die deelsom voor de grooteren, doch twij-
fel of er veel van zal worden terechtgebracht. 

Alleen de 7 is bekend, al de puntjes zijn onbe-
kend en moeten rekenkundig gevonden worden, _ 

e 7  

0 

De oplossing van de twee raadsels luidt: 

Een ei of cocon en Een laarzenknecht. 

Prijswinners: 

ASSCHEPOESTER (uit het vroegere Weezen-
sterretje), Prov. Ger. Weeshuis, Middelharnis. 

JONG HOLLAND, te Alphen a.d. Rijn. 

Asschepoester krijgt: een broche. 
Jong Holland krijgt: een mes. 

Nieuwe Raadsels. 
1. Mijn eerste deel is een voertuig. Mijn tweede 

deel vindt ge diep in de aarde. 'k Ben de naam 
van een verfsoort. 

2. Mijn eerste is een lichaamsdeel. Mijn tweede 
gebruikt men uit nood en uit weelde. Met mijn ge-
heel kunt ge slootje springen. 

Oplossingen worden ingewacht tot 27 Januari. 
Duidelijke opgave van naam, schuilnaam, leeftijd 

en woonplaats, s.v.p. 
Brieven te zenden aan het adres: Tante Johanna, 

p.a. Drukkerij „Libertas", Goudsche Singel103-111, 
Rotterdam, Postbus 598. 

Nakomers:- 
Leeerraag. Win je een prijs dan krijg je een 

boek. Torenwkwittor en Lenteroosjè   Nog veel dank 
voor jullie nienwjaarswensch. 

Een grapje. 
Een paar heeren in den trein hadden nogal wat 

vervelende praatjes, waarop hun een man vroeg, 
waar ze vandaan kwamen, van 't Oosten of van 't 
Westen. 

„Van 't Westen," zeiden de heeren. 
„Dat dacht ik wel," zei de andere man, „want de 

Wijzen kwamen van 't Oosten." 
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Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 

Onboetvaardig stemmetje uit den hoek: „Dit is 
zeker wat vader een „scène" noemt, moeder." 

John Bull (tegen Frankrijk): „Hoor 
eens, Marianne, we zullen zooveel zien 
te krijgen als we kunnen uit de Duit-
sehe herstelkruik, maar als je je hand 
te vol doet, kun je haar er niet weer 
uitkrijgen." 

Moeder: „Wat wou je voor een pop hebben, 
schat — een jongen of een meisje?" 

Het schatje: „Tweelingen liefst," 

(Punch.) (London Opinion.) (London Opinion.) 

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 
Vertaald uit het Duitseh door J. H. KUYPER. 
2) 

De inhoud van dezen brief, sterk riekend naar 
Turksche rozenolie, stond als niet gloeiend schrift 
geschreven in haar ziel. 

Hoogvereerde Vrouwe — doorluchte Vriendin! 
Ik we:nisch u gezondheid, een lang leven en voor-

spoed op al uw ondernemen. Deze onrvertgelijkelijk• 
schoon paarlen uw eigendom — werden mij als 
een kleinigheid' in dien schoot geworpen. 

lik zend ze u. terug, daar het niet in mijn natuur 
ligt u, door het dragen van dit vorstelijk hals-
sieraad te beleedigen. Bewaak uw sieraad voortaan 
beter veer dien dief! 

Ik beveel mij,  aan in uwe welwillendheid. 
Steeds gaarne tot uw dienst bereid, 

MARIA CARDONA, 
Vice-Koningin van Napels. 

De brief had ook een naschrift. 
„Vergeef mij, maar ik vergat u te verzoeken mij 

voor het feest van morgen te willen leenen Marco, 
den nar van uw gemaal. 

Nooit zag ik een meer afstootend-Teelijk mensa. 
Wij hebben deze afzichtelijke menschen ntoodig om 

onze eigen schoonheid beter te laten uitkomen. Ik 
wilde hem met een zéér leelijken neger getoete 
waaiers van pauwen:meren achter mijn haar laten 
vasthouden. Zooals gij weet, doet bet blaruw-groen 
der bonte, bewegende veeren, mijn glanzend, blond 
haar zoo bijzonder goed uitkomen." 

De adder, die onder de hoffelijke woorden der 
vice-koningin verscholen was, had gebeten. 

Vittoria wist, dat haar gemaal de „dier' was. 
Ferrante," snikte zij, waarom hebt gij mij 

dit aangedaan?! Waarom moest gij mij zoo vreese-
lijk vernederen en beleedigen? Hoe weinig weet een 
man hoe kwetsbaar wij vrouwen zijn, wanneer wij 
liefhebben." 

Haar gezicht vertrok in radelooze smart en ge-
wonden trots. Wild stond zij op. Het parelsnoer en 
de brief vielen van haar zwartfluweel gewaad op 
den ingelegd-marmeren vloer. Haar voet trad er 
achteloos over heen. Zij stond stil voor een lezenaar 
waarboven een portret van haar gemaal hing, ge-
schilderd door den jongen Tiziaan. De Markies van 
Pestara droeg duidelijk de sporen van de Spaan-
sche afkomst van zijn geslacht. Tegen den don-
kerm achtergrond van het schilderij, kwam goed 
uit het bleeke, overmoedig glimlachende gelaat, dat  

buitengewone kracht en schoonheid in zich veree-
nigde. Lang en lenig en toch met een uitdrukking 
van ijzeren wilskracht, stond zijne gestalte ten 
voeten uit geschilderd%  op het doek. 

Werkelijk een vorst, een held, eten edelman,  
maar wat was hij als mensen? 

Een mysterie, vol verrassingen, vol geheime stre-
ken misschien? Een veroveraar, een overwinnaar van 
vijanden en vrouwen, een Mars-natuur. 

Hij was ten volle een kind van den Renaissance-
tijd, niet al de betooverentde vriendelijkheid en het 
gemak van beweging aan zijn volk en stand eigen — 
maar zijn sprekende trekken drukten tevens onbe-
grensde genotzucht uit! 

0, hoe verafgoodde Vittoria dit gelaat! 
„Overwinning of dood!" scheen het te zeggen 

in zijn souvereine zorgeloosheid en gewetenloos-
heid. 

Vittoria kende haar gemaal, hare liefde was niet 
blind. Deze mengeling van karakter was zeer ge-
vaarlijk en Misleidend, verderfelijk en een marte-
ling voor degenen, die heen liefhadden. Aan ridder-
lijke tdapperheid en onverschrokkenheddi, aan de be-
koorlijkheid van een buitengewone gave van hart, 
paarde Ferrante d' Avalos een brutaal op den voor-
grond tredende zelfzucht, en een zich soms plot-
seling en onverwacht openbarende hardheid, waar-
tegen de invloed,  zijneg gemalin. niets vermocht en 
waarop zij afstuitte als de zoekende hand, die 
langs een gladden, hoogen, marmeren wand strijkt. 
Toen zijt dit alles overdacht, strekte Vittoria met 
een hopeloos gebaar de handen ten hemel en viel 
toen als ten doode getroffen op de knieën. 

„Altijd en altijd: andere vrouwen en nooit, nooit 
mij!" jantmerde zij, en de smart harer versmade 
liefde deeigcle haar brat te verscheuren. Hoe kon 
hij deze kleine vice koningin, deze blonde Maria 
Oerdom verkiezen boven haar? Het was alleen om-
dat zijt van een weelderiger, voller, weeker schoon-
heid was, alleen daarom, omdat zij al die kleine 
kunsten kende, waarmede vrouwen het hart van 
een man veroveren: de zinnelijke verlokking, de 
vleiende stem, de vurige blik, het betooverende 
woord, omdat zij allerlei leugens gebruikte, waar-
voor Vittorio. Colonna, de hoogstaande vrouw, te 
edel, te tretsch, te voornaam was. Verachtelijk krul-
den zich hare lippen als zij slechts dacht aan deze 
listige streken en schandielijk behaalde overwinning, 
aan deze islinksche kat-achtige kunsten, waar geen 
trouw achter zat. De groote, diepe, machtige liefde, 
die zich kan opofferen, die altijd vergeeft, tot den 
dood toe getrouw blijft, die kon Vittoria geven, 
maar Ferrante verkoos die andere soort liefde, die 
vluchtig is, die vleit en speelt, en al lachende zich 
telkens wendt tot een ander, zoo als men een paar 
andere handschoenen aantrekt! Hoe onmeedoogen-
loos helder teelende dit alles zich voor haren geest 
af! Vittoria had geen invloed op haar gemaal. Haar 
levenswijze was zoo geheel verschillend van de zijne 
Bovendien ging hij veel te prat op zijne zelfstan-
digheid, om eerre vrouw, al was het ook de edelste 
van allen, invloed te laten oefenen op zijn denken 
en handelen. Vittoria kon hem op geenerlei wijze 
boeien, en toch verteend.e zij van heimwee naar hem. 

Zij lag nog op hare knieën voor zijn portret, toen 
zij buiten in de marmeren, breedte, hooge gang, zijn 
vluggen, veerenden en toch vasten voetstap hoorde 
weerklinken. 

Hij zong de, in dien tijd in Italië nog populaire, 
Carnavalswijs van Lorenzo de .Mtedicis uit den 
Triomf tocht van Bacchus: 

Quant è belle giovinezza, 
Che si fugge tutte via! 
Li vuol esserliêto, sla: 
Di domen non c'è certezza.i) 

Hij had een diepe, vibreerende stem. 
Bevende stond Vittoria op en streek hare ver-

warde haren glad. Al te kloosterachtig glad waren 
hare haren weggestreken van liet hooge, reine 
voorhoofd en al te eenvoudig en argeloos was de 
blik harer Dogen! 

Zoo stond zij daar in rustige waardigheid, toen 
de zware, ingelegde vleugeldeuren open geworpen 
werden om Ferrante binnen te laten. 

Geen trek van haar gezicht verried meer de op-
winding van het uitgestane zielelijtden. De dochter 
uit het ijzeren geslacht van Colonna en de klein-
dochter van den groeten Frederik van Urbino had 
gedeerd zich volkomen te beheerschen. Niemand, 
zelfs niet haar eigen gemaal, mocht haar weenend 
en gebroken, zien. Maar och, die onbudgzame en 
trotsche karakters versstarren zoo licht en de kamp 
verstijfd tot kramptrekking. 

Ferrante's eerste blik viel dadelijk op de paarlen 
en den daarbij liggenden brief: hij begreep alles. 
Hij verloor echter geen ooigenblik zijn onbevangen-
heid, dat diplomatieke masker, dat hem tot een 
tweede natuur geworden was. Lachende bukte hij 
zich en raapte liet beschreven blad papier op om 
het te lezen. 

eOch, och, die vrouwen!" weide hij met een ver-
achtelijk handgebaar. 

,Zij heeft u doodelijk willen wonden, de bekoor-
lijke Maria! — Zoo zijt gij allen — allen van het-
zelfde soort!" 

Nog steeds lachende, nam hij een zetel en begon 
te spelen met den groeten, witten hazewindhond, die 
hem altijd vergezelde en een geschenk van den 
Paus was. 

Vittoria zag hem niet hare ernstige, diepe oogen 
in zijn schoon, lichtzinnig, ondoorgrondelijk gelaat. I 
Boos op hem werden, hem verwijten doen — dit 
zou den verwenden man, naar wiens glimlach de 
vrouwen hunkerden, voor altijd van haar vervreemd 
hebben. Zij had geleerd v "chtig met hem om 
te gaan. Langzaam zeide zij: 

„Wel zou ik het kunnen verdragen, dat gij, om 
uw hart te bevredigen, mijn sieradiën aan anderen 
geeft. Als gij mij maar niet mijn levensgeluk ont-
staalt." 

1) Hoe schoon is de tijd der jeugd, 
Die snel voorbijgaat! 
Wie vroolijk wil zijn, zij het nu: 
Van den morgen is niemand zeker. 

(Wordt voripoluet). 
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Deze rubriek staat onder Redactie van J o han na 
mee voort. 

De eerste dag, de vreugdedag! 
Nog nooit, neen nog nooit beleefden Wim en 

Greetje zoo'n prettigen Oudejaarsavond. Denk 
eens aan, zusje werd gedoopt, die kleine, lieve 
schat. en zij saampjes mochten mee naar de 
kerk. 

Voor Kerstmis vroeg Wim telkens aan moe 
der of hij mee mocht naar de kerk en soms twij-
felde moeder er aan of Wim wel zoo ver kon 
loopen. 

Nu waren zij met zijn allen naar de Kerk ge-
reden. Was Wim en Greetjes vader dan op eens 
zoo rijk geworden, dat hij een rijtuig kon be-
talen? 0 neen. Vader moest iederen nacht nog 
lange, lange -eren op wacht staan in deze week, 

wacht ;bij al het hout en de steenen. waar-i 
mede de nieuwe kerk gebouwd werd. Vader was 
heel lang ziek geweest en kon nog geen zwaar 
werk verrichten. 

Weet ge hoe 't kwam. dat zij naar de Kerk 
konden rijden? Oom Piet was gekomen met zijn 
mooie speelwagentje, oom Piet van de boerderij ! 
Tante, eerst heel boos op moeder. omdat zij 
dacht, dat moeder haar gouden ring weggeno-
men had, voelde vreeselijk berouw over hare 
booze gedachten en had toi, oom Piet gezegd: 
.,Weet je wat je doen moest? Het kindje van 
je broer zou op Oudejaarsavond gedoopt wor-
den. 't Is lichte maan, span jij het wagentje 
in, rijd naar de stad en breng het heele huis-
gezin naar de Kerk. Uit de Kerk rijdt je regel-
recht naar onze boerderij en dan kunnen zij 
alle vijf bij ons logeeren en den Nieuwjaarsdag 
overblijven. Je broer behoeft immers op Oude-
jaarsnacht niet te waken?" 

Oom Piet wist niet wat hij doen zou van 
blijdschap, omdat tante nu zulk een •verrassing 
voor dien armen broer en zijn gezin bereidde. 
Beel gauw had hij een briefkaart geschreven 
om Wim en Greetjes ouders uit te noodigen op 
de boerderij te komen logeeren. 

Wat was dat een fijne Oudejaarsavond voor 
Wim en Greetje geweest. Eerst rijden door die 
drukke, verlichte straten naar de Kerk. Moeder 
en vader stapten uit bij de consistorie, maar 
Wim en Grietje mochten nog even terugrijden 
naar de uitspanning, waar oom Piet paard en 
wagen stallen moest gedurende kerktijd. 

Daarna waren zij aan ooms hand teruggewan-
deld naar de Kerk. Oom kocht onderweg voor 
allebei nog een dikken eierkoek, die Wim en 
Greetje onder het gaan oppeuzelden. Daarna 
zochten zij drietjes een plaats in de kerk. Op de 
gaanderij, net over den preekstoel, zij konden 
vader en moeder met het kindje op schoot zien 
zitten. Greetje had nog eventjes „moeder" ge-
roepen. Oom zei: „Mondje toe, hoor! Je zit in 
de Kerk!" En de menschen lachten. 

Eerst voelde Greetje 'n beetje ongerustheid, 
Als moeder nu maar het wagentje kon vinden, 
als de Kerk uit was. Oom stelde haar gerust. 
Vader en moeder wachten wel in de kerkekamer 
hoor. Als de dominee Amen heeft gezegd, loc)- 

, pen wij hard weg en gaan den wagen halen." 
'n Poosje keken de kleintjes nog naar de 

schitterende lichtjes aan die groote kronen in 
de Kerk. Zij luisterden naar 't mooie orgelspel, 
doch langzaam waren hun oogjes toegevallen. 
Anders lagen zij op dien tijd reeds lekker in 
hun bedje. 

Nog sluimerden zij, tegen oom aangeleund, 
tot het zware orgelspel hen weer wekte. 

„Kom. nu moeten jelui wakker blijven," fluis-
terde oom, „nu worden de kindertjes gedoopt." 
Dadelijk verdween alle slaap uit hun pas vake-
rige oogjes. Leuk, dat doopera. Dominee stond 
bij dien zilveren schaal er besprenkelde die 
witte kindertjes een voor een. Kijk, daar kwam 
moedertje aan met die lieve zus. 

Toen moesten zij allemaal zingen: 

God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 

Dien psalm kenden Greetje en Wim allebei 
en zij zongen uit volle borst mee; wel 'n beetje 
vlugger dan de andere menschen. 

Onder het zingen, even voor Dominee ein-
digde; verliet oom de bank, waarin zij zaten en 
zoodoende waren zij, na het uitspreken van den 
zegen, het eerst uit de Kerk. 

Vlug naar de stalhouderij, ingespannen. Wims 
oogen gloeiden, zoo fijn vond hij het oom te 
mogen helpen, en daar reden zij naar de Kerk 
toe. waar vader en moeder stonden te wachten. 

Verrukkelijk die tkieht in den maneschijn 
over den langen witten weg naar de boerderij! 
Wim stond voor het eene ruitje en lil-reetje voor 
't andere. Wat was het licht op den weg. 

Janneman lag natuurlijk reeds lang in bed 
toen zij op de boerderij kwamen en moeder 
stopte Wim en Greetje ook.  spoedig onder den 
wol op den heel grooten donkeren zolder, waar 
zij toch niet bang waren. Je hoorde immers va-
der en oom en tante duidelijk praten. Zij waren 
gewoon in donker te gaan slapen. 

Maar eerst had tante hen op vette knappende 
oliebollen getraeteerd, bruin en groot. Wim en 
Greetje aten hun buikje rond. 

Nu was het Nieuwjaarsdag. Greetje keek met 
slaperige oogjes naar den zolder, ze wist niet 
precies waar zij lag. Langzaam begreep zij dat 
zij niet thuis op den zolder, maar bij oom Piet 

. was. Thuis kon je net precies door het kleine 
zolderraampje naar de wolken kijken en hier 
niet. Kijk, daar stond het wijde witte bed van 
vader en moeder, leeg, de dekens weggeslagen. 
Zusje ook weg. Luister, Greetje hoorde moeder 
praten met tante beneden. Greetje zou er ook 
uitstappen. Fijn, die luie Wim nog 'n heele poos 
te laten slapen! 0, maar. bij ongeluk stootte 
Greetje tegen Wims arm en op slag was Wim 
klaar wakker. Hij trok Greetje aan haar nacht-. 
pon terug in bed. stoeiend en lachend rolde 
Greetje over Wim heen. Wim kon zijn plezier 
niet op, stond weldra te dansen op den zolder 
en Greetje deed mee, blij in de gedachte: wij zijn 
heerlijk uit logeeren. 

”Willen jullie wel eens. ophouden", riep oom 
met een vervaarlijke grove stem, terwijl hij met 
Janneman op zijn schouders de zoldertrap op-
klauterde. 

..Veel heil en zegen in het Nieuwe Jaar, 
oom", riep Wim trotsch, omdat hij niet vergeten 
had wat moeder hem gisteren heel den dag had 
ingeprent: Zoodra je oom of tante op Nieuw-
jaarsdag ziet, moet je behoorlijk nieuwjaar 
wenachen. 

„Veel heil en. zegen in 't nieuwe jaar" riep 
Greetje Wim achterna en Janneman hakkelde 
dezelfde woorden. 

Oom plofte Jan in bed, nam eerst Greetje, 
daarna Wim op zijn schouders, om met zijn last 
den heden, ruimen zolder heen en weer te dra-
ven, tot tante riep, dat het nu welletjes was, en 
de kinderen liever naar beneden moesten ko-
men, dan in hun nachtpon op dien kouden zolder 
te blijven. 

Moeder zat zusje te helpen, terwijl ook vader 
naar boven kwam om Greetje naar beneden te 
halen. 

Weldra zaten de kinderen, eerst door Jans 
flink gewasschen en aangekleed, rond de rijk 
voorziene tafel. 

Dat was nog iets heerlijks, zooveel lekkers 
voor je oogen! Koek en krentenbrood en jam en 
kaas. Zij mochten kiezen wat zij hebben wilden, 
en Greetje koos van alles wat, want het was alle-
maal even lekker: 

Oom ging met vader naar de kerk. Wim wilde 
nu liever thuisblijven om met Janneman en 
Greetje in den stal te spelen. Later, toen het 
zonnetje doorkwam, mochten zij naar buiten. 

Moeder stond met zusje voor het raam, toen 
Wim bij de kerstrozen stond. Opeens dacht hij 
aan den gouden ring, die oom verleden week 
bij de kerstrozen gevonden had, den ring waart  
over tante zoo boos was geweest, omdat zij 
dacht dat moeder dien gestolen 

„Moeder", riep hij gelukkig, „moeder, ziet( u 
nu die rozen. Daar heeft oom op Kerstdag den 
ring gevonden." 

Moeders oogen werden vochtig. En wat zag 
Wim toen? Dat tante haar arm om moeders 
hals sloeg en heel bedroefd begon te schreien. 

Dat was toch heelemaal geen reden om te hui-
len, vond Wim, en hij haastte zich naar de 
gang om vlug naar binnen te loopen. 

Jans, de dienstbode. hield hem tegen: „Wel-
ja, denk je dat dat zoo maar gaat bij ons boe-
renmenschen, kleine guit! Blijf jij maar buiten 
spelen hoor. Straks komt er een heeleboel visite 
en dan moet de gang helder en schoon zijn." 

Al heel spoedig, nadat vader en oom uit de 
kerk waren gekomen, kwam de visite. Allereerst 
de groote man, die verleden week, toen Wim en 
Greetje alleen op den langen witten weg liepen. 
hen beidjes bij oom Piet had gebracht. Hij kneep 
Greetje in haar wang en trok plagend Wim aan 
zijn oor. ,,Zoo kleine bengels, zijn jullie er al 
weer. Opnieuw weggeloopen?" 

„Neen baas," antwoordde Wim trotsen en blij. 
,.Oom heeft ons zelf met het wagentje uit de 
stad gehaald". 

„En gisteren is zusje gedoopt", voegde 
Greetje er bij. 

„Zoo zoo", zei de goede buurman tegen oom 
Piet. „Dan is je vrouw zeker de geschiedenis 
met den ring overgestapt". 

„Mijn vrouw heeft zich vergist", antwoordde 
oom Piet heel hard en luid. „Zij heeft er spijt 
genoeg van. We hebben den ring gévonden. Jan-
nemen had hem, zonder te weten wat hij deed, 
met 'n heeleboel andere ringetjes op 'de aarde 
gelegd in een kringetje en zoo werd de gouden 
ring in den grond getrapt. Maar treedt binnen, 
je zult er dadelijk wel meer van hoeren". 

Hét duurde niet lang of de ganeehe kamer zat 
heelemaal vol met boeren en boerinnen, waar-
tussehen verscheidene kinderen: De kleintjes 
speelden in den hoek achter de groote kachel. 
Tante bediende de gasten rijkelijk van koffie en 
oliebollen. Een druk gegons van stemmen roeze-
moesde door de kamer. 

Vader zat met den naasten buurman en oom 
Piet over de preek te praten en de boerinnen 
spraken met tante of moeder ook over de preek. 
of de kinderen of het huishouden. 

Wim en Greetjes moeder keek telkens naar 
tantle's dikke rood gewerkte handen, om tante's 
ringvinger zag zij het smalle gouden bandje. 
tante's trouwring. 

(Slot volgt). 



I , ' (Punch.) 

Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 

Zenuwachtige heer, die in de coupé terugkomt, 
waar hij vermoedt, .dat hij iets heeft laten liggen: 
„Neem me niet kwalijk maar heeft iemand ook een 
pakje gezien?" 

Mevrouw (tegen sallicitemende dienstbode): „Twee 
dingen zijn er, waar ik op sta: eerlijkheid en ge-
hoorzaamheid." 

Dienstbode: sO  maar als u mij nu eens zegt 
dat ik tegen een bezoekster moet zeggen, dat u 
niet thuis bent, als u wiel thuis bent — wat, moet 
ik dan doen?" 

(London Olyinion). St: 
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Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
lloogatenaissan ce. 
DOOR M. HERBERT. 
Vertaald uit het Duitsch door J. H. KUYPER. 
3) 

Hij staande haar aan met groote oogen, hij be-
.greep haar niet goed, zij zeide altijd dingen, waar-
achter een wereld lag, ,die voor hem vreemd was, 
Maar er was iets in die rust, waarmede zij dit zeide, 
die tegen zijn wil, indruk op hem maakte. 

„Vergeef mij, Vittorio., neen, gij zijt werkelijk 
niet zooals andere vrouwen. Gij zijt te goed, te edel 
voor mif!" Hij had een opwelling van waarachtig 
gevoel. Hij nam - here hand en bracht die aan zijne 
lippen in een oegenblik van teedeid. 

In haar naar liefde hongerend hart herleefde 
plotseling de hoop die liefde van haar man te zul-
len winnen. Een volkomen vergeefsehe hoop, die 
toch niet geheel nitgebluscht was. 

,,O, kon ik slechts z66 zijn, dat gij mij liefhadt!" 
'zuchtte zij, en wierp zich aan zijn barst, „alle 

wetenschap, alle kunst, alle weelde zou ik willen 
prijsgeven om uwe liefde te bezitten!" 

Zij beefde van innerlijke ontroering. 
Hare hart.stechtelijks liefde 'had een. °ogenblik de 

creerhand over haar 'waardigheid are trots. Maar bij 
hem was de opwelling van teederheid reeds ver- 
Noelid• 

„Maar mijn liefde hebt ge toch!" zeide. hij glim-
lachend, en streelde haat zacht over de wangen, 
terwijl hij een geeuw onderdrukte. 
• Er Was broederlijke toegenegenheid in zijn lief-

koozing, zonder hartstocht, zonder verlangen. 
Gevoelig als zij was, bemerkte zij dit dadelijk en 

•ij.erbleekerel richtte zij zich op in haar volle lengte. 
Haar gelaat versteende in trots, haar gestalte 

verstarde -hoogmoedig en, stijf. 
• „Ik verlang altijd meer dan het leven-  mij geven 
ken"

' 
 dat is mijn ongeluk!" dacht zij, maar zij zeilde 

niets. Want zij had reeds als kind geleerd van hare 
moeder,. dat die voornaamste deugd der vorsten is 
zelfbeiheerselting en altijd weer zelfbeheersching. 

' ante &Amine: voelde zich onbehaaglijk • te 
••anceel.e2 in het gezelschap zijner ernstige 'leVenage-
zellin, 'die alles zoo zwaar opnam. Het verveelde 
boni en hij stond op en bliadeete in een verlucht 
gebedenboek, dat in zijn naibijheld lag. • . -2,a : Waren de' geheden-'van den Heiligen Fran- 
eigens van Assist • 

tace, quiesee" stond op de bladeljele,' die 
.Ferrente opaloeg. 
' Vit-boa-ia . had deze woorden - onderstreept: 

„Vlucht,- 'zwijg, rust!" Penrante 'lachte. „Dat 
past niet in onzen _heerlijken tijd van strijd en op-
winding, die ons het bloed zoo vurig door de, aderen 

,jaagt en, ons aanspoort tot gepote veroveringen. 
Gijs g+elijltat wel een non, Vittoria! Wanneer zult gij 
ïi eens eindelijk keeten naam het lachende; Vroo-
lijke leven? Ge moest met mij meegaan naar -het 
feest, van den vice-koning, Niemand minder dan 
Leonardo "da Vinci heeft het opmaken en versieren  

der schotels verzorgd en de pantomime voce {le uit-
voering der dansen ontaverpen. Dat wordt een waar 
kunstgenet, Carissima. De triumf van Venus •zal 
worden voorgesteld, Mars en Aphrodite, den roof 
van Helena, en de bevrijding van Andromeda door 
Perseus. De Andromeda moet-  een schoone vrouw 
zijn met echt, ongeverfd, blond haar." 

eNeen, ik zal- niet op het feest komen," zeide 
Vittorio, treuritg. Zij geMelde zich niet sterk genoeg 
om te moeten aanzien, dat haar gemaal haar veron-
achtzaamde om zich af te geven niet koningin Ma-
ria. Bovendien haatte zij de toen.maals 7/00 algemeen 
in zwang zijnde wellustige en seha.amtelooze mytho-
logische voorstellingen. 

„Dus niet!" zeide Fertrante met een spottenden 
glimlach, kuste Vittoria vluchtig op het voorhoorfd, 
floot zijn (hand: en slenterde de kamer uit. Op den 
drempel keierde hij zich nog even oen en zeiche: 

„Vergeet vooral niet de vriendschap met Gilberti 1) 
te onderhouden. Er dreigen aneenigheden met den 
Paus, en dan kan hij' ons wellicht tot veel nut zijn; 
en denk er ook om, dat ge op de komende bruiloft 
in uw volle waardigheid verschijnt. Ik Iaat dit ge-
heel aan uw tact over," 

Vittorio, wenkte toestemmend met de hand. Zij 
was zich hare plichten als gemalin van een voor-
aanstaand politicus en partijleider ten volle bewust; 
bovendien was zij van kind af opgebracht in den 
conversatietoon van hof en diploatatie. Maar de 
schaduw van het pijnlijke, dat zij doorleefd had, 
lag over haar edel voorhoofd. 

Het had Vittoria'is fijngevoelend gemoed gekwetst, 
die snoeverige mededeeling; dat men een man, een 
genie als Leonardo da Vinci, misbruikte voor het 
opmaken van gerechten en het samenstellen van 
dansen! Hoe durfde men de krachten en gaven van 
dit genie zoo te verkwisten! 

Men had hem met diepsten eerbied moeten ver-
eeren en inplaitta daarvan liet men hem het werk 
doen van een kok en van een balletmeester! 

Och, de rijpe geesten hebben nooit in rijpe tijden 
geleef.d! Maar•  zij hebben wel het schoone en 
kostelijke -van hun tijd gekend en liefgehad en dit 
deed ook Vittoria Colonne. 

* • 

Er zijn weinig mensehen, die zich den geest van 
dien tijd, waarin zij leven, ten volle bewust zijn. 
De meesten staan met hun eigen, dikwijls minder-
waardige; hartstochten 'en belangen te zeer midden 
in den maalstréom van hun dagen dan dat zij tot 
rustig nadenken en beschouwen zouden kunnen 
komen, 

Vittorio. Colonne echter, die zulk een vooraan-
staande plaats in het leven innam en die behoorde 
tot een geslacht, dat in den partij-strijd van den 
toemnaligen tijd altijd een beslissende positie had 
ingenomen, had meermalen gedronken uit den beker 
Van den tijdgeest, en •was teruggedeinsde voor de 
vreeselijke .geastesverw.aering, die ziek had meester 
gemankt .van de op culteurgebied zoo hoogstaande 
toenmalige menechheid. 

Zowel van adel • als geestelijkheid, zoowel van 
patriciërs als het gewime volk, van allen scheen 

,een bedwelmende roes zich te hebben meester ge-
maakt. 

Immers het was een tijd van buitengewone ge-
beurtenissen van groote krachtsontwikkeling, van 
geweldige daden, van Tvreeselijke hebzucht, van °n-

oord zedelijk kwaad, Maar ook van heldhaftige 
engden en boetedoeningen. 
`Reeds stond Italië op het toppunt zijner • bescha-

ving. 

Bet zonnelied van den, heiligen Franciscus ,had 
met zijn licht reeds het land bestraald'. Dante had 
zijn onsterfelijke gedichten in de annalen der ge-
schiedenis neergeschreven, . Petarcials Bonnetten 
leefden in aller harten en op aller lippen, Tizien 
Leonardo da Vinci,Raphaël en Michel Angela had-
dien 

 
hun voet "reeds gezet. binnen het gebied van 

hun onsterfelijken roem. Italië was - het 'geestelijk 
middelpunt der wereld,. 

Maar de overdaad en de slechtheid van P,2116 
Alerander VI en van zijne familieleden hadden de 
Christelijke zielen verward en verschrikt. • 

De ontzaglijke stem van Giralomo Savonarola 
had zich verheven. De fanatieke en geestdriftige 
monnik van San Mhzeo had de afbeeldingen van 
heideniche zinnenlust en wellustige verleiding, de 
geheele vern-roanming van het Carneval van Flo-
Tence op dien brrandstapel geworpen, hij had de waar-
heid ontdaan ven alle zachtheid en schoonheid, en 
haar „Ménétekel" over de wereld uitgedonderd. Het 
was. een stem, die niemand, die haar eens gehoord 
had, weer kon vergeten, en Vittoria Colonne had 
die stem gehoord. Juist op den overgangsleeftijid van 
kind tot vrouw, den leeftijd, waarop de indrukken 
het sterkste inwerken, had de roep tot boete en 
bekeering'haar oor bereikt. Zij had het onvergete-
lijke, ontroerende °ogenblik anedegemaakt, waarop 
Savonarola het volk van Florence uit den dood tot 
het leven terugriep. Het oogeublik waarop dit hoog-
begaafde, licht-zinnige volk, dat wel in de gebrui-
ken van het heidendom verstrikt was, maar toch 
voor het Cheistelijk geloof, en voor het ideëele in 
zoo hooge mate ontvankelijk was, — op de..knieën 
-viel, die handen wrong, en neergebogen in diepen 
'rouw ziel' bekeerde tot den Heere zijn God. Hoe zou 
Vittorio. Colonne, de diep-voelende en logisch-den-
kende vrouw, na het doorleven van zulke °ogenblik-
ken nog kunnen meedrijven op den stroom van 
ijdelheid en holle weelde? Hoe zou zij die geweldige 
prediking tot bekeering der ziel hebben kunnen ver-
geten? Neen, dit was voor iemand als Vittoria 
Colonna niet mogelijk ,geweest. Maar, zij was nog 
jong, en die drang naar levensvreugde en liefde 
leefden nog sterk in haar, het rechte evenwicht 
was nog niet gevonden de beslissende grens nog 
niet overschreden. Vittarida iColonna leed, zwak 
alleen ,repte, edele en diepe naturen lijden kunnen, 
Zij streed om het leven, zoons de sterken. strijden. 

Wat helpt alle spitsvondige sedeneering? 
Het ligt in de natuur van dien mensch te ver-

langen naar geluk, te haken naar liefde, alsof. hel 
zijn recht walm. De aloude strijd tussehen de na-
tuurwet ende eeuwige wet. Die uwen, 'neen die jaren 
van strijd, komen voor alle menschen en voor de 
sterkere naturen is die strijd het moeilijkst. 

(Wordt virvolai). 

•-• 
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De eerste dag, de vreugdedag! 
(Slot). 

Toen Jans de gasten voor den tweeden keer 
bediend had, en ook de kinderen smulden van 
de fijne oliebollen, stond tante op. Haar gezicht 
was heel bleek in de omlijsting van de boeren-
muts en haar handen beefden. 

„Vrienden", zei ze, „goede buren, ik moet! iets 
heel ergs goedmaken op dezen dag. Jelui weet 
wel, dat ik in den zomer mijn gouden ring kwijt 
was". en hier hakkelde tante, „ik schaam me 
om het te zeggen, de buren weten wel dat ik 
mijn schoonzuster de schuld gaf". 

Hier begon tante zoo te schreien, dati de kin-
deren ervan schrokken en Janneman, die niets 
van moeders woorden begreep, hij was nog veel 
te klein, zich dicht tegen moeder aannestelde. 

„Goede buren", nam oom het woord van haar 
over, „laat mij 't vertellen. Mijn vrouw heeft 
spijt genoeg, dat zij smalend tegen de een en de 
ander gezegd heeft: „Mijn schoonzuster zal 't 
wel gedaan hebben." Wij vonden den ring terug 
op den eersten Kerstdag, en nu wil mijn vrouw 
onze goede eerlijke schoonzuster openlijk om 
vergeving vragen". 

Wim en Greetje, nog met den vetten oliebol 
in de hand, wisten werkelijk op dit oogenblik 
niet wat er nu aan moeder en tante scheelde. 
Zij zaten allebei om 't hardst te schreien. 

„Kom", begon oom weer, „laten wij op dezen 
dag blij en verheugd zijn. Wij gelooven immers 
dat de Heere al onze zonden vergeven wil, en 
wij zijn van harte van plan alles goed te ma-
ken bij onzen broeder en onze zuster". 

„Wie openlijk kwaad gesproken heeft, moet 
het ook openlijk herroepen", zei tante door hare 
tranen heen. 

Moeder kon niet spreken van blijde dank 
baarheid, maar vader nam nu heel ernstig het 
woord. Hij bedankte tante, omdat zij tegen al 
de menschen gezegd had: mijn zuster is geen 
dievegge. Samen met zijn vrouw had hij dik-
wijls den Heere gebeden om de verdwijning van 
den ring op te helderen. Nu verhoorde God hun 
gebed en daar wij allen zondaars voor den Heere 
waren, behoefden wij allen vergeving van God. - 

Die wil de Heere schenken, wanneer wij Hem 
er ootmoedig om vroegen, en daarom stelde 
vader voor het mooie vets te zingen uit 
Psalm 103: 

Looft Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, 
Hoe-  :;el het zij, genadig wil vergeven, 
Uw krankheên kent en liefderijk geneest, 

van 't verderf uw leven wil verschoonen, 
Met goedheid en barmhartigheid u kronen, 
Die in den nood uw Redder is geweest. 

Oom speelde op het orgel en heel het gezel-
schap zong mee met krachtige stemmen. 

Daarna vertrokken de buren en de vrienden, 
bleven oom en tante met vader en moeder alleen. 
Want Jans ging in het boenhok al de gebruikte 
kopjes afwasschen en de kinderen mochten weer 
tot etenstijd spelen in den stal. 

Wat er precies tusschen de groote menschen 
besproken was, wisten Wim en Greetje niet, wel 
verraste hen voor het avond werd de vraag van 
Oom Piet : „Zeg jongelui, wat zonen jullie er  

van zeggen als je hier op de boerderij kan ko-
men wonen?" 

„ij oom, heerlijk, heerlijk", juichte Wim en 
Greetje sprong van blijdschap aan ooms hand. 

„Nu, dan zullen wij in ons groote, groote boe-
renhuis een paar kamers voor jelui inruimen en 
dan kan je vader • oom helpen in het werk op de 
boerderij". . 

De eerste dag van het jaar werd een vreugde-
dag voor het heele gezin, dat in.de stad zulk een 
klein armelijk huisje bewoonde. Vader vond het 
zoo heerlijk om naar buiten te kunnen gaan waar 
zijn zieke longen misschien geheel genezen zou-
den. Moeder overlei hoeveel beter het wiegekindje 
groeien zou in het frissche buitenhuis als in het 
benauwde kamertje in de smalle straat. 

Maar niemand juichte en zong zoo blijde als 
Wim, de kleine baas, die verleden week zonder 
moeders weten uit de stad naar de boerderij was 
geloopen om tante's ring te zoeken. 

„Moeder, moeder", jubelde hij. „Ik ben zoo blij, 
ik ben zoo blij." 

Moeder lachte, streelde haar jongen over zijn 
bol. „Weet je wel, dat wij op Kerstmorgen tot 
den Heere gebeden hebben", vroeg zij lief. „La 
ten wij Hem nu bedanken, omdat hij den eersten 
dag van het jaar, tot een vreugdedag heeft ge-
maakt. 

Cornelius Musius of Muis. 
Naast de martelaren van Goedrum vereeren de 

Roomschen ook den martelaar Cornelius Musius. 
Wanneer wij, Protestanten, alle martelaren moes-

ten vereeren, die in den zweren vrijheidskamp als 
slachtoffers van Roomsdhe godsdiensthaat gevallen 
zijn, zou het getal zeker in de duizenden loopen. 

Godsdiensthaat is iets geweldigs, van welken kant 
hij ook komt. Onzen medemensch haten is altijd 
zonde. God gebiedt ons zelfs onze vijanden lief te 
hebben, al moeten wij de zonde haten en schuwen. 

Het is echter volstrekt geen godsdiensthaat van 
protestantsche zijde, die den eerwaarden priester 
Cornlius Musius zulk een gruwzamen dood sterven 
deed. 

Het was als „landverrader" en onder beschuldi-
ging dat hij den Prins had willen vergiftigen dat 
die wreede Lumey v. d. Marck Musius op zijn vlucht 
uit Delft gevangen nam. 

Musius werd in 1503 te Delft geboren uit eene 
Vlaardingsche familie, Hij studeerde te Leuven de 
Aristotelische wijsbegeerte bij Latijnsche en Griek-
sche taal. Later bezocht hij de hoogescholen te 
Parijs en te Poitiers. Teruggekeerd in zijn geboor-
testad werd hij tot priester gewijd en kreeg hij de 
aanstelling van Biechtvader der Kloostervrouwen 
van St. Aagt. Vijf en dertig jaren lang bekleedde 
Musius het ambt van nonnenpater en leefde hij 
als een zeer gezien priester in Delft om zijn ,,meer 
dan middelbare geleerdheid, dichterlijken geest, ge-
regeld gedrag en afkeerigheid van allen bitteren 
ijver in den godsdienst." 

Zijn Doorluchtigheid Willem I, Prins van Oranje, 
hield Musius in bijzondere waarde, een voorkeur, 
die voor Musius noodlottig werd. 

In 1572 had de Prins zijn intrek genomen in 
't St. Aagtenklooster te Delft en nam hij den biecht-
vader der nonnen in Zijne bijzondere bescherming. 
Willem I verbood Musius, zeker om zijn eigen vei-
ligheid:, Delft te verlaten. 't Schijnt echter dat 
Musius toch onheil vreesde van 's Prinsen krijgs-
volk, of ook wel eenige onaangenaamheden onder-
vonden heeft. Misschien ergerde hem, den vromen 
priester, ook wel den Gereformeerden toon, die in 
's Prinsen gevolg heerschte. In ieder geval, Musius 
overtrad 's Prinsen verbod en vluchtte, een feit, 
waarover de Prins, in den Haag aan tafel zittend, 
zijn ongenoegen toonde. De Graaf v. d. Marck, 's 
Prinsen stadhouder, dit hoorend, bood aan, den uit-
geweken priester te achterhalen. Alreecle was 
Musius gepakt door een troep zwervend volle V. d. 
Merck „bevrijdde" den priester uit de banden der 
soldaten, die meest allen een persoonlijke rekening 
met den priester hadden te vereffenen. Zoeveel  

mensehen liepen er berooid en beroofd en ver-
jaagd uit hun haardsteden rond in dien rampzali-
gen tijd? 

V. d. Marck. volbracht 's Prinsen bevel niet om 
Musius naar Delft terug te brengen, doch voerde 
den priester naar Leiden in het huis van een „eer-
lijken burger". 

Daar werd Musius in tegenwoordigheid van twee 
gemachtigden van v. d. Marck en den predikant door 
den Scherprechter vreeselijk gepijnigd, waartegen 
de vrouw des huizes, ontzet, protesteerde. Zulks 
mocht niet plaats hebben in een particulier huis. 
Voor zulke pijnigingen bestond de gevangenis. 

Lumey stoorde zich niet aan dit protest. Zij 
goten den geestelijke water in de keel, knelden zijn 
lichaam met koorden, martelden den ongelukkige 
op de onzegbaarste manier. 

Toen de gruwelijkste 'pijnen den onschuldige de 
bekentenis niet ontwringen konden, dat hij den 
Prins had willen vergiftigen en hem er ook niet toe 
brachten te verraden waar de schatten van het St. 
Aagtenkloo.ster geborgen werden, sleurde men den 
ten .doode gepijnigde naar den Blaren Steen en 
hing hem op, zoo onachtzaam, dat eerst oenige uren 
later de dood intrad. 

De afgezant van den Prins, die het bevel bracht 
om Musius onmiddellijk los te laten, kwam te laat. 
V. d. M.arek, die vermoedde dat de Prins Musius' 
gevangenneming afkeurde, hield de poorten van 
Leiden voor 's Prinsen bode gesloten tot de ellen-: 
dáge den geest gegeven had. Het doode lichaam 
Werd den volgenden dag gruwelijk verminkt, zelfs 
de reuzel werd uit het lijf gesneden, ter bespotting 
van den ,vetten priester". 

De dolde Lumey ontkwam zijn straf niet. Wiel 
niet dadelijk, doch heel spoedig werd Lumey op-
gesloten in het kasteel Honiggen, bij Rotterdam. 
De Prins benoemde Dirok Volkerts Coornhert ten 
einde een ondier.zoek in te stellen naar Lumey's 
„onduldbare knevelarijen in Kennemerland" en ook 
naar de euveldaad met Musius. 

Graaf Lumey v. d. Merck had zich door zijn 
dolle ruwheid „cle algemeene verfoeiïng op den hals 
gehaald". 

Musius kreeg eene eervolle begrafenis. De pri-
ores van het adellijk stift, de Leeuwenhorst, kreeg 
met „veel bidden" en voor „groot geld" lIvInSius 
lichaam om het te begraven. 

Wáár is niet zeker, De een zegt: Musius rust in het graf van Johanna v. d. Does in het koor 
der kerk; den ander beweert: hij ligt aan de Noord-
zijde ven het St. Pieterskerkhof te Leiden. 

Musius zinspreuk was: Niets buiten Gods wil. 
Niets zonder Christus. 

Wij hopen dat Christus' gerechtigheid dezen 
priester tot in de 'doodsure heeft gesterkt. De R.K. 
Kerk verklaarde Musius heilig. 

'n Grapje. 
DE HOOFDZAAK. 

Jan: „Weet je dat de oude weg langs het Park 
niet meer bereden mag worden?" 

Voerman: ,,Jawel, ik weet 't; maar 't is de 
vraag of het peerd 't 66k weet!" 

Uw kind 
laat gij natuurlijk totograteeren bij 

ATELIER NIESTADT 
Oude Binnenweg 54, Rotterdam. 

Specialiteit in Kinder-opnamen. 
6 Briefkaarten bruin F1. 2.—. 

Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna 
Breevoort. 
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Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 
DE GANS, DIE NIET KON OF NIET 

wou LEGGEN. 

— „Wat rook jij toch lange sigaren, zeg!" 
— „Ja, ik rookte zoawat twaalf gewone sigaren 

per dag, maar mijn dokter schreef me voor, dat 
ik er niet meer dan vijf mocht roeken, daarom 
koop ik nu zulke lange." 

(London Opinion). 

Laun „Het beest kan geen gouden eieren 
leggen, als het niet een flink lang moratorium 
krijgt." 

Poinearé: elk zeg dat het wel kan! En een gans 
die kan leggen en niet wil, Moet aren lat- > n leggen —
zelfs al moet ik ze den nek omdraaien!" 

(Punch.) 

Liefhebbende Moeder: „Op school zijn er wel eens 
onaardige jongetjes, die lachen tegen meisjes en swe 
lachen die meisjes terug — ik hoop dat mijn klein 
meisje dat niet zal doen." 

Het Meisje: „Dtat doe ik nooit ~der; ik steek 
altijd mijn tong togen ze uit." 

(London Opinion). 

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 
Vertaald uit het Duitsch door J. H. KUYPER 
4) 

Vittoria Colonna had zeker nooit vermoed, dat 
ook zij haar aandeel in dien strijd zou hebben, Zij 
had gedacht, dat men des levens hoogten eerst be-
klimmen en later weer afdalen kon als een rustig 
en gestadig wandelaar. In haar boezem klopte ech-
ter het vurige hart van het geslacht der Golonna's, 
en toen haar sluimerend zelfbewustzijn ontwaakte, 
sprak dit hart lulde, niettegensta.ande de strenge 
handen der conventie, die haar opvoeding ver-
eischte. Stomme, werkelooze onderwerping was geen 
karaktertrek der Colonna's geweest. 

Vittoria welde met alle haam ten dienste staande 
middelen worstelen om de liefde van haar gemaal. 
En daarom zette zij zich ook nu neder en schreef een 
brief aan een beroemd kleeding-kunstenaar te Rome 
en verzocht hem het schoonste en kunstvolste ge-
waad te ontwerpen, dat voor goud te krijgen was. 
Op het schitterende bruiloftsfeest van prinses Bora, 
dochter van Tsnbella van Arragon, met Koning 
Sigismund van Polen, wilde Vittoria in dit nieuwe 
gewaad van glanzende schoonheid verschijnen. 

Nadat Vittoria dezen brief geschreven had, stond 
zij op en trad aan liet venster 

Diep beneden haar lag de zee als blauw ~me 
Tot die zee keerde zich altijd weer haar oproerig 
hart. Het aanschouwen van die machtig wijde uit-
gestrektheid kalmeerde haar moer dan iets anders. 
Vittoria bezat een schoon mythologisch schilderstuk, 
voorstellende een tafereel uit de Elias van Home- 
✓us. Thees rijst in dien nacht uit de diepten der zee 
op Pm haar geliefden zoon, den treurenden Achi/-
lis te troosten. Dit schilderij was voor Vitbania een 
zinnebeeld van de gepote genezende kracht die in 
de zee verborgen lag, Ook nu hoopte zij, dat het 
haar kalm en rustig zou maken als zij haar blik 
vestigde op de zee, op die eeuwige beweging in 
rust, die wateren, die telkens, uit de diepte stijgen 
en weer in die diepte verdwijnen, evenals de dagen 
der menschen en het leven der geslachten. 

Daarin lag een {grapte, moederlijke troost. 
Zij wilde naar den tuin van de villa afdalen om 

beter, te genieten van het uitzicht op de zee, om 
al luisterend paar het eeuwig-ruischen van de gol-
ven en in den klank van haar geweldige melodie 
haar innerlijke evenwicht te herwinnen. 

Toen zij over de marmeren steenei van de lange 
gang wandelde en langs de nissen van rood por-
phiersiteen, waarin goden-beerden van wit marmer  

schitterden, zag zij voor een der boogvensters op 
een voetbankje in elkaar igehurekt Marco zitten, den 
lievelingsnar van Ferrante, de zelfde over wien de 
Koningin Maria in haar blief geschreven had. Hij 
was reeds niet jong meer. Zijn magere, beenige 
gestalte was gekleed in een zijden gewaad van twee 
kieuwen, de linkerhelft roze en de irechterhelft green. 
Hij droeg een narrenkap met bellen en aan zijn 
puntschoenen hingen ook gouden belletjes. Dit ge-
waad van vinoolijke schittering vormde een lach-
wekkende tegenstelling met den persoon van den 
man, die het {droeg. Want Marco's gemicht had 
diepe rimpels en was afstootend leelijk en zijn 
mond droeg een spotachtige uitclukking; maar hij 
kon schrander glimlachen, en zijne oogen had-
den een uitdrukking van rijke levenservaring. 

Dicht tegen den nar aangeleund lag ,een oude 
kale aap. Marco had dezen aap tam gemaakt en 
vriendschap met hem gesloten. 

Marco en de aap lagen beide te luieren in de 
zon, beiden zagen er mistroostig en boos uit. 

Boba, de aap, was een echte booswicht,. vol stre-
ken. gij,  stal, hij beet, hij krabde. 1E ij' was bru-
taal en lastig. 

Grootheid en maicht maakten niet den minsten 
indruk op hem. Zijn laatste sehelmstuk had hem 
bijna het leven gekost. Hij had zich Ferrantes 
gouden sabel aangegespt en was zoo op het dak 
gaan wandelen. Ferrante was woedend geworden 
want met zijn wapenen liet hij niet spelen. Hij 
wilde den aap laten diaoden. 

Maar Marco redde Beha het leven. 
„Die aap. of mij, ge moet kiezen, heer," zeide hij. 
Toen liet Ferrante den aap los. Marco was in. 

staat te doen wat hij zeide en Ferrante wilde den 
nat niet missen. 

De aap hield van Vittoria, want zij voerde hem 
dintiven, zijn lievelingtseten. Hij{ snorde zacht en 
tevreden zoo dikwijls zij langs kwam, ja, zij mocht 
hem zelfs over zijn kop aaien net als Marco deed. 

Vittoria was altijd goed voer Manco geweest. 
Zij had medelijden niet het {geslacht van geeP-

penmakers en narren, die vreemde uitwassen van 
dien tijd, die slechts voor halve menschen golden, 
die men sloeg en bespotte, met wie men speelde 
of die men plaagde, naardat de stemming van den 
meester was. En toch dachten zij dikwijls dieper 
na clan de meesten uit hun omgeving en zij hadden 
het recht alles ongehinderd te zeggen wat zij 
dachten. 

„Scheelt er iets aan Marco?" vroeg Vittoria. „Gij 
ziet er niet goed uit." 

Van onder zij» borstelige wenkbrauwen, die hem 
het aanzien van een uil gaven, wierp de nar haar 
een wilden blik toe. Maar onder den invloed van 
de zachte, goede oogen van zijn meesteres, ontspan-
den zijne trekken zich. 

„Wat zou mij schelen, edele vrouwe, daar ik 
niets te verbergen heb?" vroeg hij op de grappige 
wijze die hij zich in den loop der jaren had aan-
gewend. 

„Hoe bedoelt gij dat, Marco?" 
,,Nu, ik behoor tot de menschen die niets te ver-

liezen en niets te winnen hebben. Ik tracht niet 
te gelooven wat ik niet gekeven kan, noch te weten 
wat een eeuwig raadsel blijven zal. Omdat ik nie-
mand lief heb, kan niemand mijn liefde Tooven. 
Omdat ik geen wensch of begeerte heb, behoef ik 
nooit te liegen. Omdat ik de menschen veracht, haat 
ik ze niet, en ken ik geen jalousie. Omdat ik van  

kindaf geslagen ben, doet slaan mij geen pijn meer. 
Omdat ik veel gezien heb, zie ik de domheden van 
anderen en kan lachen als anderen weenen." 

,,Gij spreekt als een koel, beredeneerd philosoof, 
Marco. Maar ge zegt nooit wat ge denkt," hernam 
Vittoria. 

Marco lachte: „Uwe hoogheid heeft gelijk. De 
menschen zijn het niet waard op waarheid vergast 
te warden, want dit is een bovenaarclsch voedsel, 
igodenspijs. Machiavelli is mijn heilige. Ik dacht 
juist aan zijn groote wijsheid toen hij gezegd heeft: 
„Het leelijke op aarde is niet zorg of krankheid, 
niet armoede en kommer, maar verveling." 

,,Het leven is zoo ,grenzenloos vervelend, edel': 
vrouw. God beware uwe hoogheid er voor om zak 
een bekentenis te moeten afleggen." 

Toen Marco dit zeide, gleed een uitdrukking van 
zós5 nameloos lijden over het gelaat van Vittoria, 
als hij nog nooit op eenig gelaat gezien had, en 
plotseling viel hij voor haar op de knieën en bracht 
den zoom van haar kleed aan zijn lippen. 

„Vervloekt zij de mond, die u smart veroorzaakt.' 
zeide hij. 

Vittoria glimlachte tegen (hem. 
"Hoe kunt gij het helpen,dat ge meer opmerkt 

dan anderen?" vroeg zij, terwijl zij het beven harer 
lippen onder een glimlach trachtte te verbergen. 
Dit zeggende schreed zij voort de marmeren gaai  
door. Het hoofd hoog opgericht, zoodat haar lang 
slepend gewaad haar meer scheen te dragen dan 
dat zij het droeg. Voor den armen Marco, die haai 
naoogde was zij meer dan een gewoon mensen, 
iemand uit een andere, betere wereld. 

,,Als er ooit een heilige vrouw op aarde geleefd 
heeft, dan is zij het," dacht Marco. ,,,Mater wie 
weet dat? En wie belemmert er zich om ? Hoe 
weinig zeggen de verzen die vleiers en geleerden 
op haar maken iets •van haar werkelijke leven! 
Zelfs de wijze Ariosto slaat den bal mis. Want 
een me:asch is slechts wat hij' innerlijk doorleeft 
En wat zij innerlijk doorleeft, daarvan vermoeden 
zij geen van allen iets, die menschen, die alleen ver 
vuld zijn van zichzelf. De beste onder ons wandelen 
rond op aarde, zonder dat hun medemenachen hen 
kennen of kennen willen. 

giet is onaangenaam zich voor anderen te schamen. 
Weinigen hebben de deugd lief, want voor de 

meesten is zij slechts een te glad gepolijste spiegel." 
Marco bleef nog een oogenblik in de gang, ffle 

stil en leeg was, en keek uit het venster naar be-
neden op het terras van den tuin, waar tueschen de 
donkere cypressen af en toe de slanke gestalte 
zijner meesteres zichtbaar werd. 

(Wordt vervolgd). 

KLEERMAKERIJ GRAYESTEI1N & v. d. Pa 
v./h. LEDEBOER & ZOON. 

VISCHSTEEG 8 :: ROTTERDAM, 
Telefoon 1483. 
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dan 125, máét de deeler wel 124 zijn. 
wordt dus nu: 

(2)  deeler 
P24 \ 

deeltal quotiënt 
97809 

(3)  
(1) J. 

( 

(4 en 5) . (2) . . 

deeling 
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Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna 
Breevoort. 

Jantje op reis. 

Jan gaat op reis met vader, 
Wat is ons Jantje blij. 
Pa draagt den grootten koffer 
En nog een pakje er bij. 
Zij gaan naar oude grootmoe, 
Ginds in de verre stad, 
Die o zulk prachtig speelgoed 
Voor Jan gezonden had. 

Moe bakte lekkre koekjes 
En ,sdllikte ze in een doos. 
Jan mag ze grootinoe geven, 
Dat duurt nog wel een poos, 
Eerst rijdt Jan in een wagen, 
Die o zoo berd kan gaan, 
Totdat de trein al paffend 
In 't station blijft staan. 

Dan stappen zij de stad door, 
Jan's vader weet den weg, 
Naar lieve grootmoe henen, 
Is dat niet prettig, zeg? 

 

ONS STERCLUBJE E*9 
De moeilijke som heeft menigeen heel wat hoofd-

brekens gekost. 'k Blad heusch niet gedacht, dat 
zooveed 'kinderen zoo iets moeilijks aankonden. 
Verscheidenen ontvingen dan ook hulp van vader 
of broer. 

Een juiste oplossing kwam in van: Zilverschoon, 
Jong Nederland, H. D., Rosalia, De Jonge Frieso 
Atlanta, D. C. de W., De Jonge Twrnster, Toren-
wachter, Buitenmeisje, Typograaf, Pennelikker, J. K., 
Viooltje, Edipus, Heidebloempje. Niet goed waren 
de oplossingen van: Jopie Min, De groots Beer, 
H. D., Leergraag, Hollandsche Jongen, Een van 
de vier. Heideldoempje zond een brief, zoo prach- 
tig geschreven, dat je het in een lijstje zetten 
zou. De volgenden hadden, evenals de boevenstaan-
den, de twee raadsels goed: J. M., Het Kuifje, 
C. 0., Blondina, S. L., Zeeman, C. 0., De kleine 
David, Christine, M. M. H., Dikkie Bigman 
Asschepoester, Roodkapje, E. J., Wildebras, Het 
dorpskind, Krullebol, E. de J., Lenteroosje, De 
schoolmeester, P. B., Heidebloempje 11, Torenlicht, 
Robbedoes. .Rozenknopje moet ons verlaten. Het is 
heel je bent zoo'n ouderwetsch klantje. 

Bijna al onze oude Sterclubleden zijn van ons 
heengegaan. Omdat de alleroudste mi ook afscheid 
neemt, geef ik hier haar briefje gedeeltelijk. 

Ik ben nu zoowat de oudste, hè? Weet u nog, dat 
we begonnen met Pimmejood, Wensje en het Wee- 

zensterretje? Ik krijg het nu te druk, ik word met 
October al 18 jaar. Ik heb in die jaren verschillende 
namen gehad, hè. Eerst Robbedoes,toen Moeders 
hulp en de laatste 2% jaar Kantarbediendee 
tante, u groet zeker alle Sterclubleden wel van mij, 
hè? Vooral het Weezensterretje (niet 2, maar alle-
maal). Als ik een goeie bui heb schrijf ik hun eens. 

Kantoorbediende. 

M. M, H. te C. a. d. IJ. sloot 2 plakzegels en 
een 3i cents postzegel in. Zijn die er in vergissing 
ingekomen zus? Of waarvoor is die 20174 cent? 

Nu geef ik de beredeneerde oplossing van de som, 
die ik te kraniger vind omdat De Jonge Fries, mal 
14 jaar, niet 'veel tijd heeft, omdat hij op het land 
weerkt. 

hier volgt zij mi nog eens zooals zij in ,,Ster" 
no. 2 stond. 

dealer 

(1) 

0 

Het quotiënt is nu zonder veel moeite te be-
rekenen, 7 maal den deeler geeft een product van 
drie cijfers (bij 2). Dit wordt afgetrokken van een 
getal van drie cijfers en dan blijft er ook nog een 
getal van drie cijefm over. Hier wordt weer 1 
cijfer uit het deeltal bijgehaald, zoodat er nu een 
getal van vier cijfers ontstaat. Hier wordt weer 
een product van 3 cijfers afgetrokken en dan blijft 
er nog een getal van slechts 2 'cijfers over. Dit 
product (bij ) is dus minstens 1 maal den dealer 
groottes- als het vorige, dat 7 maal den deeler was 
(bij 2), want daar bleef een getal van 3 cijfers 
over, terwijl een podruct van 3 cijfers (7 X den 
deeler) van een getal van drie cijfers werd afge-
trokken. Doch het product, dat het late cijfer in 
het quotiënt vormde (bij 1), was een getal van 4 
cijfers en moet dus weer minstens 1 maal den 
deeler grootse zijn als dat van zooeven, dat min-
stens 1 maal den deeler meer was als 7 maal den 
deeler. Dit product is dus minstens 2 maal den 
deeler grooter dan 7 maal den deeler en dus min-
stens 9 maal den dealer. Doch daar 9 het hoogste 
cijfer is dat in een quotiënt van een deeling in het 
tientallige stelsel kan 'voorkomen, moet dit product 
wel 9 maal den deeler zijn (bij 1) en het vorige, 
dat minstens 1 maal den deeler meer was dan 7 
maal den deeler (bij 3), moet wel 8 maal den 
deeler zijn. 

(liet eerste cijfer uit het quotiënt is dus een 9, 
het tweede is een 7 .en het derde is dus een 8. 
Acht maal den deeler wordt (bij 3) afgetrokken 
van een getal van 4 cijfers. Dan blijft er nog een 
getal van 2 cijfers over. Hierbij wordt dan een cijfer 
uit het deeltal gevoegd, doch dan kan er blijkbaar 
nog niet 1 maal den deeler van afgetrokken worden, 
'want er wordt naeg een cijfer uit het deeltal bij-
gevoegd. Het vierde cijfer van het quotiënt, is dus 
een nul. Als er dan neg een cijfer bijgevoegd is, 
dan is het een getal van 4 cijfers. Hier wordt ook 
een getal van 4 cijfers afgetrokken (bij 4 en 5) 
en er blijft niets over. Acht maal den deeler is een 
getal van 3 cijfers. Hier moet dus een getal van 
9 maal den deeler (9 maal den deeler is een getal 
van 4 cijfers) afgetrokken zijn (bij 4 en 5). Het 
vijfde of laatste cijfer van het quotiënt is dus een 
een negen. Het gehéele quotiënt van deze deeling 
is dus 97809. Men kan deze deelsom nu dus als 
volgt zetten: 

   

deeltal 
• . 

    

quotiënt 
( 97809 , 

       

             

             

             

   

(3) • • 

     

        

  

(4 en 5) . 

      

        

0 

    

Maar nu moet ik, zal ik het deeltal krijgen, den 
deeler nog zoeken. Die heeft mij eerst veel moeite 
gekost. De deeler is een getal van 3 cijfers en dus 
minstens 100. Acht maal den deeler is ook een 
getal van 3 cijfers en dus is de deeler Minder dan  

125, want 8 X 125 = 1000, het welk een getal 
van 4 cijfers is. Negen maal den deeler is een 
getal van 4 cijfers en dus is de deeler méér dan 
111, want 9 X 111 = 999, hetwelk een getal van 
3 cijfers is. De deeler ligt dus tussehen 111 en 125. 
Negen maal den deeler is dus nooit minder dan 
9 X 112 r= 1008 en nooit meer dan 9 X 124 = 
1116. Als men dan ook 8 • maal den deeler aftrekt 
(bij 3) /van een getal van 4 cijfers, kan er nooit 
meer overblijven dan 11 en nooit minder dan 10. 
(Er komen nl. later nog 2 cijfers van het deeltal 
achter 11 of 10, zoodat het een getal van 4 cijfers 
wordt.) 

Daar er dan nooit meer overblijven kan dan 11 
is 8 maal den deeler, dat (bij 3) afgetoklsen wordt 
van een getal van 4 cijfers, nooit minder dan1000 
— 11 = 989. Deelt men nu 989 door 8, dan ver-
krijgt men 123%, hetwelk, daar de deeler geen 
gemengd getal is, de deeler niet is. En daar nu de 
deeler méér is dan 123 (of 123%) en minder is 

... De 

(4 en 5) : 
0 

Nu kan men 'verder op 2 manieren handelen. 
Men kan dadelijk 97809 niet 124 vermenigvuldigen 
en z66 het deeltal vinden (want het product van 
deeler en quotiënt vermeerderd met de rest (die 
hier 0 is) = deeltal), maar men kan ook eerst 9 
maal den deeler nemen en dat product hij 4 en 5 
plaatsen enz., en dan z66 het deeltal berekenen. 
Daarbij moet men telkens de »aangehaalde" cijfers 
in het deeltal plaatsen. Ik zal nu de verdere be-
rekening maar niet vertellen, maar dadelijk de deel-
som volledig opschrijven. Zij• is dan aldus: 

deeler deeltal quotiënt 
124\12128316 97809 
(1)/1116! 

968 
(2) 868  

1003 
(3) 992  

1116 
(4 en 5) 1116 

0 

Het product van deeler en quotiënt (dus het 
deeltal) was 12128316. De verdere berekening kunt 
u zelf nagaan. 

Nu zal tante deze oplossing wel verbazend lang 
vinden, maar ik hoop dat tante het mij maar niet 
kwalijk zal nemen. De deelsom zenden zooals zij 
hier staat en zonder een verklaring (kon toch ook 
niet best. De getallen had ik, toen ik er mee begon, 
al gauw, bijna op goed,  geluk, gevonden. De verkla-
ring, de beredenering eláár heb ik veel meer moeite 
mee 'gehad. Ik heb ze echter beide zonder hulp 
gevonden. 

De goede oplossing voor de raadsels waren: 
Karmijn en Polsstok. 

Prijswinners: Voor de som: DE JONGE FRIES 
te Ee bij Dokkum. 

Voor de raadsels: HEIDEBLOEMPJE te Rotter-
dam (ook al om het mooie schrift), en BLONDINA. 
te Stootos, op de grens van Friesland en Groningen. 

Nieuwe Raadsels. 
1. Ik ben een gedeelte van een geheel. Sla mijn 

kop er af en ik ben een kleedingstuk. 
2. Ik ben een plaats in Gelderland en ook een 

zeedier. 

Oplossingen worden ingewacht véér of op 23 
Februari aan het adres van tante Johanna, p.a. 
Drukkerij „Libertas", Goudsche Singel 103-111, 
Rotterdam 

Briefaarten zijn ook goed. Maar beslist opgave 
van naam, leeftijd, schuilnaam. en woonplaats. 

deeltat quotiënt 

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut
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Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 
EEN AVONTUUR. 

Oude Zeeman: „Het is allemaal wel 
maar ik zeg maar: wat heeft men aan 
als men er overheen moet vliegen.". 

heel mooi, 
een oceaan 

(Punch.) 

John Buil (tegen Mevrouw La France): 
„Tot weerziens, mevrouw, je weet altijd 
waar je me terug kunt vinden." 

(Punch.) 

De verkeerde en de goede manier om in de tram 
te zitten als men schoenen met lange punten heeft 

(Punch.) 

Vittoria Colonne. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 
Vertaald uit het Duitsch door J. 11. KUYPER 
5) 

Toen dacht hij er over na, hoe hij van avond 
aan tafel zijn heer en diens gasten vermaken zou. 
Hoe (grover en onzinniger zijn grappen waren, des 
te zekerder was zijn succes. Maar de nar was in 
een treurige stemening en hij kon niets bedenken. 
Hij: deed zijn uiterste best iets te verzinnen, maar 
toen het niet wilde lukken, hield hij op. Het toeval 
zou hem wel helpen. En het toerval was hem gun-
stig. Plotseling rees voor zijn geest op een tafereel, 
dat hij jaren geleden in Byzantium gezien had. 

Hij zag voor zijn geest opdoemen dansende, zich 
de leden uitrekkende Derwischen in lange witte ge-
waden. In wilde razernij sprongen zij in een kring 
en zongen een lied van hun groeten dichter Dsched-
adin : 

„Sla de trommel, blaas de fluiten! Allah hoe! 
Dans in 't ronde, morgenstonde! Allah hoe! 
Lidhtstraal in 't pianetenleven, zonne, door 
Den Vorst tot middelpunt verheven, Allah hoe!" 

Maren was een ongeloovige. Wat hij' gezien had 
van zedeloosheid, verdorvenheid en verval had 
hem het vertrouwen in de eeuwige Voorzienigheid 
doen verliezen. Maar toch had destijds iets in dit 
Pantheïsme, in deze geestelijke extase hem diep 
getroffen en waarschijnlijk had daarom dit schouw-
spel zulk een • diepen indruk op hein gemaakt, dat 
hij het niet vergeten had. 

gij, herinnerde zich mi nog alleen de drastische 
uitwerking ervan en de wonderlijke groteske mi-
miek. 

Daarin was iets wat hij zocht, een vertooning. 
En nu begon hij als een waanzinnige in de rondte 

te draaien en daarbij te zingen: 
„Ko ben niet ik, gij' zijt niet gij, gij niet ik; maar 

ben ik ik, dan zijt gij gij en gij zijt ik, Allah hoe!" 
Hierover zou Ferrante zeker lachen en alle an- 

dere gasten ook  
Tevreden legde de nar zich naast zijn aap, die 

hem ontevreden aankeek, neer op de marmeren 
steenen om de rest van den namiddag te verdroo-
men. In zijn slaap herhaalde hij nog het refrein: 
Allah, hoe! 

Bedba, de aap, trok echter grimmige rimpels in 
zijn voorhoofd. 

Hij dacht aan een oerwoud, aan kokosnoten, 
bananen en dadels. 

Hij had heimwee  

II. 
„Het ten volle begrijpen is de groote liefde" had  

Leonardo da Vinci, de ,groote tooVerkunstenaar van 
dien 'tijd gezegd. 

Maar zulke woorden zijn de vrucht van veel er-
varing en van den rijperen leeftijd en slechts lelie-
Zeem en bij kleine gedeelten maakt de mensch zi,711 
deze waarheid eigen. 

In de jaren der jeugd meent men echter met 
uiterlijke en vergankelijke middelen te kunnen 
veroveren, een zoo geestelijk en onstoffelijk goed als 
eene groote, trouwe liefde, die slechts kan berusten 
op het volkomen innerlijke harmonieeren van twee 
wezens. 

In die fout was ook Vittoria Colonne vervallen, 
toen zij hare toebereidselen maakte om het groote, 
vorstelijke huwelijksfeest in het kasteel .Capuano bij 
te wonen. De Hertogin Isabella van Arragon had 
haar, als een van de voornaamste vrouwen van 
Italië, tot dit feest uitgenoodigd. 

Vittoria wilde in pracht en praal alle gasten van 
het feest, zelfs de vice-koningin, overtreffen. Zij 
wist, dat Ferrante prachtlievend was van aard en 
dat haar eenvoudig uiterlijk hem hinderde. Thans 
wilde zij een vorstelijk gewaad dragen, zij wilde 
haar gemaal daarmede verrassen, verblinden en 
wie weet voor haar winnen. Zijn zeggen: ,Gij ge-
lijkt wel een non!" had haar als een verwijt in de 
ooren geklonken. 

Het was immers de plicht van een vrouw zich 
aan te passen aan den smaak van haar man! Maar 
zij wist nog niet, dat de verloochening, van ons 
innerlijk wezen nooit tot iets goeds kan leiden en 
nooit van blijvender duur is. 

- En zoo trachtte Vittoria Colonne, tegen haar na-
tuur in, waaide te hechten aan datgene, dat teen-
terrtijd, evenals tegenwoordig, nog voor de groote 
massa waarde heeft en een begeerlijk goed schijnt. 
Het nieuwe, door den Romeinsehen schilder ont-
worpen gewaad, was haar in-middels thuis bezorgd. 

Het was een stijf, wijd-uitstaand kleed, vervaar-
d' van fluweel en brocaat van een karmozijn-
roode kleur. Op de borst was het rijk bestikt met 
robijnen en paarlen en gouden leliën sierden, rek en 
mouwen. Het kleine mutsje van netwerk, dat haar 
blonde haar moest dekken, was van goudvlecht-
werk, waarin, evenals op het gewaad, 'robijnen en 
paarlen verwerkt waren. Kap en gordel stonden 
stijf van het massieve goud. Op den kostbaren 
waaier was een ~stelling uit de .mYthologie ge-
schilderd: Jupiter, die in de gedaante van een stier, 
Europa ontvoert. 

Vittoria zag er in dit kostbare prachtgewaad, 
d'art wij ons het beste kunnen voorstellen van 
schilderijen van Valasquez, meer uit als een stijve 
pop dan als eene levende vrouw. 

Maar wij vinden alles (onwillekeurig schoon en 
smaakvál, wat mode is in den tijd waarin wij leven. 

De stalmeesters, die Vittoria's telganger bij den 
toom zouden leiden, moesten livereien dragen van 
oranje en hemelsblause met zilver geborduurd. Voor 
de hofdames, die haar cregeleiden zouden, had zij 
gewaden in de meer zachte kleuren van den Noor-
delijken hemel bestemd. 

Vittoria had de jonkvrouwen, waarvan er vol-
gens de gewoonte van dien tijd acht in haar slot 
woonden, om zich verzameld ten einde alles voor den 
feestavond niet haar af te spreken. Zij gebood haar 
het haar loshangend te dragen en gaf ieder een 
sierlijk diadeem van massief goud, waarin een door 
Bernini ontworpen libel van saffier, ametlyt, sma-
ragd en topaas zweefde. 

Deze libellen waren zulk een kunstwerk en geleken 
zoo zeer op levende libellen, dat het was alsof Men  

de speling van het licht zag door de netvormig ge-
aderde, opaalkleurige dubbele vleugels. 

En deze libellen waren zoo kunstig in het dia-
deem bevestigd, dat zij: bij iedere beweging van haar, 
die het droeg, schenen te trillen en te fladderen, 
Van dit diadeem hing over den rug een glinsterende 

. wit zijden Sluier af. 
(Francesca, Savelli, een der hofdames, zag er bij-

zonder bekoorlijk uit in deze smaakvolle kleedine 
Zij: was allkomstig uit Venetië, en deed door haar 

weeke, zachte tinten, denken aan de vrouwen op 
de schilderijen en de fresco's der oude Dogensted. 
Zij bezat ook de half smachtende. half moedWillige 
bekoorlijkheid, die het geheim schijnt te zijn van 
de vrouwen uit Venetië, een gave van zon, vochtige 
lucht en van de afwisselend stralende en zwaarmoe-
dige stemming der Adniatisdhe zee. Er lag zachtheid 
in hare °ogen, verleidelijke droomerigheid op haar 
voorhoofd, en een glimlachende belofte om haren 
mond. 

Zij herinnerde Vittoria Colonne, die evenals hart 
tijdgenooten een diepe liefde voor schoonheid bezat. 
aan Tizian's „La Belleeza" 1) een blond weekleriJ 
vrouwenportret. 

Toen Francesca Savelli gekleed en stralende in let 
bewustzijn harer onweerstaartbare lieftalligheid voor 
Vittoria stond, 'schrok deze bijna van de betooveren-
de macht, die van zeeveel schoonheid uitgaat. Zij 
streek met hare hand over de fluweelen wangen en 
zeirde half schertsend, half vermanend: 

„Hoe kan iemand zoo schoon zijn, Francesce 
Bid God en de heilige Maagd', dat ge bewaard moogt 
blijven voor ijdelheid en wereldzin. En vergeet nooit, 
dat niets vergankelijker is dan het geluk der jeugd 
en dat alleen de 'herinnering aan een rein leven 
ons in later jaren bevredigen kan!" 

Op dit °ogenblik trad hertog Ferrante binnen en 
ving de laatste woorden van Vittoria op. „Wat zegt 
gij: daar toch, Vittoria?" vroeg hij lachend. „Wilt 
ge ook dit mooie schepseltje tot een non maken'' 
Dat zou niet goed zijn, tenminste niet naar mijn 
oordeel, mijn liefste! Zij is waarlijk betooverend: 
En hij liet zijn kennersblik over Francesca's ge-
stalte gaan. Toen trad hij op het blozende meisje 
toe en kuste haar op het voorhoofd, terwijl zijn trot-
sdhe, donkere, (Spaansche pogen vlasmanen schoten. 

„Liever 'kuste ik u op den mond!" fluisterde hij 
haar zachtjes toe, maar niet zoo zachtjes of Vit-
toria had het verstaan. 

Zij wenkte nu de jonkvrouwen zich te verwijde-
ren. Als een vlucht blauwe vlinders verdwenen ze 
door de deur. Fervente zag ze opgetogen na. „Dat 
hebt ge schoon bedacht, Cariesima prees hij. „Dat 
teedere, zachte blauw doet denken aan de golven 
der zee, die koel en geurig het zachte lichaam 
streelenf 

De schoonheid. 
(Wordt vervolgd). 
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Breevoort. 

Grootmoeder. 

Grootmoeder buigt in haar kamer de knieën, 
Bidt voor haar kindsen en kleinkinderen stil, 
Grootvader ging naar den hemel hierboven, 
Grootmoeder boog voor Gods heiligen wil. 
zonen en dochters verlieten haar woning, 
;Stichtten in liefde hun eigen gezin, 
Grootmoeder wiegt nu hun kroost op de. knieën, 
't Huwelijk der kindsen bracht vreugde weer in. 

Grootmoeder spreekt met haar God in den hernel, 
Arm en gelukkig is grootmoe tegelijk, 
Blij met haar kindsen en • kleinkind-ren samen, 
Is ze in haar Heiland geborgen en rijk. 
Biddende grootmoe, wat brengt gij een zegen, 
Ook als gij stil in uw kamertje zit. 
God spaart ons de ouden om bidders te wezen, 
God leert haar bidden en  grootmoeder bidt. 

Van twee jonge olifanten. 

Gevangen. 

Daar was eens een heel, heel klein olifantje. Het 
leefde in Zuid-Sumatra en liep overal haar groote, 
dikke moeder achterop. Wanneer zij moede was en 
niet verder kon had moeder olifant haar sterke slurf 
dikwijls om het jonge lijfje geslagen en droeg haar 
kleintje zoo een poos. Die moeder van het jonge 
olifantje was een heerlijke moeder. Altijd Zorgde 
zij dat het jonge diertje prettig rusten kon . tros 
schen haar dikke, plompe pooten, zoodra de avond 
viel in het dichte woudti Wanneer moeder bij haar 
was behoefde Dolly, het kleintje, nooit bang te zijn 
voor die groote, sterke apen, die van den eenen 
tak op den anderen sprongen en zoo dreigend grijnzen 
konden. Voor die grooteeillen met die breede zware 
vleugels, waarmede zij wel een aap konden slaan. 
Moeder liet Dolly zuigen van die heerlijke warme 
melk. Wanneer Dolly langs het ruwe grijze vel van 
moeders slurf of poot schuurde, begreep moeder 
het allang, 

Zij liet Dolly ook wei eens snoepen van de lekkere 
doerians, de 'stekelige vruchten, groot als een pom-
poen, en zij zoog ook wel het zoete sap van een 
palmboom op. 

Moeder was verbazend sterk. Zij gooide soms een 
hut om waar menschen in woonden. Dat gebeurde 
wanneer zij samen rijst gingen eten op de groote 
rijstvelden, door de bewoners van cie dorpen aan-
gelegd. 

Dit wilden de (bruine menschen volstrekt niet 
hebben, want moeder olifant vertrapte de rijst zee 
weeselijk, dat die heelemaal niet meer groeien  

wilde. Zij jaagden de olifanten weg met van die 
rare .blinkende 'dingen geweren of pistolen, waar-
uit vuur spatte. MOeder vertelde: als je zoo'n 
kogel in je kop krijgt ben je haast dood." Daarom 
stond de olifant-moeder altijd heel voorzichtig te 
snuiven eer zij rijst ging rooven. Ook wel wanneer 
zij door het bosch liep. Want zoodra zij menschen 
rook, voorzichtig hoor, dan ging de olifant-moeder 
met Dolly zoo snel zij kon op de vlucht. Menschen 
waren gevaarlijke schepsels, dat zeiden alle dieren 
in het woud. 

De olifanten hielden ook wel eens feest op een 
open, plek in het bosch. Zoo'n open plek was gauw 
genoeg gemaakt waar dunne boomen stonden. Want 
die trolidken de olifanten met wortel en tak uit den 
grond, de bladeren en de takken aten zij heerlijk op. 

Op zekeren nacht kwamen de olifanten weer hij 
elkaar in het doerianbosch. In de verte gilden een 
paar panters en een tijger in het kreupelhout blies 
heel nijdig, zoodat je in het licht van de maan zijn 
groote dikke tanden en rooiden hek kon zien, doch 
de olifanten waren niet zoo heel bang voor dat 
gedierte. Wanneer tij geen honger hadden deden 
de wilde dieren in het bosch elkaar geen kwaad 
en nu was 't zomer, de tijgers en de panters von-
den eten genoeg, konijntjes, lammetjes en jonge 
hertjes. Wat moesten zij tegen die jonge olifanten 
beginnen? 

liet werd een prachtig feest in het groote, woes-
te bosch. Zelfs een paar tamme olifanten, die an-
ders voor de menschen het zware hout voorttrok-
ken

" 
 en de ploegen op het land, op wiens rug "de 

inlanders naar de stad reden, hadden zich losge-
rukt om mee te dansen op de 'ruime plek in het 
bosch, de slurf in de hoogte, op de logge pooten al-
maar in de rondte draaiend. 

De olifanten schuurden langs elkander heen, de 
groote koppen met de kleine oogjes omhoog, elkaar 
streelend met de slurf en zoo almaar voortbewegend 
in het gedrang onder het licht van de sterren en 
met de geur van de doerianvruchten om hen heen, 
de geur, die de blanke menschen stank noemen. 

Kleine Dolly had al dat gedraai en geschuif on-
rustig aangekeken niet nog andere jonge olifantjes, 
wier moeders ook deel namen aan de pret. Zij ver-
langde er naar dat het feest eindigde en zij weer 
heerlijk met moeder alleen in het bosch zou loopen 
of tusschen moeders stevige, dikke pooten slapen. 
Doch moeder wist van geen ophouden tot het licht 
van maan en sterren verbleekte en de zon opging 
vol stralenide heerlijkheid. Toen voelden allen hoe 
moe zij waren van al dat gekke draaien en dansen 
en schuiven en springen. In een wip lag 'het heele 
gezelschap uit elkaar en de olifanten gingen ieder 
hun eigen weggetje, moe en suf in hun kop en 
doezelig van den álapeloozen nacht. De olifanten-
moeders namen haar kinderen 'mee. 

Dolly wilde doligráag een heeleboel drinken van 
moeder hebben, van die lekkere warme melk. Ging 
moeder nu maar stil liggen clan zou zij zich 
prettig tusschen moeders panen nestelen en rustig 
gaan zuigen. Hoe viel het Dolly tegen dat moeder 
hee:Mina-al niet rusten wilde! Het jonge olifantje 
moest maar meeloepen of zij wilde of niet. Moeder 
scheen groote haast te hebben, telkens hield zij 
even stil, luisterde naar de geluiden in het bosch 
en dan stapte zij weer vlug -door .

' 
 zoo vlug als haar 

logge lijf voortkon tusschen de boomstammen. Dolly 
begreep er niets van, doch moeder wist het heel 
goed wat zij deed. De tamme olifanten, die gisteren-
avond waren losgebroken, zouden zeker opgezocht 
wonden door de bruine menschen, die in de dorpen 
woonden. Moeder hoorde heel, heel in de verte wel, 
dat er schoten vielen en wie weet lag er nu wel 
een vriend of vriendin, waarmede zij dezen nacht 
feest vierde, dood op dien grond, gekwetst door dat 
leelijke, 'venijnige ding, dat die menschen bij zich 
droegen. 

Er klonk nu een schot, dat eetes Dolly hoorde. 
Zie ,keek., moeder angstig aan, deze hield niet stil, 
integendeel, met haar slurf. Sloeg zij naar Dolly om 
toch hard- mee te loopen.. 

Dolly was al zoo gegroeid dat moeder haar niet 
meer voortdroeg -met haar -  slurf. Zij moest zelve 
hard leeren loopen en moeder beduidde haar tel-
kens, dat zij ook ariaae moest aPhonden met zuigen, 
er waren doerianvruchtee en maleche bladeren en 
rijstvelden -en bananen en andere-  lekkere dingen 

Dolly kneep haar kleine oogjes' maar dicht •en 
volgde blindelings' Moeder .  na. Zij wilde.  wel, dat 
moeder niet naar dat akelige feest was gegaan, Zij 
vond het veel prettiger met moeder alleen door het 
bosch te zwerven, dat den heelen nacht dat ge-
schuifel en gedraai aan te zien en dan nu zoo ver-
schrikkelijk hard-  te moeten loopen. 

Opeens stond moeder snuivend stil. Er klonk 
weer een schot in het bosch, nu van den anderen 
kant. Moeder rook mensdhen. Dat was een leefijk 
geval. Dolly rook ze ook al. Moeder keerde om, snoof 
weer de lucht in. Aan die zijde kwamen ook men-
schen aan. Hierheen, hierheen Dolly, beduidde moe-
der angstig, Diolly slaande met haar Slurf, achter 
mij aan, Dolly, daar naar die open plek heen. 

Moeder ging Dolly voor, rechtuit, in snellen pas. 
Toen gebeurde opeens dat verschrikkelijke, dat 

Dolly nooit, nooit vergeten zou. Het kraakte, het 
kraakte onder moeder en daar zakte moeder met 
een slag in een diepen put. 

Dolly kreet luide haar angst uit en moeder 
schreeuwde uit alle macht om hulp. 

Maar -het kleine ding kon immers die groote, 
dikke, zware moeder- niet uit dien diepen put helpen. 
De put met opzet door de bruine menschen gegra-
ven en niet een dun laagje takken en aarde bedekt 
opdat de olifanten en in zouden vallen. 

„D !" jammerde moeder. „Dolly loop maar weg. 
Ik zit in een olifantenval en kom er nooit levend 
meer uit. De menschen zullen mij doodmaken en dan 
mijn mooie ivoren tanden uittrekken. Dolly loop 
toch weg!" 

Dolly wilde niet wegloopen. Misschien begreep zij 
moeder ook niet. In elk geval zij liet moeder niet 
in den steek. Als die bonze mensdhen kwamen zou 
zij ze wel wegjagen, slaan met haar snuit, zooals 
ze moeder had zien doen. Zij slingerde met haar 
slurf heen en weer, dacht er niet aan, dat zij hor-
ger en dorst had en gevaar liep. Zij zou moeder 
probeeren te redden door zoo hard mogelijk te 
schreeuwen. Misschien kwam die reuzenolifant wel 
met wien moeder op het feest zoo'n plezier gemaakt 
had, om moeder uit 'don put te helpen. Onrustig 
liep Dolly rond den eieren kuil, waarin moeder 
weggezonken lag, soms hief moeder den snuit om-
hoog en probeerde Dolly's slurf te raken. 

;Opeens echter beving het arme kleine olifantje 
een doodelijken schele Er suizelde iets door de lucht, 
over haar kopje heen, dat snelle enge ding sloot 
om haar nek, de slurf er ook in. Au, dat rukken 
deed pijn, aan je slurf voelde je alles, 0, dat 
scherpe ding om haar hals. Zij brulde van pijn, 
stond doodetil, bang dat het dikke touw haar teere 
slurfje af zou: knijpen. Toen sprongen er wel tien 
bruine mannen te voorschijn. Zij sloten een ijzeren 
ketting om Dolly's nek, gelukkig, nu was het slurfje 
vrij. Zij zou sláán, dat zou zie 

„Wacht, ben jij zoo'n brutaaltje," spotte de bruine 
man, „dan zullen wij jou wel anders tracteeren." 
Hijs bond den slurf opnieuw vast en dreigde: eWan-
neer je niet doodstil blijft staan zonder dat je 
trapt of bijt, dan schiet ik je dood." 

0, dat doodschieten! Die leelijke ibooze man. Daar 
kwam dat blinkende, schitterende ding al. Hij richtte 
het op moeder dat felle geweer. 

Drie, vier schoten knalden, het vuur sprong uit 
dat harde, blauwe staal! Beneden in den put brulde 
moeder even, toen zweeg zij, 

(Wordt vervolgd). 

* .1 ONS STERCLUBJE 6 r*9 
Even wil ik de telaatkomertjes nog even ant-

woorden. 
De Jonge Zeeuw schreef wat laat, omdat zijn 

'tante zoo ernstig ziek is. Wordt ze alweer beter? 
Jong Holland is blij, met zijn mes, dat hij kreeg 
als prijs. Ja zeker, je moogt gerust raadsels op-
sturen en ook wel grapjes. Maar niet die je uit 
andere bladen hebt overgeschreven. Duifje hoopt nu 
eens een prijs te winnen. We zullen zien hoor! 
Hoe dikwijls heeft 't Zeeuwtje een prijs gekregen? 
Benjamin heeft ook zijn best op de som gedaan. 
Vergeetrnijniet kon de raadsels niet vinden, Moed 
houden, zus. Het Wèezensterretje zond weer een 
mooie foto van hun groepje. Ik wou, dat de 
cliché's niet zoo duur waren, dan nam ik die aar-
dige foto op. H. J. B. te Haren is welkom. Hoe 
is je schuilnaam? Een onzer leden vroeg, of ik 't 
niet kwalijk neem &á de raadsels te laat worden 
ingezonden. Neen, hoor! Ik neem zoo gauw niet 
kwalijk. 't Is dubbel of eigenlijk onnoodig werk, 
want je moet toch .  weer goed *orden: Maar wie te 
laat inzendt vischt achter het net. Verliest de kans 
op een prijs. Zoodra de datum vaan inzending voor-
bij is, ga ik al de brieven behandelen en wie 't 
verdient, krijgt tegelijk den prijs. 

Dus goed begeépen? Zonder orde kan de wereld 
niet bestaan. Te laat komen -is schadelijk. Denk er 
allen om, dat de antwoorden op de Febenari-eaad-
sela worden ingewacht tot en met 23 Februari. 
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Uit.. Buitenlandsche Tijdschriften. 

Pa'dvindefreleider: „Aks ik zeg één, ga jullie op 
je temen staan, Als ik zeg twee, maak je een knie-
buiging, als ik drie zeg, spring je omhoog, en bij 
vier kom je weer naar beneden." • 

(Punch.) 

De man aan Act ;tal eltjei, bits: „Laat die jas 
hangen, die is van mij." 

De ander: „6, gelukkig, ik was al bang dat het 
de mijne was." 

(Punch.) 

Vader: „Als je een . flink pak gehad heb, zal je 
misschien berouw hebben." 

Zoon:' „Als u dat liever hebt, vader, wil ik ns 
wel berouw hebben." 

(Punch.) 

Vittoria Colonne. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 
Vertaald uit het %Bach door J. H. !KUYPER 
6) 

„Ge zijt in een overmoedige stemming, Ferrante!" 
zeide Vittorio... Met moeite bedwong en verborg zij 
de ontstetmaning die zij. in zich voelde opkomen. En 
toen, met een pijnlijke en toch hoopvolle glimlach: 
„Wilt ge ook mijn feestgewaad zien?" 

'
,Och neen!" Ferrante geeuwde en .mankte een 

afwerende, ongeduldige beweging, ,anijn hoofd is 
zoo vol van het gevaar, dat dreigt uit Frankrijk, 
en van de onbeáláste hamding van den Paus. Boven-
dien hebt gij een veel te streng profiel voor bonte, 
kleurige stoffen en gouden sieraden. Gij gelijkt op 
den ouden Fabricius niet zijn krijgshaftige trekken. 
En eigenlijk hebt ge gelijk om u zoo sober en een-
voudig te 'deelden, het past het beste bij u. Pracht 
is in tegenspraak met uw geheele wezen. 

Maar ik ben eigenlijk gekomen om u te zeggen 
dat ikr niet kan deelnemen -aan de 'feestelijkheden. 
Er zal krijgsraad zijn, een nieuwe helsche machine 
die Leonardo da Vinci 'uitgevonden heeft, zal gede-
monstreerd wonden. Deze machine moet een schitte-
rende uitvinding zijn en maait als 't ware de hoof-
den der vijanden zoo af! 

,lik zal pas 's avonds komen, zooals ik beloofde, 
om de jonge Bona naar Apuli te begeleiden, van-
wege de groote onveiligheid der wegen. Mijn tijd 
is zeer bezet. Het ga u wel! 

Apropos, mijn vader heeft destijds uit de nala-
tenschap van Moro te Mikten een echt ras dwer-
genfamilie ontvangen, zooals ge weet. Die dwer-
genfarmilie ineeft zich vermeerderd, en er zijn nu 
zeven dwergen, de een nog monsterachtiger dan 
de andere. Wij konden die wel aan • den Paus aan-
bieden als geschenk. Hij vindt het. als een echte de 
Mediáis heerlijk zulke wan- en idiotengedrochten 
oan zich heen te hebben. Vraag dus eens aan 
Pietro iBembo of het den Paus aangenaam zou 
zijn ze te onivangen. 

Vittoria knikte toestemmend'. 
Ferrante was geen held met de pen. En derge-

lijke brieven liet hij gaarne aan Vittoria over. 
Toen hij' vertrokken was en zij alleen achter 

bleef, bekoop haar een smartelijk gevoel van 
vernedering en (beschaamdheid. Zij had een 
schrede gezet op den weg van het begrijpen 
waarheen de groote liefde leidt. . 

jloe had zijt ooit kunnen hopen door louter 
uiterlijke middelen van pracht en praal de liefde 
te verwerven, die als een vrijwillige gave van 
God' haar moest toekomen? 

albe had de gedachte bij haar kunnen opkomen 
met pracht 'van kleuren en schittering van edel-
gesteente iets innerlijks en ongrijpbaars te ver-
overen? 

„Vangtas vanitatrum et bmnia vanitas!" 
Hare ziel was doodslijk bedroefd, want zij had 

haar gemaal lief, met al den gloed, waarmede 
ernstige, stille, zwaarmoedige naturen de ~olijk 
lachenden en luchthartigen liefhebben, die dikwijls 
zulk een noodlottige macht over haar verkrijgen. 

Ferrante had geen begrip van het diepe gevoel, 
dat hij,  in Vittoria's ziel gewekt had en leefde 
koud en onaandoenlijk naast haar voort. 

De pracht van haar vorstelijk nieuw gewaad, 
dat Vittoria morgen op het huwelijksfeest dragen 
zou, was thans voor haar niets meer dan de niets 
zeggende praal, die het in werkelijkheid was, maar 
die zij aan haar stand en aan den rang der brui-
loftsgasten verschuldigd was. 

Slechts een half uur geleden had dit gewaad en 
de pracht van haar gevolg een diepere beteekenis 
gehad, namelijk om hem te behagen, aan ween 
haar hart met de diepste liefde hing. 

Het was eenige dagen na het huwelijk. De zwerm 
van gasten was vertrokken. De geliefde dochter 
had zich van het hart harer moeder losgescheurd. 
Die markiezin van Pestarea was nog achtergebleven 
in het kasteel om de achtergeblevenen te troosten. 

De hertogin Isabella van Arragon had Vittoria 
laten ontbieden voor een vertrouwelijk gesprek onder 
vier oogen. 

„Ik heb behoefte te spreken met een denkend 
en begrijpend mensch," had zij geschreven aan Vit-
toria, „en hoewel ik vele vorsten, kunstenaars en 
geleerden heb leeren kennen, heb ik sinds het ster-
ven van Gian Galeazzo op mijn levensweg slechts 
zelden een begrijpend mensch ontmoet." 

Nu zaten de beide vrouwen tegenever elkander 
in den uitbouw van een door zuilen gedragen ver-
trek, dat over de Golf van Napels uitzag. 

De hertogin Isabella van Arragoh leunde achter-
over in haar stoel, gezeten in het gouden zonnelicht, 
dat door het open venster naar binnen stroomde. 
Haar wit, krullend haar omlijstte haar schoon ge-
laat, .dat door jarenlange geoefende zelfbeheersdhing 
een masker van rust droeg en waarin hare donkere 
oogen schitterden als vurige karbonkels. 

Vittorio. kon den blik niet wenden van dat 
rustige, schoone gelaat. 

„Een echte vorstin," dacht zij, „het verdriet heeft 
haar veredeld, maar niet gebroken. Zij is iemand, 
die het leven beheerscht, zij heeft in den strijd 
overwonnen." 

„Ik gevoel, dat wij elkander lief zulle,n hebben," 
molde de Hertogin van Arraigon„,zoodra ik uw ge-
laat zag, wist ik dit. Een lang en moeilijk leven 
heeft mij gelaatskennis geleerd." 

Vittoria bukte zich en kuste de hand der oudere 
vrouw. 

moet een vreeselijk verdriet geweest zijn, 
uw geliefde, uw gemaal zoo vroeg en op zulk een 
vreeselijke wijze te verliezen, geliefde zuster," fluis-
terde Vittoria, met dien schoonen, bedeesden 
schroom, die vreest te kwetsen, waar zij wenscht 
goed te doen. 

Ja, het was vreeselijk," antwoordde Isabella, ter-
wijl haar blik zich scheen te verliezen in de on-
eindige verte. 

'Gian Galeazzo was pas vier en twintig jaren oud;  
toen hij viel als offer van Moto's hebzucht. En 
noodeloos, want Gian Galeazzo was een jongeling, 
een droomende dichterziel, die niet stond naar macht 
en den krijg haatte. 

Hij had een zacht gemoed, hij vreesde de men-
schen en het leven, dat hem een broedplaats van 
allerlei ondeugden en vreesetlijkheden scheen. Hij 
was een zeer bijzonder mensa. Den dood vreesde  

hij niet, integendeel hij verlangde er naar en noem-
de hem evenals de heilige Franciscus zijn broeder. 

Maar voor mij was het vreeselijk, want ik had 
hem innig lief. 

Hij ging heen van mij, los van al het aardsche, 
als iemand, die. vol verwachting iets veel schoonars 
en heerlijkers tegemoet ging dan ik hem geven kon. 
Eigenlijk was hij voor mij reeds gestorven, voordat 
hij stierf. 

Verstaat gij dit? Begrijpt gij, hoe hartverscheu-
rend dit is? 

En kunt gij iets pijlen van de smart mijner ziel, 
toen mijne oogen de zijne zochten, en ik bemerkte, 
dat-zijn blik mij niet meer zag, maar schouwde in 
de bovenaardsche eeuwige dingen? Terwijl ik achter 
moest blijven alleen in een wereld vol verraad, 
list en moord, waarin ik mij beangst gevoeld zou 
hebben, indien ik niet te trotsch ware geweest om 
vrees te toonen." 

,,Ja ik begrijp u!" antwoordde Vittoria diep be-
wogen „Wij vorstinnen hebben de opdracht meer 
trots, moed en kracht te toonen, dan wij van na-
ture bezitten. Gelukkig als wij deze opdracht tot 
het einde kunnen volvoeren zonder dat men het 
merkt." 

„Kom dicht bij snij!" vroeg Isabella. En toen 
Vittoria naast haar nederknielde en de oogen op-
sloeg naar het schoone, edele gelaat boven haar, 
zeide Isabella: 

,Mijn kind, mijn lief kind! Ik ken het geheim 
van uw hart. Ook gij lijdt om iemand, die langs 
u heenziet, maar niet in de eeuwigheid. Och, wan-
neer zullen wij vrouwen leeren aan ons zelf genoeg 
te hebben, en niet met ons gansche hart te hangen 
aan een man, in wiens leven wij niet meer bete-
kenis hebben als der wolken schaduw voor de zee! 
Maar troost u! Als God u kinderen schenkt dan 
komt er een nieuwe bestemming voor uw leven, en 
dan zult ge zoo al niet gelukkig, toch tevreden zijn." 

Een doodelijke bleekheid overtoog Vittoria's ge-
laat en met een heesche stem fluisterde zij: 

„Ach, mijn zuster! Ik zal nooit moedervreugde 
kennen! — Deze genade heeft God mij onthouden! 
Hij weet waarom. Zijn naam zij geloofd!" 

Maar hoewel zij zulke vrome en overgegeven 
woonden sprak, kon zij niet verhinderen, dat heete, 
brandende tranen haar in de °ogen welden, en dit 
hare lippen beefden onder deze diepe, rechtmatige 
vrouwensmart. 

(Isabella sloeg in liefdevol erbarmen hare armen 
om den hals der jonge vrouw, en beide vrouwen 
doorvoelden elluandens leed. 

Wijd uitgestrekt lag de zee, stralend blauw, vol 
lichtgerfliikker, en vol bonte zeilen. 

Groote witte, glinsterende meeuwen vlogen als al-
tijd in wijde kringen boven het water. Op dit oogen-
blik geleek de zee een beeld van de vorstelijke pracht 
die evenals de armelijke lompen soms dient als een 
bedriegelijke dekmantel voor veel menschelijk leed 
en lijden. 

KLEERMAKERIJ GROFSTEN & v. d. rat, 
v./h. LEDEBOER & ZOON. 

VISCHSTEEG 8 :: ROTTERDAM. 
Telefoon 1483. 

PRIMA ENGELSCHE STOfFEI 
Sterk concurrerende prijzen. 

(Wordt vervolgd). 
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• 
Deze rubriek staat onder Redactie 

Brse voort. 

De stuurman en zijn vijand. 

Deer, staat een stuurman bij, het roer 
Dan 't schip op zee te sturen 

Hij draait Let wiel met vaste hand 
Blijft het kompas' beturen. 

Hij heeft een vijand op het schip 
Een vloeker en een zuiper. 

De stutranan weet, diie man wil kwaad 
Hij is een valschee gluiper. 

Uit liefde ie hij vaak vermaand: 
',Och, man, je moest niet vloeken 

Je biedt om Gods veadoemenis, 
God ziet in alle hoeken." 

Nu sluipt de vloeker op het schip 
Hij' broedt op 't plan al weken. 

kliji wil met 't scherpe, blanke mes 
Den vromen stuurman steken. 

Maar plots keert zich de stuurman om 
„Vriend wiat wil jij beginnen, • 

Heb ik je ooit iets kwaads gedaan? 
Hoe kun-je cat verzinnen? 

Het mes ontvalt de booze hand 
De vloeker staat te beven, 

De stuurman schudt zijn grijze hoofd, 
,,Man 'k wil je wel vergeven, 

Denk toch niet dat ik jou veracht, 
'k Wil jou geen vijand wezen. 

'k Hoop dat je er eens toe komen zult 
Om God den Heer te vreezen." 

Van twee jonge olifanten. 
(Vervolg). 

is dood, zij is dood!" riepen de inlanders 
allen te gelijk, heel verheugd, terwijl de arme Dolly 
stond te trillen op hare jonge pootjes. Moeder dood, 
moeder dood. Wie zou nu toch wel voor de arme 
Dolly zorgen, die lieve, lieve moeder! 

„Weet je wat," zei de bruine man, die al de 
anderen scheen te hevelen, „neem jij dat kleine ding 
mee naar het dorp, Sehulu, en leg dat diertje vast 
aan den ketting. Stevig hoor, want het is een sterk 
gezond beest. Breng dan nog wat mannen mee, dan 
zullen wij die groote olifant uit den put sjorren. 
Wij zijn wel gelukkig vanmorgen." 

Doodsbang voor die akelige knallende dingen, waar-
mee de mensichen je znernaax vermoorden kunnen, 
liet Dolly zich losmaken van den boom waaraan de 
mannen haar hadden vastgebonden, zij voelde den 
zwaren ijzeren ketting om den nek en pen dik 
touw om haar pooten belette haar hard te loopen. 

Heel langzaam !kwamen zij vooruit door het dichte 
bosch. Dolly at anders zoo graag die lekkere, jonge 
blaadjes van de lage struiken af, nu dacht r41  

nergens anders aan, dan aan haar goede, lieve 
moeder in den put en dat knallende geweer. 

Eindelijk kwamen zij in het dorp. Eene grapte 
verzameling lage hutten van bamboe en stroo. Naak-
te, bruine kindertjes liepen om Dolly heen en sloe-
gen met de kleine handjas op haar ruwe huid. 

Dolly trapte hoos, als ze im,arrar gedurfd en 
gekund had zou ze zich losgerukt hebben. 

Opeens schrok Dolly opnieuw. Geen brui-
ne, maar,  een wit, blank schepsel kwam 
naar haar toegelloopern. 

„Zoo hebben jullie een jonge olifant ge-
vangen?" vroeg die blanke aan dien bruinen 
men. „'in Mooi beestje', hoor." Hij. klopte 
Daily op haar nek en opeens was zij heele-
maal niet bang meer voor dat rare blanke 
wezen. Zat het ock een anensch zijn net als 
die bruine [ inboorlingen? Ja zeker, het was 
een menstele waant hijg preaatte net eender 
alla elle 4andleren, 

elk zal jou eens wat lekkers geven," zei 
de Manke man. „Jij heet zeker Dolly, niet? 
Lust je dat?" De man duwde een groote 
Witte klont in Dolly's hek. 0, dat was lek-
ker, zoo lets had Dolly neg nooit geproefd. 
Zij' sloeg op en neer met haar slurf, bede-
lend om nog iets. Nu eerst voelde Dolly 
welk 'n honger zij had. 

„Nog meer oulkee? Wol zeker, je krijgt 
hoor. lik denk jou te koopent'  jongetje, en 
dan neem ik je mee naar Europa." 

,,Het is geen jongetje," zei de bruine man 
Dolly is een vrouwtje." 

„Ock al goed!" 'riep de kapitein van het 
groote schip lachend, want [dat was de flin-
ke man. „Ik wil het dametje wel mee heb-
ben. Sluit ze maar op, dan ga ik met 

jullie mes om die ouwe olifant eens te zien." 
iDeilly had niets begrepen van wat de bruine en 

de blanke man samen bepraatten. Zij word in een 
donker hok vastgezet aan een ketting. Teen deed de 
bruine man de deur dicht en liet Dolly alleen, die 
eenzaam treurde over haar moeder. 

11, 
Op de boot. 

Dolly, het moederlooze olifantje, voelde zich erg 
ziek. Verleden week was zij welgemoed de breede 
plank overgestapt, die van den wal naar de groote 
stoomboot voerde. Zij treurde nog wel om haar moe-
der en verlangde verschrikkelijk naar de moeder-
melk en om nog eens lekikertjes tegen moeders poo-
ten te kunnen schuren of zich tegen haar zware 
lijf te knuffelen, maar Dolly vond' het toch wel 
aardig bij den' bfanken• man te zijn, die haar zulke 
zoete brokjes suiker in den bek duwde en bananen 
en van die vreemde witte stukjes goed, dat de blan-
ken brood noemden. 

De blanke man had Dolly heel spoedig uit het 
donkere hok verlost en hij voerde Dolly op wegen 
die zij met moeder nooit geloopen had, waar een 
heeleboel blanke en bruine en zwarte menschen op 

liepen en van die vlugge-wagens reden, auto's heet-
ten die akelige dingen, waarvan je telkens schrok. 

Op de groote boot vond Dolly het in het eerst 
wel aardig, zij, mocht lederen dag uit haar groote 
hok keuren en op het dek wandelen. De memo:ten 
klopten op haar nek en zeiden: ,,Wat 'n lief, ge-
zond' diertje." 

Maar toen was op een dag iets Wonderlijks ge-
beurd. De boot begon te trillen en te beven, net of 
er een. groot beest in haar buik zat. Dat ging 
maar - „terchin, tschin, tsehin, tschin", schommelen, 
draaien. Dolly begreep niets van dat watergeklots  

om haar heen. Toen de knecht van den blanken man 
kwam om haar uit het hok te leiden, durfde Dolly 
niet mee, om dat rare leven rondom, zij w,eis veel 
te bang om te vallen en lustte heelemaal geen eten. 

„Ben jij zeeziek?" vroeg de blanke man, de ka-
pitein, die eens kwam kijken, „blijf dan maar rustig 
staan, 't gaat vanzelf over hoor." 

0, wat miste Dolly nu haar moedertje. Zij 
voeldè zich zoo naar en zoo misselijk en leunde 
almaar tegen den zijkant van het hok. Als zij door 
de tralies keek zag zij niets dan water, weter en 
nog eens water, waarop de zon zoo scheen dat 
haar oogen pijn deden, gewend als zij was aan de 
koele schaduw van het bosch. °ogen vielen 
toe en zij liet haar slurf lusteloos hangen. Wat 
was het heet in dat hok. Liep zij maar met moeder 
onder de doerianboomen vol lekkere, frissche vruch-
ten. Soms werd Dolly heel kwaad, dan slingerde zij 
met haar snuit heen en weer en dacht: wie dicht 
bij me komt geef ile een klap, zoodat die niet weet 
waar hij blijft. Als ik ze dan allemaal tegen den 
grond geslagen heb, loop ik weg, over dat glinste-
rende water heen naar de bossehen. 

Maar dat akelige hek belette Dolly iemand te 
raken, zij sloeg telkens met haar snuit tegen de 
tralies aan en dat deed nog pijn ook. Dolly haatte 
nu iedereen op het schip, zelfs de goede kapitein, 
die haar suikerklontjes wilde geven. Zij haatte alle 
menschen. Het waren immers die nare menschen, 
die bruine, die haar moedertje toen zij in den put 
gevallen was hadden doodgeschoten. 

„Dolly wordt kwaadaardig, kapitein," sprak de 
bruine knecht op een morgen. „'t Kan best zijn dat 
zij dood gaat, ze is ziek!' 

Zij meest iemand hebben, die niet haar speelde, 
het beest ie nog zoo jong. 

.,Tja, tja," antwoordde de kapitein. „Als ik nu 
dat kleine aapje nog maar had, dat ik pas aan de 
Diergaarde heb gegeven, dan zou Dolly gezelschap 
hebben. Dat. was zoo'n mak diertje en zij zou die 
zeezieke stumperd operroolijken." 

,Apen! Dolly hield niet veel van alpen. Zij spron-
gen in het woud soms over je hoofd heen en kon-
den schreeuwen zoo dat je er bang van werd. Neen, 
van een aap had Dolly toch niets willen 'hebben. 

Zoo stond het jonge olifantje te prakkezeeren vol 
gedachten in gijn vinnig scherp kopje met de kleine 
oogjes, toen zij opeens zoo iets moois zag als zij 
nooit had gezien, Voor de tralies stond een snoe-
perig klein meisje met gouden krullen ever de fijne 
kleine oortjes, een rood frisch mondje en twee strae 
lende kijkers. Zij droeg alleen een wit jurkje over 
een dun onderrokje, haar krulletjes fladderden in 
het zachte warme Windje. 

„Ben jij Dolly?" riep het aardige kindje met een 
heldere stem. ,,,Ben jij Dolly? Och jou arm olifantje, 
wat heb ik een meelijden met jou. Je bent zoet 
hoer, heel zoet." 

Zij stak het dunne blanke armpje door de tralies 
en streelde Dolly lief en teer over zijn nu 'n beetje 
opgeheven slurfje. 

Dolly had nooit zoo iets prettigs gevoeld en zij 
boog haar snuitje nog meer toe, 
zoodat het meisje de slurf hee-
kanaal [aaien hier. Toen sta zij 
er een lekker stukje suiker in, 
dat Dolly dia.delijk in zijn bekje 
stak. 

,Ga jij ook naar Rotterdam 
net als lik?" vroeg Bella, 

Van deze vraag, begreep Dol-
ly niemendal. Rotterdam? Nooit 
van gehoord. 'Ik Wou neer mijn 
'moeder, beduidde Dolly het 
meisje door het droeVig laten 
hangen veil haar kleine slurfje. 

Bella op haar beiert 'begreep 
Dolly opp[eatest. „Hoor eens," 
zei ze Iffef, „wij zolen heele 
goede maatjes zijn. Wij blijven 
wel vlier weken brij elkaar op 
het schip en dan ga ik eiken 
dag met je loepen over het dek. 
140 Daal bontons en suiker en 

wittebrood) mom je bewaren, en lainanen en appelen. 
Lust je dieren." • 

'Eieren? 0, die lekkere, ronde balletjes, die moe-
der wel eens uit de v-ogelnestjes haalde, die zij af-
sloeg, wanneer zij de takken afbrak om de 'blade-
ren er af te rissen. Ja, eieren lustte Dolly wel. 

„Goed, je krijgt alles wat je graag lust," be-
loofde Bella. „Maar dan moet je niet meer zoo sip 
kijken en zoo lusteloos doen., Zeeziek worden alle 
menschen en ook bijna alle dieren, op een schip, 
dat gaat vanzelf over, als je ernaar niet om denkt. 

(Wondt vervolgd). 
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DE MAN DIE DEN OORLOG GEWONNEN HEEFT. 
(De Britsche schuld aan de Vereen. Staten van 

Amerika zal 62 jaar blijven drukken). 

.(London Opinion.) 

HOE DE GIERIGE TANTE 
VERSCHALKT WERD. 

(Meggendorfor Matter.) 

r. 

IIII
IIII

IIII
IIII

IIII
IIII

IIII
IIII

IIII
IIII

IIII
II II

IIII
III IIII

IIII
IIII

IIII
IIII

IIII
 

84 DE STER 

Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR N. HERBERT. 
Vertaald rit het 'kitsch door J. H. KUYPER 
7) 

III. 

• In den tijd toen Michel Angelo reeds de eerste 
kunstenaar van rtalië genoemd werd, daar hij de 
beroemde schilderingen aan de zokliming der Six-
tijnsche kapel reeds had voleindigd, bewoonde hij 

.in Rome een oud en onaanzienlijk huis. Hij die ge-
woon was anderen met groate mildheid te helpen, 
leefde zelf in vrijwillige armoede. 

Evenals eenmaal Franciscus van Assisi, wist ook 
hij, dat het groote geboren wordt uit het kleine, 
en dat de menschelijke geest zijn hoogste vlucht 
kan nemen, als geen iaardsche ballast zijn ge-
dachten bezwaart. 

Hij was doordrongen van die verheven eenvoud, 
die haar kracht onverdeeld stelt in den dienst van 
egale groote levensgedachte wetende, dat dit leven 
te kort is om het hoogste te bereiken.' 

Het (vertrek, waarin de groote meester arbeidde, 
bevond zich gelijkvloers, was groot en hoog, kaal en 
zonder teute versiering, ja, zelfs armoedig. 

Men vond er niets van al die kostbare zaken, 
als:. schitterende stoffen, kleurige schilderijen, goud-
en zilverwerk, vogels, dieren en bloemen, waarmede 
de kleuren-lievende kunstenaars van dien tijd hun 
werkplaatsen plachten te versieren. Tegen de mu-
ren stonden eenige groote marmerblokken, sommige 
bewerkt, andere door een bedekking aan het oog 
onttrokken. Op een voetstuk stond de buste van 
een Romeinschen vrijheidsheld, half af. De spre-
kende uitdrukking van het gelaat was reeds duide-
lijk Zichtbaar. Op verschillende tafels lagen anato-
mische teekeningen, schetsen, ontwerpen en brieven. 

De stoelen, die aan de schouw stonden, zouden 
evengoed in een kleine burgerwoning op hun plaats 
• geweest zijn. Zij waren vervaardigd van massief 
hout, maar eenvoudig van bewerking. 

Op een koelen herfstavond zat in dit vertrek 
Minhel Angelo met een bleeken, donkeroogigen Do-
uninikaner monnik van middelbaren leeftijd. In de 
schouw brandide een hoogopvlammend houtvieux, 
dat zijn schijnsel! wierp op het vermoeide en door 
°verwerking vaal geworden gelaat van Michel An-
gelo, dat, niettegenstaande zijn magere leelijkheid 
en niettegenstaande een gebroken en verminkten 
neus, voor dien monnik een wondere aantrekkings-
kracht bezat. 

Het was een ernstig, met diepe lijnen gegroefd 
gelaat. Cp het eerste gezicht drukte het ,groote 
terughoudendheid, bijna afwerende trots uit Het 
was het gelaat van een harden werker, met een 
sterken wil. Zijn °ogen stonden treurig, als de oogen 
Van menschen, van wie het leven het eene offer na  

bet andere gevraagd heeft. Zijn houding was als 
die van een man, die moedig gestreden heeft, en 
zoowel moeilijkheden als vijanden telkens weer 
overwonnen heeft. Er lag in die houding trots, 
zelfvertrouwen en kracht, niettegenstaande de zicht-
bare vermoeidheid. Maar het wonderlijkste van alles 
was zijn mond. Die mond had een trotsche uit-
drukking *en die lippen waren saamgenepen en toch 
waren om dien mond fijne, zaehte trekken, die ge-
tuigden van zachtmioedigheid, deemoed, goedheid en 
groot geduld. 

Het scheen alsof zijn onsterfelijke ziel niet ge-
rust had, voordat zij,  haar verheven stempel gezet 
had op het beenige, afstootend-leelijke gegicht van 
het lichaam, waarin zij woonde. 

De beide mannen waren in levendig gesprek ge-
wikkeld. Hunne gebaren drukten diepen ernst en 
hartstochtelijk verdriet uit. Zij hadden het heden 
vergeten en leefden in het verleden. Slechts een 
enkel maal greep een van heiden naar die zilveren 
bekers, die Urhino, de 'knecht en huisbewaarder van 
Michel Angelo Buonarotti, vulde met fenkelenden 
Sicilliaanse,hen wijn uit een groote flesch in een om-
hulsel van gevlochten rietwerk. 

„Vertel rotij, hoe stierf hij?" vroeg Michiel Angelo, 
terwijl hij zijn gelaat in zijn handen verborg, als 
gij het mij. vertelt kan ik het verdragen. Van nie-
mand anders heb ik het willen bomen." 
• „Laat mij u liever eerst nog iets uit zijn leven 
vertellen," Loeide de monnik. „Het ie mij dunkt 
altijd beter te spreken van het leven dan van het 
sterven van groote mannen, Vooral vanavond staat 
het leven van Savonerola mij zoo helder voor den 
geest, vol van die onwederrstandielijke kilacht, die 
herre bezielde, dat het is alsof hij niet gestorven is, 
alsof hij leeft en altijd voortleven zal door zijn 
zuiverheid van bedoelen; door de grootschheid zijner 
idealen, door zijn warme liefde voor den Heiland en 
zijne innige gemeenschap aan het lijden en sterven 
van onzen Zaligunakee!" 
• De diepe, klankvolle stem van Michel Angelo was 

heesch van innerlijke ontroering, toen hij ant-
woordde: 

„Daar hebt gij gelijk in! Niets sterft! Alles 
wat werkelijk leeft, zal altijd blijenen bestaan! Ver-
leden, heden en toekomst gijn slechts leege begrip-
pen voor den wijsgeerigen denker. 

Altijd weder zal .Savonarola's geest die ijdelheden 
der wereld verbranden op de markt van Florence 
en altijd wedra • zal de wraak zijn de brandstapel! 
0, Savonarola!'" 

Hij ken niet voortgaan. De smart en de herinne-
ring aan den man, die in zijn jeugd, den machtig-
sten indruk op hem gemaakt had, overweldigden hem. 

De monnik zag hem met' broederlijk medelijden en 
eerbiedig aan. Hij had veel gezien en ondervonden 
en wist bij ervaring welk een groote zeldzaamheid 
het is, dat een man zoo gehand door 's levens stor-
men, uik een echt en diep gevoel bewaart 

„Welk een moeilijk leven moet deze man hebben, 
die zooveel kracht en ruwheid, zooveel trots en zoo-
veel gevoeligheid in zich vereenigt," dacht de monnik. 
Hij zeide echter alleen: 

elk weet, dat gij veel aan Savonarola verschul- 
digd zijt, misschien wel evenveel als ik " • 

Michel Angelo viel hem heftig in die rede: 
„,Zeg liever, dat ik alles laan hem te danken heb, 

alles wat ik tot nu toe noemenswaard tot stand 
gebracht heb en alles wat ik met Gods hulp nog 
volbrengen zal. Ik heb het aan Savonarola te 
danken, dat fik een Christen ben. 
• „Het sohoone, lachende heidendom der Medicus 
had mij reeds in zijn strekken gevangen. Bot-
celli's Prima Vera, en zijn Geboomte van Venus,  

de Leda van Leonardo da Vinci, de antieke 
beelden in den tuin van Lorenzo de Medicie, het 
onderwijs van den ouden Baetelo, de groote be-
koring die van de betooveremde schoonheid van 
vormen en. lijnen uitging, had ..mij bedwelmd! 

„Ik was dronken van den geest ,van het heiden-
doen, de Antieken waren voor mij het één en al. 
Maar toen heeft de geweldige prediking van 
Savonarola mij rukt die bedwelming gewekt. Al 
die nvondene bekering versmolt voor de majesteit 
der waarheid, de majesteit van het geestelijke. D 
zag de Christelijke levensgedachte in hare over-
weldigende grootheid kni. schoonheid en van 
°ogenblik af wist ik, dat ex voor mij geen andere 
mogelijkheid (bestond dan mij geheel in har 
dienst te stellen, Daar lag mijn roeping. Daar lag 
mijn goddelijke opdracht, waardoor alleen mijn 
innerlijk wezen groeien en tot volmaakte out-
platoiïng kon komen. 

Maar wat• spreek ik van mij zelf! Gij zoudt 
mij vertellen van hem, van den machtige, den 
onvergetelijke, den verkondiger der waarheid." 

„Ik dacht," zeide de monnik, ,,dat het u 
genoegen zou doen, edele en gewoon menscihelijke 
dingen te hoeren van den man, dien gij wellicht 
alleen gekend had als den toornenden, denderen-
den boetprediker. Het is slechts een eenvoudige 
ge-schiedienis! Als gij, geduldig luisteren wilt, Zal ik 
ze u vertellen! Het was in den tijd, toen de vreest-
lijke pest in Florence de mensehen als verdorrend 
gras.  wegmaaide. Toen in de groote verschrikking 
voor den dood alle banden des bloods; der liefde 
en der saa.mle-vin,g werden verscheren'. Ik was nog 
slechte een knaap. ,Op• een dag rukte men mij half 
sterveed uit de armen mijner stervende moeder en 
wierp mij op een lijkwagen niet het doel Mij nog 
levend te begraven in den goten algemeenen graf-
kuil. Ik was zoo zwak, dat ik. mij niet bewegen kon, 
noch veel minder Toepen, maar. de lust om te leven 
gloeide nog hevig in mijn. binnenste en in mijn hart 
klonk een stern: elk wil niet eherven, ik ben jong 
en ik wil leven!" Maar de lijkwagen had reeds het 
kerkhof bereikt. Ik voelde mij reeds aangegrepen 
door ruwe haaiden, die mij in het massagraf wilden 
neerwerpen. Maar plotseling hoorde ik een luide 
en toch lieflijke stem zeggen: „om Gos wil, houdt 
op! Deze jongeling leeft nog!" 

Ik voelde, dat ik zacht en voorzichtig op het 
gras werd nedeagelegd, en terwijl ik een heerlijk 
gevoel van veiligheid mij doorstroomde, verloor ik 
het bewustzijn. 

Toen ik ontwaakte, lag ik op een smal bed in 
een kloostercel. 

Een kleine, bleeke monnik met ,groote, donkere 
oogen zat op een voetbankje bij mij en hield mijn 
hand vast. 

Het was Savonarola. Hij had mij op zijn eigen 
bed gelegd, en sliep zelf op den harden grond van 
zijn cel. Met groote opoffering en toewijding had 
hij mij, verpleegd en het leven gered. 

(Wordt vervolgd). 
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Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna 
Brie voort. 

De herder en de zwerveling. 

De herder weidt zijn kudde, 
Zijn schaapjes op de hei, 
En Spits, de wolfshond, draaft er 
Al vroolijk blaffend bij, 
Dwaalt er een schaapje henen, 
Spits bijt het in de wol, 
En keft: Jou achterblijver, 
Hoe krijg je 't in je bol? 

De herder kent zijn kudde, 
Zijn lammetjes, ieder dier, 
De hamel met zijn belletje, 
Hij weidt ze met pleizier. 
Hij opent vroeg de sdhaapskooi 
En drijft zijn beestjes uit. 
Zij keeren 's avonds weder, 
De haanelbelle 

Daar zit een man te treuren, 
In 't stervend avondlicht. 
De herder vraagt: Wat scheelt je? 
Met meelij op 't igezicht. 
Hij luistert naar den zwerver, 
Die huis noch lieven heeft, 
Die eenzaam, droef en zo/lelie:, 
Arm, zonder Heiland leeft. 

De herder noodt: Kom mee, man, 
Daar ginder staat mijn huis, 
Mijn vrouwtje is een moeder, 
Vannacht blijf je in mijn Idiuls. 
Bidt met ons saam tot Jezus, 
Die ook een herder is, 
De goede Herder, helpend, 
Trots zonde en droefenis. 

De zwerv'ling klaagt wanhopig: 
'Ik Heb zooveel kwaad gedaan, 
Neemt dan die goede Herder 
Ook booze zondaars aan? 
Ja zeker, zegt de herder, 
Mijn Jezus is zoo trouw, 
Hij roept ook arme zwervers 
Wier hart beeft van berouw. 

Van twee jonge olifanten. 
(Vervolg). 

elk ben ook zeeziek geweest en alweer heelemaal 
heter," 

„Vin jij dat tschin, tschin, tschin niet iakelig, dat 
getril om je beenen en dat geklots van het water?" 
vroeg het olifantje op haar manier van vragen, dat 
Bella best snapte. 
,p neen, heelemaal niet. Je went er aan." 
,,Kapiteintje," zei Bella tot den blanken man, 

van wien Dolly zoo veel hield, „ons olifantje is een 
heeloboel beter en wil wel eens wandelen.. 1VIag ik 
hem vasthouden?" 

De kapitein keek een beetje bedenkelijk. Zoo'n 
klein meisje zoo'n stevig olifantje vasthouden. Gis-
teren deed dat ondeugende ding nog zoo kwaad-
aardig en vanmorgen ook. 

„Hij zal heel zoet zijn," vleide Bella zacht. Niet 
waar, Dolly, jij bent immers zoet ?" Weer streelde  

Bella het beestje over haar snuitje, de olifant 
schuurde met het felle kopje, waarin de nu weer 
glinsterende oogjes„ langs het hek. 

„Vooruit dan maar," besloot de kapitein. Hij 
bleef er in ieder geval toch zalf bij. Hij maakte het 
hangslot los, deed het hek open en daar wandelde 

Bella met Dolly samen over het dek. Het 
kleine witte meisje met het grijze dikke 
olifantje. 

Jasmies dat Dolly de trap niet op kon, 
vond Bella, anders zou ik haar eens aan 
moeder laten zien. 

„Trappen loopen gaat niet," sprak de 
kapitein. „Maar wij kunnen Dolly wel 
kunstjes loeren. ,Met zijn vier pooten op 
een blok gaan staan, met zijn slurf op een 
mondharmonica Iblaaen, de bel luiden, dat 
kan allemaal." 

Bella klapte vol pret in de handen, „O, 
kapiteintje, dat zal heerlijk zijn. Mag ik 
ook helpen Dolly dat alles te Meren, 

Op dat oogeriblik kwam de kinderjuffrouw 
naar het benedendek. Zij had boven in de 
kinderkamer en in de salon overal naar 
Bella loopen zoeken. 

„Stoute meid!" :beknorde zij, „je naoogt 
.zoo maar niet over het heele schip heen-
kopen." 

Dolly luisterde scherp naar die boom juffrouw en 
stond even in beraad of hij haar, die dat lieve 
meisje zoo beknorde, geen klap met zijn slurf zou 
geven. Maar gelukkig, de kaptein merkte, dat zoo-
dra Bella niet meer naar haar keek, Dolly 'n 
beetje boos deed. Hij vatte het olifantje bij een van 
de groote oorlappen en trok Dolly voorzichtig ver-
der. Het olifantje ging gewillig mee. Zij voelde 
zich niet ziek mleer, doch nam zich voor: als Bella 
niet mee gaat over het dek, wil ik niets leeren, 
hoor. Niets niemendal. Ik houd van Bella zoo heel 
veel. Bijna net zoo veel als van mijn moeder. 

Gelukkig kwam Bella den volgenden morgen weer 
bij Dolly's hok staan. Zij had nu haar moeder mee-
gebracht, een fijne dame, met prachtige witte Idee-
ren aan. Deze praatte ook heel vriendelijk tegen het 
olifantje, doch zij ging weg toen de kaptein begon 
met Dolly haar eerste lessen te geven. 

Wat werd dat een prettige tijd voor Bella en 
voor Dolly. Met haar vier pooten op een blok staan 
kende zij spoedig, dat vond Dolly ook wel leuk, maar 
van dat blazen op dat gekke ding, dat zulke malle 
geluiden voortbracht, nee, dat ging moeilijk. „Hou 
vast de harmonica!" gebood die kapitein, „met je 
slurf." Dolly deed het. De kapitein lid een peper-
muntje op de mondharmonica en .zei: „hap maar op." 
Dolly wou de heele harmonica ophappen. „Neen, 
alleen het pepermuntje!" riep de kaptein. 

Wel, wel, wat ging dat lastig. 
Nu moest de olifant .de mondharmonica 

blazen met zijn slurf, wanneer het malle ding op 
Dolly's loop stond. Ja, je, zachtjes aan leerde Dolly 
het wel, en hoe beter zij blies, zooveel meer lekkers 
kreeg zij. 

Al leerende en snoepende en wandelende over het 
benedendek vlogen de dagen voor Bella en het kleine 
olifantje spoedig voorbij. Eer zij het wisten brak 
de dag aan, waarop de kaptein reide, dat zij gauw 
den Nieuwen Waterweg in zouden varen. 

Bella was in Indië geboren en verlangde er heel 
erg naar om Holland te zien, waar are grootouders 
woonden. Moeder voelde zich

h  
niet gezond op Su-

metra en nu had de dokter gezegd dat mevrouw eens 
voor een goede poos naar Holland moest gaan om 
weer beter te werden. 

Wat vond Bella .drie vlakke, groene Hollandsche 
landen langs den Waterwieg vreemd. Zij keek bijna 
net ~Cl' naar Dolly om, zoo nieuwsgierig was zij 
om moeders geboorteland te bekijken. 

Het kleine olifantje miste Bella heel erg. Nie-
mand vroeg nu meer om hare kunstjes, want de 
kapitein had het in de laatste dagen veel drukker 
gehad, dan toen zij nog op het wijde water voeren, 

ia!) dien laatsten morgen kwam Bella haar kleine 
beschermeling gloeden dag zeggen. 

„Ik ga naar grootmama", vertelde zij blijde,„en 
jij gaat naar de Diergaarde, Dolly. Daar 15a1 ik 
verbazend gelukkig mee, want ik zal dikwijls naar 
je komen kijken. Ik hoop niet, dat grootamma al 
te ver van de Diergaarde ad woont. Maar opzoe-
ken zal ik je, dat beloof ik je, Dolly." 

Het olifantje begreep van Bella.' heele redenee-
ring niemendal. Wat wist zij nu van de Diergaarde 
en van een grootmaana? Dolly liet Bella nog eens 
het slurfje streden en floot op de mondharmonica. 
Toen huppelde Bella weg. Dolly eeg Bella, in een 
rijtuig stappen en de hutkoffers opladen, die mooie  

dame zei iets tegen den koetsier, mevrouw wipte 
zelve in het rijtuig en weg reed Bella. 

Het werd een verbazend geloop en gesjouw op 
het schip. Dolly luisterde er eenzaam naas, Een 
blanke man, niet die kapitein bracht het olifantje 
eten. Verder scheen niemand tijd te hebben om zich 
niet Dolly te bemoeien. 

Tot op een natten, donkeren morgen de kapitein 
weer voor Dolly's hok stond en het hak opende. 
Dolly moest op het dek stappen en de deftige mijn-
heer die bij den kiapitein stond prees het olifantje 
als een mooi, flink diertje. 

„Het bestuur van de Diergaarde is u heel dank-
baar voor uw geschenk," sprak de grijze heer, ter-
wijl hij' Dolly op de dikke huid klopte. „Ik hoop 
dat u altijd, wanneer u in Rotterdam komt, naar 
uw beschermeling komt kijken." 

„Dat zal ik zeker doen", antwoordde de kapitein 
vroolijk. „Willen uw mannen nar onze Dolly maar 
meenemen? 't Beest is heel mak en heel snugger, 
u zult er plezier van hebben." 

Een poosje later ving die tocht van Dolly over 
de ongelijke Rotterdamsche straten aan. Op de Ruige 
Plaat en de Pieter de Hooghweg ging het nog, maar 
o, die herrie op den Binnenweg, die felle drukte van 
Snorrende auto's en tramgebel en hard rijdende 
paarden met bolderende wagens achter zich, 

Op den Westeasingel leek het Dolly veel pretti-
gere en stiller. Dolgraag zou zij eens lekker geneusd 
hebben met haar slurf in de boompjes langs het 
water. Maar dat mocht volstrekt niet. In de Dier-
gaarde gekomen mocht zij ook nergens van eten in:  
de lanen en opeens stond Dolly verbluft stil. Zij 
hoorde het krachtig gebrul en geblaf van de leeu-
wen. Dat geweldig geluid herinnerde Dolly aan 
den tijd toen haar moeder nog leefde en 
zij samen door de boeschen zwierven. Dolly liet 
treurig kop en slurf hangen toen zij het donkere 
olifantenkok van de Diergaarde binnentrad. 

III. 
Het tweede olifantje. 

Reeds een half jaar woonde Dolly in het groote 
donkere olifantenbuis van die Diergaarde. In het 
eerst mocht zij lederen dag met den oppasser wan-
delen in het warme zonnetje en soms liet die goede 
man haar ook wel eens een takje aftrekken van een 
Volle struik, Zoodra Dolly buiten kwam werd zij 
omringd doos een troep vroolijke jongens en meis-
jes, die allerlei lekkers in Dolly's slurfje stopten. 
Zij kuierden ook langs de wilde dieren, die trotsche 
vaak heftig brullende leeuwen, die nijdige; blazende 
tijgers en die 'geniepig turende panters en poema's. 
Dolly's hartje deed altijd pijn als zij de wilde 
dieren hoorde blaffen en brullen, dan dacht zij aan 
het wilde woud, aan haar goed,: flink moedertje 
Een paar maal had Dolly de thirepansé's, de mensch-
apen ontmoet, die ook door Dolly's beechecrmer in 
de Diergaarde waren gebracht. De ééne heette ook 
Dolly net als bet jonge olifantje en het .andere 
beestje noemden de menschen Jenny. Eens kwam 
Jenny op dien ruig van het olifantje zitten en Dolly 
vond het leuk. Zij konden op hun manier nu eens 
gezellig samen" keuvelen over het heerlijke leven 
van vroeger in de dichte basischer' waar je loopen 
mocht, 'waarheen je wilde als je lust had en eten 
zoedra je honger voelde. Nu moesten zij wachten 
op dien oppasser die het eten bracht en dat eten. 
smaakte half zoo lekker niet, els de vruchten die je 
zelf plukte en vond. 

Toen het nog volop zomer was, had Dolly op een 
zonniger/ morgen Bella zien staan voor het ronde 
traliehek, 

Even klonk haar lief stemmetje: „Dolly! Dolly!" 
en de kleine olifant wist niet wat hij doen zou van 
plezier. Hij slingerde met zijn slurfje heen en weer, 
stak die dan weer uit naar Bella. Zij had het hek 
wel om willen gooien, als zij maas gedurfd had. 
Er stond een koele schare kinderen in de donkere 
ruimte

: 
 doch Dolly wilde van geen enkel kind 

iets hebben, alleen uit Bella's handen nam hij het 
lekkans aan. 

Bella istond 'n poos tegen Dolly te praten. Alle-
maal dingen, waarvan het olifantje niets begreep. 
Dat ,grootmaina heeletmaal in Charlois woonde en 
zij bijna nooit in de stad kwam. Dat Bella zoo 
verlangde naar Indië en 't hier koud en nat vond'. 
Eén ding begreep Dolly opperbest, dat Bella zich 
hier in dit vreemde land net zoo min gelukkig 
voelde als zij. 

,,Toe Dolly, op!" gebood Bella en waarlijk, tot 
verbazing van den oppasser, deed het jonge oli-
fantje het kunstje, dat Dolly anders alleen op zijn 
bevel verrichtte. 

(Wordt vervolgd). 
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DE MALAISE BIJ DE DOKTERS. HET BETERE. 

Waarom geven deze specialisten ook geen voor-
stellingen voor de winkelramen? 

(Punch.) 

,O, tante, ik zou liefde willen bij den eersten 
00gop- 'skig.g  

— „Kind wensch je er liever een tot den laatsten 
oogopslag." 

(Meg g en,dor f BUitter.) 

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 
Vertaald uit het Duitsch door J. H. KUYPER 
8) 

Zijn dog rustte Op mij met heanelsehe liefde en 
el zijn woorden ademden vrede en rust. 

- Ik had een slecht leven geleid, onder den in-
vloed van de verdorven zeden van den tijd; er zou 
aan mij niet veel 'verloren geweest zijn — in 
dien tijd. 

Maar van dat oogenblik aan heb ik Savonarola 
gevolgd als een trouwe hond. Hij kon met mij doen 
wet hij wilde. En hij maakte van mij een knecht 
en belijder ven Jezus Christus. Ik zwoer de zonde 
mijner jonkheid af en heb sinds getracht te wan-
delen in de voetstappen van mijn meester. Save-
narola heeft mij, dus van een tweevoudiger dood 
gered." 

„Dus hebben wij aan hem hetzelfde te danken," 
zeide Michel Angelo, ,het leven, of liever de waar-
de van hét leven. 

Maar vertel mij nu ook of ge bij, hem waart 
toen hij stierf." • 

„Wel weet 'ik allerlei bijzonderheden van zijn 
dood. Ik weet, dat hij onder de vreeselijke folte-
ringen in elkander zakte. Dat hij in zijn ijlende 
koortsen valscha bekentenissen aflegde. Dat de 
kinderen van Florence hem met priemen in zijn 
voeten staken, toen hij over de planken brug naar 
den brandstapel ging, Hij heeft den gifbeker dezer 
wereld tot den laatsten druppel geledigd." 

„Ja, maar ik wil meer van hem weten." 
„Ik heb hem zoo innig lief gehad." 
„Zag hij in, dat hij zich niet met de politiek had 

moeten inlaten?" 
„Zag hij in, dat wareldsche eerzucht zijn val 

voorbereidde?" 
,,Hij was zulk een door en door geestelijk man.. 

En men kan geen twee hoeren dienen, zegt de 
Schrift." 

„In de dagen., die aan Zijn dood voorafgingen,  
was hij geheel los van alles wat aan eerzucht deed 
denken. Hij ging den dood in, alsof hij naar een 
heerlijk feest ging, en er lichtte een bovenaard-
schen glans in zijne oogen. 

Het werd mij toegestaan afscheid van hem te 
nemen. Hij zeide tot mij: „Mijn zoon, ik wenschte 
dat ik u iets kon geven van den vrede, die in mijn 
Ziel woont. Het is goed, dart gij het leven van 
weeekiveriaking gekozen hebt, dat alleen geleidt u 
trouw en zeiker tot aan het laatste einde." 

„De wereldverzaking," fluisterde Michel Angelo; 
„Welk een vreemd woord hier in. het weelderige 
Rome." 

„Gij hebt haar anders duidelijk genoeg in uw 
vaandel geschreven" geide de monnik, met een 
blik op de kaalheid en ongezelligheid van het ver- 

'trek waarin zij zaten. „Wie zoo held werkt als 
gij, zulke reuzenkrachten inspant, mocht wel iets 
meer van het gemak en de gezelligheid des levens 
genieten. Voor mij is het iets anders, ik ben een 
monnik." 

„Neen, neen, dit maakt geen verschil. Savona-
rola heeft gelijk: Alle kunst wordt geboren - uit 
wereldverzaking." 

Toen hij dit gezegd had, bleef Michel Angelo in 
diep gepeins verzonken. De monnik begreep, dat 
hij alleen wilde gelaten worden. 

„Ik dank ru," zeide Michel Angelo, „ik geloof dat 
dit woord van ,Savonarola een groet was van - de 
overzijde van het graf. Eet was een woord tot u, 
maar ook tot mij." 

Toen stond de monnik op, en ging aarzelend 
heen, Michel Angelo bleef echter onbeweeglijk zit-
ten in gedachten verdiept. 

De vlammen in de schouw werden Ideiner en 
doofden langzamerhand uit. De langzaam verkolen-
de houtblokken verlichtten nog eenigen tijd met hun 
donkerrooden vuurgloed de allernaaste omgeving. 
'En toen Neef de eenzame alleen in de donkere 
stilte van den nacht. 

Het was hem of de meesteren leeraar zijt-gr 
jongelingsjaren hem een woord van bemoediging 
had gezonden. De door hem zoo (hoog geprezen we-
a'eld'verzaking was hem waarlijk niet altijd gemak-
ikelijk gevallen. Daarvoor (had hij een te vurig tem-
perament, en joeg het bloed hem te snel door de 
aderen. Zwaar en menigvuldig was de strijd ge-
weest, waardoor deze machtige geest zelfbeheer-
schin,g, geduld en kalmte geleerd hall. 

Maar nog altijd was er geen volkomen overwin-
ning. 

Hoe ouder Michel Angelo werd, des te moei-
lijker weed het hem de eenzaamheid te dragen, die 
hij deels zelf gewild had, en die deels gevolg was 
van zijn ver boven anderen uitgaande grootheid en 
buitengewone atheidskxacht Niemand was als hij 
en daarom kon niemand hem benaderen. 

Hij was voor zijn omgeving als een vreemdeling, 
die een nieuwe, onbegrijpelijke taal spreekt. 

Paus, kardinalen. en kunstenaars stonden steeds 
weer in stomme 'bewondering voor zijn machtigen 
arbeid, en noemden hem „1.1 terribile", de ver-
schrikkelijke. Maar daarmede was alles gezegd. 

In jongere jaren had Michel Angelo deze droef-
geestige woo=rden geschreven: 

„De waarheid is naakt, arm en eenzaam." 
En deze nog somberder bekentenis: 
„Reeds werd bij mijne geboorte en in de wieg de 

donkere tijd mij verwant, mij toebeschikt." 
Maar op de middaghoogte des levens, toen hij 

nog zijne volle, alle gewone maat ver te boven 
gaande lichaamsIgmcht bezat, toen een onafgebro-
ken scheppingsdrang en scheppingsvreugde hem be-
zielde, was de hartstochtelijke drang om het hoog-
ete ideaal in de kunst te bereiken, zoo alles over-
heerschend in zijn ziel, dat hierdoor aan alle an-
dere stemmen het zwijgen opgelegd werd. 

Rij had reeds vroeg tot zichzelf gezegd met 
strengheid en bescheidenheid, dat hein, de zoo lee-
lijk verminkte, de liefde eenar vrouw nooit ten deel 
zou vallen. En toen de kostelijke gaven van het 
leven werden uitgedeeld, gaven van schoonheid, ge-
luk en het opgaan in de éénig vurig geliefde, toen 
stond Michel Angelo van verre. 

Eerst had hij dit alles niet zoo gemist door het 
geheel opgaan in dien geweldigen arbeid van zijn 
levenstaak. Slechts een enkel maal in droo-
merige avonduren, had hij aan den achtenkant van 
een anatomische schets een gloedvol sonnet ge-
schreven, een zucht vol diep verlangen naar dat- 

gene, wat aan iedereen gegeven was te genieten, 
maar hein, die het diepste en rijkste gemoedsleven 
van allen kende,' ontzegd bleef. 

Dan klonk uit zijn diep bewogen gemoed: 

,Door mijn veelvuldig zuchten zouden reeds lang 
De bronnen en stroomera verdroogd zijn, 
Als ik ze niet 'weer met mijn 'banen gevoed en 

verfrischt had. 

Zoo wisselen de heantellichtetn elkander af, 
De warme zon en de lemde maan verfrissehen 
Beurt bij beurt de aarde, -opdat deze niet ve.- 

nietigd wonde. 

Zoo wordt ook het hart, dat door de liefde 
In te sterken gloed ontvlamt, 
Door het vocht dier oogen getemperd, opdat le 

niet sterve." 

Ven den anderen kant had Michel Angelo zich 
epgewersteld tot de groote en alleebeheerschende 
wereldbeschouwing van het Christendom. En ver-
geleken bij deze wereldbeschouwing en haar allee 
opeisehende macht, werden persoonlijk lijden ,e 
persoonlijke ontberingen nietig en onbediuidend. 

Natuurlijk was de worsteling, waardoor hij tot deze 
gevestigde overtuiging gekomen wask, ook de gewel-
dige arbeid geweest van zijn reuzengeest. Want de 
tijd waarin hij leefde, was een tijd van slechte pau-
sen, onwaardige kerkvorsten, van verdorvenheid en 
slechtheid, van operalijken strijd en ,sluipmoorden. 
Een tijd, die er werkelijk niet toe. bijdroeg het 
hoogstaande ideaal van het Christendom binnen het 
bereik van den enkeling te beengen. In, de zielen 
der mengellen begon evenwel de behoefte te ont-
waken naar verzoening en rechtvaardigmaling, 
waaruit na gemeen strijd en veel moeite de inner-
lijke hervorming der Kerk geboren werd. 

Dante was Michel Angelo's gids op het stelle 
smalle pad, dat naar God voert. Hij zeide het zijn 
grootgn landgenoot Dante na, ,cilat hij gekomen we 
tot dat deel van zijn leven, waar iedereen de 
touwen moet losmaken en de zeilen strijken. 

In zijne moeilijke uren troostte hem Danteis 
eeuveigheidsgedachte: 

lik wendde nu mijn blik door alle zeven 
De eferen, en zoo nietig zag 'k onze aarde, 
Dat 'k glimlachte om het aanzien haar gegeven. 

_ _ 
De doeschvloer, die de driften doet ontvonken.') 

±) Vertaling van Mr. J. l3ohl. 
(Wondt vervolgd) 

KLEERMAKERIJ GRAYESTE1111 & v. d. PII1 
v./h. LEDEBOER & ZOON. 

VISCHSTEEG 8 :: ROTTERDAM. 
Telefoon 1483. 

PRIMA ENGEISCHE STOFFEN 
Sterk oonourreerende prijzen. 
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Deze rubriek staat onder Redactie van 

Oreevoort. 

Van twee jonge olifanten. 
(Slot). 

„Nu blazen, Dolly! Och, oppasser, geef haar 
even de mondharmonica" — en Dolly blies met 
alle macht. 

Al de andere kinderen schaterden toen Dolly op 
Bella's bevel oolk begon te tengelen aan de bel, 
door hard aan het bauw te trekken met het slurfje. 

„Hoe komt dat nu?" vroeg de oppasser venbaasd. 
„Weis" vertelde Bella, „ik heb met Dolly de reis 

uit Sumatra gemaakt en ik heb haar met den 
kapitein samen al die kunstjes geleerd. Kom nu, 
Dolly, dan zal ik je nog eens over je 'slurfje streelen." 

Dolly "kwam dadelijk en toen .Bella eindelijk weg-
ring keek hij het meisje met weemoedige °igen na. 
Doch de kindertjes, die om het hek heenstonden 
ep het olifantje zee graag kaakjes en zoetigheid in 
den islurf stopten, vonden het nu wel prettiger, 
want nu luisterde Dolly weer naar hen. 

Dat bezoek van l3rella gebeurde ih den zomer en 
nu regeerde de lange donkere winter in het landt. 
In het sombere hok treurde Dolly herele nachten 
over het land waar zij vandaan kwam, 't duruede 
nu lang eer het 's morgens licht werd, en dan bleef 
het nog schemer in het voorverblijf waarin de 
oppasser Dolly Tederen dag liet ronddrentelen. 
's Avonds .moest. het, olifantje reeds vroeg naar den 
stal. Dolly vond het koud ook al brandde de kachel. 

„Dolly moet een kameraadje hebben, dat zou 
beter voor haar zijn," vond de kapitete diè telkens 
eens bij- Dolly kwam kijken, „zoodra ik in Indië 
zoon jong klein ding te pakken kan krijgen, dan 
breng ik het mee op mijn schip." 
Op een zonnigere lentemorgen deed 'n nieuw jong 

olifantje zijn intrek in Dolly's stal. Een vlug aardig. 
liertje, met kittige oogjes, een smal bekje met een 
pits tongetje. 

Dolly reeds flink gegroeid in de maanden van 
zijn verblijf onder de blanke rnenschen, keek hoog 
en boog, op dat jeugdige kameraadje neer. Zij 
vond het heel vervelend dat de oppasser hen nu 
Areng gescheiden hield. In den stal werd een groot 
s;hot geplaatst, dat Dolly met geen mogelijkheid 
om kon duwen. Wanneer het kleine ding in het 
voorverblijf mocht, moest Dolly in_haar stal blijven 
en zoodra het nieuwe deer weer in haar stal was 
teruggekeerd, moest Dolly naar voren. Dan stond 
Dolly te rukken en te trekken aan de ijzeren bouten 
die haar beletten bij Polly in het hok te komen. 

't Hielp niemendal, de oppasser had de ijzeren 
staven. heel stevig vastgemaakt. Dat ergerde Dolly. 
Ook werd zij boos omdat de kinderen. allemaal om 
Polly, Polly riepen. Net  alsof zij niet de eerste 
'echten had. En dan dat eten. "Dolly kreeg, geen 
lekkere warme rijst meer, geen zoete bieten en 
fije, wittebrood. Dolly begon all ibruin brood te 
eten en appelen en een beetje hooi. De oppasser 
ging Dolly melde voor een gnooten olifant aanzien, 
en inderdaad lustte Dolly al dat zachte zoete eten 
nog zoo graag. De oppasser leerde Dolly stukjes 
brood uit zijn jaszak opsnuffelen en daar begon 
die dekselsche Polly het ook al te .doen. 

Neen hoor, 't was heelemaal niet leuk zoo'n dier 
bij je te krijgen. Dolly vond Polly volstrekt niet 
aardig, en wat kon dat beest 's avonds kinderach-
tig staan schreeuwen en knorren. Toch of Dolly 
wilde of niet, zij isnoof met welbehagen de lucht 
van het andere olifantje op, zij waren toch dieren 
van dezelfde soort en Polly ken zoo ongelukkig 
verdrietig zijn slurfje laten hangeae net als Dolly 
zoo vaak in hare eenzaamheid had gedaan. 

„Wennen zij al een beetje aan elkaar," vroeg de 
kapitein, die pas teruggelkeend van 'n nieuwe Oost-
Indische reis, eens naar zijn beide beschermelingen 
kwam kijken. 

„Ik geloof het wel, mijnheer, doch wij vertrouwen 
Dolly nog niet. Zij is jaloersch, dat geloof ik. Maar 
de directeur vindt, dat wij het toch maar eens 
moeten probeeren, die twee bij elkaar te brengen." 

„Dolly is zoo kwaad niet, als zij er uit ziet," 
sprak de kapitein. Niet waar, •Degly. gij. klopte 
Dolly zoo stevig op haar dikke huid, dat het stof 
er af vloog. 

Eindelijk brak de dag aan, waarop de directeur 
vond, dat het te probeeren was Dolly en Polly sa-
men naar het voorverblijf te laten gaan. 

De zon wierp gouden stralen door de kleine  

kindertjes. Toch keerde zij zich om, toen de op-
passer een voor een de bouten van Polly's stal weg-
trok, om het jonge diertje gelegenheid te geven 
naar buiten te komen. 

„0, het jonkie, het jonkie!" jubelden de kinderen. 
Dolly in dien steek latend om naar Polly heen te 
fladderen. 

Dolly bleef stokstijf staan, 'n beetje geërgerd, 
'n. beetje bedroefd, 'n beetje nieuwsgierig. Ja, ja, 
zij zag het wel, de kindertjes kenden Polly al even-
goed als dat zij de oudere kende, en het kittige 
diertje boog het slurfje-almaar naar buiten om nog 
meer lekkers. Wat het niet lustte pooide het oli-
fantje weg: een stuk aardappel en een sinaasappel-
schil. Daar wierp een jongen een groot stuk rogge-
brood voor Dolly neer. Dolly schrok er van. Want 
dat mocht Polly volstrekt niet eten, volstrekt niet. 
De groote olifant trad een paar stappen nader, 
stak zijn lange slurf uit, net precies voor Polly, 
pakte hij het harde stuk roggebrood weg. 

Nu stond Dolly al 'een heeleboel dichter bij het 
kleine .beestje. De dame, die die kinderschaar rond-
leidde, riep al de kleuters samen, en spoedig trip-
trapte all het (geut weg uit dj ruimte voor de 
tralies, terwijl achter de tralies Dolly almaar de 
kleine Polly stond aan te kijken. 

De oppasser verloor de twee jonge olifanten geen 
°ogenblik uit het oog, hij moest nu opletten of de 
een de ander geen kwaad zou doen. In dat 
geval had hij Dolly met een lekker hapje spoedig 
genoeg naar achteren gelokt. 

Maar Dolly deed het kleine olifantje geen kwaad. 
Polly kwam naar de andere toegeloopen, heel lang-
zaam, snuivend met het slurfje ietwat omhoog. En 
toen het vlak naast Dolly stond, schuurde het kleine 
ding langs Dolly's dikkere pooten, net als Diolly 
altijd bij zijn eigen lief moedertje had gedaan. Nog 
meer. Onderzoekend besnuffelde Polly met zijn 
korte slurfje den buik van die andere kameraad. Zou 
het kleine olifantje hier zuigen kunnen, net als dat 
arme jonge ding bij zijn moedertje had gedaan? 
Neen, het gaat niet, jou arm moederloos diertje, 
dacht Dolly met moederlijk zacht mededoogen. Ik 
wou dat ik je helpen kon, kameraadje, maar lik 
ben zelf een moedierloos beest. Dolly streelde Polly 
niet zijn slurf over den kop en liet gewillig toe, 
dat Polly zich dicht, heel dicht tegen Dolly aan-
nestelde, net of hij zijn eigen moedertje gevonden 
had. 

Het gaat best, het gaat best, dacht de oppasser, 
en hij wreef vergenoegd met de handen tegen el-
kaar. Zij zullen niet vechten, heus& niet. Dolly zal 
een moedertje voor Polly zijn. 

Zoo is het ook gebeurd. 's Morgens mocht Dolly 
altijd elkeen in heit tvooirveelalijf, dan moest Polly 
geborsteld en gevoerd worden. Maar 's middags, 
precies op tijd, stond Dolly reeds vroeg aan de 
bouten te rukken en 'e trekken, en zijn slurf met 
kracht tegen het houten beschot te slaan. Want 
Polly moest komen, haar kleine vriendje, en dan 
zouden zij samen weer moedertje en kindje spelen. 
en Dolly zou de kleine liefkoozen en vertroetelen, 
zooals eens Dolly's eigen moedertje het haar kindje 
had gedaan. 

Midden in dein zomer stond die kapitein opnieuw 
in het olifantenhuis en bij hem huppelde en danste 
Bella. Het meisje zou met moeder weer naar Indië 
terugkeeren, zij kwam Dolly vaarwel zeggen. 

Dolly .was Bella nog niet heelemaal vergeten, 
zij at met graagte van het lekkers dat Bella mee-
bracht. 

„Ga je weer mee naar Sumatra, Dolly?" vroeg 
Bella lachend. 

Dolly schudde haar wijze hoofd. Zij begreep wel 
'n beetje van wat Bella bedoelde. Zij wilde niet 
mee. Want hoe zou de kleine Polly het zonder zijn 
aangenoanen moedertje stellen? 

Neen, Dolly begreep wel, dat zij haar eigen moe-
dertje nooit meer zou terugkrijgen en daarom 
welde zij haar bek ,dolen om de kleine Polly zijn 
gemis te vergoeden. 

Zoo bleven de twee olifanten rustig samen in 
het groote olifantenhuis. Dolly kreeg weer schik 
in haar leven en Polly Miste zijn inioedertje niet 
zoo erg meer, want die lieve Dolly deed net zoo 
aardig tegen hem als eens zijn eigen moeder. 

Wie in de Rotterdamsche Dieagaarde komt, 
moet maar eens gauw naar de olifantjes gaan 
kijken. Dan zullen jelui zien, dat zij heel gelukkig 
met elkaar zijn. 

• C 

De 'oplossing der raadsels beeft menig ster-
club-lid hoofdbreklen gekost. Torenwachter raadde 
alleen No. 2 Mossel. Het dorpskind noemde als 
opl. No. 1 Schoorsteenmantel. Dit deed ook De.  
Jonge Zeeuw. Die noemde als No. 2 Ulf t. Maar de 
bedeelde Nisch van jou heet toch Elft. Nieuweling 
noemde els No. 1 Gaskous. Dat is ook nog zoo 
kwaad likt Klimop vond weer iets anders, ,Hand'-: 
schoen, n Heidebloempje (Apelekenm.) dacht aan 
Paljas. Heidebloempje (Breda) vingerhoed. Als 
opkeeing No. 2 noemden die meesten Harddroijk. 
Wat wel goed is, doch niet het bedoelde woord. 
Heidebloempje II (Ramde) gaf Dieren. Niet heek-
maal juist ('t raadsel is wat moeilijk, zus). 
Heidekind gaf de voorkeur aan Leeuwen, denkend 
aan Zeeleeuwen en Reseda deed dat ook Knabbel-
derat wil nog heel graag mee doen eer hij naar 
het ziekenhuis gaat. Nu, ik hoop, dat de Heere je 
engen spoedig beter maakt, ook dat je dan nog 
lang een trouw iSterclublid mag zijn. Duifje is 9ip 
een zangcursus en hoopt in het volgend' jaar haar 
diploma te krijgen. Leuk, dat je zoo overvloedig 
bloemetjes vindt in jullie buurt. 't Zeeuwtje heeft 
nu vier jaar meegedaan en in dien tijd. drie Prijzen 
gewonnen. Nu ben je weer aan de beurt hoor. En 
Robbedoes ook. Rozenknopje schreef nog een lief 
afscheidsbriefje. Het ga je wel, zus. Van Zilver-
schoon, Rosa, Teekenaar waren de oplossingen goed. 
Siddeltop zond een mooie prentbriOkaart. Net  als 
Buitenmeisje van haar eigen huis. 

Roodkapje en Asschepoestertje verwonderen zich 
dat er nog zestien Stmellubleden waren, die „die 
reuze Moctaiike soit" goed hadden! Dat hadden. zij 
niet gedacht, dat er zulke ehalleboozen" in ons 
clubje gevonden werden. 

Wat vinden we het alleraardigst van Kantoor-
bediende, dat ze' zoo goed in haar briefje aan ons 
dacht. 

We zijn ook nog niet vergeten, dat ze eens haar 
prijs aan ons afgestaan heeft. Tante, wil u zoo 
goed zijn, per 'volgende gelegenheid dit van ons 
in „De Ster" te plaatsen. Dat ze van alle Wezen-
nichtjes de groeten heeft. En dat we. al  eiken dag 
uitzien naar den beloofden brief. 

Wie dicht bij, school woont, moet eens lezen, hoe-
veel moeite Heikleutertje moet doen om de school 
te bezoeken. „Om 7 uur gaat de trein en 's avonds 
om 6 uur kiemen wij thuis. Dan is het soms bitter 
koud. In Tilbome gaan Wij namelijk op de sdhool 
met den Bijbel. Ik zit in de vijfde klas en ik ben 
tien jaar." 

De jonge Fries schrijft ons dat hij De jonge 
Fries II is. Dus ons oud Sterclublid van 14 jaar. 
Best hoor. 't Doet me altijd genoegen als onze 
oude Sterclubleden nog eens om 't hoekje komen 
kijken. Wil je je ouders hartelijk groeten en ook 
je broer? 

Het Weezen.sterretje zegt dat zij de oudbakken 
zoowel als de nieuwbakken leden een briefje terug 
zullen zenden, als zij hen schrijven. Adres: Prov. 
Gieref. Weeshuis, Mieklelharnis. 

(En nu de bedoelde oplossingen: 
No. I: Brok, rok. 
No. II: »meel. 

Prijswinners: 
ROBBEDOES, Terneuzen. 
'T ZENUWTJE, Middelburg. 

Nieuwe Raadsels. 
1. n. ben erg 'scherp en word door iedereen ge-

brullat Knijp mijn kop af en voeg twee letters bij 
Mijn naam •en ik ben een boom. 

Buitenmeigje, 
2. Waar wordt in den Bijbel gesproken van een 

man, die zes vingers aan zijn handen en zes teenen 
aan zijn voeten had? 

• Veldbloempje. 
Lenteroosje. Je- bent wat laat, zus. Ja zeker, er 

zijn nog meer ,Sterciubleden in Rotterdam. 
Oplosisingen woonden ingewacht voor of op 31 

Maart aan het adres van tante Johanna, p.a. 
Druldeerij „Libertas", Gondsche Singel 105; Rot-
terdam 

Johanna ruitjes, zoodoende was het prettig licht in het an-
ders zoo donkere olifantenhuis. Dolly stond reeds 
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Professor: „'t Is toch wonderlijk, vrouw. Ze 
hebben in het graf vaal Toet-ank-amen rustbedden -
en stoelen gevonden, die dertig eeuwen oud zijn 
en idie nog in heel goeden staat zijn." 

Zijn vrouw: „Ik heb het altijd wel gezegd, man, 
dat het op den duur het best is goed goed te 
koeepen ." 

(Punch.) 

De sentimenteele jonge dame: „Er zijn oogenblik-
ken, dat ik ervan overtuigd ben, dat ik in het 

.oude Egypte geleefd heb." 
Do jonge man: „ZOO, WO, herinnert u zich dat! 

Armleis praten jonge dames er liever niet over als 
• ze zoo oud ai zijn." 

(Punch.) 
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- Uit -Buitenlandscha -Tijdschriften. 

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 
Vertaald rit het Duitse!' door J. H. KUYPER 
9) 

1V. 
Fereante d'Avalos en Vittoria Colonna waren 

omstreeks het jaar 1517 in Rome. Leo X had aan 
Pompeo Colonne, een familielid van Vittoria, den 
kardinaalshoed geschonken en alles scheen te wij-
zen op de beste verstandhouding tueschen. den 
Heiligen Stoel en het huis van Colonna. Ferrante 
en Vittoria verkeenden in den hoogstaanden kring, 
die zich om Leo X en zijne kardinalen bewoog. Fer-
rente verkeerde waarschijnlijk ook in dien anderen 
zedenloozen kring, die zich overgaf aan het onbe-
teugeld. zingenot van het Rome dier dagen. 

Rome was nog altijd, evenals vroeger, de stad 
der talentvolle, waagzieklustige gelekeeekens, de 
stad der avonturiers, van het slimme rooversgg-. 
spuis, der (geklanakers en zwendelaars, in één woord 
de stad der duizend mogelijkheden. En toch was 
Rome ook de stad der Virtute et fidelitute 1),  .dim 
verborgen grootheid, van den persoonlijken moed, 
der onkreukbare trouw, deer groote schrijvers en 
kunstenatere, de stad der Humanisten en Canclo-
Itierre 2) en de stad deer heidenen en der heiligen. 

Vittoria had een gegronde aanleiding om zich zoo 
min mogelijk onder de menschein te bewegen, want 
zij was in den rouw over baar moeder en broeder. 

nare moeder Agnese die Montafeltro was cp een 
bedevaart naar Loretto gestorven, met het crucifix 
op de borst en zegenwenschen voor hare kinderen 
op de lippen. 

Naar  geliefde broeder, aan wien Keizer 
Maximiliaan reeds op 19-jarigen leeftijd een 
ruiter-commando opdroeg, stierf plotseling aan pest, 
juist toen hij op het punt stond roem oPhet krijgs-
veld te behalen. 

Vittoria had een diepen blik geslagen in het rijk 
der vergankelijkheid en des doods. 

De ernst des levens stand dan ook duidelijk ge-
gehreven op haar nog jeugdig voorhoofd. 

* * 

Wijs zijn in het vorstelijk paleis van den levens-
lustigen Bembo, ge.hetimsalerijver van dien Paus. 
Bembo was de humanistische wetenschap toegedaan 
en had groeten invloed «p de politiek. 

Bembo was het, die, zoo kenschetsend voor den 
geest van dien tijd, dit woord sprak: 

„Ik heb nooit de brieven van den Apostel Paulus 

1) Noot van de vertaalster: Door deugd en 
teouve 

2) Noot van de vertaalster: Condotierre waren 
oorspronkelijk legeraanvoerders, maar later werd 
het de naam voor hoofd van een rooreerbende.  

gelezen
' 
 uit vrees daardoor mijn stijl, die zich gè-

vormcl heeft naar de goddelijke schrijfwijze van 
Virgilius, te bederven." 

In zijn paleis was alles verzameld wat de kunst 
aan schoons, kostelijke en bekoorlijke en wat de 
natuur aan vagemdsoortigis en zeldzaams had voort-
gebracht. 

In de tuinen waren exotische bloemen van schit-
terende kleuren, grillige vormmen en zinnenbedwel-
mende geuren. In de vijerens allerlei bontgekleurde, 
doorzichtige dienen uit verre zeeën, die met de 
grootste zenig in telkens ververscht zeewater behan-
deld werden. 

Alle zelen van het paleis warren vol verzamelin-
gen, de kasten vol oude, antieke munten, hand-
schriften, edelgesteente en geslepen kristallen. De 
muren waren met alle sagen van Homerus beschil-
derd door het ietwat lichtzinnige penseel van een 
leerling vaal Romano. 

Uit een zee van ,goud en azuur, van licht en zon, 
verhieven zich de gestalten van de Grieksehe Hele-
na en van den Teojeanschen Paris. 

De stralende godinnen Man den Olympus waren 
naakt afgebeeld. En al de verschillende liefdesavon-
turen van Zeus wazen verheerlijkt. 

Amor en Psyche zweefden hier in innig omhel-
zing verbonden en die val der Titanen vulde een 
ge.heele muurvlakte. 

In het paleis bevonden zich schitterende feest-
zalen. Die schoonste van die zalen was echter de 
groote ontvangkamer waar Bembo gewoon was zijn 
gedichten aan zijne gasten voce te lezen. De mar-
meren zuilen, die de rijk ingelegde zoldering droe-
gen, waren niet •purpeagoode zijde omwonden. An-
tieke beelden van marmer en brons stonden in de 
nissen af op westazikken. 

In het midden van de zaal verhief zich een schoone 
eopie van de pa$ teruggevonden maanmeren Laelkoon-
groep. Overal zag Men vazen, urmen, lampen, luch-
ters, glaswerk en kostelijk gedreven bronzen, zooels 
de onuitputtelijke schoot van Roma aeterna altijd 
aan den gravende/1 schatdelver opleverde. 

Geen voorwerp bevond zich in het paleis van 
Bembo, dat geen waarde als kunststuk of antAiqui-
telt bemat. 

Op een gouden standaard niet odeleteenen ver-
gleed, stond eene copie van het schilderij der Heilige 
Catharina, dat Pintureedin° in het paleis van Bor-
gia, naar het model van Luoretia(Biorgia schilderde. 
Het stelde haar voor nog half als kind niet lang, 
loshangend haar, zooals zij redetwistend temidden 
der geleerden staat. Lueretia, de tegenwoordige Her-
togin van Ferrara, was de beschermvrouw van 
Bembo en gewoon zijn raad op te volgen. Hij had 
de geleerde en beatoonlijace vonnis' in menig sonnet 
verheerlijkt. De roem die uitging van haar deugd, 
vroomheid en - ingetogenheid, had iedereen de afdwa-
lingen harer jeugd doen vergeten. 

Bembo, gekleed in een fluweelen hofgewaad met 
een gouden eereketen een den hals, stralende van 
beminnelijke vriendelijkheid, was een uitnemend 
gastheer voor zijne talrijke, hooggeplaatste gasten, 
die zich in zijne zalen bewogen. 

Onder deze zag men het koele berekenende ge-
zicht van den groeten bankier Chigi, vooir uien 
Baphael het sprookje van Amor en Psyche schilder-
de. eet fijne, glimlachende gelaat van .Castigliones, 
die beroemde schrijver van • „De Hoveling";  de 
streng asceti.sche priestergestalte van den edelen 
Sadoleto en den fijngevoeligen dichterkop van den 
vromen Vcida, drie aan Italië de „Christiade" schonk. 
Geesten van de meest uiteenloopenelye richting von-
den hier gelegenheid elkander te ontmoeten en van 
gedachten te wisselen. 

Kardinalen, vorsten, hertogen, en graven, vrou-
wen en jonkvrouwen uit de edelste geslechten, van 
goede en twijfelachtige eeputetie, kunstenaar 
staatslieden, droomende geleerden en onverschrok-
ken krijgslieden bewogen zich in bonte mengeling 
dooreen. 

Vroolijkie opmerkingen en diepzinnige woorden 
werden gewisseld: Dante en Bioceacio werden aan-
geheeld Iel naar gelang van de wending van het 
gesprek Daar stonden mannen in zwarte priester-
Meeding apart in een. hoek van het vertrek, ge-
wiikleeld in een theologisch gesprek of verdiept in 
een wijsgeerige besehouwing. 

,Alles wat toentertijd de geesten biezig hield, was 
hier vertegenwoordigd. 

Bembo had Zoo juist een nieuwe compositie 
van den Heiligen Vader, Leo X, op de luit ge-
speeld. Het was een melodie mep een lied van 
Bembo, dat hij. Hismete, den ibode der goden, in 
den mond gelegd had. 

Leo X was een groot kertlevonst, een bezield be-
schermer van de kunst, zooals het behoorde bij de 
tradities van zijn huig maar dit belette hem niet 
slechte muziek te schrijven. Maar in geheel Rouw 
was er niemand, die deze muziek niet in verruk-
king had gebracht. 

„Dat was heerlijk, dat was kostelijk!" riepen de 
dames met geaffecteerde, hooge stemmen, en alsof 
ziji diep ontroerd waren over zoo-veel schoonheid, 
drukten zij. hunne groote klanten, goudgeel:tikte zak-
doeken, — DOG groot als een klein beddelaken —, 
voorzichtig tegen hunne geverfde °ogen. 

Een stegke geur van museus, viooltjes en rozen 
hing in de zaal, die in een bont gewemel van schit-
terende kleuren straalde. De gewaden der vrouwen 
waren overdadig versierd met paairlen en edelge-
steenten- Daar flonkerden en schitterden miszag-
dien en ialmadijnen, aasdieren, beryllen, topazen,tur-
keolsen, hyacinthen en heliotropen, diamanten van 
rood, zwart, blauw en geel licht, en de prachtigste 
Oostersche borduursels Op doorschijnende weefsels. 
Ook de kleeding der mannen vertoonden fantasti-
sche kleurenpracht, en deartusschen trok de pur-
peren priesterkleeding der kardinalen de aandacht. 
Onleteekenen, ketenen en wapenen .glinstenden en 
blonken overal waar men bet oog wendde. 

Tusgehen deze interessante mannen en vrouwen, 
die zich grootendeels orbderscheldiden door een voor-
name houding en groote waardigheid, merkte Vit-
toria een man op, wiens uiterlijk een onuitspreke-
lijk iafstootenden indruk maakte. 

(Woedt vervolgd). 
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Wie 't laatste laat, die lacht het best, 
Guus wil kantoorwerk leeren, 
Al is hij al een poos van school 
Hij zal het toch probeeren. 

Guus wil niet trotsch zijn, doet zijn best, 
Hij stoort zich, niet aan de and'ren 
Die om zijn kleine jongenswerk, 
Wat sportten met malleand'ren. 

Je moet beginnen met 't begin, 
Wie dat niet durft, moet falen, 
Straks krijgt hij mooier werk te (ken, 
Guus wil zelfs acten halen. 

Niet langer boodsehapjongen zijn 
Voor winkels. 't Hoofd gebruiken, 
Wie nooit een vak leert, blijft een nul, 
Nieto kan 'Gastre' leerkust hinniken. 

Wie 't las te lacht, die lacht het best,- 
Denkt Guus, 'k ga zitten boomen 
Ik loop niet langer werkeloos rond, 
Ik wil en zal er komen. 

Kees, de slagersjongen. 
Hees op stap. 

I. 
je kunt praten zooveel als je wilt, Kees, :jij 

komt telkens geld tekort",epiek Arie, die eerste 
slogereknecht in den graa.' winkel van Doeuenan, 
„En ifk waarschuw,  je, dat je vandaag zoogt,' den 
bed in orde te brengen, anders vertel ik het tegen 
den harte Dat gezeur telkens weer!" 
ja maar Arie, ik had zelf nog een kwartje, 

en " 
,;Ik ken jouw praatjes!" riep Arie hoos. „Ik ken 

ze allang. Ga nou maar. Pas op je centen- Kijk 
wat je terug) geeft en w(at je ontvangt. Ruk alsje-
blieft uit!" 

Sdhoorvoetend verliet Kees ,de groote slagerij, 
waarin hij als jongste knechtje werkte. Bijzonder 
muggen- was hij nooit geweest, maar toch, 
aart het geld dat hij terug bracht in den 
winkel in ruil voor de geleverde waren onts 
brak vroeger zelden iets. Hij rekende lang-
zaam, nuanmeade daarna ,cie notaatjes die hij bij 
bet vleesacht laggeven moest, schreef het ontvan-
gen bedrag op in mijn zakboekje. Er kon niets aan 
mankeren en tech mankeerde er in den laatsten 
tijd telkens iets aan. Vreemd!. aVliettr000tig. liep 
Kees de lange Dorpsstraat in om 't bestelde vleesch 
wijd en zijd heen te brengen. 't Ging alle dagen, 
de:leefden weg. Eerst de heelti dorpsstraat uit bij 
de inwoners van de dorpskom, dan sloeg hij rechts-
af, de lange laan in, met de mooie, kleine villiatjes, 
waar haast huis aan huis klanten woonden. Ver-
derop lag een weg met een viertal boerderijen; op 
twee moest Kees bijna lederen dag zijn, Weer 
rechts af ging het langs den Vliet, waar de mole-
naar woonde met zijn groote gezin en al recht door 
kwam je bij de groote fabrieken met die groote 
hemenhanizen. In deze buurt lagen de arbeiders-
woningen blok aan blok, kleine huisjes met tuintjes 
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ervoor. Olp den hoek die vuile, ineen kroeg. Kees 
kna rsetandde •als hij aan dien kroegbaas dacht. Want 
dlie lokte veder immers telkens weer naar binnen, 
dan dronk vader van dat scherpe, leelijke goed, dat 
de anenschen zoo valseh en netelig en twistziek 
maakt. Kees Wist er alles een. Meestal zag Kees 

vader wanneer hij in dezen hoek van het 
dorp rondliep. Tegen twaalf uur, als al 't 
volk uit de fabrieken stroomde om te gaan 
schaften. Vader weekte bij een verversbaas 
en ging dan ook naar huis,. Kees hield van 
zijn vader, met zijn vriendelijk open gezicht. 
Hij kon zoo leuk met je stoeien, zoo prettig 
vertellen, wist zooveel van allerlei dingen, 
waarin je belang stelde. Van vilschjes, die 
Kees kweekte thuis in een, vierkant aqua-
rium, van bloemen en planten. Fijn met 
vader 's Zondage uren te wandelen. Hij kon 
je ook zoo echt helpen aan je opstel voor 
de knapenvetreeniging of je catechisatiewerk. 
Maar al dat mooie en prettige verwoestte 
dlie. leelijke kroegbaas, dacht Kees, knarse-
tandend. Vader liep vrolijk met je mee, 
opgeruimd pratend, en dan (wat gebeurde 
dat toch clikveijle in den laatsten tijd) schoot 
hij de kroeg in; die akelige kroeg met dien 
dikken, welgedanen vent achter de toonbank. 
Meestal namen keurnissen, fabrieksaebeideres 
vader snee 't Gebeurde ook, wel, dat vader 

dat ellendige bioas mees ,drie, vice stappen voorbij 
was, dan stond hij even stil. Kees zou hem wel 
mee Willen trekken en  in idle efg.e1o,open week 
wee-  't iederen dag gebeurd, hij keerde terug, liet 
Kees alleen naar moeder gaan, kwam later thuis, 
wanneer het eten reeds lang en breed op tafel 
stond, want de kinderen moesten toch op tijd naar 
echool. 0, die verweesde, akelige degen van vader, 
die dikke tong, dat vervelancljgebab1bel! 

Kees haatte de kroeg, haatte den drank, die zijn 
goeie, beste veder op die oe,genblikken zoo vreemd 
en zoo onuitstaanbaar maakte, Hij zat moeder uit 
te och,elden en de kinderen, de kleintjes snauwde 
Vader af. Kees balde zijn vuisten tegen dien kroeg-
hiouder, hij wou dat er geen jenever of brandewijn 
bestond. 

Kee (daar draalde vader voor de kroeg. Kees 
zag het aan Zijn heelti houding. Snel stapte de 
jongen op zijn vader aan, niet ,de reeds licht ge-
worden seeeschmand aan zijn (arm. Hij wist niet 
waarmee hij vaders gedachten afleiden kon om die 
leelijke lokkende kroeg toch maan niet in te gaan. 

Wacht, vader vertellen van zijn moeilijkheden 
met het gelid. • 

eVladler," zei hit «nel op den weifelenden man 
teeloopend, „vader, begrijpt u dat nou; dart 
ik gisteren ~e geld tekort ben gekomen bij 
de afrekening. Ik had toch heusch mijn best 
gedaan Mijn i&gen kwartje van Zondag nog 
'k heb er niets, voor gekocht, ook weg. Snapt 
dat, vader ?" 

„Och, lummel," enannede vader netelig, „je 
zult wel net goed uit je oogen •gekekee. heb-
ben, Zeg tegen moeder dat ik dadelijk komt'. 
Meteen wipte de vader van Kees de her-
beng ie. 

Kees stond even verbluft, kreeg tranen in 
zn °ogen. Wat deed vader raar. Vroeger stelde 
hij altijd belang in alles wat Kees beleefde. 
Je kon alles met vader bepraten. Nu luisterde 
hij ternauwernood. Neen, eigenlijk net of va-
der. kwaad werd. 

Wat zou moeder het naar vinden. Kees 
nam zich voor moeder met die narigheid 
ven dat geldtekort maar niet te betwaren. 
Moeders oogen stonden .tifch zoo droef en 
denker tegenwoordig. 

„Is vader er -niet?" vroeg moeder 
bij kees' binnenkOmen. „Heb je hem 
niet ger2ien?". • 

ja, neen," skamelde Kees. ,,Vader zei: 'k kom 
wel." 

. „Zeker weer bij ,Tasten n," anartmielde moeder zacht 
voer zich heen, en zij sneed het brood voor de kin-
deren, zonder boter, met een beetje stroop legde 
'zij de boterhammen op elireaas 

„Krijgen wij geen warm eten, moeder?" vroeg 
Kees. 

»Neen, jongen." 
„'k Lust net zoo graag brood," betuigden_ Kees' 

jongere broertjes. 
„G ja, ik ook," viel Kees bij. ,ek Breng van-

avond ~rillen wel weer 'n lekker hoopje &Jukjes 
mee. Fijn, hè moe, dat ik nu ook wat verdien." 

„'t Zal wel waar zijn, kind. Zeg Kees, heb je 
je zak-gekt neg?" 

,,Ja, neen, moeder." Kees kreeg een kleur. Nu 
moest hij 't zeggen 'van dat akelige ,gekl,tekort. 

„0, heb je er iets, voor gekocht?" Moeders toon 
klonk teleurgesteld. 

TIoen vervolgde zit geWild vioolijker: „'t Mag wel 
hoor, 't Ilse voor jou. Wat heb je gekocht?" 

De roede bles van Kees vergrootte zich tot in 
zijvr hals. Moeder keek hem scheep aan niet de 
droefgeestige, lieve cegen „Als je 't liever niet 
vertelt ook goed, hoor Mengen! Maar je *eet toch 
wel dat ,God alles ziet!" 

Kees ~e, 'n °ogenblik flitste het door zijn den-
ken moeder deelgenoot vlaas zijn onrust en moeilijk-
heid te mala, doch de tijd ontbrak. Vader wag-
gelde het kleine verttrekje binnen, de kinderen we-
lden angstig terug voor vaders verdwaasden blik 
en heeten -drankadem. - 

„Kinderen gaan jullie spoedig naar school," ver-
maande moeder de drie schoolgaanden. „Vader is 
een beetje laat." 

Kees begreep moeder. Zij wou vaders ellende be-
dekken Nu, hij ging ook. De baas zee altijd: Ben 
je in de buurt tegen twaalven, ga dan tegelijk eten 
en vervolg later je loop. Dat haalt tijd uit en tijd 
is geld). Kees mimet nog één verwen -  klant bedienen 
en dan ging liet weer op den winkel aan. 

Terwijl Kees .gedrukt en veroleietig den eenzamen 
hand-weg afliep, zette moeder voor vader mijn !brood 
en koffie neeas Vader keek met starre °ogen naar 
het voedsel, doch raakte het niet aan. 

Mfoediere [boterhammen stonden ook nog onaangee 
meed. Zij) kon niet eten., 't leek wel of haar keel 
toegelknepen werd, zoo benauwd voelde zij zich. 
Moeder nam zusje uit de wieg, die schreide en ge-
voed moest werden, goot wat kolkend water op een 
,stuikt broed en 'begon het kindje 'het eten anet een 
lepeltje in den mond te geven. 

't Kleintje weigerde, spurvocle het brood.  weer uit. 
„Lest je het niet, lieveling? Daar is ook boter-noch 
suiker op." 
'Suiker halen?" vroeg het vierjarig zusje. „Ik 

weet het wel, moeder, ,blij vrouw De Vries." 
Moeder pinkte een traan uit het eeg. Vrouw De 

Wies zon weigeren zonder . geld suiker té gisv.en, 
Zij wist het vooruit. Moeder moest in deze week al 
meer ,warenzonderbetaling halen. Ach,-  moeder gruiW-
de van schuld maken. Maar de _kinderen moesten 
toch eten hebben. Vader bracht nu reeds vier we-
ken aaneen slechts ,die helft van zijn weekgeld •theis. 

„Nadler heb jij nog een dubbeltje?" vroeg Kees' 
moeder schuchter. „Zusje -  lust haar broodpap niet 
en ik heb geen suiker." 

,,Geld„ geld!' hakkelde de man met een dikke 
tong. ,,,,Kan jij mijn  soms gele geven?" 'Hij • hechte 

dom en dof over deze aardigheid. 
Moeder antwoordde niet. Het kindje schreide on-

tevreden en weigerde toch de onsmakelijke brood-
pap, al het sussen, de zoete woordes van moeder 
honden het kleintje niet bedaren. 

3t gedrens van het kind hinderde den man niet. 
Zijn brood raakte hij' niet aan, het hoofd zonk hem 
op de borst, hij sliep. 

Moeder keek op de klok. Nog een kwartier, dan 
moest de man weer naar wijn werk. 't Was harte 
gelekt het Heintje met een paar slokjes melk tot 
bedaren, te krijgen. Zij legde het kind weer in de 
wieg. 

(Wordt vervolgd). 
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Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna 
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Meid (tot ikolensjonwer): „Mieveousv 
u de kolen ,zachtjes ettil uitstorten, want 
slaapt» 
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Dienstbode: „Mevrouw, mag ik even naar 
den winkel aan den overkant gaan om een 
'springtouw te halen?" 

Mevrouw: „Wat moet je met een gpeing-
touw doen?" 

Dienstbode: „Ik heb juist mijn drankje in-
genomen en ik heb vergeten het fleschjie 
schudden." 

(London Opinion). 

Moeder: „Broer, ik heb je nu al wel tien keer 
gezegd, dat je geen •ehocela meer krijgt. Als je er 
weer om vraagt, krijg je straf." 

Zoonlief : „0  o! Dan meende ti zeleen niet, 
wat u gister zei, dat men altijd vol moet houden." 

(London Opinion). (Punch). 
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Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 
Vertaald uit het Duitsch door J. H. KUYPER 
10) 

Het was een dikke man van middel/n- en leeftijd, 
met opgeblazen, gerimpelde en zelfgenoegzame ge-
letatstatekken. Zijn haar was lang, en hing in gol-
vende lekken om zijn schouders. Hij droeg een oud-
Romeinschen philosopthenmantel. Hij drong zich op 
aan alle beroemde geleerden, zelfs aan de kardi-
nalen en scheen niet te (bemerken, dat hij het voor-
werp var hun heimelijfken spot was. 

,,Wie is dat?" vroeg Vittoria aan haar begelleider. 
„Dab is Querno, uwe Illoogheid, Querno, de aarts-

dichter, de domste kerel van geheel Rome. De hof-
dichter van den Paus, die zich tranen lacht over 
zijn dwaze -rijmelarijen. Bovendien is Querno een 
veelvraat van beroep. De Heilige Vader laat hem 
soms voor de grap.gebraden kanten, kraaien en apen 
voorzetten, Hij eet alles, zonder navraag. Zonder 
het zelf te weten is hij' de eerste grappenmaker 
van Rome. 

/Het aantal gasten weed steeds groeier en daar-
mede ook die warmte en het gegons van stemmen. 

;Vittorio; had zich een weinig afgezonderd in een 
dier vensternissen, om vandaar de bonte anenschen-
!nesse te kunnen overzien. ,Zij zag nu een slanken, 
jongen man binnenkomen, naar wien zich dadelijk 
aller blikken wendden. Blij was eenvoudig en smaak-
vol gekleed. Lange haarlokken omgaven zijn smal, 
fijnbesneden gelaat, dat een uitdrukking droeg, die 
herinnerde aan de engelen van Perugino. Argeloos, 
bijna kinderlijk lieftallig, was de uitdrukking van 
zijn mond. Hij maakte den indruk van iemand, die 
'slechts het goede van het leven genoten had, die 
nooit zijn idealen had zien verstoren. Het leven had 
hem steeds toegelachen, en hij had het leven laehen-
de geantwoord. 

Een groep van jonge mannen volgde hem op de 
hielen, op elke beweging van hem lettend/alsof zij 
zijn ,bedlenden waren. Het waren zijn leerlingen, 
zijn lijfwacht. 

„Dat is Raphaël!" eeide iemand, die dicht bij 
Vittoria stond. 

Die nog jeugdige kunstenaar, de gunsteling van 
den Paus,— een de Mediels,—,;chrreed met een we-
stelijke houding de zalen elleor. Een hemelsche rein-
heid en eenvoud lag in den open blik zijner groote, 
amandelvormige oogen. Iedereen begroette hem met 
eerbied, de dames maakten buigingen voor hem als 
voor een vorst. Munitie& bleef ,staan voor een 
schoon, jonge hertogin en begon een gesprek met 
haar. 

Al zijn bewegingen waren sierlijk, bevallig en 
natuurlijk. 

Vittoria van naar hem en dacht: Hij ziet er 
uit als iemand, aan wien nooit iets geweigerd is, 
die geen moeite, geen verdriet gekend heeft, wiens 
arbeid, zonder strijd, hein vanzelf gelukt. Dat 
gladde, effen voorhoofd vertoont geen rimpels van  

zorg of lijden, geen groeven van diepe gedachten. 
Hij glimlacht als de verwende gunsteling van het 
geluk. 

das die ziel van de jonge, eenzame, diepdenkende 
vrouw, was geen behoefte om dezen schoonen jon-
geling te keren kennen. Zij had de overtuiging, dat 
deze man nooit iets zou zeggen wat diepte had 
of tot het hart sprak, alleen iets vriendelijks, iets 
aangenaams

'
misschien iets poëtisch. 

Niettegenstaande hare jeugd bezat Vittorio, zoo 
groote menischenkennin dat zij zeiker wel eens van 
schrok, een aangeboren garve om in het diepste 
wezen van anderen door te dringen. 

Het was haar somtijds le :moede alsof de men-
schen doorschijnend waren en zij door hen heen 
kon zien, alsof zij de eigenlijke levenSmelodie hoer-
de achter enkele luchtig uitgesproken woorden in 
conventionele gesprekken. Ja, de gelaatsuitdruk-
king en gebaren der xnensiehen schenen haar dik-
wijls openbaringen en bekentenissen van hun inner-
lijk bestaan hunner deugden, gebreken en gewoon-
ten, Deze halve alwetendheid maakte haar ver-
drietig, ze beroofde haar van het onbewuste en 
onbevangen geluk der jeugd. 

Er ontstond nu een beweging en zelfs gedrang 
in de schitterende menschen:massa in de zalen. Van 
de straat kloek muziek en gezang, liet voetgeschui-
fel en stemmen eener volksmenigte. Allen snelld•en 
naar de vensters am uit te zien. 

De lievelingsdwerg van de Paus, Barahollo, werd 
in -triomf door de straten van Rome gedragen. Een 
gepote anenschenmassa vormde een dichte hang, de 
kinderen juichten en de ,groeten riepen eveina'. 
De dwerg, een afschuwelijk wangedrocht,had drie 
bulten op zijn truig, de hreede schouders van een 
sterken man, en de korte, dunne beenen van een 
driejarig knaapje. Zijn groot hoofd, dat akelig veel 
op een slangenkop leek, wiegelde heen en weer op 
zijn langen, ,dunnen hals. 

Barabollo was gekleed in een vorstelijk gewaad, 
aan de zoomen hingen gouden bellen, op ver schil-
lende toonhoogte gestemd, zwakst bij iedere bewe-
ging grillige melodieën ontstonden. 

gij, zat °n een reusachtigen olifant, die opge-
sierd was met allerlei 'Oostersche kostbaarheden en 
met gekleurde kleeden behangen was. 

Alle dwergen, narren, idioten en wangedrachten 
die Rome's vorsten en edellieden er op nahielden, 
volgden in den optocht op paarden, muilen, honden 
en geiten. Deze optocht was de dolste en potsier-
lijkste, die men zich denken kan. 

Een onwelluidend geschreeuw, gekrijsoh, getwist 
en geklets klonk omhoog uit deze verzameling van 
wanstaltige, half waanzinnigen, wier aanblik alleen 
een belaching van het schoonheidsideaal der men-
schen scheen te zijn. Al deze ongelukkige schepsels 
vertrokken hunne gezichten tot grimassen, :rekten 
en strekten hunne mismaakte ledematen, zoodat ze 
een nog wanstaltiger aanzien kregen, en schenen er 
een behagen in te scheppn hunne eelijkheid hier-
doen nog meer te doen uitkomen. 

Midden in dezen optocht reed ook Marco, de nar 
van den markies van Peseara. 

Plij droeg een admiraalsuniform en een breeds 
ordeketen van geel blik hengelde over zijn wan-
staltige borst. ad zat achterste voren op een oude 
rammelkast van een knol, en een --misanaakt neger-
meisde zat v66r hem op het zadel. 

Zijn gezicht, straalde van uitbundige uitgelaten-
heid en hij riep zonder ophouden: „Ik .ben Chrie-
toforns Columbus, en ik heb Amerika ontdekt." 

Toen hij Vittoria zag staan voor een der vensters 
van het paleis, zweeg hij plotseling en zijn hoofd 
zonk op zijn borst, alsof hij zich schaamde. 

Voor een der vensters van het paleis stond een 
oude man, die schetsen nam van deze esemstalltige 
optochten. 

Hij teelkende afwijkingen en karikaturen, terwii 
hij als een echt wetenschappelijke speurder alk-
en allen om zich heen vergat. 

Hij was geheel en al verdiept in het woneterbaat-
iijfke, dat hij zag. 

,,Wie ris die grijsaard?" vroeg Vittoria Colonno 
aan ,Bembo, die naast haar stond. 

eDat is Leonardo dia Vinci, de mededinger ei 
doodsvijiarnd van den groeten Michel Angelo." 

Zie maar edele vrouwe, hoe zijne engen hange,  
aan deze misgeboorten der hel! Hij! krijgt er nooit 
genoeg van karikaturen en telkenen! 

Een zeldzame liefhebberij! 
;eet :sehoone is hem even lief als het ',Gelijke. E. 

is geen vorm van mensichelijke verschijning denk-
baar, die hij niet zou willen vereeuwigen." 

Vittoria's °ogen waren schuchter onderzoeken 
gevestigd op de gestalte van Leonardo da Vinci. 

In Rome hield men niet van hem. Het bijgeloe 
van zijn tijd noemde hem een toovenaar, een, di 
in geheime betrekking stond tot den duivel. Ha' 
hij het niet gewaagd een machine saam te stellen, 
waarmede de men:schen, evenals de vogels, zede 
kunnen vliegen? • 

Zoo vrij als een vogel boven het aardsche te zie-
ven, was het ideaal van zijn leven. 

Leonardo da Vinci zag er toen werkelijk ook vei-
schrikkelijk uit. Eet leven had hem verbitterd. Lle 
lange vergeefsche wachten in de vertrekken vee. 
den Paus en der Itallaansehe groeten, de vele on-
willekeurige beleedigingen en vernederingen, die hi 
had Moeten ondergaan, hadden hem verbitterd,  er 
vroegtijdig vergrijsd. Zijn haar en baard hingen al-
verwilderde manen om zijn verweerd en gega-od: 
gelaat. En toch was dat gelaat in zijn jeugd va:. 
een onwederstandelijke schoonheid geweest. 

Behalve Bembo stond ook Berni dicht bij Vit-
toria. Berni was die spotzieke, goedgeluimde, ve. 
anderlijke secretaris van de ,apostolische kei-e 
iwit en een goede bekende van Vittoria. Hij haak--
al de gasten over de tong. 

iHij,  was van avond in de contramine, al wat an 
dere mensichen goed vonden, vond hij verkeerd, e: 
wat anderen lieelliik en slecht vonden, vond hij aan-
trelkikelijk. 

In zijn natuur scheen hij de schrilste tegenste 
liegen te vereenigen. In één adem schreef hij•zwaa:--
moedige Latijnsehe klaagdichten, en maakte alled. 
glossen op lOirlando Inammorato, het toenmalig 
lievelingsboek van zijn landgenoten. Zijn venae: 
en grappig profiel was in wonderibare tegensprate 
met het afgemeten gladgestreken ceremonieel-. 
dat hij,  door het lange verkeer aan het hof ante--
nomen had. 

(Womit vervolgd). 
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De vuilnisman gaat rusten, 
'Hij licht van 't hoofd zijn pet, 
Hij krijgt zijn brood te voorschijn 
En doet een kort gebed. 

Thuis eten vrouw en kind'ren, 
Zij lezen in Gods Woord, 
Al zijn zij arm, zij weten 
Toch opperbest hoe 't hoort. 

Hij kan geen Bijbel lezen 
Daar buiten op den dijk, 
Toch zegt hij straks een psalm op, 
Die vuilnisman is Tijk 

Wie weet waardoor en waarom? 

Kees, de slagersjongen. 
(Vervolg). 

Bekkend zag tij op den grond vadems poate-
monade liggen, Met het uittrekken van zijn zakdoek 
,tellig uit zijn zak gevallen. 

Nieuwsgierig opende zij het ding. Toch eens kij-
ken af vader niets meer bezat. Neen. Geen wonder. 
De kroegbaas &akte .alles op in .die laatste weken. 
Ree was 't anogelijfk, dat vader vier weken geleden 
nog heel zijn weekloon thuis bracht en dat hij nu 
zooveel voor drank ~de? Nog eens even kijken 
in het binnenzakje van de poatemonnale. Toch nog 
iets  twee dubbeltjes. Zij kleefden aan elkaar, 
aangepakt met Nette handen. Kijk, een stukje vet 
at er tueschen Kalfsvet, wit. Zij kende de kleur 
nog wei van den tijd toen zijl bij den fabrikant 
diende, ginds in 't heerenhuis. 

Kalfsvet. In vader's portemonnaie. Hoe kon dat? 
Zou Kees valdier geleend hebben? Vandaar die kleur 
en dat stotteren daarnet. Moeder zou het vanavond 
onderzoeken. In ieder geval, die twee dubbeltjes 
nam zij uit vaderls portemonnaie. Zij bezat geen 
eet meer en morgenmiddag ontving 21i. eenst 
geld. Zij zou 't zeggen aan haar man. Net  opende 
vader suf de °ogen. 

„Vader, je portemonnaie lag op den grond. Ik 
moet geld voor suiker hebben en melk. Ik heb er 
die twee debbefejes uit gehaald. Goed'?" 

Veldris °ogen sperden zich wijd open. „Dubbel-
tjes in mijn portemonnaie?" 

Je, in 't binnenzakje. Er zit vet aan. Ben je 
bij den slager geweest?" 

Moeder begreep niet hoe 't lowam, dat vader op-
eens zoo driftig wend. Hij sloeg met de vuist op 
de tafel, zooidet de kleine zus opnieuw begon te 
schreien. 

Onvervaard Meld moeder beide ootgen ' op den 
man gevestigd en die starre, bijna wanhopige 
blik ontnuchterde hem geheel. Zijn goedheid won 
het van dronkemansdofheid en toorn. Hij hield 
zooveel van zijn lieve, vrome vrouw. Besefte plots 
hoeveel verdriet hij haar aandeed. Zijn booze 
woorden bestierven op zijn tong. Hij voelde echt 
medelijden niet moeder, in wier blauwe ooggin nu 
tranen duisterden. 

„Hou die twee dubbeltjes maar", zei hij goed-
hartig, en toen stond hij op om heen te gaan. 

„Je hebt niet eens gegeten", zei moeder zacht. 
,,Geen tijd meer, vrouw". Hij wreef zich voor 

het voorhoofd. 
„Er is niet gelezen", ging moeder voort. „De 
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kinderen bidden en danken, maar ons huiselijk 
bijibellezen gaat 's middags heelemasal teloor, wan-
neer jij zoo laat thuis komt" 

Meer dorst zij nieit te zeggen. De tijd ontbrak. 
Er bestond mi geen gelegenheid om dieper op de 
dingen in te gaan. 

Toch liet het gebeurde moeder geen rust. 
Met feit dat vleide  al weer wat te veel' ge-
dronken had, die twee vette dubbeltjes in 
vadeetis portemonnaie hielden hare (gedachten 
bezig, terwijl zijl zich weer repte aan het 
naaiwerk aangenomen em er een paar 
kwartjes bij, te verdienen. 

Zij zou vanervond Kees vragen of hij vader 
geld had 'geleend. Moeder oordeelde dat zij 
weten moest hoe Kees Zijn geld besteedde. 

II. 
In de slagerij. 

Mijnheer Dureirman, de (eigenaar van de 
grootti vleeischhouwert waar Kees werkte, 
stond nadenkend bij zijn hakblok. Een groot 
stuk Vleesch lag onder zijn mes, doch de 
vleeschhouwer sneed niet toe, staarde in 
gedachten voor zich uit. Zooeven, had 

Arie de meesterknecht niet zijn baas over Kees ge-
sproken, dile in de laatste weken telkens weer gelid 
te kort kwam. 

Zoo Win het niet langer, verklaarde Arie. Dat 
gezeur van tellen en nog eens overtellen en toch te 
koet koenen De baas zou 't toch ook niet pleizierig 
vinden det er een keer of drie in de week 
geld te kort kwam. 't Werd zoodoende een toeslag 
op het loon van Kees', want van het loon afhouden 
kon haast niet. De jongen lamenteerde en smeekte 
zoo dat toch niet te doen. Moeder kon zijn• geld niet 
missen. Hij,  vei niet veel meer. „Doch ik begrijp er 
alles van, baas., de vader van dien jongen drinkt 
en ik denk dat schraalhans keukenmeester in 
huis is." 

„Kunt ge nooit merken dat er iets uit den win-
kel wordt weggenomen?" vroeg de haas eadeekkej 
lijfka „Vleeseh of worst of vet of lefsnijdsels?" 

,Neen baas, dat niet. 'k Heb den kwajongen 
scherp bewaakt. Dat niet. Maar met het geld gaat 
het onbegrijpelijk," 

Kees deed zijn werk achter in de kolkenij. Hij 
wasehte darmen, stepte warst, lette op het bie-
dende vet ernstig en met zorg, doch geen vroolijk 
liedje weerklonk uit zijn jongen mond. Neen, 
hij voelde zich gedrukt en, mistroostig. Hoe 
leln het van dat geld, hoe keel het. 's Mid-
dag», zoolde& hij in huis kwam, trok hij zijn 
slagersbuisje uit en hing het aan den kapstok 
in het portaaltje. Dadelijk na het eten schoot 
hij het witte buisje weer aan en nam den 
mand op. Geen vreemde betrad ooit het por-
taal en de zusjes konden er niet bij. Wie er 
bil bon? Ja, alleen vader en moeder. Moeder 
vond in 't middaguur altijd veel te veel werk 
om het eten op te doen en de kleintjes te 
helpen. 

Vader? De jongen sidderde als hij aan die 
mogelijkheid dacht. Zou vader geld uit zijn 
linnen geldzakje halen'?. Eigenlijk schande? 
aan zoo iets te denken. En toch, en toch. 
Waar bleef zijn geld dan? Hij lette scherp 
op de grootere en Makkere sommen die hij 
ontving. Gisteren had hij zijn geld nog na-
geteld, aan den, rand van dien weg zittend, op 
een mijlpaaltje. 't Kwam op een half centje 
uit. En zie, 's middags al " weer te kort. Bij 
Raanders ontving hij' gepast, bij Willems gaf 
hij één kwartje terug. 't Kon niet. 

Vader? Een vuurroode blos joeg den jon-
gen naar het hoofd. Vader zou zijn geld ste-
len? Onmogelijk Onmogelijk? Maar wat 
kostte die vuile drank niet een hoop centen! 
Zooveel verdiende vader niet om zó6veel uit 
te geven 

0, hoe ellendig maakten je die gedach-
ten! Hoe kon je over zoo iets met je moeder spre-
ken? 

Boven zong het dochtertje van zijn baas een ge-
zangvers. Kees kende het ook en hij dacht dikwijls 
over die woorden na in de laatste weken. 

Op bergen en in dalen, 
-Ja, overal is God. 
Waar wij ook immer dwalen, 
Of zitten, daar is God. 
Waar mijn gedachten zweven 
Of stijgen, daar is God, 
Omlaag en hoog verheven, 
Ja, overal is God. 

Zijn trouwe Vaderoogen, 
Zien alles van nabij, 
Wie steunt op Zijn vermogen, 
Die redt en zegent 
Hij hoont de jonge raven, 
Bekleedt met !gras het dal, 
Heeft zelfs vno: warmen gaven, 
Ja zorgt voor 't ganseh 

Dat vers 'begreep Kees vroegeer nooit goed! Hij 
dacht dat 'God: de jonge raven niet ,,gras en dal" 
bekleedde en dat de mensch zou gered worden als 
zelfs de wormen redding zouden geven. Dat 
vond Kees wonderlijk. Later vatte hij] het gezang-
vees -wel. God bekleedde het dal met gras en zorgde 
zelfs voor de -wormen. Nu peinsde Kees niet over 
de vier laatste regels, wel over de vier van het 
tweede couplet: Zijn trouwe Vaderoogen, zien alles 
van aalbij;. 

0, Kees koesterde altijd zoo'n diepe vereering 
voor zij» vader. Hij kon 't niet zeggen, hoe warm 
hee van binnen werd, wanneer hij aan zijn vader 
dacht. Vader deed altijd zoo eerlijk, zoo rechtuit. 
Wanneer hij ongelijk had bekende hij 't altijd, zelfs 
tegenover Kees. 

En nu koesterde ,hij zulke leelijke, gemeene gaz 
daelhten van vader. 't Was veresehrildoelijk! 

Het meisje in de huiskamer neuriede weer op-
nieuw: 

Op bergen. en in dalen, 
Ja, overal is God. 

De zekerheid, dat God' 'overal zag en ook hier. 
drong . scheep door tot den toibbenden jongen. God 
zag je, .Gold wist alles, alles. Je kon Hem allee 
vragen en alles vertellen. Hij ZOU niet boos woeden 
of je uitlachen. Hij kon het uitbrengen hoe het 
geld uit het linnen beursje kwam. Maar God kou 
ook vader in het hart geven om die vuile jenever 
te laten staan, om moeder weer gelekkig te maikene 

Al peinzend stopte hij met zijn duim het gehakte 
vleesch in de sehoongewassehen darmen en zijn 
jonge hart verhief zich tot God om hulp en naai, 
gi,j,  hoorde toch de jonge raven, Hij zorgde voor de 
wormen. God zou ook voor hem zorgen. Want, os  
weggestuurd te wonden, dat zou toch een eaMP 
zijn voor moeder, die zijn 'weekgeld' niet missen kon. 
En daar liep het op uit, had Arie zooeven gedreigd. 

Kees wist het niet, dat in hetzelfde °ogenblik 
zijn baas even steek nadiacht over Kees' moeder ais 
hij, haar oudste zoontje. 

„'t Bleef een vreemd geval, een vreemd "gevel t*". 
constatewde de vleeschhouweate terwijl hij nu toch 
het scherpe, lange, blanke mes in het raalsehe 
vleesch zette en de bestelling gereed maakte, die 
Kees straks wegbrengen moest. 

Eerlijk als goud, zoo had Arie den jongen altijd 
geprezen, en mie mi, was hij in een paar maanden 
een dief geworden? Had hij! slechte kameraden? 

(Wordt vervolgd). 

Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna 
Brie voort. 

De rijke vuilnisman. 
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Lastige klant: „Kunt u mij nog niet iets anders 
laten zien?" 

Modiste, die ten einde raad is: „Alleen maar uw 
onbetaalde rekening van verleden jaar, mevrouw." 

(London Opinion.) 

Wachtpost van den Ierschen vrijstaat: Jicht u 
een vergunning om met een auto te rijden?" 

Automobilist: „Ja zeker. Wilt u het zien?" 
De wachtpost: „Waarvoor moet ik ,dat zien als 

je er een hebt? Als ru er niet een hebt, moet ik 
het zien." 

(Punch). 

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 
Vertaald rit het Duitsch door J. H. KUYPER 
11) 

„Dit is het „groote en eeuwige Rome" waardig!" 
zeide Berni lachend, terwijl hij wees op den optocht 
van Btarabollo. „Daaraan herkent men onze ge-
roemde wijde horizont. Dit is beter dan de oomedie-
voorstellingen

' 
 die ik pas op het Carneval de Flo-

rence zag: De triomf van den dood voerde men 
door de straten. Daar spookte de geest van Save-
narola nog rond. Monniken droegen doodkisten. Door 
kunstig mechaniek gingen deze doodkisten af en toe 
open„ en het sikelet, dat er in lag, richtte zich op, 
en vertoonde aan het verschrikte molk hun grie-
zelige 'doodskoppen. En ter begeleiding zong men op 
carnavalsmelodieën van Lerenzo de Medicis akelige 
boete-, klaag- en treurliederen;  Het Was om weg te 
lociPen• naar van zoo iets hond ik. Men leert er 
Uit, hoe goed het is te leven. 

Laat ons het leven liefhebben, edele vrouwe. 
Dii domman non ,c'è certeizza."1) 
„Blet schijnt wel alsof dit lied het refrein is van_ 

dezen tijd!" zeide Vittorio, half in ernst, half in 
scherts. 

l• Toen de fantastische optocht ruit het gezicht ver-
dwenen was, en de algemeene verrukking over dit 
buitengewone schouwspel bedaard was, kwamen 
bontgeikleede Moeren binnen, wier donkere huid 
door kunstmiddelen nog zwarter en donkerder ge-
maakt waren, verviersehingen roneldienen,,Spaansche 
druiven, iannanas, heerlijke Meloenen, Zuidelijke he- 

• dweil/ramde wiijnen in .schoongevormide Venetiaansehe 
glazen, den en teer als een zucht, en die de won-
dierlijkste maar meest volmaakte vormen hadden. 

Vittoria beschouwde niet genot de sohoone 
broom wijnkelk, die zij in de hand hield. De steel 
van het glas was dunner en brozer dan een bloem-

:: stengel. 
„De menschtelijko geest bedenkt zoiowel het 

schoone als het leelijke, heide het edele en het 
afschturiveliijloo!" dacht zij„,niettegenstaande het 
gebrekkige leeft in des met/schen geest toch iets 
van adwestendheid. en echeippingáltracht. Iets eir van, 
want het &laagt een tijdelijk karakter en is 
stukwerk" 

Zij zag nu hoe de gasten, lzich verdrongen: om 
hun geestigen gastheer. Bembo vertelde, dat hij 
een nieuw gedicht had vervaardigd. Hij stond op 
de trappen van een soort troon, die tegen den 
rumur was 'aangebracht, zootdat hij voor allen zicht-
baar was. Zijn gedicht was een eamenspeaalle tus-
schen goden en godinnen. Jena, die gemalin van 
Jlepiter, die zich stoeide boven die wet voelde, hield 
haar heer en gemaal een hamer ergste bedeed/lomere 

Eerst lette Vittarla minder op wat hij voorlas, 
els wel op die wijze, waarep hij voorlas, want 
Bernfbo sprak het schaam Italiaans/th van Toskane, 
het vaderland van den groeten Dante. 

Zijn epreinendle kop en zijn fijnbesneden gelaat, 

1) Van den morgen is niemand zekere 

dat voortdurend van uitdrukking veranderde, boeide 
haar. Nu eens droeg het de spotbende 'uitdrukking 
van een vnereildling, dan van een peinzenden geleer-
de of slimmen hoveling. Plotseling echter vertrok 
een sater-grijarts zijn gezicht en deed zijn roede, zin-
nelijke lippen krullen. Bembo was toegekomen aan 
een liederlijk gedeelte van zijn gedicht. Hij iwierd 
telkens door luid gelach, vermetele uitroepen van 
kwellers, en onderdrukt handgeklap der dames 
onderbroken 

Teen verliet Vitte/da Colonne geruischloos en ?op-
gemerkt de zaai. 

In dien broeiden, met kunstwerken versderden 
gang ontmoette zij een man, die tegelijk met haar 
zich man het gezelschap daarbinnen rverwlijidierid had. 
Hunne oogaam, ontimgetten elkander en dezelfde te-
genzin tegen wat zij zooeven gehoerd hadden stond 
in beider eggen te lezen. 

Vittorio- gevoelde zich geheimzinnig ontroerd' en 
aangetrokken tot dien persoon tegenover haar. Zij 
had nog nimmer zulk een energieleen en tevene zulk 
een treurigen blalk vol levenservaring gezien. Deze 
eggen Ischenen te zeggen: er ie niets op de wereld, 
dat lik niet Lep zijn rechte waadde zou kunnen 
schatten. 

Toen wist Vittoria nog niet, dat "Zij voor het 
eerst in haar leven' Michel Angelo van aangezicht 
tot aangezicht gezien had. 

Tieten Fe/Tante idrAmalos dien aviand laat van het 
feest huiswaarts keerde, vond hij Vittoria gebogen 
ioiye2 een nieuw commentaar op Dante. 

nij,  lachte wettend toen- hij dit zag. 
In de laatste jaren, wamde steeds grooteren 

roem zijn deel werd, was de krijgsman en de man 
ven het ruwe zingenot al meer in hem ontwaakt. 

Hij nam het deel van Dante van de lezenaar, 
waarvoor Vittoria zat, en wierp het op den grand. 

eiland toch op /net dat 'boeken lezen, Vittorial 
lik kan geleerde vrouwen niet uitstaan! Certaag-  zie 
ik, dat een Mooie Wouw een lied man Petrarea of 
Ariosto- op die viool begeleidt. De schoon gemolmde 
vronwernermen ikomen bij die beweging zoo bekoor-
lijk voordeellie uit! Maar ze moet nooit zelf verzen 
miahen en geen stof van perkamenten en geleerde 
folianten mag haar mooie gelaatstrekken bederven 
en haar ziel stoffig Maken. Een vrouw meet zich 
Laten bezingen, maar zelf lieftallig weten te zwij-
gen. Glij vr.ourwen zijt op de wereld om lauwer-
kransen. uit te 'kelen, maar niet om ze te dragen. 
Die klaagzangen van iSappho hebben mij' altijd te-
gengestaan! 

Zeg celti', 'waarom hebt ge hedenavond die zaal 
verlaten, toen &mbo zijn /nadelige/le voorlas? De 
Priapue is toch maar het Vermetelste en het koste-
lijkste, dat ooit geschreven werd!" 

„Zeg liever het meest schaamtelooze!" antwoord-
de Vittoria hartstochtelijk. En toen zich beheer-
schend om haar gemaal, die het voorhoofd fronste, 
niet -be kwetsen: „Gij weet, dat ik Bembo ten volle 
waardeer. gij' is een fijne geest en een kenner dier 
oudheid, als geen tweede. En men zegt, dat zijn ken. 
nis dier natuartwetenschatopen die man Leonardo da 
Vinci evenaart. Ook op theologisch gebied is hij 
ervaren en zijn muziek is prachtig. De Paus waar-
deert zen helderen blik in de politiek. 

Maar zijn zedielooeffilád bederft voor mij alles. 
i0., mijn God, Wat zal er werden van dien tijd 

waarin wij leven, wanneer Gij' dien 'eenmaal ter ver-
antwoording reept over zoorveel schatainteloosherid? 

Zulk een • vecrlaugenid bestaan ais die menschen 
thans hebben is nog nooit gezien. 

Nog nooit werden de grenzen tosschen Heiden-
dom en Christendom zoo sterk weggedoezeld" 

Fermate lag achterover geleund in zijn stoel, en 
hij luisterde met merkbare verveling toe. Zijn schoen 
erotisch gelaat had bovendien een gemelijke, leste-
looze taitdruldeing Plotseling viel he zijn vrouw in 
de rede: 

,,Mnle moet zich nooit als geweten zijner tijd„ 
maten willen opwerpen. En waartoe? Het loo 
niet!" zeilde hij, luchthartig. 

enavendien, ik helt niets 'ergerlijks ontdekt in 
verzen van onzen dien ~ho. Integendeel; q 
zijn mij goed bevallen Zijn lijangeslepen stijl is a 
een idleigen uit Toledo! 

De oorlog is een ruw bedrijf en don moet nero 
iemand in de dagen van mat een beetje uirtgekate 
beid gunnen. Werkelijk, Vittoria, om uw mooi li„ 
diezelfde gemelijke trek, die mij ook op het aal 
van mijn heer en meester Ktafrel V zoo «etsten 
men, kan. 

Maar over wier spaaken 'wij ook weer? 
0 ja, over Bemibo! Beimbo vierstaat de kunst 

bet leven te gelukten Hebt gij' de ischootne M 
sina niet gezien? Het was de dame in het meng 
groene zijden gewaad met den halsketen van ta 
koels. Haar gelaat heeft de uitdrukking van 

en reij, heeft schouders als van een gel' 
Me bedoel ik. Rapala& heeft haar voor Bembo 
schilderdi ais Venus ana,dmomene. 1) Bembo wil h 
schilderdek echter niet laten zien. Bij houdt 
verborgen in een &labiele& Het schilderij moet 
onvergelijkelijke schoonheid zijn. Die Raphaël is 
beste jongen, die gaarne iemand een genoegen d 
en dien almachtigen secretaris van den Paus niet 
weigeren kan! ' 

'Fe/Tante lachte om zijn eigen scherts. 
„De Paus moet onlangs Bed)» gevraagd h 

om zijn geliefde op te geven. Dat was het een 
dat leun in dien weg stond om dien kardinaalst 
te klittgeni, zeilde de heilige Vader. Bernho 
glimlachend en toestemmend gebogen hebben, na 
Sindsdien evenals vroeger gedaan hebben wat 
zelf wilde." 

Viittoria hoorde zwijgend toe. Zij wist dat F 
riante geen ondterbreldrig noch tegenspraak duld 

Biembo houdt van een ongebonden leven' 
opvatting," ging Fernanbe voort. elk heb zelden 
netei levenslustig en vroolijk man gezien. Al 
heerlijke eigenschappen van ons; uit zoo verschil! 
de deeleb isamengestekl, Italië zijn in hem ve 
eenigdl: Venetiaansche weelderigheid, Flora/lijn-
kunstzire geleerdheid van Padance. Sicilië heeft h 
zonnige levensvreugde en Rome en ,Grielkenland h 
ben htean dichtkunst, wijsbegeerte en staa 
geleerd." 

elle rits te veelkijidig, daarin ligt ook een gs 
gevaar," meenicle Vittoria. 

„Wee het niet de groote Sophokles, die ge 
heeft: 

Niemand mand ik nog rechtschapen, 
Die meent over alles mee 11e kunnen spreken." 

1) Noot van die vertaalster. Een der tijm 
van Venue, berneekent „nit de zee opduikend". 

(Wordt vervolgd). 
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Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna 
Breevoort. 

Dierenplagers. 

Wat wou je doen, kwajongen, 
Sar je mijn zieken hond? 
Ik kan je niet goed zeggen 
iHoe in-gemeen ik 't vond. 
Nu dadlijk uit mijn oogen, 
Weg uit mijn huis en hof, 
Want ik vind dierenplagen 
!Heel laf en flauw en grof. 

Kees, de slagersjongen. 
(Vervolg). 

„Weet je wat ik doe," nam de heer Du:urmen 
zich voor. „Ik laat vanavond Kees zijn vader hier 
benen of ik ga er zelf heen. Neen, dat laatste kon. 
niet. Er /kwam een vakgenoot over zaken spreken. 
Dat leek dien vleeschhouwer beter dan de moeder te 
laten komen, die toch slecht, weg kon met a1 die 
kleine kinderen. 

't Zaakje 'dus zoo aanpakken. Hij hield van Zwak-
hals, dien vader van Kees, hoewel hij met recht een 
„makkie hals" was:. Niet sterk van lichaam, niet 
sterk naar de ziel. De man stamde uit een familie 
die deonk. Tot nu toe bleef Zwakhals verre van 
drankmisbruik. Hij begeerde van jongsal den Heere 
te vreezen, bezoehrt in zijn jongensjaren de jonge-
lingevereeniging. He leerde zijn vrouw kennen in 
let heerenhuis waar hij schilderen kwam, een lief, 
vroom meisje, en in zijn trouwen was hij steeds 
een geschikte hang (gebleven. Zeker, mijnheer Durer-
man meest eens met den jongen apart :spreken en 
indien hij niet door de mand viel dan zou zijn 
vader het weten. 

Voor Kees met zijn laatste bestelling op pad 
ging nam de vleeschhouwersbeae hem nog eens flink 
onder haalden. Of hij wel wist dat !Gods oogen de 
gansche :aarde doorloepen en !dat die Heere alle ding 
een het licht zou brengen, goed en kwaad. Dat eer-
lijk het langst duurt. „Jie weet toch wel, dat stelen 
een groorte zonde is, en dat God diestraft ook. 
Denk aan Achan. Beleen toch, jongen, wees eerlijk!" 

iEeets . klemidiel de tanden opeen onder deze toe-
spraak. 0 ja, hiji wist dat alles wel. Maar hij ken 
niets •antwooMden dan: „Ik heb niet 'gestolen, baars." 
Hoe kon hij van zijn vermoedeer over vader met een 
vreemde praten? 

„Wi/ je niet bekennen? Nou Kees, zeg .dan tegen 
je vader, dat hij vanavond, eer hij naar huis gaat, 
even bij mijl aankomt. In zijn werkpakje alsjeblieft, 
want ik kan hern niet later hebben en * moet 
hem noodzakelijk epreken." 

Kees ademde eigenlijk verlicht toen hiji in het 
vocetiijgaan die boodschap bij vader had afgegeven 
„Op bergen en in dalen, • ja overal is God", zong 
het in hem God kon alles, God wist alles. Wie 
weet, wist mijnheer er wel iets van dat vader te-
genwoordig veel te veel slokdes dronk. Vader bezat 
Zeen goedhartig vriendelijk gemoed. Je kon nooit 
weten. Uit heel zijn ziel "bad Kees tot God onder 
het gaan. Mijnheer zou nu met vader afpeaten. 

iZwakhals had met een /brommerig gezicht de 
boodschap van den heer Dammen ontvangen. 

Hij toonde zijn ontroering niet, doch zijn hart 
klopte onrustig. Hij wist wat hij gedaan had in 
zijn, ellendige begeerte naar drank. Geld uit het 
linnen beursje van zijn zoontje gehaald. Tot zulk  

een diepte was hij, de fatsoenlijke, ijverige, nette 
schilder gezonken. Hij schaamde zich vrieeselijk, en 
vermoedde wel om welke reden die heer Deurman 
hem ontbood. 

Verleden wieiek reeds, toen Kees bang, ongerust 
klaagde over het te kort komen van geld, joeg de 
schaamte hem een blos op .de kaken. Hij• had be-
loofd, zich zelf beloofd, zijn handen nooit meer uit 
te strekken tot eens anders goed en zie, weer werd 
die begeerte naar &ank den man te sterk Moest 
hij zich niet schamen, fel schamen? Voor God en 
meelachen en zijn eigen zoon? 

Met loonre, sloome schreden begaf Zwakhals zich 
op weg. Bedeesd vroeg hij Arie, den meesterknecht, 
die achter die toonbank istiond, om den baas te snee-
ken Die liet hem met een stuursch gebaar in het 
kan'toortde achter den winkel. hij hoerde wel van 
anderen dat Zwakhals den weg van zijn vader en 
grootvader in die laatste weken bewandelde, en hij 
kon het zich niet begrijpien, hoe je als volwassen 
man zooi Slap en alkelig kon dijn en zoo weinig 
onv je vrouw en kinderen kon denkeire Zoo'n man 
moest nooit een droppel van dat helsehe vocht wil-
len proeven. 

III. 
Weg met den drankduivel! 

Op dezen mooien zachten Mei-avond zat moeder 
Zwailehaile in den 

mooient' zachten 
voor het raam in. haar 

kleine hluisje. De kleine kinderen lagen in bed, de 
gtoorberen tepieteldlen nog buiten en ep zijn knieën 
lag Kees bij haar, die handien op haar schoot. 

Weiced voor woord, stuk voor stuk, had Kees 
moeder zijn angst en moeilijkheid in die laatste we-
ken gebiecht. .Hliji had gedacht aan verlieten, aan 
onoplettendheid, aan kapotte zakken. Kees practi-
seeride -zich iself, hee 't telkens kwam dat er geen 
geld ,geneeig in Zijn linnen beursje over bleef oen 
alf te Tekenen Hij begreep er niets van, niets. 

Mijnheer had vaideir bij :zich ontboden. Kees be-
kende moeder, dat hij 't ,eigenlijk als een ver/Kola-
ding voelde, hij; kon 't toch niet langer voor moe-
der verbergen, want 't liep op wegsturen uit, be-
dreigde Arie hem, en dan wist moeder het toch. 

el0 moeder, ik vind 't het ergste, dat u er maar 
weer zorg en verdriet door (hebt. Ms ik mijn congé 
keijig vind Wk zoo !gauw geen, ander wenk." Kees' 
handen keampten zidh samen, moeder voelde den 
druk op haar knieën. 

IlVloalens stem beeldt meekbaar toen zij vroeg: 
„Maar Kees, leun je iemand noemen, die je ver-
deekt?" 
• Moeder kon niet verder. (Zij' dorst niet verder 

te vragen. Zij voelde immers, dat Kees slechts één 
antwoord geven kon: „Niemand! elan u en vader 
kon bij. Mijn beursje 's middags". 

[Henke °Ogenblikken theetschte stilte in de rus-
tige kamer. Boven gooide broer zich om in het kra-
kende ledikantje, mesje in de wieg ademde zacht. 

Kees voelde Gods tegenivectiorrdigheid in dit :uur. 
„Op bergen en in dalen, ja overal is .God". Moe-
dier begon heel zacht: 

,,Mn.' lieve jongen. Jij bene onschuldig, ik voel 
helt. God weet het ook  Zullen wij Hem vragen 
je te helpen? Ons allemaal te helpen?" 

aVrooder bad. Kees vond dat geen dominee het 
heerlijker kon doen. Zij, had om Gods licht over 
dleze zaak, riijl -smieelkde den. Illeere haar gezin te 
beetralen neet :Gods Geest. 

Zij bad en Kees had mede met heel zijn ziel voor 
vader. In het gebed eprak zij uit, net woorden vol 
lileifde Wat-dere geneigenheid, wat Kees niet had 
durven uttepreelken voor moeder. Zij smeekte God 
om vader, dien lieven, besten, trouwen vader, van 
den elleankdelivell te 'verlossen. Van dien satan, die 
den meelach isleurt naar den ondergang, armoe en 
misdaad en voor eeuwig liet verloren gaan. 

Zij hoordlen beiden niet dat de deur zachtjes. ge-
opend werd en dat vader was binnen gekomen, 
vader, ,die _bleek en ontdaan voor dien meester -van 
Kees bekend had, dat hij de 'dief was, die uit 
drankzucht leideren dag ameer of minder gelid uit 
lint gek:bakje 'van Kees had gestolen. 

Vader, Wien de :scha:aantel:311os tot in de wortels 
van Zijn haar kleurde, Wiens gezicht gloeide en 
wiens handen koud' eanivoelden als ijls in den zoelien 
Miedearviond. 

Toen moeder Armen zei stond vader bij hen, leu-
mimici tegen dien muur, de oogen onnatuurlijk glin-
sterend en de taling van zijn stem verried' de 
diepte van zijn leed toen hij bekende: 

eMloedier, je gebed ils verhoord, lik heb gezien 
welke boonre vijand mij! beloert, ik ben bezig ge-
weest mijn vrouw, mijn kinderen en ene zelf onge-
lukkig te Maken." 

Nooit, nooit vergat Kees het ontroerend °ieren- 

blik waarop vader in de zwaarste zelfbeschuldiging 
ook nieerknieldie bij moeder en beleed: 

„Ik heb gisfieren het geld 'uit Kees' zakje ge,. 
stolen. Toen ik op mijn werk kwam vaninididag 
merkte ik dat de twee dubbeltjes, bestemd voor 
drank, wieg waren. Tegelijk wist ik, dat jij mijn 
euveldiaied ibiegrepen had. En toen de boodschap van 
Kees zijpi biaias kween, voelde ik dat God zelf me 
nu tegenhield op mijn weg naar die diepte " 

Kees kon niet ispeeken van aandoening. Altijd 
wies vader hem lief geweest, maar nu hij zoo op-
recht en zonder omwegen beleed wat hij door drank-
zwcht gedaan had, zou die jongen zijn vader wel 
om dien hals willen vliegen. Dat kon niet meer. 
Hij, groene, sterke jongen. 

:Doch hij stond op, frak vader overeind en speek 
met een van 'aandoening bewogen stem: „Da weet 
het wel, vader. Op bergen en in dalen, ja °m al 
is God " 

Moeder stond op om; de lamp op te steken, dech 
vader hield haar terug. „Laten wij eens rustig 
Praten in schemer, moediere lik wou je vertellen wat 
fik niet mijnheer Ditrunnian heb ialgeisproken. 'k Heb 
mijn hand geteekend dat er nooit een druppel. al-
cohol in mijn heis zal komen als genotmiddel, dat 
ik nooit meer een druppel drank drinken zal " 

„Vleide; ik teeleen ook!" wiep Kees vurig  He 
haatte dien :disrank, dat gemeente, scherpe goed, dat 
vader tot deze bittere verniedering in zijn leven ge-
dreven had. 't Leek Kees of hij: vader, zoo 't mo-
gelijk ware, nog liever gekregen had in dit schrik-
kelijk uur, dat vaders schouders gebogen had. 

„Je hebt het toch niet beloofd in eigen kracht?" 
vroeg moeder met dat onzegbaar zachte in haar 
stem, dat Kees altijd tot in zijn binnenste roerde: 
„Je weet wiel, vader, we hebben onzen God noodig." 

elk heb ,met dien baas gebeden, anoedier," dat was 
al wat vader antiwoomdide. „En ik hoop te bleven 
bidden." 

Deze Mlei-avond bleef voor Kees den degens-
jongen een onvergetelijke. De alcohol voelde hij als 
een dubbel Vijandige macht, omdat die dijn vader 
tot 'deze ellendige vernedering had gebracht. Kees 
voelde da.t hij zij aan zij met vader staijiden moest 
voor het igeink van moeder, voor het geheele gezin, 
voor het geluk van tenderen. 

Kees en zijn vader voegden zich bijl den Bond voor 
Drankbestrijding. Vader weekte zoo hard, dat er 
spoedig in de ilabrielesbuurt een zaaltje geopend 
werd, waar overdag warme koffie en thee, melk 
en chocolade verkxijighaax was, ben gerieve van de 
fabrieksarbeiders, die te ver woonden om naar huis 
te gaan 'dn allicht in de kroeg hun boterham gin-
gen eten 

's Avonds werden er lezingen en gezellige bijeen-, 
loomsten gehouden en vader !hielp Kees ijverig om 
jongelieden te verzamelen, die allen beloof dien geen 
biertjes of alcohol te !drinken. 

(Slot volgt). 
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Buurjongetje: „Goedenavond buurman De coen-
plirnienten van vader en of hij zijn grasmaaier even 
mag leerteen.,,  

(Punch)• 

Pasgehuwde echtgenoot: „'t Is afschuwelijk Ik 
heb den cenclecteur aan het' keuispunt een paar 
sigaren gegeven om ons alleen te laten zitten, en 
dieect laan het volgende station stopt hij er al deze 
lui in." 

Het jonge vrouwtje: eMisechien heeft hij tussehen 
de etations in een van je sigaren opgerookt." 

(London Opinion) 

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 
Vertaald alt het Duitsch door J. H. KUYPER 
12) 

Zij mag er zoo lieftallig uit, alsof zijne ruwe 
meidingen haar niet geraakt en in 't reinst niet ge-
hinderd hadden, Duit maakte Indruk op Fes rapte. 

„Men moet de trieernsehen beoordeelen naar den 
tijd, waarin zij, lieven!" herhaalde hij., en voegde er 
bije een niet iedereen kan ruw' diepe natutor en uw 
fijnen geest hebben" 

Toen nam hij liefdevol de hand zijner vrouw en 
bracht die aan zijn lippen, ,met een gebaarr alsof 
hij iets goed wilde roeken. 

Dat zij tegenover zijn onbeschaamd optreden nooit 
haar gediuld verloor, ontwapende hem, en deed hem 
lets vermoeden Ivan de oneindig diepe liefde, die in 
haar haat voor hem leegde. 

Maar niettegenstaande alle hoffelijke vormen en 
goeden aanleg was zijn innerlijk leven weinig ont-
wikkeld Bovenal was zijn gemoedsleven dior en kil.. 
Daarom kon hij,  weinig en dan nog gebrekkig het 
diepe gevoel en den 'voornamen gedachtengang van 
Vikbotia fbeantwioorden.Daardoor was ook zelfs het 
korte ieaanenzijn, dat hun huwelijksleven met zich 
bracht, nooit een samenzijn von volkomen geluk 
en bevrediging. 

Het was gedurende dat venblijif in Rome, dat Vit-
toria kennis maakte met dat ~dere jeugdwerk 
vare Meehel Angelo, de Piet, in de Pietienskierk 

Het warme avondlicht van een Romeenschen 
herfstzon verlichtte de echoone marmergroep, die 
helaas te haag opgesteld en onnoordeeLig geplaatst 
• Voor Vetode was zijl als een rein heanelsch 
visioen 'van smart en nieuw'. Visgloria had nog geen 
goede afbeelding van dit li mistwerk gezien en daar-
door ~IS het geheel nieuw voor haar, overweldigend 
door de kracht van viltdrukking en bovenaard ]he 
schoomheid. 

Zij kon haar blik niet wenden van het schoone 
onderworpen gelaat van de mater dalorosa, en de 
geweldige en .grootscha harmonie van liet (lieg-
gaande bomenanenedhelijke lijden. 

.„Van, waar komt een anenseh, zoo veel kracht en 
zulle een wonder ibegrijpen?" Met deze vraiag wend-
de zijl zich eindelijk tot den geleerden Bembo, die 
haar op haar ommegang door de Pieterskeek be-
gekeet had, om haar de opechaelten op enkele pau-
selijke graftomben te ~klaren. 

Benho wierp een doardringeeden, oritisdhen blik 
op het ~werkt 

el& bewonder dele echeipping van onzen, »Ter-
ribde"' niet in dezelfde mate als gij, doorlechte 
vronw. 

(Zie slechts! moeder en Zoon zijn van een welfden 
leeftijd Zulk een vrijheid moest de kunst zich niet 
veroorloven. Dit zouden Onze goede kunstenaars van 
de realistesche school nooit gedaan hebben" 

,,Dit hindert Mij niet, want bij het goddelijke  

behoort anitteraard eeuwige jeugd," antwoordde Vit-
toeia, „ik gevoel, dat dit de edelste Pieta is, die ik 
ooit gezien heb. iDe doode is niet een gewone doede, 
Hlijl is God, die na dele. dagen zal opstaan. Let u 
er maar op, hoe zacht en buigzaam zijne lede-
meten nog zijn" 

Maar Beanfbo Igianlaidlube koeltjeg 
„De vrouwen zijn er om te ~epen, de mennen 

om eritiek te oefenen," meende hij; „hierdoor blijft 
de natuur in eveznweehrt." 

Vittoria nam 'van het ,sehoone maraneateekl een 
blijiveniden en onuitiveiselbaren dai:buk mede. 

Toen slechts weinig later het leed haar tin een 
vellen beker gereikt wend, was het haar ged-utrkree 
troost te denken aan dit beeld der goddelijloe lijd-
zaarmlheid in de grootste mere En dan zag zij weer 
voor haar geest venrijizen de ,gestalte der mater 
dolorosa, op Wier schouder de onvergetelijke naam 
prijkte van Michel Angelo Buonctrotti. 

V. - 

Op een anderen schoenen Romeinst:hen najaars,  
dag, die vol was een glans en feestelijkon jubel, 
wilde Vittende juist het huis verlaten om in een 
hospitaal arme kranken te bezoeken, toen (de nar 
Man» roep haar toetrad op die half deeinoedige, half 
onbeechaaaride wijze, die hem eigen was. 

,,,,Dooduchtige vrouwe!" fluisterde hij geheimein-
nig en vol vreugde, „ik heb het grootste wonder 
van onze eeuw gezien." 

Vittoela rwijidie glientlechend haar weg ~volgen, 
neeeneurie, dat de naar een grap wilde vertellen. Zij 
west, dat hij iedere malle gedachte, die bij hem 
opkwaan, altijd direct vertellen moest aan, den eerste, 
den beste dien hij reegenkwean, net alsof hij vreesde 
tandems er in te zullen stikken. Maar toen haar blik 
op Manco's gezicht eiel, hield zij, oniwidlekeueig haar 
schreden in. De grappenmaker was verdwenen en 
een ~Mig, denkend mengel stond voor haar. 

eZou n kunnen geleroven, doodlachte vrouw, dat 
in onzen tijd, waarin de heeren schelders met het-
zelfde penseel een sctliaaantelocree Venus en den 
bloedig gekeuesigden Heiland schilderen, er één 
etensah dis, aan eden het vergund werd het gelaat 
van den Goddelijken Verlosser werkelijk te aan-
schouwen en weer te geven, zooals hij het zag? 

10, vrouswe Vittoria, ik ben een ,groot zondaar, 
een onwaardige, een twijfelaar, een spotter, een 
zedeloos aniensch. Duizendaniaal heb tik het heilige 
door het slijk gehaald, en toch heeft mijn amine ziel 
het ondereondere, dat het een genade is te zien wat 
ik gezien heb, tik, Marco de nar!" 

Zijn stem beefde van de machtige ontroering, die 
hem geheel ,uit zijn evenwicht bracht. Het was 
aangrijpend den altijd lachenden nar zoo ernstig en 
ontroerd te 'zien. Vittotria dacht, dat hij wel iets 
heel bijecnidees moest gezien hebben, dat dit wonder 
bewerkt had. 

„Wat hebt gij dan gezien, Marco?" vroeg zij 
zacht 

„Ik heb een Christusbeeltenis van Leonardo da Vin-
ci gezien. Het staat in een der vert~fen van Bent°, 
die het gaarne zou willen bezitten. Het is slechts 
een ontwerp in de teerste lijnen en kleuren, als een 
gedoe% dat ieder °ogenblik weer verdwijnen kan. 
Maar heb is zoo hernelech en verheven als niets op 
aarde • . Het is alsof het spreekt met een godde-
lijke stem en 'zegt: La pace sla con vol! 1) 

Men krijgt een gevoel, fagare men niet meer kan 
zondig,en nadat men dit gezien heeft. 

Leionameo da Vinci moet gezegd hebben, dat hij 
dit gelaat op aarde niet gezien heelt 

0, &geduchte vrouwe, ga en laanrschcerw dit won- 

1) Vrede zij,  -olieden  

der der wonderen. Niet zoo zeer om de hoi:galm vol-
maaktheid der kunst die het schiep als om de on-
uitputtelijke troost, die door het aanschouwen van 
dit beeld uw hart vervuilen zal." 

Vittoela kromp ineen.. 
De laatste woorden van den armen nar troffen 

haar gevoelig, en al was het slechts een nar, die het 
opgemerkt had, zij, maakte er zich een Verwijt van, 
dat hare inelfbeheerechinig en rust niet altijd zoo 
volkomen was geweest, als haar trots en vorste-
lijke waardigheid dit veresisdhten en als zij Pee 
tante verschuldigd 'meende te zijn. Zij nam een trog 
eche, ongennialtbare houding aan. 

„Iedereen heeft troost van noade," zeide zij kul, 
maar voegde er dan vriendelijk bije „Ik dank u, 
Marco. Het is altijd een goed en heilzaam woord, 
dat iemand naar de nabijheid Gods heenswijet, Ik 
zal nog heden gaan om dit verheven wonder te zien. 
Volgens uwe besehrijeing ie het beeld zoo schoon, 
dat anen er gaarne een bedevaart naar toe zou ma-
ken, al zou het zich ook in Palestina bevinden." 

Verder gaande, knikte zij hem vriendelijk toe. 
Mambo, de nar, staande haar na, totdat hare ge-

stalte om den boek der straat verdween, 
„Iedereen heeft lenigt van naode!" zoo had,  zij 

op de haar eigen, onvergetelijke wijze ,gezegd, die 
hem niet krenken kon, maar toch iedere persoonlijke 
inmenging zoo waardig terug wees. 

Hij had haar volkeren begrepen. Hij begreep 
anderen altijd, hoewel niemand zich ooit moeite ge-
geven had hem te begrijpen. 

„Och, wie ben ik ook eigenlijk?" fluisterde hij in 
zitchzelf,, „een karikatuur van een neenisch, naar 
geen mensch." 

Hij hurkte op den gpond, drukte zijn beide vuisten 
tegen zijne degen cellat hij, niet zou zien wet om 
heat heen gebeurde. Hij wilde de Ohristuebeeltenis van 
Leonardo da Vinci zich duidelijk voor den geest 
halen. De trelltken van de goddelijke beeltenis vee 
vloeiden voor zijn  zielecog. Het geloof was hem 
vreemd geworden. elloe zou het ook kunnen", dacht 
hij, „dat iets zee vrooms en van zoo bovenaardsde 
schoonheid, iets zoo reine en verheven in mijn be 
zoedelde herinnering bleef rusten?" 

Hij had heimwee naar de oneindige teedierkeid, 
zachileeid en goddelijke goedheid, die hij; gevoeld hei 

Ja, de igeheele diepe Ibeteekenis van dit éénige 
Christusbeeld was hein duidelijk. Zoo en niet anders 
moest !de menech er hebben uitgezien achter wiens 
aardsche uiterlijke vormen God Zelf zich verbuigen 
had! Zoo en niet anders moest de mond geoogd 
geweest zijn, die woorden van genezing en genade 
gesproken had en welks steun de dooiden had op-
gewekt. 

(Wendt vervolgd), 
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ringd. Heit geduld en de zachtheid roerde ten slotte 
Guanala's gefolterde ziel. 

Het woord van dien blanken man was toch wel 
een goed woord, het kweekte liefde onder de men-
schen en de rampen door den toorn van Saisabon-
sum bleven weg. 

Guanala vond de negers, die zich in het kerkje 
van Noria verzamelden, zachter en beter en men-
silelijkor dan welke zij ooit had ontmoet De God 
van Schalies plaatje was toch wel een Goede God. 
De Grangado, de Groote Geest, bemoeide zich toch 
wel met de menschen. 

Eindelijk besloot Geenala ook de godsdienstoefe-
ningen van den blanken man bij te wonen. Daar  

hoorde zij dan de mooie verhalen uit dat dikke boek 
van des zendélings eigen lippen. 

Langen tijd kerkte Ouanala met nieuwsgierigheid 
en oen hare kinderen genoegen te doen, tot zij ten 
slotte smaak kreeg in de prediking des heils. 

De harde steenrots van haar ziel versmelt, de 
.rotsachtige onaandoenlijkheid werd .Gtuianala 

tot smart. 
Op een Zondag zat zij onder de prediking des 

Woords, bedroefd over de vijandschap en de doods-
heid van haar oude, vermoeide hart. 

De zendeling sprak over de woorden: Ik ben de 
Opstanding en het Leven, wie in Mij gelooft zal 
leven al ware hij ook gestorven, en wie leeft en in  

geffeeft zal niet sterven in eeuwigheid. 
-Deze woorden drongen levenweldnand in Guana-

la's ziel. Zij openden Guanala's oogen voor den 
Verlosser der wereld, haar Borg aan het kruis en 
zij vond rust dra Jezus, die zijl zoo langen tijd had 
afgeweerd en van Wien Schalis reeds gesproken had. 

Eindelijk, eindelijk had de oude, afgetobde ne-
gerin het rustpunt van haar leven gevonden. 

In het midden der vorige eeuw vermeldde een 
}irenisch zendingsfberieht, dat de zwarte moeder 
Guanala met haar zoon en dochter in vrede leefde 
en dat mij door haar gedrag de gemeente noria tot 
eere en hare naasten tot groeten zegen was. 

Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna 
ereevoort. 

De pachtheer en boer Jansen. 

Boer Jansen heeft een slechte oogst 
Hij kan geen pacht betalen, 

Nu al zijn tarwe is verrot. 
Hij heeft heel lang staan dralen, 

Maar eindlijk is hij heengegaan 
Hij moest den pachtheer spreken 

Vertellen hoe zijn graan bedierf 
In al die regenweken. 

De pachtheer is een goede man, 
Hij luistert naar den klager. 

Zegt vriendelijk „Jansen ik vrees God 
En ben geen diuitenjager, 

Nu gij geen schooven dik en vol 
Kamt naar uw schuren rijden 

asch ik uw laatste geld niet op 
Wil ik ook schade lijden. 

Maar zegent God reet warmte en zon 
Den arbeid van uw handen 

En oogst gij in een volgend jaar 
Weer koren van UW landen 

Dan denkt gij maar eens aan uw pacht-" 
Boer Jansen dankt tevreden 

En zegt „Mijnheer 'k ben o zoo blij 
God hoorde naar mijn beden." 

Kees, de slagersjongen. 
(Slot). 

Die adroegibsteis was woedend over al deze dingen, 
want zijn zaak ging lang zoo best niet meer als 
voorheen. Dat de arbeidersvrouwen minder onder 
de zorgen gebukt gingen en een veel prettiger leven 
kregen nu de vaders geen alcohol dronken en meer 
geld thuis brachten, deed hem geen pleizier. 

Op een anididag riep de kroegbaas de vader van 
Kees binnen in zijn leege kroeg. 

De toonbank stond netjes opgeruimd, zonder ge-
bruikte jenever:glazen en er viel geen bier te 
schenen, want er bevend zich geen enkele bezoeker 
in de hembeeg. 

„Wil je een glas bier?" lokte de kroegbaas vrien-
delijk „'t Is ZOO warm, 't kost je niets. 'k Heb je 
in zoo'n tijd niet gezien!" 

„Dank u wiel, mijnheer," antwoordde Zrwaildhals 
beleefd, ,,ik deinre geen alcohol meer." 

„Je hoeft het niet te betalen," neadigde de dikke 
bard vriendelijk. Hij wist wed wat hij deed. Van  

't ieene kam je in het andere. Als hij eerst Zwak-
hals maar weer terug had. 

Maar de vader van Kees voorzag den strik en 
hij wankelde niet. Hij vergeleek zich zelf, magere 
werkman, met zijn gereedschap in de hand, bij den 
vetten- kroeigfbaas, die lekker at van die lui ver-
diende winst op het ongeluk van anderen. 

„Neen, mijrnheee," antwoordde hij nog eens vast, 
„deed' heeft mij bewaard oen het ongeluk voor mijn 
gezin te woeden en daarom heb ik voor goed deze 
leis tot de mijne gemeeld:.  

Weg met den drcvnkcluivell" 

De kroegbaas balde zijn vuist tegen den -.rustigen 
schildaráenecht drie kalm naar zijn gescheld en 
getier luisterde. 

,)Mijnbeer, ik ben de vader van Kees, den 
slaigerejengen, tik istal geld van mijn zoon om aan 
drank te komen. Zoudt ge denken, dat ik nog eens 
voor die °ogen van mijn zoon en van mijn vrouw 
een dief zou willen warden? lik bid God om mij 
kracht te geven tegen dien boezen vijand als den 
deankdadvel te strijden." 

Zoo verliet de vader van Kees den drank-
winkel. Buiten die deur vond hij zijn zoon, den 
slaggesdengen, bleek van •eehrik. Hij. had vader de 
kroeg tien binnenstappen en al dien tijd Waarin 
hij wachtte bad hij, met angst in zijn ziel voor 
vader om kracht en betvviaring. 

De eggen van Kees lichtten, toen hij vader met 
onbenevelden, vroolijiken blik de kroeg zag verlaten. 

God had verhoerd. Vader viel niet in den strik 
door dien drankelniivel gespannen. 

Samen spoedden zij zich naar huis, naar moeder, 
die wachtte met het eten. Toen vader na het 
mididagenia,a1 zijn 'Bijbel open sloeg bleef zijn oog 
onwillekeurig rusten op dozen telcist: „De -wijn is 
een spetter, de sterke disank is weelachtig, wie 
daarom dwaalt zal niet wijs zijn". 

Vorst Mahadi - en zijn wijze onderdaan. 
,M.aharli, zoon van den wijzen ,Kalif Almainea, 

was een Mat:zinnig luchthartig vorst. Hij liet het 
bestuur van zijn land aan zijn raadslieden over, 
die het volk uitmergelden en van Mahadi's zorge-
loosheid schandelijk misbruik maakten. 

De Kalif bekommerde zich niet over zijne onder-
danen, dacht alleen aan vermaak en spel, ver-
kwistte alles wat zijn vader door wijze zuinigheid 
had bijeengebracht 

Mahadi hield dol veel van jagen en nu ge-
beurde het, dat hij bij de jacht op een gazelle 
van mijn gezelschap afdwaalde en in een woeste, 
eenzame streek terecht kwam. hongerig en dor-
stig, vermoeid van 'het urenlang omzwerven, ont-
dekte hij eindelijk een armelijke hut, die hij, op 
zijn afgetobd paard trachtte te bereiken. 

Buiten de tent zat een oude Arabier, die, zoo-
dra hit den jager gewaar werd, man en paard 
tegemoet liep, en,, naar de gewoonte der Ara- 
bieren, alles deed om de vermoeideb schepsels op 
te frissiclien. 

Verwonderd vroeg de Arabier den jager hoe hij 
in deze eenzame onvruchtbare streek gekomen was-

behoor tot het gevolg van den Kalif en ben 
verdwaald. — Maar hoe komt gij hier in deze 
wildernis?" 

„Wel, deze woestenij was vroeger vruchtbaar 
land, dat den Kalif veel gewin opbracht. Door 
het wanbeheer heeft niemand lust den grond meer 
te bebouwen; alle inwoners trokken weg. Maar 
ik wil mijn geboorteland niet verlaten. Als de 
Kalif zoo voort gaat zal speedig het heele land 
woest zijn en dan kan niemand meer belastingen 
opbrengen. Almanser was een wijs vorst, maar 
Maliadi is een dwaas." 

„Z65", zei Mahadi verschrikt. Voor de eerste 
maal hoorde hij deze waarheid. De vleiers om hem  

hielden angstvallig den ellendigen staat van het 
land voor den Kaait verbergen. Hij besloot 
in 't vervolg ernstig met de regeering te gaan be-
moeien, doch voelde zich nu te moede om na te 
denken. 

De Arabier bemerkte dat zijn gast bijna flauw 
viel van uitputting. Ofechoon de wet van Moham-
med het wijn schenken verbiedt, bezat de Arabier 
toch een kruik vol besten wijn om in tijd van uit-
putting of ziekte te gebruiken. Hij schenk zijn gast 
een beker vol van het druivensap en deze ver-
kwikte er merldoaar van. 

„'t Zal ei niet berouwen, dat gij een vreemdeling 
zoaveel goedheid 'bewezen hebt," verzekerde Ma-
haai. „Ik ben de eerste dienaar van den Kalif." 

Toen dronk hij weer een beker vol uit den kruik. 
De wijn maakte Mahadi hoe langer hoe vree-

Wilma., hij praatte vertrouwelijk en gezellig tegen 
den Arabier, en vertelde dat hij eigenlijk de gun-
steling van dein Kalif was. 

De Arabier kuste eerbiedig den zoem van Ma-
haeli's kleed en liet hem de volle beschikking over 
zijn kostbare wijnkruik, 

inahadi dronk zeovieel, dat de wijn hem begon 
te benevelen- „Hoor eens!" riep hij eindelijk lachend, 
terwijl hij de beide handen van zijn gastheer greep, 
„'k zal 't u maar zeggen: Ik ben de Kalif zelf." 

De Arabier keek zijn gast met verbaasde °ogen 
aan. doch in plaats voor zijn vorst ter aarde te 
vallen, zooals gebruikelijk was, nam hij doodbe-
daard de kruik op en wilde weggaan. 

,„Wat wilt ge doen?" vroeg de Kalif. 
.flU verhinderen om nog meer wijn te drinken," 

antwoordde de Arabier waardig. „Ik ga weg! Bij 
den eersten dronk waart gij een dienaar van 
den Kaait, bij den volgenden de eerste, later de 
gunsteling en, nu wilt gij de Kalif zelf zijn,. Als 
't zoo door gaat zult gij u voor den groeten Pro. 
feet en nog later voor den Almachtige zelf uit-
geven. Ik wil dus liever den drank wegbrengen, die 
wiel een zieke verkwikken kan, maar wijze men-
schen dwaas maakt Dat zien wij aan onzen Kalif. 
Die moest minder wijn drinken en pret maken. Zijn 
land zou er wel bij varen." 

De Arabier liep haastelijk henen en spoedig zag  
de Kalif hem niet meer. Na langen tijd te vergeefs 
gewacht te hebben, 'wikkelde de vorst zich in zijn 
mantel en lag zich neer op het tapijt dat zijn gast-
heer met zorg veer hem had gereed gelegd. 

Den volgenden morgen Ontwaakte de Kalif ver-
kwikt en at met smaak het voedsel dat de Ara-
bier reeds voor hem klaar had. Hij besteeg zijn 
paard en verzocht zijn gastheer hem naar Bagdad 
te brengen. 

Daar aangekomen bemerkte de Arabier al spoe-
dig, dat hij: werkelijk den Kalif in eigen persoon 
gastvrijheid had verleend en toen keek hij wel een 
beetje verschrikt. 

Doch de Kalif klopte zijn gastheer op den rug 
en zei,dat hij de armoedige tent een wijze 
levenslies ontvangen had. 

.Mahadi ruimde zijn ontrouwe, vleiende raadslie-
den op en begon zich zelf vol ernst met de regee-
ring te bemoeien. 

De Arabier kreeg rijke geschenken en een groote 
som gelds, dien hij gebruiken mocht om de vroegere 
bewoners van de landstreek te helpen de verwoeste 
gronden te ontginnen. 

Zoo werd het eenvoudig woord van een armen 
Arabier een rijken, zorgeloozen vorst tot zegen. 

Erge koude. In een ouden Bijbel vond men dezer 
dagen op het schfutblad vermeld, dat in het jaar 
1674 de koude zoolang aanhield, dat den eersten 
Juni een kraai op het ijs in de gracht zat; veer-
tien dagen later was het echter volmaakt zomer,  
en wat neg mooier is — de oogst was zoo goed 
dat men van een stuk grond, hetwelk gewoonlijk twee 
schepels afwierp, nu vijf sehepels oogstte. 
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— „wil je dit zaad misschien aan je kippen gevet, 
bunra-maine Dat spaart ze de moeite om hier straks 
heen te komen." 
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Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 

(Punch). 

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 
Vertaald uit het Duitach door J. H. KUYPER 
13) 

Hifi, Marco, had zwerven zelf gezegd: Deze mond 
Is het, die zegt : Vrede zij ulie.clen! en: wie • dit 
gelaat eenmaal aanschouwd heeft, kan niet meer 
zondigen." 

Zou hij., Marco, nu niet meer zondigen? Maar zijn 
gansche leven was inimers één zonde! 

Een onafgebnciken bespatten van anderen Altijd 
Weer een hemen van den ,led gen God. In het gun-
stipte geval, zeutellooze eg-namen en kwinkslagen; 
die alleen moesten dienen om te veel etende leeg-
loopers te laten schudden van het lachen om hun 
spijsvertering te bevorderen! 

Wij hebben allen wel eens neergehurkt zooals de 
arme Marco, en vol vertwieteling hebben ook wij 
ons aegevraaigd of wij niet de afgetreden paden 
onzer slechte gewoonten en zenden zouden kunnen 
verlaten., of wij het gebouw onzes levens niet met 
den grond gelijk zouden kimmen maken en opnieuw 
opbouwen. Maar waar is die kracht om deze groot-
sche plannen ten uitvoer te brengen? 

„Ik zou een reeuw leven willen beginnen, een 
nieuw leven!" fluisterde Marco, de nar. En als in 
wanhoop vouwde hij zijn magere, 'beenige handen 
samen op zijn, met bellen bezet, naerenpak, dat half 
uigt ras:, half uit groene zijde bestond. 

Na oenige oogenbadklken stond hij op en trok zijn 
doek uit de schede. En niet zijn dolk begon hij ver-
zen in den muur te krassen. Want evenaas bijna 
alle anenschen van zijn tijd, schreef ook Marco 
verzen.. 

Zie kardelen: 

„Ach, Heer, tusschen hemel en tuisschen (hel, 
Jein wij gebannen in het land der sieheanering. • „De twijfel, 'die wilde toorvienaar,  
effeeft eens ons treurig 'wiegelied gezongen. 
„De beide bekers bood hij. onmin . mond. 
,Dien van het goede en dien van het kwade, beide 

dnanken 
„He dld hij ons voor, en gaf de macht der kennis, 
Jee enhedIspelfieinde, ons lachend ten geschenke, 

zoo leven wij ons leven al -bevende; 
„Riorzskransen 'voordien tot rcloornenkronen. 
„Uit zaal'ge 'schoonheid bereiden wij verderf 
„In etuipteelleciragen eindigen onze dansen. 

onze woorden warden stamelingen, 
„Kirachteloome pijlen worden onze gebeden 
„En lachend kronkelt zich de grapte Teugen 
„Door de waaeheden die ons haat uitspreekt." 

Toen Vittorio, Bens paleis binnentrad, werd  

door een negerulaaif naar de .boeleenzasa. geleid, 
waar de schets van Leonazdo da Vinci zich bevond. 
Een aantal kunstkermars had zich om het schilderij 
verzameed, levendig redeneerend en ciritieeerend. 

Dit hinderde de vonstán. Zij gevoelde, dat men 
met dit artunstwerk alleen moest zijn, omdat dit een 
schilderij van gewijlde klunst was. liet was veel meer 
dan een kunstwerk, het was een openbaring, een ver-
schijning, het was zoo geheel een afbeelding van Hem, 
die een Koning is der reinen van hart, die de zonde 
reiiniigt en vergeeft. 

Niet ver van Vittoria verwijderd stond de man, 
die destijds met haar het 'gezelschap verlaten had, 
en wiens blik haar in cie ziel gedrongen was.• En 
nu, evenals toen, merkte zij• op, dat deze man van 
eer. bijna traigisohe leelijkheed was. En met haar 
groate vrouwelijke cpmerkingsgarve begon zij hem 
te bestudeeren, terwijl hij met halte afgewend ge-
laat voor haarstond. 

Rij was kamig en zijn houding was recht, bijna 
krijgshaftig. Uit zijn houding en gebaren sprak de 
man van hooge geboorte. Hij droeg een reeds iet-
wat versleten zwamt fluweelen gewaad van Spaan-
schen snit, ~tas toen de mode was. Een ruime 
mantel hing om zijn deneecie schouders. 

Zijn gezicht was beenig en vol diepe lijnen, als 
van een 'arbeider. Ofschoon de man niet meer dan 
46 jaren kon tellen, schenen in zijn voorhoofd de 
rianipels van een honderdjarige gegroefd te zijn. 
Zijn mond was half geopend, geen ocigen hadden 
een vermoeide uitdrukking, zijn liaan was dun en 
grijzend, zijn neus 'platgedrukt als die van een 
neger. En toch maakte hij den indruk van een ge-
bieder en een heerscher, en toch zou niemand, die 
dat gezicht eenmaal gezien had', het ooit weder 
kunnen vergeten. 

Dat gezicht, waarop onbuigzame wilisleracht, vree-
seliijke treurigheid, .grootsch geduld en algeheele 
zedeloosheid te keen stond'. 

Dat gezicht van een mensa, die de veelbetreden 
wegen verlaten had, en wandelde op wegen waar 
niemand hem volgen 'kon. Dat gezicht ven een een-
zame, die zijn leven meer doorgebracht had met de 
groote dooiden van 'zijn vaderland, dan de leven-
den, aan rween ledige woorden even vreemd waren 
als ledige uren. 

Deze man was de eenige, die geen oordeel over 
het schilderij uitsprak, en toch zou het Vittaria be-; 
lang hebben ingeboezemd te weten wat juist hij 
er van dacht. Daarom deedi zij een paar schreden 
vooruit en wendde zich tot hem: 

„Neemt u het mij' niet kwalijk, mijnheer, als 
een u vreemde het waagt u aan te spreken, maar 
mij dunkt, gij zijt een kunstenaar en ik zou gaarne 
willen weten, wat u van dit hiemelsche beeld 
denkt?" 

„Ik vind, dat men over het verhevenste en 
heiligste zwijgen moet", antwoordde die man met 
een diepe, eenigszins heesche stem. 

„Ik kan u niet zeggen, hoe gij neet die woorden 
mijn gevoelens eet uiting hebt gebracht", zeide 
Vattorria. 

„iGiij zijt zeker een groot kunstenaar?" 
„Ik ben Michel Angelo, elloaeluchte vrouw", zeide 

die vreemde, boog en verdween in de menigte. 

. VII. 

De maakgezin van Pescama, Vittorio, Colonne, 
had zich begeven naar de Sixtijneche kapel, om 
daar de pladiondschikleringen van Michel Angelo 
te bezichtigen. Het was die eerste groote schep 

•  

ping van den Meester, die zij te zien kreeg. 
Er waren reeds vijf jaren verlioopen, sedert Michel 

Angelo dezen arbeid, in opdracht van den gewel-
digen, kunstlievenden Paus Juliins II, voleind had, 
en toch slee* nog heel het ontwikkelde Rome • 
geestdrift over dit wonderre kunstwerk. Iedereen• 
voelde, dat deze onvergankelijke schilderingen es• 
keette:ramt vormden in ce geschiedenis der beelden-
de kunsten, dat gegrendelde deuren verbroken wa-
ren en nieuwe vergezichten geopend. 

Toen Vetode naar het midden van de kapel 
schreed — zij was geheel alleen gekomen — ree 
zij voor een zij-altaar den .grijzen Leonardo d 
Vinci op de knieën liggen met het gezicht verbor 
gen in de handen. 

.1-let viel haar op, dat hoewel zijn hooge, gebrek-
loige gestalte gehuld was in een versleten mant 
met bonten mand, toch van zijne geiheele veracht 
ring vorstelijke voornaamheid ultstrapede. 

Maar niet waden was zij beginnen de schilde 
ringen, die in het warme licht dier herfstzon 11, ', nr 
dien in hun toen nog zoo wonderschoone kleuren 
pracht, te bezien, of de buitenwereld bestond ni 
meer voor haan.. Zij gevoelde zich als meegevoer 
door de macht van het genie, dat met goddel-
stern tot haar scheen te spreken. uit deze voo 
stellingen. 

Biet waren de wonderen der schepping, en 
schaduwbeelden der veraossing, die zich met love 
aardisohen glans en bovenmenschelijlke kracht lou 
haar zich ontrolden. 

slier zweefde de Schepper, de groote Vader, 
de wereld met alle schepselen, al de ontelbare vo. 
neen van het worden en het zijn, al de onbegrensi 
krachten en mogelijkheden van het leven eerst i 
zijn raad had besloten. De groote, reusachtige 
stalroe, toch zoo vol goedheid, en die door .de ele 

,gedragen, edragen, aanzweefde, en met grootsch, ov 
winnend gebaar den chaos deelde, was 
der waarheid de verzinnebeelding van de schep 
de kracht Gods. 

Uit welk een .geweldigen geest moest deze 
weldage Geest geboren zijn! Welk een diepten 
hoogten moest een menschelijk hart kennen, d 
deze gestalte grijpen en weergeven kon! 

Een gevoel van innerlijke deemoed en kient' • 
overviel. Viktoria, toen zij dit altes zwijgend 
schouwde. 

(Wortelt vervolgd). 
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Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna 
areevoort. 

Veldwachter. 

Veldwachter, sta je zoo brommig te kijken? 
Ja max" ik weet wel, je meent het niet kwaad. 

Jij moet steeds letten op dronkaards en dieven 
Op al 't onderugena' gespuis van de straat. 

Veldwachter, hou aasaar je degen in handen, 
Want al wie kwaad wil moet bang voor je zijn. 

Loop door de boaschen, langs velden en wegen, 
Veldwachter, waakt; dat is rustig en fijn. 

Veldwachter heeft in zijn huis vrouw en kinderen. 
Maar draagt hij dienstjes, noch sabel of pet, 

DIMT klimt de jeugd op den snorbaard zijn knieën, 
Watt heeft het jong goedje met vader een pret! 

Het huisgezin van den Voortrekker. 
1. „Weg vealr! Trek r' 

„Weg v66r! .Trek!" 
Luid en krachtig klinkt het bevel van den Kaap-

schen boer tuit boven het klappen van de tweepen 
en het gerammel van de ossejukken. „Weg v66r! 
Trek!" De dmie wagens, door wit linnen kappen 
overhuifd, komen in beweging, de paarden, waar 
op de kloeke ruiters, zetten aan. Weg vóór! Trek! 
Daar trekt Molenaar henen met de zijnen, het on-
bekende tegemoet, de karro, de ruimte in. Hij wil 
trekken. Hij wil zich losmaken van het Engelsethe 
bewind, dat zijn grijparmen uitstrekt over de 
apillaats", door Molenaar's vader met onzegbare op-
offeringen na den eersten trek verkregen. Al zou 
hij kalvers voor de wagens spannen, toch moet hij 
gaan. Zijn kostelijke „plaats", de boerderij, groot 
als twee groote provinciën, heeft hij voor een klei-
nigheid van de hand gezet. Een zak (koffie voor een 
buis, een geweer voor een hoeve, een wagen voor 
keurig huisnaad; rots door de vrouw met boenent 
onderhouden, Molenaar verbrandt de schepen ach-
ter zich, nooit keert hij weder onder het gevloekte 
Engeleehe bestuur, dat hem de macht over zijn 
kaffers ontneemt, door ingewikkelde wetten, die 
zijn verstandige reglementen vervangen, zijn leven 
bemoeilijkt en een heirleger van ambtenaren en 
militairen op de eenvoudige Boerenbevolking los-
laat 

„Weg v66r! Trek!" Honderdmaal, reeds had Mo-
lenaar dat bevel in gedachten herhaald eer de 
woorden over zijn lippen rolden. 

Het was een „bitter -werk" geweest het verkoopen 
zijner 'goederen, het igereedmtaken van de wagens, 
het uitzoeken der trekossen, het bijeendrijven van 
het vee. Zijn vrouw Lette naaide de tenten, ver-
zamelde het pro-eland. 't Kon maanden, maanden 
duren eer men aan wit linnen, garen, thee koffie, 
rijst, meel, suiker, kiemen of beddegoed kon ko-
men. De trek ging naar onbekende streken. &hop-
pen en bijlen, smida- en timmergereedschap moest 
mée, geweren, messen, kruid en lood in den strijd  

tegen wilde stammen en wilde dieren, zeep en vet-
kaarsen. De huisapotheek viel volstrekt niet te 
vergeten. Een enkele rustbarak, een klaptafel. Alles 
wat niet mee kon was aan vrienden en familie ge-
geven of verkocht, en nu klonk de roep van den 
boer, zittend op zijn (paard, Stappend naast de 
wagens: ,,Weg vóóri Trek!" 

Het vee is onder de hoede van tien Kaffers, die 
de baas wel vertrouwen moet, vooruitgegaan, reeds 
een paar dagen geleden. Molenaar had gehoopt 
gistermiddag reeds te kunnen vertrekken, doch 't is 
te laat geworden, hij moest blijven met zijn gezin 
tot de morgenzon opging. 

Gistenamond maakten man en vrouw voor het 
laatst nog een wandeling over het verlaten erf, 
waar geen hoen kakelde, noch een kalf meer loeide 
door dien boomgaard. Wat kostte het hem een moei-
te die vruefhtboamen aan het groeien te krijgen. 
Daar, bij het eenvoudig klipmuurtje, ligt het 
jongste dochtertje begraven. Snikkend boog: de kloeke 
Transvaalsche Lette zich over het graf van haar 
lieveling. Zij moesten zich :losscheuren uit dit land, 
von dien kleinen (grafheuvel. 

(Zwijgend, hand en hand, liepen man en vrouw 
langs de andere graven, van moeders en vaders, 
stil keerden zij' terug in het leege, barre huis, de 
kinderen sliepen in den wagen, de Kaffer en zijn 
vrouw er naast: Goliath en Totty, alleen de twee 
huisvrienden hadden gewacht op de terugkomst van 
baas en vrouw. 

Na het eten van het eenvoudig avondmaal had 
Molenaar den kwartet Statenbijbel opgenomen en 
bij het licht van een enkelen vetkaars eerbiedig 
gelezen: 

Ik heffee mijne oogen op naar de bergen, van-
waar . mijne hulpe komen zal. 

Mijn hulp is van den Heewe, die hemel en aarde 
gemaakt heeft. 

Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Be-
waarder zal niet sluimeren. 

'Ziet de Bewaarder Isra.ëlis zal niet sluimeren noch 
slapen. 

De Heere is uw Bewaarder, de Heere is uw scha-
duw aan uwe rechterhand. 

De zonne zal u des daags niet steken, noch de 
maan des nachts. 

De Heere zal u bewaren van alle kwaad, uw ziel 
zal Hij bewaren. 

De Heere zal uw uitgang en uw ingang be-
waren van nu aan tot in eeuwigheid. 

ilVlet vaste stem heeft Molenaar zijn avondgebed 
uitgesproken, geen farmuliergebed, doch regelrecht 
uit het hart komende en stijgend tot God. Nog een 
Psalm: De Heer zal u steeds gadeslaan, en toen 
werd het laatste goed uit het huis gedragen, bij 
manslicht en op den wagen geladen. De deur had 
Molenaar zelf gesloten. Hij noch zijn gezin zou 
ooit meer over den drempel komen van dit dier-
baar huis. 

(Wordt vervolgd). 
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Wat is de lieve lente onverwacht in het land 
gekomen. Geen Maaalarnatand met sneeuw en ijs of 
hagel, maar met warmte en bloemengeur en gras-
botér. 

Of ik het niet heerlijk vind, dat 't lente is? 
vraagt Heikleutertje en na haar vele anderen. Nu, 
dat zal wel waar zijn -'t Is wel niet zoo prettig, 
dat tante Johanna er zelve niet van profiteeren 
kan door ziekte, maar gun het heel graag aan 
anderen. En 'k heb zulke mooie bloemen voor mijn 
bed staan. 

Of ik eens kijken kom in Baarde Nassau? NU, 
dat zou ik heel graag doen. Maar, alles kan niet 
'uft men graag rwil. Blondina heeft haar naam 
niet in 't laatste Sterclubje gevonden, 't Spijt me 
erg, hoor! Prettig, dat jij je prijs, dien armband, 
mooi vondt. Ook Robbedoes is in zijn schik met zijn 
prijs. Hij verlangde reeds zoo lang naar een mes. 
En nu zoo'n prachtig :mesje! 

De Jonge Zeeuw zond een raadsel in, dat ik 
plaatsen zal. Medédingstertje wil graag in onzen 
familiekring opgenomen worden en hoopt veel van 
tante Jo te houden. Prachtig, hoor! lik ben zelve 
dol op labulexen. 't Zeeuwtje kon zelf niet bedanken 
voor zijn prijs. Hij heeft longontsteking. Die arme 
jongen! Wil Duifje ons eens melden hoe 't gaat? 
Bakkerinnetje en Westlandertje kunnen leuk schrij-
ven_ Ik zal eens aan de Administratie vragen of 
er boekjes van tante Joh. als prijzen beschikbaar 
gesteld kunnen warden. Komen jullie eens in de  

Diergaarde naar de jonge olifantjes kijken? Er 
eijan vier jonge leaurwtjes, zoo klein als een poes.. 
De moeder draagt ae in haar hek heen en weer, 
bang dat al die nieuwsgierige menschen, haar 
leenewtankindertjes kwaad zullen doen. Er zijn ook 
jonge pantertjes en tijgertjes, die zijn al groot en 
eten weeds vleeseh. Ook jonge aapjes zoo groot als 
een penhouder, met leuke oogjes en pootjes. 

4-sschepoestr en Roodkapje. Ons Sterclublid in 
Sonenelsdijk wil jullie misschien zelve wel eens ver-
tellen .wie zij is. Vader is boekhandelaar, meen ik. 
Mies is tante's trouwe hulp in haar ziekte en Beb 
helpt moeder weer als Mies weg is. 

De moeder van Knabbelderat bakte een taart voor 
zijn verjaaedag. Wat zal dat watje geknabbeld hele 
ben. Heeft Heidekind er aan geholpen? Allemaal 
gelulagewenscht hoor. Typograaf heeft een Sterclub-
lid tot neefje Jong Holland. Dat is wel leuk. 

Pannekoek vraagt of de Sterclubleden mij altijd 
tante noemen. Ja hoor, dat gebeurt zoo. Maar 't 
hoeft niet. Ik vind het wel aardig zoio'n groot aantal 
neefjes en nichtjes te hebben. Zangeresje is welken; 
net als de andere nieuwelingen die ik nog niet 
noemde Pukkie en anderen. J. G. G. vindt 't zoo 
jammer dat in E. op Goeden Vrijdag kermis gehou-
den wordt. Dat is ook treurig. 

Torenlicht, Torenwachter, Zilverschoon, Viooltje, 
Oud-Beijerland, Rosa, Boterbloempje; nog eens 
Viooltje (Plantageweg),Buitenmeisje, Heidebloempje 
II, gaven allen goede oplossingen. Heidebloempje 
(Dijkstraat) is naar Sehiebroek verhuisd. Dat is ook 
een 0.-Indische reis hoor, naar jouw school. ,Heer-
lijk in den zomer, maar o wee, in den winter, Maar 
't zal buiten nu wel heerlijk zijn. 

Sneeuwman deelt zijn wensch mee om mee te doen. 
„Ik ben geen geleerde, die in prachtigen stijl met 

veel omhaal van woorden zijn verlangen te kennen 
geeft, en daarom zeg ik in eenvoudige woorden, dat 
ik wensch deel te nemen aan het Sterclubje." 

Praehtig, hoor en welkom. 
be goede oplossingen waren: 
1. Mes, esch. 
2. 2 Sant, 21 : 20 en 1 Kron. 20 

De prijzen zijn toegekend aan: 
DE SNUFFELAAR, Domdreeht. 
PANNEKOEK, Hoogeveen. 

Nieuwe Raadsels. 
1. Kunt ge wel als ik u vier schrapjes geef aldus 

naast elkander gesteld, ijl!, zonder iets uit 
te vlakken, daarvan één maken? 

2. Ik ben een nuttig ambachtsman, 
Die 's winters niet kan werken; 
Waant schoon ik eigenlijk wel kan, 
Komt mij• de vorst beperken. 
4, 2, 1 ie, in 't Bijbelboek, 
Een van de eerste mannen; 
1, 2, 4 draagt men in zijn broel; 
B, 5, 4 kan er spannen. 
1, 2, 5, 6, verschaft ons brood, 
6, 6, 2, 1 geeft steenen; 
1, 2, 5, 9 is zeer groot, 
Men vaart er over henen. 
6, 7, 8 en 9, 4, 
Betreedt oneffen paden. 
Iks wensch u allen veel plezier, 
En veel geluk in 't raden. 

Oplossingen in te zenden aan TANTE JOHANN A. 
na. Drukkerij Lilbertas, Gondaeliesingel 105, Rot, 
terdaan. 

Grapjes. 
Op school vroeg een vriendje me het volgend 

raadsel: 
,,Kan je, als je twee cijfers bij 191 voegt, een ge- 

tal onder de 20 vormen?" 
Hoe ik ook giste, ik kon het niet vinden. Den vol- 

genden dag zei hij het me. 
De oplossing tics: 1977. 

DUBBELBLANK. 
— Wat voer jij tegenwoordig toch uit? 
— Ik werk op de dominosteenenfabriek; ik maak 

de zwarte punten in de steenen. 
— Moet je vandaag dan niet werken? 
— Weilneen, zijt zijn nu aan dubbelblank bezig. 

• Torenwachter. 



VERKEERD BEGREPEN. 

— „Moeder, ik heb een April-grap uitgehaald 
met die muisjes; ik heb die val opgezet zonder er 
spek in te doen." 

(Punch). 

Jong padvindertje, die tracht zijn ,,goed werk" te 
doen, „Mag ik u over de straat brengen, mevrouw?" 

OzáclAyrouaotje: ,Zeker ventje. En hoe lang heb 
je al staan 'wachten op iemand die je er over heen 
kon bi-engen?" 

(London Opinion.) 
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Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 

Vittoria Colonne. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 
Vertaald uit het Runisch door J.. H. KUYPER. 
14) 

Blei moest wel een groene, een vreemdeling op 
op .aarde zijn, die in andere werelden geblikt had, 
een eenzame, die in gezelschap van ,profeten en 
seibiBen verkeerd had, hun geest had ingedronken 
en in hunne visioenen met ziener belik geschouwd 
had; 

Nienwe ru3koten Openden zich voor Vittoria 
Colormee 

„Het is werkelijk .alsof die dingen gebeuren hoog 
in den hemel, hoog in de vrije kucht!" dacht zit 

De onveggetelájkste indruk echter ontving Vit-
toria Van dat gedeelte dier zoldering, dat de schep-
ping van Adam voorstelt. 

Ineengezakt, nog zonder de kracht van zijn mach-
tige spieren te strekken, zonder de kracht om op 
te staan en te loopent' ,gedachteloos en hulpeloos 
ligt het reusachtig lichaam van den eersten 
mensa op een kalen bezigtop. 

Daar zweet in majesteit en heerlijkheid in den 
Goddelijken Levensvorst en Bezieler die toelluomst 
van het menschelijke geslacht nader, het veelbede-
mende nog zondelooee, heilige leven. 

De Schepper wordt door engelen gedragen, die 
Hem als wolken omzweven, over de schouders van 
den .Almadhtige vertoont zich het gelaat van de 
nog 'omgeschapen vrouw, met een blik vol verwach-
ting op dein eersten mensa. Zij voelt, hoe 311151111W 
haar lot eens met het zijne verbonden zal warden. 

NO strekt God de Vader Zijn rechterhand uit- 

q 
h Het is gemakkelijk 
• 

it alle benoodigdheden op het gebied van q 
MEUBELEN EN KLEEDING.  

g in termijnen te kunnen betalen, terwijl 
de prijzen niet hooger zijn dan á contant. 

UW ADRES HIERVOOR IS: 
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Aangeraakt door de macht van dien Leve,niswelzker,  
vol van onweeleestandielijken wil, heft dé dreioneondé 
Aidiam zijn willooze hand naar God op, beweegt, die 
naar God toe. Nog een opgeil-blik en hij zal zich 
oprichten en door goddelijfke levenskracht door-
stroomd en bezield,-  bezit nemen van de erfenis, die 
voor hem bereid is, van de wereld en van het leven, 
en van de onbegrensde toekomst van zijn geslacht. 
• Bevend zonk Vittoria neder in een der bid-
stoelen en verborg het gelaat in de handen. Nog 
nooit in haar leven was zij, zoo machtig aange-
grepen door een openbaring der kunst als thans. 

Het geweldige titanen-genie sprak hier de taal 
der eeuwen, ja dier eeuwigheid en Voerde haar met 
zich mede 'als een ,stroom. Het was haar te moede 
als had de levenwekkenide vinger Gods ook haar 
eigen haat eaangeraakt om haar te doen ontwaken 
tot . een nieuw weten en begrijpen. 

JO, mijn God," stamelde zij bevend, „welke on7  
eindigheden zijn in uw wezen verborgen, 
waar Gijl  een urener schepselen begiftigd .hebt met 
de gave om het schier onbegrensde te. vertolken." 

Het scheen alsof een chaos van nieuwe gevoelens 
en 'nieuwe gedachten in haar hart ging en die te-
leunstellingen van haar leVen, die krenking van haar 
diepste gevoelens zwegen voor die groote stem, die 
zij' gehoord had- 

-Vittorio, was geheel in•gedachten.verzonken toen 
een .smiairtelijk 01~én haar deed opzien. Het zuch-
ten klonk als een bittere klacht door de terectei 
hooge ruimte, en verbrak de heilige stilte. 

Die zucht - had iets menschelijksch armzaligs- te 
midden dier visioenen van eeuwige grootheid, maar 
die zucht ontroerde het hart dier eenzame vrouw. 

'Toen zij rookeek zag zijl, dat Leonardo da Vinci, 
wiens tegenwoordigheid zij mdm. hare aandachtige 
besehouiwing vergeten had, in zijn volle lengte ach-
ter haar stond, terwijl zijn oogen met de wianhioop 
der vertwijfeling naar de plafondschilderingen van 
.Michel Angelo staarden. Het gelaat van den kun-
steeniar was cp dit ooges blik van een bijna huive-
ringwekkende schoonheid. De lange, zilverwitte 
lokken gaven aan Zijn verdriet iets verhevens, en. 
tragisch. Hij had kunnen zitten als waardige even=  
knie naast ;Michel Angelo's pofeten aan de 
zolderinig. 

„Dat is die Leonardo da Vinci,-  die Christus zag!" 
dacht Vittoria. 

Voor Leonardo was in dit oogenblik zijn geheele 
levenswerk in het • niet gezonken; zijn gaven sehe-. 
nien hem als niets, zijn heerlijkste scheppingen 
schenen hem slechts. visioenen, die niet in hem 
geboren waren, snaar uit genade hem verleend 
waren. 

In Michel Angelo's machtige gestalten, zoo vol 
geweldige beweging en toch volkomen rustig, ver-
tolkte een eigen machtig zieleleven, een kracht, een 
kunnen van schier onbegrensde mogelijkheid. En 
Leonardo moest het aanzien, dat het ideaal, dat. hij 
met al de moeite en het worstelen van - zijn lang, 
aribeldroarn leven tevergefs had . nagestreefd, door 
een ander bereikt was geworden. 

Vittotria -gewoelde Wat in die ziel van den.grooten 
-kunstenaar Moest. omgaan, en haar vreuwelijk me-
delijden drong haar naar hem toe te gaan, en met 
de haar eigen lieflijke bekoorlijkheid te zeggen: 

,Staat meester da Vinci toe, dat ik hem dank-
zeg! Gij' hebt niet 'alleen. voor_ mij en voor onzen 
tijd, maar ook Voor alle komende geslachten een 
heiligdom van genade en troost ,geschapen. 

Onvergetelijk anceet voor een ieder, die het voor-
recht had haar te zien, de teelere goedheid zijn 
van uw heerlijke Christusbeeltenis, die gij voor 
uw laatste Avondmaal. te Milaan hebt ontworpen. 
Dit gelaat is met onuitwischbaar schrift in mijn 
ziel gegrift. 

Leonardo dia Vinci richtte zijn vonschenden blik 
op het gelaat der jonge vrouw, en toen hij, de 
groote kenner der trelduen van het menschelijk ge-
laat, niets dan oprechtheid en welwillendheid las, 
werd 'de strenge uitdrukking om zijn mand zach-
ter`, en zekle hij met waardigheid: 

„Ik dank aa, hooge vrouwe, maar gij weet, dat ik 
dit gelaat van den Christus niet op aarde gevon-
den heb, het is mij gegeven geworden." 
ijl wenkte zijn bediende, die bij den ingang van 

de kapel op hem wachtte, leunde vermoeid ce den 
schouidietr van dezen jongeling, 'maakte een hoffe-
lijke buiging voor •Vittioria, en. ging heek 

„Ik hen-  'Michel Angelo," klank wed- • de stem 
van ellen groeten meester in Vittaria's ziel. 

Er was slechts édn manisch op aarde, die zijn 
rtaiam, op Adie wijze kan uitspreken, zonder valehe 
zelfbewustheid, met gerechte trots- 

elk ben ,Michel Angelo, de vorst, ik heb die men-
schen weggevoerd van hun eigen kleine paden, op 
dien weg dier eeuwigheid. 

olk heb ze niet mijne bovena:ardsche grapte aan-
doeningen gebracht tot aan die poorten des hemels. 
Ik heib ze met de 'machtige en onvergetelijke taal 
van mijin kunst verteld van hun oorsprong, hun 
levenslot en hun eer veige bestemming. lk ben niet 
alleen kunstenaar, ik ben ook profeet en priester. 
Ik heb in Gelds tegenwoordigheid verkeerd en ge-
dronken uit dien hodlemloozen beker zijner al-
wetendheid. 

Wie dezen man kennen, met hem venkeerea 
mocht, wie hij in vertrouwelijke en eenzame eren 
van zijn innerlijk leven vertelde, die zou wel waar-
lijk gelukkig en begenadigd zijn, die zon zich ge-
voelen als boven het iaardsche opgeheven, en voor-
waarts siehrijdern• op de wegen van het diepe he- 

(Zoo mijmerde Vittoriet, toen zij eenzaam hui
waarts keerde en dacht icliaanbil, dat de vervulling 
van dezen wiens& voor haar zoo onbereikbaar was 
alls die eenwige sterren aan Geide wijden hemel. 

(Wordt vervolgd). 
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• 
Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna 

Ereevoort. 

Hanna en haar grootmoeder. 

Kleine Hanna zit te luisteren 
Naar wat grootmoe haar vertelt 

Man den Heiland in de kribbe, 
Van de herders in het veld. 

Van de engelen die zoo zongen.: 
„Vrede op aamde" en van de ster, 

Van de Wijzen uit het Oosten., 
Die daar kwamen van zoo ver. 

Ja, die grootmoe kan vertellen, 
Van het eerste mensehenpaar, 

Paradijs met fijne vruchten, 
Van Gods licht, zoo blij en klaar. 

Van hun zonen, Kaïn, Abel, 
De eerste sloeg den tweede dood.i 

Ook van Abraham en Isalik, 
Vader Jacob, rijk en groot. 

Hanna luistert graag naar grootmoe, 
Op haar stoeltje zit ze zoet. 

Grootmoe wijst haar naar den Hemel, 
Waar 't -zoo heerlijk is en goed. 

'Samen zingen zij een versje, 
Dan loopt Hanna 'vlug naar huis. 

Zijl kano zoo goed onthouden, 
Deelt 't weer mee aan moeder thuis. 

Het huisgezin van den Voortrekker. 
(Vervolg). 

• 
Neen, Molenaar kon dezen korten nacht niet 

slapen in den wagen en Lette zijn vrouw evenmin, 
al veegde zij haastig de eerste tranen af. Haar man 
moest een kloeke huisvrouw naast zich zien, een 
vrouw, die zelfs krachtig den wagen, waarin haar 
twee jongste kinderen lagen, mennen kon Nu ligt 
huis en erve in een grauwen nevel gehuld, want de 
zon is nog niet opgegaan. Gelukkig maar, het be-
spaart een nieuw afscheid. „Weg voor! Trek!" be-
veelt Molenaar, langs onbekende wegen en hij 
drijft de ossen voort, die zijn bezit voorttrekken, 
zijn dierbaren en zijn have.. 

II. Een verraderlijke aanval. 

Het reisgezelshhap dat Natal verlaten had om 
in de wildernis een plaats ter woning te zoeken, 
bestond uit twintig mensethen, klein en groot. De 
boer met zijn vrouw, vier kinderen, Goliath en 
Totty, het Ka,fferpear, die als trouwe huisbedien-
den hun baas wilden vergezellen, David, Marcus, 
een oude zendeling, die Molenaars kinderen had 
gedoopt en oud en ongeschikt voor het zendings-
week op Molenaar's „plaats" rust gevonden had. 
Dan was ee Bterthold de leeuwenjager, die Mole-
naar Saul noemde tegenover den ouden David, de 
man, die 't prettig vond met een karavaan mee te 
reizen, ofschoon hij de vrijheid behield om weg te 
gaan, wanneer het hem beliefde. 

Daarbij nog tien Kaffers, de eenigen van al zijn 
volk, dat hij de keus gegeven had: met hem mee 
de wildernis in of vrij heen te trekken waarheen  

zij wilden en die gekozen hadden met den baas 
te gaan. 

Reeds eenige dagen waren de drie wagens voort 

' 

- 
gereden zonder dat zij het vee onder de hoede der 
tien Kaffers hadden ingehaald. Molenaar voelde 
onrust over zijn bezit. Wel volgde hij hun spoor 
rustig en zeker. Maar zij hadden 11(12 toch moeten 
wachten. Gisteravond spande Molenaar uit op den 
top van Deakenbegg, vanwaar hij een vergezicht 
kon hebben èn over het sehoone Natal, dat hij 
verliet, èn over de onafzienbare vlakten waardoor 
heen hij etekken" zou. Zwaar is het drijven van 
zijn wagen den boer gevallen. Vaarwel, prachtig 
zuur verworven land! Beter van de Kaffers af te 
hangen dan van de Engelschen die zijn mooi Natal 
schandelijk gestolen hebben, met zijn hoofdstad en 
zeeharven, met, de onvergetelijke graven. 

Het was een vreselijke tocht • naar beneden ge-
weest. Alleen een geoefende wagendrijver kon de 
wagens langs het ibavrianenpad over hooge klip-
banken heenleiden, geen vrouw noch kind mocht in 
de wagens blijven, ieder had tegen te houden en te 
helpen. een verkeerde wending, alles lag versplin-
terd in den !afgrond. 

Maar ma is het „laggertje" beneden in de vlakte. 
Lette de vrouw verzorgt hare kleinen: Jan en 
Leentje. Eduard en Maria drentelen om Goliath 
heen. 'die een pas geschoten reebok afstroopt. 
Toddy bakt brood en vader David helpt Molenaar 
zoo goed hij kan in het repareeren van de wagens, 
die geleden hebben onder het „springen" over rots 
en klip. Berthold ging 'n [poosje jagen. 

Molenaar's gezicht staat ernstig. Het bevalt hem 
niet dat .de .Kaffers zijn voortgetrokken, nu zij 
eenmaal de gevaarlijke helling over zijn. Er ligt 
hier weide genoeg voor de koeien en de schapen. 
Jammer dat die twee wagens zoo kapot zijn gehotst. 

Lette ziet de zorg op haar mans gezicht aIs zij 
hem een „koppie koffie" brengt. Zij is een sterke 
Transvaalsciie, die evengoed het vuurroer als de 
stopnaáld hanteert en het touw ter .bestiering van 
de trekossen. Zij is het met hem eens, dat de Kaf-
ferá achter hun broek moeten gezeten worden. Jean-
roer dat .Goliath niet met hen is gegaan. 

Molenaar knikt en meteen klinkt hij een nagel, 
gloeiend gemaakt in het felle houtvuur voor hem. 

„Ik kan vooruitgaan," slaat Lette voor, „met de 
kinderen. Eet pad is gebaand nu en Goliath 

. 
liath kan 

drijven. Komt gij achteraan met de grooteis en 
de rest." 

De baas vond het voorstel nog zoo heel dwaas 
niet. Zeker, er bestonden gevaren op deze wijde 
vlakte. Er leefden wilde dieren, olifanten, tijgers 
en leeuwen. Er schuifelden slangen. Doch zijn vrouw 
kon een man staan en zij wist hoe zij Kaffers re-
geeren moest. Het ging toch niet aan die lui heer 
en baas over je kudde te laten in directe ongehoor-
zaainheiel aan Molenaar's bevel: Wachten aan den 
den voet van Drakenberg. .Goliath en Toddy die 
waren beiden te vertrouwen, die moesten dan maar 
mee met Lette Dan konden David en Berthold 
hem helpen bij het herstellen van de wagens, die 
zweren arbeid eisehten. De jager zou zoo lang niet 
wegblijven. 

Zoo geschiedde het. De moedige Lette laadde 
Magdalena en Jantje in dekens gerold in den wa-
gen, Toddy kroop onder het linnen dek en Goliath 
nam naast ,de vrouw plaats. 

„Weg vóór! Trek!" klonk nu Lette's heldere 
stem en daar rolde de wagen heen met de trappe-
lende ossen door de wijde, onafzienbare wildernis, 
langs het spoor door grazende koeien en klein vee 
gemaakt.. 

IHet ging niet voorspoedig met het repareeren der 
wagens. Berthold kwam eerst tegen den avond 
terug, trotsch op een dikken leeuwenhuid. Een 
dissel, had -een leelijken knauw gekregen, van één 
der roderen liet de ijzeren hoepel los. Molenaar 
miste Goliath erg,. doch voelde zich toch rustig, om-
dat zijn vrouw hem bij zich had. 

Aan den avond van den tweede-n da kwam Mole-
naar eerst 'klaar'.  anet zijn timmer- en smeedwerk. 
Teen voelde hij zich-  zoo vermoeid, dat eenige uren 
rust beslist noodzakelijk waren. 
. Doch eer de zon opging over het eindelooze Afri-

kaanseihe veld stonden de Ossen reeds ingespannen 
Voor de opgeladen wagens en zette de, kleine kara-
vaan zich inbeweging, heuvel op en heuvel af, over 
de karro vol plooien onder den blauwen helderen 
hemel. 

D afspraak luidde dat Lette zoodra zij het vee 
met hun Kaffers ingehaald had, een paar boden 
zou terugzenden, die Molenaar konden inlichten over 
den staat van het kamp. 

De koele avondschemering wierp reeds een zacht-
moedig waas over de groenende eindeloosheid en  

nog had Molenaar geen Kaffer ontmoet Rusteloos' 
had hij voortgejaagd, maar nu moest er toch ge-. 
geiten Worden, de ossen bliezen van vermoeidheid.: 
Weldra laaiden de vuren hoog op, die de reizigers 
voor de wilde dieren moesten beschermen. 

Molenaar leg, ondanks zijn vermoeidheid zijn 
hoofd niet neer. Soezend zat hij NOOT het vuur, een 
pijnlijk voorvoelen kneep zijn hart ,saam. Indien er 
morgenochtend geen Kaffer' opdaagde, dan, den..: 
Molenaar durfde niet doordenken. Opeens sloeg hij 
zich voor het voorhoofd met de vlakke hand. Dwaas. 
om Lette te laten gaan. Als de kaffers eens niet' 
trouw waren, zijn vee hadden gestolen. Wie weet, 
lag Lette niet verscheurd in de wildernis. Hoe ter. 
wereld loon hij op Koffers vertrouwen! 

Daar klonk, nog veelor de zon opging, een schot. 
En nog een en nog een. In één seconde stonden 
David en Berthold naast Molenaar overeind. Zelfs 
de kinderen., Maria en Eduard, hoorden het geknal 
en staken de hoofdjes buiten de linnen kap. 

,,laspannen," beval Molenaar. „Inspannen!" Zijn 
stem klonk zwaar van vreemden angst. Voort ging 
het weer door den anorgensehemer, tot plots de reus-
pad& gestalte van Goliath hoven een kopje ver-
Scheen en als een razende den heuvel afrolde. 

„Moord, doodslag, baas!" huilde hij. ,,Moord, 
doodslag!" ; 1 ' i ! !I 

Ontzetting greep Molenaar aan. „Hebt ge de 
vrouw verlaten?" vroeg hij grimmig. „Waar is 
Toddy?" 

„Dood, dood!" gilde de oude Kaffer. ,,Dood, dood, 
baas!" 

Bevend van woede en smart luisterde Molenaar 
naar het verhaal van den trouwen bediende. 

Biet beestenkamp hadden zij met moeite ingehaald: 
de vrouw was met schimpscheuten en spot ont-
vangen. Geen tien, wel honderd Kaffers vielen op 
onzen wagen aan, aas, de vrouw en ik hebben ge-
vuueel tot 'al ons kruit verschoten was. Toen ging 
het niet messen. Toddy en de kinderen wenden uit 
den wagen gesleurd, ik kreeg een slag en viel neer 
tussehen het kreupelhout, toen ik, bij kwam, baas, 
kloof de• een „Hottentot het hoofd van Toddy en die 
duivels dreven de beesten weg. Op mijn knieën heb 
ik nog rondgesnuffeld naar 't lijk van de vrouw. 
Baas, ik zag een blanke, een witmenscle die sprak 
met de duivels." 

„Je vluchtte?" veenweet de boer hartstochtelijk 
„Wat moest ik anders doen, baas? Kan ik op 

tegen honderd?"' 
,,Neen, dat kan niet," antwoordde Molenaar bitter. 
,,Goliath, waar is moeder?" vroegen Eduard en 

Mlaria tegelijk„ nu zij Goliath zagen en de grim-
mige uitdrukking op vader s gezicht. 

De Kaffer antwoordde niet, want de toornige 
stem van den boer bulderde boven alles uit: „Weg 
voor! Trek! Vóór alles naar de plaats des onheils!" 

In een draf hotsten de twee wagens nu over hei• 
vele en dan over aardplooien uren achtereen, tot 
zij het gruwelijk schouwspel konden overzien. 

Den gebroken wagen, leeggeroofd, daarvoor de.  
lijken van Kaffers, reeds door de gieren afgekloofd, 
doode en zwaar verminkte ossen, de overblijfselen 
van een groot vuur. Achter een mienosabosehje 
blaften wilde honden en huilden hyena's in een 
gevecht. Zij vochten om buit. Om het lichaam zijner 
Lette, vermoedde Molenaar, wiens speurende oogen 
steeds naar zijn vrouw hadden uitgezien 

Snel naderde hij de woeste dieren. Een schot 
trof een hyena en joeg de honden op de vlucht. 
Geen °ogenblik twijfelde de boer meer, hij herkende 
de kleeren van zijn gedoode vrouw. 

Op dit °ogenblik voelde hij de lichte hand van 
den zendeling op zijn schouder. 

,,Molenaar, zie op Job. De Heere heeft gegeven, 
de Heere heeft genomen, de Naam des ,theeren 
zij geloofd." 

Het hoofd zakte den boer op de borst. ,,Laat mij 
even alleen," kreunde hij. 

(Wordt vervolgd). 
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Dokter, tegen neerslaChtigen patiënt: „Je moet 
die neen;lachtigheid trachten te verdrijven; je moet • 
je oefenen in opgeruimdheid. Zing daarom bij. je 
werk." 

Patiënt: „Zingen bij mijn werk? Dat is onmoge-
lijk, dokter, ik ben glasblazer." 

(Punch). (Punch). .u
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Mewroulw: „Ilioe is dat gebeurd, Mina?" 
Mina: ;Gebrek aan samenwerking tusschen 

stand en spieren, mevrouw." 

- t 
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Uit Buitenlandsche Tijdschriften.  

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog.Renaissance. 
BOOR M. HERBERT. 
Vertaald alt het Dnitsch deer J. H. KUYPER. 
15) 

VII. 
Een nieuwe levenstaak was tot Vittoria Colonne 

gekomen. 
Zij, de ikinderlooze, die aan het doorluchtig huis 

van haar gemaal geen erfgeinattm kon schenken, 
had Alfons° den Vasto, neef en « erfgenaam van 
haar gemaal, bij zich aan huis genomen. 

Haar vrauwelijke zachtheid en verstand, haar 
ontwikkelde geest zou het zeiker gelukken een heil-
wanen en verzachtenden invloed uit te oefenen op 
dezen everanoeddgen, trotschen jongeling. 

Jarenlang woonde Alfons° hij haar in Ischia.. Zij 
hield toiezieht op zijn studie en nam er tevens deel 
aan, onafgebroken bezig zijn idlikwijle opleruiSend 
tem;eraanent door bezonnenheid en overleg in toom 
te houden, 

Ja, wat zou Viktoria niet gedaan hebben om haar 
gemaal ter wille te zijn! Zijn wenschen waren het 
c-Achterom van haar leven. Zij ontving dus Alfons° 
met open armen om de wille van Ferrante, die 
zelf van huis was aan het hof van Karel. V 
geroepen am krijgsraad te houden of cm onder-
handelingen met den Paus te voeren. 

Er waren mogelijke en zware tijden in aantocht. 
Van verre hoorde men reeds het nommelen van 
den donder van godsdienstoorlog aan den Euro-
peeschen hemel. Reeds vele jaren, bijna gedurende 
de geheet% tweede helft zijner aegeerin,g had Paus 
Leo X getracht den vrede te bewaren, totdat in 
het jaar 1519 ..Keizer 1VItaxineilliaan stierf. Plotseling 
ontbrandden toen weer de' oude oorlogen over let 
recht van troonopvolging. Venetië en Zwitserland 
kozen voor den Fransehen koning, Frans I; Hen-
drik VII en Leo X waren bondgenoten van Kerel V. 

Karel V had den Markies van Pestara; die de 
beroemdste veldheer van zijn tijd was, deer gunst-
bewijzen aan zich weten te verbinden, omdat 
Markies van Pescara aan den Keizer verwant was 
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en bovendien de verimioecielijke pretendent voor• de 
kroon van Napels. 

Toen nu de oorlog uitbrak, werden zoowel de 
vader als de gemaal van Vittoria benoemd tot 
opperbevelhebbers• van 't Keizerlijk-Pauselijk leger. 

De strijd begon vroeger dan men vermoed had, 
en piloteelieg Ildwaan het bevel tot den opmansch. 

Fernatnte vertoefde juist voor enkele dagen bij 
Vittoria op haar kasteel te Ischia, Te midden van. 
de heerlijkste, zuidiellijkie, weelderige .natieur trof 
Vittoria de bitterste smart heers levens, die zij 
toch eender uitwendige ,inuiet en -eichijnhonverechillig-

.heild verbergen Moest, zooaLs, men - een. .geheime wond 
onder zijn gewaad verbergt. Went Ferrante d'Avalos 
was een gezWorren vijand van alle aandoenlijke too-
neeflen en uitbarstingen van gevoel. 

,Zonder een spier te vertrekken zich te eehildieen 
in het onvermijdelijke, -zoo hoort het! — dit was 
zijn lijfspeedle onder allle levensomstandigheden. 
Lachend, alsof hij naar een feest ging, toog hij ten 
ocelog. 

Een (Spanjaard kent geen vrees — placht hij te 
zoggen. 

Deze manlijke ,dappeirheid en 'onbezonnenheid was 
de trots zijner ,genealin, maar bracht haar tevens 
den (doodsteek toe; 

Het was een der laatste avonden. voor Ferrante's 
vertrek naar het leger. In een met purperen win-
gerd begroeide loggia, die op 'de •zee uitzag, zaten 
Ferrante d'Avalos, Vittoria.ern de jonge Alfons° del 
Valste, de erfgenaam des huizee. 

Natuurlijk liep het gesipeek over. den oorlog, en 
de op handen zijnde gevechten. 

„Men zegt," melkte. Vittorio, cip.„,dat de Fran-
schen daarom boven . de Italianen in die krijgskunst 
uitanunten, omdat Zij wreeder zijn. Iedere kogel 
treft deel, en zij schieten zonder ophouden. Zij 
willen Idooden en rmoordiern." 

Zij beefde ei hield een °ogenblik op, maar ging 
toen voort: 

„,Bij( • ons was bet vroeger gewoonte den vijand 
altleen •buiten gevecht te stellen.. Irierin school toch 
nog een vonk van neenschelijke en Christelijke barm-
hartigheid." • 

Fierrante, - die behagelijk in zijn stoel leunde, 
barstte in zijn gewoon zorgeloos lachen .uit en pelde: 

elk ben niets bang voor de Fransehen! Zij' zijn 
welt • (dapper, maar weinig doorzettend en kunnen 
het niet volhouden. 

heeft groot gelijk als hij van deze 
natie schrijft: Bijl den eersten 'aanval .  zijn zij meer 
Waard dan Mannen, maar bij den terugtocht min-
der waard dan vrouwen. Wij zullen ze gemakkelijk 
vergaan." • 

elk houd van de Franachert!" riep de jonge del 
Vast°. Zijn :slanke, nog jongensachtige gestalte was 
gehuild in de uitgezochtste geplooide en gepofte 
(gewaden. Zijn • klanten hemd, dat met ba-Mierden 
gesleten werd, • en die hij ieder zijner bewegingen 
welriekende geuren verspreidde. 

elik houd van dit ridderlijk volk. De Fransehen 
verstaan de kunst om ridderlijk te zijn, 'lief te 
hebben en het leven te genieten! Moe stijf en ver-. 
velend, hoe geestdoodend is toch onze zwaar-
wichtige Italiaansche nadoenerij van de klas-
sieken! 

Bijl 011,9 .wordt het ás een zonde aangerekend 
een (gedachte 'te hebben, .die ons niet door Plato 
werd ingegeven! 

Dan houd. ik meer van. de Proverocagsche minne-
zangen! Die stroomen frisdh en natuurlijk uit de 
bron van onzen eigen tijd. Eerst heden las ik de 
legende van Melisander van Tripolis en Godfried 
Rodel. 

Deze dichter laat zijn hart spreken. 
• Wat Mijt betreft Bembo, Bibbieno, 3/1;olza• en zelfs 

de met laranveren gekroonide Aniosto zou ik best 
kunnen missen." 

Geeuwend bracht de jongeling zijn hand vol kost-
bare 'ringen aan zijn mond. 

Vittorio Colonna's °ogen rustten beurtelings op 
haar gemaal en op haar pleegzoon, trachtend die 
beiden te vergelijken 

Men kon het de beide mannen aanzien, dat zij uit, 
hetzelfde krijgshaftige geslacht staanden. Beiden 
hadden hetzelfde dankere Spaansche type, beiden 
hadden -  dezelfde betooverende, hijná: demonische 
schigánlieid, die wij nog 'heden ten dage Cp de 
sehilderijlen van Valasquez bewonderen. Ferrante 
had echter niettegenstaande zijn trotsch en genot. 
zucht toch een strengheid en waardigheid over 
zich, een kalme tretsche beredeneerdheiel, doordat 
die er earing en het dillawijle in gevaar verkeren, 
en die aanraking met de grootte wereld,- hun stem-
pel op hem gedrukt hadden; bovendien droeg zijn 
gelaat de sporen van het ruwe krijgenansleven. 
Alfons° daarentegen Was nog geheel de lachende, 
dartele hoveling, voor wien schoonheid, sierlijkheid 
en levensverfijning bijna onontbeerlijker waren 
als zijn dagelijksch voedsel. 

En toch had Vittoria Colonne deze beide (man-
nen, wier geheele wezen zoo lijnrecht tegenover 
het harre stond, lief met toegewijde bewondering. 

,Deze levensveaugde, verbonden Met stelende, 
jeugdige kracht, dit lachende genieten van !et 
oogeniblilk, deze luchthartige, zorgelooze manier —
om zonder nadenken op te gaan in liefde, 
schoonheid en genot en dan toch op het juiste 
°ogenblik het leven te .beheerschen — dat waren 
de vreemde en zemelige eigenschappen, maar vue 
naar haar eenzaam, somber hart zich uitstrekte 
met groot verlangen, omdat zij in haar eigen be 
staan dat alles Miste. 

Ook in dit eogenblik zat Vittorio( gebogen over 
haar boredhanneaarn ern tooveede gouden dadels op 
rooie zijde voor een. behang voor Alfoneo, wiens, 
oogera altijd het prachtigste .en schoonste begeerden. 

„Dus het is beslist!" zeide Alfons° d'Avalos, ter, 
wijl hij trots zijn Meisjesachtige lippen krulde, „dat 
gij, arnij als een reliquie in een, glazen kast bewaren 
wilt, alleen omdat ik de eenige afstammeling van 
ons geslacht ben. Ik vind deze gedachte om gek te 
warden 

,Hoe zoudt gij het hebben gevonden, neef Fer 
rente, ais anen u in uw jonge jaren als een val 
aan een ketting had gehouden, alleen opdat gij u 
geslacht zoudt-  doen voortbestaan? Liever niet leve 
dan moendoies leven." 

Terwijl hij zoo sprak, bemerkte Vittoria, dat ia 
zijn oog een uitdrukking was gekomen van trotsche, 
zelfbewusts: nsannelijklheid. 

,iGe hebt reden tot klagen," zeide Ferrante tot 
dien jongeling, „maar is het niet genoeg als twee 
mannen ruit hetzekkie geslacht hun leven voor le . 
en paus veil hebben? Gij zijut de jongste. Erfgenaa 
te zijn van een (luidl en roemruchtig geslacht brengt 
ook zijn verplichtingen mede. lik  hoopte, dat ge di 
ingezien zoudt hebben en besloten waart thuis te 
blijven.." 

(Wendt vervolgd). 
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Bloemruikertje. 

Roode rozen, witte rozen, 
'k Voeg een ruikertje bijeen, 
Schik ze keurig in een vaasje, 
'k Zet ze bij mijn kindje kleen, 
Dat in schaduw van de boomen, 
Sluim'rend in haar wiegje ligt, 
Geurige bloemen bij mijn liev'ling, 
Met haar blozend warm gezicht. 

Het huisgezin van den Voortrekker. 
(Vervolg). 

lil. De wonderlijke redding. 
In dienzelfden tijd, dat Molenaar zijn „trek" be-

gon am aan de Engelsche heerschappij te ontko-
men, reisde de Engelsche commissaris het land door 
om de geschillen tueschen Boeren, Kaffers en Hot-
tentotten zoo mogelijk bij te leggen en hen allen 
tot onderwerping aan het Engelsche gezag over te 
halen. De bevolking van de Kaap en Natal en nog 
verderop.verkeerde in grapte opwinding. Talrijke 
boerengeziamen verlieten het land, vooral omdat zij 
geen baas meer over de inboorlingen mochten zijn. 
Boschjesmannen en Hottentotten vielen valech en 
verraderlijk blanken aan in nederzetting en kara-
vaan, ondanks de vriendschappelijke woorden hun-
ner opperhoofden. 

De leden der Engelsche commissie waren bereisde 
mannen van menschenkennis en beschaving, doch 
een van hen, de heer Hengel, bleek behalve een 
bekwaam diplomaat, ook een hartstochtelijk natuur-
onderzoeker, Zijn botanische trommel lag overvol 
met in Europa onbekende planten. Hij onderzocht 
den bodem, beschreef de dierenwereld, bestudeerde 
het weder en den sterrenhemel; niet zelden bleef 
hij achter _met zijn knecht Knip, om eenige zeld-
zame planten in handen te krijgen. 

In den morgen van den vreeselijken dag, waarop 
de ontrouwe Kaffers, overgehaald door valsche 
Boschjesmannen, hunne meesteres met pijl en boog 

be en mes en lans groetten, had de heer Hengel voor 
een paar dagen afscheid genomen van zijn reis-
gezeschap om met zijn knecht Knip eenige waar-
neanangen te doen. Na afloop van dit werk laadde 
Knip de instrumenten  en de wapenen van zijn 
meester op zijn paarden, verwijderde zich lang-
zaam in het dichte bosdh, omdat de natuuronder 
zoeker in groote stilte nog een merkwaardig vogel-
nest wilde bespieden. Knip moest langzaam voort-
gaan en op ongeveer een mijl afstands het voedsel 
voor hen beiden bereiden. Hoe het kwam dat Knip 
den weg kwijt raakte, kon zijn meester niet be-
grijpen. Zeker is het, dat de heer Van Hengel, 
toen hij op den aangewezen tijd op de afgesproken 
plek Knip zocht, noch den knecht, noch paar- 

!den, noch instrumenten vond. In het donkere oer-
woud lagen vele sporen door olifanten, elanden en 
het wild !gedierte plat getreden. Het meest waar-
echijnlijke leek wel dat Knip verdwaald was in 
het eenzame bosch. 

De heer Van - Hengel had in zijn leven zoo wat 
de heele wereld rondgereisd en hij zou geen angst 
gevoeld hebben, indien hij behoorlijk uitgerust en 
gewapend ware geweest. Doch in de Afrikaansche 
wildernis zonder proviand en zoo .goed als zonder 
wapenen alleen te staan, leek allesbehalve benijdens-
waardig. 

Doch zijn vrome kloekheid hield hem overeind. 
„Gods onbepaalde wetenschap, kent onzen weg van 
stap tot stap" dat lied uit zijn kinderjaren bekrach-
tigde den onderzoeker. Hij besloot naar den stand 
dier zon zijn weg te richten om zoo spoedig moge-
lijk bij zijn toc(htgenooten te komen. 

Doch opeens trof de knal van geweerschoten zijn 
oor. Dat waren misschien zijn commissieleden, die 
jacht op wild maakten. Van Hengel werkte zich 
door het kreupelbosch, want meerdere schdten knal-
den. Doch ten laatste stond hij stil van schrik, een 
woest krijgsgeschrei vervulde de lucht. Het getier 
hield 'sterker aan, hoe dichter hij de plek vanwaar 
het rumoer opsteeg naderde. Het zijn d'e Magalis, 
stelde Van -Hengel vast. Hij herkende den eigen-
aardigen hoofdtooi: twee arenelisvleugels met een 
leeren riem op het hoofd bevestigd. Zwarte met bloed 
besmeurde Inboorlingen dreven trappelend vee weg, 
dat Van ,Hengel, in de struiken verscfholen, soms 
rakelings passeerde. Met het geladen geweer drong 
Van Hengel verderop, zoodira hij op de open plaats 
kwam wachtte hem een afgrijselijk tooneel. Een 
zwarte stak herhaaldelijk naar de blanke vrouw, 
die gillend zijn lansstoten trachtte af te weren. De 
wilde scheen er een eigenaardig pleizier in te heb-
ben de 'laperenvrourve zoo vaak mogelijk te wonden. 
Een schot knalde, de zwarte rolde reutelend om, 
doch meteen verhief zich de gansche troep tegen 
den, nieuw aangekomene. Ven Hengel laadde nog 
eens en nog eens. Toch had hij het tegen de op-
dringende wilden moeten opgeven, indien het opper-
hoofd van den stam, waarmede Van Hlengel gisteren 
nog vredelievend had onderhandeld, zich niet plot-
seling aan zijn zijde had 'geplaatst. 

„Terug, deze (heer is mijn gevangene!" riep Kou-
moe-hoi bevelend. 

Die wilden weken achteruit en voor Van Hengel's 
verbaasde °ogen verscheen zijn bediende Knip, ge-
kneveld naast het paard, dat Van Hengel's kost-
bare instrumenten en boeken droeg. 

Van 'Hengel trilde van verontwaardiging. ,,Is dit 
de dank, dien gij ons bewijst, nadat ik uw zoon ge-
nezen heb van den giftigen slangenbeet? Laat gij 
uw volk weerlogee vrouwen aanvallen, nadat gij' pas 
onderwerping aan het gezag 'der FengeLsehen hebt 
beloold?" 

De wilde lachte slim. „U zal geen kwaad weder-
varen, u noch uw bediende. Indien gij 'slechts in 
vrede bij' ons verkeeren wilt, onze zieken genezen . en 
uwe wonderen doen." 

Van Hengel begreep °ogenblikkelijk wat Koa-
mee-hoi beztieklie met deze gevangenneming. Die wil-
de zag den blanke -voor een toovenaar aan, in zijn 
bijgeloof dacht hij van zijn gevangene de toover-
kunsten te leeren, 'die hem macht zouden geven over 
alle stammen der inboorlingen als het gevreesde 
opperhoofd der Blauwe Bergen. 

Verzet baatte niet. Heel de bende keek den 
blanke met zijn knecht woest en dreigend aan. 

„Naar die Israal," commandeerd'e Koa-moe-hoi. 
„Naar de kraal." 

Het luid uitspreken van dit bevel deed de half 
bewustelooze, gruwelijk verwonde boerenvrouw bij-
komen. „Mijn kinderen!" kreet zij, ,,mijn kinderen." 

!Boven de open plek krasten de gieren reeds, aan-
gelokt door den reuk van bloed. Nu eerst zag Van 
(Hengel, dat de boerenvrouw met haar lichaam en 
kleeren twee jonge kinderen bedekte. Zij had ge-
vochten voor het leven harer kinderen. 

„Ontferm u over mijne kinderen," smeekte zij. 
Breng ze bij hun vader. 0, •Heere  ik " Zij 
voleindigde de smeekbede niet, de opgeheven ar-
men vielen neer, Lette, de vrouw van den voor-
trekker, lag ter aarde, bezweken aan hare wonden. 

Koa-moe-hoi tsehopte het levenlooze lichaam op zij 
de kleinen 'huilden angstig en fel. 

„Ik zal willig 'meegaan, Koa-moe-hoi," verklaar-
de Van Hengel met groote zelfbeheersching en waar-
digheid, waarmede hij zijn ontzetting en afkeer ver-
borg. „Op één voorwaarde: die kinderen zijn de 
mijne en ik wensch een eigen huis en mijn eigen 
bediende onder u te hebben." 

Koa-moe-hoi glimlachte weer. Listig en stout- 

moedig begreep hij °ogenblikkelijk, dat -alleen een 
willig meetrekken van den geleerden blanke hem 
van nut kon zijn. 

„Uw wensch zal geschieden," sprak Koa-moe-hoi, 
den blanke zijn bijl tegen -de dij drukkend. 

Op een wenk van den hoofdman werden de 
schreiende (kinderen op den rug van Van Hengel's 
paard gebonden, en terwijl de raven al krassend 
neervielen op de bloederige prooi van menschen 
en dieren, zette de karavaan, uit de twee blanken, 
het opperhoofd met zijn volk en het nog levende 
vee bestaande, zich in- 'beweging. 

Koe-moe-hoi leidde zijn gevangenen naar het 
land -der Blauwe Bergen. Van Hengel zag het wel 
aan den stand der zon. 

(Wordt vervolgd). 

E

4,1 ONS STERCLUBJE 

.Bij de opgave der raadsels heb ik de vorige anaal 
vergeten te schrijven tot wanneer de oplossingen 
kunnen wonden ineezonden. Ik ontving al heel wat 
brieven en stelde u als laatste datum van inzen-
ding vast: 

Dinsdag 2.4 April. 

Wie later inzendt vischt achter het net. 
Allereerst wil ik het aardige briefje van ,Pukkie 

beantwoorden, die in Andel gelogeerd heeft. Fijn, 
dat hij mak moei weer trof met Paschen. Of ik 
ooit uit zou gegaan zijn wanneer ik niet ziek was 
geweest? Ja zeker, hoor, Of ik weer beter ben en 
wat ik scheelde? VVel, ik 'moest 6 weken in bed 
liggen. Maar 't is nu haast voorbij, zus. Snuffe-
laar Is erg in zijn schik met het mooie zakmes, 
dat hij als prijs kreeg, -en Pannekoek ook. Of ieder 
raadsels in mag zenden? Zeker, en grapjes ook. 
Mits niet overgenomen uit andere tijdschriften. 't 
Deed mij verbazend veel genoegen, dat het broertje 
van Sirius, die als zulk een schitterende ster in 
het Sterclubje flonkerde, zich nu bij ons gevoegd 
heeft onder den schuilnaam van Orion. Wil je mijn 
groeten eens aan Sirius doen? 

Verscheidenen nieuwelingen voegden zich bij ons. 
G. K. te Enschedé, J. K. te Slikkerveer, Zoeklicht, 
Zoindritiker, Klaproosje, Jonge Smid, Minerva, 
Zicartkopje, Huishoudstertje. (Ken jij mej. Vergeer 
op de Hughondsehool?) Al hunne oplossingen wa- 
ren !goed. 'Ook van Zilverschoon, J. v. d. A. te Rot-
terdam, Reseda, .H, P. te Rotterdam, J. M. te Rot-
terdam, E. v. d. W. te Rotterdam. 

Voor het gemak geef ik de raadsels nog eens: 

'1. Kunt ge wel als rak u vier schrapjes geef aldus 
naast elkander gesteld, 1 1 1 1, zonder iets uit 
'te Vlakken, daarvan één maken? 

2. Ik ben een nuttig ambachtsman, 
Die 's winters niet kan werken; 
Want schoon ik eigenlijk wel kan, 
Komt mij de vorst beperken. 
4, 2, 1 is, in 't Bijbelboek, 
Een van de eerste mannen; 

1, 2, 4 draagt men in zijn broek; 
6, 5, 4 kan er spannen. . 
1, 2, 5, 6 verschaft ons brood, 

2, 1 geeft steenen; 
1, 2, 5, 9 is zeer groot, 
Mien vaart er over henen. 
6, '7, 8 en 9, 4, 
Betreedt oneffen paden. 
Ik wensch u allen veel plezier, 
En 'veel geluk in 't raden. 

Oplossingen in te zenden vóár 24 April aan 
TANTE JOTAINNA, p.a. Drukkerij Libertas, Goud-
sehesingel 105, Rotterdam. 
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a —,(Heb'je doen brief ergens neergelegd, 
a_ wisuar Mijnheer Jansen hem zeker vindt?" 
a — ,,Ja, mijnheer, ik heb hem aan een E . = speld' op zijn stoel gestoken." - .e. 
F-• = (London Opinion.) 

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 
Vertaald uit het Duitach door J. H. KUYPER. 
16) 

eIngeeien! Ik heb niets ingezien!" viel de jonge-
ling ruit. „Ik ben een geboren krijgsman net goo 
goed als gij!" 

„(Gij parfumeert uw zadel en uwe paarden rieken 
naar mruscus!" Lachte Ferrante schamper. 

. ,,Mne kan net zoo goed op geparfumeerde zadels 
rijden," antwolondldie Alfionsio„alit zal ik u wel be-
wijzen. Ik heb evengoed recht op roem en eer als 
ieder ander. Wat heb ik aan mije leven, als ik het 
niet uitleven mag? Gij behandelt mij als een kind." 

Fermate zag Vittoria aan, 
„Zeg gij herrn wat zijt plicht is. Ik wil liever 

niet tegenover hem als de strenge gebieder, het 
hoofd van ons geslacht, optreden. 

Maar Vittoria, als eerre echte Colonne gevoelde, 
dat Mono» del Vlashol gelijk had. Thuis, bij fees-
ten, bij harddraverijen en tournooispelen, bij hoof-
schen vrouvvendlienet kon nooit tot ontwikkeling ko-
men wat in zijn innerlijk wezen verborgen leg aan 
mannelijke kracht. 

,Zij zag haar gemaal aan en zeilde: 
„Neem Alfonso met al mede, ik vraag het u, hoe-

wel ik met hem die laaaste troost van mijn een-
zaam bestaan zal verdienen: 

Weliswaar staat of valt uw igeislacht mul. hem, 
maar zelfs ~neer hem, wat God verhoede een 
ongeluk meekwam, waardoor het geslacht d'Avalas. 
Zon raithterven, ZOO zou dit mirt er droevig zijn, dan 
wanneer de roem uwer roemruchtige voorzaten zou 

if 
Het is gemakkelijk 

it alle benoodigdheden op het gebied van 

á 
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veadonlicerd werden eioor vadsige, niets presteeren-
de nakomelingen." 

De fiere toon harer woorden beviel den kirijgs-
heftigen, Fermate. 

eGij hebt gesproken els een echte Romeineche 
va louw., mijn Vittoada," zeide hij, vol bewondering 
haar aanzienrde. „Goed, Alfomero zal mee ten oorlog 
trekken?' - 

Met schier oogera sprong de jongeling op. 
,,Dat zal ik nimmer van u vergeten, Vittoria, en 

ik beleef nar, dart ge aan dit oogeniblild nooit anders 
dan anet Volidicieneing zult kunnen terugdenken." 

Aam. den morgen van het vertrek weerklonk het 
geheele kasteel van wapengekletter en gehinnik, van 
paarden. ,Op den binnenhof verdrongen zich de 
vrouwen en meisjes om afscheid te namen van de 
uittrekkende 'soldaten, boven wier hoofden bonte 
vaandels wapperden De kostbare tenten der beide 
Meeren wenden ingepakt en Alfonso's kamerdienaar 
&leeg spiegels, ontelbare potten met zalven, en gou-
dien reukdeozen aan. 

Virtitoria stond boven op het platte dek en keek 
neer op dit bonte gewoel Plotseling voelde zij, dat 
iiemanid haar kleed vatte. Zij zag om en zie achter 
haar knielde Mielie° de nar, en kuste dien zoom van 
haar gewaad. Zijn gelaat was zoo vier vooroverge-
bogen en zoo vurig drukte hij haar gewaad aan 
Zijn lippen, dat hij, niet /bemerkte, dat Vitt:aria zich 
omwendde en op hen/ neerzag. 

Vittarlia, die altijd dieip over de dingen nacla,aht, 
kon niet zonder anediedoogen zien naar het gelaat 
van dien nar. 

Was niet achter de potsierlijite gemaaktheid 
zijner gela.atstrekken diep lijden verborgen en een 
vurig verlengen naar een goed, waardig en rein 
leven? 

"Een gevoel van wrevel maakte zich van haar 
ropestier. maar zij. hield het bestraffende woord 
terug, ;lat haar naar de lippen driong. 

Zijl bedacht haf', hard het was een onbeantwoorde 
liefde te- koteren, en zij witst, dat deze nar een 
diepere nattere had en verstandiger was dan me 
nigeen die meer ontwikkeld en geleerd was. 

Daanita Wachtte zij totdat hij. zich van zijne 
knieën opgericht had en zeilde toen: 

alk ben blij, dat mijn geffneel u bij zich in zijn 
tent zal hebibera Mexico. Als zorgen en gevaar hem 
beangstigen, zal uwe vroolijkheid hem verstrooiing 
heemgen, als hij krank mocht woeden, weet ik, dat 
gij zijn trouwe veepleger zult zijn." 

„Op dit laatste moet gij niet te zeer vertrouwen, 
deerluchbe vrouwe," zeilde Marco somber. 

,,,En waarom. niet?" vroeg Vittaria getroffen. 
;Omdat ik den Markies van Pascara haat." 
:Pij haat hem. En blijft gij toch in zijn dienst? 

En waarom haat gij hem? Heeft hij u onbetamelijk 
behandeld?" 

„Daarom niet. Iedere nar moet er tegen kunnen 
af en toe geslagen te worden; bespot en gekitteld 
te wonden dat as mi eenmaal gewoonte in onze 
hoogibeecha:afficle eeuw. 

Neen, ik haat dien markies omdat hij. ar niet 
gelukkig gemaakt heeft." 

En neg voordat Vittoria hem bestraffen kon, was 
Marco veadwienen. 

Vittenila zuchtte en heebé tranen welden op in 
haar oogen en liepen leegt/team over haar bleeke 

In
wangen. 

dien beker des adscheilds moest nog een zeer 
bittere droppel gemengd warden. 

Vittoria Colonne wilde zich naar de kapel 
geven om kracht voor de moeilijke ure des af-
schieidis en om bewaring in dien krijg voor haar ge-
maal van ,GiCel af te bidden 

Op den weg naar de kapel 'hoonde zij in het voor-
bijgaan in een dier vertrekken harer hofdames hevig 
en onbedwongen (snikken; 

Zacht oprende zij die deux en  deed die even 
zacht weer dicht. Maar toen zij verder voodeschreed 
Was haar gelaat bleek als dat van een doode en 
haar gang wankelend alsof zij dronken was. 

Zij had gezien hoe Friancesca S,aly llii troosteloos 
en (snikkend in die armen van Fermate lag. En in 
de oogen van haar gemaal had zij: een blik vo! 
zachtheid en liefde gezien, een blik waarnaar zij 
haar leven lang tevergeefs gesmacht had. 

Geen van beiden had haar gezien. 
En zoo wist niemand van de vernedering en 

smart van dit °ogenblik dan God alleen. 

Het zou niet meer dan natuurlijk geweest zijn, 
indien Vittoria Colonna na het afscheid der ver-
trekkenden Francesca Savelli gehaat of dadelijt 
wieggezoinellen had. 

Maar haar hart was grootmoediger en edeler dan 
dat van andere vrouwen. 

Ilet meisje was aan hare hoede toevertrouwd 
En zij wilde die feuten. van Feerante — misschien 
wiel zijn zonde — naar . haar vermogen goed 
mam. 

Zij bosbeerde Feanceeea•voortaan voor haar eigen 
pwrsoonlijileen dienst, liet zich dor haar voorlezen, 
en nam haar mede als gezellin op hare bezoeken 
aan de armen en aan die hospitalen. Door goedheid 
wilde zij deze arme verdwaalde ziel terugbrengen 
op .het rechte pad, Fnanceeca Savelli was niet slece, 
zij was alleen een Misleid en hartstochtelijk schep-
seitije. 

Dik gedurige :eamenztijn met hare vriendelij 
edele meesteres riep Francesca's geweten wakke: 
zij werd zich bewust van het eethandielijke en wraak 
bare van hare handelwijze. 

En men vurig en tmweclerstandelijk als de lief 
tot Fietrante haar geheele wezen had aangegre • 
even vturag en onwederstarndielijk grepen.  thans " 
beatanw en de boete haar aan. En eens op een 
avond knielde tij neder aan de voeten van Vidor 
en riep uit: 

„Doiorluclute vrouwe, ik heb u beleedigd, doodelij 
beflieedigcl. Zend mij weg, haat mij, veracht 
want dik kan uw goedheid niet verictraget!" 

(Wordt vervolgd). 
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Het huisgezin van den Voortrekker., 
(Vervolg). 

IV. liet gevonden kruisje. 
Twaalf jaren zijn voorbijgegaan, sinds Molenaar 

op dien onivergetelijken uittocht vrouw en kinderen 
en vee verloor. Nu woont hij aan de overzijde van 
de Oranjerivier, soms als een trekboer heenzwervend 
net zijn kudden tot zelfs aan de groote woestijn Kali-
han, om weide te -vinden. Zijn tegenwoordige huis 
ligt op honderd mijlen van de voornaamste neder-
zetting .der Boeren verwijderd. De weinige paarden, 
runderen, schapen en geiten, .die hij uit den tocht 
had gered, zijn vermenigvuldigd. Hij, verbouwt zelf 
het voedsel voor zijn gezin. Vrij en eenzaam ver-
slijt hij: met zijn dierbaren de dagen. 

Maria, 't toen achtjarig meisje, is tot een twintig-
jarige maagd opgegroeid, een lief, mooi huishezorg-
stertje, die dien vader met den dag meer aan zijn 
vermoorde Lette herinnert Zij heeft 'geleerd de 
handen uit de mouw te steken, sinds zij twaalf 
jaren geleden in de woeste wildernis .moederloos een 
geschikte plaats ter woning vond. De oude David, 
de zendeling, heeft haar niet alleen geholpen bij 
de inrichting van het huis en het verzorgen .van 
het huishouden, hij leende ook lezen, schrij- 
ven en rekenen. Zij kon Bijbel en Gezangenboek goed 
lezen, 'evenals (haar iets oudere broer Eduard, die 
vaders rechterhand is hij het hoeden van het vee 
en op de jacht. Goliath, de oude Hottentot, die Tod-
dy zijai vrouw nog niet vergeten is, dient Maria als 
een trouwe hond. Hij leeft apart in zijn kraal. Hoe 
lief Molenaar den ouden zwarte ook heeft, de boer 
zoo er niet aan denken Goliath een plaats aan 
zijn ruwe tafel aan te wijzen, doch onder de en-
kele Kaffers, die Molenaar handen wil, is Goliath 
de eerste, en al Goliath's liefde gaat uit tot de 
kinderen van zijn „baas". 

's Avonds dreef Molenaar met Eduard en Go-
liath het vee binnen de omheining, waar de dieren 
beschermd bleven voor de wilde dieren, daarna 
stopten de mannen 'hun e, kreeg  pijpen en Manie, haar 
naaiwerk of tokkelde de .guitaar, haar eens mee-
gebracht door vader, tden hij in de ververwijderde 
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Juliana, Vorstendochter, 
Spare God U jaren lang 

Met uw Vader en uw Moeder. 
Vroolijk klinkt ons feestgezang. 

't Blijft Oranje boven, ja, 
Tralala, Tralala! 

nederzetting de benoodigdheden voor zijn gezin, 
kleeren, schoenen, linnen en koffie, voor de produc-
ten van zijn land en vee ruilde, 

'n Enkele maal maakte Maria den verren tocht 
mede. Niet vaak. Moeders dood stond steeds als 
een angstwekkende herinnering in Molenaar's geest 
gebrand. Veilig was de wildernis niet. Allesbehalve, 
de schrik van Kom-moe-hoi en zijn volk drong zelfs 
tot hier door. 

iDe boer nam geen deel aan de twisten en krijgs-
tochten zijner ver verwijderde buren. Molenaar ging 
niet ,,Igezelsen" en er kwam nooit iemand ,,gezellen'', 
zoals de Afrikaaxisehe boer het op bezoek gaan 
noemt. Zoodat op zekeren morgen Maria verbaasd 
naar buiten diep, toen de hoefslag van een onbe-
kend paard haar verkondigde, dat een vreemde de 
hooge, sterke manheining was binnengereden,. De 

oude David, die moeilijk meer voortkon en zijn da-
gen doorbracht met het vlechtn . van zeilen en 
allerlei licht boerenwerk zat op

. 
 een boomstam te 

ruisten, sukkelde overeind, nieuwsgierig en ver-
langend om den vreemdeling te (begroeten, 

,Zendeling Jansen!" riep de oude David, „zen- 

deling Jansen!" Sedert Jansen als jong zendeling 
door David Marcus in zijn dienstwerk was inge-
leid, bad de oudere man- den jongere niet meer 
ontmoet. Op een dienstreis had Jansen in de dichtst-
bije nederzetting vernomen, dat zijn oude vriend 
David Marcus op de eenzame plaats bij Molenaar 
woondie en met pleizier had hij den omweg Vat 
honderd mijlen gemaakt om zijn ouden Ibevestiger in 
het ambt op te zoeken. 

Welk een blijidschap voor allen, iemand uit 
de bewoonde wereld te Mogen.  ontmoeten. Maria 
beijverde! zich den vermoeiden paardrijder over-
vloedig van brood, boter, melk en vleesah te voor-
zien, terwijl 'Goliath het paard verzorgde. 

Maria vergat soms haar werk om naar Jansen 
te luisteren en toen Molenaar met zijn zoon Eduard 
van het land kwam, steeg de vreugd ten top. 

Natuurlijk kon er van een spoedig vertrek geen 
sprake zijn, de gast moest blijven, minstens een 
maand, (besliste de boer gul en blij. 

Van zendeling Jansen vernamen de eenzame 
lwaalbewoners veel nieuws. De lieden van de hoofd-
nederzetting hadden Jansen sterk ontraden den een-
zamen tocht door de :wildernis te ondernemen, Ge-
ruchten over ernstige troebelen tusschen de boeren 
onderling en van die boeren tegen de Engelsehe re-
geering deden de rondte, Gepende benden liepen 
het land af en dwongen de afgelegen wonende boe-
ren tot partijkiezen. Er zou weer oorlog uitbreken! 

Molenaar schudde het hoofd over al dat oorlogs-
gwacht. Hij zelf was niet van plan zich met één 
partij in te laten, de boer begeerde niets anders dan 
in vrede en in stilheid met zijn: gezin te leven. „'t 
Zou wel losloopent" dacht hij. 

Nog altoos woonde Berthold, de jager, dien Mo-
lenaar Saul noemde, in het huis van den boer, wan-
neer hij terugkwam van zijn jacht op olifanten, 
die hij velde, om de tanden te verknopen. 

Bij de komst van zendeling Jansen was beul net 
heengegaan om wat .antilopen te schieten, pinnen 
een paar dagen zou hij weerom zij; had hij be-
loofd. Doch toen de dagen weken werden en Saul 
nog, niet verscheen, begon Molenaar meer waarde 
aan de irrbededieelingen van Jansen te hechten. Zou 
,Saul, de koene jager, gegrepen zijn? Molenaar kon 
het niet gelooven, 

Zijn buitengewoon lang uitblijven bracht den 
kleinen kring in groote onrust, zoodat het werke-
lijk een uitkomst was, dat Goliath, de oude Kaffer,  
zich vrijwillig aanbood om ,,op pad" te gaan, ten 
einde 'Saai 'op te zoeken, Molenaar gaf den Hotten-
tot last, om indien hij .Saul ontmoette, met den 
jager overleg te plegen en een onderzoek naar den 

staat van zaken in te stellen-. Trof hij Saul niet 
aan, dan 'moest Goliath naar de groote nederzet-
ting gaan om daar hij de handelaars in oli£ants-
tanden te vernemen of zij iets van Saul hadden 
gehoord en gezien. 

(Wordt vervolgd). 

• 
Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna Breevoort. 

JULIANA.LIEDJE. 
30 APRIL 1923. 
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Juliana, op uw- jaardag; 
Zetten wij, verheugd van zin, 

't Blijde liedje, Oranje boven, 
Holland's ouden feestzang in. 

't Blijft Oranje boven, ja, 
Tralala, Tralala! 

Juliana, ons Prinsesje, 
Wij, de jeugd van Nederland, 

Wenschen U geluk en zegen, 
Liefde en vrede uit 's Heeren hand. 

't Blijft Oranje boven, ja, 
Tralala, Tralala! 
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Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 

— „Twee maanden geleden was ik smoorlijk ver-
netel op Bertus en nu kan ik hem niet uitstaan. 
Wat zijn die mannen toch veranderlijk!" 

Heer, die op het buiten eZemerzorg" iwoont en 
getrouwd is: „Neem me niet kwalijk, juffrouw, 
maar zoekt u misschien naar villa. „Zemerznrg"? 

Modiste : ,,Neen, mijnheer." 
• Heer ; „O, gelukkig." 

(London Opinion.) (London Opinion.) 
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Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 
Vertaald uit het Duitsch door J. H. KUYPER. 
17) 

»Maria hield een °ogenblik de handen voor haar 
oogen. Het viel haar zeer moeilijk om over een 
zaak, die haar zoo vernederd en beleedigd had, ook 
nog te moeten spreken. Maar haar vrouwelijk mede-
lijden won het van haar vrouwelijken trots. 

„(Gij hebt niet alleen mij beleedigd, Fearneersca, 
maar gij hebt ra zelf, uwe ouders en bovenal God 
veel dieper gegriefd dan mij. 

Ik kende uw misstap en sindsdien heb ik niet 
anders dan met smartelijk leedwezen en niet innig 
medelijden aan u gedacht." 

„Gij wist alles stamelde het meisje, „en gij 
veracht mij niet?" 

„Wie op deze wereld heeft het recht zijn mede-
menschen te verachten? Neen kind, ook ik niet. Ik 

: heb over u getreurd, als een moeder over hare 
dochtler, en heb voor u gebeden, dat de ure van be-
rouw en boete komen mocht". 

„Ik kon niet anders doen dan hem lief hebben!" 
jammerde Francesco., en haar blond hoofd zonk op 
Victoria's knieën. Gelijk een jonge berk geknakt 
door den storm lag zij daar geknield, een beklagens-
waardig slachtoffer van haar eigen schuld en de 
schuld van anderen. 

„Arm, ongelukkig kind, hoe gaarne zou ik dit 
Voor u ongedaan willen• maken!" zuchtte Vittorio, 
zich zelf bijna even ongelukkig voelend als het 
snikkende meisje, dat alle zelfbeheersching verlo-
ren had. Vittoria begreep, dat de strijd niet gelijk 
geweest was. 

Ferrante, de man van de wereld, de wetende, de 
man van ervaring en dit kind wier schoonheid en 
onschuld, inplaats van haar te beschermen haar 
juist in het verderf gestort hadden. Vittoria be- 
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hoefde niet te vragen aan welke zijde de grootste 
schuld lag. 

Bovendien als Ferrante wilde dat iemand hem 
liefhad, dan stond hem een overwinnende kracht en 
beminnelijkheid ter beschikking als bijna niemand 
anders. 

„Arme Francesca!" herhaalde Vittorio. en 'streek 
lierfkoozend over het goudgespin harer blonde dokken 
„Maar al hebt ge verkeerd gedaan, toch blijf ik 
altijd uw moeder!" 

Kaar Francesca richtte zich niet op. 
„Ik ben verloren, voor eeuwig -verloren!" Een ont-

roerende wanhoopskreet klonk van haar lippen. 
,,Neen, gij zift niet verloren, Francesco., er is een 

weg om verloren reinheid terug te winnen, de weg 
van waarachtig berouw en oprechte boete. God ver-
geeft ons gelukkig soms meer dan dat wij ons zelf 
vergeven". 

Maar de klank dezer goede, groote en krachtige 
woorden gingen langs het arme kind heen. 

Zij had schuld beleden en toch niet alles bekend, 
en daarom kon Vittoria haar niet helpen en het 
noodlot van haar ondergang niet keeren. Want  
aan den morgen die volgde op dit gesprek was 
Francesca ,Savelli verdwenen en een week later 
spoelde de zee haar dood lichaam aan..op 't lachen-
de strand. Toen had Vittoria een gevoel alsof de 
zonde van haar gemaal loodzwaar op haar eigen 
schouders drukt». Had zij het meisje wel genoeg 
bewaakt, was zij niet mede schuldig aan den onder-
gang van deze verloren ziel ? 

Zij leed, zij bad, zij deed boete, voor hem, die 
waarschijnlijk geen gedachte van berouw of mede-
lijden wijdde aan het ongelukkige slachtofer van 
zijn voorbijgaande hartstocht. 

Zij wilde toornen op Ferrante, hem vervloeken, 
het schuldig over hem uitspreken. Maar zij kon 
niet. Al zijne misstappen zijn hardheid en wreed-
heid vermochten niet hare liefde voor hem te ver-
minderen. Hoe dapperder en trotseher, hoe manne-
lijker en onafhankelijker een man is, hoe meer het 
hart eener vrouw reden zal vinden leem lief te 
hebben. En al gaat hij achteloos haar kleine wen-
schen voorbij, al is hij.  in de liefde ontrouw en on-
bestendig, ja slecht, zij dal in hem den held blijven 
zien, dien zij: bewerndert, den groots, den sterke, 
voor wien het de moeite waard is smart te lijden en 
offers te brengen. 

Niets hoegenaamd niets, geen droeve ervaring, 
geen afdwaling, geen ontrouw was in staat ge-
weest Vittoria's hart van haar gemaal te ver-
vreemden. 

Zelfs zijne gebreken en grove misstappen nam zij 
op den koop toe, omdat zij bij hem hoorden. 

Als deze blinde liefde tot Ferrante haar zelf een 
raadsel was, placht zij tot zich zelf te zeggen: 
ellebben wij de zon minder lief, omdat zij zwarte 
vlekken en donkerheden heeft?" 

Deze dagen van nameloos lijden vlochten het 
eerste zilver door het haar der vorstin. 

Nu volgden voor Vittoria de lange uren van 
eenzaamheid, zooals van oude rijden het lot ge-

weest is der vrouwen, wier mannen deel namen aan 
het publieke leven. 

Zij had vergeven en wilde ook vergeten. Zij bad 
dagelijks tot God om vergeving voor hem, die zoo 

/gedachteloos 'een jong leven had verwoest. 
Wanneer zal de man leeren inzien, dat eel 

vrouw hare onsterfelijke ziel in zijn hand legt, als 
zij liefheeft?" vroeg Vittorie zich af. En hiermede 
stelde zij de grooke vraag, die nog nooit in alle 
teeuwen een bevredigend antwoord ontvangen heeft, 
hoewel duizende Christenvrouwen die vraag voor 
en na haar gedaan hebben. 

Haar eenzaamheid was zeer groot. Want zij ging 
zoo op in de groote liefde tot haar gemaal, dat  

alle omgang met voorname en ontwikkel& min. 
nen en vrouwen slechts een armelijke en onvol-
doende vergoeding was voor het gemis der ge-
liefde. Er zijn echter menschen,. die als 't ware 
voor de 'eenzaamheid geboren zijn. Bij hen komt 
de ontplooiing van hun wezen alleen in de stilte 
tot haar recht. Het zin die diepe wateren, die niet 
hun geheel° wezen liedrebben en daarom zich altijd 
aan anderen wonden en .stoorten, en zich maar niet 
zoo gemakkelijk over teleurstelling en verraad 
kunnen heenzetterl. 

Maar al te dikwijls stellen zij hun levens-geluk 
afhankelijk van -dezulken voor wie het drukke ge-

woel des levens, het gewin, het succes of het zin-
genot meer beteekent dan een arme, zoekende ziel 
en de schuchtere liefde van een menschenhart. 

Nog was de eenzaamheid voor Vittoria niet de 
eenzaamheid der rust en der wereldverzaking, maar 
de angst van het brandend verlangen. 

Traag kropen aan het strand der zee de blauwe 
en de zilveren inren voorbij, die van een onbeschrij-
felijke schoonheid wanen, Maar aan Vittorio. neer 
droornerigheid dan vreugde brachttn. 

Lang, eindeloos lang schenen de heete zomermil-
dagen, die het lichaam dwongen om te su-sten, en 
waardoor de gedachten vleugellam geslagen en iet 
gevoel -  ontketend werd. . 

Bitter, zeer bitter viel haar deze weduwstaat in 
haar krachtig, bloeiend, jonge leven! 

Eens toen zij doodseenzaam én -verlaten stand op 
het zeestrand, overmande het lijden haar. 

Een ondragelijk verhangen vervulde haar! 
Zij zonk op haar knieën en hartstochtelijk breidde 

zij have armen wijd uit naar den nacht, naar de 
ledigheid, naar het niet 

„Waarom, waarom moet ik zoo ontzettend een-
zaam zijn? Waarom bestaat er niemand op ,aarde, 
die ik geheel de mijne kan noemen? Waarom d. e 
voer mij geen -hart waar ik kan uitrusten, geen ziel, 
drie niij begrijpt?" 

Zij wendde haar blik naar den donikerblauwen 
zuidelijken hemel, waar millioenen sterren in groos 
te helderheid flonkerden en ,schitterden, 

e0, mijn God, mijn Schepper en mijn Verlosser 
die gewild hebt dat ik besta, die mij geschapen hebt 
met deze verteren& dorst naar geluk en liefde in 
mijn .ziel, wilt ,Gij( het hart, waarop ik recht heb 
tot snij, neigen! Of Is het Uw wil, dat ik dit hart-
bezittende, zal verhongeren, gebrek lijden en ver 
smachten?" 

Het scheen Vittorio. alsof zij ri66 gebeden ha 
dat zit meest verhoord werden. 

(Wan* vervolgd). 
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et visschertje aan den plas. 
Gezeten op zijn stoeltje, 
Zijn bootram in den tasch, 
Zit 't visschertje te peuren, 
Met pieren in den plas. 

Weer heeft hij uitgeworpen, 
0 kijk, ze bijten al, 
Zijn hengel dreigt te breken, 
Dat is een raar geval. 

Ei zie eens, riep de jongen; 
Dat is een reuzenbaars, 
Hoe krijg ik die naar boven, 
Hij stampte met zijn laars. 

Het visschertje zal trekken, 
Haalt op en houdt zich pal, 
Te voorschijn komt... een toffel, 
Wat keek die visether mal. 

et huisgezin van den Voortrekker. 
(Vervolg). 

Toegerust voor een langdurige, gevaarlijke reis, 
-leed in een schapenvel en gewapend met spies 
pijlen en een dolk verscheen hij te midden van 
gezin. 't Was duidelijk, dat de arme zwarte iets 
erde. Hij wees op den Bijbel, vouwde zijn han-

n als in gebed. Molenaar beisreep de bedoeling 
zijn trouwen knecht en de boer. boog zijn hoofd 
diepe beschaming. Zooveel jaren woonde deze 

n hij zijn gezin, nooit had hij den heiden het 
angelie des heils verkondigd. En deze man be-
rde nu dien zegen van den God der Boeren. 

Het was een ernstig oogenhlik toen heel het ge-
n naast den zendeling en hun Kaffer nederknielde 

God om bescherming bad voor hun ouden Hot-
niet, in hun dienst vergrijsd. 
Een paar dagen na het vertrek van Goliath ver 

Saul tallen door zijn thuiskomst, doodver-
id, afgemat en hongerig. Een leenevenhuiel hing 

er zijn paard. Toch was het de jacht op den leeuw 
'et, dien Saul in zulk een opwinding had gebracht. 
Sml gunde zich geen tijd om te eten af te drin-

en voor hij zijn kostbare vondst aan den ver-
ben-den Molenaar had getoond. In zijn gebruinde 
door het gebruik van het vuurroer geharde hand 
schitterde een kruisje, een gouden kruisje met de 
gerraveeende letter M. Het kruisje, dat Leentje, het 
kind om haar hals gedragen had tijdens den trek! 

,,Het kruisje van mijn dochtertje, van mijn Mag-
dalena!" Die vader sidderde van heftige ontroering. 
„Waar hebt ge dit kleinood ontdekt?" 

„Breng mij eerst wat eten, want ik val bijna 
flauw, dan zal ik het u vertellen." Maria zette een 
stuk lamsbout op, met brood en melk Gulzig sopte 
de jager zijn brood in het vet van den sehapenbout. 
En al kauwende deelde hij• zijn avontuur mede. 

„Ik heb een nederzetting ontdekt, waar niemand 
die zoeken zou. In een dal, ingesloten door steile 
rotswanden, vol flinke, groote kralen en goed be-
bouwde velden. Zelfs een steenen huis stond (me Het 
dal ligt heel ver!" 

.Maar het kruisje," viel Molenaar in. 
,,Stil toch, baas. Ik heb gezocht naar dien weg, die 

afliep in het dal Vruchteloos. Twee dagen heb ik 
om het dal, dat zeker zes Engelsehe mijlen lang en 
drie breed ie, heengedraaid, tot ik zittend in een 
kloof zag, adat een bende gewapend volk zich aan 
den oever van een meertje verzamelde. ,Een blanke 
kon ik onderscheiden, een grijze man. Later trad 
een jong, blank meisje in den kring." 

eMijin dochter," stamelde Molenaar. „Hoe vondt 
re 't kruisje?" 

„Stil toch, baas.. Ik trachtte naar beneden te ko-
men, bond mijn paard aan een boom. Onder 't af-
klimmen rolden er steenen naar beneden, die zeker 
iemand troffen, want ik hoorde een smartelijk .gegil, 
'k lam zoo snel ik kon weer naar boven, want het 
volk verzamelde zich beneden mij. 'k Besefte dat ik 
niet veilig zou zijn, eeu ik op mijn paard zat om 
snel weg te rijden. 

Mijn paard had ongeduldig staan trappelen en 
toen untdekte ik in het platgetrapte gras 't kruisje." 

„Zoudt gij de nederzetting weer kunnen vinden, 
Earl?" vroeg de baas gespannen. 
„Waarschijnlijk wel, hoewel de plek ver af ligt!' 
,,Hebt gij Goliath ontmoet?" vroeg Molenaar 

weer. 

,,Ja, en ik sprak met hem af, dat hij de streek 
zoo mogelijk verder verkennen zonde. Het dal ligt 
naar het Noorden toe, 't zal vele dagen reizen zijn." 

V. Maria. 
In grootse eenzaamheid had Maria Molenaar 

harre in.eriejesejaren versleten. Zij ontmoette alleen 
vrouwen, wanneer vader haar hoogstens ééearta.al 
in het jaar meenam naar die nederzetting, om 
oNachtmaar te vieren. Dan deken de boeren uit 
de verre wildernis op, zetten hun wagens in een 
kring, soms wel .honderd, op een vlakte (de kerk 
plaats). En in zulk een „laagerr" leefden de boeren 
een week als ibroediera Zij, gebruikten 's Zondaigs het 
Heilig Avondmaal, de jongeren deden vooraf be-
Iijdenes. De weekdagen werden versleten met het 
opdoen (van kb— leren, wapens en allerlei dingen, die 
men niet eeelf k-wecken of maken kon. De Boer 
bracht zijn kostbare vellen van tijgers of leeuwen, 
zijn wol en strnuisvederen aan de markt, hij ruilde 
zijn waren voor geld of dingen die hij behoefde. Op 
den 'tweeden Zondag toog weer heel de Boerenge-
meente ter kerk en dan verspreidde het volk zich 
opnieuw naar alle hoeken. 

Die slagen waren feestdagen voor Maria geweest. 
In de kerk en in het lager seprak zij,  met meisjes 
van haar leeftijd en oudere vrouwen. Ofschoon ook 
kloek en vertrouwd met kruit en lood, waren die 
vrouwen zoo heel anders dan de mannen, waar-
mede Maria (uitsluitend' omging. Een groote behoefte 
aan vrouwelijk gezelschap,  en liefde woonde in 
Maria's eenzaam hartje. 

J:Iet huis van Molenaar stond op een lagen, plat-
ten heuvel, izoodat de bewoners een vergezicht kon-
den hebben over het omliggende landschap, uren 
vet' konden zij in de rondte zien. Het was eigenlijk 
een .groote keet van riet met klei gepleisterd, slaap-
vertrekken en woonkamer waren -slechts door een .gor-
dijn van elkaar gescheiden. De vloer van vast ge-
stampte aarde was voor de stevigheid met koemest 
overstreken en het inenebilair even eenvoudig als 
die rest: houten tafels, houten banken, grof aarde-
werk, eet- en drinkgerei. 

(Wordt vervolgd). 

ONS STERCLUBJE 

Er zijn alweer heel wat nieuwelingetjes bijgekomen, 
die allen welkom zijn. Weet je wat ik zoo jammer 
vind. Dat er zoo weinig volhouders bijkomen. Wie 
een keer of drie meegedaan heeft en nog geen prijs 
won, wordt zoo spoedig moedeloos. 't Beste is mee 
te doen voor je plezier, om een gezellig werkje te 
hebben. Wie eens graag een opstel maakt moet 't 
maar eens schrijven. Ook wie van een teekeningen-
wedstrijd houdt mag dit melden. Dan zullen wij zien. 

Aan de velen, die vroegen hoe het met tante Jo-
hanna gaat, deel ik mee, dat de zieke wel wat beter 
wordt. Allemaal wel bedankt voor hunne belang-
stelling. 

Roodkapje en Asschepoester schreven een grooten 
brief dien ik heel gezellig vond. Prettig dat jullie 
zoo'n leuk zusje hebt en zoo flink opschiet met 
de schoonmaak. Ja, ik geloof dat jullie met het Som-
melsdijksche Sterclubje op 't goede spoor bent. Rosalia 
vroeg mij of Asschepoester en Roodkapje in het wees-
huis te Middelharnis waren en zij zal de weesmeisjes 
vragen wie er meedoet aan 't Sterclubje. 

Rosalia schrijft: misschien gaan wij wel op dezelfde 
catechisatie. Nu Rosalia informeer maar bij de weesjes 
hoor en babbel eens prettig met die meisjes. Nieu-
welingen zijn: C. B. te Hemmen, Blondkopje, J. v. S., 
Kralingsche Veer, Leergraag, (je schuilnaam is best 
hoor), Zangeresje, leuk dat jij nu ook komt na je 
twee broers. Rosa krijgt spoedig een prijs. Siddeltop 
wordt bedankt voor zijn mooie prentbriefkaart. 

Winkelierstertje schreef een allerliefst briefje. 'k 
Kon me begrijpen dat je verdriet had zus. Maar het 
zal wel weer wennen. Doet je best maar in je club 
hoor. Wil je moeder eens van me groeten. Zandrui-
ter maakt mij opmerkzaam dat ik hem tot een zand-
ruiker gemaakt heb. Nu, dat scheelt nog al iets,niet 
waar? Nu, ik zal je niet meer zoo kleineeren hoor. 
Het Dorpskind is in Rotterdam geweest en vindt het 
er erg druk. Zij zou daar niet willen wonen. Nu, ik 
wel hoor. Ik vind het stadsgewoel wel prettig. Als 
je maar gezond bent. Robbedoes constateert dat het 
Zeeuwtje en hij een prijs kreeg. Daarna werden wij 
ziek en tante die ons den prijs gaf werd ook ziek. 
Dat is wel 'n beetje raar hé. Enfin, we hopen op 
beterschap. 't Zeeuwtje gaat al goed vooruit, meldt 
Duitje mij en tante Johanna sukkelt ook al weer. 
Bij Duitje en 't Zeeuwtje komt een Hongaarsch lo-
geetje. Torenwachter kreeg een andere fiets, waarop  

hij al heel wat afgepeddeld heeft. Fijn! Buitenmeisje 
fietste naar Slagharen. Daar staat een klooster dat 
tevens school is. Het laad verlangt naar regen. Ja, 
in een droge Maart en natte April gaat het de boe-
ren naar hun wil. 

De grootouders van Viooltje hebben hunne gouden 
bruiloft gevierd. Dat is een zeldzaam feest, zus. De 
jonge Zeeuw deed toelatingsexamen voor de Christe-
lijke Kweekschool en hij is gelukkig geslaagd. Van 
de 34 zakten er 12. Geluk gewenscht jongen. Blondine 
moet een half uur loopen om in de school of de kerk 
te komen. Fijn als 't mooi weer is. Heikleutertje vond 
zes weken vreeselijk lang om in bed te liggen. Nu, 
dat is het ook, maar een menach moet dankbaar zijn 
als hij een bed heeft en een lief buis en goede ver-
zorging. Niet? Zoo blijft er altijd te danken over. 
Bakkerinnetje is dezen zomer in de Diergaarde geweest. 
Westlanderinnetje niet, die was nog te jong voor de 
Zondagschoolklasse. Nu zijn er reeds drie olifantjes 
en weer andere jonge dieren. De oplossing van Klap-
roosje's raadsel is goed. 

Nog meer nieuwelingen !M. de K. die een schuilnaam 
zoekt. Wat denk je van Scholiertje ? Boschvioolgje. 
P. v. R., G. L. te Zeist. Zoeken jullie een schuilnaam ? 
De kleine koopman gaf wel schuilnaam, maar niet 
zijn eigen naam op. Zullen jullie er altijd om denken 
bij den schuilnaam ook je eigen naam en adres te 
noemen, anders weet ik niet, wanneer je een prijs 
krijgt, aan wien ik die sturen moet. 

Sneeuwman gaf een dichterlijke oplossing van de 
raadsels, waarvan ik de eerste geef, die ik heel 
leuk vond: 

Drie streepjes moesten worden EEN, 
Iets vlakken mag men niet, 
Dat is niet moeilijk naar ik meen, 
Als men de manier maar ziet. 

In 't Zondagblad staat ook wel EEN, 
In letters, die men niet gauw vat, 
Maar ik laat mij niet vangen, neen, 
'k Zag waar de knoop in zat. 

Men voegt er enkel streepjes bij, 
Dan krijgt men 't woordje EEN, 
'k Was met d'ontknooping erg blij, 
En keek naar de volgende heen. 

De bedoelde oplossingen van de prijsraadsels zijn: 
No. 1. EEN. 
No. 2. = Metselaar. 

Ik ben een nuttig ambachtsman, 
Die 's winters niet kan werken, 
Want schoon ik eigenlijk wel kan, 
Komt mij de vorst beperken. 

Sem is in 't Bijbelboek, een van de eerste mannen; 
Mes draagt men in zijn broek, 
Les kan er spannen, 
Meel verschaft ons brood, 
Meer is zeer groot, men vaart er over henen, 
Laars betreedt oneffen paden. 

Prijzen zijn toegekend aan: SNEEUWMAN, te Rot-
terdam en PUKKIE, te Sliedrecht. 

Nakomer is Teekenaar. 

Nieuwe Raadsels. 
1. Waar zit men als men naar school gaat? 
2. Niet wild of woest is 't eerste deel, 

Dit zal u d'uitkomst melden, 
Zeer nuttig is het tweede deel, 
't Bewerkt en ploegt de velden, 
't Geheel is in den krijgsmanstaat, 
Een rang niet hooger dan soldaat. 

Oplossingen worden ingewacht tot 24 Mei aan het 
adres van tante Johanna, per adres Drukkerij Liber-
tas, Goudsche Singel 108-111, Rotterdam. 

xi 
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Verstrooide Professor: „Mijn nieuwe pak is ge 
karnen, vrouw, maar ik kan het onmogelijk dragen. 
Er Is een knoop aan te kort en bovendien ook nog 
e el ,kneopsgart." . 

 

 

In het moeien, waar op een mummie staat aan- 
gegeven: Bi. 0. 1200 (= 1200 vair Cheistus) :j  

„Wat betekent dat nummer, Simon?" 
— „Weet jij, dat niet, ezel! Dat is het nummer 

van die auto waar hij door oveneeden is." 

 

(Punch.) (London Opinies.) 

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd 
lloog.Renaissance. 
DOOR M. lIERBÈRY. 
Vertaald uit .het Dtnitsch door J. H. KUYPER. 

.18) 
Toen zij nog bevend en ;sidderend van ontroering 

ops'oonicl, gebeurd er iets wanderlijks en het was 
alsof van vei- een vreemde, machtige stem tot 
haar zeide: 

„Neen, Mijn dochter, ik kan uw gebed niet ver-
hoorel. Gij . behoort tot degenen, die een anderen 
weg bewandelen. Gij moet eenzaam en verlaten uw 
Weg gaan, want in uw diepste wezen leeft een ver-
langen, dat alleen vervulling kan 'vinden in. Mij. 
Gij! moet lu van het schepSei losmaken oen n het god-
delijke te leeren kennen en bégrijipen. 

Voor het groote begrijpen, voor de groote 
heb Ik uj van node. • 

Maar deze eeniwigheidswoorden brachten de be-
ider:nerf-de vrouw .geen troost. Zij, waren slechts als 
wegzwevende klanken, een nauwelijks begrepen ver-
maning uit die verte, en toch bevatten zij. de Voor-
spelling en de troost der toekomst. 

Op dien avond weerklonk voor de eerste maal 
in haal- ziel een harer schoonste &dichten: 

Verborgen zijt Gij in ,u.w zee van licht, 
0, Heer, als in geweldig' donkerheden. 

De extase ging : voorbij en langzaam kropen de 
degen ;can. Vol angst om den geliefden .gemaal volg-
de Vittoria de spaarzamielijke berichten, die met 
groots truesichenproomen van het oorlogsveld kwamen. 
en die natuurlijk steeds Ferrante's heldendaden ver-
meldden. Nacht aan nacht doorworstelde hare 
groote, op zich zelf aangewezen, ziel in kwelling en 
verdriet, 'alla over de wijde, zwijgende oceaan de 
donkerheid 'zich uitbreidde, als het leiden der klok 
ken, de. vleiende-klanken der viool en de weeke zui-
delijke vollosaneledieën uit de diepte tot haar opste-
gen als ongestilde gloed, en ongestiki verlangen der 
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jeugd hunne rechten verlangden, en zij niets het 
ham kon noemen dan de stilte harer woning, en 
die verheven, als uit de eeuwigheid klinkende, stem 
van den groeten Dante, wiens gedicht aan »Hee 
pen us" zij,  boven alles liefheid: 

„'t Was unr, dat heimwee in het hart doet dringen 
Der zeelui, en 't hun week maakt op de dagen, 
Dat zij der vrienden laatst vaarwel ontvingen 
't Uur, dat dien nieuwen pelgrim schokt met vlagen 
Van ldrefde, als 't klokje zich van ver laat hoeren, 
Dat om den dag, die wegsterft, schijnt te klagen." 

• 
Dante was het ,00k, die haar het eerst troost 

leende putten uit het voorbeeld der heiligen. 

„Verkoornen Gods, die minder hebt te duchten, 
Zoo door rechtvaardigheid als, hoop, van t' lijden 
Richt onzen opgang naar de hoogere luchten.") 

Maar Vittoria stond nog op de vlakte. 
Misschien echter heeft zij reeds in die dagen ge-

schreven het wondierschoone van liefde tot de na-
tuur doortintelde 'sonnet: 

„Mij, dunkt de zon zendt niet als weleer 
Haar licht op d' aard voor .ons, noch aan 's hemels 

trams voor hare zuster, 
Mijl dunkt ik zag niet als weleer planeten en lieflijke 

sterren 
Met lichtende stralen hun heerlijke banen loopen. 

Geen hart ontwaar. ilk meer met moed bezield,: - 
Gevlucht zijn de ware eer en de ,schoon roem. 
En met hen is verdwenen elke edele deugd, 
De boonven staan ontbiedend, die weiden zonder 

bloemen., 

De wateren zijn onstuimig en zwart de lucht, . 
Het vuur verwarmt niet, de wind verfrischt niet —
;ij zijn ontrouw aan hun plichten geworden. 

Sedert mijn zonsre onderging op aarde 
"VVerdien . af allo  wetten der natuur verstoord 
Of de smeet • verblindt mijne tinnen, zoodat ik de 

waarheid niet. zie. 

In deze eenzame uren, toen haar ziel alle 
smart droarleeide van een ongewenachte eenzaamheid, 
was het voor Vittoria de troost heers levens . zien 
te verdiepen in de Divina Clomedia van den groe-
ten Dante. En dank zij haar klassieke opvoeding 
was het haar mogelijk dit werk van den groeten 
meester, zoo rijk aan de verhevenste zinspelingen, 
te .begrijpen. 

Hoe meer haar innerlijk leven zich verdiepte, des 
te meer begreep zij Dante's veelzijdige, dichterlijke 
schoonheid. 

Haar ziel, die met al den hartstocht van den ver-
eenzaamt& tevergeefs smachtte naar den vollen 
beker des levens, dronk nu teug' voor terug Dante's 
grootscha levensbeschouwingen in, 

Zij vermoedde nog niet, dat de groote 
sehe dichter Dante haar voorbereidde op het leraren 
begrijpen van den grootsten Italiaanschere beelden-
dien kunstenaar Michel •Angelo, en dat zij evenals 
Beatrice voor Dante eenanaal die geestelijke leids-
vrouw van. Michel Angelo moest woeden 

In zijn werkplaats te Florence, dicht bij San 
Lorenzo, stond Michel Angelo - en beitelde aan zijn 
standbeeld „De Nacht", dat het praalgraf van den 
hertog Guiliano de Mediale in de kapel der Mediicis 
van San Lorenzo sieren moest. 

1) Vertaling van Mr. J. Bohl. 

In Michel Angelo's voorhoofd stonden diepe ri 
pels' en om zijn mond lag een ontevreden 
Bittere gedachten, ,donkere levensherinneringen 
stoorden het evenwicht zijner ziel. Het heden 
vol 'drukkende zwaarmoedigheid, en vol van telti 
nieuwre teleurstellingen. 

;Ach, wat was • ar • ruit zijn' geliefde geboortes 
het schoone Florence, de stad van rozen, blue 
en gezang, geworden sedert Michel Angelo joie 
en vol hoop in het hart over de grootsche toeko 
van Florence droomde? • 

Waar weren zij gebleven de gulden dagen v 
den Magnifico, toen Florence één groote school v 
kunst en wetenschap was? Waar was de o 
Bentholdio, die hem de • geheimen van 
bouw van het antens.chelijk lichaam leerde? \‘' 
was de goedige Polizian, die .hem als ophrill3 
jongeling inleidde in de sagen der mythologie 
in die, door den eeuwigen oceaan bespoelde, wond. 
wereld van ,Homerus? Hloe langs reeds rustten 
edele Guinee°, de schoone Simonetta en Lorenzo,: 
onvermoeide; in humne marmeren sareophagen! J 
waarlijk, dit eanmaal• zoo bloeiende . Filorence 
voor hem slechts een stad der dooden! 

Waar was de • stern van Savonarola gebleven. 
de stad van kunst en uitgelaten levensvreugde 
een stad vele boetelingen en heiligen hersili 
Was er iets van den vuriger geest van den p.' 
van San Merco overgegaan op . zijn . arkediebue 
Geen blijvende • indruk, geen duurzame opheft.; 
Slechts een handvol door de Arno weggee 
asch. En die ,republikeinsche vrijheid van Floren 
veroverd en weer verloren, verloren • en weer 
overd, in steeds wisselend geluk? 

Burgeroorlog in de straten, geplunderde palen 
verwoeste !beelden, verkwiste schatten en in de 's 
zen de pest. • ' 

Wat was er van de hertogen uit het huls van 
Medici's geworden? De zoon van den ,Miagnifico , 
geen andere opdracht voor hem gehad dan 
sneeuwpop in zijn tuin te maken; een • Spaans,' 
hardloopee- verschafte hem meer genoegen dan 
.grootsche, kunst van Michel Angelo. Nu zat A 
sandro, de zoon der Mulattie, de .moordenaar 
irepublikeinsche vrijheid op den troon. 

En toch, die• hertogen . uit het huis de Medici= 
dien van den jongen Michel Angelo gemaakt wit-
thans was. 

!Clemens VIII ,eisehte hem telkens weer op. T 
dacht hij aan den• grooten Julias II. Wie had r 
arbeid ooit z66 begrepen,? De machtige haai 7 
dezen Paus was het, die hein bracht Op den stel 
in-  de -1Sixtijnsche kapel, opdat hij zijn seheppi 
zau kunnen schilderen. 

Maar ach, de graftombe van Julius II! Zijn leve 
werk, zijn schoonste kurnsternaarsdroonn! Zou 11P., 
de gepote wetgever, wiens reusachtige gestalte 
leefde dal de ziel van den Meester, ooit in mr.. 
verwezenlijkt worden? 

(Woedt vervolgd), 
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• 
Deze rubriek staat onder Redactie van Johan na 

Brievoort. 
••••••11. 

Vader en zoon. 

Jongen als jij niet wilt leeren, 
Dan kan ik er niets aan doen, 
Maar dat wil ik je wel zeggen, 
Eens loop je op een slof en schoen. 

k 
'k Heb gedaan als goede vader, 
Wat ik doen moest, altijd door, 
'k Liet je loeren, 'k liet je werken, 
Ging je in nijveren arbeid voor. 

Wil je lui zijn, jij moet 't weten, 
Maar God helpt den luiaard niet, 
Wie niet werkt bezorgt zich zelven, 
Armoe, narigheid, verdriet. 

Het huisgezin van den Voortrekker. 
(Vervolg). 

Toch viel er voor Maria heel den dae lang veel 
te arbeiden.. Was vader eigen smid, metselaar, 
zadelmeker, rietdekker steenbakker en veedokter, 
Maria bezorgde de slacht. Twee schapen per week 
gingen zeker op. Zij moest graan malen, brood bak-
ken, zeep koken, kaarsen maken, vruchten drogen, 
kor den groententuin zorgen. Maria naaide zoo 
goed Ideeren voor de mannen van fijne dieren-
velletjes als kleedera voor vloer en banken van 
apringbokke,nbudden. Gloed voor een „mooien tab-
Serd" kocht vader op de kenlaplaats en Maria ver-
werkte het zelve. 

Neen, vervelen deed Maria zich nooit, en toch 
lag er een trekje van onvoldaanheid op haar lief 
gezichtje. Met de jaren voelde het meisje scherper 
het leed van geen moeder, geen zuster te bezitten. 

Zeker, broer Eduard droeg. Maria op de banden. 
Die sterke, knappe jongen, vaders rechterhand. Met 
welk een onuitputtelijk geduld zette hij in de lange 
winteravonden vogels voor haar op, van het een 
vingerhoed kleine colibrietje tot den kloeken trot-
eken 'welnu« toe. Maria las en zong veel -  met 
Eduard. Laatst spralk hij er over dat zijl bij den 
komenden kerkgang een seraphine-orgel voor Maria 
kween zouden, al zou het vervoer onzegfbare moei-
lijkheden kostéu 

Maria kende al de liederen uit haar oude gezang-
kek en de psalmen. David onderwees haar in ge-
sdieclenis en godsdienstleem, ;botanie en dierkunde. 
Met haar vlug en helder verstand vatte zij de din-
Iren spoedig, en zij arbeidde met lust. Toch sliep 
er een diep heimwee onbewust in haar ziel. lleele-
raad gelukkig voelde Maria zich niet, ofschoon zij 
den Heere bij den laatsten kerkgang met liefde en 
ernst beleden had. 

Het gevonden kruisje had een stroom van aan-
doeningen in haar hart opgewekt 0, indien moeder, 
kar lieve, stertke moeder nog leefde, indien zij nog  

een broer en wat 't heerlijkst was een rusje bezat! 
Hoe vurig bad zij in het Verborgen tot den 'gelere, 

den God van alle vleesah, dien zij, bewoners van 
Afrika's wildernis, in al Zijn Majesteit en knecht 
kenden door de ;schoonheid der natuur en de kracht 
der elementen. • 

Op den avond van Saul's thuiskomst zate heel het 
gezin van Molenaar voor de woning om te luisteren 
naar het verhaal van den leeuwenjager. 

Maria's blikken dwaalden onrustig over de ge-
heimzinnige vlakten, die haar huis omringden, dan 
weer bekeek zij' het gevonden buisje, dat zeker aan 

- haar zusje had toebehoord. Een zuster te hebben, 
o, wanneer God haar deze heerlijkheid eens schen-
ken wilde. 

Onwillekeurig keek zij naar vader. Ook zijn leven 
verging bitter eenzaam Ofschoon iedere boer altijd 
heel spoedig hertrouwde, omdat niet hertrouwen naar 
's lande zede beduidde, dat het eerste huwelijk niet 
gelukkig was geweest, Vader had er niet toe kan-
nen komen. Trouwens, wie zou er met vader willen 
wonen in de afgelegenste voorpost der beschaafde 
wereld? Maar voor Maria was het gemis aan moe-
derliefde leed. 

Vader ofsehoem in den beginne zeer oplettend, 
luisterde reeds een paar minuten niet meer naar 
wat -Saul vertelde. 

Een werkje kwam uit het Westen opzetten en ver-
duisterde min of meer de ondergaande zon. 't Had 
iets van een lichte rook. Zou de karro in brand staan? 
Verhuisde daar een •groote troep springbokken?: De 
wolk verbreedde zich. Molenaam wist dat zulk een 
troep verscheidene mijlen kon beslaan. Maar de 
wolk naderde en verkleurde tot rood. Molenaar nam 
zijn kijker en zag dieren verschrikt heen en weder 
rennen. 

Molenaar gaf zijn kijker in Saul's hand, Met 
onrust in de °ogen. „Denk jij niet, dat het sprink-
hanen zijn, :Saul?" 

„Jawel, zij 'zijn het 'baas.' 
,,Kan 't kwaad?" vroeg Maria 'n beetje angstig 

door vaders ernst. 
„Welnee, Maria," viel David in. „1 Heb ze zoo 

vaak gezien. Zij' zijn heel lekker, de kaffers lusten 
ze graag. Ik ook jij evengoed!" 

Molenaar sloeg intneechen het oog op zijn mais-
en boekweitvelden. Het vee begon te loeien en te 
blaten in felle onrust. 

,,Wanneer zij hier neervallen knagen zij alles 
af," betoogde Sanl met groote stelligheid. „Maar 
zij kunnen voorbij zwermen." 

,,De wind is Noord en zij komen uit bet Westen," 
bemoedigde de boer zichzelf en zijn huisgenoten, 
„Misschien stormen zij langs ons heen." 

Doch 't wend wonderbaar druk aan den hemel. 
Ue grootste gier, ;die in Afrika leeft, de bruine 
oaikoe, kliefde met langzamen vleugelslag de lucht, 
de laananergier naderde hem alsmede de koffer-
adelaar, 'n menigte valken, hav,ikken en andere vo-
gels doorfladiderden de lucht; duizenden sprink-
hannvegeltjes, die azen op de sprinkhanen, vlogen 
dooreen. 

,,We zullen het vee Vlug inhalen," besloot Mole-
naar. 

De zwerm bewoog zich al meer in Zuidelijke 
richting. Molenaar, geholpen door Saul, David, 
Maria en de enkele kaffers, dreven het vee binnen 
die omheining. In dien tijd aten de beesten de 
levende nu reeds neerdalende sprinkhanen op. 

In de verte brulde een leeuw, jankten en krijsch-
ten tijgerjongen. 

„Zij) strijken hier neer baas," voorspelde een 
ka

,
ffernrouw„,zonder de zon kunnen zij niet vliegen." 
„Zij keuren uit de woestijn," vertelde de leeu-

wenjager. ,,Zij leggen hun eieren in het zand en 
de zon broedt ze uit. Zooclra er regen valt loopt 
het gras uit den grond en dat voedsel dient de jonge 
insecten. Maar noodra. 't gras op is gaan zij zwer-
men om eten te zoeken. 't Is een reuzenzwerm jonge 
beesten, baas. Dat is iets anders dan 'n enkele die 
ge vangt in 't gras." 

De boer knikte. „Het is in Gods hand," sprak hij 
gelaten. „Laten we Gods getuigenis lezen en dan 
gaan slapen." 

Donker van ernst klonk de stem van den boer, 
terwijl hij uit zijn ouden trouwbijbel den gisten 
Psalm las. 

„Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is ge-
zeten, die zal vernachten in de schaduw des 'Al-
machtigen. 

Ik zal tot den ffeere zeggen: Mijne Toevlucht 
en mijn Burg, mijn God, op denwelken ik ver-
trouw." 

Toen mocht iedereen zijn rustplaats op, doch Mo-
lenaar kon niet slapen. Te middernacht liep hij nog  

eens naar buiten om naar den wind te kijken. Die 
woei uit het Westen en trok vrij sterk. 

Voor het opkomen der zon bevond heel het gezin 
zich reeds in het woonvertrek. Spanning was op 
aller gelaat. 

,,Een koele, regenachtige dag kan ons redden," zei 
Molenaar bedrukt, koud of nat weer kunnen zij 
niet vliegen. De wand zou in dien tijd kunnen om- 
10013en." 

Weer zocht het gezin ;kracht en moed in Gods 
Woord weer verhieven allen hunne harten ten he-
mei, knielend in gebed. met behaagde den Heere 
niet de smeekbeden te verhoeren. • 

Onder het bidden rees de zon met Afrikaanschen 
glans en gloed boven den horizon, de heete schuine 
:stralen wekte/1de millioenen sprinkhanen op uit den 
slaap. Weldra zagen de verschrikte oogen van Mo-
lenen:- den zwerm naderen, door den wind naar zijn 
„plaats" gedreven, 

Twee uren achtereen duurde die sprinkhanen-
tocht. In dien tijd hield Molenaar huis en venster 
stevig gesloten,. Bije sterken wind vliegen deze 
groote insecten den measch zoo fel tegen het gezicht 
dat de aanraking pijnen veroorzaakt. 

Twee uren van 'duisternis en vreeze. Twee uren 
die een dag geleken. Nu was het dichtste gedeelte 
van den zwerm voorbij. De zon straalde, doch zij 
bescheen geen groene velden en láladerrijiee bomen 
meer. Geen .grashalrn, geen ipirietje, geen boomblad, 
Indien er een verschroeiend vuur over gegaan ware, 
de plantenwereld kon niet naakter en volkomener 
uitgeroeid zijn. • 

„Weg, alles weg!" steunde Molenaar, en hij liep 
den heuvel af, in den kaalgevreten groententuin. 

„Mijn God, Uiwi hand is zwaar op mij!" murmel-
den zijn lippen. 

Eduard zag zijns vaders smart aan. In hem leef-
de geen moed oen zijn vader te troosten. Integen-
deel, zijn tanden knarsten in opstand tegen God-
Waarom moest deze ellende zijn goeden vader Over-
komen? Dien trouwen, hardwenkenden vromen mant 

Ook David en de jager vonden geen woorden, 
waarmede zij: tot Molenaar konden gaan. 

" Het was Maria alleen, die stilletjes het kopje 
afdaalde. Zij Voelde scherp dat deze ,groote slag 
ook een deel van haar eigen levensgeluk had mee-
genomen. Opnieuw zou er harde arbeid voor de 
deur staan, geen kans dat iemand tijd zou vinden 
een naar het verloren zusje te zoeken. En hoe zou 
vader dit jaar naar de „kerkplaats" trekken, arm 
en berooid? Maar God wist immers wat goed voor 
hen was. 

Terwijl het hoofd van Molenaar op de borst was 
gezonken en een traan, werkelijk een traan, over 
het bruingebrande gezicht van den voortrekker rol-
de, legde Maria opeens zacht haar hand op vaders 
breeden schouder. 

„Vadertje!" troostte zij zacht, ,,vadertje, u hebt 
ons immers nog. En vooral, u hebt een God in den 
hemel." 

De hoer hief zijn hoofd op. „Kind, een engel uit 
den hemel kon mij geen beteren troost hebben ge-
bracht. Ja, ik heb mijn God, ik heb jullie neg!" 

VI. Een andere Job. 
„Weg voor. Trek!" 
Opnieuw gal Molenaar zijn volk bevel om te 

trekken 
Op deze plek, waar hij jaren arbeidde, kon de 

boer onmogelijk blijven, nu zij een afgevreten woes-
tenij geworden was. Men behoefde niet van honger 
te sterven, want er lagen sprinkhanen genoeg en 
deze dieren vormen een eetbaar voedsel voor mensch 
en vee. Maar die voorraad zou binnen een paar 
dagen uitgeput zijn. 

Trekken! In welke richting? Niet in de Ooste-
islitke, daar vlogen de sprinkhanen heen. Liefst trok 
Molenaar naar de streek waarheen Goliath ging en 
Saul het kruisje gevonden had. Zijn hart verlangde 
naar dat land. Wie weet woonden daar zijn kin-
deren. Doch het Westen bleef de eenige kans. 
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EEN ONGELUK OP STRAAT. 
DE KENNERS DER LITERATUUR. 

'of 

Oom: „Wel, Jansje, hoe bevalt het je op 
school?" 

Nichtje: ,Ik heb altijd geleerd, om niet uit 
de school te klappen." 

(London Opinion.) 

Straatjongen: „Kont 
nog getuige weze!" 
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mee, Willum, anders motte we 

(Pept) 

— ..Van welken schrijver houd je het meest — van 
Maeterlinck of van Shakespeare ?" 

— „Wel, natuurlijk van Maeterlinek — want de letters 
zijn veel grooter." 

(Le Bire.) 

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 
Vertaald uit het Duitsch door J. H. KUYPER. 
19) 

Hoe onzeker alle mensohelijlee plannen en alle 
rnenschelijk streven zijn, had Michel Angelo als een 
o, zool harde levensles moeten leerren. 

Dit alles overdacht hij, terwijl hij aan het stand-
beeld van ,,De Nacht" het marmer glad vijlde. 

Het was ,,De Nacht", die de Fiorentijnen noem-
den: La Notte del Michel Angelo 1), en waarvan zij 

. elkander vertelden, dat de macht van den Meester 
over zijn schepping zoo groot geweest was, dat de 
slapende godin op zijn verzoek het gebogen, slui-
merende hoofd had opgeheven om hem, die haar 
tot aanzijn riep, aan te zien en te groeten. 

Reeds waren alle vormen van het reusachtige 
lichaam van het maraneren beeld afgewerkt. 

Hij had willen uitbeelden 'de geheimzinnige oer-
moeder van slaap en dood, haar, de behoedster van 
het leven die den enenschen en de gansche schep-
ping de du-achten vernieuwt, de uitdeelster van dauw 
en stillen - wasdione de ondoorgrondelijke, de zwij-
gende, die over het levenslot der menschen en hun 
vergankelijkheid peinst, de godin der smart, der 
dromen en der vergetelheid, de ernstige schik-godin 
— en het was hem gelukt. 

Alsof zij; ruit zijn treurige en hartstochtelijke ziel 
geboren was, zoo zeer drukte de, in diepen slaap ver-
zonken vrouwengestalte — en toch ZOO vel leven —
het gevoelen uit van gebonden macht en kracht. 

Nu begon Michel Angelo het gelaat af te wer-
ken, te vortmen. Een smartelijk' gebogen gelaat van 

1) De Nacht van, Michel Angelo, 
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klassieke lijnen, een gelaat, dat alles wat de tijden 
bewoog, scheen te openbaren. 

De meester was achteruit .getreden en beschouw-
de met aandacht het wit glanzende marmeren.  
lichaam. 

„Niemand zal zeggen, dat zij schoon is," dacht 
hij, „maar iedereen zal moeten toegeven, dat zij 
een verheven godin is. De oorsprong van alle zijn. 
Zij, is vol droefheid en vol kracht — dat heb ik 
bedoeld." — 

illij. doorleefde een van die korte °ogenblikken van 
kenstenaarsgeluk en kunstenaars-bevrediging, die 
zijn altoos naar hoogere valmaking strevend genie 
geschonken weed. 

Hij had terwille van het standbeeld voor het 
praalgraf dier de Medicis voor een oogenblik de 
wereld diaanbuiten en zijn leed over het steeds te ver-
geefs eau vrijheid strijdende Florence, vergeten. 

Maar terwijl nog rechtmatige trots en vreugde 
over zijn  arbeid zijn ziel vervulden, overviel hem 
plotseling oen lichamelijke uitputting. 

;Gelijk reeds zoo menigmaal had hij ook nu van 
dien vroeggen mengen tot den laten namiddag gear-
beid, zonder er aan te denken voedsel te nemen. 

Doodsbleek wankelde hij naar een stoel en zakte 
ineen. 

,,Als dit de [dood mocht zijn," dacht hij, "dan is 
het Slecht met Mij gesteld, Ik heb niet genoeg ge-
zorgd voor het heil mijner ziel, en ook heb ik geen 
testament gemaakt.' 

Maar het was niet de dood, slechts een voorbij-
gaande uitputting van krachten. De geweldige, ja 
bovenmensohelijke inspanning van zijn leven deed 
zich gelden:. Ook hot Week in de sacristie van San 
Lorenzo, het staan lin tocht en vocht was te veel 
voor hem geweest, Ouderdom, moeheid en depte 
waren reeds vroeg zijn deel, vooral doordat hij Met 
zelden, zooals nu, om zijn arbeid spijs en drank 
vergat. 

Niemand zorgde voor hem. Mij- had den imensehe.n 
afgeleerd zich om hem te bekommeren, Rij had trotsch 
werlangd naas de eenzaamheid en nu was hij een-
zaam. 

Alleen een merel zong daarbuiten in het struik-
gewas in den tuin een troostlied. 

Vele uren zat de Meester daag lusteloos en onbe-
kwaam om zich te bewegen, totdat een zijner leer-
lingen binnenkwam. Deze riep, hoewel Michel Angelo 
heftig protesteerde, de hulp in van een geneesheer. 

Dr. Luigi Berthold°, een jeugdkennis en een be-
wondleraar van Michel Angelo, ging dadelijk mede. 

eGij,  zijt in een mooien toestand, Meester," zeide 
hifi, Michel .Angelols, doodsbleek gelaat ziende en 
zijn slappen pols voelend, en dit verneem ik slechts 
bij; [toeval!" 

Michel Angelo gaf dien geneesheer half wrevelig 
een hand, 

In hunne jeugd hadden zij samen studie gemaakt 
van de [ontleedkunde, samen sectie gedaan op lijken 
en ;mondigen naeht bij een Slecht brandende lamp 
samen het beenderstelsel, de gewrichten en den spier-
bouw van het anensehelijk lichaam bestudeerd. Later 
hadden de utiteetaloopendie belangen van hun beroep 
hen gescheiden. 

Bovendien stond Michel Angelo vrij sceptisch 
tegen de medische wetenschap over. Ook nu maakte 
hij daarvan geen geheim, 

„Vergeef snij, Dr. Bartholdo, ik heb te lang ge-
leefd en heb te veel gezien om veel van uw kunde 
te verwachten. 

Zelfs mijn verminkten, platgedrukten neus heeft 
geen uwer weer eerai menschelijken vorm kunnen 
geven. 

Ik geef u wel toe, dat gij arm- en beenbreuken 
kunt heelgin, volbloedige menschen zonder gevaar 
kunt aderlaten, maar als de levenskracht van een 
menseh ten einde raakt dan weet gij toch geen ei 
neestmiddel. 

[Ik heb gezien, hoe men den stervenden LOMIC 
de Miedicie — hijs telde slechts veertig jaren — 
drank reikte, bestaande uit gesmolten goud en fbi 
gemalen edelsteenen. Het was een laatste rel 
middel. moa men den God van leven en dood net 
de kostbaarste schatten der [menschheicl zou kunn 
omkoorpen. Alles groote onzin! Alles onnoozelheiti!" 

De dokter zeide: 
,,Ja, ja, hoe ver de geneeskunde het ook in one 

tijd gebracht heeft, er ontbreken nog altijd sehake 
in de keten." 

Michel Angelo ging voort met zijn aanklacht: 
elk heb vrouwen aan liefdesdranken zien [stege 

omdat er vergift in gemengd was. En in mijn jeu, 
heeft men mij eens tegen de koorts poeders latte 
slikken, die uit fijngestampte padden bereid veel 

liet kan zijn, dat de medische wetenschap sin& 
dien vorderingen heeft gemaakt, 

Ik weet het niet en kan het haast niet [geheim.. 
De-. Berthold° zag den Meester glimlachend aan 
eGiji zijt nog zoo heftig alsof ge een juwelier 

waart! Hoe dikwijls heb ik hooren vertellen, dl d 
uw heerlijkste [scheppingen weer vernietigd had 
omdat gij een kleine onvolleomenheid in het main 
gevonden heelt. Zoo iets kan alleen iemand dan, 
een overmaat van kracht tot zijne beschikking heet 

Er zijn bovendien ook heden ten dage onder 
geneesheeren knappe menschen, maar deze weini, 
staan niet hoog aangeschreven bij.  ons onwetend 
in bijgeloof levend volk. Gij; zijt snel gereed met u 
oordeel over ons uit te [sprekien. Maar als gij 
wist, hoe wij alles in de waagschaal stelden, zei 
ons leven, in den strijd tegen vooroordeel en 
heil! Juist nu bijvoorbeeld, nu de pest weer h 
over hand toeneemt! 

Meent ge, dat het volk het gelooven wil, dat 
de door pestlijders gebruikte kleederen en leid 
moeten verbranden? Of ook slechts, dat zij om 
vreeselijke gevaar te voorkomen, matig, zindelijk 
venstandig moeten leven? Nog onlangs, toen 
dwangmaatregelen te baat nam, ben ik ternau 
nood aan den dood door steeniging ontkomen, Me 
schien ben ik op het °ogenblik wel de meest gels 
man in Florence." 

~hel Angelo Achtte zich op en nam kie h 
van den geneesheer. 

(Wordt vervolgd). 
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Deze rubriek staat onder Redactie van J o han na 
hee voort. 

Boer en knecht. 

Boer en knecht staan boos te twisten, 
Zie hen bij den dissel staan, 
Hoor de paarden wachtend trapeen, 
Want zij moeten 't land in gaan, 
Om het geurig hooi te halen, 
Dat gedroogd ligt in de zon. 
Boer en knecht hou op met kijven, 
'k Wou dat ik je helpen kon, 
Kom geef nu elkaar de hand maar, 
Pak toch vroolijk op je werk, 
Ruzie maakt je ongelukkig, 
Slechts door eendracht ben je sterk. 

liet huisgezin van den Voortrekker. 
• (Vervolg). 

Twaalf ossen stonden ingeepannen voor den groo-
en wagen, die meubelen en eten en .kleeren droeg. 

Molenaar, Eduard en David stegen te paard. Soul 
reed vooruit om dien weg te verkennen, de weinige 
kaffers dreven het vee. Maria zat met de kaffer-
vrouw op den hok, terwijl ,Simson. de vertrouwde 
Hottentot, mende. Snak die jachthond was nergens 
te vinden. 

Het vreemde voordieren van de streek maakte 
de tegeneen sichuw en het vee onwillig. Het voort-
gaan en drieven kostte onzegbare moeite. 

Het voortdurend springen der sprinkhanen met 
hun lichte pooten had de bovenste aardlaag losge-
woeld van de droge kerne, de wind joeg het fijne 
stof omhoog, .dat de karavaan als in een benauwen- 
de wolk hulde. 

Volle tien mijlen in den omtrek hadden de in-
secten de vlakte volkomen afgeknaagd. Reeds vijf-
tien mijlen tobde de karavaan voort en nog bleef 
het donkere spoor der sprinkhanen. 

Een luide kreet van Sad kondigde eindelijk aan, 
dat er ,eenig gras en geboterde in het ziekt kwam. 
Het vee rook den frisschen geur trouwens reeds en 
begon herder en williger te loopen. 

Doodvermoeid sloeg Melenear met de zijnen het 
kampa op. Hoog oplaaiende vuren verlicthtten de don-
kerheid. Hier (murmelde een beekje, er moest dus 
in de buurt een bron of riviertje zijn. Maria kookte 
sprinkhanen, de mannen voederden met de rauwe 
dieren in zakken Meegezeuld het hongerige vee. Na 
het avondgebed helde amen zich in zijn springbok, 
kenkleed en trachtte te slapen. Er moest eigenlijk 
bij het vee gewaalot worden, omdat er geen omhei-
ning was, die het voor wegloopen tegenhield. Doch 
Molenaar verzuimde die voorzorg, overvezonoeid als 
hij en zijn volk zich voelde. Zij zouden wel bij het 
vuur blieven, dat het -wild gedierte verre hield. 

Welk een schrik wachtte den boer bij het aan-
breken vara van den morgenstond: alle beesten, 
zoo noemt de Transvaler zijn ossen en koeien, waren 
verdwenen. Hun spoor wees de richting van de ver-
laten woning aan 

„We moeten , ze terughalen," besliste de boer 
dapper. Hij sprong evenwel niet hals ..over kop ap  

zijn paaed. Eerst te samen God zoeken, eerst Zijn 
zegen ever hun werk vragen. 

Marie voelde wiel Benige onrust over het plan 
van vader. Rij en Eduard en Saai zouden terug-
trekken, zij ais meisje moest alleen achterblijven 
met wat schapen en bokken en tot gezelschap een 
ouden mere 

Vaders ernstige berusting trof het meisje. Woonde 
God ook niet in de wildernis? 

Terwijl zij niet David op zoek ging naar het 
Meertje in de buurt, draafden de drie ruiters voort 
zoo snel zie konden door de 'ellendige kaalheid van 
het land. Het spoot der beesten viel dluidelijk ge-
noeg te onderkennen en zij konden heel wart sneller 
voort dan de wagen op den vorigen dag. Zoo na-
derden zij reeds voor zonsondergang de veataften 
plaats. 

Molernaaes oog verdonkerde afmeer terwijl hij 
door zijn kijker de verte bespiedde. Groote vogels 
klapten met 'de grijze vleugels in de lucht, hij zag 
ze op zijn huis zitten. Olmen, mompelde hij, gieren, 
Eduard. 

Daar vloog een gier op, geschrokken door den 
hoefslag der paarden. Een doode os was het aas. 
Verder op nog een en nog een. 

Oprzieuw bespiedde Molenwar zijn huis in de verte. 
iSiaul en Eduard namen op hun beurt den kijker, 
„Die kudde is onderweg reeds overvallen, vader," 

veronderstelde Eduard. 
„Niet veel goeds," zei Saful kort en zij: galop-

pieenden verder. 
Niet veel goeds! Goeds? Neen, kwaad had Ood de 

Heen over Molenaar besloten. 
Een vlucht vuile vogels vloog bij de nadering 

van het drietal op. Binnen de omheining gekomen 
zagen zij de verminkte, bloederige, afgeplukte over-
blijfsels der krachtige ossen, der mooie vette koeien 

Gebrek aan buit had de hyena's en leeuwen hon-
gerig gemaakt, zie waren op de kudde aangevallen 
en de gieren hadden het vernielingswerk voltooid. 

De roofdieren zaten nog in de buurt, die sporen 
waren zeer versch. 

Er viel niets ven de dieren te redden. Molenaar 
stelde dus voor die paarden te laten rusten, hen te 
voederen, zelf wat te eten en dan den terugweg te 
ondernemen. 

De maan ging licht en glanzend op over de af-
gegeten vlakte, allen hadden wel eens meer vier en 
twintig uren .in het zadel gezeten, 

In het leege kale huis legerden de drie mannen 
zich een paar uren. Molenaar zat op de bank langs 
dien muur en hij voelde zich als Job, geslagen in 
zijn dierbaren, geslagen in zijn bezittingen. 

,,O God van Job," bad die boer en zijn gevouwen 
handen knepen in 'elkaar, zoodat de spieren kwiek-
ten, „help mij, help mij', opdat ik U niets ongerijmde 
toieschrijve." 

Daarna sprong hij op en begon de paarden te 
zadelen. 

De morgen brak aan, toen de drie ruiters de plek 
bereikten, waar zij Maria en David hadden achter-
gelaten. 

Een nieuwe schrik deed .Molenaar's hart beven,  
De wagen weg! Het kleine vee weg! En het beetje 
gras en de dunne struiken even grondig afgegeten 
als die sprinkhanen dat ginds hadden gedaan! 

Doodstil stond hij de-  verwoesting aan te zien. En 
Eduard en 'Smul zwegen bij: het aanzien van deze 
smet. 

Ten slotte sprak Edward het eerst. „Vader, er 
is geen ongeluk gebeurd, Er ligt nergens dood vee 
en de wagen is ook nog heel. Er liggen geen brok-
ken of stukken." 

„Zie kUnnen weggevoerd zijn dom Boschjesman-
nen„ Eduard," een* vader somber. 

,,Zoodza het lichter wordt gaan wij het spoor 
zoeken. Ik denk, dat een troep springbokken vol-
tooid heeft, wat die oprinkhanen hier ongedaan 
lieten," meende Smul. „Kijk eens hoeveel duizen-
den' indrukken van fijne pootjes." 

Ieder besefte de noodzakelijkheid van verder te 
trekken. Na eenigen tijd omzwerven kon het drie-
tal niet meer. Zij benden de paarden aan de afge-
knaagde booinetaartmen om althans een wijle rust te 
nemen, 

Plats klonk hoornsign,aal doar de lucht. Mole-
naar sprong op. ,,Zij' zijn hier dichtbij, dichtbij!" 
eabelde hij. .  

Nu geen oogenblik rust. meer voor mensa en dier. 
Onafgebroken klonk het hoorngeschal door de lucht 
en op dat geluid storende bet drietal een 

Eer zij tien minuten verder weren spreidde zich 
een grasrijk dal voor hunne ooggin uit. Een beekje 
trainimelde er 'door heen, de witte wagen stond onder 
een. greep bomen en daarbij Maria, die blies en 
blies. 

„Ik zie Maria wel, maar geen David en geen 
vee!" riep, Molenaar onrustig. 

Meteen vliegen alle drie dien zachten helling af. 
Maria liep hen tegemoet met uitgebreide asmes, 
eViaiderre al die schapen en de geiten zijn weg." 

pok weg," stamelde de boer. 
,filet vee had dorst, vertelde Maria, daarom gin-e, 

ge tot evij samen er op uit om een bron te zoeken. 
Toen wie de plek hier gewaden hadden, keerden wij • 
terug. Wij wisten niet wat wij. zagen. 'Een onaf- .• 
tieribiate kudde springbokken zwenkte op ons aan 
en wierp zich ook op ons kamp, Wij beiden schoten 
en .schoten, vader, er viel niet togen te vechten en 
ze voerden onze dieren mede. Ik vrees dat zie allen 
verhoren zijn." 

,,Riet spoor van de 'springbokken volgen, vader?" 
vroeg Eldameed vurig. 

„Een nuttelooze ondereenling," verklaarde Saul, 
,,Zij loepen veel te snel en je krijgt je eigen scha-
pen en bokken er nooit meer onder uit." 

„Dus weide en bron en hout maar geen vee," 
sprak de boer. 

„Zijai de ossen weg?" vroeg Maria. David dacht 
het wee „Hij weidt de enkele koe die ons nog 
wee is." 

,Wij' hebben nog paarden!" riep Eduard beanoe-
&eend. 

eVeolenaar viel zwaar neer op de bank, door Maria 
onder een • berm gezet. Nu eerst voelde hij de af-
getobieheid van Zijn lichaam, overzag hij de grootte 
van zijn verlies. 

,,Een andere Job," stootte hij. uit. ,,Een andere 
Job." 

„Vader," sprak Motie tangaaam, ,,u bent toch 
niet alles kwijt En dan, Job was toch immers Gods 
kind. Hij kastijdt dien Hij liefheeft En hij kreeg 
zoioreeeil terug!" 

Molenaar boog het hoofd. Voor de tweede maal 
troiastte hem zijn lieve, .vu-ome Maria. 

,,,Latten wij nu eerst.etiem," noodde zij. „Ik, ja kijk 
maar niet zoo, vader, ik heb gisteren een vetten 
spa/joe:rok geschoten en David nog meer. Wij heb-
ben vooreerst eten in ovearvIered!" 

Weldra dook David op niet de koe en vereeniigde 
zich het gezin om het ochtendimaal, bestaaede uit 
bokkerevleesch en gierstpap. Daaene, wikkelden Mo-
lenaar Eduard! en Baal zich in hunne mantels om 
na. het etmaal in den zadel zitten, oenige uren slaap 
te. genieten. 

IDaved leidde de vermoeide paarden in de weide 
en wilde diaarea! Maria gaan helpen in het afstroo-

-pen van een nieuwen springbok. Het bevreemdde hem 
echter, dat de paarden niet rustig .graasden, doeb 
draven gingen. Zeker wat zenuwachtig na den ge-
weldigen rit, dacht . hij, doch hij vertelde het onge-
wone doen dier paarden niet aan Maria. Het kind 
had zomen genoeg. 

Oenige uren later begaf David zich weer naar 
de weide, die zich over de gallische lengte van het 
dal uitstrekte Die paarden stampten toornig met de 
hoeven in het gras, soms renden zij wild langs 
elkaar henen David wachtte niet lang, ving spoe-
dig een "dier paarden op. Vreemd', het dier scheen 
door een bijenzwerm omringd tezijn. 't Waren geen 
bijen, veel kleinere insecten, die zelfs met heele 
klitten aan 'den kop, den hals. en de pootein van het 
arme isar kleefden. 

Nog stond David vruchteloos het dier af te slaan, 
toen Saul leeuwenjager naderde. Mario had. ook 
de ongewone onrust der paarden 'bespeurd en Saul 
wakker geroepen, 

een Nieuw ongeluk!" schreeuevide~ heftig. „De , 
tsetsevlieg, de paarden zijn weg! Arane Molenaar!" . 

De beer nu ook. gewiekt, besefte op slag zijn .volle 
ongeluk. Nog viele den middag zwollen de liehaanen. 
el= paarden Op, zij aten niet meer, tnimeildiene steu-
nend voort, totdat zij' met een. ontroerend gesteun 
ter aarde vielen. 

(Wordt vervolgd). 
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Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 
Vertaald uit het Deitsch door J. H. KUYPER. 
20) 

„Vergeef mij, ik was onrechtvaardig in mijn oor-
deel. Soms verbeeld ik mij, dat ik de eenige ben, die 
tracht het hoogste en beste te bereiken. Maar -vielen 
doen het met mij, zonder dat ik het weet Wij, kun-
stenaane, vergeten zoo licht terwille van onze, kunst 
het eigenlijke leven. 

Ja, het moet een moeilijk, teleurstellend en on-
dankbaar werk zijn in onzen tijd het beroep van 
geneesheer uit te oefenen." 
,,Dat zal het altijd in alle tijden zijn," meende 

Dr. Berthold°, en met onverstoorbare kalmte haalde 
hij: een klein flescbje te voorschijn en verzocht 
Michel Angelo eenige droppels van den inhoud te 
nemen. 

»Bet is volkomen waar, dat wij het leven niet 
eeuwig kunnen laten voortduren, maar wij zijn "wel 
in staat menschen heen te helpen door uren van 
zwakte en ingezonkenheid." 

Het fleschje bevatte een middel van een eigen-
aardigen, maar goeden smaak en van verwonderlijk 
snelle werking. 

Michel Angelo voelde zijn krachten terugiceeren 
en zijn bloed weer sneller door de aderen stroomen. 

,,Gij zijt grootmoedig!" zeide hij, den geneesheer 
dankbaar aanziend. 

„Grootmoedig, Meester? Meent ,gij, dat ik zoo wei-
nig begrip heb van uwe beteekenis, dat ik niet mij 
zelf den grootsten dienst bewijzen zou door u te 
helpen en nieuwe kracht te verleenen?" 

net middel van Dr. Bartholdo had zulk een blij-
vend: goede uitwerking, dat Michel Angelo den 
volgeladen dag weder aan zijn arbeid kon voortgaan. 

Die dagen, waarop hij niet larbeiden kon schenen 
hem altijd ondraaglijk en doelloos. Hij verveel tot de 
ergste zwaarmoedigheid en vertwijfelde aan het 
leven. : 

Maar heden scheen een gelukkige dag voror hem 
aan te breken.. 

Váor zijn geest was plotseling verrezen de ge- 
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stalte van den stervenden slaaf, dien hij, plaatsen 
wilde aan den voet van de graftombe van Julius II. 
De slaaf, wiens tragische schoonheid al de eeuwen 
door bewondering gewekt heeft 

Hij wilde juist op het perkament den Slaaf in 
teekening brengen, toen de deur van zijn werkplaats 
werd opengeworpen en een opgeschoten jongen bin-
nenstormde met den uitroep: 

»Meester Buonarotti, gij moet dadelijk komen! 
Uw broeder ligt op sterven, men zegt, dat hij 

de pest heeft." 
De bengel had dit hard uitgeeehreeuved met die 

gewichtig doenerij die onopgevoede en onbeschaafde 
menschen aan den dag leggen, als zij een bijzondere 
tijding te brengen hebben. 

Terwijl Michel Angelo, die juist met innige liefde 
aan dezen broeder verbonden was, zijn aandoening 
trachtte meester te worden, viel het oog van den 
knaap op het naakte standbeeld van „De Nacht", 
dat) in het midden van de werkplaats stond. 

Plotseling liep hij op het ,beeld toe, spuwde er 
rep, en riep: 

„Alle duivelen, een naakt vrouwenbeeld! Schaamt 
gij. u niet zoo iets te maken? En toch beweert men, 
dat ge een discipel zijt geweest van broeder Save-
!tavola!" 

Michel Angelo pakte den jongen beet en wierp 
hem de deur uit. 

Toen wischte hij gelaten het vuil weg van het 
vlekkelooze marmer Van zijn kunstwerk 

„0,..Sarvernarola," dacht hij; ,gij hebt iets groots 
gewild, maar iets klein bereikt. Treurige vruchten 
zijn uit het door u uitgestrooide zaad gerijpt. 0, 
Florenee, mijn areni, vernederd Florence!" 

Toen Michel Angelo met snellen pas door de 
straten liep om zijn broeder in zijn laatste uren bij 
te staan, stuitte hij; plotseling op een oploop van 
mensehen uit de heffe des volks, die een vermoor-
den maa op een draagbaar droegen. 

Knapen in lompen gehuld, volgden dezen optocht. 
en wierpen steenern en rotte appelen naar den dooide. 

Tevergeefs trachtten eenige leden van de vrome 
broederschap „Misericordia" den doode te bescher-
men en weg te dragen. 

Leelijke, gemeene wijven stietten rauwe vloeken 
en verwenschingen uit. 

De lucht was vol van vloeken en geleijecle Op 
de gezichten van deze mensehen, die door elkander 
drongen en woelden, lag een ,witdruklehig van dier-
lijke domheid en bestiale wreedheid. 

Het lijk op de baar was 'vreeselijk om aan te zien. 
Die kleereis had men den doode van het lijf ge-

scheurd en bloed vloeide nog uit de gapende wonden 
in de hneede borst. De armen stondien met gekromde 
vingers overeind, alsof de stervende zich tot het 
uitwiste vee-weeral had, en nu als in aanklacht de 
handen ophief. 

Daar ontwaakte in Michel Angelo de anatoom', 
die beeldhouwer en de vreeselijke omgeving verge-
tend, trad hij naderbij een een blik te werpen op 
de krampachtig saamgetrcdcken spieren en de ge-
spannen ledematen. 

Maar door ontzetting aangegrepen, deinsde hij 
achteruit. In het bleeike, met geronnen bloed bevlek-
te gelaat, dat slap bungelde over de stangen der 
lijkbaar, herkende Michel Angelo, Dee Berthold° —
den geneesheer. 

„Wat as dat? Wat doet ge? Wie heeft dezen man 
vermoord?" vroeg Michel Angelo aan den slager 
met zijn grove knokkels en kimme belenen, die, in 
zijn wit met bkedbeviekt voorschot, als rad-
draaier, al vloekend en (bedreigingen uitstoottend, 
aan het hoofd van den optocht liep. 

„Dat vervloekte kreng hebben wij afgemaakt, om-
dat hij' mijn Samba met pest heeft ingeënt. De 
geneesheeren zijn 't, die den zwarten dood in de stad 
gebracht hebben. Als wij er een vinden slaan wij 
hem dood als een schurftigen hond!" 

Dreigend zwaaide hij niet zijn groot slagersins 
door de lucht. Gillend en schreeuwend trek de 
bende verder. 

Michel Angelo bleef verplet staan. Riad hij dit  

vreeselijke gedroornd of had hij het doorleefd? Hoe 
snel, hoe vreeselijk snel had dit noodlot zich over 
Bartholclo voltrokken. 

„Welk een heksenketel is de tijd waarin 4 
leven!" dacht hij en liep snel voort, maar vond bij 
aankomst zijn lievelingsbroeder reeds overleden. 

Een uur later trad Michel Angelo met diep Ere-
bogen hoofd de wijde boogruimten van den Dom 
binnen. Bij God zocht hij troost en rust als net 
leven in al zijn raadselen en verschrikking op hem 
aanstormde. 

Michel Angelo bracht een elapeloozen nacht door 
Blij, gevoelde zich onrustig en koortsig en eerst teg 
den morgen kon hij gedurende eenige uren ruste 
Maar deze enkele uren van sluimering waren vol-
doende geweest om de krachten van zijn scheppend 
genie weer te vernieuwen. 

Met idie voorliefde welke de kunst heeft 
scherpe tegenstellingen, bracht zij uit den rh 
van smart en verschrikking een lied der hope 
der vreugde te voorschijn. 

Toen Michel Angelo ontwaakte, zag hij els i 
een visioen voor zich de gestalte van den Morg 
stond. Lang had zijn ziel tevergeefs geworsteld o 
haar tot aanzijn te roepen. 

Toen vergat hij, het stervende Florence, zijn 
sterven broeder en het gruwelijk uiteinde van ' 
geneesheer. 

En al de onvolledige schetsen van den Marge 
stond, die hij vroeger op het papier had 
woepene al de begonnen modellen vereenigden zi 
tot een levend beeld van volkomen schoonheid. 
Morgenstond, misschien de schoonste gestalte, ' 
Michel Angelo ooit heeft in beeld gebracht, was 
zijn geest geboren zonder .dat hij bewust was van 
wijze waarop dit wonder geschied was. Hij zag ha 
voor zich, de jeugdige, krachtige, peesachtige 1 
maten, nog half bevangen in den slaap, zag hoe 
haar ontwakend zwaarmoedig schoon gelaat naar 
licht wendde, en hoe zij, half verblind door de ee 
zennestralen, trachtte haar gelaat met haar sl ' 
te bedekken. Zinnebeeldeder ziel, die ontwakend 
den slaap 'des doods niet aanstonds de heiligheid() 
hemels en het helderechijnend licht der eeuwigh 
verdragen kan. 

De onwederstandelijke drang, de hartstocht 
het genie hadden Michel Angelo aangegrepen. 

En voordat de dag nog ten volle was aug& 
ken, stond hij reeds in de ,Saeristij van San Lo 
en dreef den beitel in het peesachtige, daar ger 
staande anammeclelok, ribt hij zelf in de s 
groeve van Carrera had' uitgezocht. 

Vergeten waren klimmende ouderdom en 
moeidheiel, nog stond hij op het toppunt zij 
(kracht en van zijn bijna :almachtigen wil. 

En terwijl hij zijt Morgenstond schiep, was 
vreugde zijn deel als zelden tevoren. 

(Woedt vervolgd). 
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Lezend Marijke. 

Altijd wil Marijke lezen, 
Als zij zit en als zij staat, 
Is zij boven of beneden, 
Zelfs als z' appels schillen gaat. 

Kijken naar haar werk, dat kan niet, 
Zij schilt dik en hakt maar toe, 
Zij vergeet haar kopje drinken, 
Denkt niet aan het woord van moe. 

Lief Marijke. eerst je werk doen, 
Opgewekt en flink, vol lust, 
Ben je klaar, dan mag je lezen, 
Eerst de arbeid, dan de rust. 

Het huisgezin van den Voortrekker. 
(Vervolg). 

iravid beeroefde aderlatingen, Miaria sloeg met 
allen en mokken naar de venijnige insecten, de 
jager gaf nog (oenige medicamenten. Het &Mate 
eichts eenige degen en de (paarden moesten in een 

warden begraven om niet ,als aas voor de hon-
eige gieren te dienen. De tsetsevlieg had voltooid 
wat de sp.ninkhanen begonnen waren. Molenaar bezat 
iele meer dan zijn gezin. 

,We moeten hiervandaan," besloot Molenaar. 
..Want het is een wonder dat de vlieg nog onze 

buffels en onze koe niet hebben aangevallen," 

VII. Olifantenjager. 

Weg! Doch waarheen? Zonder paarden, met 'n 
paar ossen met 'n ,enkele koe. 

Nog redeneerden de mannen over de mogelijk-
heid van een nieuwen trek, toen op de helling van 
hit dal een donkere. massa verscheen, Een olifant 
wtide naar het water, doch stond stil en stootte een 
Gp een trompet gelijkenden kreet uit. Aan de beek 
bevond zich al een ander dier, een rhinioceros, die 
vlug plaste in het water en knorrend floot. In, een 
pas ,zoo vlug als niemand dit van een olifant ver-
wachten zou, stormde de olifant de helling af en 
wierp zich op den rhinoceras. Een woest gevecht 
etbrandde in het water. De neushoorn moest wij-
kra al had hij den olifant ook' een geduchte .wond 
toegebracht. Hij vluchtte uit het water en vloog in 
het ikaunelhout. Met zijn snuit snoof de olifant het 
water op en besproeide daarmede zijn gehavend 
Ajfe  Het dier trilde van.. woede en Smal wist dat 
hit allargemaarlijkst zou zijn, indien het dier thees 
ten levend wezen zag. Toch moest hij ,geschoten wor-
den. Molenaar en Saul en Eduard wisten het. Op 
hun knieën, kropen zij door het struikgewas tot zij 

schietle:gte Lij den iolifant.gekomen waren, Een 
tope wond, door den neushoorn in het lichaam van 
ren olifant geschoten, gaapte .wreed en ;bloederig. 

Op het oogenbirile dat de jagers schieten wilden, 
vonk het dier den mensch. Hij hiel den kop op, drie 

atleten knalden,. de olifanten rolden om halverwege 
int oever. 

Saai en Eduard sprengen vooruit, doch Molenaar 
bleef niet gekruiste armen staan, zijn °ogen. gericht 
op de slagtanden van het kolossale dier. 

„Heit is Gods hand!" riep hij eensklaps. ,,Het is 
Gods hand!" 

,,Wat is Gods hand, veder?" vroeg Maria. Haar 
het weende vol droefheid over vaders tegenslagen, 
al den morgen bad zij voor hem in al die drukte  

en de smart, en zie nu gleed er een glans van hoop 
over zijn gebruind gezicht. 

(Hij sloeg mijn stevigen arm om het fijne meisjes-
lijfje heen. „Ziet gij die tanden, Maria? Ze zijn 
minstens twintig Pond waard." 

„Aan welen zullen wijl ze venkoopen in de ;wilder-
nis, vader? Hoeveel mijlen zitten wij hier van de 
bewoonde wereld?" 

,,We hoeven hier niet te blijven, kind. We gaan 
trekken. Niet twee, maar twintig tanden zullen wij 
buittmiaken Smul Waarschuwt de ivoorhandelaars 
wel. Zij zullen ons tegemoet komen om de tanden 
te halen." 
..,,Twintig tanden, dat zou tweehonderd pond zijn, 

vader." Maria sloeg de vochtige engen (dankend( ten 
hemel. 

Molenaar luisterde niet meer naar zijn dochter. 
Hij sprong als ontwaakt naar ,Satul en Eduard toe, 
die kim buit reeds bekeken. Saul wees Eduard hoe 
de slagtanden moesten worden weggehaald. 

't Duurde twee uur eer het prachtig ivoor in het 
bezit der jagers op dien grond lag, Toen begon het 
afhakken van het dier. Die malschte reepen zou-
den gedroogd warden tot voedsel. Saul plantte een 
aantal stokken vonksgewijis in den grond, legde er 
lange latten in en hing daaraan het stevige vleesch. 

,Rondom het vuur legden de mannen Zich 's avonds 
ter raste, doch te middernacht wiekten bloedgierige 
kreten van hyena's en jakhalzen de slapenden op. 
Dicht bijl (schitterden roode en groene .00ggin. Het 
hongerig gebroed was op het olifantenvleesch aan-
gevallen. 

in den wagen, Maria," gebood Molenaar 
zijn dochter. Maar het meisje stond reeds naast 
vader, een geweer in de hand., gereed om te vuren. 

De schoten knalden, het gebrul verminderde, doch 
niemand dacht meer aan slapen. In dien waden schijn 
van de( vlammen 'beraadslaagde Molenaar met de 
eijnei hoe zich tegen deze scherpe aanvallen te 
beveiligen. 

Een huis bouwen? Wat had men aan een huis, 
dat men weer spoedig verlaten moest? Want een 
olifantenjager leidt een trekkend leven en wat kon 
Molenaar anders beginnen? 

In den morgen vestigde de zendeling Molenaar's 
aandacht op de dikke, sterke takken van den 
nwana-boom, Hij herinnerde er aan, dat veel Hot-
tentotten in lammen wonen, planken van den wagen 
waren er toch en het dichte loof gaf voorloopig, wel 
beschutting genoeg in den nacht, wanneer vader ook 
de twee olifantsooren als een soort dak had beves-
tigd. itTilennesten kon men verwijderen en apen 
deden geien kwaad, wanneer je die niet aanvalt. 

Maria lachte een beetje weemoedig bij de ge-
dachte van in de boenen te moeten slapen, 0, wie 
wist er iets van hoe haar hart hunkerde naar het 
lieven van een beschaafd mensch, hoe zij verlangde 
een zuster, een moeder te bezitten. Wilde vader toch 
maar weerkeeren naar de mensdhenwereld! Dadelijik 
bestrafte zij' zich 'zelve over dit hartstochtelijk ver-
langen. Wat moest vader in vrijheid geboren, als 
eigen boer beginnen in de; kerkplaats? Knecht Wei' 
den? Een Boer een knecht! 't Was te mal om over 
te demken. Neen, dapper zou zij de mannen bijstaan, 
die (God haar gegeven had. Vader, Eduard, de twee 
trouwe huisvrienden Saai en David. 

Het dal scheen een gunstig oord voor de olifan-
tenjacht te zijn; ETlet water van de beek lokte de 
dorstige dieren en zoodoende verliepen de dagen 
vlug en vol spanning. Molenaar 'had door middel 
van staken een soort terras om de eigenaardige 
boomwening opgesteld, zoodoende kon Maria in de 
hoogte zelfs een vuurtje branden om de spijzen te 
koken. 

Reeds aeht olifaintstanden lagen als buit onder 
den nwanaboiom. Plan na plan ontwierpen de koene 
ruiters cm dezen ivoarschat voor geld of waren in-
geruild te krijgen. Haal bood aan alleen naar de 
Oranjerivier te trekken, doch Molenaar wist dat 
hij den ervaren jager niet missen kon. Allen heen-
reizen? Maria's hart klopte van vreugde. 10, als 
vader dit doen wilde. 

Ja, vader wilde wel, doch dan Moest hij nog meer 
tanden bemachtigen. Anders zou het immers niet de 
moeite waard zijn. Hoe moest het zonder paarden? 

iMiijmeriand stond Maria op een vroegen morgen 
van haar hooge standplaats over de verre ruimte 
te kijken. Vader toog met Eduard en Saul op de 
jacht. David ibergde het gedroogde olifantenvileesch 
in den wagen, de tocht naar -de Oranjerivier zou 
door klipachtige, • oneruichtbare Streken gaan, .dus 
moest er voorraad worden gemaakt. 

In het boschijie achter' Manna; speelden apen en 
kwinkeleerden de vogeltjes, Zij,. op het randje, kon 
de karro tot den hor zon overzien. 

Hoorde Maria slechts apengemurmel en vogelge- 

kweel? Tref -haar niet het geluid van hondenge-
blaf. Welneen, 't kon immers niet.  ,En toch, het 
geblaf bleef sterker worden en voor, zij zich goed 
rekenschap gaf van wat dit beduiddie, zag zij Snob, 
dien jachthoed, dien zij meenden dat den dood in 
de kano gevonden had, van den heuvelrand ren-
nen en toeholten op den nwanaboom, waarin Maria's 
huis stond. 

Nog meer verbazing, de reuzengestalte van Go-
liath teek,ende zich af tegen de heldere lucht, ginds 
boven op het kopje en aan zijn hand stond een 

.Een meisje  een meisje! 
Ook David de zendeling kreeg de nieuw aangeko-

menen daidielijk in het oog. Vlug klom Maria uit 
den boom over het zeilen trapladdertje. Zou Goliath 
haar verloren zusje gevonden hebben? 

Een meisje, een melde! Maar wat was dat kleine 
meisje moe en wat deed zij, schuw. Angstig drong 
het kind zich tegen iGoliath aan: „Ik wil naar veder, 
naar vader!" huilde zij. 

Maria trok het mensje' naar zich toe en streelde 
hare verwarde haren, „0 Goliath, hoe heli je ons ge-
vonden en hoe kom je aan dit kind?" vroeg zij 
opgewonden. 

„Geef ons eerst eten en drinken," smeekte Go-
liath, „we hebben sprinkhanen en. mieren en wor-
tels gegeten om in het leven te blijven," 

Nu eerst zag Maria hoe uitgeput èn Meisje èn: 
man :èn hond waren. De hond die om haar heen sprong,. 
ofschoon hij telkens omtolde van vermoeidheid. 

Nog zaten zijl aan hun maal, het kind dicht tegen 
Maria aan, toen de drie mannen terugkeerden van 
een veuchteloove jacht. Molenaar's oog stond don-
ker, doch er flikkeede een licht in, terwijl hij; Go-
liath ontdekte en het meisje. 

„Mijn kind, Mijn kind! Goliath, hebt ge mijn 
dochtertje gevonden? 0, dat is mijn Leentje!" Hij 
wilde 't meisje liefkoozen, doch zij week snel terug. 

„;IJ bent mijn vader niet!" kreet zij. ,,Die booze 
man heeft mij van' vader weggeroofd." 

VIII Goliath terug. 
Het had lang geduurd eer het meisje in Maria's 

arm in slaap gevallen was, doch nu haar adem-
haling zoo rustig en kalm werd, schikten de ande-
ren zich om haar en Mianda heen, om aan te hoorgin 
wat Goliath te vertellen had. Dan vroeg de een 
iets en dan de andere. Het verhaal kwam onsamen-
hangend en verward naar voren. Toch wisten Moile-
naar en de zijnen eindelijk het volgende: 

De oorlogsgeruchten waren geen leugen. Integen-
deel. De Boschjesmannen dreven roovend en moor-
dend de kudden der, in diepe eenzaamheid wonende, 
boeren weg en de boeren vormden benden die de 
grensbezittingen beschermen wilden en de -moorde-
naars wreken. 

'Telkens kwam het tot hevige botsingen tussehen 
boeren en inlanders, zoodat de Engelsche regeering 
wel ingrijpen zou. 

„Inga ijpen door annerreeren," bromde Molenaar in 
zijn 'baard. kennen de Engelschen wel." 

eik ben ook bij: die vreemde nederzetting geweest, 
baas. Daar woont een blanke te midden' van zwar- . 
ten, het is een toovercaar en Truitje is zijn doch-
tertje. Ik heb haar weggehaald, (baas. Ik dacht dat 
zij ons Leentje was. Misar zij is het kind van den 
toovenaar en heeft nog een broer en zuster," 

'Nu vertelde Goliath welk een ontzettende moeite 
het hem had gekost dat kind machtig te werden. 

De toovenaar reed (deer het bosch op een wagen, 
door twaalf ossen getrokken. Een man met een 
buis van slangenvel aan en een rooiden broek. Hij 
zat tusschen een aap en dit meisje in. Saul had 
Goliath ven het gevonden kruisje verteld en Go-
liath bevolen om het kind, dat zeker in het geheim-
zinnige dal woonde, met list of geweld te roovee. 

(Wordt vervolgd). 
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De. bestolene: ,,Wilt u alstublieft die dingen ook 
meenamen, anders lachen ze me morgen allemaal 
uirt." 

(Lendon Opinieas). L. 

Dokter: „En is die flesoh medicijn die ik u voor 
uw zoontje gegeven heb, nu al op? En ik heb u 
nog wel gezegd dat hij om de vier uur slechts eën 
thesepel vol mocht hebben." 

Jonge moeder: ,,Ja , maar mijn man en ik 
en de kindermeid moesten ook allemaal een thee-
lepel vol nemen voordat hij te bewegen was het 
te doen." 

(Punch.) 

252 DE STER All 

Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 

Vertaald uit het Dunsel' door J. H. KUYPER. 

21) 

In zijn arbeid wendde zijn geest zich af van al 
wat hem naar beneden trok, en wendde zich naar 
het licht, de hoop, het leven toe  en deze ver. 
heven stemming deelde zich mede aan de gestalte, 
die hij: schiep, en maakte haar tot een wonder-
schoon sytmlbool van alles, wat in des menschen 
ziel streeft naar :schoonheid, voleinding, leven .en 
eenheid, van alles wat uit diepe donkerheid wacht 
op het licht van den morgen. 

Het beeld van De Nacht was voor het eerst in 
Filo/erom onthuld geworden. 

De vrijheid der inwoners van Florence was ge-
dood, maar haar kunstzin had men niet verm.ocht 
te dooden. 

in geluilakiger tijden maalctlm oud en jong, 
arm en rijk, geleende en ongeletterde zich op om 
De Nacht van den groeten Mdchiel Angelo te gaan 
begroeten. 

Men stond stond van bewondering. Men was ont-
roeed door de olies te boven) gaande grootheid van 
het Ikunstwenk en was trotsch op den genialen 
zoon van Flonenee. 

Mlaar Michel Angelo was reeds weder terug-
gevallen in eten zijner zwaarmoedige buien en kon 
zich niet over zijn noem verblijden, 

De dood van Floretnee's vrijhei'd liet hem geen 
rust, en hij,  verheelde zijn toorn niet. 

lOp een sta-al:enden lengtemorgen vond de meester 
zijn kunstwerk, gelijk bijna lederen dag, onder 
bloemen en gedichten schier bedolven. En onder 
deze gedichten was er één, vervaardigd door een, der 
Stworzi's, dat zijn toorn tot uiting bracht. 
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De nacht, die gij hier zoo schoon in slaap ver- 
zonken ziet, 

Is van marmer, maar- een engel 1) gaf hem leven. 
Rijn  slaapt en dus leeft hij,. Gelooft gij 't niet? 
Wek hem slechts! Hij zal u antwoord geven. 

Dit gedicht cis onsterfelijk geworden door het 
antwoord, dat Michel Angelo 'daarbij schreef. 

naast de perkamentedmook een tweede, 
waarop de beroemde regelen stonden: 

Hert is goed, dat ik slape en van marmer ben! 
Daar smaad' en onheil mijn vaderland troffen. 
Niet kien, niet hoeren is mij groot gewin; 
Daarom, speeekt zacht en laat mij slapen. 

„Dit is het brullen van een ;geketenden leeuw," 
zeilde Vittoria; Colonna, toen deze vier regelen haar 
onder idle, wogen kwamen. 

„,Er is isieeldsi één man in Italië die waarlijk een 
vrij man is, en dit is Michel Angelo," voegde zij 
er aan toe, 

„Ik geloof, dat geen macht ter wereld hem zou 
kunnen bewegen anders te spreken dan hij denkt. 

Ik heb altijd die onbevreesden liefgehad," voegde 
zij er met een zucht aan toe. 

IX. 

Fiera-ante d'Avalos had voor Keizer Karel V den 
slag bij Previa gewonnen. • 

Bloedend uit drie wonden had hij, waar men 
handgemeen was, midden in den strijd gestaan, ter-
wijl op het slagveld voor zijn °ogen de bloem van 
den Fran,sehen adel sneuvelde: Ina Teemouille, La 
Felice, Saint Pol, de Foix era Bonnivet. 

Franz I en zijn overgebleven bevelhebbers wa-
ren krijgsgevangen gemaakt. 

Ferrante's roem, zijn triomf en de buit, dien hij 
behaald, had, waren zonder wederga. 

In dien tijd schreef Karel V, de trotsche heer-
seher der wereld, van uit Madrid een brief aan 
Virttcrria Colooma om haar geluk te wenschen met 
de 'roemrijke overwinning van haar gemaal! 

eDocoduchte en geliefde Bloectvierwante," schreef 
hij, in zijn eerste opwelling van 'vreugde! 

0Toen ons het bericht bereikte van de ,geoiate en 
gedenkweardrigie overwinning, die de hooge God ons 
in Zijn genade heeft, idolen behalen op die Galliërs 
in Lorrbandije

' 
 was uw naam op het nauwst ver-

bonden met eleze heuglijke tijding. 
Daartoe droeg bij', dat Francesco Gatten i, de za ak-

gelastigd$e van uw gemaal, den markies van Peseara, 
drie ons uit uw naam. gelukwensehte, dien naam 
als een goed voorteeken onder mijn aandacht 
bracht. 

In dit met recht, daar gij uit een geslacht ge-
sproten zijt, en tot een familie behoort, die ons en 
onzen voorvaderen ten allen tijde buitengewone dien-
sten bewezen heeft, en bovendien verbonden wijt aan 
een gemaal, aan wiens dappebeid, keijgewetansehaei 
en gelukkig beleid wij grootendeels deze overwin-
ning te danken hebben. 

'Met recht wenseht ook Vittoria ons 'geluid naset 
deze overwitming, die voor ons een bron van roem 
era eer is, afgezien nog van het loon, dat niet zoo 
groot kaal zijn of die markies van Peseara zou dit 
van onze dankbaarheid zowel als van onze mild-
heid mogen verwachten, 

Wij steilen de betuiging uwer aanhankelijkheid 
op hoogei; prijs, en achten, dat gij deelt in de ver-
dieneten van uw (gemaal, waarvoor wij u naar be-
hoeren huldie betuigen." 

Mom Vittoria, op baar slot te Ischia, dezen brief 

1) Angelo = engel.  

vol huldebetuigingen van den Keizer ontving rro 
las, speelde er een half weemoedige, half ironiele 
glimlach om haar mond. 

Karel V had de door hem genoemde mildheid met 
in practijk gebracht. 

De soldij voor de 'soldaten bleef uit, en de mar 
kies van Pescara en zijn gemalin bevonden deh in 
de grootste zongen en geldvezrlegentheid door de om 
kosten aan dien oorlog en aan de belegering ver. 
bonden. Zij waren genoodzaakt geworden hunne 
bezittingen te verkoopen om aan de dringendee 
eischen van deze moeilijke omstandighedren te vol. 
do:en. 

Uit haar antwoord aan Keizer Karel V, dat de ;e 
schiedenis voor ons bewaard heeft, schemert onder 
alle hoorfsche waardeering en volmaakten vorm de 
teleurstelling door, over het achterwege blijven van 
de beloofde mildheid van den keizer. 

„De oprechte en trouwe aanhankelijkheid val 
mijn gemaal, evenals van mijn geheele huis, is di 
groot, dat zij de genadige waardeering van Uwe 
Majesteit niet onwaardig is. De toegezegde bete 
ning zie ik gaarne tegemoet als een erkenning deze 
aanhankelijkheid, niet uit hebzucht die mij ven et 
is, terwijl uwe dankbaarheid

, 
 en mildhr3id ,..;eeds 

lede en billijken wenseh voorkomen heeft. 
Ook weet ik niet wat meer waarde heeft: loon te 

ontvangen van een zoo groot vorst of de ron te 
genieten, dat hij erkent dit loon schuldig te zijn.' 

Toen Vittoria domen brief schreef, was haar ha 
reeds vervuld van een soniber voorgevoel. 
"-laar gemaal had juist een zware ziekte doe 

staan. Men noemde als oorzaak 'een hem heimelij 
toegediend vergif. Sommigen zeiden, dat de broeder 
van Prancesca ,Savelli (die door zijn schuld v 
het leven' beroofd had) hem dit had toegediend b' 
het eten van perzikken, Anderen echter vertelde 
dat zijn politieke tegenstanders hem uit den er 
hadden willen ruimen. Vergiftigingen waren iel 
tijd in Italië aan de orde van den dag. 

Een politieke moord, hetzij deze in het open 
of in het geheim geschiedde, was een zeer vergeef 
lijke zonde voor de gewetenloos hun doel najagen 
mannen uit den Renaissance-tijd, ja zelfs een 
natuurlijke en begrijpelijke handeling, die nier 
meer ~zette. 

Dit moeten wij wel in het oog houden, als 
de, ons koud en kil aandoende, conventioreele bri 
ven van Vittoria lezen. 

De tijd, waarin zij leefde, eischte voor iedere 
die in het publieke leven stond, een stalen zei 
bdheersching. 

(Wordt vervolgd). 
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Slordige Willy 

DE STER 26B 

Willy is een klein brutaaltje 
Zij doet liefst haar eigen zin, 
Komt heel vaak met vuile handen, 
Slordig hoofd de kamer in. 
Moe zegt- „Wil, ga handen wasschen", 
Koppig houdt zij ze op den rug. 

Het huisgezin van den Voortrekker. 
(Vervolg).  

Terwijl die wagen den heuvel afrende loste ;Goliath 
een schot. Een buffel viel dood neer en de anderen 
rolden er over heen, met den wagen. Voerman, 
kind en aap sloegen van den bok en eer Goliath zelf 
geed wist wat ; hij gedaan had, vluchtte 
hij met het gillende kind het Bosch 
in. Hij stopte een kluwen boombladeren in haar 
mond con het schreien te beletten. Uren ver had 
Goliath het kind rvoortgedragen op zijn - sterke 
elouders, handjes en voetjes vastgebonden. 

De barre tocht had- dagen geduurd, -  Niet spoedig -
schikte Truitje zich in haar let; 

Indien zij gedurfd had zou zij weggeloopen zijn, 
baas, maar zij Weet te goed wat de wildernis is, 
Zij jammerde om vader, om haar -broer en musje 
en Snip. ;Onderweg hadden wij' gezien welke ver-
woestingen de eprinkhanen hebben 'aangericht. Hoe 
dichter wij de oude .kraal -naderden, des te erger 
zag het er uit. De velden als afgemaaid de afge-
knaagdebeenderen bewezen hoe de roofdieren had-
den hutisgeheutdlen. 

Goliath had verschrikt stilgestaan toon hij ge-
waar werd dat het huis van zijn hees zoo vervallen 
was en de schuren ledig. Hij; begreep dat de sprink-
hanen zijn meester 'verdreven hadden en besloot 
toch maar in de oude kraal te overnachten, Bij het 
binnentreden van de voorraadschuur trof een zacht 
gekreun zijn oor, het was Snek, de oude jachthond, 
die hem tegemoet hinkte: Het dier zag er (mager 
en triek uit, blijkbaar hevig gewond in een gevecht 
niet een roofdier, had hij zich naar de schuur ge-
sleept. 

Vol blijdschap wies Goliath de wonden van het 
dier en ornewiachteldle de poolen met geneeskrachtige 
blardlexen, Daar Goliath zich met het uitgeputte kind 
en den zeer kreupelen hond niet dadelijk op weg 
kon begeven, had hij ;eenigen tijd in de verlaten 
kraal gewoond. De ;plantengroei -begon alweer, de 
welige Afrikaansche grond was vruchtbaar genoeg. 
Doch zoodra de hond weer tamelijk loopen kon had 
Goliath zich met het kind op weg begeven in . de 
vaste overtuiging, dat het instinct van den hond 
hein tot evegwijeer zou dienen. 

Snob had zijn plicht gedaan, Uren lang moest de 
sterke kaffer het meisje op dé armen dragen om 
het dier bij te houden en zoo zat hij; nu bij de kleine 
kolonie op den Nevanaboone, verlangend om te hopren 
hoe zijn baas in dit oord Verzeild raakte en welke 
rampen hem zoo hadden verarmd.  

Moeder wijst haar vast en ernstig, 
Naar haar kamertje terug. 
'k Zal je boterhammen snijden, 
En je chocolaad staat klaar, 
Maar ik wil geen dochter hebben, 
Met zulk warrig slordig haar. 

Terwijl Maria en Eduard en David en Saul beur-
telings den trouwen kaffer hun wedervaren vertelden 
zat Molenaar stil en zwijgend in het vuur te kijken. 
gij dacht aan het schrikkelijk <verlies van zijn vrouw, 
twaalf jaar geleden cm ,oambineeride de feiten, 

Toen had Goliath een blanke tussehen de duivels 
zien staan. Zou de blanke zijn kinderen hebben ge-
roofd? 

„Gokiath!"-  riep hij; opeens. ,,Leek die blanke, die 
jij gezien ihdb toen de vreurve vermoord werd op den 
vader van Truitje?" 

Goliaths ocgen lichtten. Dat zoo iets hem niet 
in de (gedachten was gekomen? Het kon dezelfde 
wezen. IVIlatar neen, die blanke droeg geen buis van 
slangenvellen; geen enoden -beo& 

En tura: Molenaar veelde in zijn hart dat het 
raadsel van dé verdwijetng zijner kinderen stond 
opgelost te worden. ;Min kijkjes had hij nooit ge-
vonden; de kinderen moesten ontvoerd zijn. 

elk wil heen naar die nederzetting," speek hij 
beslist en zijn pogen fonkelden van wil en kracht. 
„Wij; brengen dat kind' terug en zoeken de onze!" 

„Wij; gaan allen met u," sprak ,Saul vastbesloten, 
(Marie's hart sloeg van blijdschap en Eduard 

sprong op, drUk gebarend met nemen en beenei. „0„ 
vader, o, vader, laten wij dien tocht ondernemen." 

Den tocht ondernemen. Ja, het was makkelijk 
besloten! Doch was het -niet te dwaas om over te 
spreken? Zonder paarden? Paarden. Wat had Mo-
lenaar niet 'MOT - paarden willen geven, Met deze 
paar olifantstanden zou hij' ,die niet te duur betaald 
achten. Zelfs de olifantenjacht, waarvan Molenaar 
zich zoo veel had votorgestiekl, lokte slecht door" het 
gemis aan paarden. Wat hielp het of zij allen goede 
sehuttere waren? '111 Enkel schot deerde de dikhui-
den niet, Wie kon een -troep olifanten volgen dwars 
door de elitchtbegnoeide Wildernissen? 

Nog bespraken de mannen de moeilijkheden, teen 
in de verte aan het kleine 'meer een troepje vlugge 
dieren verscheen, dat gretig zijn dorst leste aan het 
heldere (bronwater. Zij behoorden tot een soort ze-
bra's, quaglga's (genoemd. 

Tot me 'toe had het gezin van Molenaar deze 
dieren rustig laten loopen. Zijt wisten dat het gele, 
olieachtige vleesch niet deugt tot 'voeding en dat 
hun huid van zeer ;geringe waarde is. 

»Nut echter -rees een plan op in het heldere brein 
van den bieere; f;Zetuden wij die beestjes kunnen van-
gen en deeSseeren?" vroeg hij; Saul den jager, 

,,Biet labiaten van een quagga- komt me volstrekt 
niet onmogelijk voor," antworeolde Slaat 

Maar hoe zullen 'wijt er genoeg vangen?" opperde 
Eduard. 

eleicht wonden, niet doodelijkl, ,b v. in het bovenste 
gedeelte van den hals. Dan verplegen en tegelijker- 
tijd dresseeren: De moed is dan bij' de meeste dieren 
gebeoken." 

Edhard vond deze methode wreed, ,,Kan 't niet 
met strikken?" vroeg hij. ,En hoeveel kruit en lood 
kost dat. Want We schieten zeker vaak mis onder 
die vlugge rakkers." , 

,,Ik ben voor gewone kuilen," oordeelde Molenaar. 
„We beginnen diadelijk, menchen," 

Vrij spoedig lagen. de kuilen gegraven' en piet 
dichte lood-takken. overdekt. De mannen hadden 
zwaar gearbeid, want de uitgegraven aarde moest 
verwijderd **orden en de grond overvloedig met 
gras en boomtakken ~cid opdat de slimme 
qualtege's den val niet opmerken zouden. 

De zon begon reeds onder te gaan, eer de mannen 
zich rust gunden om te eten van het voedsel in dien 
tijd door Maria bereid. 

(Het kind sliep nog, uitgeput door. zware verran,oeise-
nis. Zelve had Maria het meisje naar boven gedra-
gen in het hutje tussehen de takken. 

Onder het nuttigen van het avondmaal voelden 
allen dat er weer een nieuwe periode in hun zwer-
versleven ;aanbrak. Indien de vangst en de dressuur 
der vhegge dieren hikten ,o ja, dan zouden zij op-
trekken naar (de vallei, waar ieder meende dat de,  
verloren kinderen waren, . 

Met het oog vol ernst las. Molenaar in de Heilige 
Schrift voor dij slapen gingen. ;Het Boek der boe- 
ken was in zijn bezit gebleven bij .ene ramp en 
verlies: 

,,Zoo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs; 
arbeiden deszellfs bouwlieden daaraan, Zoo de He-ere 
de stad niet btemanet, tevergeefs waakt de wach-
ter. Het is te vergeefs dat gijlieden vroeg opstaat, 
laat (opblijft, eet brood der smarten. Het is alzoo 
dat Hij het Zijnen kinderen als in den slaap geeft: 
Zie, cie kinderen zijn een enddeel des Heeren, de 
vracht des butiks is eene belooning. Gelijk de pijlen 
zijn in de hand eens helde, alzoo zijn de zonen der 
jeugd. 

Welgelukzalig is de man, die zijn pijlkoker met 
dezellee gevuld heeft; zij zullen niet beschaamd woe-
den als zij; met hunne vijanden spreken zullen in 
die poort." 

Amen, ;sprak Molenaar ernstig, Amen. In een 
-hartelijk gebed stortte de vader zijn bede uit. 0, 
Iffleere God, help ons de kinderen weer te vinden. 

(Wordt vervolgd). 

Grapjes. 
,Een klein geldstukje wit ww hand te laten ver-

dwijnen en in uw, schoen te laten terug vinden. 
Daartoe moet gij; vooraf een weinig roode was .vóór 
aan den nagel (van uw middelvinger vastkleven. 
Leg nu een klein stukje geld op uw vlakke hand, 
laat het iedereen zien, doe dan de hand snel toe, 
WO dat de nagel van den middelvinger vlak op het 
geldstukje drukt en er aan kleeft. Open nu snel de 
hand en houd de vingertoppen daarbij meer bene-
denwaarbs dan opwaarts uitgestrekt, dan weten de 
toeschoewers niet 'waar het geldstukje gebleven is. 
Nu laat gij, ai den schoen 'uittrekken waarin gij na-
tuurlijk vooraf even zulk een stuitje verborgen 
hardt, en zie gij hebt een tooverstuk verricht 

Dezer dagen kwamen twee meeren elkander op 
straat tegen. De een meende dat hij den ander 
kende en beide 

— Goeden morgen, mijnheer Bruin! 
— Goeden morgen, mijnheer Blaauw! 
—‹ lik hen mijnheer Blaauw niet, antwoordde de 

laatste. 
— En ik mijnheer Bruin niet, hernam de eerste. 
Beide heeren namen den hoed af en gingen voort, 
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De Duitache gans: ,,Je wou een ei hebben. Nou, 
daar ligt er een. Je kunt het ne.men en het ook 
laten liggen." 

Poincarré: ,,Noem je dart een ei? Dat noem ik een 
beleedigIng." 

Lord Curron: stem toe, het is wal wat er 
klein, maar het dier is dan toch beginmen met 
leggen." 

Piet (die een, pak slaag gaat krijgen, omdat hij 
het gezicht van zijn broertje als dat van een Rood-
huid heeft beschilderd): „Maar, moeder, hebt u dan 
geen zin voor humor?" 

(Punch.) 
Ialiaiaailllali 11 

(Punch.) 
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Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR N. HERBERT. 
Vertaald uit het Duitsch door J. H. KUYPER. 
22) 

Met een effen voorhoofd en een onbeweeglijke 
gelatenheid moest men het noodlat tegemoet gaan, 
als men er niet onder bezwijken, wilde. 

In deze rust der Antieken. was Vittoria opgevoed 
geworden. Het leven moest dapper geleefd worden, 
het noodlot aanvaard, hoezeer het hart ook daarbij 
leed. 

En al doorleefde de vorstin dagen van groote 
zong en angst, ,rij., die in hare naaste omgeving 
leefden, vernamen slechts woorden van bemoediging 
en. opwekking, 

De politieke toestand, inplaats van na de over-
winning van Pavia tot een oplossing te komen, werd 
steeds ingewikkelder. 

Onder leiding van den nieurwen Paus uit het huis 
van de Medicks, Clemens VII, <Instond een patrioti-
sche samenzwering tegen Karel V. Ferrante 
d'Avaflos werd in de geheimen betrokken. 

Het loon voor zijn afval van den Keizer zou de 
kroon van Napels zijn. 

In dien tijd schreef Vittoria aan haar gemaal 
deze woorden, die alleen genoeg zouden zijn om 
haar onsterfelijk te maken: 

aDe mensc'hen hebben geen g: noteren vijand, dan 
overmaat van geluk. Niet door groote rijkdom en 
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schoonklinkende titels, maar door adel van karak-
ter verkrijgt men de ware eer, die onbesmet op het 
nageslacht overgaat. Ik heb geen verlangen om de 
gemalin van een koning te worden, maar wel ben 
ik er trotsen op de gemalin te zijn van den groeten 
veldheer, die in den krijg door dapperheid, in 
vredestijd door voornaamheid van geest, de grootste 
koningen overwonnen heeft." 

Ferrante d' Avalos hield zijn eed van trouw aan 
zijn ,keizerlijken heer en verried aan Karel V de 
plannen van de Italiaansch,e verbondenen. 

Zijn ridderlijke soldateneer hield hij als echte 
Srpanjaard boven alles hoog, 

De overwinnaar van Pavia, Ferrante, was Milaan 
binnengereden. De aan den keizer trouwe stad had 
hem met gejubel ontvangen. 

Vereenigingen, gilden en broederschappen waren 
hem met vaandels, sleutelen en de oude enblemen 
van de vrijheid, tegemoet gegaan, maar van het 
Kasteel ,daarboven, dreunde de kanonnen, die Leo-
nardo da Vinci eens in zijn jonge jaren voor hertog 
Mono gegoten had. Hertog Francesco Sforza, die 
een vriend was van de Fransehen en van de zelf-
standigheid van Italië, trotseerde daar boven de 
macht der. Spanjaarden. 

Vermoeid en bleek kwam Ferrante d'Avalos naar 
Milaan 

De laatste maanden hadden hem tot een oud 
maan gemaakt. Onrust, zielesttrijd en teleurstellingen 
hadden zijn kracht gebroken. 

,,,}Bert zwaard had de schede doorboord," zegt een 
zijner biografen. 

De gedachten van den grootten veldheer waren niet 
meer bij zijn taak,. een verstrooide en verdwaalde 
blik lag in zijn oogen. 

Hij begon zijn persoonlijk leven te overdenken, en 
vond daarin veel dat hem niet beviel. 

Acht hem reed Manco de nar. 
,Ook hier in het legen was zijn gewaad niet bellen 

versierd en aan een lange stang droeg hij een zak 
met gedroogde erwten dien hij heen en weer zwaai-
de, waardoor een wonderlijk, knerpend geluid ont-
stond. 

Eenige dagen geleden had hij zich een akelige 
grap verloofd, 

Hij' had zich blauwe vrouwenkleemen aangeschaft 
en een blonde pruik opgezet. Hij had zijn gezicht 
zwart-hlanw geverfd, zijne oogen verdraaid en was 
's nachts bij het onzekere schijnsel van een fakkel 
bij het bed van den koortsigen Fan-ante gekomen. 
, ,,Ik ben Francesco.. Savelli," had hij gefluisterd, 

,,irk ben gekomen om u aan te zeggen, dat gij ster-
ven moet. Heb berouw van uwe zonden." 

De hertog was overeind gevlogen had echter den 
nar niet herken.d, maar had wat hij zag voor een 
droom gehouden. Maar sindsdien was ,  Ferrante 
d'Avalos in zichzelf gekeerd en zwijgzaam. 

Een grootte onverschilligheid tegenover alles wat 
om hem gebeurde scheen over hem gekomen te zijn. 
Zijn oog zag mei een wezenlooze uitdrukking over 
de jubelende menigte heen. Toen hij in het, voor 
hem beStemde, paleis was aangekomen, ging hij 
dadelijk naar bed. ' 

voel snij krank, ik ga sterven, meldt dit mijne 
gemalin," zeidie hij,  en vroeg om een priester, 

Een stille, vrome Franciskaner monnik nam hem 
de biecht af. 

Het was een lange schuldbekentenis, maar hij was 
oprecht en verzweeg niets. 

„En al waren uwe zonden rood als bloed, door 
het lijden en de ontferming van Jezus Christus 
zult gij witter worden dan sneeuw," sprak de mon-
nik, uit wiens oog een arotsvast geloof sprak. 

Na die biecht wend Ferrante rustiger. Hij ver-
langde echter steeds inniger naar Vitttria. 

Men moest den ~n koerier na den anderen ai-
zenden om haar reis te bespoedigen. 

Met koortsig ongeduld wachtte hij en verlangde 
naar haar komst. Vlaai hane zachte, goeddoende te-, 
genwoordigheid verwachtte hij rust en troost. 

Zij, de altijd trouwe, altijd vergevende, wilde hij 
liever dan iemand anders aan zijn stevenesponie 
zien. 

Wat hij gedurende zijn leven nooit ten volle had 
begrepen, werd hem, nu de dood' naderde, duidelijk. 
Deze vrouw was als een engel naast hem door het 
leven gegaan en hij had haar in de beste en edelste 
dingen des levens bedrogen, 

X. 
Marco, de nar, zat gehurkt op den grond in het 

vertrek van Fermate, en. zette de stukken van het 
kostbare schaakspel op het schaakbord. Ferrante 
voelde zich iets beter en wilde met Marco zijn 
gewone schaakspel van Tederen avond spelen, 

Die nar luisterde tevens naar de beraadslagingen.  
der geneesheeren; dlie bezig waren een genezenden 
drank voor den ernstig kranke te bereiden uit kwik-
zilver en een poeder van fijngestampt hout van eer 
houtsoort, dat in de door .Christophorus Colurnbus 
ontdekte nieuwe wereld voor heilig en heilzaam 
gold. „Laten wij dit elixer door wat gesinolten goud' 
krachtiger maken," stelde een medicus uit &logt' 
voor. 

De gebaren van deze geleerde heeren in han 
lange, zwarte tabberds, hunne domnne, radelooze ge-' 
zichten, kwamen Marco zoo onzinnig voor, dat hI 
zich den buik vasthield van het lachen, 

„Misschien zou het dien hertog baten, wanneer 
wij hem het bloed van een pasgeboren kind in de 
aderen spoten," zeide juist een hunner. 

Of wanneer wij hem wikkelden in de huid eens 
nog levende koe." 

(Wordt vervolgd). 

KLEERMAKERIJ 

GRAVESTEIJN&V.D.POL 
VISCHSTEEG 8 - ROTTERDAM - TELEF.1483 

UITSLUITEND 

PRIMA ENGELSCHE STOFFEN 
COLBERT COSTUUM NAAR MAAT 

VANAF f 75.— 

SPECIALE AFDEELING 

DAMESKLEEDING NAAR MAAT cTAILOR MAD 
 VRAAGT ABONNEMENTSTARIEF 

rens
StrikeOut



ge» DE STER 275 

Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna 
lireevoort. 

Het huisgezin van den Voortrekker. 
(Vervolg). 

1X. De vader van Truitje. 

Achter die 'grijze zandvlakte, waar slechts wat 
struisvogels ;rondstapten, lag een smal dal, aan den 
voet van donkere rotsen. In het midden een helder 
meertje, omzoomd idioor groen welig gras, aan de 
rotseijden met mianosaboschjes en heide begroeid. 
In 't midden van een aocasiagroep stond een ruim 
van rotsbloildcen opgebouwd huis, met een flinke deur 
en behoorlijke vensters. Verderop hutten voor inboor-
liwien„ omheinde (plaatsen voor het vee. 

In het steile idal stond alleen een meisje, niet 
ouder dan veertien jaren, dromend naar het ge-
kweel der vogeltjes te luisteren, Een tamme gazelle, 
die zij tot het meertje gevoerd had, dronk gretig 
van het firissche water. 

Plots vliegen de vogeltjes wild op en fladderden 
i.rstig rond in hevige ontroering. 

Het meisje deinsde verschrikt achteruit, de kop 
vian een slamg hief zich op. Het kind hield onwrik-
baar het oog op haar vreeselijken vijand. Dat had 
zei van vader geleerd. Het ondier baad het echter op 
haar gazelle gemunt. Hij rolde zich op als een 
lei pel naar de gazelle, die haar echter met een 
vleg.gen sprong ontglipte, 

't Meisje gilde en haar (geschrei trok een fikschen 
j‘;ligien, die rechtuit kwam aandraven, onbewust 
van het gevaar, r.eclit op de slang aan. 

't; Kind stond sprakeloos, armen. en hemen he-
aind, om haar broeder te waarschuwen. Die jon- 
•ri holde er des te harder. door cp het zusje toe. 
Zes treden van het ondier verwijderd; brak haar 

angstkreet uit: ,,Terug, terug, een slang!" 
.Jan stolpte voort, de slang hief den kop op. Eén 

,eeonde, de giftige tanden zouden diep in het 
vleesch van den jongen hebben gebeten. De redder 
vloog reeds klapwiekend over hun hoofd: een groo-
te vogel, een secretaris, stortte zich op de :slang,. 

er:p hem zoo, dat wijn giftige be;k hem niet ra-
ken &Ion, vloog op en zette zich cp den rand van 
ie kale rots, sloeg met zijn bek de slang bewus-
teloos tegen den roterend. 

„Q Jan, o Jan," huilde het meisje. Dioch de 
j:-,negen, die nu eerst begreep in welk een ontzettend 
gevaar hij zoo .even verkeerd had, juichte: „Goed: 
'to. goed zoo. Kijk hfiji die vuile slang eens toe-
takelen. Pik maar op hoor. Goed zoio, goed zoo!" 

Het meisje klapte in de haaiden van blijdschap, 
Vader vertelde hen zooveel van de slangeneters. 
Zij wisten idazt de slang straks voor dood zou: neer-
vallen beneden aan den voet vaan de rots, waar de 
gierochtige vogel! haar verslinden zou. 

OP dit °ogenblik werd die deur van het igroote 
huis geopend .en, vertoonde zich een zonderling ge-
kleed persoon op den drempel. Hij droeg. een ronde 

een soort pantser van slangenhuiden. 'Op zijn 
hoofd een groote tulband, aan de voeten gele mo-
kassins van buffelleder.. 

»0, Knip!" riepen de kinderen tegelijk ,,o Knip, 
kijk eens! Een topera. en een secretaris!" 

Nog vertelden die twee, toen achter Knip een 
:leder Verscheen. Ook een blanke, doch op en top 
een heer, trots de kleeding, die eenvoudig en grof 
ras. De man trad het huis uit en liep op de kin-
deren toe. 

„God zij gesdanikt," stamelde hij, „Wat zou het 
zijn, indien ik na mijn Truitje ook jullie had moe-
ten missen" 

Hij streelde Leentje over het sluike blonde haar 
en legde de .andere hand op Jaco's schouder, 

„Mulder, wij zullen net '7,00 lang zoeken tot 
Truitje terug is!" riep Jan vurig. 

„Dat zullen wij," viel Knip in. 
De heer Hengel ' schudde droefgeestig het 

hoofd. „Lukas isi zooeven teruggekeerd, de tijding 
die hij meebracht is allesbehalve (beinoedigend. Kou-
moe-hol, wien toch weinig .ontglipt wat er dertig 
mijlen in den omtrek) gebeurt, verzekert ten stel-
ligste, dat de roovieri niemand, van het donkere ras 

geweest. iGok op de nederzetting aan de iOranje-
rivier wist men vaat niets. Maar men kam niet we-
ten. Het heele land komt in beweging; er is een 
Boerencommando georganiseerd om tegen die inboor-
:legen -op te treden. Het is schrikkelijk hoe de 
RosehjeSanannen .Kaffers en Hottentotten huis- 
honden, Het huis van Pieter Neef is totaal ver-
weest, de planden eni koeien zijn de pezen doorge-
sneden en de vrouw is in de vlammen omgekomen,  

Lulkas heeft ocik nog een vriend ontmoet: 
,Zendielizeg Janssen die bezocht in 't voorjaar Mo-

lenaar, een trekboer, diens plaats is door een sprink-
hanenzwerm verwoest. Dat moet een vrome man 
zijn, misschien weet die iets van ons Truitje," 

„Zon 't niet goed zijn, meester, wanneer ik op 
zoek toog naar Molenaar?" vroeg Knip opgewonden. 
,,Hij; woonde indertijd bij de Blauwe Bergen." 

„Het is het eenige wat ons nog overblijft, Knip. 
Rijd in 't voorbijgaan even beneden bij den' ouden 
~aqua aan en zeg waarheen gij gaat." 

Die vader der kinderen zweeg, even peinzend. Teen 
vervolgde hij: ,,De gevreesde toovenaar, die Kon-
mee-hoi, nu reeds twaalf jaar gevangen houdt, om-
dat hij zon- en anaansvercluisterinigen kan voorspel-
len, voor hun zieke en gewonde dieren geneesmid-
delen weet, kon nog niet eens zeggen, waar zijn 
arm geroofd kind is. 

De wijze man, tot wien Hottentotten en roofzuch-
tige Kaffers met hun ware of ingebeelde kwalen, 
komen, weet geen middel om zijn lieveling terug te 
krijgen." 

De sniert van den vader roerde  Knip. „0, meester, 
ik zou mijn, handen ;wel willen :afhakken en, mijn 
tong uitrukken uit spijt dat ik Truitje meegenomen 
heb op dien mengen naar Naimaque. zonder uwe toe-
stemirMng, te vragen. Maar Truitje wilde zoo graag." 

(Wordt vervolgd). 
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Wat vond ik het prettig, logeerend in Nijmegen, 
al die bekende pootjes van de Sterclubleden weer 
te zien. Ik ken jullie handschriften allemaal hoor 
en geloof maar gerust dat ik de achterblijvers mis. 

Heidekind had de vorige maal wel een beetje 
moeite met de raadsels, doch nu heeft zij ze. 

Klaproosje hoopt nog eens een prijs te krijgen. 
Nu dat komt wel, op zijn tijd. Zandruitertje gaat 
wel eens met zijn zusje fietsen. De kleine koopman 
gaf als oplossing voor II Ruiterpaard. 't Ie wel aar-
dig gevonden en kan eigenlijk best. Torenwachter 
vertelt dat in Rotterdam de straten hier en daar vol 
namen stonden voor de verkiezingen. Ja die ver-
kiezingen. In Nijmegen reden groote troepen jongens, 
leerlingen van het Canisius-College rond met gele 
vlaggetjes, voor een versierde auto. En 's avonds een 
optocht met roode vlaggen, van de S.D.A.P., die 
zooveel stemmen had gewonnen. Zangeresje is 
naar den theetuin geweest, zij trof geen mooi weer. 
Neen, 't is allerminst mooi weer geweest in Mei. 
Knabbelderat moet een uur loopen om naar school 
te komen. Zij krijgt een fiets, maar die moet nog in 
orde worden gemaakt. 

Ankie's zwarte hond, die Timor heet, kreeg 4 jonge 
hondjes, bruine. Zij had liever zwarte gehad, de 
diertjes zijn nog blind, echte Iersche setters. Er zijn 
nog 8 duiven, 3 witte muizen en er komen jonge 
konijnen. Een heele menagerie dus. 

Heikleutertje zou heel graag aan een teekenwed-
strijd meedoen. Teekenaar ook. Of ik met Hemel-
vaartsdag nog uit gewest ben. Dat zal ik je eens 
vertellen. Ik was in geen tijden naar de kerk ge-
weest, door ziekte, en wilde zoo graag. Daarom togen 
wij op stap, langzaam, want ik loop zoo moeilijk. 
Toen verdwaalden wij en kwamen tenslotte in het 
Nijmeegsche Hunnenpark terecht. Daar zaten wij een 
poosje lekker in het zonnetje en toen ging het met 
de tram terug. Wanneer ik den heuvel had kunnen 
beklimmen, zou ik eens naar boven zijn gegaan om 
op de plek te staan waar eens Claudius Civilis stond 
en de Betuwe overzag. (Hoe lang is dat geleden?) 

De vader van Den jongen smid is ook ziek ge-
weest en geopereerd. Gelukkig weer beter? En broertje 
ook? Tamboer 'is zoo begeesterd door het raadsel dat 
hij den schuilnaam Tamboer koos. Hij is ook aan 
het rijmen geslagen: 

Hij had lang geprobeerd, 
De uitkomst bleef glad verkeerd, 
Tenslotte kreeg ik beet, 
Het was de tamboer, ge weet, 
Dat hij vooraan bij 't leger moet staan, 
Om lustig op de trom te slaan. 

Nu die tamboer zal toch wel zwaar aan je hengel 
gehangen hebben broer. Nu Rosa haar naam en 
adres opgegeven heeft krijgt zij dezen keer den prijs. 
Geven jullie toch vooral naam en adres op. 

Buitenmeisje vertelt: Onze kloek had drie weken 
zitten broeden en toen is zij met acht kuikens uit't 
nest gegaan. Er lagen nog een paar eieren. In 't eene 
konden we nog een kuiken hooren piepen. Dat ei  

hebben we toe dadelijk uit 't nest genomen en warm 
gehouden. 's Middags is het kuikentje uitgekomen. 
Dat was zoo mooi.' Het pikte een gaatje in den dop 
en draaide dan een eindje rond. Dan pikte het kui-
kentje weer en dan draaide het weer rond. Net  zoo-
lang tot de dop uit elkaar viel. Eerst kon het niet 
goed loopen, maar het is nu even vlug als de anderen. 

Goede oplossingen kreeg ik verder van F. J. v. .D., 
Melissant. Welkom. Zoek je een schuilnaam? Grimal-
ken Zilverschoon, C. de B., Kruideniertje. 

ilededingstertje maakt ook een rijmpje: 

Wat niet wild is dat is tam, 
Toen ik langs een akker kwam, 
Waarop een boer aan 't ploegen was, 
Zag•ik de koeien in het gras, 
En toen ik het raadsel had gelezen, 
Dacht ik 't zal wel tamboer wezen. 

De bedoelde oplossingen waren: 
1. Wie naar school gaat zit niet. 
2. Tamboer. 

Prijswinners: 
HEIKLEUTERTJE te Baarle Nassau en ROSA te 

Rotterdam. 

Nieuwe Raadsels. 
1. Waar leest men in den Bijbel van spelende; 

kinderen? 
2. Wie ben ik: 

Hoog in de lucht, 
Nedergedaald, 
Opengespleten, 
't Hart er uit gehaald. 

Oplossingen worden ingewacht vó6r of op 28Juni 
aan bet adres van Tante Johanna, per adres Druk-
kerij „Libertas", Goudsche Singel 103-111, Rotterdam. 

Grapjes. 
Een jongen vroeg aan zijn moeder of hij een 

spionnetje mocht koopen. 
Toen zijn moeder vroeg waarom, antwoordde hij: 

»Dat kan ik zoo goed op school gebruiken, moeder, 
dan kan ik afkijken van die jongen die naast mij 
zit". Onkie. • 

Ue residentiepkultsen. Uit een in een kring ge-
plaatst gezelschap staat er een op en zegt: ,pik ben 
de keizer, koning of hertog — of wat hij wil, van: 
— hij noemt een land. —• Waar zal ik mijn resi-
dentie plaatsen?" — De naast hem zittende noemt 
hem dadelijk een letter uit het alfabet naar be-
lieven, en de theerscher noemt hierop even snel een 
oord, ~wel stad als dorp, hetwelk behoort tot het 
rijk, waarvan hij ;Ach opperhoofd heeft verklaard 
te zijn; maar dit mag niet de reeds bekende resi-
dentie van zulk een 'morst zijn. Behoort. de plaats, 
welke hij opnoemt, tot een ander rijk, zoo vallen 
allen hem in de rede met het geroep: een overwel-
diger! en jagen hem weg. 

Een iHollandsche burgerman ging zijn zoon te 
Parijs eens opzoeken. Toen hij daar kwam, gaf deze 
hem den raad zich wat beter te kleeden. Maar 
jongen lief, antwoordde de vader, mijn kleeren zit-
ten toch goed. 

— Dat is juist het gebrek er van, vader. In Pa-
rijs moet niets goed zitten. 'Zie maar eens; mijn 
hoed is te groot; mijn rok te kort; mijn overjas 
veel te lang en de mouwen van beiden te wijd; 
Mijn broek is te nauw; mijn laarzen en handschoe-
nen eveneens, en mijn stok veel te kort — terwijl 
ik een lorgnet voor mijn oogen draag, niettegen-
staande ik zeer goed zien kan. 

Fofo-Afelier NIESTADT 
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DE FLEEMSTER. 

(Punch.) 

Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 

276 DE STER 

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog•Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 
Vertaald hit het %Mach door J. H. KUYPER. 
23) 

Ferrante d'Avalos viel hen geërgerd in de rede: 
„Maar dat is ,eenvoudig verschnikleedijk! 0, welk 

een kwelling, om van louter domkoppen omgeven 
te zijn!" 

De oude astrolong der Pescanas zag de doktoren 
treurig aan 

„Het is alles tevergeefs! Hij moet sterven," fluis-
terde hij M'affloo toe, ,,Zijn ster is ondergegaan, ik 
kan haar spoor niet moer vinden!" 

Nadat de hertog de voor hem bereide drank ge-
nomen had, gevoelde hij zich wo ziek, dat het 
schaakspel niet kon doorgaan. 

Hij begon in zijra koorts te ijlen en was bang 
voor Frencesca Savelli. 

Marco sloop naar buiten. Hij had gehoopt meer 
plezier van zijn akelige grap te beleven. 

B# 
Het is gemakkelijk ji 

alle benoodigdheden.op het gebied van eg 

MEUBELEN EN KLEEDING a 
ij in termijnen te kunnen betalen, terwijl PI 
,z4 de prijzen niet hooger zijn dan á contant. ti 

UW ADRES HIERVOOR IS: •E 

fE  . N.V. v/h. CARL LOEB & Co. g 
- OPPERT 63, ROTTERDAM — #21 sa: 

Lizraiatizzaramarinzzatantaagazaamirian! 

Een groote onrust overviel hem en dreef hem 
naar bulten, 

In de straten van Milaan hing nog het late licht 
van den scheidenden 'zomerdag, en belichtte on-
barmhartig de verwoestingen der belegering. Inge-
storte en verbrande huizen, vertwijfelde, hongerige 
menschern, halfnaakte, verwaarloosde kinderen en 
brutale imedden, die met de soldaten schertsten. 
Tuissidthen dit alles bewogen zich snelgaande lijk-
stoeten. Die leden eenier zwartgekapte broederschap 
richtten hier en daar op de pleinen brandstapels op 
om beddegoed en lompen te verbranden. Hartver-
scheurend wieenen en gillen klonk uit de venster-
boze woningen. 

„Dat is die pest!" dacht Marco. 
Hem boezemde slechts één ding in Milaan belang 

in: het beaamde avondmaal van Leonardo de Vinci. 
Hij dacht: „misschien gelijkt het gelaat van den 
Christus van dit schilderij op het onvergetelijke ge-
laat, dat ik in Rome gezien 'heb." 

Nheit vluggen tred liep hij door de straten vaa 
Waan naar Santa Mier ia delle Gratie, het ,groote 
Daminekaner klooster, een prachtbouvowerk van 
Bramante, Maar Marco, de nar, had geen oog voor 
den prachtigen rondbouw met zijn schoone zuilen-
galerij, evenmin voor de fraaie versieringen van 
warm-mode terra eettlia. Zijn eenig doel was, voor-
dat de zon geheel was ondergegaan in de eetzaal 
van het klooster het Avondmaal van D.a Vinci te 
bezichtigen. Deze eetzaal was in een treurigen toe-
stand. 

Die Franschen hadden haar als paardenstal ge-
bruikt 

Nog staken de dikke ijzeren haken in de muren, 
waaraan zij hun paandentuigen opgehangen hadden, 
en overal was met het adbrokikelen van de kalk 
groote gedeelten uit het kunstwerk van Leonardo da 
Vinci gesprongen. 

De vocht en de uitwaseming van me_natch en dia: 
waren blijven hangen, en hadden het geheele mees-
terwerk van da Vinci met een dualne laag van 
schimmel overtogen, Als doom een dunnen grijzen 
nevel zag men de gestalten der jongeren heensche-
meren. 

En toch lag nog over het geheele tafereel de 
diepe ontroerende spanning, die in de gemoederen 
was teweeggebracht door het woord van den Zalig-
maken: 

,,Voorwaar, ik zeg u, dat een van u mij zal ver-
raden." 

Het akelige gezieht van een Judas, het teedere 
gelaat van den discipel, dien Jezus liefhad, en de 
verheven majesteit, uitgedrukt in de trekken van 
onzen Heiland; waren nog even duidelijk zichtbaar 
air op den dag toen zij geschilderd waren. 

Marc,) die nar, dacht aan de wonderschoone 
schets, vol zachtmoedigheid en goddelijke teedealeid, 
die eens zijn hart gemoerd had. Neen, daarvan had  

het gelaat van den Christus niets, het was ener-
giekar, krachtiger, maar ook meer van deze wereld,'( 
Het was niet „in den hemel gevonden", zcoals :lat 
andere. 

Een aude leekenbroeder strompelde binnen en 
ging naast Matree staan. 

vateeselijk, dat mooveel kunst te gronde moet 
gaan!" merkte de nar op, om iets te zeggen. 

De monnik wierp een veraahtelijiken blik op het 
schildmstuk, sloeg een kruis en zoude: 

„Hebt gij' nooit gehoord, goede heer, dat Leo-
nardo dia Vind, de schilder, een ongeloovige was? 
Ja, ja, hij was nog erger dan een heiden. Met heksen 
heeft hij zondigen omgang gehad, en met den duivel 
heeft hij een verdrag gesloten, opdat hij hem nou 
leerent vliegen! Hij geloefde niet in hetgeen hij 
schilderde en daarom moet het vergaan: Want Gods 
gerechtigheid wordt in' alles openbaar," 

,,Zoo warar als uw Laatste -woord is, zoo dwaas 
zijn uw eerste woorden," lachte de nar, ,,bovendien 
heb ik zo.oveel ongerechtigheid beleefd, dat ik het 
woord ,,gerechtigheid'" niet meer vertrouw." 
• Op dit oegedblik adel een straal van vuutranod, 

levenwekkend avondlicht op het hoofd van John• 
nes, en bezielde hen tot een levende gestalte. Ja, 
daar was de schier bovenaardsche verheerlijking en 
diepe deemoed, de liefde en teederheid, die alleen 
Leonardo dia Vinci wist te leggen in zijn werk, die 
zijn geheim was, en die geen kunstenaar op aarde 
na hem .croit heeft kunnen nadoen. 

,,Gij mengt zeggen en gelooven wat gij wilt, 
oanico mio," zeide de nar tot den leekenbroeder, die 
met zijn annoozel gezicht en zijn handen over zijn 
pij' igemouwen, naast hem stond. „Leonardo da Vinci 
is toch in den hemel geweest." 

„Wat zegt gij?" vroeg. de hardhoorende broeder. 
,,Ja, wat weet gijlieden van den hemel!" hoonde 

de navr. ,,Maaa wat zeg ik daar? Wij weten er allen 
al bitter weinig van." 

Toen Marco de schema donkere zuilengangen va 
die Sante, Maria &lie Grazie verlaten had, was het 
volksgewoel in de straten toegenomen. Uit de kroe-
gen klonk woest gezang, geverfde vrouwen drongen 
Ida brutaal op, hier en daar liep het op vechten 
uit als een soldaat zich aan een eerbaar meisje 
vergaeep. Op een der groote pleinen was het ge-
drang bijna levensgevaarlijk, 

lop de trappen van een kerk stond ,?en 
bleeke, magma Franciiskanermonnik, een boetpredi-
ker. Hij was aan verre zichtbaar bij het licht van 
een rookende toorts. 

Zijn bloede, bruine voeten waren afgesleten en 
doorgeloopen van het lange loopen over ruwe stee-
nen, zijn dorre, langbeenige handen, als die van 
een tg-eraarmte, staken uit zijn pij. Geweldige ernst 
vlamde en gloeide uit zijn diepliggende oogen. Zijn 
geheele voorlonen getuigde ven de strengste astma. 

Hij verkondigde het naderend oordeel. Zijn rauwe 
stem klank krijschend door die grauwe schemering, 
over de gebogen hoofden van vrouwen en kinderen., 

Blij begon met het latijnsche kerklied, dat akelig 
klonk als een begrafendsroffel. 

„Libera me. Dentine, de morte deterna, in (1;. 
illa tremenda, quundo Coeli movencli sunt et terra, 
Cum veneris judiicare Sueculuon per ignem". 

Red mij, Heerre, van den eeurwigen dood, op dien 
v.reeselijikem dag, wanneer de hemel zal vergaan ea 
het ingewiand der aarde zal gezien worden, als Gij 
komen zult, o, Heere om de wereld te richten door 
vuur, Vreest gij niet, gij kinderen van Sodom, gij 
inwoners van Caomorra, daar uwe zonden ten hemel 
schreeuwen? 

Redt o redt uwe zielen! Hebt medelijden met 
uzelf! 'Voelt ge niet boven ruwe hoefden het klap. 
wieken van de vleugelen des doods?" 

In akelige harmonie met de vragen van den pre 
<Eiker klonk daartussehien . het luiden der doods-
klokken, die voor de vearbrijgaancle lijkwagens wer-
den uitgedragen, en de winbare lijkzangen der broe-
derschap. Uit de volksmenigte kwam een weenende, 
klagende stem, die zich als een eenzame vogel i 
de lucht verhief: 

„Erbarm u onzer, o God, naar ruwe groote harer 
hartigheid en verzoen uit overgroote genade onze 
misdaad." 

Het klonk als een wanhoopskreet der volksziel. 
Marco liep verder door straten en stegen waar 

nu stikdonkere nacht heerschte, een duisternis waar-
in hij geen hand voor oogen zien kon, slechts hi 
en daar door -een enkelen fakkel verlicht. 

Plotseling overviel zelfs hem, dien geharden man 
een huivesing van afschuw, 

(Wordt vervolgd). 
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Beiden gewapend . . ,„ • 

41» DE 'STER 287. 

Het huisgezin van den Voortrekker. 
(Vervolg). 

.liet is het avontuurlijke bloed van haar vader; 
Krep." 

,.Ik had een rustige Oost-Indische grondbezitter 
kunnen zijn en werd een gevangene van het opper-
huid der Blauwe Bergen." 

,.Gelukkig maar, mijnheer!" riep Knip harte-
to titelijk, „Gelukkig voor mij, anders hordt gij mij. 
creustigen matroos, verregaand weerspannig en ver• 
ouleeld om gekielhaald te worden, geen gelegenheid 
kunnen 'geven om het schip waarop wij een reis om 
de wereld maakten, tel ontvluchten. Ik zal uw goed-
'red dicht bij de haven van Constantinopel nooit 
ver eten, meester." 

„En ik nooit het uur en den dag, waarop gij mijn 
Truitje reddet op het °ogenblik dat een licht-ma-
roosje een stang onvoorzichtig zakken liet. Het 
lee door jouw vlugheid, dat Truitje's hoofd niet 
veil:rijzel& werd. De eene dienst is de andere waard, 
Knip." 

.Ja, en nu ben ik de oorzaak van haar verdwij-
. ee,"' antwoordde Knip bitter. 

„Vader, waren wij toèn niet aan boord?" vroeg 
Magdalena nieuwsgierig. ,,Moeder was toen immers 
al dood? Truitje . is toch geboren acht dagen, voor 
meters sterven?" 

.,Neen jullie waren er toen niet. Jullie waren vei-
ne," antwoordde vader kort,. 

Jan en Leentje keken elkaar aan. Sinds Knip 
urn verteld had kort geleden, van moeders vroegen 
dood, brandde ;de nieuwsgierigheid in beider heet. 
Hoe kon dat nu? Truitje was een jaar ouder dan 
Leentje en Leentje twee jaar jonger dan Jan. In 
tie eenzaamheid opgevoed, zorgvuldig onderwezen 
•Itter hun 'geleerden vader, opgegroeid te midden van 
de ongerepte natuur en den eenvoudigen omgang 
van mensch en dier bespiedend, waren deze kinderen 
tia.enlijk geen kinderen meecr. 

Jan, krachtig en flink uitgegroeid, Leentje in al 
lieflijkheid van haar ontwakend vrouwelijk we-

zen, beiden begonnen 'zij na te denken over het 
hysterie van hunne geboorte, O zeker, vader had 
Knip dat ohbedaehte verhaal heel kwalijk generne,n 
tn steeds geweigerd antwoord te geven op hun vra-
en. Telkens probeerden èn Jan èn Leentje het op-
nieuw: ,,Vader, hebben wij een andere moeder ge-
had dan Truitje?" 

Nu liet vader hen geen tijd voor verdere vragen. 

Jac heb zelf geen rust meer, kinderen. Ik moet naar 
Kou-moe-hoi. Na de 'bloedige gebeurtenissen, nu een 
commando boeren op jacht door de karro's en over 
de bergen trekt, zullen de lieden van K•oa-moe-hoi 
zich ook verzamelen en dat kan tot de vreeselijkste 
botsingen leiden. Ik moet het gevreesde opperhoofd 
van de Blauwe Bergen tot vrede manen en hem 
overtuigen, dat het nooit in zijn belang kan zijn, 
dat het tot een oorlog tusschen Boerin en bruinen 
komt. Want dan bemoeit zich de Engelsehe regee-
ring vast voor goed met de zaak," 

„Mag hik mee, vader?" vroeg Jan. „Ik heb Macome 
in geen week gezien." 

„Je houdt niet heel veel van je zusje," antwoord-
de Van Hengel men een glimlach. 

Jan houdt veel meer van Truitje," gaf Leentje 
terug, 'ietwat bits. „Jan treurt nog harder over 
Truitje dan wij'  

„Kindje, je weet niet wat je zegt," sprak de 
vader, eh hij legde zijn hand op zijn hart, om het 
hevige kloppen te stillen, „Als je eens wist, hoe 
pijnlijk 't daar is." 

„Och vader!" Leentje vloog hem om den hals. 
„Ik, bedoelde niet u pijn te doen. En ik vind 't zelve 
ook zoo akelig dat Truitje weg is." 

,,Zij is weg. Maar ik zal haar vinden, vader!" 
riep Jan vurig. „Dat zal ik. Rust geef ik mij niet. 
Macorno heeft beloofd, dat hij mij helpen zal. Hij 
kent iedere plooi van de karro en iedere spleet in 
de bergen." 

,,Zorg dan, dat onze reiswagen in orde komt, Jan," 
gebood vader. „Leentje durft wel alleen te 'blijven 
met Lukas niet waar? Je denkt er toch aan, dat je 
zeep kookt en vetkaarsen maakt. De voorraad is 
op. Je moet ook nog iets aan je Hollandsche taal 
doen, kind, Mijn dochter mag haar vaders taal niet 
vergeten." 

Jan en Leentje drentelden heen en de heer Van 
Hengel liep zijn studeervertrek weer binnen. 

Daarin waren vellen en huiden, reusachtige been-
deren en geraamten van viervoetige beesten, vogels, 
kruipende dieren en lam.phibiën, schedels van inbooe-
Engen bij dozijnen, 

}flcnderdien vlinders en insecten zaten met naal-
den gespietst aan den wand, op één plank stonden 
opgezette dieren van verschillende grootte, op een 
andere glazen en flesschen, sommige met beesten op 
sterk water, Een reusachtige schildpad kroop in een 
zijkamer, gevuld met allerlei instrumenten, machi-
nes en .retorten, verzamelingen van wapens en klee- 

deren uit verschillende stammen. Een globe en een 
boekenkast, vol in leer gebonden folianten, voltooide 
dit eigenaardig studeervertrek. Een StatenbijibeI met 
koper beslag lag opengeslagen op de eiken tafel. 

„Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is ge-
zeken, die zal vernachten in de schaduw des Al-
machtigen", had Van Hengel gelezen eer de kreten 
der kinderen hem uit zijn werkkamer lokten. 

Had hij die waarheid niet heel zijn leven ervaren? 
zoon van een rijken plantagehouder op Java, 

'had in Nederland gestudeerd. Vader stelde grootte 
sommen beschikbaar voor zijn natuurkundige onder-
zoekingen en kostbare reizen, tot de inlijving van 
Nederland bij de Fransche Republiek Nederland's 
handel lam sloeg. Vader verloor zijn geld en toen 
Van Hengel naar Indië was teruggekeerd, vond hij 
zijn ouders overleden en bleef hem geen andere be-
zitting over dan zijn kostbare instrumentenverzame-
ling en zijn groote geleerdheid. 

In Nederland getrouwd met eene weeze, stierf de 
jonge moeder kort na de geboorte van haar eerste-
ling en Van Hengel wist niets beters te doen dan 
het kind mee te nemen naar Afrika, waarheen hij 
moest gaan in opdracht van een groote maatschap-
pij, om .gewiclatige onderzoekingen in de wildernis 
te ondernemen, 

Het kind gaf hij ter opvoeding aan een Christe-
lijke dame in Kaapstad en zoo ken Van Hengel• op-
nieuw zijn behoefte aan avonturen en ontdekkingen 
botvieren. Na de voldoening van zijn opdracht 
bleef hiƒ in Afrika, het land dat Van 
Hengel lief geworden was. Twee maal leidde hij: een 
expeditie in de binnenlanden van Zuid-Afrika en 
keerde .hij met een rijken oogst aan kennis tot Kaap-
stad terug. 

'Geen wonder, dat het Engelsehe gouvernement het 
oog tip Van Hengel sloeg en hem bewoog om het 
lidmaatschap aan te nemen van eene commissie tot 
regeling en vereffening van de geschillen tustschen 
Engelschen, Boeren en inlanders, vooral over de 
grenzen van ieders .grondtgebled. 

Het 'was op deze dienstreis dat Van Hengel de 
kinderen van Molenaar had gered, doch tegelijker- 
tijd zijn vrijheid verloren. • 

Van Hengel dacht aan al deze dingen toen hij de 
'beloften Gods herlas, gevat in dat heerlijke boek. 

0, indien .Losdis Woord zijn kracht en troost niet 
was geweest in al de jaren vol eenzaamheid. 

Welk een schat schonk God hem in Leentje en 
Jan. Ook zonder dat hij de kinderen' had gered zou 
hij Koa-moe-hoi in handen zijn gevallen Had de 
gevreesde hoofdman der Blauwe Bergen het hem. 
niet zelf bekend', dat hij geloerd had, als een jager 
cp edel wild, om Van Hengel te vangen, die zijn 
zoon van een zware ziekte genezen had? 

Scherp herinnerde hij, zich het oogenblik, waarin 
hij' oog in oog tegenover Koa-moe-hoi had gestaan,. 
Beiden gewapend, doch de hoofdman met al zijn 
volk gereed om bijl het eerste schot voorwaarts te 
springen. 

Hij kreeg de keuze: zijn woord van eer te geven 
om nooit te ontvluchten en dan onder de inboorlin-
gen in vrede en liefde te wonen., of doodgeschoten te 
worden. In het eerste geval: zij zouden voor hem 
een huis bouwen precies z000.is hij het 'wenschte. 
Kon-moe-hoi zou zijn kostbare instrumenten en zijn 
dochtertje persoonlijk uit Kaapstad halen en alles 
wat Van Hengel begeerde. In het laatste geval 
de dood. 

Kon Van 'Hengel weifelen? Trok het zijn avon-
tuurlijk gemoed ook niet, hier in de wildernis als 
de vereerde toovenaar en geleerde blanke te leven 
met de drie 'kinderen? Leidde Gods onbepaalde we-
tenschap zijn weg niet van stap tot stap? 

Van Hengel bad zijn eerewourd gegeven en nim-
mer nog voelde hij. er  spijt van voor het °ogenblik 
waarop zijn dochtertje werd ontroofd. 0, nu heen te 
kunnen zwerven om het kind te zoeken. Hij zou, er 
met Koaemoe-hoi over spreken. Hij was toch ook 
vader en voelde mee met de smart van zijn be 
roofde ziel, 

(Wordt vervolgd). 
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Vittoria Colonna. 

288 DE STER 

Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 

TANTE KOOPT EEN THERMOMETER_ 

De verstrooide huisvader, die voor zijn vrouw 
de kat moest uitlaten en het kind voeden. 

En wilt 
dokter zegt, dat 

u 'een alstublieft op 65 zetten? De 
ik daar de kamer op moet houden." 

(London Opinion)• (Judge.) 

P 

Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 
Vertaald uit het Duitach door J. H. KUYPER. 
24) 

Aan een dwarsbalk, die de verbinding vormde 
tussehen twee deurposten, bungelde, Wei laag bij 
den grond, dat men er tegen aanloopen moest, het 
halfnaakte lijk van een Fr,anschenan. 

Htij had een jonkvrouw op straat beschimpt, en 
was nu in handen .gevallen van het volksgericht. 
De roodflikkerende fakkels, in de ijzeren ringen aau 
de huizen, wierpen een griezelig licht op het don-
kerblauwe, i.seteachtig vertrokken gezicht en de 
lang 'uitgerekte :ledematen. 

„,Die heeft zijn loon gehad! Hij is in zijn zonde 
gestorven!" zeide een oude vrouw, die in het huis 
stond en gebakken visch, die een afschuwelijken 
stank verspreidde, te koop had. Kinderen vermaakten 
zich er mede de hangende gestalte van den Friansch-
man 'met stokken in schommelende beweging te 
brengen. 

Uit de kroegen brulden dronken soldaten allerlei 
woeste liederlijkheden 

Marco liep door. 
In een stille straat verlichtte een rustig ben-

dendle ,altaarlamp, een rrelief, dat op een blauwen 
achteagrand in wit lamme den Man van smarte, dei 
met doornen igekroonden Heiland, voorstelde. Een-
zaam, verlaten, vergeten.; glansde dit beeld van 
rnededoogen in den donkeren nacht. 

Marco nam oarsvillekeurig zijn muts af. Hij wist 
zelf niet waarom. Maar een stem in zijn binnenste 
zeide: 

„Vreeselijk ie het leven der meniet:hen zonder God! 
Vreeselijk, troosteloos en ontzettend!" 

Eenzaam lag intussehen Ferrante d'Avalos gedo-
ken in de kussens van het pronkbed achter de blauw-
zijden gordijnen, waarop allerlei dubbelzinnige my-
thologische tafereelen geborduurd waren. 

Deze tafereelen hinderden den met den dood wor-
stelenden man. 
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Blij verzamelde zijn laatste krachten en rukte de 
'kostbare gordijnen naar beneden Met moeite strekte 
hij zijn hand uit en greep een ivoren kruis, 
waarin een reliquie van het echte kruis van Chris-
tus gezet was, Het was een geschenk zijner vrouw. 

Hij legde het neder op zijn borst. Zijn ademhaling 
ging moeilijk en met rochelend geluid, 

Op een stukje perkament dat in fiet ivoor was 
gezet, stond in Vittoria's hOndschrift: „Want door 
Uw heilig kruis hebt gij de wereld verlost!" 

En zoo kwam van haar en door haar in zijn laat-
ste vire die eeltige, hoogste en echte troost. 

Was nu 'eindelijk niet den dood voor oogen, aan 
de poort der eeuwigheid in hem ontwaakt de sterke, 
verlangende, diepe, ware liefde, waarom Vittoria 
met al haar kracht zoo vurig geworsteld had? 
Waarnaar haar ziel tevergeefs gesmacht had? 

Zéker is, dat }dj' naar haar verlangde, dat hij 
haag boven ieder ander wensehte te zien aan zijn 
stervenssponde, dat haar beeld het eenige was, dat 
zijn brekend oog zou willen medenemen naar de 
eeuwigheid. 

Vittoria's ivoren kruis lag nog op zijn borst, toen 
hij in die donkere, koude ure, als nacht en dag met 
elkander worstelen, de ure waarin de macht des 
doods igrooter schijnt dan die des levens, zijn laat-
sten adem uitblies en zijn ziel haar onzekere zweef-
tocht begon tusschen twee werelden, het zweven in 
de echémering tusschen tijd en eeuwigheid. 

Marco, de nar, hurkte neer in een hoek van het 
vertrek, en wendde zijn gezicht af. Het is moeilijk 
hen te zien sterven, die men liefheeft, maar not: 
vreeselijker tegenwoordig te zijn bij den doodstrijd 
van hen, die men gehaat heeft. 

'Terwijl Ferrante stierf, reed een reiswagen, zoo 
spel de slechte toestand den toenmalige wegen het 
toeliet, in de richting van Milaan. 

De mankiezin van Pestara, vergezeld van eenige 
trouwe dienaars, gaf gehoor aan de roepstem van 
haar stervenden gemaal • 

Ondragelijk zwaar viel haar dit langzame voor-
uitkomen. Zij had de paarden wel vleugels willen 
geenene 

„Wij komen te laat! Ik gevoel het, wij komen te 
laat! Wij zullen den dood niet achterhalen," jam-
merde zij.. 

En zij had gelijk. Reeds in de nabijheid van 
Rome in Viterbo bereikte de beangste vrouw hee 
bericht van Ferrante'S dood. 

„Verschrikkelijk, tot het laatste!" sprak zij in de 
eerste vreeselijke bitterheid der smart, „geen woord 
van afscheid, geen laatste woord van troost. Een 
verdwijnen zere ver weg! 0, hoe vreeselijk is deze 
verstarrende koude van uw sterven!" 

Vittoria keerde naar Rome terug, daar wilde zij 
het lijk van haar gemaal afwachten. 

;Sprakeloos en in zich zelf gekeerd overdacht zij 
gedurende dezen rit het leven, dat zij aan de zijde 
van Ferrente geleid had. 
'Uiterlijk mocht het eervol en 'glansrijk genoeg ge-

schenen hebben. Menige ijdele, voorname vrouw van 
die wereld mocht haar het lot benijd hebben, de gade 
te zijn van den overwinnaar van Pavia, den gun-
steling van den grootten Karel V. 

Maar alleen wijeelve kennen de waarheid van ons 
leven! Deze man, dien zij zelfs in zijn dood nog 
vurig liefhad, 'had haar zwaar doen lijden. 

Van de wonden, die de liefde haar had geslagen, 
kon zij niet genezen. In al de herinneringen van haar 
echtelijk gehak mengde zich bitterheid en smart. 

Zij gevoelde slechts één wensch, zich met haar 
leed, haar smart, haar diepen rouw achter kloos-
termuren te verbergen, het leven met zijn wreed-
heden en tegenstrijdigheden te ontvluchten en in 
den wil van God berusting en licht te vinden. 

De Venetiaansche gezant bij. den Pauselijken 
Stoel, Heer Marco %werk schreef in het jaar 1526  

aan zijn, regeering het volgende bericht over he 
persoonlijk karakter van Paus Clemens VII: 

eDe Paus is zeer verstandig, hij spreekt goed, hij 
merkt alles op, hij laat zich niet overheerschen. Hij 
luistert naar allen, maar doet per slot van rekening 
wat hem zelf het beste dunkt. Hij is rechtvaari t. 
godeweezend en een man van zijn woord. Het is zijn 
wensch, dat alles volgens recht geschiede. Hij doet 
veel aalmoezen, en leeft ingetogen. Alle engelen 
dente-Ed is hem vreemd. Zijn grootste genoegen le 
staat in gesprekken met bouwkundigen over witter 
werken." 

En dan voegt hij er aan toe: 
„Het duurt lang eer hij een besluit neemt \ver-

leit zijn wijifelerade handelwijze zich verklaren laat 
en hij is zeer vreesachtig van aard." 

Over de pauselijke waardigheid van Clemens Vil 
heeft Fr:a/weste° Berni, vriend van Vittoria Colonna. 
een onovertroffen pakkend oordeel uitgesproken: 

eEen pausdom rijk aan redeneeren en beraden 
Aan anderen 'ontzien en vol slimheid overleggen. 

Aan „inalien's" en „maar's", aan ja's en nel ;r'>, 
Misschien's en evenwees en woorden zonder dele. 

Vittorita zelf had de troonsbestijiging van den 
Kardinaal de Medieis met groote blijdschap begroet 
„De gouden eeuw is nu aangebroken," had Zij 
geschreven. 

Maar Clemens VII beschaamde al de groots en 
verwachtingen, die men van zijn pauselijke waardig-
heid koesterde. 

De Paus stond aan het venster van zijn werk-
kamer, die nog den stempel droeg van den kunst- en 
prachtlievenden Leo X 

Boven de roodifoweelen kussens der zetels prijk. 
te in gedreven goud het wapen der Mediois, op de 
tafels stonden kostbare gebruiksvoorwerpen, door 
Benvenuto Cellini's meesterhand gevormd. Clemens 
zag naar den in het maanlicht droomenden tuin 
van het Vartikaan, maar hij zag niets van de schoon-
heid der stille boomgin en struiken, het reischen van 
het water deed hem niet weldadig aan, en de don-
kere cypressen hadden geen kalmeeeende uitwer-
king op hem, 

'Hij was ontevreden op de geheele wereld en he 
meest over zichzelf. Over zijn fijn diplomatiek ge 
laat, dat wo meesterlijk zijn gedachten wist te 
verbergen, lag heden een waas van zwaarmi li 
held, die het 'grooter en van meer beteekenis dee 
schijnen elan anders, hoewel zijne trekken de middel: 
matigheid verraadden van den geest, die hem ie 
•zielde. 

Zijn slaperige, half.geeloten oogen en de traaghd 
zijner bewegingen verrieden het wijfelende, altijd 
langzame, dat zijne regeering kenmerkte. 

(Wordt vervolgd). 
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Vader eet aan tafel weer, 
Hij heeft heel lang ziek gelegen, 
Voelt zich nog wat moe en zwak, 
Nu vraagt hij den Heer een zegen, 
Over 't eten dat God schonk, 
Over 't werk dat moet beginnen, 
Om het schamel stukje brood, 
Voor zijn vrouw en kind te winnen. 

Net huisgezin van den Voortrekker. 
(Vervolg). 

1. Molenaar's tocht naar de vallei. 

Het had heel wat meer tijd gekost aan Molenaar 
en de zijnen om de quagga te temmen dan een hun-
ner kon vermoeden. Daarbij kwam, dat de jagers 
leden onder het gemis van honden, want al was 
Sneb teruggekeerd met Goliath, hij hinkte en een 
kreupele hond is niets waard op een tocht, waar-
bij ook te jagen viel op en, te strijden met wilde: 
dieren. Eduard kwam op het idee om jonge hyena's 
te temmen en te dresseer-én, een poging, die den 
jongen wonderwel gelukte. 

Doch eindelijk was de dag van het vertrek aan-
gebroken, de dag, waarop Maria en Truitje mees-
ten scheiden. Want Maria mocht niet mede. Vader 
rund het beter, dat zij' bij den ouden David achter-
bleef, de oude man zou de vermoeienissen van de 
reis niet meer doorstaan, en Maria kon het even-
min nis vaeller over haar hart verkrijgen den goeden 
grijsaard in de eenzaamheid te laten blijven. 

In de afgeloopen weken bloeide eene hartelijke 
vriendschap tussehen Truitje en de oudere Maria 
op. Zij vertelde van vader, een wijze, geleerde man, 
van hunne zorgvuldig verpleegde huisdieren, tamme 
tijgerkatten struisvogels, honden, papepaaien en 
zeen. Zij kénde (boorhen, bloernen; planten en dieren, 
zelfs de sterren bij name, de gebruiken van Bosch-
jeenannen en negers. 

lleutirtje kon goed lezen, schrijven en Tekenen en 
wat Maria het meest in haar beviel, zij diende den 
Heure met al de kracht van haar jonge ziel. Vader 
onderwees haar in Gods Woord, zij zongen samen 
paalmen. Vader vierde zelfs het Heilig Avondmaal 
met zijn kinderen, want zij bezaten daar immers 
nen predikant in de wildernis? 

Vader, o hoe diep verlangde Truitje naar vader. 
Wist zij den weg maar, hoeveel dagen reisde zij 
met Goliath door de kano langs ongebaande wegen? 

Eerst schuw en boos op Goliath, begon zij -toen 
wel te begrijpen, dat liefde den man gedreven had 
tot het bedrijven van zijn roof 

,;Ziet ge," vertelde Maria, „twaalf jaar geleden 
is mijn moeder vermoord. 't Kon zijn dat mijn 
broertje en zusje nog leefden. Goliath dacht dat je 
mijn zusje waart Truitje omdat hij het gouden 
kruisje daar in jouw buurt gevonden had. En 't is 
dan ook jouw kruisje." 

„Ja maar ik ben toch heuseh je zusje niet!" riep  

Moeder vouwt haar handen saam, 
Bidt met vader mee van harte, 
God de Heer blijv' hen nabij, 
Ook in tegenspoed en smarte, 
Al is 't eten ook wat schraal, 
God wou weer haar man genezen, 
Na het zure geeft Hij 't zoet, 
Zou zij dan niet dankbaar wezen? 

Truitje lachend. Het staat in vaders trouwbijbel, 
en in mijn eigen bijlbeltje: Truitje van Hengel, ge-
boren te Batavia, anno 1833." 

eStaan die namen van jou broertje en zusje er 
ook in?" had Marin gretig gevraagd. „Mijn zusje 
en broertje heetten- ook Magdalena en Jan." 

„Dat weet ik niet." Peinzend hadden Truitjes 
woorden geklonken. Want ook tot haar drong de 
vraag van Jan tot vader door: ,,Vader, wij zijn 
toch jonger dan Truitje, hebben wij een andere 
moeder gehad?" 

Vader wilde nooit antwoorden. Vreemd van dat 
gevonden kruisje. Want Truitje keeg 't eens van 
Leentje vroor haar verjaardag. 't Had Leentje toe-
behoord. Truitje droeg 't gouden dingske weer ora 
haar hals. Maria beweerde dat haar zusje precies 
zoo'n sieraad op de rails had gedragen. Een heel oud 
familiesteekje, dat reeds vele Magdalena's Molenaar 
in oude tijden had toebehoord. 

„0, als je vader mij maar terug bracht, Maria, 
wie weet wat Mijn vader de jouwe kan vertellen. 
Meer had Truitje er niet over gezegd, kind, opge-
groeidi in de wildernis, niet gewoon om veel te 
spreken. 

Een diepe liefde ontstond in den afgeloopen tijd 
tussehen Maria en Truitje. Vol moederlijke zorg, 
die het kind ganseh ongewoon was, koesterde Maria 
het zooveel jongere Truitje. Het scheiden deed wer-
kelijk pijn. Alleen de mogelijkheid, dat zij elkaar nog 
eens zouden weerzien temperde haar droefheid, 't 
Kon gebeuren, dat Van Hengel en Molenaar vrien-
den werden, wie weet welke banden hen te samen 
bonden. 

Molenaar besloot, dat de tocht eerst zou gaan naar 
zijn oude verlaten woning, en dan verderop naar de 
vallei heen. Hij verlangde naar zijn oude „plaats", 
die Wel weer groenen en bloeien zou. Maar zonder 
„beesten" viel er toch niets te beginnen,. bedacht hij 
mistroostig. had wel eens overlegd of er van 
wilde gnoe's een veestapel te fokken zou zijn. Doch 
die beesten leden aan een soort huidziekte, die jaar-
lijks vele duizenden gnoe's aantastte. 

Eduard had een der zachtzinnigste en bestge-
temde quagga's voor Truitje gezadeld. Hij . had het 
kleine, aardige meisje liefgekregen en wenschte niets 
liever dan haar het geluk te schenken haar vader 
weer veilig te mogen ontmoeten. 

Maria keek het gezelschap na: vader Eduard, 
Truitje, -Saai en Goliath, met de honden, zoo-
lang zij kon, toen keerde zij zich tot den ouden Da• 
vid en beiden baden zij, dat God hun dierbaren 
veilig leiden zou tot het begeerde doel. Angst voel- 

den zij niet. Doorliepen Gods pogen niet de gan-
sche aarde? 

Intuisschen draafden de ruiters. vroolijk heen. De 
plantengroei had zich voor een goed 'deel hersteld 
en toen zij na vele dagen reizen in de buurt vla 
Molenaar's Verlaten kraal kwamen, merkten zij dat 
het oude huis weer zeer goed te bewonen was, 
omdat de karro weer groende en er dus voedsel 
voor het vee zou zijn. Doch Molenaar bezat geen 
vee meer, zelfs geen paard. 

Tegen den avond naderden de reizigers hun oude 
huis, liggend tegen den heuvel. In weerwil van 
den schemer bemerkten zij, dat de kraal werd be-
woond. Er kringelde rook ruit den schoorsteen, er 
trappelden paarden voor het huis. 

Ook de nieuwe bewoners hadden het gezelschap 
opgemerkt: Met geladen geweren renden een paar 
ruiters den heuvel af hen tegemoet. 

,,Een Boereneolonne!" riep Molenaar. „Boeren, 
vrienden!" schreeuwde hij zoo hard hij kon. 

De ruiters draafden aan. „Molenaar!" klonk de 
blijde herileenningskreet. „Molenaar!" 

„Tromp!" riep Molenaar opgewekt terug. Op de 
kezrkplaares sloot Molenaar vriendschap met de 
familie Tromp. Zie, daar renden vader en zoon 
den heuvel af, gewapend als tot den strijd. 

Molenaar's hart sloeg ietwat onrustig. Bij de laat-
ste ontmoeting in de kerkweek was Molenaar met 
zijn Maria ietwat haastelijk afgetrokken. Het ont-
ging hem niet, dat Barend Tromp zijn dochter met 
gunstige orogen aanzag. Gunde hij Maria geen goe-
den man? 0 ja, dart wel. Rekenschap had hij zich 
niet van dien spoedigen aftocht gegeven, de vrees 
oan Maria te moeten missen lag in zijn onderbe-
wustzijn; nu' voelde Molenaar opeens plots en scherp 
wat hij deed. Want Barend, in een oogwenk aan 
dijn zijde, vroeg vet& -alle ding: 

'
,Hoe gaat het Ma-

ria? Hoe zit het dat jelui nog leeft?" 
oWe dachten dat jelui's huis door Kaffers ver-

woest was," viel de oude Tromp in. „Je weet dat 
neef Smit zijn huis met den grond is gelijk ge-
maakt?" 

,,Neen, dat weet ik niet," antwoordde Molenaar. 
„at doen jullie in mijn buis?" 

,,Wij zijn op commando om de zwartere te straf-
fen. Hoe komt het dat het hier zoo leeg is?" 

„Sprinkhanen vraten alles af, we moesten trek-
ken. Geen eten voor vee en voor ons. We hebben 
veel donrgemaakt: m'n beesten meegevoerd door 
springbokken, m'n paarden gedood door de tetse-
vlieg." 

„Waarheen ben je nu op stap, Molenaar?" 
„Dat kind terug brentgen.'l Molenaar wees op 

Truitje die stil op haar quagga voortreed naast 
Eduard. 

(Wordt vervolgd). 

Nog even herinneren wij onze Sterclubleden dat 
de oplossing der raadsels tot 28 Juni worden inge-
wacht. Ik ontving er reeds enkele. Een zelfs met 
een groot vers er bij. 

Van Bakkerinnetje, Westlandertje en de Jonge Zeeuw 
kwamen de oplossingen te laat in, nadat de prijzen 
reeds waren toegewezen. 

Denk dus allemaal aan den juisten datum, beter 
te vroeg dan te laat, en om duidelijke opgave van 
naam, schuilnaam en adres. 

De Jonge Zeeuw is op Pinksteren naar den Land-
dag op Valkenisse geweest waar Dr. Slotemaker de 
Bruine en Ds. Dijk spraken. 

Vertellen jullie me allemaal maar eens iets van 
de Pinkstervacantie. 

Hoe 't met tante Johanna gaat? Nog niet heele-
maal beter hoor. Maar na 6 weken afwezigheid weer 
heerlijk thuis. 

Denk om 28 Juni, jongelui. 
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't Kindje sluimert in de wieg, 
Weet nog niets van 's levens zorgen, 
Veilig ligt het onbewust, 
In des Heeren hand geborgen, 
Kind van biddend ouderpaar, 
Zal het vroeg van Jezus hooren, 
Wie den Heere toebehoort, 
Diens geluk gaat nooit verloren. 
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Amerikaanseh tourist in.  Dultschland laat een 
kleinigheid voor den kelner onder zijn bord. 

DE DAME. 

(Punch.) 

300 DE STER 

Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
1Ieog-Rensissance. 
DOOR M. HERBERT. 
Verteeld•ait het Duitsch door J. H. KUYPER. 

25) 
De Paus gevoelde zich niet opgewassen tegen de 

woelingen van zijn tijd en tegen den vegWarrenden 
strtijd der partijen Het woelen der opragrige geesten 
in Duitschland en Frankrijk was niet meer tegen 
te houden. Vervuild van politieke idealen was hij 
den politieleen toestand niet meer meester. Hij 
trachtte tevergeefs met zijn scherpen blik de duis-
ternis te doorboren en de onbegrijpelijke dingen, die 
op hem aanstormden, te ontwarren. 

Wat daar aan 'kwam bruisen en in een alles ver-
woestertden zondvloed dreigde te ontaarden, dat was 
de nieuwe tijd, iets Waarmede de traditie van zijn 
geslacht en zijn opvoeding niets te maken hadden. 

Ook zuchtte hij onder den vloek van zijn vader-
stad. Hij had 't edele Florence geknecht en bloedend 
uit duizend wonden gegeven in de handen van 
zijn neef Alessandro, onder wiens regeering al wat 
groot en ,schoon was, stierf. En dezen Alessandro 
had hij lief en kon hij niets weigeren. 

" Ook zelfs in zijp .naaste omgeving, in het Roma 
aeterna riepen reeds meer stemmen om reformatie, 
om verinnerlijking van het godsdienstig leven en be-
strijding der ingeslopen misbruiken. 

Maar Clemens was een de Medicis. 
Ja, de De Medicis, deze bloem van den adel, had-

den met de voor hun geslacht zoo karakteristieke 
vooropstelling van hun eigenbelang, hunne onwet-
tige afstammelingen tot zelfs op den Heiligen Stoel 
van Petrus geschoven; maar ooki daar bleef de klein-
zoon van den ouden Cosima niet alle vezels van zijn 
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persoonlijk wezen aan de traditie van zijn geslacht 
getrouw. 

Bij de hertogen de M,edicis behoort pracht, 
glans, kunst, alles wat men met goud koopen 
kan en in hun diepste wezen was hun de weer op-
levende leer der innerlijke rechtvaardigmaking 
vreemd, die strenge, onverbiddelijke leer, die van 
den priester, tonder onderscheid van Kardinaal of 
Pams, weder eischte de navolging van Christus, We-
reldverzaking . en strengheid voor zichzelf. 

Die geweldige vernieuwing dier kerk, die in voor-
bereiding was, vea-vulde Clemens VII met angst, De 
krijigsbeniden, die onberekenbare legers van solde-
niers, samengesteld uit het schuim der Europee-
scihe naties, kon hij niet tegenhouden en voor zijne 
oogen verwoestten zij de cultuur, de schoonheid en 
den welstand van het Italiaansche volk. 

Die geesten, die hij. trachtte te bezweren, hadden 
de overhand over hem. Alles om hem heen wankelde 
en veranderde. Al zijne berekeningen faalden, geen 
zijher pijlen troffen doel. Zonder zijn toedoen ont-
stond om hem heen een nieuwe wereld. 

„Wee den heerschersi der overgangstijden," dacht, 
de Paus, „hun voet -vindt geen steun, zij, worden 
door den chaos verzwolgen! Roemloos en spoorloos 
verdwijnen zij !" 

Clemens gevoelde, dat alle gevolgen voor zijn 
persoon, niet opwogen tegen de groote, geestelijke 
verliezen der Kerk, maar bij kon geen middel be-
denken em deze verliezen te voorkomen. 

Hij had geen diepe natuur, zijn binik was niet 
ruim genoeg om zijn schuld in haar vollen omvang 
te vatten maar wel wist hij, dat hij geen waar-
dige opváger was van den groetten Apostel Petrus 
en een knagende ontevredenheid vergiftigde zijn 
leven. 

Met een vermoeide en trage beweging wendde.  
Clemens VII zich weder naar zijn kamer terug. 

Blij ging naar zijn schrijftafel, waarop zacht 
lichtende kaarsen in gouden kandelabres brandden. 

Daar lagen teekeningen naar de pas onthulde 
standbeelden van.Michel Angelo, op de graftomben. 
van de Mediacis in •Florence. De Nacht, de Dag, de 
Morgenstond, • 

De Paus vond de Nacht vréeselijk en de Morgen-
stond aannemelijk 

Deze rustende reuzengestalten, deze machtige 
zinnebeelden van het *leven spraken hem niet toe, 
hij zag er slechts in de volmaakte kennis van de 
anatomie, maar de diepere gedachte bleef voor 
hem verborgen, 

Het gladde, middelmatige werk van zijn hof-
beeldhouwer Bandinelli beviel hem even goed als 
dat van Michiel Angelo, waarin een wereldziel tot 
openibaring kwam. 

Blij hield het papier met de teekeningen op een 
afstand, om het beter te kunnen beoordeelen. 

„Et zou wiel eens willen weten waarom men dit 
werk verheven noemt?" vroeg hij, zich af. „Maar 
aangezien iedereen het zegt, zal het wel zoo zijn." 

De Kardinaal Hippolytus de Medicis neef van 
den Paus, trad binnen Hij was een jeugdige lange 
gestalte; trots& tin den bloei der jaren, piaantas-
tisch gekleed in ,Hongaarsche magnaben-dracht. 

Er kwam een bijt lichten in de doffe oogen van 
den Paus. ,Hippolytus kwam binnen, schoof, stra-
lend; moedig, met onverschrokken geest en helderen 
blik. Heerlijk • leefde in hem het oude geslacht 
voort 

Maar Háppolytus was in geen goede stemming.• 
Zijn trotsche oorgen stonden boos. Met 0~1/nig  

gebaar gespte hij zijn degen los en wierp dien 
een stoel, zijn voorhoofd vertoonde dreigen 
rimpels.  

,,Waartoeleeft men eigenlijk?" vroeg hij ong 
duldig. 

„Wat scheelt u?" antwoordde de Paus bezorgd 
,4s er iets wat ik u niets beloven kan? Spr 
Waartoe zijn wij dan h,eeretchers der wereld?" 

„Ik zou het purper willen kwijt zijn!" riep ir. 
polytus; „ik zou in Florence willen regeerent  z 
als •het behoort 

Ik haat uw lieveling, den mulat met zijn di 
lippen, die een schandvlek is voor onzen naam." 

,Geen woord) meier over Alessandro," gebood 
Paus. 

„Uw haat is blind en dwaas. Gaf ik u niet h 
rijkste kerkelijke inkomen? Kom ik u niet zoov 
mogelijk in uw matelooze verspilzucht tegemoe 
Wees vergenoegd met wat ge hebt en wees 
lukkig." 

Ja, gelukkig!" hoonde de jongeling, ,,gelukki 
zonder roeping voor het priesterschap! Gij weet, 
ik Julia Gonzaga liefheb en wat geeft zij om 
kardinaal? 

„Ik zou Julia Gorizaga niet .liefhebiben als zij i 
garf om een kardinaal!" voegde hij er bitter aan 

„Welk een drukte om niets!" zeide Clemens 
werend. 

,jWat weet gij er van. Gij zijt oud, uw ziel is 
en koud, maar de mijne staat in vuur. Gij ihebt 
opgeofferd aan politliek..en aan eerzucht, harv 
ben ik niet dankbaar. In mijn handen hooit 
zwaard en niet het kruis en zonder de vrouw di: 
liefheb is mij het geiheele leven een waarde! 
voddierommel. Zoo denk ik er over, oom! 

Diepe hartstocht en matelooze vertwijfeling s 
uit de klank van zijn stem. 

Clemens wilde zich zijner waardigheid herinne 
,Hij trachtte streng te zijn. Hij faalde. 
„Maar glij zijt nu eenmaal een priester! Zu 

taal is in uw mond niet geoorloofd, dfie bele 
ons! Gij moet dit bedenken en tu bezinnen." Z 
stem werd onzeker, hij wendde den blik af. 

Illyp,politus riep woedend: „Houd op, ik zeg it, 
ik dit leven haat! Een. 'slaaf van het noodlot 
zijn als men geboren is om te heerschen, dan kne.  
men de tanden in zijn ketenen!" én dan met 
plotselinge overgang tot de manieren van een • 
men, koelen hoveling: „Maar laten wij er niet m 
over spreken! Wat geeft het? Het is maar 
velend!" Hij gaapte. 

• 
(Wordt vervolgd). 
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Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna Rre•voort. 
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_ .. TEGEMOET 
Vreemd'ling, 't drijfzand is gevaarlijk, 
Loop niet verder langs het strand, 
Ginds, waar meeuwen piepend vliegen, 
Ligt 't verraderlijke zand. 
Altijd is het in beweging, 
Wie daar loopen wil zakt weg, 
Luister vreemdging naar den zeeman, 
't Is de waarheid die ik zeg. 

Net huisgezin van den Voortrekker. 
(Vervolg). 

„Ge weet dat ik mijn vrouw en kinderen op den 
trek verloren heb. Ginds in een mooi dal woont. een 
blanke, van weien Goliath, die kwibus, een doch-
tertje geroofd heeft. Blij dacht mij mijn Leentje 
terug te brengen. Deze blanke is een soort toove-
naar in de huwt van Koa-moe-hai. Ik ben op reis 
om dit kind terug te brengen." 

egleef Maria alleen, oom?" eraeg.Barend Tromp. 
,,Met David onzen ouden huisvriend." 
„Gij behoeft eigenlijk niet naar de kerkplaats te 

, taan," viel Tromp in. ,,Gij hebt uw prediker bij u." 
Molenaar lachte. „Wij voelen toch wel dat we de 

•gemeenseihap dee heiligen noodig hebben. Zeg me 
eens, weet gij iets van een blanke? Hij schijnt 
een vroom man te zijn, want hij leerde Truitje 
bidden." 

„Wie kennen den heer Van Hengel," :antwoordde 
Tromp. „Hij, is een goed man, die altijd den vrede 
voorstaat en grootten invloed op Kon -moeehoi bezie 
Wij kregen juist bericht van hem door Knip zijn 
knecht. (Lij wil de geschillen effenen, het bloedver-
gieten tegengaan. Nu, ik verlang naar mijn „plaats", 
de vrouw alleen met de beesten en de kinderen en 
de Laffers! 

Knip bracht den raad over: wreek uw vermoor-
de vrienden niet langer. 

Molenaar knikte. ,,'t Is Bijbelsch: Wreekt uzelven 
niet beminden." 

"Indien er (beslist oorlog ontstaat is het gedaan 
met bet gedijen van al onze nederzettingen," ver-
volgde Tromp. „Wij hopen door zijn tusschenkomst 
den vrede met de naburige stammen te herstellen 
en hebben reeds besloten dat wij. morgen de reis 
naar de vallei zullen ondernemen. Knip toeft in 
ons kamt." 

- Knip! Daar holde opnieuw een ruitte den heuvel 
af. De vreemdsoortig toegétakeilde Knip, in wien 
Goliath den bestuurder van den wagen herkende. 

• Knip, die als een waanzinnige op Truitje toerende 
(.ti dol van blijdschap uit den zadel sprong. 

„O Truitje, Truitje! Wat ben ik blij, dat ik je 
terug gevonden heb!" jubelde hij. 

Truitje wipte van haar zadeltje af en sloeg beide 
armen om Knip's hals. „Be ben ook zoo blij, Knip." 
Meneer keek dit toeneeltje aan met een glans 

op liet verweerde gezicht. ;,Mijn taak zou afgedaan 
zijn, Tromp, indien ik geen zekerheid omtrent mijn 
eigen kinderen verlangde. Mijn hart zegt me, dat 
ik daar in die vallei meer hooren zal." 

Molenaar riep Knip naast zich, zijn haat vol ont-
roering. sZeg eens, beste kerel, die twee andere kin-
deren ho jullie, zijn dat kinderen van v. Hengel?" 

Knip antwoordde niet, staarde stug voor zich 
heen. 

Molenaar herhaalde zijn vraag. 

Maar de vreemdging wou niet luist'ren, 
't Vreemde drijfzand lokte aan, 
Toen de zeeman was vertrokken, 
Wou hij toch op 't drijfzand gaan. 
Stevig stappend ging hij verder, 
't Waren praatjes! Heel niet bang, 
Zal hij 't andere duin bereiken, 
't Was zijn eigen ondergang. 

eens, baas," antwoordde Knip. eindelijk, 
„ai voelt toch zelf wel, dat een knecht niet behoort 
te praten over de zaken van zijn heer." 

Juist!" Dat was alles wat Molenaar zei. 
Intussehen was het gezelschap voortgereden en 

aan Molenaar's oude huis toegekomen, waarin zich 
de Boerenkolonne gelegerd had. 

,,'t Zon allemaal weer goed bewoonbaar te maken , 
zen,' merkte Tromp op. ,,De groei zit in 'e land 
en je huis is niet zee erg vervallen." 

e'k Zou wei terugkeeren, Tromp, maar ik heb 
geen beesten meer, geen paarden, geen klein vee." 

„Wij kunnen je toch helpen, Molenaar." Dat was 
de algemeene ;uiting van al de boeren, • toen zij 
samen aan den eenvoudigen avondmaaltijd aan-
zaten. ,,Als we jeu allemaal een paar beesten geven" 

,Geven behoeft niet. 'k Heb olifantstanden. Hoe 
krijgen wij ze hier?" 

»Hoe ben je [hier gekomen, Molenaar?" vroeg 
Tromp. • 

„Door de karrol" Molenaar's gezicht verduister. 
de. ,,Met weinige beesten. Je weet, de Boschjesman-
nen, hebben mijn vrouw en twee kinderen en mijn 
grootste deel vee op dien trek vermoord en ge-
stolen." 

„Vertel ons dit alles," vroegen de Boeren. 
Truitje zat op een bank tusschen Knip en Eduard 

in. Eduard had zijn arm om Truitje heen geslagen 
en 't kind leunde, doelroede van de reis, met haar 
heele lijfje tegen den jongen aan. Toch luisterde 
zij vol spanning. 

Ook zij nam vaak deel aan de gesprekken van 
Jan en Leentje en vaders stilzwijgen op al hun 
nieuwegiedge vragen deed juist hunne nieuwsgie-
righeid al hoogee opkruipen. 

Nog -voor de mannen zich in hun mantel wikkelden 
om te gaan slapen op den grond, Truitje kreeg de 
bank met springbolklvellen, spraken zij af hoe de 
troep zich den volgenden morgen zou opstellen. 

't Best zou zijn dat Satie de jager, met een troepje 
ervaren boeren de voorhoede vurnide. Goliath en 
Knip moesten er nateurlijk ook bij zijn . 

,,En ik, vader?" vroeg Eduard met tintelende 
oogen. De reis vol avonturen lokte hem aan. Met 
Soul samen op de jacht! 

,,Jij op del quagga!" riep Molenaar. 
Saai had al reeds voor een olifantstand een paard 

van een der boeren geruild een prachthengst. 
,,Je geld Was te groot, ,Snul!" riep Tromp, de 

koopman, van het paard. „Ik geef er twee voor den 
tand!" 

Molenaar 'keek den boer dankbaar aan. Op welk 
een 'fijne kiesehe manier ..verstonden de bomen het 
onderling elkaar wel te doen: 

,;Top!' Eduard heeft een paard!" riep Smal 
vroolijik. 

Met schitterende oogen dankte Eduard. ' 
Welk-  een heerlijkheid weer een echt rijdier onder 

je, te hebben. 

XI. Nieuw vaderleed. 
Ben paar uur na Knip had ook de heer van Hen-

gel zich. met Jan op reis begeven. Onderweg vernam 
hij van Koa-moe-hors onderdanen al meer van 
bloedige botsingen tusschen inboorlingen en boeren 
en toen hij Koe-moe-hors dorp binnenreed, bespeur-
de Truitje's vader dat hij precies op tijd kwam. 

Koa-moe-hoi hield juist met de aanvoerders der 
-verschillende stammen een samenkomst om te over-
leggen, hoe gij zich tegen het boerencommando dat 
rondzwierf om wraak te nemen over de gewelddaden 
der inboorlingen, beschermen zouden. Organisatie 
zou plicht zijn en Moe-moe-hoi die zich de heer-
schappij over alle stammen rond de Blauwe Bergen 
verworven had, was de man om te zeggen wat er 
gedaan moest werden. 

Hendrik Jan Schimmel. 
Geboren 30 Juni 1823, overleden November 1906. 

Hendrik Jan Schimmel, de schrijver van historische 
romans die naast die van Mevr. Bosboom-Toussaint 
kunnen staan, was een burgemeesterszoon. Een van 
de tien kinderen, moest hij in zijn jeugd tegen een 
stootje kunnen. De schrandere knaap voelde scherp en 
fijn, hij voelde zichzelf ook duchtig, te meer hinderde 
het hem, dat hij zoo moeilijk meekon in de Latijn-
sche klasse van de school te 's-Graveland, zijn ge-
boorteplaats. Hij schaamde zich diep over het geval 
en toch leefde in hem de onverwoestbare zekerheid 
eenmaal een figuur van beteekenis te zullen worden 
in de letterkundige wereld van Nederland. 

Buiten de schooluren zocht hij zijn vermaak in de 
literatuur met zijn vriendje en Monsieur Boudet, 
de eigenaar der kostschool. merkte wel dat er iets 
grootsch in den jongen 'school. 

Maar het gezin telde tien kinderen, alzoo moest 
Hendrik een plaats innemen op het kantoor van zijn 
vader, die tevens het ambt van notaris vervulde. 

Toen Hendrik 19 jaar oud was, stierf zijn vader 
en de jonge man moest de kostwinner worden.voor 
moeder en de zusjes. 

Schimmel versleet zijn tijd niet met droomen en 
met hunkeren naar onbereikbare dingen. 

Achtereenvolgens werd hij klerk bij het Agent-
schap der. Schatkist, later bij de Nederl. Handel-
Maatschappij eindelijk Directeur der Nederl. Cre-
dietvereeniging. 

Reeds in 1847, dus vijf jaar na vaders dood, gaf 
hij zijn eerste drama uit: Joan Wouters en in 't 
zelfde jaar: De twee Ouders, zijn tweede drama. In 
1853 begon hij verhalen te schrijven. Van 1851 tot 
1867 maakte hij deel uit van de Gids-redactie. Schim-
mel redigeerde ook een tijd Nederland en Elsevier. 

De werkkracht van Schimmel bleek enorm groot 
zonder afwisseling hoopten zich zijn boeken op. 

In. 1872 stierf zijn eerste echtgenoote, Mej. Anna 
Maria Kalf. In 1879 zegde hij zijn overige werk vaar-
wel en trok zich te Bussum Op „Anna-hoeve" terug 
om zich geheel te wijden aan het letterkundige werk. 
Toen had Schimmel reeds 23 drama's en boeken 
geschreven. 

Schimmels werk werd haastig afgewerkt, was toch 
nooit slordig, altijd in de puntjes, nooit oppervlak-
kig. Schimmel bleek voor alles verteller, hij sprak 
met zijn lezers, liet ook vaak in deftige taal zijn 
personen spreken. 

De boeken van Schimmel zijn geen oppervlakkige 
romannetjes. Men kan ze niet doorvliegen. 

Maar de jongelui kunnen werken als „De eerste 
dag eens nieuwen levens", „Mylady Carlisle", e.a. 
gerust eens lezen. Het is goede sterkende lectuur. 
Beter dan die eindelooze verhalen van jongensgrap-
pen en meisjesstreken. 

Zijn beste werken heeft hij geschreven tusschen 
1855—'65. Al zijn Schimmels boeken ouderwetsch, 
verouderd is het werk van dezen grooten letterkun-
dige heelemaal niet. 

Hij stond onder den invloed van den grooten 
literator Walter Scott. 
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't Drijfzand zuigt weldra zijn voeten, 
Naar beneden, 't lichaam zinkt, 
Niemand redt hem in de stilte, 
Waar 't gekrijsch der meeuwen klinkt. 

(Wordt vervolgd). 
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Bezoeker (in het huis van een dekter tegen diens 
dochtertje): „Is uw pa thuis, zus?" 

Dochtertje: ,,Nee, hij is uit, hij geeft een an-
thesie." 

Bezoeker: ,;Eren anaesthesie. Dat is een dik woord. 
Wat beteekent dat?" 

Dochtertje: „Dat beteekent vijf-en-twintig gulden." 

    

  

(Punch.) 

  

— 00, man, 't is vreeselijk geweest vandaag. Dat 
buitenlandscha paar boven heeft dien heelen dag 
ruzie gemaakt, en ik heb er geen woord van kun-
nen verstaan." 

(Punch.) 

        

        

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 
Vertaald uit het Duitse,' door J. H. KUYPER. 
26) 

„Ik ben gekomen om over iets anders met u te 
spreken. Hebt ge reeds gehoord, heilige vader, dat 
de markiezin van Pescara er over denkt bij de non-
nen van San iSilvestro den sluier aan te nemen? 
Dit moet verhinderd werden. Als zij zich uit de 
wereld terugtrekt met wie zou men dan nog een 
verstandig gesprek kunnen voeren? 

De schoonste en meest ontwikkelde vrouw van 
Italië begraven achter kloostermuren! Dit moet ver-
hinderd worden!" 

,,Ja, dat mogen wijl niet toestaan!" beaamde de 
Paus, „wij zullen dit door een decreet 'verbieden; 
dit zijn wij eed Italië verschuldigd," herhaalde hij. 

Dadialijk erop zonk hij vermoeid in zijn stoel 
terug. Zijn glad, gchlaseerd gelaat kreeg een leven-
looze uitdrukking. 

„Bovendien, ,Hippoiytus, het kan mij alles zoo 
weinig schelen, het is mij alles zoo grenzenloos on-
verschillig. lik ben den strijd moe. 

Die Luther die Calvijn, wat willen die menschen 
toch edgenlijk? En pater Ochino, die hier de gernoe 
dieren in beweging brengt, bevalt mij niet, evenmin 
als Kardinaal Polo, Ja, ik heb veel zorgen, Hyp-
politus. Alles spant samen tegen ons. Het is goed 
dat gij Kardinaal zijt geworden. Waar zullen de 
Pausen steun vinden, indien niet bij hun eigen 
familie?" 

Hyppolibus stond te droomen in ten maneschijn. 
Hij dacht aan Julia ,Gonzaga en niet aan den nood 
van Italië, noch aan den nood der Kerk. 

* * 
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„Ach, dat ik verre was toen gij stierft! 
Daar kom ik nooit over heen. 
Ik kan niet leven en ik kan niet sterven!" 
Zulke woorden schreef Vittoria kort na den dood 

van haar gemaal, toen zij de eerste maanden van 
haar weduwenrouw doorbracht bij de stille nonnen 
van San Silvestro, tusschen de donkere pijnboomen 
en cyrpressen van den op den Pincio gelegen klooster-
tuin. Daar was ''eenzaamheid en koele rust, daar was 
schaduw en diepe stilte. 

Evenals. alle,' diep treurenden, meende zij, dat de 
wereld voor haar dood was en nimmermeer zou op-
staan. Zij wilde dien sluier aannemen en zich hier 
reeds voor haar dood begraven, maar de Paus had 
de moeder overste 'verboden om de vorstin als non 
in te zegenen. 

In de eenzaamheid van het klooster, geheel over-
gelaten aan hare diepe smart, begonnen er in 
Vittoria's binnenste die sterke stemmen te weer-
klinken, die tot wondere gedichten werden. 

Er geschiedde in dien tijd een wonder in de ziel 
dezer edele vrouw. 

Onder de groote smart over het verlies van haar 
gemaal, vergat zij al het verdriet, alle liefdeloos-
heid, alle ontrouw, haar door den levenden Fer-
rante aangedaan. Nu behoorde hij haar geheel. Van 
allen, die hij had liefgehad, was zij de eenige, die 
het recht bezat hem te betreuren, alleen zij had hem 
verloren. 

En door de macht harer fantasie dwong zij hem 
haar dat rijke, onverdeelde geluk te schenken, het-
welk hij haar in het leven onthouden had, 

iGlorierijk stond hare liefde op boven zijn graf. 

En als het licht de zachte stralen uitzendt 
Glijdt de mantel mijner donkere zonden af, 
In mijn ziel gevoel ik jubelend weder, 
De eerste reinheid mijner eerste liefde." 

zong zij. Zij, dichtte haar gestorven gemaal al de 
heerlijke eigenschappen toe, die • hij• nooit bezeten 
had, en die zij zonder veel te zeggen, maar daarom 
niet minder smartelijk, in hem gemist had. Zij schiep 
uit den onga--echtigen man een held, een ideaal van 
deugd. 

Zij doorleefde nog eens de weinige uren die haar 
met Ferrante gegund waren geworden, maar op een 
schoioner en volkomener wijze, zij adelde haar onbe-
vredigde echt door de verheven smart harer weiduw• 
schap en bleef hem, die haar zoo menigmaal ontrouw 
was geweest, na zijn dood haar gansche leven ge-
trouw. De igrocrtanoédigheid harer ziel volgde hem 
na tot over het graf. 

Ja, heerlijk herleefde de gestcevene in haar ge-
dichten, zoodat hij, in de herinnering der menschen 
meer is blijven vortlerven als de jeugdige, goed-
aardige Ferrante zonder blaam, dan als de wreede 
Plunderaar, de dubbelhartige staatsman en de man 
van zingenot en losbandigheid, 

Zoo bewerkte zijl door de kracht harer liefde voor 
hem een wedergeboorte ten goede in de geschiedenis. 

'Zij behoorde tot die vrouwen, wier liefde zoo sterk 
is, dat alle (gebreken,  en zwakheden van den geliefde 
in dit reine, teedere vuur verbranden zonder een 
spoor na, te laten, 

Als een stralende zon leeft Fenrante in Vittoria's 
sonnetten voort. 

Zit heeft hem met de machtige armen vara haar 
smart omhoog geheven tot de heerlijke hoogten van 
haar eigen wezen 

Met bewondering beluisterden hare tijdgenoten 
de verheerlijkte zangen der vrome vrouw. 

Sinds de dagen van. Petrarca • was niet enk 
doode met zulke heete tranen-gedichten beweend ge.' 
warden Zooveel innig gevoel in zoo schoenen vore 
Was niet meer voortgebracht, door niemand was 4e: 
natuur zoo diep opgevat geworden. 

En in den tijd van haar rouw, toen zij zich va 
de wereld afzonderde, werd Vittoria Colonne een 
roemde vrouw. Het leven gaf haar ongevraagd eá 
ongezocht een vrije gave, maar het was voor VP, 
toria pen ongewenschte en een waardelooze. 

Want wat geeft iemand, die de liefde vert 
heeft, om roem? 

De liefde is het groote vuur, dat ons verwarmt; 
Zij is het leven van het leven, de stuwkracht van 
het zijn. Als hare vlammen uitdooven, gaat haar 
majesteit te niet en het voorwerp der liefde zinkt 
in het graf. En dan is het kil op aarde. Kil, doakee 
en troosteloos. 

Het eigen huis mag nog zoo schoon zoo heerlijk; 
zoo voornaam, zoo trotsch gebouwd zijn, zij is u 
thuis niet meer. Gij zit aan het vuur arein ei 
haard, maar kunt er niet eens meer uw hand 
aan warmen, want binnen in n is het koud en al 
werkelijke warmte straalt van binnen uit. 

Ja, gij zijt nu eenzaam, als gij alleen zijt, m 
toch niet zoo eenzaam als wanneer ge onder v 
menschen zijt. Als ge alleen zijt, kunt ge herinn. 
ringen te voorschijn tooveren, de geliefde stem w 
wekker roepen, het gebroken beeld, weer herstelle 
Maar onder menschen gevoelt gij uw verlies *. 
volle. Geen blik van begrijipen in de engen. 1. 
woord van medeleven ta de lippen, in den irro 
zijt gij, iedereen onverschillig. 

Wat willen zij' niet hain roem? 
All zou de geheele wereld lauwerkransen aan n 

voeten neerleggen, al zouden alle hoofden zich voor 
neigen, gij staat op uwe hoogte als een eenz 
mensdh en kunt de ijzeren cirkel van verlaten]] • 
die zich om u getrokken heeft, niet verbreken. 
ziel heeft gedronken van da 'wateren van •den S 
de dood is door uw hart gegaan, en de mensa 
hebben geen macht meer u gelukkig en vioolijk 
maken. 

En als God niet zijn hand uitstrekt om u 
te wekken uit het graf, als niet zijn engel ' 
steen van uw groeve wentelt, dan zult gij door 
leven gaan, spreken en handelen als die Mg% 
venen van de wereld, wier lichaam een schijnli'h 
en wier leven een schijnleven is. 

(Wordt vervolgd).., 

   KLEERMAKERIJ 

G RAVESTEIJ N &V.D. PO 
VISCHSTEEG 8 - ROTTERDAM - TELEF,1 

UITSLUITEND 

PRIMA ENGELSCHE STOFFE 

COLBERT COSTUUM NAAR M 
VANAF f 75.— 

SPECIALE AFDEELING 

DAMESKLEEDING NAAR MAAT craiLoR 
 VRAAGT ABONNEMENTSTARIEF 

rens
StrikeOut



DE STER 323 

IP 1, lil!! fl.....ekeere  fel.---ree 
Oinlimmao.mm• 

ilior2107,4011b1 

oog 

etrer, HI,''17 5-73-----Iwt; 

rrz)re, 
Mai: - I'', 1 

Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna 
hese eo rt. 

Het huisgezin van den Voortrekker. 
(Vervolg). 

Van Hengel had' Koa-moe-hoi onvervaard terzijde 
roepen en op een stille plek ernstig met hem ge-
roken. 
Het was zaak den verstandigen Koa-moe-hoi te 
ertuigen, dat vrede voordeeliger dan oorlog was, 
t hij goed zou doen met het Boerencommando 

tegemoet te reizen en te overleggen, hoe de inboor-
heen zich van geweld zouden onthouden. Van 
Hengel wilde zelf meereizen om de felle voeten 
vriendschappelijk uit den weg te ruimen. Van Hengel 
kende de hebzucht en bijgeloorvige vrees van Koe-
roe-hoi. Hij bracht een schitterend geschenk voor 
ka-moe-hoi mede. 'Een barometer. „Ziet ge," legde 
ij uit, „wanneer die wijzer hier heen gaat, wordt 

het wedes_ zus en daar heen wordt het zoo." 
't Leek Koa-moe-hoi of de blanke iets van zijn 

eigen geleerdheid op hem had overgedragen door 
wonderlijke ding. Eet otuperhoofd zette de borst 

neoturf wierp het hoofd in den nek en beloofde 
t de stammen zich naar zijn inzicht schikken 
den. 

Zoo geschiedde het ook. De opperhoofden be-
loofden, dat zij geen deel zouden nemen aan vij-
andelijkheden, mits men hen ook met vrede liet. 
Alleen wilden zij op hun hoede blijven, totdat zij 
zekerheid bezaten, dat de Boeren hun commando 
uiteen hadden laten gaan. 

Koa-moe-hoi vroeg Truitje's vader ook met 
deernis naar zijn dochtertje. „Wij, zullen haar vin-
den", verklaarde Monaco, de zoon van het opper-
hoofd, samen met Jan. 
, Het viertal zou het Boerencommando opzoeken 
e de tocht ging door een gedeelte van het land, 
dat Van Hengel nog niet had doen afloopén. 

Op een morgen waren Jan en Monaco reeds voor-
uit gereden, toen van ;Hengel en Koe-hoe-mai hun 
paarden nog niet gezadeld hadden. Zij wilden zelf-
standig op zoek gaan èn naar Truitje, èn naar het 
bcerenoommando. De vaders 'lieten de jongelui on-
bekommerd gaan. Jan en Monaco jaagden zoo vaak 
amen in de eenzame wildernis. Zij waren altijd 
weer heelhuids thuis gekomen met de wonderlijkste 
avonturen. 

De jonge mannen reden westwaarts door eene 
rijde heidevlakte. Zonder zich rust te gunnen hadden 
zij de reis onder een schitterende sterrenhemel den 
ganschen koelen nacht voortgezet Tegen den morgen 
hielden zij halt om te eten en toen bemerkten de 
jongelui dat zij: niet veel' proviand hadden meege-
nomen. Nu vonden zij dat geen van beiden erg. Voed-
sel genoeg in de wildernis ook bout en ,stnuiken om 
het wildbeaad te bereiden. 

Na het eten 'strekten Jan en Monaco zich uit 
om even te slapen, de paarden 'graasden rustig en 
de wilde dieren keeren des morgens in den regel 
naar hunne holen. 

Jan, sterk en lenig, kon echter den slaap niet 
vatten, zijn verloren zusje Truitje hield zijn ge-
dohten bezig. 

Plots trof hoefgetrappel zijn aandacht, een 
groote kudde gnoe's naderde met roeden wilden 
kop en vurige oogen, doch Jan wist dat , zij zeer 
vreedzaam van aard waren. Terwijl de 
kudde graasde hielden de oude stieren de 
wacht. Jan lachte om de wonderlijke sprongen, 
watrmee de jonge dieren zichzelf vermaakten, tot 
het hem inviel dat hij wel eens zoo'n kalfje schieten 
kon. Biora vleesch smaakte heerlijk. Doch reeds de 
geringe beweging die Jan maakte waarschuwde de 
stieren de heele troep ging op den loop. Jan hield 
zich doodstil toen week de onrust 'n beetje, doch 
de dieren bleven op hun hoede. 

Jan, wiens jagerslust ontwaakte besloot echter 
hen te volgen, behoedzaam trachtte hij telkens een 
van de wild en vroolijk springende dieren onder 
schot te krijgen Zoo verklikte de troep Jan wel een 
mijl ver en in zijn jagersdrift overdacht hij niet, 
hce gevaarlijk het iwas, zich zoover van Monaco te 
verwijderen. 

De karro werd al heuvelachtiger. Telkens maakte 
de jongen een omweg om een der kalvers te kunnen 
Afeten, de oude waakstieren bleven grimmig tus-
schen den jager en de kudde. Zij gaven Jan geen 
kans. 

De jonkman werd driftig en, verloor zijne kalme 
bezinning. Hij, wilde en zou een kalf hebben. Dan 
moest eerst de stier er maar aan, die telkens de 
kudde waarschuwde. Hij verliet zijn schuilplaats, 
trad in het open veld en schoot. Een stier tuimelde  

neer, doch de andere rende op Jan toe, de oogen 
flikkerend van woede en wraaklust. De jonkman 
schoot opnieuw,' doch raakte het dier niet doodelijk• 
Een angstwiekktend vervulde de lucht. Jan 
voelde den heeten adem van het gekwetste dier, den 
steek van zijn horens door zijn kleeren in het vleesch. 
Hij werd opgenomen en in de lucht geslingerd, kwakte 
tegen den grond. Weer hief het beest Jan op, weer 
tuimelde de jongen half verdoofd door de lucht. 
Hij: voelde nog de scherpe dunne hoeven als van 
harten, 'die zijn lichaam vertraden en daarna, werd 
het naecht om Jan. 

Toen hij ontwaakte was de stier weg, doch de 
donkerheid omringde Jan. Slechts het sterrenheir 
gaf een onzeker licht Hij: beproefde op te staan, 
doch het lukte niet. De jongen wilde zich niet prijs-
geven aan de roofdieren; hier in de karro zwierven 
immers 's nachts hyena's, jakhalzen, zelfs' leeuwen. 
De gekneusde beenen weigerde hun dienst. Het 
klamme angstzweet brak Jan uit 

Nu hing hij; alleen af van Gods genade. Jan bad 
niet vaak. Onder de tafelgebeden die zijn vader op-
zond, zat hij' gehoorzaam stil doch zijn hart zocht 
God niet. nier, in dit onmetelijk gevaar, terwijl in 
de verte het majestueus gebrul van den leeuw de 
stilte verbrak en de hyena's huilden, zocht hij Gods 
hulp en ,bewaring. 0, indien God hem uit deze be-
nauwdheid redde. 

,,O, God help mijd" kreet hij lang en bang; tot 
in het Westen eene lichte streep de nadering van 
den dag verkondde. 

(Wordt vervolgd). 

ONS STERCLUBJE 

30 Juni. De laatste dag van het eerste halfjaar 
1923. Morgen beginnen wij aan de tweede helft 
ven het jaar, dat ons een groot nationaal feest bren-
gen zal: het zilveren jubileum van onze geliefde 
Koningin. Wat is het Nedeerlandsche volk reeds druk 
bezig met voorbereidingen om dit feest waardig te 
vieren. Onze Sterclub doet 'natuurlijk mee, dat 
spreekt. Ieder in zijn eigen stad of dorp, op zijn 
eigen school, maar als Ster.olub toch ook gezamenlijk. 
Hoe dat 'kan? Wel zoo ,gemalukelijk mogelijk. Tante 
Joha. geeft jelui een versje in „De Ster" en wij be-
loven elkaar dit liedje tusschen 31 Aug. en 6 Sept. 
een paar keer ruit volle borst te zullen zingen. 

Afgesprodrien? in gedachten elkaar de hand er op 
gegeven? Dan maar uitkijken in de Kinderrulteriek 
naar ons vers hoor. 

Tamboer (naam en adres 'in den brief vermelden, 
broer) is na Pinksteren in Rotterdam geweest. Je 
vindt het daar zeker drukker dan in ,S.? Je bent 
leuk aan 't dichten geweest. Robbedoes noemt zich 'n 
eentrourwt" lid, maar hij heeft het ook zoo druk en 
zal misschien het 'voorbeeld van Rozenknopje moe-
ten volgen en ons 'clubje gaan verlaten. Wacht er 
dan toch mee tot het jubileumfeest hoer. Dan moet 
ons clubje zoo groot mogelijk zijn. Veel groeten ook 
aan Rozenknopje en je ouders. 

Uit Hemmen ontving ik een goede oplossing, doch 
geheel ongerteekend. Wie is die onbekende? Viooltje 
wil liever Droomstertje heden. Zij denkt dat het 
andere Viooltje 't niet prettig zal vinden dat zij 
zich ook zoo noemt. Nu, onze Viooltjes hebben de 
eigenaardigheid Vlug uitgebloeid te zijn. Pas had ik 
er drie in de Sterclub en nu zijn ze allemaal weg. 
Heb je 't aardige versje zelve gemaakt? C. v, P. 
geeft ook al een berijmde oplossing. De Jonge Zeeuw 
schrijft over den opstand van Claudius Civilus en 
de plek waar deze Batavier eenmaal stond: „Het is 
ongeveer 1254 jaar geleden. Maar of Nijmegen nu 
de juiste heuvel aanwijst zal wel niet met zeker-
heid (te zeggen zijn, want 1854 jaar is een heele 
tijd". Nu, ik denk ook niet dat er iemand uit onzen 
tijd bij is geweest, Jonge Zeeuw. Manar de gedenk-
Plaat vertelt het ons en nu moeten 'we 't maar 
gelooven. 

In Spreuken 8 : is, sprake van de Opperste 
Wijsheid, dat is de Zoon van God, broer. Teekenaar 
vertelt van het circus, dat bij hen in het Volkspark 
stond. Er zijn wel veertig leeuwen bij:. Ja, ik heb 
dat circus ook gezien, van buiten. In Nijmegen. 
Maar ik zie liever die dieren in die  .Rotterdamsche 
Diergaarde. 

Pukkie is een beetje verontwaardigd. Ik heb haar 
hond Timor genoemd in plaats van Tibor en o 
schande haar zelve Onkie otf Ankie' in plaats van 
Piukkie. Maar 't zal uw schuld wel niet zijn, schrijft 
zij toch nog goedmoedig. Nu, misschien wel een 
beetje. Want tante Johanna is nog niet half beter 
en daardoor kon ik soms niet 'altijd alle aandacht  

bij mijn werk houden. Maar ik beloof je ernstig 
voortaan precies te corrigeeren hoor. Pukkie's zuster 
heeft in de Rotteridamsehe Diergaarde de jonge, 
leeurwtjes gezien. Ook het derde olifantje, dat kleine 
lieve rakkertje. Er zijn twee ,groote apen heel erg 
verkoelden, .De arme dieren hebben 't ook zoo kwaad 
gehad in onzen kouden voorzomer. Het :groote zee-
leeuwienbassin is nu klaar. Vrijdagavond werd de 
waterval, die tusschen de (rotsen stroomt, elektrisch 
verlicht in allerlei kleuren. En net .vloeibaar zilver, 
praehtig. In mijn astrakan iwintermantel heb ik 't 
gezien, maar.— loontje komt om zijn boontje. Kou 
gevat en tot straf ,.. thuisblijven. Op een van de 
scholen in het dorp van Bztitenmeieje weekt een 
zwarte onderwijzer. Ze dacht dat negers zoo zwart 
waren als een kachel, maar zoo erg is het toch niet. 
Ja maar, er zijn wel zulke zwarte negers. En mis-
'seleen is die meester geen volbloed neger. Hij heeft 
misschien een blanken vader of moeder. Buiten-
meisje geeft van twee een fantastische oplossing. 
„Een vogel vliegt met een mossel' de lucht in, laat 
haar op de keien vallen, zoodat ze opensplijt om 
dan het hert te kunnen :opeten." Mis poes. Reilden-
#grtje is blij met haar prijs, een mooi collier. Prettig 
dat je verjaardag op Zondag viel. .Geluik,gewenscht. 

Torenwachter moet 6 Juli examen voor het gym-
nasium doen. Nu, voorspoed hoor. Zoeklicht was uit-
gegaan om naar koning Haaken te gaan kijken. 
Maar h ijiltrwam net te laat. Dan heeft je zoeklicht 
je in dein steek gelaten. Hoe jammer voor je zusje: 
twee maanden te moeten liggen. 

Mededlingstertje vraagt of zij raadsels in mag 
zenden. Wat graag. Maar je moogt ze niet uit an-
dere kranten knippen. Haar broertje kreeg 2 kui-
kens voor zijn verjaardaig. Zij zitten in een leeuwe-
rilickenfiebei en staan veer 't raam van den kelder 
lekker in 't zonnetje. Mogen zij niet buiten loepen? 
Rosa is eek 'blij met haar prijsje. Zangeresje gaat 
niet de Melisjesvergadering naar Zandvoort.. Fijn. 
Gaan de jongens ook mee. Of gaat je broer in een 
aparte club? S. B. Heb jij indertijd niet den naam 
van Sneeuwkabouter gekozen? Hoe is anders je' 

, schuilnaam? 
Enkelen lasten op Kastanje. Dat is ook wel goed.. 

De goede oplossingen zijn: 
No, 1. Van splende kinderen werd gesproken in 

Zacharia 8 : 5: „En de straten dier stad zullen ver- 
vuld woeden met knechtjes en meisjes spelende op 
hare straten." 

No. 2. In ons dorp staan boomen, 
Met hooge bladerkronen, 
In hun vrucht een zoete pit, 
Waag een harde schil omzit. 
Komen woeste najaarsviagen 
De noten naar beneden jagen, 
Ras zijn zij dan stuikt gespleten, 
't :Hart woedt lekker opgegeten. 

Droomstertje. 

Prijswinners: 
MEIDEDINGSTERTJ;E te Rotterdam; TEEKE- 

NAAR te Ensichedé. 

2 Augustus is Koningin-Rergentes Emma jarig. 
Als prijsvraag geef ik ditmaal een klein opstelletje 
over de Koningin-Bloeder. Jullie weten toch allemaal 
wel iets ivan Haan B.v. wanneer zij naar Nederland 
kwam en trouwde. Wanneer Koningin Wilhelmina 
geboren is. Wat Emma voor Nedenlanld gedaan 
heeft, enz. enz. 

De opstellen mogen volstrekt niet grootex zijn dan 
2 bladzijden postpapier en moeten uiterlijk 26 Juli 
ejló, ingezonden zijn. 

Denk aan juiste opgave van naam, schuilnaam 
en adres. ' 

Oplossingen worden ingewacht vóór of op 26 Juli 
aan het adres van Tante Johanna, per adres Druk-
kerij „Libertas",Goudsche Singel 103-11 1,Rotterdam. 
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Nu de mode de para-
pluie voorschrijft zooals 
die vroeger door comedi-
anten werd gebruikt.... 

zullen de comedianten 
wel op dit model moeten 
terugvallen. 

(Punch.) 

HF.T VERSCHIL. 

Als een man een das koopt, en als een vrouw een zakdoek 
koopt. 

(Karikaturen, Christiania.) 
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Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 
Vertaald uit het Duitsch door J. H. KUYPER. 
27) 

Ja, zoo was het met Vittorio. Colonne gesteld, 
toen de roem tot haar kwam, toen de eijmvaardige 
Arlosto, de kunstlievende Bembo, de geestige Berni 
en de geleerde Bdbbima sonetten vervaardigden om 
haar laf te bezingen. Toen men haar noemde de 
,,eerste vrouw van Italië", en hare verzen die alleen 
handelde van het gestorven geluk der liefde, 
dat geluk, dat tij niet eens gekend had, elkander 
vol verrukking voorlas in schitterende gezelschap-
pen en geletterde kringen, omdat men daarin haar 
levend hartebbeed voelde kloppen. 

!Het was voor de vorstin Colonne een groote 
smart om liefde te moeten inruilen voor roem, maar 
luie groot die smart was, kan alleen een vrouw 
beseffen want den man is het beschoren, eigen roem 
hooger ie stellen dan liefde. 

Bovendien is roem alleen het bezit, van diegenen, 
tot wie hij ongevraagd komt. Hij zet zijn stralen-
krans hun op het hoofd zonder dat zij het vermoe-
den. Zij wandelen langs den laurierboom, daar 
buigt zich zijn tak tot een krans, en de lauwerkrans 
ligt Kim om de slapen. 

Zij zeggen als in een droom de heerlijke woorden, 
die in de harten der mensehen indringen en daar 
wortel schieten. 

Zij geven juist wat het hart van den tijd, waarin 
zij leven, verlangt, zij doen wat vanzelf spreekt en 
natuurlijk is en van eeuwige waarde is. 

Zij houden voeling met God en mensehen. Zij 
• bezitten de rythme van het ruisahen der zee wier 

geluid ver verwijderd, vol majesteit en zeldzaam, 
toch het gemoed ontroert. Hun hart is open voor 
de sprake der wijde vlekten, der diepe wouden, der 
stille bergen, en der eindelooze heide. 
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Zij hebben den zon-lief en den storm, het rollen 
van den donder en het lied der vogelen. God legde 
in hun hart iets van de eeuwigheid. Dood en leven 
beide vertrouwen hun toe de beteekenis van hun 
geheimzinnig runenschrift. Zij zijn zoowel het heim-
wee, het verlangen en de vervulling, het eindelceze 
zoeken en het eindelijke vinden.. Kortom zij zijn het 
wezen, het leven, het vuur der aarde. 

* * 

De hertog Ferrante d' Avalos had in zijn testa-
ment Zijne dienaren rijkelijk bedacht. .Gebrek aan 
edelmoedigheid en mildheid hadden niet in zijn aard 
gelegen. 

Ook Marco, de nar, was niet met leege handen 
weggegaan. 

Maar deze nam het geld, dat hij ontvangen had, 
en bracht het aan de hospitalen voor pestlijders 

„Ik wil niets hebben van hem, die mij mishandeld 
heeft, en dien ik gehaat heb," zeide hij trotsch. 

Toen legde hij zijn narrenkap voor altijd af, want 
hij dorstte neer de waarheid des levens en naar.  zijn verloren waarde als mensch. 

Maar eerst wilde hij afscheid nemen van Vittoria 
Colonne, zijn goede meesteres. 

Te voet doorkruiste hij Italië van Milaan naar 
Rome. 

Wat onderweg zag, gaf hem geen vreugde. 
Overal verwoesting en moord, verval van zeden, 

krankheid en dood. 
„De tijd der grappenmakers is lang voorbij," 

dacht hij, toen hij, de deodmoede gezichten der men-
schen zag. 

Het weenen stond hem nader dan het lachen, het 
leven stond verder van hem af dan de dood, de 
heerlijkheid van kunst en cultuur versmolt als 
sneeuw voor de zon. 

vond Vittoria veel verouderd, alle vorstelijke 
pracht en sieraad had zij afgelegd, haar zwart ge-
waad uit grove stof was kloosterachtig.  eenvoudig 
van snit en een dikke sluier verberg het glanzend, 
blonde haar. Maar hare Gogen hadden de oude uit-
drukking van hemelscha 'goedheid. 

Zoo trad zij op hem toe in een der kale cellen 
van Ban .Silvestro. 

elk ben gekomen om u bericht te brengen van 
de laatste uren van zijne hoogheid," zeide hij, ter-
wijl hij een knie voor ham- boog, „in smartelijke ver-
twijfeling en nameloos verlangen riep de stervende 
uw naam, doorluchte vrouwe. 'Slechts ik was bij het 
steven tegenwoordig, daarom kon alleen ik u dit 
berichten." 

Vittoria Colonna wendde zich af. neete en bittere 
tranen stroomden haar over de wangen. Ach, dat 
zij• er bij geweest ware, dat zij dat kostelijke, laatste 
teelten van liefde had mogen ontvangen! • 

Welk een heerlijk slot van hun gemeenschappe-
lijk leven zou dit geweest zijn. 

Toen wendde zich de vorstin weder tot Marco-
,Nog nooit heeft iemand mij kostelijker geschenk 

gebracht dan gij doet met het overbrengen dezer 
laatste boodschap," zeide zij. 

eGij kunt zelf niet begrijpen welk een liefdedaad 
gij mij daarmede bewezen hebt. Hoe zal ik u dan-
ken? Want zulk een daad kan niet naar waarde 
beloond worden." 

M.amoo's oogen Waren vochtig geworden. In de 
nabijheid van Vittoria was hij altijd de mensch, 
die hij had kunnen zijn, als het leven anders en 
zachter met hem gehandeld had. 

,,Niet gij' hebt mijl te danken, doorluchtige vrouwe, 
geloof mij," antwoordde hij, „Maar ik ben het, die 
u alles verschuldigd is,, 

,,Gij hebt mij geleerd, dat zij die triomfeeren over  

hun levenslot de waarlijk reine, edele en g 
zielen Zijn. Ofschoon men u veel verdriet heeft r. 
gedaan, hebt gij alles met liefde en geduld bea 
woord. Wij, die haat met haat, slechtheid 
slechtheid ruwheid met ruwheid veegelden, wij " 
gemaakt uit het ruwe stof der straten en moe 
ondergaan en vertreden worden, maar gij zijt 
ander maaksel, waaruit de overwinnaars, de 
sterrfelijfeen, die glimlachenden voortkomen." 

Vittoria zag den armen man sprakeloos aan. 1V 
een rijkdom van woorden stond hem ter beid 
hing, welke machtige gedachten. 

„Er stak altijd meer in u dan gij blijken 1' 
Marco," zeide zij peinzend. 

„Maar wat zal er nu van u worden? Gaarne 
hield ik vl in mijn dienst, maar daar ik thans 
leven leid van een hal n ve on, zou u dat weinig 
vallen daar gij houdt van 'aftwiseeeling, en geer
zijt veel ven de wereld te zien." 

,,Ik dank u voor uwe goedheid. Maar ik hel' r 
mijn weg gekozen. De dienst der barmhartigh 
heeft thans veel hulp noodig. Ik ga als verple 
arbeiden in de hospitalen van Milaan. Mise 
geeft God mij, als ik Zijn wegen bewandel eene 
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verloren genade weerom in Hem te  
Ellendig is het leven. zonder God." 

Vittoria was diep bewogen. 
„Gij, zult vinden wat gij zoekk en mijne ge 

zullen u vergezellen." 
Zoo ging Marco de nar om God te zoeken in 

dienst der barmhartigheid, En Vittoria ging 
zetlfden weg om God meer nabij te komen. 1' 
Rome's armen, bedroefden en kranken werd zij 
deemoedige vriendine  , Menige heimelijke nood 
haar toevertrouwd en wist zij te lenigen. 

Het duurde lang voordat zij weer tot het 1 
terugkeerde, maar hare oude vrienden lieten 
niet in eenzaamheid leven. Men wist haar 
vinden. 

Helaas kon men haar niet veel opwekkende 
tellen. De toestand werd steeds hachelijker. 
toria's eigen familie had oneenigheid met den 
gehad, en deze had de goederen van de Colo 
verbeurd verklaard. 

Men zuchtte over den 'achteruitgang van Rome, 
verlangde terug naar de schitterende tijden 
Leo X, naar de dagen van Raphaël en. de f 
der kardinalen. 

Kardinaal Bernbo zuchtte het diepst en zeide: 
,Wij verzinken in . grauwe ernst. Waar zijl 

dagen der halfgoden, de dagen der liefde en 
rozen? Rome is oud geworden, en de venae 
reil met haar. Zelfs de kunst heeft het gliml 
verleerd, sinds zij in het -teeleen van „II Ter 
staat." 

(Woedt vering. 
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te tegen Willy en liet hem gaan. De beide 
uwen luisterden naar den dreunenden slag waar-
e Willy de straatdeur toetrok. 

eIk begrijp niet, dat jij dien kerel in huis laat!" 
rwect de oude -vrouw. 
„Kerel? Blij is mijn weesbroer," snikte Clementine 

t. Toch moest zij de andere in haar hart gelijk 
en. Een goede naam is beter dan goede olie. En 

illy zou, al bedoelde hij 't niet zoo, haar goeden 
1 rooven. Bovendien verder met elkaar omgaan 
ook Willy's ongeluk zijn. Hij moest 't leeren 
zonder haar te leven. Hij moest! 

Veel deemoediger dan ooit te voren, luisterde zij 
r de raadgevingen der oude vrouw, die Paulus 
hartelijk liefhad. In den grond bleef zij dank-

r, omdat de band, die haar en Willy verbond, 
• voorgoed lag doorgehakt. ,Zijg was een lichtzinnig 

\vijs geweest, een onervaren, eigenwijs ding;  
3Iaar van nu voortaan zou alles anders worden. 
et liet kindje zou de ernst in haar leven gekomen 
. Willy moest weten wat hij aan haar had, nu 

" zijn zondige liefde wist. 
En tenwiji. Clementine met gebogen hoofd deer de 
iskamer dribbelde otne thee te zetten en daarna 
t trillende hand haar naaiwerk opvatte, draafde 
wild-vloekend menschenkind over den eenzamen  

landweg, want op dezen dag had hij Clementine, de 
vreugde van zijn leven, verloren. 

Het lichtzinnige vrouwtje wilde geen lichtzinnige 
moeder Woeden! 

Juli. 
Na de overvloedige regens die het weideland heb-

ben besproeid, handhaaft Juli den ouden naam van 
Hooimaand. De beesten loopen tot aan den buik in 
het gras, vertelde mij reeds op 6 Juni eene boerin 
op de reis van Nijmegen naar Rotterdam en een 
medereiziger voegde haar glunder toe met een blik 
op den neerstroomenden regen: melk in je kannen, 
moeder, je koeien geven met al dat nat wel 2e% 
meer. Zij lachte terug. Ja, Juli zou wel met recht 
hooimaand zijn. Gras en melk in overvloed. 

Reeds in Juni reisden groepen hannekemaaiers 
mede op de boot, hun bullen in een roodgeblokten 
zak, de zeisen netjes ingepakt tegen de „dollen", 
(handvaten der zeisen). 

Reeds een poosje klinkt het melodieuze ring, ring, 
ring, bij het wetten der zeizen, een fijne grasgeur 
hangt in de lucht, de kaalgesneden grasvlakten liggen 
gelig verkleurd, fel afstekend bij het hardgroene 
ongemaaide deel, het toekomstige hooi ligt netjes op 
rijen, of wordt gekeerd, geschud, tot het heerlijke 
dierenvoer op oppers gezet en straks naar den berg 
gereden wordt. Op 25 Juli behoort 't hooi binnen te 
zijn. Karel de Groote noemde Juli Vennemaand (Var-
romunoth) naar de weidebloempjes in het rijke gras-
land, (venae beteekent ook weide). De Franschen 
noemen Juli Messidor (Oogstmaand). De Romeinen 
gaven deze warme maand het dierteeken Leo, een 
fijn staartenkrulletje, naar den koningderdieren,den 
leeuw, die in heete landen leeft. 

Juli is heel vaak een regenmaand. In de tweede 
helft vangen de hondsdagen aan, (genoemd naar 
Sirius de Hondsster), die loepen tot de tweede helft 
van Augustus. Dan is het bederfelijk zwoel weer. 

Hoe 't komt dat Juli en Augustus die zware regen-
buien geven en die nevelige natte luchten, vaak ook 
guurheid door harde winden bij een hoogere tempe-
ratuur? 

In Juni wordt het. Poolijs bros en begint te smel-
ten. Het afgebrokkelde, afgekalfde ijs drijft met een 
onderzeeschen stroom Zuidwaarts. Soms zijn het groote 
ijsvelden die wel 7 á 800 meter dik zijn, onder water 
drijvende, een groot gevaar voor de scheepvaart 
opleveren. Naderen' deze ijsvelden West-Europa, dan 
verbruiken zij de warmte der lucht met het smelten 
van het ijs. De temperatuur in West-Europa daalt 
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dus. Maar onze met waterdamp verzadigde lucht 
komt ook met de koude boven de drijvende ijsvelden 
in. aanraking, met gevolg nevel en regen. 

Wanneer er over Amerika een hittegolf is gegaan, 

wordt de afkoeling nog sterker gevoeld. 
Nu begrijpen wij meteen het volksgeloof: als heat 

op -20 Juli regent, regent het zes weken. Engeland 
viert Saint Swithin, 15 Juli. Feit is, dat er dan een 
regenachtige 4 á 6 weken zijn aangebroken. 

Zoodra de herfst nadert, krijgen wij weer onze 
mooie najaarsdagen, „den warmen dag in September" 
uit het kinderliedje. Amerika wordt dan niet meer 
zoo sterk verhit, de onderste randen van het Poolijs 
liggen noorderlijker, er heeft weinig afsmelting van 
het ijs meer plaats, zoodat land en zee een gelijk-
matiger temperatuur verkrijgt. De krachtige lucht 
en zeestroomen blijven achter. 

We zullen nu maar hopen dat Juli en Augustus 
droog weer geven en warmte, dan denken we maar: 
we hebben de kou en den regen vooruit gehad. 

Een oud voorschrift. 
In de hondsdagen (volgens onzen• almanak van 19 

Juli tot 19 Aug.) volgens anderen van 24 Juli tot 
24 Aug., mag men naar een oude raadgeving geen 
santeen drincken, zich niet laten eappen (baardSnij-
den) of baden, niet veel slapen, geen laxeerende 
dranckskerer- innemen, geen heete etpijze-eten. Men 
moet zich van onkuischheid onthouden. 

Dit laatste is het heele' jaar door noodig: 
Waarschijnlijk werd dit voorschrift gemaakt met 

het oog op de zoele lucht van Juli. Of ziet baden 
op de watervrees, op hondsdolheid? 

Wie zal 't zeggen. 

VOOR ONZE JONGENS EN MEISJES. 
1 

Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna 
~aart. 

nOranjeliedje voor onsSterclubje. 
Wijze: Zingt op blijden jubeltoon. 
Hef nu: op de Oranjevaan, 
Wapper driekleur van de tinne, 
't Blij Oranjefeest brak aan, 
't Zilver feest der Koninginne. 
Vijf en twintig jaar geleden, 
Heeft zij Nefirlands boon betreden, 
Klink alom 't Oranje boven, 
Niets kan onze liefde dooven. 

God, Oranje en Nederland, 
Bleef de leuze sedert eeuwen, 
Voor ons dierbaar Vaderland, 
Staan wij pal-als jonge leeuwen. 
Laat de Oranjewimpel wapp'ren, 
Met de vlag van Hollands dapp'ren, 
Klink alom 't Oranje boven, 
Niets kan onze liefde dooven. 

Onze club groet haar Vorstin! 
Prins Gemaal, Prinses en Moeder, 
Heel het koninklijk gezin, 
.Zegene God als Neérlands Hoeder. 
Wilhelmina zullen w'eeren, 
Vroom en wijs zal zij regeeren, 
Klink alom 't Oranje boven, 
Niets kan onze liefde dooven. 

Hef nu op de Oranjevaan, 
Dat zij nooit in rood v-erkleure, 
Blijven w'om Oranje staan, 
Opdat nooit deez' ramp gebeure. 
Dal de Koninginne leve, 
Onze. God Haar vrede geve, 
K!ink alom 't Oranje boven, 
Niets kan onze liefde dooven. 

'et huisgezin van den Voortrekker. 
(Vervolg). 

liet leek Jan of de theere in de parelende, later 
litterend glanzende, heerlijkheid van den zonsop-
n hem bewaring en beschermine

b 
 beloofde. Doch 

zon klom al hooger en hooger brandde op zijn 
eed lichaam met Afrikaanáche hitte, de heele 
kie werd -een - uitgestrekte zonnegloed, zonder 

eren zelfs, 
n probeer/Me-neg eens om' iop te staan, wanhopig- 

voelde hij- dat de krachten hem begaven- Honger, 
doch nog veel meer dorst kwelde -den gewonde. 

De wanhoop deed zijn' ongehoorde pogingen om 
op te rijzen even slagen, dadelijk tuimelde Jan, uit-
geput door pijn, bloedverlies en honger, om. 

Vlier zou hij sterven en straks ten prooi vallen 
aan de dieren der wildernis. -0, in dat oogenblik 
ging heel zijn jonge leven aan Jan voorbij. Een 
kreet slechts ontglipte zijn lippen: „theere help!' 

Opnieuw beving Jan een onmacht, opnieuw ont-
waakte 1.4, doch nu zonder een held-er begrip van 
zijn toestand meer. Akelige visioenen vulden zijn 
brein, in koortshitte' wentelde Jan zich tusschen het 
heideachtige kruid. 

Zoo ging Jan den tweeden nacht in, denkend aan 
vader dan aan Truitje, Monaco, alles dooreen, tot 
ten .slette alle denken ophield en elk gevoel van pijn. 

Eenst tegen den middag van den voniigen 
dee 'was Monaco ontwaakt uit zijn vasten slaap. 
Een vervaarlijk gedruisoh wekte den jongen wilde, 

sprong overeind, greep half slapend nog zijn 
geweer. Tijd om te overleggen bleef niet over. Zijn 
paard kwam-  in galop- aangerend, Eer het dier over 
Monaco heen kon springen had hij reeds de teugels 
gevat en met een behendigen sprong zat Monaco 
in het zadel. Blij,  deed -alle moeite het trillende, 
angstkg hinnekende dier tot bedaren te brengen. 
Het lukte niet, schichtig steigerde het paard, de 
oeren geepitst, de ogen wijd open. 

Onraad, dacht Monaco, en hij riep luide aan Jan. 
Geen menschelijke stem, slechts een aangrijpend 

leeuweregebrul antwoordde. Een leeuw met dein 
paardenpoot in -den bek sprong uit het struikgewas. 
Monaco maakte dat hij uit de voeten kwam, rende 
de vlakte in, Eerst nadat hij- den leeuw een goed 
eind vooruit was, keerde de ruiter zich om en vuur-
de. 't Schot bleek niet doodelijk. Monaco begreep dat 
hij den leeuw ontvluchten moest, ginds tueschen de 
rotsen. De vlakte liep dan in een-  kloof uit. Wat 
wist Monaco er van, dat dwars door de kloof een 
spleet liep van duizelingwekkende diepte? Hier 
stuitte het paard zijn loop, dorst er niet over. Doch 
de leeuw rende voort; de jonge wilde begreep, -dat 
slechts de sprong over -de diepte hem redden -kon. 
Hechtte en links zat hij ingesloten. Wagen? Er be-
stond geen - andere uitweg. Het paard voelde de 
spanning, de angst trilde in zijn flanken. Hij rekte 
de fijne pooten, een ontzettende sprong, het beest 
stortte in de diepte. Monaco kon in zijn val een 
ver uitstekenden wortel grijpen. Hier hing hij boven 
den .gapenden afgrond, terwijl het paard al dieper 
naar beneden tuimelde.- Maar- Monaco kon klimmen - 

als een aap, et hingen meerdere wortelstokken over, 
er groeiden taaie, harsachtige strniken. 

Met handen ein voeten ,bewegend, wondde hij 
hoofd en handen en beenen aan het doornig getak 
en tcch bereikte Monaco een vooruitstekend stuk 
rots, waarop hij klauteren kon. 

Ginds lag Jan in bijna doodelijite bezwijming van 
de koorts, hier schroeide Moneeo'e lichaam op de 
gloeiende rots, Maar voor Monaco Jaagde hulp. 

(Wordt vervolgd). 

p.1 ONS STERCLUBJE  1:421  
In de vorige week kwam het Weezensterretje te 

laat. Dat was heel jammer, want jullie weten, de 
prijs hangt er aan. 't Beste is maar zoo spoedig mo-
gelijk in te zenden, dan weten jullie zeker dat je 
niet over tijd komt. De weezen krijgen vacantie en 
verscheidenen komen in Rotterdam. gij willen dan 
graag tante Johanna eens opzoeken. Nu, dat is best 
hoor. Maar spreken jullie af op welken dag en zend 
mij dan even bericht. 'k Mocht, nu de lieve zomer 
eindelijk gekomen is, eens uit zijn. 

Hier boven vinden jullie ons Oranjeliedje. Schrij-
ven jullie .me eens of je de wijs kent. Het is het 
kerstversje: 

Zingt op blijden jubeltoon 
Luidt de blijde kerstfeestláokken. 

Of weet een van jullie er een ander meer bekend 
wijsje op. Wie 't weet mag 't zeggen. Maar dan spoe-
dig hoor. 

De vorige week ben ik vergeten om den prijs .te 
noemen voor -'t mooiste opstelletje. 'tels een boek 
over onze Oranjevorstinnen, geschreven, door J ohanna 
Breevoort. 

Nu maar aan 't opstellen maken hoor. Denk om 
den bepaalden tijd. 
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HET MISLUKTE KUNSTSTUK. 

Ziezoo, Fidel, spring nu eens netjes over dien 
stok heen! 

1 I 

(Kladderadatsch.) 

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 
Vertaald alt het Daitsch door J. H. KUYPER. 
28) 

,,Is de groote Michel Angelo werkelijk zoo ver-
schrikkelijk?' vroeg Vittoria ongeloovig. 

Bembo lachte: „Tenminste Zijne Heiligheid i 
zeer bang voor hem." 

Zijne Heiligheid blijft altijd staan als Michel 
Angelo bij hem is, want indien de Paus ging zitten 
zou Michel Angela; zeker ook naar een stoel grijpen, 
en Zijne Heiligheid vraagt Michel Angelo altijd 
dadelijk om zich gedekt te houden, daar de ongelikte 
beer het anders eigener beweging zou doen. Hij heeft 
weinig van een hoveling. Voor een mensch is zijn 
genie haast te groet." 

„Ik vind het heerlijk iets over Michel Angelo te 
hooren," zeide Vittoria. ,,Vertel mij nog meer van 
hem." 

„Van den mensch Michel Angelo valt weinig te 
vertellen, doorluchtige vrouwe. 

Hij leeft slechts in zijn scheppende arbeid. 
Hij bezit de meest goddelijke kracht, die ooit een 

aardsch sterveling ten deel viel. 
Alle middelen om hieraan uitdrukking te geven, 

heeft hij zich dienstbaar weten te maken. 
De vormen der oudheid bezielt hij met den geest 

van het Christendom. 
In diepzinnige sonnetten giet hij zijn ziel uit. In 

wonderlijke volmaaktheid spreekt zijn ziel uit het 
harde marmer, zoorwel als in de machtige taal van 
verven, schilderijen en fresco's. 

Wie hem ontmoet moet wel schrikken, zoo weinig 
geeft hij om zijn uiterlijk, en hij staat vijandig te-
genover het gewone leven. Menschen, zooals de ijdele 
Aretino werden grof door hem afgewezen en wer-
den zijri vijanden. 

Toch is Michel Angelo goedhartig, vriendelijk en 
weet te troosten degenen, die hij liefheeft. Dit belet 
hem echter niet steeds meer vereenza end te woede!, 
zooals gij begrijpen kunt. De taal, die hij spreekt, 
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is de taal der eeuwigheid en niet velen zijn in 
staat die te verstaan, dit weet hij en rekent daar-
mede." 

Sinds dit onderhoud dacht Vittoria gaarne over 
Michel Angelo' na. Zijn groote eenzaamheid ging 
haar ter harte. ,,Zoo diep gevoelend en dan zoo 
alleen," zeide zij tot zich zelf. „Dit beteekent het 
hoogste geluk, maar ook het diepste leed." 

Wat voor een soort man was hij toch, wiens naam 
iedereen met bewondering noemde! 

Als overwinnaar stond hij tegenover aller ver-
dorvenheid, 

„Waar anderen woorden spreken, zegt hij dingen!" 
had Berni haar over Michel Angelo gezegd. 

In een tijd van treurige verwildering der Kerk 
had hij haar, van eeuwige waarheid doortrokken ge-
dachten, zich eigen gemaakt, en aan deze gediachter„ 
zoo machtig en onvergankelijk uitdrukking weten te 
geven, dat de naam van Michel Angelo door alle 
eeuwen heen verbonden zal blijven aan den hoog-
sten biloei van het Christendom. 

Aan al het aardache schijnt een grens gesteld te 
zijn, alleen aan zijn kunnen niet. 

Men zou hem met den oeaan kunnen vergelijken, 
:wiens wateren daarheen vloeien zonder oevers, die 
geen grens kent voor zijn zich steeds vernieuwende 
kracht en volheid. 

„Het is een weldaad te weten, dat zulk een man 
bestaat," dacht de eenzame vorstin, toen zij de rij 
van dappere en geleerde mannen onder hare ken-
nissen naging, van welken slechs weinigen zich 
verre hadden (weten te houden van de algemeene 
zedelijke verdorvenheid. 

Vittoria's eenzaam verblijf in San Silvestro zou 
niet van langen duur zijn. 

De vreeselijke jaren 1526 en 1527 braken aan. 
Zij brachten de (bestorming van het Vatikaan en 
de plundering van Rome door de Bourbons, de 
benden van Franclbefg en de boerenhorden der 
Colonna's. 

Vóór dien tijd had Ascania Colonne., de eenig 
overgebleven broeder van Vittorio., zijn zuster naar 
Marino gebracht.  

sloten maar nu waren zij daar, de nieuwe Vendel 
en hel ijkeren noodlot kwam steeds nader. 

Clemens VII bad: ,,Heer, indien gij wilt laat d 
drinkbeker van mij. vporbij gaan, maar niet mij 
maar Uw wil geschiede!" 

Ja,, Gods wil geschiedde. De eeuwige gerecht 
held had haar staf over Rome gebroken, al 
weelde, zijn heerlijkheid, ja zijn oude en nieu 
kunst ging grootendeels op in die vlammen d 
vreeselijke plundering. 

De Paus vluchtte naar den Engelsburg. Wie h 
volgen kon, deed het. De overige 90.000 mense 
werden aan het noodlot overgeleverd. 

Nog vóór het leger was Marco, de vroegere 
in Rome aangekomen. Hij droeg thans een zwa 
pij en een wit geknoopt koord om zijn middel- W 
zieken waren te verzorgen, stervenden te troos 
dooden te begraven, daar was hij te vinden. 

De hartstocht van zijn vurig gemoed vond in d 
werken der liefde bevrediging. Eindelijk was 
verveling, waaronder zijn hart wo geleden had, 
zwijgen gebracht. 

Hij had zich met haast naar Rome begeven, d 
hij zich bezorgd maarete over Vittoria, maar 
vond haar niet meer in San Silvestro en dit 
hem een troost. 

Hij bleef in Rome, wachtend op den arbeid, 
voor hem was weggelegd. 

Zoo kwam het, dat hij de vneeselijke dagen 
plundering medemaakte met al de daaraan ver 
den verschrikking. 

Hij had veel gezien, maar hij had 
kunnen vermoeden, dat de menschen zulke dui 
konden zijn. Hij moest de oogeri sluiten om de 
neelen van schande, moord en wreedheid te 
v'ruciliten. Hij werd gewond toen hij, zich opwierp 
de beschermer van vrouwen en kinderen en dava 
bebloed, hongerig en eleilkloos door de straten 
Op den tweeden dag van de plundering stond 
voor den Engelsburg, in de hoop daar een onde 
te vinden, en was .getuige van een optreden 
plunderende troepen, dat hij nooit zou kunnen 
geten. Op het ruime plein hadden de landskn 
een groot legervuur ontstoken. 

Schilderijen van Pezugino en Raphaël, k 
gebeeldhouwde preekstoelen en koorbanken, 
lesbres en groote gouden altaarengelen, niet mar 
vervangen handschriften en misboeken met kl 
miniatualen •verlucht en in ivoren band gebonden —
(15e gehalten vormden de brandleetof waaruit 
avond de flikkerende vlammen oplaaiden die di 
moesten doen voor het schuim der naties om zich 
bebloede handen laan te warmen, 

(Woedt vervolgd 
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In den nacht van 5 op 6 April 1527 doorleefde 
Paus Clemens VII de vreeselijkste ure zijns levens. 

Als machten uit de hel waren ze komen aan zet-
ten de woeste troepen der Spanjaarden en Fransohen 
en de dolle benden van George Frundberg, die den 
Paus voor den Antichrist hielden en zijn rijk voor 
het rijk van den duivel. 

En nu stonden zij voor de bijna onverdedigde 
muren van het sidderende Rome, en de vreeselijke 
verschrikking kwam steeds nader. 

Alle klokken van Rome schalden hun klaagtonen 
en jammerklachten uit over de wijde vlakte der 
Campagna, de koningin der wereld hief haar smeek-
bede om erbarming op tot den onverbiddelijilcen 
nachtelijken hemel. 

Kogels vlogen met donderend geraas van de 
hoogte van den Engelsburg over huizen en palei-
zen. De bevolking, zinneloos van angst, verdrong zich 
om de altaren der kerken. De straten rwaren vol 
jammerende menschen. 

De Paus had in de Sixtijnsche kapel de kaarsen 
op het hoogaltaar laten aansteken, maar hun mat, 
flikkerend licht ken de spookachtige schaduwen en 
de duisternis niet uit de hoeken en gewelven ver-
dringen. Boog boven hem scheen de geweldige 
„Schepper" van Michel Angelo door de vrije lucht te 
zweven en toornend en vernietigend de armen uit 
te strekken. 

De Paus lag voorover op de trappen van het hoog 
altaar, zijn gezicht in zijn armen verborgen. SPECIALE AFDEELING 

Hij had tot het laatste oogenblik niet willen ge - 
boven, dat men Rome overvallen zou, hij had im- DAM ESKLEEDING NAAR MAAT crAit.oe 
meers een warenstilstand van acht maanden ge-  VRAAGT ABONNEMENTSTARIEF 
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„Ik heb een boodschap over te brengen van eenige 
ernstig denkende oudere vrouwen. 

Ik hoop dat we allen deze boodschap rustig in ons 
zelf opnemen en voor Gods aangezicht ons zelf 
zullen onderzoeken of we deel hebben aan de groote 
zonden der vrouwen in onzen tijd. 

Die boodschap behelst het volgende: 
Met allen ernst en met allen nadruk komen wij u 

rragen, om, waar ge verschijnt op Christelijke congres-
,en en Chr. samenkomsten, waar diep ernstige aan-
! pijpende dingen besproken worden, dit niet te doen 
in onvoegzame kleeding. 

ik moet bij deze woorden nog een paar andere 
opmerkingen maken, anders zeggen de meeste vrouwen 
en meisjes: o maar, dat raakt mij niet, onvoegzaam 
beteekent als je verschijnt in een japon zonder mou-
wen of een decolleté hebt, waarbij een groot stuk 
van je rug blootkomt. 

Onvoegzaam is het, lieve lezeressen, als je een 
onderjurk hebt, die veel te laag uitgesneden is en 
daarover een gazen blouse draagt. Onvoegzaam, is, 
als je je speldje, dat je blouse van voren afsluit, 
veel te laag steekt. Onvoegzaam zijn nog 'n heele 
boel andere dingen, die ik hier niet noemen zal. 

Dat christinnen in onzen tijd zoo'n groote moeite 
hebben om zich eerbaar en voegzaam te kleeden, is 
toch heusch een teeken van een laag peil voor ons 
christelijk leven. 

Wie iets in zich voelt van het zeggen van Petrus: 
Heer, ,Gij weet alle dingen, Gij weet ook dat ik U 
lief heb, die zal bewust trachten te leven en den 
strijd aanbinden tegen alles wat neertrekkende in-
vloeden kan hebben. En een neertrekkende invloed 
gaat nu eenmaal uit van onvoegzame kleeding, anders 
zou er waarlijk in den Bijbel niet zoo ernstig tegen 
gewaarschuwd zijn". 

Mevrouw v. Hoogstraten verdientgehoordteworden. 
'k Herinner mij nog alijd levendig het verhaal van 

een oud vrouwtje uit mijn kinderjaren die Ds. v. d. 
Groe nog gekend had. 

Eens aan de nachtmaalsviering wierp deze stoere 
godsgetuige eene boerin, die zich oneerbaar gekleed, 
aan 's Heeren tafel gezet had, z'n zakdoek toe, met 
de woorden: vrouw dek u. 

Pas woonde ik in een Geref. Kerk een Avondmaals-
viering bij. 't Was warm in de kerk, benauwd en 
dompig. dat is waar. Maar dat gaf toch niemand recht 
om, zooals ik enkelen zag, met een doorschijnende 
blouse over naakte armen en laag uitgesneden onder-
lijfje aan Gods tafel te komen. 

Het is nu eenmaal waar, dat ook puriteinsche  

kringen door den kanker der schaamteloosheid aan-
gevreten worden, al is 't nog sporadisch. 

In mijn jeugd zond Ds. Lion Cachet te laag ge-
kleede meisjes van de catechisatie terug naar huis. 
Tegenwoordig houden veel dominee's zomers geen 
catechisatie. Dit kan hen ook van deze moeilijke 
handeling ontslaan. 

Niettemin, raat ieder die 't wel meent met ons 
volk en onze kerken getuigen tegen de oneerbare 
kleeding. 

Er breekt zooveel moois en fijns in het meisje dat 
zich onbehoorlijk voor Jan en alleman ontbloot. 

En wij gooien ons Christelijk prestige te grabbel. 
Welk onderscheid is er in de kleeding van een 

vrouw die God vreest en eene die de wereld dient? 
vraagt men zich vaak af in onzen tijd. 

Ook op het gebied der kleeding dient Gods volk en 
evengoed hun zaad een licht op den kandelaar te zijn. 

Indien weinig weten gevaarlijk is, waar is dan 
degeen die zooveel weet, dat hij buiten gevaar is? 

E805- B:~ EIM VOOR ONZE JONGENS EN MEISJES. 
MMS  

;)eze rubriek staat onder Redactie, van Johanna ereeveort. 

1. Daar komt de trein, daar staat hij stil, 
Hij puft en stoomt en fluit, 
De reizigers zijn ingestapt, 
Nu gaat hij weer vooruit. 

4. Maar Harmen wil het leven in, 
Het dorpje lokt hem niet, 
Hij reist en trekt, studeert, 
En zoekt. Naar wat de wereld biedt. 

Het huisgezin van den Voortrekker. 
(Vervolg). 

Onbewust waren de heide vaders in het spoor der 
jongelieden gekomen en tot hun schrik hadden zij 
aan den rand van het rotsgebergte in de kerm de 
overblijfselen van een maaltijd, het verscheurde 
paard, en Jan's lkruithoorn gevonden. Bloedsporen 
op de rots,. Een gevecht? Waar zaten de zonen? Op 
een plateau van de rots brulde een leeuw. Zijn 
staart zwiepte, hij scheen gereed een sprong te 
wagen, 

De mannen volgden den roofgierigen blik van den 
keuw en Kaa-moe-hofi's oogen sperden zich wijd 
open, veertig, vijftig treden lager dan de leeuw lag 
een donker voorwerp, een zwarte arm hing af van 
het grauwe steen. 

Vol zelfbeheersching vuurde de hoofdman. Toch 
beefde zijn hand een weinig, 't schot raakte niet 
doodelijk. 

Meteen sprong de, donkere gestalte op. Het schot 
had Monaco luit zijn verdlooving gewekt, In dien tijd 
begreep ook Van Hengel wat er gaande wad. Ook 
zijn schot knalde, het koninklijke dier, met opge- 

2. Boer Teun wuift voor 't laatst gendag, 
Zijn zoon vertrekt al weer, 
Hij gaat naar verre steden toe, 
Het vaderhart doet zeer. 

5. Zijn vader blijft in 't stille dorp, 
Op d'onde boerderij, 
En Harmen weet, waar ik ook ga, 
Mijn vader bidt voor mij. 

heven staart en omhoog gerezen manen, de oogen 
vol schrikkelVken toorn, zakte in een. De vijand 
lag ter aarde. 

Koa-moe-hoi had zijn zoon van den dood gered. 
Maar Van ltengel's oogen staarden recht voor zich 
uit, Had hij Jan verloren, het kind dat hij) liefkz eeg 
als een zoon? 
XII. Het boerencommandolop weg. 

Reeds v6ár het krieken van den dageraad was 
Molenaar uit zijn diepen gezonden slaap in zijn 
oude huis ontwaakt en voor allen opgestaan. 

In de morgenstilte stond hij op het kopje, starend 
naar het Oosten, waar straks de zon zou opkomen 
en de lucht reeds vlamde in gouden gloed. 

Zijn hart sloeg warm in zijn binnenste bij de ge-
dachte, dat hij straks zijn oude „plaats" weer in 
orde zou kunnen maken met de hulp zijner vrien-
den, nog meer nu de hoop al sterker in hem op-
bloeide, dat hij wie weet hoe spoedig zijn verloren 
kinderen in de armen zou sluiten. Hoe kwam anders 
Truitje's zuster aan het familie-erfstukje der Mag-
dalena's in Molenaars familie? Klopten de jaren 
niet precies en de namen? De kinderen waren toch 
toen reeds zoover dat zij hun eigen naam konden  

noemen, al drong het besef van hun vaders naam 
niet tot hen door. 

In de eenzaamheid voelde hij behoefte neder te 
knielen en zijn God te danken, omdat hij innerlijk 
wist weer op een keerpunt in zijn leven te zijn 
gekomen. 

„EfbeneHaiizer, tot hiertoe heeft de Heere gehol-
pen," stamelde hij) dankbaar en een vurig gebed 
klom op uit zijn hart èn voor Maria en David ginds 
in de wildernis èn voor de kinderen in de verre 
vallei èn om Gods zegen over den tocht, die de 
Boerencolonne te ondernemen stand. „Dat toch de 
vrede en de liefde heersche in de harten der men-
schen,".smeekte hij. „Bewaar en beveilig ons tegen 
de dreigende gevaren." 

All spoedig leefde het (kampgerucht op rondom 
Muienaar. Gisteren had Tromp een vet aardvarken 
geschoten, 't heerlijke voedsel zou met graagte door 
de Boeren wonden genuttigd; de geur van het braad-
vieesch steeg reeds op in de morgenlucht. 

Goliath kookte koffie en Molenaar zag Truitje 
zich vlug frisch en fleurig wasschen aan re bron. Zij 
riep later Molenaar een goeden morgen boe, terwijl 
zij de eigen gesneden hoornen kam door de bannen-
de haren trok. Haar gezichtje glansde van ver-
wachting, straks ging het naar vader heen. 

Lang voor de wauw:warmte hinderde had het com-
mando zich opigesteild. Saai, Eduard en de anderen 
uit de voorhoede draafden ver vooruit om het land 
te verkennen en met afgesproken signalen kond te 
doen van veiligheid of moeilijkheid. 

Overal heenschte de stilte der wouden en der 
wildernis, een stilte die toch vol leven en bewegen 
is. Doch nergens vertoonde zich iets dat zorg kon 
baren. Men moest echter erkennen, dat vele inboor-
lingen door het gerucht, dat een commando in aan-
tocht was, deze streek voorzichtig ontruimd had-
den, in de kralen lagen meestal enkel vrouwen en 
kinderen. Opperhoofden en weerbare mannen ont-
moetten de Boeren niet en de achtergeblevenen boden 
zelfs vriends-chappeilijk ham diensten aan het goed 
gewapende commando aan. 

Op een avond, kort voor zonsondergang, hield de 
voorhoede stand aan den rand van de karro. 

Goliath droeg het hout voor het vuur aan, anderen 
sneden het geschoten widelbtraad aan reepen, toen 
Eduard plots tot Smal zei: „Kijk eens, ik zie een 
boomstam die beweegt." 

Saul tuurde scherp moor zich uit, lachte daarna 
hartelijk: „Een kameelpardell!" riep hij uit. „Dan 
moeten er meer zijn, zijl zwerven in den regel in 
kudden Van tien, twintig stuks. Zie maar eens." 

(Wordt vervolgd). 
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Boer Teun en zijn zoon. 

3. Want Harmen haat het boerenwerk, 
Zijn moeder ligt in 't graf, 
Hoe graag hield vader Harmen thuis, 
Boer Teun staat zooveel af. 
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Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 

DE KAT DIE MAAR NIET NAAR 
BENEDEN KAN. 

 

Eerste student: ,,Wat zullen we vanmiddag doen?" 
Tweede student: ,,We zullen opgooien. Als het 

munt is gaan we: naar een uitvoering, als het kruis is, 
gaan we fietsen; en het op z'n kant blijft 
staan, studeeren we." 

.le Straathond (tegen 2den Straathond): 
„Kom mee, kameraad, dan komen we ook op 
het portret als de oen vrienden"." 

- De kat (hooge prijzen): „Alweer een andere 
hond, en nu hoopte ik juist, dat ik mum- be-
neden kon komen.". 

(London Opinion). (Klods Hans. Kopenhagen.) (Landon Opinion). 

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR N. HERBERT. 
Vertaald uit het Malisch door J. H. KUYPER. 
29) 

De soldaten lagen op grotute tapijten. Met ont-
zetting herkende Marco de prachtige gobelins van Ra-
phaël, die reeds vuil en vol scheuren waren. Rijk ge-
boeleerde mislkleeden waren uit de sacristij gerukt 
en in dronken jubel als schabrakken gehangen, over 
de muilezels der Spaansche soldeniers. De Duit-
schers legdigden de heilige, met edelsteenen bezette, 
nviskelken. Een hunner had een pauselijken mijter 
opgezet en hief spottend een byzantynsche bisschops-
staf :zegenend op. Anderen zwaaiden de wierookvaten 
uit de iSixtijnsche kapel heen en weer, terwijl zij 
neerknielde voor en of andere scheamtelooze Trouw. 

.Een dronken kerel stootte Marco aan. ,Hei, vriend 
ge raadt nooit wat ik in mijn zak heb. Wat denkt 
ge, dat het is?" 

„lik weet het niet!" zeide Marco, onwillig, „hemd 
uw schatten maar voor u!" 

Pho, niet zoo brutaal, ellendige Italiaan!" 
sciweeuwde de Spaansche soldaat. „Nu zijn wij heer 
en meester en gij hebt te luisteren ás wij spreken!" 

Dit zeggende, haalde hij uit zijn zak een zwarte, 
verdroogde mummieaehtige vinger, waaraan een 
grooten ring met opaal fonkelde!" 

In de opaal was het Christus-monogram gesneden. 
,,Hoe komt ge daaraan?" vroeg Marco. 
&Ja, dat zoudt ge wal willen weten. Ziet ge, 

dit is een ring aan den vinger van den groeten 
paus Julius II. Wanneer die dezen vinger nog kon 
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opheffen dan waren wij niet hier, geloof dat maar 
gerust. Maar: nu heeft hij! den ring met den vinger 
heel gewillig afgestaan." 

Een meeste der Fransche troepen reed over het 
plein. De soldaten omeingden hem en riepen: „Het is 
ons beloofd, dat wij dien Pams mochten doodlen!" 

„Wij wilden den Paus hier boven dit vuur 
braden!" 

„Wat hebben wij aan Rome, zonder den Paus?" 
„Wij hebben gezworen, dat wij het vleesch van 

den Paus zullen eten!" 
,,Weg met den antichrist!" schreeuwden de Duit-

schiere ,,Weg met de Bnalpriesters en de doodsvij-
anden van onzen Dr, Maarten Luther!" 

Win der roovers trok een rood koord uit zijn zak. 
„Dit heb ik meegebracht om -een kardinaal aan op 
te hangen, maar die diefaaaels hebben zich verstopt," 
riep hij. 

Temidden van deze kreten, klonk de heldere stem 
van een jongen man. Hij zong: , 

„Ein leste Bairg iet unser Gott, 
Ein geste Wehr tand Watten." 

Dadelijk vielen al de Duitsohers in. Machtig klonk 
-het koraal op langs de muren van den Engelenbarg. 

Marco gevoelde de schrille tegenstelling. 
Hoe kon men Gods naam aanroepen bij deze orgiën 

van wreedheid en verwildering? 
iNn brachten de soldaten uit een der huizen het. 

blanke standbeeld van een godin dier oudheid. Nog 
een °ogenblik zag men bij' het schijnsel der vlammen 
het blinken van het blanke marmer en de pralende 
pracht dier vormen — toen lag het kunstwerk ~-
beijzeld op de straatsteetnen. 

Dicht bijl Marco wierp zich een meisje naar be-
neden van het platte dak van een der huizen. Dit 
was de eenige wijze waarop zij haar eer kon red-
den en naast het vernielde beeld der godin lag zij 
wentelend in haar bloodi  

Niemand bekommerde er, zich om. De stem des 
harten en der natuur waren in bloed gesmoord. Eer 
ee gerechtigheid schenen de aarde ontvlucht te 
hebben. Chaos en ontbinding heersehten overal. 

Marco beurde het dooie lichaam van het meisje 
in zijne armen van het plaveisel op en legde het 
neder in het voorhof eeroer nabijzijnde kerk, totdat 
hij een draagbaar gevonden zou hebben. 

Uit de kerk scheen fakkellicht naar buiten. 
Marco trad binnen en zag midden- in het kerk-

schip op een met bloed doorweekt altaarkleed een 
stervende krijgsman uitgestrekt. 

Het moest een man van beteekenis zijn, want in 
een wijden kring om hem heen stonden oversten 
en :hoofdlieden allen met ontbloot hoofd. 

Rochelend wieerildenk de laatste ademhaling van 
den stervende door de gewelven. 

„Wie is dat?" vroeg Marco aan een rondslente-
rend soldenier. 

„Dit is de edele Bourbon, onze doorluchtige 
hebber, Italiaansche hond! Hij viel toen hij de 

muren van dit gevloekte Babel bestormde. Een uwer 
vergiftige kogels trof hem." 

,,O, Bourbon!" antwoordde Marco ,,de verrader 
van Paus en Kerk! Dan heeft hij zijn loon ge- 
k 

Die .soldeat greep naar zijn degen. Marco ont-
rukte hem dien en eer de half dronken man hem 
volgen kon, lag het wapen in stukken gebroken op  

den steenen vloer en wee Marco in den nacht en 
in het gewoel der straten verdwenen. 

Vittoria Colonne, markiezin van Pescara, be 
hoorde tot de zoekende, worstelende, naar iet; 
beten verlangende geesten van het toenmalig 
die Giod in geest en in waarheid aanbidden wilden, 
tot hen, die de kerk niet verlaten wilden, maar die 
haar wereldzin beteugelen en haar innerlijke her-
vorming bevorderen welden 

Zij was er zelf reeds lang toe overgegaan de evan-
gelische voonsehrifte.n in peractijk te brengen. Ar-
moede deemoed, kuischheid en gehoorzaamheid wa-
ren hare ;gezellinnen, niettegenstaande alle uitwen-
dige schittering, waarvan zij ter wille van hare 
boogie positie toch nooit geheel afstand kon doen. 

Zij zocht den omgang met die priesters, die ernst 
met het gebedsleveri maakten, met vurige venkel-
dige.rs van Gods Woord, hoogstaande kunstenaars en 
geleerden. 

„Als wij bidden: ,Geef ons heden ons dia,gelijkseh 
brood", clan bidden wij' ook om het brood des geestes," 
placht Vittoria te zeggen. 

Zij wist, dat wij' niet bestemd zijn om ons aas 
geestelijken omgang te onttrekken. Daarom teek 
zij zich wel voor een tijd in groote eenzaamheid 
terug, maar ontvluchtte toch niet het leven en de 
mensichan, als deze haar zochten. En toch schreef 
een harer vrienden in "'dien tijd over haar: 

,,'Zijl heeft eerst de wereld en daarna zich zelf 
overwonnen." 

In het jaar 1533 was Vittoria, die lang in klok» 
twe en ook aan de hoven harer bloedverwanten 
doorgebracht had, teruggekeerd in haar geliefd 
Ischia dat prachtige eiland. 

Berilardo Tasso wenechte 'Bahia toe: 

0, mogen wind en golven u steeds vriendelijk 
gezind zijn, , 

En de klaarheid van den morgen en- het purper 
van den avond 

De schoonheid van uw beeld nog verhoogen. 

(Wordt vervolgd). 
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DE STER 347 

ton in het „Vad." over de nuttelooze verspilling van 
oe leven was voorafgegaan, een paar maanden ge-
leden, door een gesprek, dat ik met hem in Bellevue 
had, en waarin hij mij zeide: „Is 't niet affreus, 

iederen morgen weer hetzelfde: bad nemen, 
scheren, schoon ondergoed, schoenen aantrekken, 
kopje thee, broodjes, el maar door M maar door..."  

Het lijkt komisch, maar wie; tragisch. Deze door het 
alledagbestaan moe geslagen mei eh, die vol schoone 
fantasieën en droomen was, werd gemarteld door de 
honderden futiliteiten van het leven. Zijn soigneeren 
van zijn lichaam en kleeding was er een verwoede 
verdediging tegen, een verdediging tegen het banale 
en leelijke. Hij was er bang voor als een kind voor 
het donker, en het verschrikkelijkste vond hij: oud 
worden. Daar heb ik lang en bang met hem over 
gesproken. Hij haatte alles wat oud was. Hij had b.v. 
een kinderlijken afkeer voor oude dokters met baar-
den, en wilde alleen jonge hebben, die jeugd in zijn 
kamer brachten. Hij vond het een verschrikking ooit 
neen oud heertje" te worden. 

Le bon Dieu is goed voor hem geweest. Louis is 
niet oud geworden, maar ziek geworden terwijl hij 
nog even helder van geest was en nog even schitte-
rende taal schreef als ooit te voren. De horreur van 
den afgetakelden oulerdom heeft hij niet behoeven 
door te maken. 

Ach, wanneer Louis Couperus werkelijk Le bon 
Dien, den goeden God gekend had, hoe heel andets 
zou zijn leven geweest zijn. Hoor David jubelen, die 
toch evengoed de weelde als de ellende des levens 
kende. Uw goedertierenheid is lederen morgen nieuw 
o Heere, Gij komt mij voor in den morgenstond met 
Uwe weldaden, des avonds zult Gij, o Heen, mijne 
stem hooren. 

David kende den kreet van het hijgende hert, dat 
smacht naar de frissche wateratroomen. maar ook den 
stillen vrede der verlosten. Gij hebt mijn ziel liefelijk 
omhelsd dat zij in de groeve der vertering niet kwame. 

Couperus' vereerders verklaren dat deze auteur  

voort zal leven in de Literatuur (met een hoofdlet-
ter) door zijn kunst. 

David leeft voort in de harten van alle Godskin-
deren, al zijn ze klein naar de wereld, omdat zij 
koningskinderen zijn, dus als David,van Godsgeslacht. 

Arme, arme wereld. Arme, arme Couperus. Al zou 
het waar zijn, dat thans een der grootmeesters der 
Literatuur is heengegaan, hoe simpel en droef staat 
zijne nalatenschap bij den kleinste en minstliteraire 
van Gods profeten uit de Heilige Schrift, in wier 
literair werk God verheerlijkt wordt en zielen ge-
wonnen worden voor Zijn Koninkrijk. 

De herders zullen steeds brutaal zijn, zoolang de 
schapen dom blijven. 

1 nEM VOOR ONZE JONGENS EN MEISJES. 93 
93 

Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna 
Irsevoort. 

Net huisgezin van.den Voortrekker. 
(Vervolg). 

Delangehals,die Eduard voor 'n boomstronk hield 
rekte zich uit en spoedig draafde een aantal kameel-
pardek aan die plotseling stilstonden en de vreemee 
amens nieuwsgierig aanstaarden boven de mimosa-
bechjes uit. Er bevonden zich ook zebra's, quag-
e's en struisvogels hij. den troep. De dieren toonden 

h niet hang en graasden rustig, alleen de vlagge 
antilopen maakten zich snel uit de voeten. 

Hun vrede venanderde spoedig, toen Salmi, de 
hartstochtelijke jager, wiens geladen geweer steeds 
op iijde hing, vuurde. De slanke, prachtige pardels 
vloden heen, de staarten langs hun zijden maakten 
een &degelijk, kloppend geluid. Hiet was Saai ge-
inkt het schoonste veljEfje van de kudde af te snij-
ren, hij liet de overige lospen en besloot dat dier te 
achtervolgen. Saai wenkte Eduard. In een wip za-
ten zij in het zaeleL Met hun tweeën ging het de 
eindelooze vlakte in. Het dier kwam beetendig met 
doode takken en scherpe struiken in aannaking, 
:doelverlies deed haar loop vertragen. rSaitil's wel- 
emikte schot bracht het verschrikte, gewonde dier 

tot staan. 
De buitengewone schoonheid van het gejaagde 

vrouwtje ontweide Eduard's jonge ziel. Met haar 
donker fluweel oog vol zachtheid en schrik keek zij 
haar vervolgers aan. 

Eduard's jagershartstocht bekoelde geheel. Welk 
recht bezat hij dit prachtige dier te dooden? Zon-
der voedselnood, zonder kans op winst, louter uit 
jagerslust? 

Plots steigerde de kameelpardel, stortte aneggelings 
ter aarde, zoodat de grond Ie4 van dreunde. Een 
dikke, donkere stroom bloed vloeide uit de wonden, 
le lange ledematen drilden de nek slonk als een 
zwaan, lag gekromd, het dier stierf. 

Bevend over heel zijn lichaam stond Eduard stil. 
Vaak jaagde hij met vader om eten te krijgen, om 
huiden raf tanden te winnen. Hip lag een leven 
nutteloos ver woest. 

Saul boog zich over het gevelde beest heen. De 
avondrust legde zich op de vlakte, in de verte 
krijsohte een gier. Hoorden zij beiden slechts het 
geschrei van dan roofgierigen vogel, die nu reeds 
aas rook? 

Een ander geluid tref hun oeren. Het gekreun 
van een tmensch, op eens de angstkreet van een 
wanhopige. 

»'n Menscrh!" riep Soul. „Een menseh!" 
Nog eens weerklonk het geroep. Veel zwakker. 

Saul en Eduard zochten in den schemer naar een 
spoor. 

,Hier is 't!" schreeuwde Saul Eduard toe. „Een 
zwaar gewonde. Kom hier!" 

Smal knielde spoedig bij den jonkman neer, die 
weer bewusteloos lag, goot wat brandewijn in de 
kei, scheurde het buis van zijn lijf en onderzocht 
de wonden. 

„Allemaal stootwonden," oordeelde hij. „De knaap 
is door 'n woedenden stier te pakken genomen. Geef 
wat vet van het aardvarken, Edward. Dat ver-
zacht en geneest." 

»Dorst, dorst," klaagde Jan, bijkomende, want hij 
was 't. Weer laafde Saul hem met den brandewijn, 
dien hij altoos bij zich droeg. Jan richtte zich op, 
lennde met de armen op den grond. „Eten," riep hij, 
»eten!" 

,Je hebt zeker 'n heel poosje hier in 't veld ge-
legen, baas?" vroeg Saul. ,,Wonder dat de gieren 
je niet gevonden hebben. 't Is je geluk dat je hier 
onder de mimosa gelegen hebt  

„Eten," smeekte Jan weer, ,eten." 
Sealt pelde reeds een banaan, duwde de stukjes 

een voor een in Jans mond, want de lijder was weer 
machteloos achterover geslagen. 

Zoo handig, dat geen pleegzuster het heien ver-
beteren zou, had .Saul een noodverband om Jan's 
hoofd gelegd en een oud kafferkleed, dat voor 
zadel diende,. om Jan's lichaam gewonden. Die jongen 
leek door pijn en uitputting en honger verouderd, 
precies een oud wammetje in zijn wonderlijk wond-
verband. 

,,Vooruit, Eduard, neem op. We zullen hem np 
Mijn paard zetten. Draaf jij vooenit om een leger 
klaar te maken en de anderen te vertellen dat er 
een 'gast in ons leamip komt." 

Toen Eduard alleen aanholde op zijn vurig paard, 
bemerkte hijs, dat de achterhoede zich reeds hij de 
voorhoede had gevoegd. In het kamp heerschte de 
grootste bedrijvigheid. Drie, vier vuren brandden. 
Keek IQ goed? Zag hij Boschjesmannen bij den 
troep, hoofdlieden in .  hun tooi van vederen op de 
hoofden, slechts gekleed in rokken van bladeren? 

iSprak vader daar niet met een blanke, 'n heer? 
Leunde Taultje niet verrukt met heel haar lijfje 
tegen diens forsche gestalte? 

Redden wilden het kamp overvallen? Doch neen, 
geen :sprake van strijd. Wel lag er grootte droef-
heid op vaders gelaat en op het gezicht van den 
blanke. 

Geen tijd om al deze vragen te beantwoorden. 
„IGoliath, er komt een gewonde," riep hij. snel. 

„Maak een leger van zachte bladeren. Saul vraagt 
of je die geneeskrachtige kruiden hebt. Is er iets 
warms voor den jongen, hij blijkt nitgehongercl." 

!Goliath gehoorzaamde vlug zijn jongen meester. 
Eduard: zelf droeg zachte.  bladeren uit het nabije 

zijnde bosehje aan. „Wat is er aan de hand Go-
liath?" vroeg hij ijverig schikkend. „Wat doet de 
blanke heer en wrat moeten die inboorlingen?" 

• 

,,'t Is Trudtje's vader, die ons is ontmoet," ver-
telde Goliath, vreesachtig glurend naar het vuur, 
een vijftig pas verder, waarbij Molenaar met Van 
Hengel stond. ,,Als 't nu maar goed afloopt met den 
zwarte die zijn kind gestolen heeft." 

„Wees niet ongerust," bemoedigde Eduaed den 
ouden getrouwe. 

(Wordt vervolgd). 

ONS STERCLUBJE 
Nog heel weinig opstelletjes ontering ik over de 

Koningin-Moeder. Zit de vacantie reeds in het hoofd 
van onze Sterclubleden? Ik zal met de toewijzing 

van den prijs nog wachten tot 30 Juli. Langer kan het 
niet. Dus jelui kunt tot a.s. Maandag nog inzenden. 

Een kort opstelletje over de Koningin-Moeder. Het 
mooiste stukje plaats ik in het nummer van » De 
Ster" dat op 2 Augustus verschijnt. 

Allen dus nog een uurtje aan 't werk. Oranje moet 
in deze dagen aller harten vervullen. 

Enkelen deden hun best al om een wijsje op ons 
Oranjeliedje te maken. 

Het verblijdt me dat een heusche componist er nu 
aan bezig is. 't Wordt een leuk wijsje. 't Komt in 
»De Ster" en dan gaan. wij 't allemaal zingen. 

Een plezierige vacantie hoor. 
TANTE JOHANNA. 
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Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 

SARCASME. 

— ,,Wat knap van u, dat u me na zoo langen tijd 
nog herkende," 

— „0, ik herkende u onmiddellijk. Ik zei tegen 
mijn vriendin: Kijk, daar heb je mevrouw Jansen 
met haar rose japon." 

(Punch.) 

Mevrouw: „Die bronzen buste, Mina, stelt mijn 
vader voor." 

De nieuwe dienstbode: mevrouw, ik had nooit 
gedacht, dat uw papa een kleurling zou geweest 
zijn." 

(Punch.) 

Vittoria Colonna. 
gen levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 
Vertaald uit het Duitsch door J. H. KUYPER. 
30) 

Maar in deze heerlijke omgeving werden de oude 
wonden weer opengereten. Bier had zij de !weinige 
gelukkige uren harer jeugd doorgebracht, en hier 
werd het haar op de trappen des altaars duidelijk, 
dat wij onder de menschen eenzaam zijn en blijven 
moeten en dat Wij onze laatste en diepste vreugde 
slechts in God kunnen vinden. Eerst was deze ge-
dachte, zoo duidelijk door de boetelingen en heiligen 
aller eeuwen uitgesproken, maar die slechts door 
zwaren, persoonlijker" strijd het deel kan worden van 
den enkele, voor Vittoria meer een verdriet dan 
een troost: 

Het zich zelf te moeten bekennen, dat de ziel hoe 
zij ook verlangt naar mens,chelijk begrijpen, ^door 
haar meest eigen en diepe ervaringen als dom een 
onzichtbaren maar van de naast haar levenden ge-
scheiden is, te moeten bekennen, dat zij eigenlijk geen 
werkelijke vw.:toornende kan hebben dan alleen de 
alwetende en .alomtegenwoordige God, deze gedachte 
in haar volle werkelijkheid en draagwijdte te besef-
fen, daartoe zijn vele phasen van ontwikkeling noodde, 
het is het hoogste begrijpen waartoe de mensch 
komen kan. 

Eerst als wij dit hoogtepunt bereikt hebben, 
kunnen wij weer de menschen benaderen zonder ge-
vaar, zonder teleurstelling, zonder schipbreuk te 
vreezere Want eerst van het °ogenblik aan, dat 
wij begrijpen willen, zonder, aanspraak te maken 
ook zelf begrepen te worden, kunnen wij anderen 
werkelijk liefhebben en ware vrienden zijn. 

Indertijd, toen Vittoria zich in de eenzaamheid 
van haar kasteel te Ischia voorbereidde om tot dit 
laatste en hoogste begrijpen op te klimen, kwa-
men haar .voor het eerst de Sonetten van Michel 

. Angelo in handen. 
.Kardinaal Reginald rede had enkele Sonetten uit- 
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5 Het is gemakkelijk 
El alle benoodigdheden op het gebied van te 
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geschreven crp een vel perkament en haar toege-
zonden. 

Steeds als de naam van Michel Angelo genoemd 
werd, had Vittoria •Golonna met bijzondere opmerk-
zaamheid toe,geludisterck 

Reeds toentertijd had deze naam een klank van 
bov-e,nmenschelijke grootheid. En Vittoria, die zelf 
zoo nameloos geleden had onder een groote vereen-
zaming voelde zijn eenzaamheid als een bitter lij-
den voor hem. 

Nu vertelden deze zwaargebouwde, hartstoChtelijke 
gedichten haar, dat de grote beeldhouwer en schil-
der een worstelar was, die Giod zocht en dit tref 
haar, die denzelfden strijd ~maakte, diep. 

Klonk dit niet als geweld uit het diepst harer 
eigen ziel: 

De ziel, die hoopt op een eeuwig leven, 
Is niet onwaardig om in rust en vrede 
Zich te vermijken met de wonden-bare munt, 
Gestempeld in den hemel, maar door de wereld 

niet geacht. 

Ja, dit ondervond zij zelf: 

„Al gebeurt het vaak, dat sterke levensdrang, 
Aan mijne vele jaren nog iele jaren belooft toe te 

voegen, 
Het brengt geen verandering in het feit, dart cie 

daad ieder uur naderkomt. 
Waar hij weinig smart aandoet, nadert hij zonder 
• haast. 
Waar toe wensehen wij langer te leven om de wille 

der genieting, 
Waar wij toch alleen in de ellende ons naar God 

keeren? 
Een vroolijk bestaan en een lang leven, 
Schaden te meer naarmate zij ons bekoren, 
En wanneer een enkel maal, o .dierbre Heer, Uw 

genade mijn hart vervult, 
Met dien vueigen liefdegloed, die mijn ziele troost 

en rust geeft, 
Zioalart lk in [májh eigen oog niets meer ben, 
Dan zou het °ogenblik gekomen zijn om naar den 

• hemel te gaan, 
Want door langer te leven zal de goede wil ver-

sleppen!" 

,,Ja, dit ware het °ogenblik om hemelwaarts te 
vluchten!" 

Vittorio., was diep getroffen door de waarheid van 
dit gevoelen. Dikwijls had zij zelf de oogenblikken 
gekend, waarin haar hart vol bezieling tot het hoog 
• genaderd was en dan weer door het a ardsch'e, 
en de moeite des fevens naar beneden getrokken war. 

„De nacht is een tusschenstadionn, de dag is 
licht," las Vitt:karde., en hoe verder zij las, hoe meer 
zij gevoelde, dat er toch op aarde nog één mensch 
leefde, wiens geest haar dichter tot God kon bren-
gen, en dat deze mensch „Michel Angelo" heette, 

Het was in dien tijd, dat Michel Angelo wor-
stelde met de visioenen van het „Jongste gericht". 
In de stilte van den nacht zat de Meester alleen, 
gebogen over het Boek der Boeken. 

En de geweldige uitspraken der .profeten deden 
zijn eigen hart in geweldige ontroering meetrillen 
en de stormwind Gods voer als vlammende zwaar-
den door zijn ziel. 

Als golven der zee kwamen de profetische vi-
sioenen aanrollen. 

,Rolt te hoop en komt aan, alle gij volken van 
rondom en vergadert u! De Heidenen zullen zich op-
maken

' 
 en optrekken naar het dal van Josafat: 

maar aldaar zal Ik zitten om te richten alle Hei-
denen van rondom." 

De .dag des gerichte brandde hem in het. hart, 
Uit te beelden hetgeen onbegrijpelijk en boven- 

menschelijk is, dat wilde háj,. En zijn wil stond op 
tegen de onmacht van zijn menschelijdre beperk:-
held. 

e0, God," bad Michel Angelo, ,,hoe durf ik het 
te wagen om uw toorn af te beelden? 

Zal niet deze uw toorn mijn ziel verteren? 
Zult Gij mij niet straffen, omdat ik Uw heiligen 

toom heb durven aanroeren?" 
En wederom las hij Joël's profetie: 
,,En de illEEIRE zal "zit Zien brullen. en uit Je-

ruzalem Zijne stem geven, dat hemel en aarde be-
ven zullen: maar de .BIEERE zal de toevlucht zijns 
volks en de sterkte der kinderen Israëls zijn." 

Michel Angelo verborg zijn gelaat in zijne han-
den, zoodat zelfs de .flauwste lichtschemering werd 
buitengesloten en hij, geheel alleen bleef in zwijgen 
en donkerheid, geheel alleen met .zijn innerlijk zin. 
met zijn worsteling om te aanschouwen de gestalte 
van den grooten Rechter der aarde. 

Daar eeg hij uit den chaos opkomen den gewel-
dige. die den Rocree vermemelt en vernietigt, Hen, 
die zonder -erbarmen verwerpt alle duisternis er. 
boosheid. Een komende, een overwinnende God, 

Maar Michel Angelo's bevende ziel riep uit: 
„0, HEFRE, verbrijzel mij niet in Uwen tom!" 
Hij had den God.  des oordeels gezien en Zijn god' 

delijk beeld gegrepen. In aanbidding verzonken 
bracht hij den nacht :wakende door tot aan den 
morgenstond. 

Het was een Rorneinsche lentedag van het jaar 
1556. De „eeuwige stad" was de vreeselijke too-
neelen van plundering te boven gekomen, de .palei-
zen waren weer opgebouwd en rozen slingerden hun 
tanken opnieuw over de bouwvallen .en ook de men- 
schen hadden de ontzetting overleefd en  vie 
geten. De jongeren wistèrí er niets meer van. 

Men zag liefkoozende paartjes arm in arm roei-
wandelen, men mag in de nauwe straten troepje 
muzikanten voor de huizen spelen, Vroodijke gezet-
ten zagen glimlachend naar beneden van de met 
wilden wingerd begroeide balcons en rijkgekleede 
dames lieten zich in weelderige draagstoelen rond-
dragen begeleid door haar hetwond'eraars. Gezang, 
gelach en rozengeur was overal in de lucht. Op het 
bekoorlijkst vertoonde die ontwakende lente zich in de 
kinderen. Ads vogeltjes fladderden zij door de strh• 
ten, speelden, zongen, draaiden hand aan hand in 
kringen rond, zaten op de stoepen der huizen op 
de muren der tuinen, — de lachende bezitters der 
komende dagen. 

De groote Michel Angelo, die een eenzame, mooie, 
verouderde man was, wandelde door de daukbevolkte 
straten naar de Stixtijneehe kapel, waar hij belg 
was som het machtige werk zijner rijpe kracht, he 
Laatste (ordeel te schilderen. . 

(Wordt vervolgd), 
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althans brood te kunnen verdienen voor het gezin, 
al is er geen boter op. 

Het stormt en er is nog meer storm in aantocht. 
Geve God de vrijgestelden, de stuurlui der vak-

beweging, Zijn Geest als kapitein op het gebeukte 
schip. 

Heb dan de waarheid en den vrede lief, zegt de 
Heere. 

Huiskamer en Keuken. 
Vruchtengelei verkrijgt men door toevoeging van 

suiker aan het sap. 
Aalbessengeleia vraagt 1 pond suiker op 1 kilo sap. 
Aardbeien behoeven niet veel suiker. 
Appel moet 4 ons suiker op 1 kilo appelen 

hebben. 
Druiven, 1% pond op 1 kilo sap. 
Onrijpe druiven, 1 kilo suiker op 1 kilo sap. 
Kruisbessen, dito. Oek Rabarber en Reine Claude. 
De gelei verkrijgt men door het sap met de ver- 

eischte suiker te koken onder, voortdurend afschui- 
men tot de behoarNjfiee dikte verkregen is. 

Giet de heette gelei in te voren verwarmde glazen 
en sluit ze zoo 't behoort en verhit ze, tien minuten 
op 90 gr. Celsius. 

Marmelade verkrijgt men door op dezelfde ma-
nier niet alleen het sap, doch ook de vruchten te 
verwerken. 

Uit bessen en frambozen en pitvruchten moeten 
eerst de pitten werden verwijderd, door de vruchten 
door een zeef te wrijven. 

in vruchten zit veel voedsel- Vooral in noten, 
vijgen, bananen, druiven pruimen, sinaasappelen en 
tomaten. 

Geef uw kinderen verluchten, vruchtensap en vruch-
tengelei. 

Vrachtensappen. Wie veel vruchten uit zijn, tuin 
haalt, verzutime niet om vruchtensap te maken. Dat 
is een heerlijke versnapering. 

De beste en vlugste methode is de vruchten in een 
doek of vruchtenpers uit te wringen. Het gewonnen 
sap wordt in steriliseerglazen gegoten en 25 minuten 
op 75 graden gesteriliseerd. Laat het sap nu 8 á 
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14 dagen staan, filtreer het en daarna nog eens 
steriliseeren. 

Vruchtensap mag niet in metalen pannen en niet 
metalen lepels verwerkt worden, dan wordt het sap 
blauwachtig van kleur. 

Men moet opletten dat geen enkel aangestoken 
vruchtje er tussehen komt. Let ook op muggen en 
vliegen. Denk aan Salomo's rwaarschuwing: „Een 
doode vlieg doet des apothekers zalf stinken". 

De grootste reinheid op glazen, ringen, deksels 
en doeken moet betracht worden- 

Van rabarber kon men heerlijk sap maken door 
de stelen af te koken en de massa te filtreeren, 15 
minuten op 90 graden. 

Tomatensap (tomaten zijn 't geurigst in Augus-
tus) verkrijgt men door de tomaten langzaam te 
verwarmen, ze daarna te filtreeren en het sap één 
vol uur op 80 graden te verhitten. 

     

ffl 

  

IrMe>  93E:3  Mi  

 

VOOR ONZE JONGENS EN MEISJES. 

  

    

    

Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna 
Elreevoort. 

Het huisgezin van den Voortrekker. 
(Vervolg). 

Daar naderde ,Saul met zijn zweren last. Het 
paard blies van vermoeidheid. Eduard en Goliath 
snelden toe om den gewonde van het paard te tillen. 

Plots rukte Truitje zich los uit de hand van haar 
vader. ,.Jan, Jan!" riep zij in felle blijdschap. 
„Veder, vader, daar is Jan!" 

Jan. Als door een electris,chen schok getroffen 
bleef Molenaar staan. Jan Jan. Zooeven vertelde 
Van Hengel, wiens troep het Boerencommando had 
ontmoet, hoe hij twaalf jaar geleden de kinderen 
van den dood had gered en meteen sneed de smart 
zooveel blijdschap af: „Wij hebben uw zoon, onzen 
jongen verloren, zijn paard is verscheurd gevonden. 
wie weet viel hij den leeuwen ten prooi." 

En nu, levend teruggebracht! Van de dopden 
weergekomen. „:0 Vader in den hemel!" riep Mole-
naar, neerknielend bij zijn zoon, „U de dank dat mijn 
kind me niet ontnomen is, voor ik hem heb terug 
ontvangen." 

,,Mijn zoon mijn kind!" tOndanka de afmatting 
hief Jan verwonderd zijn oogen op. 

„Vader, vader," stamelde hij, den blik op Van 
Hengel gericht, wat beduidt dat?" 

„Dit mijn jongen: dat je nu je eigen vader voor 
je ziet. Twaalf jaar geleden redde ik jullie van 
een gewissen dood." ,Koe moe-hoi keerde zich om, 
alsof hij zich schaamde. „Nu krijgt gij en Leentje 
uw eigen vader weer." 

Truitje hield geen blik van Jan's gezicht afge-
weid, terwijl haar vader sprak. Zij streelde steeds 
Jan's afhangende slappe hand. Haar gezichtje straal-
de van de teerste liefde. 

„Jijt blijft toch mijn broer, hoor, toch mijn broer 
Jan. We kunnen elkaar immers niet meer missen." 

XIII. Van vrede en vrijheid. 
Eerst tegen den avond van den volgenden dag 

bereikte het Boerencomneando, geflankeerd door de 
honderden inboorlingen met leun opperhoofden, de 

vallei, waar Leentje wachtte met den ver-
tantruwden (knecht Lukas op vaders terugkomst. 

Welk een vemeondereing naast haar vader een 
vreemdeling te ontmoeten, een krachtigen Boer, die 
Van Hengel het meisje als haar eigen vader voor-
stelde. Zij keek beiden beurtelings aan, overweldigd 
door verwondering en blijdschap. Het was Truitje, 
haar lieve zusje, die haar aan het verstand moest 
brengen, dat zij niet droomde doch waakte. Schuch-
ter legde zij haar handje in de gespierde knuist 
van Molenaar. 1-liet kwim haar alles zoo vreemd 
voor. Tijden lang vorschte zij naar raadsels en nu 
de oplossing openbliooide, neep ondanks die blijdschap 
deuiefheid haar hartje. 

Molenaar begreep zijn dochterje, drong zijn kind 
eijrn gezelschap niet op. De jongelieden zaten in de 
ruime keuken onder den breeden schouw. Jan, bijna 
hersteld, met Truitje bij zich, dicht tegen hem aan-
gevleid, het mesje, dat hij niet afstaan wilde. 
Monaco nestelde tel:eh tusschen Truitje en Leentje 
in. Groeide hij, zoon van liet opperhoofd der Blauwe 
Boegen, niet voor een goed deel op in van Hengel's 
huis? Onderwees de blanke hem niet in de kundig-
heden der beschaafde wereld: liezen en schrijven en  

rekenen? Bezat hij geen rechten op Leentje, het 
spiedbootje zijner kinderjaren? Eduard voelde zich 
alleen terwijl het vertrouwelijk gepraat van het 
viertal heen en weer ging. Een vreemdeling trots 
het feit dat hij broeder en zuster gevonden had. 
Leenttije lokte hem wel met de oogen, met haar vrien-
delijk gevraag en toch, neen, dit viertal hoorde bij-
een. Ik illeb toch zoo goed voor Truitje gezorgd eer 
de reis begon, en den tijd toen zij, bij ons blijven 
neoast en zijn hart klopte onrustig. 

Eduard liep naar buiten waar in ongelooflijk kor-
ten tijd een aantal 'hutten en tenten waren opge-
trokken. Lukas en Knip voerden het bevel over een 
troep bosjesmannen, die vee slachtten, de stukken 
braadden,vruchtenwijn persten uit 't rijpe inlandsche 
fruit; de braadvuren laaiden op en de geur van 
Vlees& en bloed en vruchten -vermengde zich met 
de reine nachtlueht. 

Terwijl het boerencorranando voor eigen mondkost 
zorgde en de inboorlingen zich te goed deden aan 
spijs  en drank, zat de heer Van Hengel met Mole-
naar in zijn stiedleiervartrek over het voorbije, het 
tegenwoordige en die toekomst te spreken. 

Van Hengel vertelde hoe hij en de kinderen in de 
macht van Koannote-hoi gekomen waaiert: 'k Bad kort 
te voren het geluk gehad Monaco van een sleepende 
koorts te herstellen Eigenlijk het ongeluk. Koa be-
greep dat ik in staat was een leven te behouden 
en te verderven, zag al mijn chemische werktuigen 
en geneesmiddelen voor toovenaaanneateriaal aan. 

(Slot volgt). 

ONS STERCLUBJE 

30 Jul'. 
Dett is een heel gelees geweest, al die opstellen 

over onze geliefde Koningin-Moeder Emma. 
God zegene de hooge Jarige tot in lengte van 

dagen, dee Haan in goede gezondheid straks het 
zilveren feest van Haar dochter, onze geliefde Ko-
ningin., meevieren. 

Zangvogeltje, ons nieuwelingetje, zond een mooi 
opstelletje. Alleen 't is een beetje klein. Robbedoes 
gaf ook heel mooi werk. Bniteem,eisje's opstel was 
keurig. Torenwachter is geslaagd voor 't gymna-
sium. Gefeliciteerd hoor. Je opstel is heel goed. 
Zangeresje deed ook haar best. Ga je ook naar Nij-
verdal?• Veel pleizier dan met je beidjes. Heikleu-
tertje heeft een lief, klein zusje gekregen, waar-
mee ze heelblij is. Je opstelletje is aardig. Zoeklicht 
gaf look iets moois. Beterschap niet zusje hoor. 
Jong Holland gaf ook een flinke duidelijke beschrij-
ving van Koningin Emma's leven.. 't Werd heel 
moeilijk dot prijs te bepalen. Wil je moeder zeg-
gen, dat ik nog lang niet beter ben? Zusje 
is hartelijk welkom en zij belg= prachtig. Teekenaar 
vond het opstel nog al moeilijk. Jij teeltent zeker 
liever? De Jonge Zeeuw zond goed. werk in. Ook 
Pukkie. 

Ten slotte moeten Zilverschoon en Het dorpskind 
kampen oom den prijs. Het dorpskind gaf heel goed 
wenk. 

Maar toch menen_ wijl,. dat Zilverschoon te Rot-
terdam den prijs moet ontvangen. Het opstel volgt 
hier: 

Over de Koningin-Moeder. 
De Koningin-Moeder werd geboren den 2den 

Augustus 1858. Haan vader was Vorst George Vic-
tor van Weldeck Pynnant en Haar moeder was 
prinses van Naasau. Den 7den Januari 1879 werd 
Zij, de gemalin van Koning Willem III. D.e Koning 
had namelijk ruim een jaar geleden zijn eerste ge-
malin verloren, en een half jaar daarna zijn oud-
sten zoon Kroonprins Willem. Nu had hij nog maar 
één zaan over, Kroonprins Alexander, maar daar 
deze zwak en ziekelijk was, geloofde niemand, dat 
hij ooit zijn vader op zou volgen. De Koning ver-
langde naar rust en huiselijkheid, en die vond hij 
inderdaad aan de zijde van Koningin Emma. Het 
volk was eerst niet erg met het huwelijk ingenomen, 
maar dit veranderde, toen het zag, hoe Koningin 
Emma met hen meeleefde, maar vooral toen er 31 
Augustus 1880 een prinses werd geboren, die den 
naam Wilhelmina kreeg. Den 12den Oeto'ber hield 
Koningin Emma Haar kind zelf ten doop. Het was 
een, oorzaak van vreugde voor Koningin Emma, dat 
naaar kind reeds voor Haar eersten verjaardag kon 
loepen. Alle worgen werden aan de prinses besteed 
en dit was te meer noodig, toen Zij in 1884 door 
het overlijden van Haar broeder Alexander ketoon-
prinses werd. De Koning liet veel van de zorgen 
der opvoeding aan Zijn gemalin over, omdat hij 
wel begreep, dat dit aan Haar het beste was toe-
vertrouwd. Zoo leerde de Koningin Haar dochtertje 
zelf fraaie handwerken. Natuurlijk zorgde zij ook 
voor speelgoed, vooral poppen. Teen de prinses 10 
jaar oud was, werd de Koning ernstig ziek De 
Koningin paste hem met liefde en tederheid op, 
doch tin November overleed hij;. Nu was de opvoe-
ding van de jonge Koningin geheel alleen de taak 
van de Koningin-weduwe. Bovendien moest Zij als 
Regentes voor Haan kind het land besturen. Die 
taak vervulde ze tot aan de meerderjarigheid van 
Koningin Wilhelmina op uitnemende wijze. Het volk 
schonk haar uit dank een huldeblijk ten bedrage 
van 300.000 gulden. Zij schanuk. Haar landgoed 
Oranje-Nassauoord te Renkum aan de natie, en 
stichtte daarmee het eerst Nederlandsche Sainato-
rium. Sinds de troonsbestijging Harer dochter trad 
Zij zelve minder in het publieke leven naar varen. 
Wel wijdt Zij zich nog veel aan wenken van barm-
hartigheid. 

In 1901 trad Haar dochter in het huwelijk met 
Prins Hendrik en 30 April 1909 werd Prinses Ju-
liana geboren. Daar zal Koningin Emma wel blij 
mee geweest zijn. De Koningin en de Prinses hou-
dan ook veel van Haar. Maar ook het volk is de 
Regentes nog niet vergeten en ziet Haar nog altijd 
gaarne als Zij in het openbaar verschijnt: Wij ho-
pen, dat Koningin Emma nog lang voor Haar 
dochter en kleindochter, maar ook voor ons volk, 
gespaard mag blijven. 
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Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 

VEILIGHEID VOOR ALLES. 

(London Opinion). 

A° / 
• 

Nieuwe keukenmeid.: „En-ne natuurlijki 
moet ik ook een hoorn hebben aan Juw draad-
lome!" 

(London Opinion.) 

Vittoria Colonna. 
Een levenegesChiedenis uit den tijd der 
Heet-Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 
Vertaald uit het Deitsch door J. H. EUYPER. 
31) 

In sombere gedachten verzonken ging hij zijns 
weegs. De getesten der verlorenen en verdoemden, 
die zijn penseel schiep, kwelden zijn geest. 

Beel de vreeselijke menschelijke schuld en de 
menschelijke afdwalingen scheen zijn ziel ter neder 
te drukken. Als hij, zijn oogera sloot, zag hij voor 
zich.. het visioen van den geduchtien Rechter der 
aarde; die met één beweging Zijner Goddelijke hand 
het eeuwig oordeel velt. De geesten van den nacht 
lieten hem niet los, hetgeen hij innerlijk doorleefde, 
was niet tot zwijgen te brengen. Hij. gevoelde te-
midden  van al deze lentevrreugele, die hem omringde, 
dat hij! nooit in zijn leven één oegemblik echt onbe-
zorgd vrooLijk had kunnen zijn. Met moeilijke vraag-
stukkien had hij .geworsteld, op verre, eenzame hoog-
ten had hij beklommen, en in diepe, donkere afgron-
den was hij neergedaald, maar nooit had hij geleefd 
in de lachende; zonnige werkelijkheid. 

Bij rustte even op zijn weg en zag naar een vroo-
lijire • kinderschaar, die in een kring ronddraaide. 
Hunne vroolijke stemmen, hun gelukkig lachen, be-
koorden hem. Was hijzelf ooit echt jong geweest? 
Gelukkig, onbewust? 

Bij kon. het zich niet herinneren. 
Het scheen hem toe, dat hij altijd rusteloos ge-

tworstekl had, rusteloos gearbeid en getracht had 
iets te bereiken, zelfs reeds als knaap. 

rsemsemsteleweezezweemeemeteco 
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Allen, die hun jeugd aan arbeid en worstelen om 
iets te bereiken hebben opgeofferd, kennen het gevoel 
van verlangen naar één enkel uur van onbezorgd,  
held; en van onbewust en zonder vragen zich over-
geven aan gulden eelfvergetenheid. Dit gevoel was 
het, dat de groots Meester de kinderen deed lief-
hebben. MI had ze lief met een hartstochtelijk ver-
lengen naar hun geluk, met een smartelijk heimwee 
naar hun Paradijs. 

En wonderlijk, de leelijke, afstootende man, achter 
wiens hoekig gelaat 'slechts de diepe zwaarmoedige 
aantrekkelijkheid van ernstig lijden en geestelijke 
bekoring lag, boezemide den kinderen vertrouwen in. 

Ongenood kwamen zij op hem toeloopen, gaven 
hem de hand, klauterden op,  zijn knie en maakten 
hein deelgenoot van hunne kleine wenschen en ge-
heimen. 

Zoo was het ook heden. 
Een der knak had Michel Angelo gezien en 

herkend. 
„Zie eens.," dop hij zijn speeigenoetjes toe, „dat 

is de groote Michel  Angelo, die dien Mozes gemaakt 
heeft. Laat ons naar hem toe gaan om hem te be-
groeten!" 

Vroolijk, half verlegen, half vrijmoedig, kwamen 
zij allen op hem toe,geloopen; 

„Wij hebben gehoord, dat gij, een man zijt om 
bang ven te zijn, maar wij houden van u, omdat wij 
Romeinen zijn. A11e .Romeinen vereeren de kunst!" 
voegde de kleine man er vroegwijs aan toe. 

Een snoezig meisjes hield ven-tred/Wenk zijn man-
tel vast. „Men zegt, dat ge alles kunt schilderen 
wat ge maag. wilt. Gij weet wat in den hemel en 
wat in de hal is, zeggen de menechen. Zoudt ge 
mijn schutsengel wel kunnen uitschilderen?" vroeg 
zij, hem met hare grapte oogmm, ernstig aanziende. 

Minhel Angelo beurde het meisje op en kuste haar 
op het voothoold. 

Toen zette hij zich neder op het voetstuk van 
een bron, scheurde een perkamenten blad uit zijn 
schetsboek en begon te teek enen. 

Hij -toekende een engel van hem.elsche schoonheid, 
met grapte vleugels en loshangende lokken, 

,Hier, dit is voor aa, Carissima Mia. Als ik ge-
storven zal zijn, zult ge aan de uwen vertellen: Dit 
heeft Mielie& Angelo voor mij gemaakt." 

,,En dan zal ik voor u bidden!" ,antwoordde de 
kleine, terwijl hij juichend het papier in ontvangst 
119311. 

Jubelend liepen de kinderen Weg. Michel Angelo 
ging zijns weegs in ,gelukkige stemming. 

„Kinderen brengen .groetenis van jeugd!" dacht 
4iji, „en toch is hert maar goed, dat ik zelf geen 
kinderen heb. Mijn kunst kan niets naast zich 
dulden." 

;In de nabijheid van de iSixtijnsche kapel ont-
moette Michel Angelo een troep vroolijka Romein-
stelle kunstenaars. Ook hem had het mooie lente-
weer het hoofd op hol gebracht.. Zij hadden juist  

de badkamer van een voornamen • Romein niet 
liefdesgoden en -godinnen. versierd, zooals dat toen-
teaitijd gebruik was, maar bij die lachende lentezon 
hadden dij penseel en palet in een hoek geworpen. 

„Leve de Wijn! Leve die liefde!" riepen zij over-
moedig, toen zij Michel Angelo in net oog kregen, 
ziji omringden hem: 

„Ga mee met ons, Meester! onderweg spreken zij 
over Dante, en dan.  drinken' wij in de osteria op 
het geluk van den zomer!" • 

Michel Angelo sprak gaarne over Dante in eer 
kring van toehoorders, maar inde stemming waar-
in hij • vandaag verkeerde beviel de wijze van doen 
zijner 'collega's hem niet. Hij zag han somber en 
afwerend aan„ zijn borstelige everdcbrouwen trekken 
Zich dreigend samen: • 

„Hoe kuit ge denken ean feestgelagen, waar de 
wereld er is om te weenen?" vroeg hij mismoedig. 
„Wie zichzelf niet verliezen wil, mag niet in een 
roes Reven, • maar moet aan den dood denken•. Ie 
gedachte aan dien dood maakt vrij van menschelijke 
hartstochten." 

De veooliijke kunstenaars stonden verbluft, de 
.geziehten van enkelen werden ernstig 'en. stil, mear 
de altijd vroolijke Donato riep: „Laat uw stemming 
niet bederven, kinderen. Michel Angelo schildert het 
laatste oordeel en 'Kt -schilderen het leven van 
Venus, daarom kimmen wij lachen en moet hij er 
droefgeestig uitzien! Cerpo di Baccho! Leve  het 
leven!" gichatarlachend istoven zij weg. 

Michel .Angelo beschuldigde zich. zelf over zijn 
zwaarmoedigheid. 

elk west niet, hoe dk met mensehen om moet 
gaan!" zuchtte hij. 

. Teen Michel Angelo den machtigen, zondaren" 
otardeelenden !Christus van zijn jongste gericht 17007 
zijn zdállscog zag woeden, was hij zelf bijna beanpt 
voor de majesteit van dien vreeselijken Rechter, voor 
die laatste 'gerechtigheid zonder erbarmen, en een 
rilling ging dbor zijn ziel, omdat hij den menschen 
zoo iets loarbzettendts en onverhiddelijks moest doen 
zien 

(Wordt vervolgd). 
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2. God, Oranje en Nederland, 
Bleef de leuze sedert eeuwen, 
Voor ons dierbaar Vaderland, 
Staan wij pal als jonge leeuwen. 
Laat de Oranjewimpel wapp'ren, 
Met de vlag van Hollands dapp'ren, 
Klink alom 't Oranje boven, 
Niets kan onze liefde dooven. 

3. Onze club groet haar Vorstin! 
Prins Gemaal, Prinses en Moeder, 
Heel het koninklijk gezin, 
Zegene God als Neêrlands Hoeder. 
Wilhelmina zullen w'eèren, 
Vroom en wijs zal zij regeergin, 
Klink alom 't Oranje boven, .  
Niets kan onze liefde dooven. 

4. Hef nu op de Oranjevaan, 
Dat zij nooit in rood verkleure, 
Blijven w'om Oranje staan, 
Opdat nooit deez' ramp gebeure. 
Dat de Koninginne leve, 
Onze God Haar vrede geve, 
Klink alom 't Oranje boven, 
Niets kan onze liefde dooven. 

Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna 'Breiewoort. 

tot STtlt, St33 

,Vreehten mogen slechts kort gesteriliseerd wor-
den en nooit hooger dan tot 80 graden. 

Zij verliezen vaak door koken kleur of geur. 
Daarom mogen ze slechts verhit werden. 
Aardbeien verkleuren reeds op 40 graden Celsius. 
Pruimen, Abrikozen en andere pitvruchten moet 

men niet ontpitten. Halveert men ze, dan toch de 
pitten er bij doen. 

Men moet gave vruchten inmaken, alle „steekjes" 
overbiddelijk verwijderen en de vruchten frisch 

• wasschen. 
Maakt men vruchten in door toevoeging van een 

suikeroplossing, dan "giet men suikerwater op de 
gewassehen, schoongemaakte vruchten tot het glaá 
aan den hals vel is. • 

Maakt men in met eigen sap, dan doet men de 
vruchten zonder nat in de flesschen. 

Steriliseert men met instrooling van suiker, dan  

strooit men op de gewaaschen vruchten in de fles-
schen suiker naar verkiezing. 

Zijn de vruchten in de flessehen dan sluiten met 
ringetje, deksel en beugel. Zet de flessehen in den 
ketel met water en verhit het heel langzaam. Staat 
die thermometer op 80, dan het licht neerdraaien, 
zood'at de temperatuur niet verder klimt en zoo 10 

15 minuten laten staan. Meloenen en • peren wat 
langer. 

Daarna de flessehen op een tochtige plaats zet-
ten en laten afkoelen. 

In de flessohen liggend bewaard behouden de 
vruchten hun volle kleur. 

Kersen verlangen 1 ons suiker per literglas, prui-
men, abrikozen, perziken, peren, bessen verlangen 
meer. Beter te weinig clan te veel. Pruimen en aal-
bessen kunnen wel 3 ons per literfleseh velen. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

StoomWasch-z?eStrijkifirichting,  
Rissetelstraat et Westen" TELEFOON 

5 7 - J .  

D.W.de, 
.5;../7 

WASCRGOCD 
GERINGE SLIJTAGE. 

SPECIALE nuncwrine VOOR 
DROOGWASSCHE TL 
GEHEEL OPGEMAAKT. 
ZEER MIJ« TARIEF-j  

IIM111111111111111111111111111H111111111111111111111111IIIIINI111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIII11111111111111111111I111111111 

•
• . 1111111111111011111n1111 

MUUR MI WE MI  
%.=••••••. • VOOR ONZE JONGENS EN MEISJES. oninamanuma 

Het huisgezin van den Voortrekker. 
(Vervolg). 

Hliji wensehtie van mij) en mijn wetenschap gebruik 
te maken en hoopte dat ik hem tooverkunsten leeren 
zou, die zijn beersicha,ppij over de stammen der Blau-
we Bergen zouden bevestigen. Hij wielde mijn levens-
kunst leeren. lk Heb geprobeerd hem met het Even-
geile bekend te maken, mijn woord vond nooit in-
gang. Wel b j zijn• zoon Monaco, die Jan's inziend 
geworden is. 

Mijn .voorspelling 'van een zonsverduistering 
grondde mijn hoogheid onder deze lieden voor goed. 
Ik moest hun voorzienigheid zijn, raadgeven in dui-
zend dingen, hun dokter, veearia en wie weet wat. 

Niemand praat Koa-moehoi uit het hoofd dat zijn 
macht en. voorspoed aan miji te danken is en hij 
begrijpt niet dat dit alles die vrucht is van gezond 
verstand en geleerdheid. 

Ik begon te begrijpen, dat Koa-moe-hoi mij nooit 
vrij zou laten, liet hem dus mijn kind halen en heb 
mijlr in vedesaiaarn twaalf jaren in deze ballingschap 
uit de beschaafde iwIereld geschikt. Het is een vol-
doening dat ik geslaagd ben de inboorlingen vreed-
zame inzichten bij te brengen en indien het Boeren-
commando nu niet onverstandig optreedt is er alle 
hoop dat die geschillen op vreedzame manier wonden 
bijigelegd. 

Meer dan eens was ik op het punt mijn juk af 
te schudden en mijn eerewoord te breken, doe.h Gou 
heeft het mij belet. 

In de laatste jaren scheen mijn arbeid van vele 
jaren verloren te zijn gegaan en ontwaakte de 
twist tusschen Boeren en inboorlingen, doch het 
blijkt dat zij, wel terdege luisteren willen naar hun 
ouden vriend." 

Molenaar had ontroerd .geluisterd naar het ver• 
haal van Van Hengel, vertelde zijn eigen strijd en 
zorgen en tegenslagen en zoo kwam het tweetal op 
de middelen die beraamd konden worden om Van 
Hengel zijn vrijheid te hergeven, Boeren en inboor-
lingen in vrede te doen uiteengaan. 

„Morgen roep ik mijn volkje bijeen," stelde Van 
Hengel voor. „Laten we niu• onze kinderen opzoe-
ken." Op den drempel -van het huis vonden ziji 
Eduard eenzaam starend over het fantastisch too-
neek van vuren en zwarte meelachen. Van Hengel 
voelde wat het hart van dien jongen beroerde, stak 
zijn erin in den zijne en trok hem mee naar de 
keuken, waar Monaco met Leentje en Jan met 
Truitje vol jeugdige blijheid zaten te praten en te 
zingen; .cluiwde Eduard in den kring naast Jan. 
„Ziedaar den held, die zijn broeder van den dood 
redde!" riep hij 

„Er zat niets hekliha~ in," weerde Eduard af. 
„Onze schoten wekten Jan uit zijn bezwijming, an- 
ders. niet." . 

Anders niet. Jan voelde plofte, dat hij in zijn 
liefde tot Truitje zijn broer vergeten had. Odh, die 
leek hem immers zoo vreemd, zoo ver weg in ver-
gelijking van Truitje's bekend figuurtje en streelend 
stemmetje. 

(Slot volgt). 

Kunstje. 
Hoe kunt ge zonder een geldstukje aan te raken 

dit in een flesch laten glijden? 
Knak een lucifer en leg die op den open hals van 

een niet te kleine flesch. Leg het geldstukje op het 
knakje van den lucifer. Laat een druppel.water op 
het muntstukje vallen, dan wijken de twee helften 
uit elkaar en het geldstukje kan in de flesch glijden. 

Fofo.Afelier NIESTADT 
OUDE BINNENWEG 54, tegenover DE ZON 
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Het bekijken van het bruidscostuum is een van 
de bezigheden die altijd weer spreken tot het vrou-
welijk hart. 

(Punch.) 

Waarom geven de mannen aan hun vrienden ook 
niet eens die gelegenheid een soortgelijke gewaar-
wording te hebben? 

(Punch.) 

   

Vittoria Colonna. 
Een . levensgeschiedenis uit den . tijd der 
Boog-Reitaissan c e. 
DOOR H. HERBERT. 
Vertaald uit het Dietrich door J. H. KUYPER. 
32) • 

Toen hiji moest beginnen het gelaat te schilde-ren 
van de moeder des Illeeren, die zachtmoedige, bege-
natdlitgide vrouw, die 'bevend den Rechter der aarde 
te voet valt, zocht hij onder de vrouwen, die zijn 
levensweg gekruist hadden, naar een open, rein 
en goed gelaat. Op eens herinnerde hij zich de 
slanke vrouw, die eens gelijkitijidig met hem de zaal 
van Bemlbio's paleis verlaten had. Hij had haar niet 
kunnen vergden, hoewel hij niet eens haar naam 
wist. 

Met het scherpe herinneringsvermogen, aan beel-
dende kunstenaars eigen, kon hij zich het eigenaar-
dig edele gelaat nog wiel herinneren, maar zoor ba 
hij het met zijn stift op het doek wilde brengen. 
verviaagden en verdwenen die omitirddicen. 

Dit .hinderde hem bovenmate, want zelfs nog nu 
in zijn boegen icrucleadorn had Michel Angelo een 
heftig en opbruisend temperament. 

„Wlanneer ik slechts wint waar ik haar vinden 
kon!" dacht hij, „geen weg zou te lang zijn. brr haar 
te bereiken, want. alleen de. trekken. van dat gelaat 
kan ik gebruiken en geen andere op de ganse& 
aarde" 

Met de taaie vasthoudendheid van zijn natuur 
bleef hij verlangen dit gelaat terug te zien. 

„Bi' zal deze gestalte niet afmaken, wanneer dat 
gelaat Zich niet aan mij vertoont," dacht hij, en 
terwijl zijn stift vreesellijke gestalten van .verdloiern-
den, van den duivel en Charon ontwierp, zocht zijn 
ziel onafgebroken in vurig verlangen naar bet ideaal 
van schoonheid en erbarmen,. dat hoog in de wolken 
tronen moest boven den chaos der verdoemend" der 
vernietiging en dim- hopeloosheid, en martelde zich 
af in deze yergeefsche worsteling. 

wrzneweeemegewagnewewerzwevergeggeen 
P 
I 

s: 
Het is gemakkelijk 0. 

alle benoodigdheden op het gebied van 11.  
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Gods leiding deed hein Vittoria Colonne voor de 
tweede maal op zijn levensweg ontmoeten. 

De markiezin van Pescara wao .toen een der meest 
gevierde vrouwen van Rome. 

Daar haar familie niet onschuldig was aan de 
namellooze ellende, die de stad getroffen had, had 
zij het grootste deel van haar vermogen aangebo-
den orn de verarmde bevolking, die zooveel geleden 
had, schadeloos te helpen stellen. Hoewel zij. nooit 
anders optr;ad dan met al dien eenvoud eeneer non, 
bedden de Paus en de Kardinalen haar een vorste-
lijke ontvangst bereid en waar zij ook verscheen, 
ontblootten allen het hoofd. Hare sonetten op 
Peso" waren &n aller handen, godgewijde vrouwen 
en geleerde mannen begeleidden haar els haar ge. 
volg op hare wandelingen door de stad, 

Maar in de Siktijn.sche kapel was zij gekomen 
slechts vergezeld van een ;gedienstige; els izij een 
groot Ikuristiwkerk bezichtigen ging, wilde zij geheel 
zelfstandig haar- oordeel vormen. 

Michel Angelo had zoo juist zijn penseel terzijde 
gelegd en was van dien steiger afgeklommen. Hij 
droeg nag zijn met verfbesmeerde graflinnen ar-
beidekiel en zijn gelaat was dloodsiblieek van den 
inspannenden arbeid, toen hij de vrouw ontwaarde, 
die eenvoudig als een non gekleed voor hem stond 
en wier igroote, walgende oogen zich tevergeefs in 
spanden een bevredigenden blik op de schilderij te 
vieratrijigen. 

In de hooge ruimten begon de schemering reeds 
te vallen. Als met een zachten sluier bedekte het 
het halve ischemierlicht 'die diepe, scherpe lijnen, die 
verdriet, verlies en , droeve levenservaring in Vit-
bortla's gelaat (gegroefd hadden. Slechts de. nitdirák-
killig van zachtmoedigheid, goedheid en loutering 
waren zichtbaar. 

Vittiotria Colonne, de slanke, lange vrouw, wier 
voornaamheid deer het eenvoudige gewaad ven ruwe 
stof heenblonk, stond voor Michel Angelo als een 
verschijning tuit een andere, betere wereld, als de 
vervulling zijner vurigste wensahen. 

iHlij :bemerkte hoeveel moeite • zij zich f om de 
schildering goed te ziens en in hem, de altijd trot 
sche, afwerende man, kwiam den wenseh op haar 
welgevallig te zijn 

,,Ik zon alle lasten der wereld op mij willen Ia-
den," dacht hij, „om een vriendelijken, warmen blik 
uit de dogen dezer vrouw. te Ontvangen." 

Blij naderde haar. . . 
„Ik ben Michel Angelo, Buonarotti," zeide hij, 

een hoffelijke buiging makend,' — de schilder van 
het werk, dat ruwe belangstelling schijnt op te wek-
ken. Als het .0 aangenaam is, zal ik az de ontwerpen 
toonen, die ik "STOOT dit schilderwerk vervaardigde. 
Daarnaarr kunt n misschien beter - het werk beoor-
deelen dan wanneer rik iu. die moeite liet doen den 
stoffigen steiger te 'beklimmen." 

Vittoria glianlaichte. 
„Ik zou alle steigers der wereld willen beklimmen 

als • ik z66, en niet andere de merken van Michel 
Angelo bereiken a9021L Sedert langen tijd heb ik in 
den geest in uw nabijheid vertoefd; sedert gij de 
Plata schiept, volgde ik den weg van uw genie, van 
verre, zooals het een wauw, die maar een leek is, 
betaamt" 

Niet zoozeer de woorden als wel de klank van 
haar stern. grepen Michel Angele aan. 

Er klonk een melodie in dien klank, een omen-
éenvorudige melodie, vol goedheid en rein. 

held. 
„Van evenveel belang als de kunstenaars.zijn zij, 

drie de (kunstenaars waardeeren en begrijpen. Wij 
zijn eenzame mensehen, wonderlijke lieden. Schuch-
ter en menschenschuw. Maar wij gevoelen het, als 
oogen ons aanzien, die ons begrijpen. 

Terwijl Michel Angelo sprak, verwonderde hij er 
zichzelf over, dat het spreken hem zoo gemakkelijk 
viel.. Geen idwang, geen onhandigheid verhinderde 
hem uit te danikken, wat hij, gevoelde. Het was, 
alsof een frissche lucht hem vrijer deed ademhalen. 

„Ik ben als een vogel wiens long is losgemaakt," 
dacht hij. • • 

„Het is niet meer dan billijk, Beer Michel Angelo, 
meende Vitterig, „dat ook gij ^weet, wie ik hen. 
Br ben Vittoria Colionna, markiezin van Pesena 
lik ben met den vromen Otchino naar Rome gele 
men, omdat ik zijn preek hier niet missen wil. Als 
ik mijt niet vergis, heb ilk ook ru onder zijn gehoor 

„ 
„Sedert Savcmerolla preekt er niemand zooals hij. 

Dit zijn wem- de bazuinen van het Oordeel, die wij 
zoo noodig hebben, de diepe tonen, die zielen doen 
ontweken. Otchino predikt het laatste oordeel en it 
schilder het. Maar sta mij thans toe, dat ik u mijl 
arbeid iuitlegge. Hier in het midden is de Christin .  
de Rechter der aarde Hem heb ik het eerst ge ; 
kenel. Dagen en nachten lang heb ik, gebr 
mensa, geworsteld met mijn onmacht deze gestel 
in  beeld te  èrengea. Ba‘heib all 0eer kracht van n 
wezen moeten inspannen pan het beeld te kunn 
grijpen. lik gevoelde, dat ik weer moest geven 
hoogste uiting van de gerechtigheid der macht 
het geweldige • rechterschap, van de grenzen) 
alwetendheid. 

Maar de gestalte van een mensa is ontoereike. i  
om deze Goddelijke gedachten te benaderen. 

wij kunnen niet anders geven dan wat ons 
a.ansehouwt, ons kunnen worstelt zich tegen d 
eindigheid te pletter." 

(Wordt vereoird).. 
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Daze rubriek staat onder Redactie van Johanna tree voort. 

Gebed van een kind. 

a DE STER 371 

dragelijke atmosfeer van rook en hitte en mulheid. 
Geloovig legde zij haar lot en dat van het arme 
kind in Vaders handen. 

Na haar vurig smeekgebed keerde de kalmte, die 
Marie in haar gewone leven altijd kenmerkte, terug 
in haar ziel. De Heere zou redden indien het in 
Zijn Raad bepaald was en indien niet, zij gaf geest 
en lichaam gewillig in 's Vaders handen. 

Voor alles moest zij licht behouden in den donke-
ren kelder, dat stond vast. Zij sloeg een vaatje uit 
elkaar bij 't vage schijnsel der doovende vlammen 
en gebruikte de hoepels, aangestoken bij den al meer 
en meer uitflikkerenden vuurgloed, als toorts. Nu 
vond zij: een pot en terwijl 't kind de hoepel vasthield, 
vulde zij den pot met een stuk spek. Met behulp 
van haar zakdoek en een stokje, draaide zij een pit 
in het spek, zoodat er een bruikbaar lampje ont-
stond. Van honger of dorst behoefden zij beiden niet 
om te komen, dat wist Marie wel. Er lagen drie 
groote broeden, er stonden allerlei levensmiddelen, 
er lag een, vaatje bier in den kelder, Doch 'wie 
dacht er aan eten? 

Maar het ontzettend gebrul der vlammen boven 
haar hoofd hield aan, met donderen geruisch viel 
er telkens puin naar beneden en de hitte werd on 
verdragelijk, zoodat de kleine Henriette telkens fel-
ler in een klagend angstgeschrei losbarstte. 

(Wordt vervolgd). 

Huiskamer en Keuken. 
Kattsoleesch-croquetten. Kook ons mager kalfs- 

vleesch gaar mat bijvoeging van een weinig zout, 
een stukje prei, ui. wortel, selderij, 1 blaadje laurier, 
foelie en 1 kruidnagel en snijd het vleesch daarna 
aan kleine dobbelsteentjes. Fruit een stukje boter 
met wat meel aan en giet door een zeefje den bouil-
lon van het vleesch er bij. Roer door deze dikke 
saus het arleesch, wat peper, een scheutje soya en 
een eierdooier, laat, het even doorkoken en daarna 
koud worden. Schep de croquetjes naar de vereischte  

grootte uit en paneer ze. Wentel ze dan door eiwit, 
geklopt met een weinig Delftsche Slaolie en zout, 
en daarna weer door paneermeel. Tenslotte in heete 
Delftsche Slaolie bakken. 

Magdalena-koekjes. 320 gram olie of ruim 3 dL. 
(375 gram boter), een paar eieren, 3 eierdooiers, 875 
gram suiker, b00 gram bloerd en 50 gram gepelde 
aardnoten. 

De olie wordt in een kom gedaan, daarbij worden 
langzaam de eieren toegevoegd, dan de suiker en 
de bloem. Een bakblik wordt met olie ingesmeerd 
en een dunne laag van het deeg er op uitgespreid. 
Bestrooi dit met fijn gehakte, gebrande aardnoten, 
bak 't in den oven en snijd 't in stukjes, wanneer 
't nog warm is. 

••11/. 

De wijn der sterken is het vergift voor de zwakken. 
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1. In-haar gine meisjeskamer, 
Mei haar-witte - nachtpon aan, 
Knielt Aleida voor haat"bedje 
In het blanke licht der maan. 

4. In haar stille meisjeskamer, 
Knielt Aleid 'eerbiedig neer, 
Vraagt zij voor den nacht die nadert, 
Om bewaking vin den Heer. 

liet huisgezin van den Voortrekker. 
(Slot). 

Jan stak Edruand de hand toe: ,,Wij zijn broeders" 
sprak naij hartelijk, ,,zonen van één vader". 

Dien nacht kwam - er niet veel van-slapen. Buiten 
galnade het feestgewoel' der zwarten op. De leaders 
van het boerencommando beraadslaagden hoe het 
verbond zou bekrachtigd voorden dat zij met de in: 
hellingen sluiten, zouden. Van Hengel en Molenaar 
moesten er natuurlijk bij, zijn zoo goed' als Eduard 
en Jan en Monaco. 

De aneitsjes alleen zochten hun slaapvertrekje op, 
verenigd, doch om .wie weet hoe spoedig weer te 
scheiden. 

Bij zonsopgang had de samenkomst met de in-
beddingen plaatse  waarbij van 'Hengel vol nadruk 
het woord voeede. • Besloten .Wercli de grenzen tusschen 
de nederzettingen der boeren en de kralen der inboor-
lingen door breedeistrooker. neutraal land te scheiden 
waarin ieder jagen kon -naai- hartelust. • 

Koamoe-hoi stond aan_ van Hengel de vruchtbare 
liefelijke vallei af en onthief zijn gevangene van den 
dwang die hem tWaelrf jaren drukte. 

Ieder der opperhoofden had ,a1 naar de grootte 
ma zijn stam een steen aangebracht die op . een-hoop 

2. In haar stille meisjeskamer, 
Zoekt zij God met diep ontzag, 
Vraagt zij aan den Heer vergeving 
Voor de zonden van den dag. 

5. In die stille meisjeskamer, 
Zendt God Zelf Zijn Eng'lenwacht, 
Ga nu slapen biddend meisje, 
Rust Aleida, sluimer zacht. 

werd geworpen als een getuigenis van het verbond, 
Van Hengel beloofde op zijn beurt deze streek niet 

te vierlaten indien het gedrag zijner buren of om-
standierieden buiten zijn wil hem niet dwongen. - 

Netg dienzelfden dag keerde het boereneommando 
huiswaarts, trokken de opperhoofden naar hun stam 
men en spande Molenaar den stevigen reiswagen In 
die Maria -en den ceidéri David naar het dal' moest 
ophalen, waar het zusje en broertje hun klein-ldnder-
jaren .sleten. In dien: reiswagen stapte ook Barend 
Tromp, die Maria reeds jaren tot zijn vrouwe be-
geerde. 

Nu is mijn verhaal over- het huisgezin van den 
voortrekker. ten einde. 

Mokt-mee besloot in 'het dal hij den pleegvader 
zijner kinderen vootloopig te blijkren. 'Want Barend 
Tromp vroeg met Maria zijn zegen over hun .huwe-
lijk en drie twee beigeeeden-de verlaten kraal van 
Molenaar als hun woonplaats .in te richten. 

In Van Hengel's 'bietert lag ruimte genoeg; Mole-
naar wilde Zijn Jan en Leentje genoegen doen niet 
hen dicht hij hun pleegvader te laten wonen. 

Van Hengel beleefde het voorrecht 'dat Monaco 
zich van de afgoden zijner stam bekeerde tot den 
levenden God, dat de jonge wilde gedoopt werd.in 
dein' Naam des Veders en des Zoons en des Hfeilige- 

Geestes en medeaanzat aan het Nachtmaat des 
Meeren. 

Benige jaren later voltrok de oude zendeling 
David het 'Christelijk huwelijk tusschen Jan en 
Truitje en Monaco niet .Magdalena. 

Maria kwam met haar jonge spruiten ter bruiloft 
en Eduard vond in eene zuster van Tromp zijn 
verloofde. 

Op de bruiloft overzag Molenaar de blijde ge-
zichten van vrienden, kinderen en kindskinderen. 

Eenmaal sloeg Ged mij als Job, sprak hij blijde, 
en nu is mijn laatste beter gewonden dan mijn 
eerste. 

Grapjes. 
Het letterspel. Vooraf wordt onderling afgesproken, 

welke leiter niet zal worden gebruikt bij het beant-
woorden .van eene gedane vraag. Is dit afgesproken, 
dan bepaalt het- lot wie de vrager wezen zal, en de 
overige spelers gaan in een halve kring zitten. De 
vrager richt aan elk op zijn beurt eene vraag, en 
doet daarbij zijn best, om het zoo aan te leggen, dat 
hij, die antwoorden moet, in den strik valt, door, 
bijvoorbeeld, naar zulke dingen te vragen in wier 
naam de verboden letter voorkomt. Was b.v. afga-
oproken om geene a in het antwoord te gebruiken, 
dan vroeg ik vast: 

Houdt gij nogal van apen? 
Werd mij echter de vraag gedaan, dan zou ik ant-

woorden, „het dier, door n zoo even genoemd, behoort 
tot die welke ik lief heb, wijl het immer zoo vroolijk 
schijnt te wezen". Intusschen — op papier gaat het 
gemakkelijker dan zoo voor de vuist; beproef het 
maar eens! Wie de verboden letter gebruikt verbeurt 
natuurlijk een pand. 

Het model. »Hoor eens, kerel!" sprak zeker schilder 
tot een model, dat hij om zijn mooien baard gekozen 
had, » je bent een fiksch model; maar ik wenschte 
wel, dat je wat zindelijker voor den dag kwaamt." 

„Wat zal ik u zeggen," hernam de man, »ik weet 
het wel, maar ik ben een arme drommel, en zeep kost 
geld." 

„Nu, weet je wat," zei de schilder daarop, „daar 
heb je vier gulden; kom nu morgen wat properder 
bij mij." 

Des anderen daags verscheen het model, geheel 
onkenbaar, de nagels geknipt,hetgewaadafgeborsteld, 
schoon gewasschen, en  geschoren! 

Toen werd hij weggejaagd! 

Probeer eens tienmaal zeer gauw achtere' 
zeggen: De lucht die jaagt, hoe jaagt di 
hoe kan die lucht zoo Jagen. 

-ce te  
--e lucht, 
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3. In haar stille. meisjeskamer, 
Bidt Aleid in Jezus Naam, 
Voor haar ouders en haar zelve, 
Voor haar lieven al te saam. 
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— ,„Goeden margen, professor, u zoekt hier zeker 
rust en ontspanning?" 

- „Neen, ik zoek kevers." 

(Kladderadatsch.) 

Persman, tegen babbelzieken barbier: „Zeg 
eens man, wordt jij betaald per week of tegen 
zooveel per duizend woorden?" 

(Punch.) 
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Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 
Vertaald uit het Dnitsch door J. H. KUYPER. 
33) 

eUfw Cheistrusgestalts is geweldig," antwoordde 
Vittorio., ,,maar ik kan toch begrijpen wat gij zeg-
gen wilt. Onbereikbaar boven het hooge staat het 
aller-hoogste, het onzichtbare, dat de ziel kent, maar 
Wat de lippen niet onder woorden kunnen brengen 
en waaraan de handen geen gestalte kunnen ge. 
ven " zij kon niet uitspreken. Michel Angelo 
had hare handen gevat en drukte die aan zijn lippen. 

,,Vergeef mijne onstuimigheid, vergeef. Mar  hoe 
is 't mogelijk, dat gij in Italië woondet en dat ik 
het niet geweten heb, dat gij alles begrijpt wat mij 
ontbreekt. (Hoe is het mogelijk, dat een mensch tot 
mij spreekt z66 als gij dit doet- Dat is een te groote 
genade, een, overweldigende gunst." 

Vittorio schrok niet van zijn onstuimigheid. Zee) 
en niet anders had zij, zich het wezen van dezen, 
man voorgesteld. 

Een wonderdadige stroom, maar moeilijk te lei-
den, een stroom, die 'altijd weer de dijken d,ocrebrak 
en, buiten zijn oevers trad. 

Zij zeide alleen:.  
„Toen ik uw werken zag en uwe gedichten las, 

vermeed& ik wel, dat. gij als mensch nog heftiger 
en onstuimiger zijn moest dan als kunstenaar, en 
ik zie, dat tik mij' niet vergist heb." 

Toen liet hijj, haar handen los.. 
„O, gij, weet het ook niet," .stamelde hij, ,,gij weet  

het ook niet, hoe weinig werkelijke mensehen er op 
deze aarde wonen en hoe het mij aangrijpt, zoo kort 
voordat de poort gesloten wordt, zoo dicht bij den 
dood, er. een te loeren kennen." 

„Misschien weet ik het wel," wilde zij zegge; 
maar zij hield zich in. Het liefst zou zij nu willen 
zwijgen.. 

Desniettegenstaande antwoordde zij: „Ik ben een, 
ouderwordende vrouw, mijne gevoelens en gediaohten 
zijn moede geworden van de lange reis. Maar wat 
ik te geven heb aan deelneming, staat ter uwer 
beschikking. 

Zou het niet voor ieder mensch hierbeneden de 
grootste eer zijn, door den eersten kunstenaar der 
werd zelfs maar .opgemerkt te werden?" 

„Neen, neen, zoo moet gij, niet spreken! Speek zee 
als een mensa tot een mensch spreekt. Venwiijdeir 
u niet weder van mij door phrasen te zeggen iat 
plaats van hartelijke woorden. Ik sta voor u als een 
arme, als een bedelaar. Gij bezit wat mij ontbreekt, 
het jaarre begrip van het leven. Wees niet gierig. 
Geef het mij ook. Laat ons vrienden zijn." 

Het was niet de hartstochtelijke bede die een man 
tot een vrouw richt, het was bet smeeken van een 
mensch tot dien mensch, die alleen den sleutel bezit, 
die toegang geeft tot zijn innerlijk wezen. 

„Ik ben reeds lang, zeer lang uw vriendin ge-
weest, waarde Michel Angelo, en hoe zou ik mij ooit 
van al kunnen afwenden, daar ik het edele en groote 
in u goo goed, ken?" 

,,Mag ik ar bezoeken?" 
„Gaarne, als Mijn stille kloostweel in San Sil-

vestre u niet afschrikt. Wij! kunnen dan in de 
schaduw dier beamen van den kloostertuin wande-
len en spreken over kunst en over wat ge verdor 
wilt. God neme u in Zijn heilige hoede. Vaarwel!" 

Vittoria was geheel vervuld van de bovenaardsohe 
grootheid van Het Laatste Oordeel. Alleen een 
Michel Angelo loon het ongrijpeLijke z6i tot werke-
lijkheid maken. 

Vittoria overdacht den weg, waarlangs deze mees-
ter tot zijn hoogte was opgeklommen. 

Bezield door den geest van. Dante was hij opge-
Ida:mimen tot een veroordeelaar der zonden van zijn 
tijd, onverbiddelijk roepend om reinheid en ge-
reehtigheid. 

Hij waagde wat alleen de zeer' hoogstaanden, de 
nabij God levenden mochten doen. 

had al die lichamen deelgenen, die opgestaan 
waren uit de graven, die strijdenden, de vermoeiden, 
de verwocipenen en verdoemden, de vreugdevolle 
overwinnaars en gezaligden de kleederen uitgeto-
gen, opdat het lijdende, het gewonde, het zondige 
en het bevrijde lichaarre dat naar het béeld Gels ge-
schapen was, zichtbaar zou wonden, zowel in zijn 
verheerlijking als in zijn vernedering. 

Vittoria begreep, dat de meester het z66 zien 
moest. Zij werd rood van schaamte bij de gedachte,  

aan die kleine zielen, die in Rome opgestaan waren 
om Michel Angelo snood te belasteren. 

Als in een droom wandelde Michel Angelo naar 
huis. Hij gevoelde, dat hij een der schoonste ea 
beste uren van zijn leven doorleefd had. Hij had 
een waarlijk edel en groot mensch leeren kennen. 
Wat kwam het er op aan, dat deze mensch een• 
diepvoelende vrouw was? 

Nog dienzelfden nacht ontstond de gestalte der 
moeder des Heem/n in. het jongste gericht, die de 
trekken vertoont van Vittoria Colonne. 

Den volgenden morgen ontving Vittorio, Colonha 
van de hand van Michel Angelo de on.sterfelijie, 
schoone regels: 

Nu eens op den rechter- dan op den linkervoet, 
Nu eens stijgend, dan vermoeid en zinkend, 
Radeloos vooruitsnellend tussohen goed en kwaal, 
Zoek ik, wie Mijn ziel van twijfel bevrijde; 
Hoe kunnen des hemels sterren hem leiden af 

het rechte pad, 
Wien de -wolken het uitspansel verbergen? 

Daarom zij mijn hart het onbeschreven blad, 
En wat het uwe zelf heeft gevonden, 
0, schrijf het neder! W'at in alle oogenbliliker 
Het riehrtsnoer zij., waaraan het behoefte heet; 
Opdat in de verwarring van dit 'leven 
Ik een antwoord ontvang op des levens vrage 

Deemoedig nam. Vittoria het vertrouwen van Mi 
chel Angelo aan. Hier was eindelijk een mensa, 
die haar meer noodtig had.  •dan alle anderen, 1' 
haar niet missen kon. 

Dit groote levensgeluk kwam laat, maar Vitto 
die geleerd had, overal de opvoedende en leiden 
hand Gods te erkennen, nam deze gave aan 
trachtte harer waardig te zijn. 

* * 

Karel V had den Paus een bezoek gebracht. T 
had het onderhoud plaats, waarvan Tiziaan ons 
schilderij heeft nagelaten. 

(Wordt twveltd). 
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Het bloemenmeisje. 

DZ STER 819 

den voorsten kelder, en plots merkte zij dat hare 
ademhaling daar ruimer ging. 

„O, Bleere God, help ons, ontferm U onzer!" bad 
tij dringend, „Help ons uit dezen doodsnood." Maar 
bie kreten verdoften al meer, de krachten begaven 
haar bijna. 

Al tastend ging zij voort, tot zij opeens een gil 
van blijdschap uitte: een spleet in de zoldering, een 
auwe, bijna niet merkbare scheur! 

Eerbiedig knielde Marie neer, dankbaar voor den 
lichtstraal, die haar hart met <oenige hoop vervulde 
en haar uitgeputte levensgeest opwekte. Zoodra het 
kind wakker werd bracht Marie haar bij den licht-
straal. »Ach lieve kindje, laten wij toch bidden!" 
riep zij schreiend, - en Henriette vouwde hare 
handjes en vroeg zoo doodeenvoudig en vertrou-
wend: „Hielp ons, lieve Vader án den Hemel," dat 
de hoop al sterker in Marie werd vernieuwd: God 
zal helpen. 

Maar de gloeiende zoldering viel niet aan te 
raken Marie merkte, dat de toestand verscherpte. 
Die spleet verbreedde zich wel, doch de massa bleef 
te gloeiend om dichtbij te komen. Daarbij verviel 
het kind in een heftige, ijlende koorts. 

1VLarie zette zich met het ijlende kind zoo na mo-
gelijk bij de spleet, telkens luide om hulp 
schreeuwend. 

De avond viel,  en geen redding daagde op. Weer 
omringde het tweetal zwarte duisternis Toch 
schiep Marie moed uit het licht van een ster, die 
precies boven de spleet tintelde. Bijna was zij in-
geslapen toen een donderend geraas beiden wekte, 
een stroom gloeiende steenen liep in den kelder, de 
trap scheen eindelijk bezweken en verteerd. Vol 
spanning wachtten beiden. Marie voelde zich te 
zwak om verder te komen en het door koorts on-
rustige kind woelde op haar echoot, 

(Slot volgt). 

Huiskamer en Keuken. 
Comtesse soep. Laat 5 lepels Delftsche Slaolie met 

StoomWasch" átrijkinrichting, 
Pisset elstra t etWesten" TELEFOON 

G.77 

6 lepels meel fruiten zonder kleur te geven. Vermeng 
dit met 1% liter goede bouillon en laat het met bij-
voeging van de achtereinden van een bos asperges 
uitkoken. Ontvet de soep, filtreer ze door een doek 
en bind ze met 2 eierdooiers en 1 dL. room. Als 
garnituur een weinig in water en zout gekookte 
doperwten en aan stukjes gesneden asperges. 

Gemberkoekjes. 450 gram bloem, 230 gram poeder-
suiker, 200 gram olie of 2 dL. (280 gram boter), 40 
gram gemalen gember, ± 34 dL. melk, 1 ei. 

Vermeng bloem, gember, suiker en olie, kluts 't 
ei, vermeng dit met 't overige in zooveel melk tot 
men een stijf deeg verkrijgt. Rol 't uit op een plaat, 
die met meel is bestrooid, maak er ronde vormpjes 
van en bak ze ± 10 minuten in een matig warmen 
oven op een met meel bestrooid bakblik. 

ratagiáni**)  I VOOR  ONZE JONGENS EN MEISJES. 
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1. De ellebogen op de knieën, 
Zittend op een kouden steen, 
Voelt het arme bloemenmeisje, 
Zich zoo nameloos alleen. 

4. „Mooie bloemen, mooie bloemen", 
Zoo moet zij weer roepen gaan, 
Ach dat zij haar mandje leeg had, 
Bleef er toch maar iemand staan. 

Om 't kranke kind. 
Een Zendingsverhaal van Midden.Java, door P. de Zeeuw JGzn. 

I. 
Het ging den laatsten tijd niet goed met Pag 

Kerte en met zijn gezin. 
Er heerschte bittere armoede en de vader wist 

soms niet hoe hij het nodige voor vrouw en kin-
deren bijeen zou krijgen. 

0, dat was vroeger anders geweest. 
Tom woonde hij in een mooi huis met een 

waranda er aan en een flink ruim erf. Hij had 
twee buffels, enkele kippen en een paar varkens. 
Ook had Pag Kerte een paar mooie rijstvelden, 
waarop hij bijna het geheel:e jaar aan dien arbeid 
was. 

Als de rijst goed gegroeid was en de tijd voor 
den oogst was er weer, dan was Paq Kerta de 
~olijkste boer van de heele dessa. Dan zong en 
dan floot hij dien geheelen dag en 's avonds als 
't wenk afgeloopen was gingen Pag Kerta en Sad-
nah, zijn vrouw, samen nog eens naar de rijst-
schtufur zien, naar den mooien voorraad rijstaren, 
die daar- di opgestapeld lag en zij rekenden samen 

2. Mooie bloemen, mooie bloemen! 
Riep zij reeds van 's morgens vroeg, 
Ach haar bloemen gaan verwelken, 
Nog heeft zij geen geld genoeg. 

5. Weet je wat je doen moet, meisje? 
Bidt tot God zoo goed en groot, 
Want Hij is der weezen Vader, 
'k Weet, Hij helpt in allen nood. 

uit (hoeveel geld zij,  wel' voor dien oogst zouden 
ontvangen. 

Ach, dat waren gelukkige dagen. 
Maar later was alles anders geworden. 
Paq Kerte was nog altijd even ijverig en hij 

hield zich aás goed Mohammedaan nog altijd trouw 
aan de voorschriften van den Koran, den bijbel der 
Mohammedanen, maar (het scheen wel, dat Allah, 
zoo noemde hij zijn god, hem niet meer zegenen 
wilde. 

Eerst was die mooie .buffel gestorven. Dat was 
een verlies geweest voor Pag Kerte Het had hem 
geweldig gespeten van 't mooie beest, en vooral ook 
van 't geld, dat er mee verloren ging. 

Maar Saïnah had haar man getroost. Zij was 
een echt goede vrouw en zij hield veel van Paq 
Kerta. 

„Kaart Paq," had zij gezegd, „nu moet je den 
moed niet verliezen hoor. Als we een paar jaar 
achter elkander een goeden oogst hebben, -kunnen 
we weer een even mooien buffel terugkoopen." 

„Ja,- dat was waar ook. Kom, Paq Kerta wilde 
er niet langer over treuren, maar weer ijverig aan 
den arbeid gaan. 

Doch helaas  de volgende oogst was niet best  

en de daarop volgende was nog slechter. Aan het 
terugkoopen van den buffel viel nu niet te denken. 
Ze hadden niet eens ig-eldi genoeg om te leven en 
de pacht van 't land te betalen. Dat was verschrik-
kelijk, want er moest toch geld zijn Saïnah had het 
noodig. Zij ging elke week naar de pasar te Poer-
woredjo en daar op de markt kocht zij dan wat 
zij nodig had. En als zij haar inkoppen gedaan 
had, wandelde zij met de vrouwen van haar dessa 
weer terug naar huis, een uur ver. Moe werden zij 
daar heel niet van, zij gingen graag naar den pasar, 
daar was zooveel moois te koop en in Poerweredjo 
was zooveel moois te zien. 

Maar nu was het verschrikkelijk: geen geld om 
naar den pasar te gaan. Neen, dat kon niet. Pag 
Kerta moest nog eens goed denken of hij niet een 
middel wist om aan geld te komen. 

Toen Peg 's avonds op zijn slaapbank lag, deed 
hij geen oog dicht, hij lag al maar te denken, 
wat hij toch doen ~eist. ,Eindelijk wist hij wat, en 
toen kon hij slapen. Den volgenden morgen verkocht 
Paq Kerta al zijn kippen en z'n varken en toen 
had hij,  opeens weer een hand vol geld. Nu kon 
Saïnah weer naar de markt, maar zoo vroolijk als 
vroeger was ze toch niet meer, want zij dacht: de 
buffel is dood(, de kippen en het va/ken zijn nu weg, 
wijl gaan achteruit. 

Was het nu hierbij nog maar gebleven. Maar toen 
het geld van de kippen en het varken op was en 
de oogst weer niet meeviel, moest Paq Kerte weer 
nadenken hoe hei na aan geld zou komen. Weer 
vloed hij een middel, maar dat was zeer gevaarlijk. 

Hij ging den volgenden morgen vroeg naar Poer-
woredjo. Dlaar woonde een rijke Chinees, die arme 
mensehen vaak geld leende» Pag Kerta ging hem 
bezoeken en vertelde hem, dat hij gaarne wat geld 
wilde leenzen. 

„Dat kan wel, Paq Kerte," zeide de Chinees, 
„Maar je hebt toch zeiker een buffel?" 

„Neen, die is doodgegaan." 
„Kippen dan of Gen vaarkeu?" 

(Wordt vervolgd). 

Kunstje. 
Hoe kunt gij het laadje van een lucifersdoosje op-

lichten zonder het laadje aan te raken, wanneer het 
omhulsel op het laadje staat en niet in het omhulsel 
zit? 

Zet het omhulsel op het omgekeerde laadje. Druk 
met duim en wijsvinger het omhulsel op het laadje 
en zuig de lucht uit het omhulsel, steeds het om-
hulsel aan de lippen zuigend licht gij vanzelf ook 
het laadje van de tafel op, dat aan het omhulsel 
vastgezogen zit. 

6 BRIEFKAARTEN (bruin) f 
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13. 't Bloemenmeisje is een weesje, 
Zóó vermoeid en d'avond valt, 
Hongerig keek zij naar den winkel, 
Waar het brood ligt uitgestald. 
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Hij : »Eindelijk zijn we alleen. Op die kans heb 
ik al zoo lang gehoopt." 

Zij: ,,Ik ook." 
Hij : „0, dus je hobo al vermoed dat ik van plan 

was je te vragen." 
Zij: „Zeiker, en ik wou neen zeggen om er een 

eind aan te ;naken." 

(London Opinion)• 

— „Waarom vraagt u uw man niet om raad in 
deze zaak?" 

— „Dat ben ik van plan te doen zoodra ik een 
besluit genomen heb." 

(London Opinion). 

   

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Heog-Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 

Vertaald uit het Duitech door J. H. KUYPER. 

34) 

Vermoeid zitten de beide heerschers der wereld 
tegenoivesr elkander, alsof zij weinig vrucht verwoede 
ten van hunne onderhandelingen. 

Gedurende zijn verblijf te Rome, dat slechts vier 
dagen &eerde, 'bezocht de Keizer ook Vittoria Colonne 
in haar eenzaam klooster in San Silvestro. 

Blij kwam in een vorstelijk-groorbrooedige, ridder-
lijke opwelling, om de weduwe te begroeten van den 
man, wiens diensten hij nooit naar warde beloond 
had. 

Hij was reeds verouderd, de vreeselijke gods-
diensttwisten die zijn rijk verwoestten, hadden 
diepe lijnen van zorg in zijn gelaat gegroefd. 

Met groote belangstelling beschouwde Vittoria het 
ziekelijk bleeke gelaat van den •wereldheerscher en 
wereldveroveraar, van den knappen, geweldigen man, 
dien de roem niet kon bevredigen, de liefde niet 
kan gelukkig maken, de overwinning niet kon ver-
zadigen, en wiens ziel een geooteren-  dorst kende, 
dan de oceanen Ivan geluk eh -voorspoed der wereld 
vermochten te lesschen. 

Vittoria ontving hem in haar zwart weduwen,ge-
waad, zonder pronk ocE hoofsohe plechtigheden, zelfs 
haar prachtig goudblond haar was door een witten 
sluier bedekt. 

De Keizer bewees haar den eerbied, die aan een 
voaistin toekomt. 
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De blik van den monarch rustte begrijpend op 
haar eenvondige kleeding en op de kale wanden van 
haar vertrek, waar een teekening van den gekrui-
sigden Heiland, door Michel Angelo, de eenige ver-
siering waal. 

„Gif hebt een koninklijke geest, mijne geliefde 
zuster," zei die hooge gast, op de teekening wijzend. 
„Gij hebt alles -weggedaan en alleen het hoogste, 
het laatste, het eenige behouden. 

Zoo is het. De mensehen meenen, dat zij zich het 
leven dragelijk kunnen maken doordat zij in klei-
nigheden en alledaagsche verstrooiingen ham beproe-
vingen en smarten tnachlten te vergeten. Dit is geld 
uitgeven voor hetgeen niet verzadigen kan. . 

Ik 'hoop met Gods hulp te handelen evenals gij 
het deedt. 

Ver van het hofgewoel, .ver -van alle leugen en 
intrigue, van politiek en wereldhairdel, zou ik mijne 
dagen willen eindigen in stil beschouwen, denkende 
aan de redding mijner ziel." 

„Het leven en de arbeid van uwe Majesteit zijn 
voor de wereld noodig en onontbeerlijk, mijn leven 
en arbeid niet. Hier ligt het groote onderscheid!" 
antwoomdide Vittorio 

„Geen sterveling iis onontbeerlijk, mijn zuster, are. 
dors zou niet de dood allen gelijkelijk treffen. 

. Maar ik ben gekomen om niwe vergeeflijkheid in 
te roepen over mijn schuld. Als het in mijn macht 
stond u te verblijden, ni een dienst te bewijzen, dan 
zou ik het gaarne doen te eere van de nagedachte-
nis van den overwimmuar van Paella." 
• Een bitter woord drong Vittoria naar de lippen: 
,,Te laat!" wilde zij zeggen, maar zij drong het 
terug, haar altijd waakzaam fijn gevoel hield haar 
terug, 

„Mijn wenschen zijn met mijn gemaal begraven, 
Majesteit. Ik ben gelijk aan een mensch, die gaarne 
zijn tent slechts zou willen opbreken, Mijn ziel ver-
toeft nog ten halve op aarde. Maar gij, Majesteit, 
gij hebt het zwaard getrokken voor kerk en gods-
dienst, gij zijt de beschermer van het recht, gij 
moolgt de wapens nog niet nederleggen." 

Karel V zag somber voor zich uit, de groote moei 
held om zijn :oogera versomberde zich tot zwaar-
enoedigheid, zijn hooge, slanke gestalte zakte voor-
over. 

„Gij hebt groot gelijk, maar ik ben niet meer 
die ik was. Een mensch verslijt zichzelf, De onrust, 
de ongemakken van het krijgsleven, hebben mijne 
krachten verteerd. Ik heb geen geluk meer, en men 
heeft het geluk noodig om zijn kracht in stand te 
houden. 

Fortuna is een vrouw en zij heeft alleen de 
jeugd lief. 

Eens zeide een oude krijgsoverste tot mij, toen 
hij ontslag aanvroeg: „Tusschen de wereld en den 
dood moet men nog een tijd lang bot zich zelf in-
keeren." 

Dat woord heeft mij geen rust gelaten.' Her 
wordt tijd, dat ik begin aan het eene nodige te 
denken. 

Mijn diepe smart is, dart ik aan de wereld den 
vrede niet kan achterlaten. De verdeeldheden, die  

de Kerk verscheuren, worden met den dag ere;, 
Overal is naijver en verblindheid, nergens diepte, 
goede wil en ootmoed. De wereld is een gekkenhuis, 
vol schreiende tegenstellingen. Bid voor de zaak 
Gods onder de menschen, bid voor de Kerk!" 

Bij het afscheid nemen drukte de monarch Vit-
torid's hand aan de lippen, toen zeide hij langzaam: 

„Op mijn levensweg heb ik slechts enkele wer-
kelijk edele vrouwen loeren kennen, Gij behoort 
daartoe, geliefde zuster." 

Toen ging hij heen, altijd nog een majestueuze, 
onvergetelijke en schoone gestalte in zijn zwart 
spaacrzamelijk met goud geborduurd .Spaansch 
waad, 

Karel V liet zich Michel Angelo niet voorstellen 
Reeds maakte zich een groote onverschilligheid van 
hem meester en hij liet dikwijls de gunstige gelegen-
heden des levens voorbijgaan zonder er de hand 
naar uit te strekken. Nu ging hij naar de Sixtijn• 
sche kapel en stond lang verdiept in de beschou-
wing van het nu onthulde Laatste oordeel. De ge-
weldige elementaire krachten van dit jongste ge-
richt spraken tot zijn ziel, Diep voelde hij de 
verwantschap tusschen zijn eigen gemoedsstemming. 
„Dies irae, dies ille!" murmelde hij in zichzelf en 
zijn bleek gezicht werd nog bleeker. 

„Het schijnt mij toe, dat de madonna aan de 
voeten van den Christus op de vorstin Colonne ge-
lijkt," zeide hij bot kardinaal ,Bibbieux, die naast 
hem stond, Hij wachtte geen antwoord af, zijne ge-
dachten zweefden over de dingen des levens heen, 
zonder dat hij er zich aan hechtte. 

• * 

'russchen. Michel Angelo en Vittoria Colonne he 
gen nu een levendige gedachtenwisseling, Zij hadden 
elkander oneindig veel te geven in de heldere sferen 
hunner gedachten. Het was niet alsof zij elkander 
nu eerst hadden leeren kennen, het was, alsof de 
een den ander altijd zijn leven lang gemist en ge-
zocht en nu eindelijk, eindelijk gevonden had. Hun 
omgang was, vooral voor Michel Angelo de vee 
hellering van zijn innerlijk leven. Het scheen. 
alsof zij .elkander altijd hun leven lang gekend 
hadden, 

(Wordt werm4. . 
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Het kleine bamboehuisje in de buurt van Poerworedjo. 
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Deze rubriek staat onder Redactie van Johan na 
B ree voort. 

Neerland's Zilveren Oranjefeest. 
Nu 't zilver ons Oranje siert, hoezee! 

Landsvorstin Haar feestdag viert, hoezee! 
Is Neerland damkbaar en verheugd, 
De ouderdom roept met de jeugd: 
Hoezee! Oranje, hoezee! Hoezee! Oranje, hoezee! 

't Is feest voor 't Koninklijk gezin, hoezee! 
God zegene onze Koningin, hoezee! 
Volge eens het goud het zilver op, 
De Oranjevlag rijs nu in top, 
Hoezee! Oranje, hoezee! Hoezee! Oranje, hoezee! 

God voegde Oranje en Neerland saam, hoezee! 
Hoog strale steeds de Oranje-Nassau naam, 

hoezee! 
Ons lief Patinsesje warde groot, 
Een met ons volk in nood en dood, 
Hoezee! Oranje, hoezee! Hoezee! Oranje, hoezee! 

De driekleur Tappre, 't feestlied schal, hoezee! 
Oranje biei en overal, hoezee! 
De feestmuziek klink', door de lucht, 
Ver boven 't vroolijk feestgerucht, 
Hoezee! Oreade, hoezee! Hoezee! Oranje, hoezee! 

Om 't kranke kind. 
Een Zeudisagaverhaal van Idlidden•Java, door P. de Zeeuw Jean. 

(Vervolg). 
„Neen, die heb ik al eerder veaikioeht, omdat ik 

geld noodig had, de oogsten waren zoo slecht." 
„Zijn de rijstakkers dan soms je eigendom?" 
„Neen, die moet ik pachten, maar m'n huis is wel 

m'n eigendom." Toen wilde de Chinees Pag wel 
geld leenen. Hij/ gaf hem vijftig gulden en zou wel 
eens komen zien hoe het huis er uitzag. Een paar 
dagen later kwam de Chinees eens kijken. Hij vond 
het een mooi huis en zeide, dat Pag Kerte, als hij 
het nsoodig had nog wel meer geld kon leenen. En 
dat deed de ongelukkige Paq Kerte, ook, want hij 
had veel geld Doodlig, vooral toen Djoehro, een van 
z'n beide meisjes, ziek werd. Paq en Saïnah wilden 
zoo graag, dat Djoehro weer beter werd en daarom 
kochten ze maar alles wat het meisje lekker vond. 
't Hielp niets en Pag Kerte. moest voortdurend 
meer leenen bij den Chinees. Doch op zekeren dag 
kwam de man al het geld terugvragen aan Pag 
Kerte, Och, dat kon de arme Paq onmogelijk geven. 

En toen gebeurde het vreeselijkste, wat Pag en 
Staal nog overkomen was: toen liet de Chinees 
het mooie huis van Pag verkoopen . 

Dat was een ellende voor de beide mensae:n. 
Bijna al het geld dat het huisje opbracht behield 

de Chinees en voor het beetje, dat Paq er van 
Leeg kon hij. nog net een klein bamboehuisje kno-
pen in de buurt van Poerworedjo. Ach, wat was 
dat een ellende. 

Rijstvelden pachten kon Paq nu in 't geheel niet 
meer. Er schoot niets anders over dan probeeeren 
of er in.Poerworedjo week voor hem te vinden was. 
Maar dat deed Paq Kerte niet graag: hij schaamde 
zich voor z'n dessalieden, die zoo vaak in Poerwo-
redjo kwamen. 

II. 

Maar er moest toch wat gedaan worden. Alle 
dagen rustig in 't kleine bamboe-huisje blijven 
zitten, dat kon niet. Neen, dat begreep Paq Kerte. 
ook. Werken wilde hij wel en hand ook, als 't 
moest, maar niet hier, waar z'n dessa-mensehen 
hem zouden zien. Wat dan? 

Eindelijk had Paq Kerte, een plan bedacht. 
Zij zouden naar Deli gaan. Dell is een rijk land 

in 't Noorden van &metra. Daar wordt veel geld 
verdiend, vooral in de taileakeplanta,gea Daar wilde 
Paq Kerte. heen en Saïnah vond het goed. Ze zag 
wel tegen de :groote seis op, want Djoehro was nog 
altijd ziek, zij werd maar niet beter, doch zij be-
greep welt, dat er niets anders op zat dan mee op 
reis te gaan. 

Paq Kerte verkocht z'n huisje weer en voor het 
geld, dat hij ervoor kreeg, huurde hij een plaatsje  

op een vrachtboot, die naar Deli voer. Dat was een 
lange reis voor Paq Kerte, Saïnah en de kinderen 
en zij waren werkelijk blij toen zij Deli bereikt 
hadden. Hier zou alles nu beter gaan. Paq zou hard 
werken en geld verdienen en de kleine Djoehro 
zou gauw weer beter worden. 

Ach, die kleine Djoehro, dat lieve kind was nog 
altijd ziek. Maar zieke anenschen worden in. Deli 
niet toegelaten en zoo kreeg Pag, toen 'hij goed en 
wel aan wal gestapt was, dan ook te hopren, dat 
hij en zijn vronve en Nonj a, het andere meisje, wel 
in Deli mochten blijven, maar de kleine zieke 
Djoehro werd in geen geval toegelaten. 

Och., och, dat was een ellende. 
In z'n wanhoop stelde Paq Kerte aan z'n vrouw 

voor het ongelukkige kind eenvoudig maar te doos-
den. Het kind was toch altijd ziele Zijs konden' toch 
niet weer terug gaan, reu zij eenmaal hier waren. 
Maar daar kon .Saïnah heel niet over denken. De 
kleine, zieke Djoehro doodmaken? 0, zij rilde ervan 
als zij er aan dacht. 

Maar wat dan? Het kind weed niet toegelaten. 
Saïnah wist al wat zij doen zou. 
„Paq," zeide zij; f jij maart- hier in Deli en 

tracht maar veel .gelid te verdienen. Pk ga weer 
terug naar .Java, met de kinderen. 

Paq Kerte wist niet wat hij. hoorde. Nu wilde 
z'n vrouw weer heel alleen die groote reis gaan 
maken, alleen om dat ééne zieke kind, dat mis-
schien toch spoedig sterven zou. Bij' probeerde z'n 
vrouwe van haar besluit terug te brengen, doch 
Saïnah dacht er niet over. Zij' was vast besloten 
weer naar Java terug te gaan Dus huurde Paq 
Kerta voor z'n vrouw en z'n beide kinderen maar 
weer een eiliaatsje op de vrachtboot. Het geld. had 
z'n heer hem gegeven als voorschot op z'n loon. 
Zoo voer ,Saïnah weer weg met haar kinderen en 
Pag Kerta bleef treurig achter in het verre vreem-
de Dele- 

Na een lange, vermoeiende reis kwam Saïnah 
eindelijk weer in Poerworedjo terug. 

Maar wat moest zij nu (beginnen? 
Djoehro was nog altijd ziek en er moest geld' zijn 

om van te leven. Zij zocht een kennis op en vroeg 
of haar kinderen daar eenige dagen in huis moch-
ten blijven._ Toen ging zij. er op uit om werk te 
zoeken en een huisje. Tiet liep haar mee: zij kon 
een klein hamertje huren en zij vond ook werk. 
Vroeger had zij heel goed kunnen :batikken en nu 
had zij bij rijke lieden in Poeriworedjo gevraagd of 
zij' wat voor hen batilelken mocht. Zij kreeg ge-
lukkig eenig werk en nu hoopte zij, dat zij spoedig 
uit de moeite zou zijn. Zij woonde met haar beide 
meisjes in het kleine kamertje en werkte zoo hard 
zij maar kon. 

Helaas, ook nu werd zij weer teleurgesteld. 

(Slot volgt). 

Van een oud•strijder: Slag bij Waterloo. 
Hieronder volgt een gedeelte van een briefje ge-

schreven in Juni 1865 door een oudstrijdetr, die 
onder kolonel Singendenek heeft gediend. 

„Wij brachten. den nacht door in grsoote diende. 
lik kreeg mijn plaats weel; bij den rechtervleugel 
naast de batterij toen het maar even begon te 
dagen. Die Prins van Oranje kome daar ooi. Hij 
tikt den toranbardierr zachtjes op den schouder. „Zie," 
zegt hij, „daar ginds 'zit Napoleon in die hoogste 
boomel." Wij schoten op die hoornen en-  Napoleon 
moest er ait. Hij zat op dien uitkijk de positie van 
onze armee op te nemen. Dat was al een halve over- 
winning, omme Peins had zelf op den uitkijk gestaan. 

De Prins stond nog bie de stukken, toen hij zei: 
„daar gaat de koets van Napoleon." Wij schoten 
die te pletter,  

Later moedigde de Prins ons persoonlijk aan: 
Jongelui, houdt moed. 't Is vannacht guur en koud 
geweest, ik zal voor jullie zorgen jullie krijgen 
brood en brandewijn. Het zal vandaag warm wer-
den." Hij bedoelde aan den overkant. 

Nu, 't werd ook een• warme dag en na een heet 
gevecht sprak ;de Prins ons wederom aan: „Vrien-
den, houdt moed. Houdt voor oogen dat het om je 
vrijheid te doen is en die van je famielje " 

Ik kan niet zeggen hoe het gedrag van den Prins 
ons altijd aanmoedigde Altijd vooraan, altijd op 
het gevaarlijkste punt, vlug als een ridder. En pas 
twee en twintig jaar oud. Hij was een wonder in 
ons oog, de ziel van onze Hollandsche jongens. Wij 
vreesden niet meer, ziende op zijn moed. Alle vete-
rane soldaten van 1813—'1.5 zullen hem liefhebben. 

Nooit, vergete het vaderland die verplichting, die 
het aan het Hluis van Oranje heeft .Steeds zij de 
nagedachtenis van dien Prins van Oranje, zoowel 
als van geheel het Oranjethuris in zegenend aan-
denken en in eerle." 

Dit eenvoudig woord van een behoeftig veteraan 
in 1865 ~dient nu nog op het zilveren feest der 
laatste 10eanjevars. tin gehoord te worden. 

Oranje heeft altijd èn zijn bloed èn zijn kracht 
veda gehad voor ons. lieve vaderland. 
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De ouderwetsche methode om ongewenschte be-  minder deftige methoden in dezen tijd van 
zoekers af be schepen zal moeten plaats maken luchtvervoer. 
voor  

(Punch.) 

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 
Vertaald uit het Duitach door J. H. KUYPER. 
3b) 

Vittoria was meer voor Michel Angelo dan Michel 
Angelo voor Vittoria zijn kon. Hij stond nog, niet-
tegenstaande de beginnende aftakeling van zijn 
lichaam, met beide voeten in het volle leven en was 
eigenlijk nog vol tintelende levenskracht en zij 
iemand, die met de wereld had afgedaan. Zij had 
haar leven reeds afgesloten en was nog even terug-
gekeerd, goedhartig en bereid om te helpen, maar 
zonder eigen begeeren of een wensch voor zichzelf 
in de ziel. Zij had reeds te veel prijs gegeven, te 
veel ontbeerd, te veel geleden om nu nog armer of 
rijker te kunnen worden. 

En toch, welk een vreugde was het, die zij samen 
donleefden op en neer wandelend in de schaduw-
rijke, donkere lanen der igroote pijnboomen van den 
tuin der Colonna's op den Puiciol Uren, waarin de 
tijd stilstond en iets van de eeuwigheid het leven 
scheen te verwekken, uren waarin de geestelijke be-
rusting zich verhief tot een zaligen vrede, In een 
dezer gezegende uren vertelde Vittoria aan Michel 
Angelo, hoe geen kunstwerk haar ooit zoo had aan-
gegrepen als zijne „Schepping ,van Adam". 

„Ik had toen een gevoel alsof ik zelf ontwaakte 
tot een geestelijk leven. Ik trad door de poort 
mijter eigen bedomptheid in uw lichtende gedach-
tenwereld, die de verhouding van God tot den 
mensa. naspeurt. Toen ter tijd kon ik nog met de 
volle frischheid en kracht der jeugd ove bedoeling 
vatten?* 

QiirC212.%!=a=212=221002222!=i21=21:=2. 
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Zij stonden op een uitzichtpunt in den tuin, in 
wazige glanzen lag de eeuwige stad voor hun voe-
ten en boven hunne hoofden rwelfde zich het blauw 
des hemels. 

„Doorluchte vrouwe!" zeide Michel Angelo diep 
ademhalend, „iki herinner mij nog zoo goed den dag, 
toen in mijn vroegste jeugd in mijn hart het eerste 
visioen van de „Schepping van Adam" ontstond. Zou 
het u niet vervelen aan te hooren hoe dat ge-
beurde?" 

„Mijl vervelen?" Vittorio., glimlachte met die uit-
drukking van hemelsche goedheid, die Michel An-
gelo zoo boven alles in haar aantrok. 

,Mij vervelen of vermoeien? Goede vriend, heeft 
niet onschatbare waarde alles wat mij iets ver-
klaart van het ontstaan uwer onsterfelijke werken? 
En juist bovenal over het eerste ontstaan dezer 
schepping, die kunst ven de meest diepe .en rijke 
gedachten van het begin der dingen schijnt te zijn, 
daar zij op het gewichtigste raadsel van alle zijn, 
de oorsprong des ~schen en zijn leven uit Goa 
heenwijst en alles uitput wat daarover ooit gedacht 
is of nog gedacht voorden kan." 

Zij zette zich neder op een steenen bank en tuur-
de in de verte, terwijl zij op zijn woorden wachtte. 

Michel Angelo sprak: 
„.Het was in den tijd, toen in mijn vurig geliefde 

vaderstad Florence de weelde en goddeloos leven 
hun hoogtepunt bereikt hadden en toen Savonarola 
in den Dom zijn hoetpredikaties hield. 

iSavonarola! Doorluchte vrouwe, gij• weet, dat 
zonder Savonarola de zolderschildering in de kapel 
naait tot stand zou hebben kunnen komen Aan hem 
dank ik de ontwaking mijner ziel tot God en tot 
eeuwigheidsgedachten. 

Hit was op een gluren dag in Naart, dat ik reeds 
om 12 uur 's nachts was opgestaan om een plaats 
in den Dom te veroveren, want vier tot vijf uur 
vóár het begin van !Savonarola's prediking was het 
groote gebouw reeds overvol, want het volk stroom-
de toe om hem te hoeren. 

Toen ik binnentrad uit de door het duister van 
den nacht schier geheel verdonkerde marmeren zui-
lengangen, waren er overal reeds groepen men-
schen verzaaneld. Velen hielden kaarsen in de han-
den die een zwak, onvoldoende licht verspreidden 

Velen baden overluid, anderen zongen geestelijke 
liederen van boete en berouw, die Savonarola hun 
geleerd had, Sommigen lagen in diepe aandacht 
verzonken op de steenen uitgestrekt, het gezicht in 
de handen verborgen. Alllen wachtten. Maar toen 
de nachtelijke uren verliepen en de morgenkoelte 
door de wijdgeopende portalen binnenstroomde, 
werden velen moede en slaperig. 

De kaarsen doofden, de liederen van boete en 
berouw verstomden ,de gebeden gingen over in een 
onduidelijk gemurmel. De slaap overmande ook mij, 
ik kon mij' er .bijna niet tegen inzetten, zwaar drukte 
traagheid en onlust mij ter neder. Ik begreep niet 
meer• waarom ik hierheen gekomen was. 

Daar verhief plotseling Savonarola zijn stem. 
Ongemerkt had hij den kansel bestegen en zijn  

bleek gezicht lichtte als een ster in den schemering 
van den morgen, 

gij. sprak van Gods eeuwigheid over het leven 
der onsterfelijke ziel en zeide het ons aan, dat wij 
ontwaken moesten uit den dood der zonde en op-
staan tot een nieuw leven. 

Als door een bliksemstraal getroffen, ontwaakte 
al het volk en keerde zich tot hem, den geweldige. 
De matte °ogen straalden, de eerst dromerige ge. 
zichten vlamde nu het leven der ziel. Het was als 
een scheppingsdaad, een wedergeboorte. 

In dit oogenblik zag ik vóbr mij' ontstaan den 
eersten mensch. 

Een beeld van klei was hij, met strakke, stijve 
ledematen, totdat God kwam in den stormwind van 
zijn ,almachtigen wil en de klomp aarde aanroerde 
Toen sprong het leven van God op den mensch 
over en deze zeldzame verbinding van geest en stof, 
die wij( mensch noemen, nam haar aanvang en dere 
mede de oneindigheid en verscheidenheid van lot.-
bedeeling" 

„Zoo is het dus geschied," zeide Vittoria — „en 
gedurende tientallen van jaren rijpte deze zaad-
korrel in uw ziel, rijpte met u zelf tot de meest 
manlijke kunstenaarsdaad van uw manlijke kracht, 
Dit zijn geoote verborgen wonderen, wier geheime-
nissen wij nooit ontsluieren zullen." 

,,Gij zijt de eerste en de eenige, wie ik hierover 
gesproken heb. Alles wat in mij verward en onhel-
der is, komt door u tot helderheid, stijgt naar boven 
tot mijn gelouterd bewustzijn, Waarom mocht gij 
niet de ster mijnen jeugd zijn, zooals ge nu de 
ster van mijh ouderdom zijt. Door u zou ik zacht-
heid en wijSheid geleerd hebben en misschien meer 
geloof in de menschheid verkregen hebben!" 

„Is het niet goed en schoon, zooals het is?" was 
Vittoria's wedervraag. „Wij beiden moesten door 
diepe wegen geleid worden, om iets voor elkander 
te kunnen zijn. Laten we dankbaar zijn voor de 
volheid en den glans dezer rijpe jaren" 

Michel Angelo's dikwijls zoo sombere, vergromde 
blik, waarover het lange leven in de eenzaamheli 
en de bittere kamp met duizend tegenstrijdigheden 
een grauw floers had gelegd, straalden nu klaar 
helder en vertrouwelijk als de °ogen van een kind. 

(Wordt vervoegd). 
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Toen zij op zekeren dag den bedienden van het hospitaal met zijn ziekenwagentje voorbij 
zag komen. 

heeitnal met zijn ziekenwagentje voorbij zag ko• 
een, sprak zij hem aan. Zij vertelde hem de 
etende, waarin zij zich bevond en vroeg hem of de 
endingsmenschen in het hospitaal haar niet zouden 
ellen helpen. Ja, dat wist de bediende ook niet. 
kinah moest dat maar zelf aan Die Flach gaan 
ragen, die was dokter in het hospitaal. 

Dat was voor Saïnah een heele onderneming-
Deen lang durfde zij niet, maar toen zij zag, dat 
11 e/chr° telkens zieker werd, trok zij eindelijk de 
acute schoenen aan. Zij moest het gaan wagen! 
Voor haar kranke kindje. 

()p een avond, terwijl Mevrouw Flach heel alleen 
:,ais was, deed een zacht roepen haar opschrikken. 
Z1: ging naar buiten en daar ontdekte zij Siaïnah 
zet haar tlwee kindertjes. Het zieke kindje droeg. 
ij in een elendong, een doek, die op haar schouder 
Tas vasegeknoopt. 
Saïnah vertelde aan de doktersvrouw haar. ellen-

et geschiedenis en vroelg of zij met haar kinderen 
in het ziekenhuis kon worden opgenomen. Dat 

ras geen kleinigheid, er zouden nog al wat beenva-
en zijn, doch 11/Levroeilw Flach beloofde, dat zij er 
roet den dokter over zou 'spreken en dan mocht 
tinah den volgenden dag terugkomen. 

Om volgenden dag kwam de vrouw terug en Me-
rouw Fliaezh had goede tijding voor haar. Zij mocht 
zet haar beide kinderen komen en er zoo lang blij; 
ron tot de kleine Djoehro beter was. Wat was de 
erin Saïnah blij. Die goede zendingsmensehen toch, 
wat hielpen die haar nu uit den nood. 

In 't ziekenhuis tweed Djoehro kostelijk verpleegd 
en door Dr. Flach kundig behandeld. De Heere 
naende dit werk: Djoehro werd beter, .0, daarvan 
eet Saïnah niets euf. Zij meende, dat Allah 
haar kind beter maakte. Maar dat hebben de dokter 
en zijn vrouw haar anders verteld. Uit dankbaar-
heid wilde Saïnah één van haar meisjes aan Me-
vrouw Flach afstaan. Zij iwilde zoo graag een be-
wijs van haar dankbaarheid geven en zij had niets. 
Mets dan haar kinderen! En nis wilde zij één dier 
kinderen afstaan aan de goede zendingsvrouw. Maar 
lleveouw Flach maakte haar duidelijk, dat dat niet 

noodig was. Liefde voor Gods Koninkrijk was het 
geweest, die dokter en haar z66 deden handelen. 

Eindelijk was de kleine Djoehro geheel beten 
Nu wilde •Sainah zoo graag weer naar haar man, 

naar Deli. De dokter heeft haar geholpen en zoo 
kon de -vrouw met haar beide kinderen dan ander-
maal de groote reis naar Deli ondernemen. 

0, wat was Pag Kerta blij, toen zijn vrouw met 
de kinderen van de boot stapte. Hij had hard ge-
werkt en was zuinig geweest en zoodoende was er 
nu geld om een aardig huisje te huren. 

Wat had Saïnah veel aan haar man te vertellen, 
Vooral over de •goedheid van de zendingsanenachen 
kwam zij niet uitgepraat. 

En dan dat andere, dat de dokter en zijn vrouw 
haar verteld hadden. Dat vertelde rij ook aan Pag. 
Dat andere, nieuwe, vreemde, maar ook zoo mooie, 
dat zij nog nooit gehoord had. Dat heerlijke ver-
haal over den Heere Jezus, neen, dat vergat Saïnah 
niet. Zij hoopte, dat er in Deli ook zendingsmenschen 
woonden, dan zou zij hen vragen, haar en haar 
man en haar kinderen nog meer daarvan te ver-
tellen. 

Pelikanen. 
Pelikanen zijn geen frissche, keurige vogels. Zij 

nestelen zich in moerassen en maken heele slordige 
nesten van neergetrapte biezen en riet. Waar een 
kolonie pelikanen huist is de omtrek verpest door 
resten visch, die stank verspreiden en veel mestvlie-
gen lokken. 

In de nesten leggen de pelikanen 4 á 5 eieren, die 
na 5 weken uitkomen. De jongen zijn in den beginne 
erg leelijk. later knappen zij wel wat op, doch beslist 
mooi is ook de volwassen pelikaan niet. 

Pelikanen eten verbazend veel en zij zijn heelemaal 
niet kieskeurig. Liefst lusten zij versche visch, doch 
met afval en dood aas zijn zij ook best tevreden. 

't Zijn uitmuntende jagers. In vrijheid leven zij in 
groote troepen in ondiep water, zij kunnen niet dui-
ken. Aan hun snavel hangt een groot schepnet, 
hebben zij hun prooi gevangen, dan laten zij tusschen 
den onder- en bovensnavel het water wegvloeien. 

Is het gevangen dier een stekelige visch, b.v. een 
baars, dan draaien zij de prooi zoolang in den bek 
rond, tot de kop zich voor hun keelgat bevindt, de 
stekels gaan plat liggen en met een snellen slok 
glijdt de prooi naar binnen. Het maagsap der peli-
kanen is heel scherp en verteert het voedsel spoedig. 
Daarom hebben zij zoo spoedig weer honger. 

In vrijheid deelen zij hen dag naar vaste methode. 
in. 's Morgens jagen de pelikanen, zij strijken in een 
grooten kring op het water neer, zwemmen dan naar 
elkaar toe, de visch voor zich uitjagend, tot de prooi 
nergens meer een uitgang heeft. Dan begint het maal  

der pelikanen. Daarna gaan zij rusten, later hun 
veeren in orde brengen, die opnieuw invetten. 

's Middags wanneer de grootste ware te voorbij is, 
tijgen zij opnieuw ter jacht en 's nachts rusten zij. 
Behalve visch lusten zij ook wel jonge watervogels. 

De pelikaan behoort tot de roeipootvogels, hij is 
de grootste onder de zwemvogels en kan 1e4 meter 
groot worden. Volwassen zijn zij wit met een rozen-
rood waasje, de jongen zijn grijs, bruin gevlekt. 

De pelikanen van Zuid-Europa trekken. Zij komen 
in Mei op de broedplaatsen aan en vertrekken in 
October, wanneer de jongen groot gebracht zijn. 

Zij komen ook in onnoemelijk getal in het stroom-
gebied van den Nijl voor, vallen zelfs waterslangen 
van een meter lengte aan. Kan één pelikaan het 
niet af, dan helpen de anderen hem. Maar dan moe-
ten de helpers ook een deel van den buit hebben. 

In de Rotterdamsche Diergaarde nestelen de peli-
kanen dicht bij de Rots. Zij zijn heel tam, je kunt 
hen op je gemak bekijken, maar van kaakjes en 
olienootjes houden zij niet. 

  

ONS STERCLUBJE 

 

   

Wij zitten nog midden in de Oranjefeesten. Dui-
zenden en tienduizenden brengen dezer dagen warme 
hulde aan onze geliefde Koningin. 

Natuurlijk hebben alle leden van onze Sterclub 
dapper meegedaan, gejubeld, gezongen, misschien 
ook wel prijzen gewonnen. Wij hebben geroepen: 

Oranje boven, 
Oranje boven, 

Hoezee voor Koningin Wilhelmina. 
Hoezee voor den Prins, 
Hoezee voor Prinses Juliana. 

Nu kunnen jullie weer een prijs winnen. Als opgave 
voor September geef ik: 

Eat opstel over de Oranjefeesten. 
Niet grooter dan twee zijdjes postpapier. Let er op 

aan een kant te beschrijven. 
Als prijs geven wij alweer een boek. „Vorstinnen 

uit het huis van Oranje" door Joh. Breevoort. 
De vorige maand was Zilverschoon de gelukkige 

winnares van dezen prijs. 
Wie zal 't nu zijn? Jullie hebben drie weken tijd 

om in te zenden, want ik begrijp dat niemand dade-
lijk na de vacantie tijd heeft. Maar je onthoudt het 
wel, niet waar? 

Het is een boek dat f 1.50 kost, dus de moeite wel 
waard. 

Opstellen kunnen ingezonden worden tot Vrijdag 
28 September. Wie het opstel eerder klaar heeft, mag 
't eerder zenden. Dat vind ik zelfs heel prettig. Maar 
wie later komt, vischt achter het net. 

Nu allen je best gedaan en de Sterclub eens ver-
teld wat jullie al gezien, gehoord en genoten hebt 
tijdens de Oranjefeesten. 

Opstellen in te zenden aan het adres:TanteJohanna, 
per adres Drukkerij „Libertas",GoudscheSinge1105, 
Rotterdam. 

Bladvulling. 
Weldadige kattentrouw. Een arme Ier vervoegde 

zich bij het armbestuur te Manchester om eenigen 
onderstand. Toen door sommige der leden van dat 
bestuur eenige bedenkingen werden gemaakt, of hij 
wel arm genoeg was om op de verlangde liefdadig-
heid aanspraak te mogen maken, antwoordde de man: 
„Ach, heeren! Ik zou reeds lang van honger gestorven 
zijn, zonder mijne kat." 

— Zonder wat, zegt gij? vroeg men hem verwonderd. 
— Zonder mijne kat, herhaalde hij ernstig. 't Is 

heusch waar, wat ik zeg; ik heb haar reeds elfmaal 
verkocht, telkens voor zes stuivers, en Tederen keer 
was zij weer eerder thuis dan ik zelf. 
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Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna 
Ireevoort. 

Om 't kranke kind. 
ta Zendingsverhaal van Midden-Java, door P. de Zeeuw nen. 

(Slot). 
Er werd met batikken niet veel verdiend en ho• -

ven;ien had zij al spoedig geen werk meer. Wat 
timet zij toch beginnen? Zóó kon de arme Djoehro 
eva beter wonden. Eindelijk had zij een plan 
beticht 

En toen zij op zekeren dag den bediende van het 
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• Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 
EEN ONAANGENAME GESCHIEDENIS. 

„O jongetje, het begint te regenen 
mijn nieuwe japon aan. Leen me even 
panapluie, ventje  

en ik heb 
je ggeote 

dan zullen we die opzetten!" — „O juffrouw, dat adam niet, want  
......ik heb er twee liter boschbessen in gestopt' 

(M eg g enclorf Bliitter.) 

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd ' der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 

Vertaald uit het Duitech door J. H. KUYPER. 
36) 

glans en volheid!" herhaalde hij. „Laat,  mij 
het u mogen zegger:, welk een geluk het voor mij 
is u gevonden te hebben hoogvereerde vrouwe. En 
niet alleen vanwege de menschelijke dingen! Neen, 
ook om de dingen der eeuwigheid. Uwe ziel, door-
luchte vrouwe zoekt evenals de mij ze door de duizend 
doolpaden van onzen tijd de eenvoudige waarheid, 
waarbij alleen een ziel kan leven. Geen uiterlijke 
dingen, geen schijn, kan ons. .bevredigen. Wij moeten 
onzen dorst lessehen aan de eeuwige wateren of ver-
smachten. 

Wij moeten één worden met God. 
De hoogste toppen des levens hebben zich voor 

ons ontsluierd- Wij kunnen niet meerverblijf hou-
den in de vlakten, wij moeten altijd steiler omhoog 
stijgen. 

Gij op den weg van zelfopoffering en weldoen 
en ik op den weg van gebed en van arbeid. 

Wel zijn het de oude wegen, waarop wij steeds 
gewandeld hebben, maar die nu in het stijgen, naar 
het schijnt, door de ouderen, die vroeger met ons 
gingen, verlaten zijn. Wij beiden stijgen nu geheel 
alleen." 

Vittorio, luisterde stil, zeer stil. Wat hij zeide 
zonk diep in haar ziel en toch moest zij even glim-
lachen. 

De vormelijke aanspraak „doorluchte vrouwe" 
klonk zoo vreemd tusschen deze woorden, die zoo 
geheel vertrouwelijk van ziel tot ziel gesproken 
werden. 

„Ja, gij hebt immer steile wegen beklommen, on- 
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vermoeid, zonder ophouden, ik daareptegen heb .-gok 
dikwijls gerust!" zeide zij toen zacht. „Gij overschat 
mijn kracht en mijn verdiensten." 

Tot zijn schrik bemerkte Michel Angelo, dat hij 
Vittoria te veel vermoeid had. In de blauwe scha-
duwen van den vallenden avond was haar gelaat 
bleek en doorschijnend en duidelijk zichtbaar waren 
de scherpe lijnen, die smartelijke jaren daarin ge-
trokken hadden. 

Dat was de ouderdom, het verdwijnen, de nade-
rende dood, de komende scheiding. Hij zeide niets, 
maar steeds bitterder welde de gedachte in hem op: 

Had ik haar gekend in mijn jeugd en had zij 
toen zich vol goedheid en liefde tot mij. gewend, 
welk een prachtig leven zou dat geworden zijn. 

Aan dien avond van dien dag schreef hij zijn 
heerlijk sonnet: 

Wanneer de geest vervuld is van een menschelijke 
gestalte, 

Begint de kunstenaar wat voor zijn geestesoog is 
getreden 

Als een eerst model te kneden 
In grove klei, die ternauwernood den vorm 

weergeeft. 

Maar dan in marmer, langzaam slag voer slag 
Lokt de beitel de gestalte uit het steen, 
Opdat zij zuiver, zooals hij haar wilde, te voorschijn 

kome, 
En opnieulw bezield, ziet zij zoo het licht. 

Zoo ging het mij, waals ik vroeger was: slechts 
mijn eigen 

Model, door ie verheven vrouwe, eerst nieuw gevormd 
Om in hoogere volmaaktheid mij te toonen. 

Als uw mededoogen aanvult wat mij ontbreekt er 
afvijlt het te veel 

Dan wacht mijn onstuimig hart, alzoo veranderd, 
een nieulwe toekomst. 

Vittorie had nimmer zulk een groeten invloed op 
eenig menseh uitgeoefend als op Michel Angelo. 

Zij had haar macht onbewust gebruikt, haar, door 
den geest van goedheid, zachtheid en heiligheid ge-
loratmd wezen, had van zelf dien invloed uitge-
oefend. 

Zij meende echter te bemerken, dat Michel An-
gelo's onstuimig gemoed al te hevig voor haar be-
gon te ontvlammen. 

Vreesde zij, dat deze neiging haar opnieuw in 
aardsehe banden zou verstrikken? 

Plotseling brak zij: den omgang met hem af en 
ging naar Viterbo, waar zij zich in absolute een-
zaamheid terugtrok. 

Na eenige weken keerde zij terug. Glimlachend 
en vredig. als iemand, die een laatste zwakheid over-
wonnen heeft. Dubbel vriendelijk en hartelijk voor 
haar vriend, zijn leven opvroolijkend door kleine 
vrouwelijke zorgen, hem met liefde omringend, hem, 
die zooiets nooit gekend had. 

De ruwe eenzaamheid van zijn jonggezellenwoning 
deed haar leed om zijnen.twil, die als hij thuis kwam 
na overmatig Zweren arbeid zich nooit door oplet-
tende zorgen omringd wist. 

Zij zou gaarne hierin verandering,. verbetering,  

gebracht hebben, maar Michel Angelo zeide afle 
rend: 

„Ik ben nu eenmaal een eigenaardige zonde 
en als zood,anig moet ik mijne dagen ook e 
eindigen. 

En ziet ge, doorlichte vrouwe, mijn groote v 
latenheid, de weedom mijner ziel is, voor den 
stenaar in mij, ten zegen geworden. 

Ik ben altijd onbekommerd mijn,  weg gega 
niemand tot lust, niemand tot last. 

. mijn levemswijrze aan de menschen beviel 
niet, was mij' onverschillig. En zoo moeten zij eili 
of onwillig, ntif maar nemen zooals ik ben. 

Ik heb de waarheid boven de schoonheid igestd 
en daar houden de menschen niet van. 

Ja, aan de schoonheid heb ik nooit zelfs ook m. 
één lijn.. opgeofferd. 

Ik gaf wat mijne oogen zagen, en mijne oo 
zien scherp en doordringend, zoo scherp, dat ne' 
mijner eigen, uitbeeldingen mij zelf onaangen 
aandoet, zooals b.v. de vele gekromde lichamen ' 
Het Laatste Oordeel. Zij achtervolgen mij. 

En wat zou een woest menseh zooals ik met 
zoogenaarad gezellig thuis doen? Geweldig ben 
zelf en geweldig is mijn kunst" • 

Toch deed haar zorgzaamheid hem goed. 
Zij alleen had hem het leven buiten de k 

leeren lief hebben. Hare tegenwoordigheid le 
kende voor hem geluk, rust, tevredenheid en eh 
heid. 

„En zelfs wanneer Pausen en Keizers tegene 
dig waren, zou ik niemand zien dan u 
hij eens tegen Vittceln. 

Sedert Michel Angelo Vittoria had loeren k 
nen, was de dichter in hem sterker geworden 
de schilder en de beeldhouwer. 

Toch maakte hij,  eenige heerlijke teekeningen 
zijn vriendin. 

Onder andere de teekening van den sterve 
Heiland, waaronder hqj deze woorden van D 
schred: „Non vi si ,pene, quant» sangue costa' 

Verder heeft hij ook Vittoria zelf geschilderd. 
had weinig gedaan aan portretschilderen, maar 
dit portret gaf hij. zijn ,gansche ziel, zijn all 
dringende menschetkennis. 

1) Niemand weet, hoeveel bloed het heeft ge 

( Wordt vervolgd) 

 KLEERMAKERIJ 

GRAVESTEIJNetv.D.P 
VISCHSTEEG 8 - ROTTERDAM - TELEF.' 

UITSLUITEND 

PRIMA ENGELSCHE STOFF 

COLBERT COSTUUM NAAR M 
VANAF f 75.— 

SPECIALE AFDEELING 

DAMESKLEEDING NAAR MAAT (TAILORI 
 VRAAGT ABONNEMENTSTARIEF 

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut



eb DE STER 415 

f;7';:liwkrerru 

Deze rubriek staat onder Redactie van Johann a 
"eo voort. 

De stem van binnen. 
I. 

Laurens deed het. 't Kon hem niemendal schelen. 
Die rentezegels lagen zoo maar voor het grijpen in 
Iiirks blikken trommeltje en als die oue sloffend 
niet beter oplette, dan moest ie maar zelf de ge-
volgen dragen. 

Laurens stak zijn hand in het openstaande 
roesje en nam een vel rentezegels weg: vijftig van 

-en dubbeltje. ,Zie zoo, mi doodleuk de zegels in 
cigarettenikoker sluiten en heel kalm Inktpotten 

_aan vullen. Geen sterveling, die 't zag in dit stille 
ricklaguur, nu „alle hens van dek" waren, zooals 
alamen, een oud zeeman, zeggen zon. 
Over een kwartier kwaimen de meeste koffiedrin-

'ars van boven uit de consumptiezaal en ieder zou 
ijn plaatsje innemen. Dirk bleef altijd beneden 

praatte nu even met den concierge. Geen mensel; 
rist wat er gebeurd was. 

Geen mensch? Laurens keek onrustig naar de 
Moge huizen aan den overkant van het groote bank: 
aleuw. 't Kon zijn, dat er iemand achter de gor-
:ijnen verscholen, zijn diefstal gezien had. Diefstal! 

.1e neemt alleeneerlijk wat weg, zei buurman altijd. 
Als je vaart moet je geen geweten hebben, want 
:e smokkelt en je kaapt wat je kunt. Ja, toch 
iefstal. Moeder las geregeld met de kinderen in 

1.eris Woord, 's Zondags togen zij 'drieën ter kerk 
in dan klonk Gods heilige Wiet: Gij zult niet stelen t 

1VIneder had gelijk en buurman niet. Laurens' blik 
waalde onwillekeurig omhoog boven de huizen, 
raar de -hemel in blauwe zomerpracht praalde. 
Prachtig diep blauw, er dreven fijne witte wolkjes 
ta. Net  veertjes. Boven de wolken, daar .woonde God. 

Laurens' hart bonsde in hem, even moest hij zijn 
tand op zijn borst leggen. God zag alles, ook zijn 

Doch dadelijk vermande hij zich. Dwaasheid, zei 
:uurman, je neemt wat je krijgen leunt. Ik verzeker 
je, dat ik, als ik niet verlamd op mijn steel zat, 
wel zou weten aan -den kost te komen. 

Voetgeschuifel achter hem deed Laurens op-
-chrildken uit zijn gemijmer. De klerken -namen hun 
plaatsen in, -de chef de bureau begon zijn bevelen 
te geven en Dirk, in jaren -de oudste bediende, 
tegenwoordig slechts belast met zegeltjes plakken en 
de arbeidslijsten bij te houden, strompelde lang-
nama naar zijn stil hoekje. 

Laurens kreeg een opdracht om naar boven te 
gaan, naar de afdeeling verzekering. Hij moest goed 
opletten, luisteren naar wat de chef daar zei en ant-
woord meebrengen. 

Laurens, vlug en pienter, kweet zich correct van 
zijn taak, toen kreeg hij weer ander werk en de 
chef wenschte zich geluk met den zoon der weduwe, 
dien hij, uit medelijden, met van een schraal pen-
Acen rondkomende moeder, aangenomen had. 

Terwijl de jongen arbeidde, dacht hij,  nergens meer 
aan dan aan zijn taak, hij voelde zelf wel alleen door 
ijver en werkzaamheid vooruit te moeten komen en 
hij wou vooruit. Laurens verfoeide armoede, vond 
t ellendig, dat modder 'telkens maar iweer dingen 
moest weigeren die hij graag had: een mooie das 
of sporttarui of een strooien -hoed'. 

Zus noemde hem een „lefmaker", plaagde Lau-
rens over zijn opsnijden, maar ze was toch wel lief. 
Pas naaide zij een grijs Zijden lapje in zijn jas-
zakje. Net  een zijden zakdoekje nu. Hij hield van 
mooie Moeren. 

Toen dan ook de groote halidok, wier bronzen 
klank door heel 't gebouw werd gehoord, vijf slagen 
had doen hoeren, monsterde Laurens zijn schrijf-
t:fel of alles in orde iachteobleef, doch evengoed zijn 
kleeren, handen en nagels. 

Tip-top, allemaal. Als hij nu 'die rentezegels ver-
zilveren kon, dan had le vier of vijf gulden. 'Zich 
zelf waagde hij er niet aan, hij zou er een andere 
nuchtere, groene kantoorjongen wel voor op laten 
draaien. Dan verloor hij iets, je hield toch altijd 
wel vier gulden roVer, Net voor een hoed of das. 

Even flitste de gedachte aan moeder door Lau-
rens' hersens. Weg er mee! Moeder geloofde hem. 
Hij kreeg wel meer fooien. 

Toch klopte het hart van den jongen onrustig, 
tawijl hij de breede treden van het Bankgebouw 
afwipte, dien ouden sukkel van een Dirk voorbij en 
al de anderen. 

Op de Beurs krioelden de (kantoorbedienden en 
ecoveel stadslui door elkaar. Trammen belden, een  

trein bolderde aan over het viaduct, de locomotief 
floot; auto's toeterden, fietsers schelden, het oor-
verdoovend stadslauwaai omringde Laurens van 
allen kant. Hij vond 't leuk, die stadsdrukte. Er viel 
zoorveel uit te kijken en te lachen. Kijk die groene 
buitenlui met angstige gezichten de trammen mon-
sterend, bang om den ,,goeien" te missen. Ginds 
liep dominee .Rijouders, gauw wegslippen. Al 'n paar 
weken verzuimde Laurens de catechisatie. 

daar schoot Marius Helmen door de volte. 
Erven dien groenen kantoorjongen van een dag aan 
klampen, die kon hem van dienst zijn. 

,„iAh, die Maar!" 
„Ah, die Lou!" 
,Heb je sigaretten?" 
„Nee, 'k ben niet jarig vandaag." 
„Nou, rocken?" Laurens maakte een gebaar van 

zijn sigarettenkoker uit zijn binnenzak te willen 
halen. 

„Nee, merci, 'k blijf liever gezond." 
„Mig je niet rocken voor je papa,?" spotte Lau-

rens. 
Marius haalde wrevelig zijn schouders op. Vader 

verbood het. Zeker wel. Maar -hij rookte toch nu 
en dan: gekregen sigaretten. Nu had hij zich net 
voorgenomen vader te gehoorzamen. Maar die ellen-
.dige spot van je kameraden toch! - 

„Nou geef op, laat me 's opsteken." 
't Viel Laurens niet mee. Enfin z'n laatste sigaret 

maar presenteeren. Voor hij weg gine
'' 
 had hijs op 

de W. C. zijn gestolen zegels uit de doos gehaald 
en in een couvert gestopt. 

Marius stak op, liep geurend met zijn cigaret 
naast Laurens, tegen wien hij, als bediende op zoo'n 
groote Bank wel 'n beetje opzag. 

Een poos beenden zij- zwijgend over de Blaak. Bij 
de Vischmarkt begon Laurens weer: 

,,Zeg kerel, 'ik Heb geboft. 'n Heel couvert rente-
zegels gevonden." 

Marius keek nieuwsgierig naar 't verkreukt cou-
vert, dat Laurens zooeven uit de prullemand had 
gehaald. 

Aalten, Zaadhandelaar, las Marius met zijn 
scherpe vlugge oogera als gedrukt afzendersadres. 

„Wat moet je er mee?" vroeg hij nieuwsgierig. 
„Verpatsen, natuurlijk." 
„Moet je 't niet aangeven? Ik moest altijd alles 

aangeven wat ik vond, voor vader. Pas nog. Jo, 
ik had een......." 

„Och kerel zwijg!" riep Laurens, die niet ver-
gast wou worden op een eeirlijkheidsverhaal. „Ik heb 
't eerlijk gevonden, dat heele vel." . 

,,Wil jij even .prohreeren de zegels in te ruilen aan 
de post, b.v. voor postzegels? Zeg maar dat jij ze 
gevonden hebt." 

„Zeg, doet 't zelf!" riep Marius. „Ik ben je loop-
jongen niet!" 

„Toe, stel je niet an. Ik koop in dien tijd 
sigaretten." 

„Laat mij dan maar sigaretten halen." 
„Dank je feestelijk! Of durf je niet?" 
„Niet durven!" Marius die alles durfde. Wien 

de zusjes en- broers verweten dat ie „eert mond als 
'n hooischuur". had. 

„Je durft niet," herhaalde Laurens weer. 
Marius nam de zegels en • liep het postkantoor 

in. Toch niet op zijn igemak. Hij was toch wel dwaas 
om Laurens z'n vondst te gaan ruilen. Enfin 't was 
te embbeeren. niji met Zijn niet durven ook. 

Voor 't loket zegels sloeg Marius toch wel een 
gek figuur. ,Of mijnheer ruilen wou, voor postze-
gels." De piosrbbeembte keek Marius scherp aan. 
el:builen? Nee, jochie." Opzij moest Marius, een 
ander volgde. 

„Je bent toch .'n .ezel ook!" verweet Laurens, die 
wachtte zonder sigaretten. „Je had natuurlijk moeken 
zeggen dat je-je daarnet vergist hebt en verkeerde 
zegels hebt gehaald." 

lieg niet!" antwoordde Marius kort. Hij vond 
Laurens.  opeens een vervelende vent en liep netelig 
naast hem «Ver de breedte Coolvest, langs het drukke 
opgedirkte stadhuis, scherp afstekend bij het statige 
Postkantoor. • 

(Wordt vervolgd). 

Een oud mopje. 
Misschien kennen een heele boel kinderen het oude 

mopje niet van den jongen die „goed van aannemen" 
was, daarom zal ik het verhaaltje nog eens vertellen. 

Wie 't voordraagt moet een heel ernstig gezicht 
zetten en praten met een galm zooals de ouderwet-
sche dominees deden. 

Daar was eens een heer, die naar een jongen 
zocht die „goed van aannemen" was. 

Op zekeren dag meldde zich een snuggere knaap 
aan, die wel in zijn dienst komen wilde. 

Jongen ben je goed van aannemen? vroeg de heer. 
'k Geloof het wel mijnheer. 
Je moet niet mijnheer zeggen, maar mij mijnheer 

de procuratos noemen. 
Best mijnheer de procuratos. 
De jongen werd in mijnheer's slaapkamer gebracht. 

Mijnheer wees naar zijn bed. Wat is dat? vroeg hij 
den jongen. 

Uw bed, mijnheer de procuratos. 
Neen, dat ding moet je krakadatos noemen. 
De jongen knikte. 
Mijnheer wees naar zijn pantoffels. 
Wilt u uw pantoffels? vroeg het knechtje. 
Neen, maar die dingen heeten advocaten. 
Zij liepen beiden de trap af. Hoe noem je die 

treden, jongen? 
Een wenteltrap, mijnheer de procuratos. 
Neen, dat is een wenteltoren. 
Zij kwamen in de keuken, waar het vuur brandde. 

Hoe heet die roode gloed? vroeg mijnheer. 
Vuur, mijnheer de procuratos. 
Wij noemen deze vlammen gloria, jongen, en op 

de warme stoof wijzend, die onder de tafel stond, 
dit ding heet de cascade. 

Zij kwamen in den tuin. Hoe noem je deze ruimte? 
vroeg mijnheer. 

De tuin, mijnheer de procuratos. 
Neen, dat is de promenade, en hier heb je het 

wemelgetremel, mijnheer wees op het kippenhok. 
Bij den hooiberg speelde de hond met de kat. 
Dat is mijnheer galgebras, vertelde mijnheer en 

dat andere beestje is juffrouw snorgespin. En hoe 
denk je dat ik die hoogte noem? Hij wees op de 
hooischuur. 

Hooischuur, mijnheer de procuratos. 
Neen, dat is de overvloed. Onthoud nu al die namen 

goed, want ik zeg het je geen tweemaal. 
De jongen vond het niet zoo erg dit alles te ont- 

houden. 
In den nacht werd hij wakker door een vreeselijk 

geknetter, een •roode gloed verfde de bommen in 
den tuin. De hond en de kat hadden al spelend de 
warme stoof omgegooid en hun staarten waren in 
brand geraakt. Zij renden verschrikt den tuin in en 
sleepten brandende dingen mede naar de hooischuur, 
zoodat weldra eerst de hooischuur en later het huis 
in vlam was gezet. De jongen, „goed van aan- 
nemen" zou zijn meester wel wekken. 

Hij ging onder aan de trap staan en riep: 
Mijnheer de procuratos 
Spring uit uw krakadatos 
En trek uw advocaten aan 
Spring van uw wenteltoren 
Want mejuffrouw snorgespin 
Speelde met mijnheer galgebras 
Zij zijn gevallen over de cascade 
En brandend gevlucht naar de promenade 
Zij sprongen op het wemelgetremel 
En renden naar den overvloed 
En nu staat de heele boel in gloria! 
De meester van den jongen rook de brandlucht, 

voelde de hitte en zag de vlammen. 
Jongen, riep hij bedaard, jij bent „goed van aan- 

nemen". 

i ONS STERCLUBJE P*-1  

 

Denken de jongelui om den prijsvraag in het No. 
van de vorige week? Ik ben heel verlangend te 
hoeren, hoe onze Sterclubleden onze mooie Oranje-
feesten hebben meegevierd. 

Allen, die mij op 7 Sept. belangstelling toonden, 
Mijn hartelijken dank. 
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Mevrouw (tegen de nieuwe keukenmeid): „Sten, 
dit vtleesch moet drie uur koken. Denk je dat je 
daar lang genoeg voor in deze betrekking zult 
wezen?" 

(London Opinion.) 

iste Aehterbunertjongetje: „Zeg, Janus, 
haal jai de pitte uit die koek?" 

2e Aehterbuurtjongetje: „J.5, idie ga ik thuis 
plantee dan groeit er meschien ook zukke lekkere 
koek van." 

(London Opinion,) 

waarom 

416 DE STER 

Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
DOOR M. HERBERT. 
Vertaald uit het DuPlach door J. H. KUYPER. 
37) 

Toen hij daar stond in de schemerachtige klooster-
cel van San ,Silvestro en zich verdiepte in de ge-
laatstrekken zijner geliefde vriendin, zag hij klaar 
en helder door de steeds dieper zinkende; haar 
verhullende •sluiers des ouderdoms, haar vroegere 
kracht en frigehheid, maar dat visioen wekte geen 
verlangen in hem op. 

Hem was niets liever dan dit zachte, bezadigde 
gelaat, waarop de geschiedenis geschreven stond van 
een hart, dat veel geleden had; de meest stralende, 
jeugdige levenslust zou hij niet hebben willen• ruilen 
voor deze stille, moede °ogen, wier glans voor hem 
straalde, zooals voor niemand anders. 

Dit portret, dat Michel Angelo van Vittoria schil-
derde en dat een wonderbare, aangrijpende gelij-
kenis moet geweest zijn, vol van een geheimzinnig, 
kloppend leven, is ons niet bewaard gebleven. 

Zooals zoo menig groot en schoon gedenkteeken 
is ook dit verzwolgen door den stroom des tijds. 
Maar wij weten, dat het de uitwerking moet gehad 
hebben van een gedicht van hoogte oorspeonkelijike 
waardij. 

Het tijdperk van den hartelijken omgang tusschen 
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Michel Angelo en Vittorio. Colonne heeft echter 
behalve dit nog meer rijke vruchten gedragen. 

Veertig smetten, meest van godsdienstigen in-
houd schreef de vorstin voor den grooten kunstenaar. 
En nimmer vloeide Michel Angelo's dichtader milder 
als in die zonnige dagen, die voor herrn het hoogte-
punt van geluk waren. 

Voor Vittoria echter waren ze slechts een rust-
punt op dien hellenden weg naar den. dood. 

'Het was in de lente van het jaar 1543, dat 
Vittoria zich met een gevoel van groote moeheid 
allwiendde van al het aardsche en ook van heer 
grooten vriend. Een ,onuitsprekelijk gevoel van wee-
moed kwam over haar, een niet te stillen verlangen 
naar eenzwigen vrede en stille oneindigheid. Mis-
schien had zij te veel strijd en bloed, te veel leugen 
ontrouw, te veel dood en verlies gezien. Ha:e 
krachten waren verbruikt Niets 'scheen haar meer 
aan het leven te kunnen binden Radeloos stonden 
als geneesheeren om haar sponde. 

In dien tijd schreef zij aan haar geestelijken 
raadsman, Kardinaal Reginald Pole: 

„Ik verlang grootelijks u te zien, daar ik gevoel, 
dat uw geest mij steeds opheft tot de volheid van 
dat licht, die het miji onmogelijk maakt te veel aan 
mijn eigen lijden te blijven hangen. 

Met de toenemende Zwakte van haar lichaam ont-
waakte de oude, smartelijke herinneringen en dreig-
den haar te overmeesteren, 

Kinderlijk nam zij haar toevlucht tot het gebel. 
Maar pijnen en koorts versperden haar voortdurend 
den toegang tot deze vrijstad'. 

Op een dag, kort voor Vittoria's verscheiden, 
klopte Marco aan de kloosterpoort van San Silvestro 
en begeerde zijn meesteres' te zien. 

Men weigerde hem den toegang. Toen ging hij in 
den kloostertuin en zong voor het venster der 
ziekenkamer het lievelingslied van Alfonzo di 
P eseara 

„Quant'e belle gioviniezza!"9 

Niettegenstaande hare diepe neerslachtigheid vloog 
een zachte glimlach over het gelaat der stervende. 

Zij zag weder voor zich de zonnige golf van 
Napels. Zij zag de witte godenbeelden aan de 
muren en hoorde weer Alfonso's jeugdigen, veer-
keachtigen tred. 

Het geluk en het lijden harer jeugd rezen in 
hun volle stralende heerlijkheid voor haar op en 
haar hart klopte weer wam en vurig als in die 
lanigvervlogen dagen. 

„Marco is daarbuiten," zeide zij met haar bijna 
onhoorbaar geworden. stem. „Laat hem hij mij, 
komen." 

Toen hij binnentrad, — een oude grijze man in 

9 Hoe schoon is de jeugd.  

monniksgewaad, maar iemand, die op de rechte 
wegen wa.ndelt, — gilimlachte Vittoria voor de laatste 
maal tegen hem. 

„Marco, gij hebt mij goed gekend. Ik kende aller, 
maar gij wist ook iets van mij. Ik bedoel, dat ik 
mijn geheele leven in u terugzie. 

Zing nog eens voor mij het lied van mijn gemaal 
Marco zong, maar zijn stem brak in tranen. 

„Di domein non c'e certessa".9 

herhaalde Vittoria nog, toen wenkte zij Marco on 
naderbij,  te komen en maakte het toeken des kruises 
over zijn vioorhoofd, evenals een moeder, die af-
scheid neemt van haar kind, 

Marco 'waggelde naar buiten, een diepe gloed lag 
in zijn °ogen... 

„Nu heb ik toch ook ,het heerlijkste uur mijns 
levens gehad," dacht hij, „zij, -die voor mij meer he 
teekent dan alle andere menschen, heeft mij geze 
gend. Zij wist, dat achter den nar een mensch ver-
borgen was, een wetend, voelend mensch. Nu kas 
ik vrijer ademen, gemakkelijker leven, omdat ik 
voor haar niet was een nar, maar iemand, die recht 
had op het goede en schoon; evenals ieder ander." 

Kort voor het einde zochten de pracht en glans 
des levens, die bij Vittoria, volgens haar geboorte 
behoorden, haar nogmaals voor het laatst tot ziet 
te trekken. Haar bloedverwanten verlangden, dat 
zij zou verhuizen naar een andere, meer bij haar 
passende, vorstelijke -woning. Eerst verzette zij zich 
daartegen. 

Tegenover Michel Angelo sprak zij er zich over 
uit: 

moet het begrijpen, meester, waarom ik dat 
alles ontvlucht. Ik heb altijd met de menschen ge,  
streden, omdat zij maar niet begrijpen konden, dat 
gij de gestalten van uw Laatste oordeel geheel 
naakt hebt afgebeeld, Ik wist wel wat uwe be 
doeling was. 

1") „Van den morgen is niemand zeker." 
(Wordt vervolgd). 
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DE STER 427 

Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna 
Ireevoort. 

De stem van binnen. 
(Vervolg). 

„Ben jij al 's in 't Stadhuis geweest?" vroeg 
31aries opeens. Hijs voelde kist Uk eens lef te slaan. 
Hij had dat prachtige gebouw al zoo vaak van bin-
ell gezien. Een broer van zijn vader werkte daar. 
Hij had wel eens een boodschap op de koffiezaal 
eaacht. „Prachtig hoor! En 'n gezicht heb je daar! 
Over de heek stad. 'k Ben ook op den toren ge-
nest." 

Laurens hoorde vergenoegd Miarius opsnijiden aan. 
Hij draaide bij. Gelukkig 

,,Zeg," vroeg hij weer, „kun jij de zegels niet 
ver me ~koppen? Je verdient er een rijksdaalder 
ne. k Hoef er maar een rijksdaalder voor te heb-
ben". 

„'k Dacht dat je sigaretten gekocht had?" varschte 
baslus. 

„Nee, niet gedaan." 
,,Zeker geen centen," plaagde Marius. 
,,Nou nee dan," gaf Laurens toe. „Daarom geef 
je die zegels voor ]een koopje." 

Marius stond de koop wel aan. Zoodra hij] boven 
moeder was vertelde hij opgewonden van Laurens 

radst, „En moeder, ik kan er een rijksdaalder mee 
yetlienen. Mag 't uit mijn spaarpot?" 

Moeder zat achter de naaimachine. Klein zusje 
kirup kraaiend over den vloer en in den kinderstoel 
haspelde het andere kleintje om er uit gehaald te 
velden. Moeders gedachten vertoefden bij haar werk 
en de kinderen. 

„Hoor eens, jongen. Moet je straks maar aan je 
vader vragen. Die komt direct thuis. Wil je thee? 
Zus, schenk eens even in, of help je zelf." 
Jaurens staat beneden, moeder. 't Is Laurens 

uit de Kantenaarsstraat." 
„'k Kan er niets aan doen hoor. Dat zijn dingen, 

die je vader uitzoeken moet. Laat Laurens maar 
toree43omen over anderhalf uur. Dan hebben wij 
egeten." 
Marks liep naar buiten om Laurens de boodschap 
geven, Die floot nijdig doch zei daarna effen: 

.Nou, dan ga ik zelf eten, Maar als ik ze aan een 
ander kwijt kan, loop jij 't voordeeltje mis!" 

't Speet Marius wel. Koopman in zijn hart, zag 
mijnheer in hem een goeden zakenman. Hij studeer-
de nu al met spanning en aandacht in marktbe-
richten nog geen half jaar op kantoor. Kom, hij 
!iep vader maar tegemoet, dan kon hij 't vader 
vertellen. Eenmaal bovengekomen dan kropen die 
kleine bloeddes van zusjes op vaders schoot en viel 
er geen verstandig woord te spreken. Marius voelde 
zich al groot en verheven boven dat klein kinder-
gedoe. Daar kwam vader aan. Ernst op zijn gezicht. 
Die goeie man trok zich altijd aan, wanneer er 
iets akeligs• !gebeurde in zijn omgeving. Zeker weer 
'TI ongeluk op de fabriek. 

Neen, gelukkig toch niet, merkte Marius al spoe-
dig. Vader had hoofdpijn. Nu rustig, langzaam aan 
vader van die zegels vertellen. Niet te vlug. Vader 
moest alles precies weten, dat wist Marius wel. 

De jongen zag reeds aan vaders oogen, dat 't 
buitenkansje hem ontglippen zou. Hoe jammer! Een 
heele rijksdaalder. Wat kan je daar al niet mee 
doen! 

,)vree, Marius, neen hoor; dat gaat niet. Eerst 
weten of Laurens eerlijk aan die zegels komt. Hij 
kan ze wel gestolen hebben!" 
,gé, vader!" schrok Marius. 
„Ja, jongen, je hebt gelijk. Misschien denk itk te 

zwart over Laurens, ofschoon ik dien jongen niet 
vertrouw. Hij durft je nooit eerlijk en recht in je 
tegen te kijken. Van die manieren hou ik niet. Maar 
een mensch mag 't kwaadste niet denken. Dat is 
nooit goed. 

Veronderstel evenwel eens diht ze gestolen zijn. 
Neem aan door een ander, dan wor je er toch diefjes 
maat, de heler door, ais je die zegels koopt. Niet 
doen, jongen: Niet knoeien. Wij] gaan den konink-
lijken 'wieg." 

Miarius lachte een beetje. Vader zei altijd: den 
koninklijken weg. Dat spreekwoord had ie uit den 
Bijbel. Toen Israël door der Amorieten land wilde 
gaan, beloofde Mozes: Wij willen den koninklijken 
weg gaan, dat is langs den rijksweg, niet langs ver: 
borgen zijpaadjes, had vader uitgelegd. ZOO moet je 
je heek leven. lang doen. Ruiterlijk, openbaar han-
delen. Achterafjes doen, knoeien is uit den duivel." 

dn de verte mag Marius Laurens reeds staan voor 
de deur. Dus hij was niet gaan eten. Vader liep  

regelrecht door naar boven,zog Laurens niet, die 
zich in een portiek verschol. 

je vader zei natuurlijk nee!" riep Laurens 
reeds narrig voor Marius iets kon zeggen. 

Ja, hoe weet je dat?" vroeg Marius argeloos. 
„Och kerel loop naar de maan," beet Laurens af. 

Wat begon hij met zoo'n sukkel, die alles aan zijn 
vader ging vragen. 

Hlij wist zelf niet waarom hijs Marius' vader ont-
weken was, of liever hij wou 't niet erkennen. Hel-
man's oogen stonden zoo open, zoo eerlijk, die keken 
je tot diep in je ziel. 

Hij stal in daafgeloopen maand reeds meer zegels. 
Een of twlee tegelijk om sigaretten te koopen. 1VIlaar 
vijftig! 't Was toch dom en gewaagd. 

.Zeu bijl die dingen weggooien? Vijf gulden naar 
de maan. Of morgen weer in 't trommeltje leggen? 
En als DdIIk dan de Tegels geteld en den diefstal 
gemerkt had? 

»Een voor één er in leggen," bedacht hij listig. 
„Dan maakt dat met uitkomen Dirk in de war." 

't Was toch gemeen, sprak de stem van binnen, 
drie dubbel overgehaald gemeen. Nou ja. In elk gee 
val nu voor een paar zegeltjes wat sigaretten zien 
te krijgen. Daar in dat kleine winkeltje. 

Hij vermoedde vaak dat die ouwe kerel met dat 
venijnige snoetje wel meer door jongens gestolen 
~air opkocht of ruilde. 't Was te .probeeren. 

HHIijj .(liep 't ~dekje in, waarin behalve siga-
retten en snoepgoed ook oude kleeren, meubelen en 
oude metalen verkocht en gekocht werden. 

Eer hij 't wist had die leedijilee vent alles uit 'hem 
gehaald, 'wat hij toch met man en macht had willen 
verbergen. Hoe 't kon? Laurens begreep 't zelf 
niet. Wel dat ie zijn zegels kwijt en een paar 
p,akje]s: Slechte sigaretten rijk was. 

(Wordt vervolgd). 

Bisons. 
Elk kind dat de Rotterdamsehe Diergaarde bezoekt, 

heeft zeker wel eens stil gestaan bij het runderpark 
waarin dit reusachtige woestuitziende dier wordt ge-
stald. Zijn voorkomen is vreemd. In zijn grooten kop 
staan goedhartige droomerige oogen. Maar hij heeft 
een dikken baard en hoogen kuif en zijn veel te 
groot bovenlijf is dik begroeid. De pooten zijn kort, 
het achterlijf is dun en mager met glad haar bedekt, 
zijn staartje eindigt in een kwast. 

De groote stieren zijn wel eens 10 centenaars 
zwaar en hun vleesch kan gegeten worden, al is 't 
grover dan gewoon rundvleesch. 

Inboorlingen snijden het bisonvleesch aan stukken 
en drogen het. 

In de bosschen kunnen de bisons soms vreeselijk 
vechten. Het zijn de stieren die strijden voor het 
bezit van het wijfje. 

Wee den jager die zich in de buurt van zoo'n 
vechtende kudde bevindt, als hij niet slaagt om te 
ontkomen, wordt hij vertreden onder de zwaarte 
van de bisons. 

Is het beest gewond, dan komt hij in wilde woede 
op den jager aan, hij strijdt met verbittering en 
wraakzucht. In gevangenschap is het dier tam, rustig 
en geduldig. 

De meeste kinderen zijn bang voor dit reuzenge-
vaarte en toch doet het geen kip kwaad. 't Beste 
bewijs is wel dat hij uit je hand eet. Alsje tenminste 
niet vies bent van zijn vochtigen grooten bek. 

De bison is een dier dat in het diluviale tijdperk, 
niet alleen in Europa, doch zelfs in Azië tot Indië 
en in een groot deel van N. Amerika voorkwam. 

Tegenwoordig komt dit reuzengeslacht nog slechts 
in twee soorten voor. De Amerikaansche bison, die 
op uitsterven staat en de Europeesche bison (Wisent). 
Ook deze soort sterft snel uit. Het aantal dezer wilde 
groote runderen bedroeg tijdens het leven van den 
laatsten Czaar van Rusland, die deze dieren be-
schermde, nog 700 stuks. Zij zwierven tot het begin 
van den wereldoorlog, 1914, in het groote bosch van 
Bjelowitz in Polen. Hun vleesch gaf een heerlijk 
voedsel, vonden de boeren. 

In den oorlog werden zij bij honderdtallen geslacht 
door de troepen. 

Toen in 1916 de Duitschers deze streken onder 
hun beheer kregen, namen zij onmiddelijk de strengste 
maatregelen ten einde de + 150 overgebleven bisonsvoor 
uitroeiing te bewaren. De Duitsche vereeniging voor 
behoud van natuurmonumenten bemoeide zich er 
mee, liet voederplaatsen aanleggen en deponeerde 
daar het noodige hooi. Na den terugtocht der Duit-
schers was het met de zorg voor de wilde Bisons 
gedaan. 

De hongerige boeren slachtten de dieren, zoodra 
zij ze geschoten hadden, niemand verbood hen de  

jacht. Toen de toestand op voedselgebied begon te 
beteren, voltooiden stroopera het verdelgingswerk, 
zoodat er tenslotte nog 22 stuks overbleven. 

Dat wij nu nog bisons in onze diergaarden hebben, 
danken wij aan het feit, dat in 1865 de vorst van 
Ples3 uit het bosch van Bjelowitz een stier en twee 
koeien liet overbrengen naar het 600 hectaren groote 
wildpark in Silezië. Dit drietal heeft zich met de 
jaren tot een flinke kudde uitgebreid. 

Wat moeten de menschen vroeger toch een kracht 
én uithoudingsvermogen bezeten hebben om, zooals 
zij woonden als wilden in de eeuwenoude bossehen, 
te strijden met deze machtige dieren. 

In Rome werden de bisons gebruikt in de arena, 
om ze daar tegen menschen en dieren te laten vech-
ten. (Tegenwoordig boksen de menschen elkaar liever 
half dood). 

Hoe oud deze diersoort is, kan men merken uit de 
muurschilderingen die op eeuwenoude plaatsen ge-
vonden worden, b.v. in Spanje in de grot van 
Altamira. 

Het is heel jammer dat deze kloeke, oersterke 
buffelsoort zoo langzaam aan van de aarde verdwijnt. 

Grapje. 
liet voorwerp te raden, dat iemand in zijne gedachte 

genomen heeft. 
Een gezelschapsspel. Bij dit spel is iemand die 

vraagt, en een die antwoordt; de taak van den vrager 
is om het voorwerp, dat een ander zich in de gedachte 
heeft genomen, door twaalf vragen te raden. Bij het 
lot wordt bepaald, wie eerst vragen zal; die staat 
dan zoolang buiten tot de overigen hebben afgesproken, 
welk het voorwerp zal wezen, dat in de gedachten 
zal worden genomen. Nu wordt de vrager binnen 
geroepen, en die moet zijne vragen zoo weten in te 
richten, dat hij eerst door algemeene en dan door 
bijzondere het zoo ver brengt, dat hij na de twaalfde 
vraag de zaak bepalen kan. 

Ik wil het volgende, tot een voorbeeld mededeelen. 
Veronderstel, dat iemand na overleg met de anderen, 
die aan het spel deelnemen, in de gedachte genomen 
had een diamant, die gezet is in de ring, welken hij 
aan zijn vinger draagt. Ik zou mijne vragen op deze 
wijze inrichten, waarop hij waarschijnlijk dan aldus 
zou antwoorden. 

1. Uit welk rijk der natuur is het voorwerp afkomstig, 
dat gij in de gedachte hebt genomen? 

Antw. Uit het delfstoffenrijk. 
2. Is dat voorwerp hier in de kamer? 
Antw. Ja! 
3. Is het een kleedingstuk of behoort het tot de 

meubelen? 
Antw. Het is een kleedingstuk. 
4. Dragen het heeres of dames? 
Antw. Beiden. 
5. Wordt het alleen gedragen, of met iets anders 

zamengevoegd, waaraan het wellicht is vastgemaakt? 
Antw. Juist; het voorwerp is ergens aan vastge-

maakt om het te kunnen dragen. 
6. Uit welk rijk der natuur is het voorwerp, waaraan 

het andere is vastgemaakt? 
Antw. Mede uit het delfstoffenrijk. 
7. Heeft het voorwerp, waaraan het is vastgemaakt, 

misschien eene gele kleur? 
Antw. Ja. 
8. Heeft het voorwerp, dat gij in uwe gedachte 

hebt genomen ook eene witachtige kleur? 
Antw. Ja. 
Dan zal het waarschijnlijk de diamant in uwen 

ring zijn! 
Hieruit ziet gij dat men er wel eens in minder dan 

12 vragen komen kan. De vrager is nu vrij, de 
antwoorder moet buiten staan om op zijne beurt als 
vrager op te treden. Raadt hij niet in twaalf vragen, 
dan moet hij maar weder buiten steen en beproeven 
om het voorwerp dat een ander gedacht heeft te raden, 
net zoo lang tot hij het eindelijk bij iemand treft. 
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Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 

— „Waar lach jij. zoo can?" 
— elk kom jrudst bij den tandarts vandaan!" 
— „En moet je daar om lachen?" 
— „Ja — hij, was niet thuis." 

(Karikaturen, Christiania.) 

— moeder, kijk is — daar gaat een locomotief 
met vereende!" 

(Punch.) 

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
BOOR M. HERBERT. 
Vertaald tilt het Duitsch door J. H. KUYPER. 
38) 

Als de mensa voor God, zijn Schepper en Rech-
ter gesteld wordt, dan valt alle bedekking van hem 
af, dan staat hij daas als een, slechts door het 
ifirehialam omkleedt; ziel. En zoo wilde ik mij ook ten 
laatste bevrijden van alle uitwendige. pracht en 
praal, hij rang en ,stand behoorend, maar tot het 
einde toe moet ik ondervinden, dat wij gebonden lig-
gen in de ketenen der uitwendige levensverhou-
dingen." 

Men ging er werkelijk toe over de ernstig kranke 
lijderes uit haar stil, zelfgekozen toevluchtsoord over 
te brengen naar het trotsche marmeren paleis der 
Golonna's, het eenige in Rome dat zij na de vee-
beurdvwklaring hunner goederen nog bezaten én 
wat zich toen in handen. van den graaf Cesarini 
bevond. 

En daar in de pronkerige logeerkamer van het 
paleis, rijk niet mythologische voorstellingen be-
schilderd, in het groote vergulde praalbed, welks 
gordijnen door dikke amoretten werden vastgehou-
den, en gesteund door speciaal voor verstelijk bezoek 
vervaaaeligde kussens, nam Vittoria afscheid van de 
gambe rwereld. Zij. ontving nog eenmaal vorsten, 
kardinalere en de afgezanten van den Paus. 
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Zij zelf echter stak wonderlijk af bij de, haar om-
ringende, pracht. Zij had zich reeds het ordekleed 
doen aantrekken, waarin zij wilde begraven wer-
den. De heilige armoede van den groeten. Francis-
cus maakte haar het sterven zoet. 

Wie tot haar kwamen, ontvingen door haar te zien 
een groet ruit een reinere, betere wereld. Witte ban-
den omlijstten het schoon, ziJn eeer smal geworden 
gelaat, waarin het adernet, blauw en sterk ge-
teekend, zichtbaar was onder de doorzichtige, ivoor-
kleurige huid. De oogen waren onnatuurlijk groot 
geworden, maar de scherpe lijdenstrekken om den 
mond waren verdwenen. 

Eens had Vittoria geschreven: 

0, weet, dat gij als in een spiegel zult ontwaren 
Het aangezicht van 'God, Zijn liefde zoet verstaan, 
Die onbedorven zich daarin afspiegelen zal 
En vlekkeloos zich openbaren. 

Zij had deze woorden aan zichzelf bewaarheid. 
Een nieuwe jeugd scheen haar in deze laatste 

dagen ten deel te worden, terwijl toch haar lichaam 
zich kromde onder smartelijk lijden. 
. Haar ziel voelde reeds het licht der naderende 
vrijheid en ging jubelend dat licht tegemoet. 

De vrome Sadoletto sprak tot de stervende van 
de ,eeuwige heerlijkheid en Reginald Bele van de 
gewisheid der vergeving harer zonden, en zij ge-
loofde en dankte, maar de woorden zoo vol geest 
en ,geleerdheid kwamen haar niet meer over de lip-
pen. Zij. zag den een na den ander met een lieflijken 
glimlach aan, dit was alles wat zij nog te geven had. 

Twee dagen voor haar dood, leefde Vittoria echter 
op wol-ielere wijze weer op. 

De kleur keerde terug op hare wangen. 
Hare oogen, die den laatsten tijd reeds boven al 

het aardsche verheven, hemelsehe visioenen hadden 
aanschouwd, herkregen hun gewone uitclauldking. 

Zij begon met hare ,geneesheeren te spreken en 
richtte zich op met iets van den ouden veerkracht.  

Toen liet zij Michel Angelo =epen om afscheid 
van .hem te nemen. 

Hij had met beven en sidderen gewacht op dit 
oegenblik. 

Hoe had zij kunnen heengaan, zonder de troost 
van een laatst, hartelijk woord? Maar het was 
hem 'te woede, alsof hij zich voorbereidde voor zijn 
eigen dood. 

Wie hem op straat tegenkwam, zag voor het 
eerst, dat zijn haar wit werd en zijn gang wanke-
lend en onzeker. 

„De grapte Michel Angelo is nu ook een grijsaard 
geworden!" zeiden zij tot elkander. ,,Het scheen wel 
alsof zijn kracht eeuwig zou duren!" 

Michel Angelo zat aan de stervenssponde van 
Vittoria en vocht met mannenmoed tegen zijn smart,  

om haar te sparen. Hiji was niet meer somber ez 
geweldig, zooals zij hem eens had gevonden bij den 
steiger voor het Laatste Oordeel In de schemerdar 
kere gewelven van de Sixtijnsche Kapel, maar zacht 
en stil, zooals mensehen zijn, die door de hand der 
ware liefde zijn aangeraakt. 

„De menschen kunnen mij niets meer doen, 
me ik n heb leeren kennen. Gij hebt mij met de 
gansche, wereld verzoend," zeide hij, de hand vat-
tend, die Vittoria hem toestak. De tranen liepen in.  
zijn grijzen, :verwilderden baard, toen hij dit zeide. 

Zij zag hem lang en peinzend aan, eindelijk zeide 
zij op haar oude manier: 

,,Wij hebben beiden dezelfde fout begaan, mijn 
vriend. Gij hebt te veel verwacht van dit leven, 
waarde Michel Angelo, evenals ik ook te veel wilde 
hebben. En die te veel verwachten, ontvangen altijd 
te weinig. Van onze eerste moeder tot haar aller-
laatsten nakomeling, zijn wij allen verstrikt in le 
eigenliefde, en het schijnt, dat wij beiden daarop 
,gelen uitzondering hebben gemaakt, 

Mij gaf God als mijn levensdeel groot lijder, 
groot verlies en ei een ba venmenschelijk kunnen. 

Dit zijn koningsgavá, waarnaast al het andere 
van geringe waarde is. 

Maar zelden schenkt God bij,  het bezit dezer 
hoogste gaven ook de hoogste wijsheid. 

Dat moesten ook gij en ik ondervinden. Denk niet, 
dat ik hard tegen u zijn (wil. 

De menschen zijn ondankbaar geweest, men 
u aangevallen, inplaats van u ootmoedig te ver-
eerere, zooals het behoord had. 

Men heeft al belasterd. 
Wie heeft dit bitterder ondervonden dan ik! Al-

leen, het is toch eigenlijk slechts. natuurlijk. Voor 
goddelijk werk heeft de wereld geen loon. 

(Wordt vervolgd). 
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Deze rubriek staat onder Redactie van Johann a 
Bres voort. 

De stem van binnen. 
(Vervolg). 

„Je komt maar (gerust, hoor jongeheer," zei de 
heopman vrienrdélijk-zoetsap,pig. .Laurens had hem 
wal een. stamp voor zijn hondenneus willen geven. 
.,'t Is hier een vertrouwd adres en ik help mijn 
.i.lantjes graag." 

Vol diepen onvrede liep Laurens naar zijn moe-
der. Hij kwam maar heel :slecht van zijn zegels af. 
Wat moest ie met zooveel sigaretten? Waar kon hij 
e bergen zonder dat moeder 't merkte? Stal hij' 
diárvoor? Nu toch geen nieuwe das en geen strooien 
hoed. 

Stug en onvriendelijk groette hij moeder, die 
moeizaam stond te strijken. In het kleine ;keukentje 
hing het vol gestreken everhemden en half afge-
werkte hoorden, die nog' geglansd moesten worden. 

„Ga maar in de voorkamer," zei moeder vrien-
delijk. „Zus heeft 't eten klaar, ik moet dadelijk 
weer aan den gang." 

„Dat vervloekte strijken!" viel Laurens uit. „'t 
Is hier zoo warm. Kunt u niet maken dat 't klaar 
:s ais ik thuis kom?" 

„Hoor zoo'n branie eens, weerstond zus haar 
bezigen, brommerigen broer. Breng jij soms geld 
aeoeg thuis om ex van te eten? Wees liever dank-
baar, dat wij zoo hard werken." 

„Kinderen kijf niet," vermaande moeder, ver-
moeid op een stoel vallend. „Laten wij liever den 
Heere danken, dat wij eerlijk en zonder schuld door 
de wereld komen. God geeft kracht naar 'arbeid, 
als we Hein om een zegen en hulp vragen, helpt 
Hij altijd." 

Ieder woord van 'moeder, in largelocze vroomheid 
_sproken, stak Laurens als een naald. 
;Eerlijk. Hij Was een dief. Een domme dief. Een 

beetgenomen. dief. Maar een dief. 
0, die akelige kloppende stem van binnen. Dorst 

hij maar dicht bijl moeders lieve gezichtje zijn les aad 
te belijden. 0 neen, dat nooit. Moeder mocht het 
niet weten. Volstrekt niet. Hoe schaamde hij zich. 
Reel diep. Daarbij, hoe moest 't gaan mengen op 
't kantoor? Zou Dirk den diefstal ontdekken? Wat 
nu er gebeuren? 

;Leugens boorde moeder een ijzer neerklakken en 
dadelijk klonk er een gesmoord pijnkreetje. 

„,Hebt ai je gebrand, moeder? De jongen vloog het 
keu/keetje he 

,Och nee, kind. 't Is al weer lover. 'k Word tegen-
woordig telkens zoo naar." 

„Och moeder weekt veel te hard," riep Laurens' 
zusje Spijtig. .„Jrij! met jouw .gezeur over een nieuw 
pak. Moeder zucht er 'onder. jee branie!" 

II. 

;Terwijl Laurens dien nacht zich slapeloos op 
zijn leger omwoelde, kon ook Dirk, de oude ban 
toerbediende van Laurens' kantoor, den slaap niet 
vatten. Het ging niet goed met hem, ;den ouden 
man. Kon hij; clan niet meer tellen? Telkens weer 
kwam het getall zergele niet uit. Nu eens miste hij 
er twee„ dan een, dan vier. Verloor bij. zijn ver-
mogens? Met zijn eenigste dochter had hij er reeds 
vaak over gesproken en .Christine raadde toch voor-
al het trommeltje goed te sluiten. „Je kunt niet 
weten, made-, er is zooveel personeel aan die bank. 
Er kunnen oneerlijke lui bij zijn." 

„Niet aan onze afdeeling, kind'. Wie zou er nu 
zegel's steden?" 

elk vertrouw nooit dien jongen van weduwe Van 
Smoddert," antwoordde Christine nadenkend. ,;Hij 
durft je niet aanfklijken." 

De oude man schudde het hoofd. „Die jongen wil 
veel te graag vooruit om zijn positie door 't stelen 
van een paar zegels te bederven, daar is hij veel te 
verstandig voce. Maar vreemd is het, vreemd 
blijft het.' 

Nu vandaag een vel van vijf gulden te weinig. 
't Is geen kleinigheid. 'k Moet natuurlijk bijpassen. 
Mijnheer mag niet weten dat ik de oude Jantje 
secuur niet meer ben. Dirk kreeg er bepaald hoofd-
pijn van, zoo wakker in bed te liggen tobben. 

Kom, de zon stond reeds stralend aan den hemel. 
Bij moest maar eens vroeg opstaan en een wande- 

dingetje gaan maken in die heerlijke ochtenditcht. 
De klok in het !keukentje sloeg zes uur. 

/Stilletjes kleedde het oude heertje zich aan. Chris- • 
tine sleep nog, zij stond! zoo vroeg niet op, weed 
ook al een daagje ouder. Maar eer hij de straat op 
ging, moest de oude Dirk toch even in de eenzaam, 
held Gods Woord! openen. Daar kon hij niet buiten. 
In zijn Bijbel vond' hij altijd raad en steun. Dirk 
begon waar hij gisterenmorgen geëindigd was. 

»Werp al uwe bekommernissen op den Heere, 
want Rij zorgt voor u," das hij eerbiedig. 

Met tranen in de oogen; bleef de oude man zitten. 
Ja, dat was hij dezen nacht vergeten. Zijn bekom-
mernis op den Haam te wentelen. Maar 't kon nog. 
Met zijn stramme knieën !knielde hij: neder en een-
vorudig aas een kind vertelde Dik aan den Heere 
zijn moeilijkheden. 

Dit bidden schonk den ouden man rust. Gesterkt 
stond hij op en klom het trapje af naar beneden. 

Hij nam een glas melk met een beschuitje en 
trad eenige minuten later de ;doodstille straat in, 
die lep den ;Singel uitkwam. Wat kwetterden de 
vogeltjes blij in het vriendelijke zonlicht. Wat geur-
den de elienstruirken en wat ritselden de bladeren 
van den populier aardig. Wat kwekten de eendjes 
en hoe mooi ;gleden de zwanen over het rimpelende 
water. Dirk voelde zijn. hart lichter worden. De 
Heere zorgde zee liefderijk en zoo prachtig voor 
ieder mensch, zou Riji den ouden Dirk vergeten? 

Zoo diep verzonken in gedachten liep Dirk te wan-
delen in het warme zonnetje dat hij werkelijk 
schrok toen hij, opeens zijn naam hoorde noemen. 

Dirk keek op. Helmen stond voor hem, vroeger 
zijn, buur, nu nog een goede kennis. 

„Morgen, oudje, je loopt al vroeg in de zon te 
genieten. Goed geslapen?" 

Dirk !lachte toch 'n beetje weemoedig. „Neen, 
slecht buurman. Maar ik ben zoo blij met het mooie 
weer. 'n lOogerriblik vergeet je al je zorgen," 

»Heb je zorgen?" vroeg Hedhnan zacht, en Dirk 
voelde dat zijn oude buur niet uit nieuevsgienigheid, 
maar uit belangstelling sprak. 

,'t Is misschien de oude dag," antwoordde Diek 
droevig. „Je' weet, 'k heb tegenwoordig een makke-
lijk baantje, zegeltjes plakken, de werktijden uit-
zoeken en zoo. Maar 'k schijn niet meere te kunnen 
tellen. 'k Maak telkens abuizen. Als je altijd securue 
geweest !bent vin je dat verdrietig." 

”Weet je zeker, dat je zelf abuis hebt, oude 
vriend?" vroeg Elelman Weer. 

,Ja datzelfde vroeg Christine me ook. Maar 'k 
hou er niet van iemand te veedenken. Wie zou me 
bestelen?" 

„Weet je niet!" ,Schouderschokkend zei Helmen 't 
en hij! 'dacht aan het gebeurde van gisteravond met 
Laurens van Smalen,. Hoe kwam de jongen aan die 
rentezegels? 

;Miaar de tijd ontbrak Helmen om verder met den 
ouden man voort te wandelen. Hij moest op zijn 
tijd passen en kon alleen vlugger voetstappen. 

,Heb je lust om vanavond een 'uurtje met je 
dochter te komen?" vroeg hij nog, na 't afscheia-
nemen, „Haal een kopje thee bij ons dat verzet je 
zorgen." 

Jia dat wil ik wel doen, komen we niet, denk 
dan maar 'dat Christine niet kon," antwoordde het 
oude heertje, opgewekter dan in vele dagen. 't Was 
toch heerlijk ;als je je bezwaren eens uitspreken kon. 
Eerst voor den Heere, nu tegen een ouden, trouwen 
vriend'. 

Op het kantoor gekomen kon hij niet nalaten 
Laurens telkens weer scherp op te nemen. Dirk 
wilde niet wantrouwend zijn en toch Waren de woor-
den van zijn dochtee en buurman ingeslagen. De 
oogen van den jongen flikkerden onrustig er lag 
donkerheid over zijn gezicht. Maar hij deed zijn 
werk .zeo 'correct en ,ijverig, dat de chef met merk-
baar plezier den jongen gadesloeg. Dirk voelde zijn 
wantrouwen geheel verdwijnen. Een mensch mocht 
geen Ildwaaad denken. Die jongen kon thuis wel zor-
gen beibban. Moeder wenkte hard om aan den kost 
te komen. Een zeek vrouwtje. 

„Hoe gaat het met je moeder?" vroeg Dirk in 
het midiclaguher trouwhartig aan Laurens. 

Hè, wat schrok Laatrens op en hoe vinnig snauw-
de h'ij. „1 .7.n1. je zorg zijn, heb je wat met moeder 
te bepraten?" 

„Nee, dat direct niet." De achterdocht van Dirk 
groeide weer. Een jongen die zoo ontsteld een bru-
taal antwoord gaf op een goedmoedige vraag kon 
geen goed geweten hebben. 

Nadat Dirk zijn 'gewone werk had afgedaan, be-
gan hij' weer aan het becijferen van zijn. tekorten 
dezer maand. Dat van gisteren deed de deur toe! 

Hij moest dat couvert nog eens opzoeken uit zijn  

kleine prullemandje van dien brief uit dien Zaad-
handel. Daarop stond alles netjes uitgecijferd. Even 
zoeken. 's M.aandags werden de prullenmanden nooit 
geleegd'. Biet !couvert lag er niet meer in. 

aLaruirens," vroeg hij aan den jongen, wiens 
schrijftafeltje vlak naast het zijne stond. „Heb je 
het oonrveat van v. Aatten niet gezien in ons mandje?" 

,,Weet rilk het?" snauwde Laurens. „Een prul is 
een Pruil. Wie let er op!" 

Dirks oude oogen zagen toch wel, hoe diep kar-
mozijn de kleur van Laurens ;gezicht werd. Vreemd. 
Je hoefde je toch niet te schamen, voor 't wegraken 
van een gebruikt waardeloos couvert. 

Met een zucht sloot Dirk dien ;dag zijn aanteeken-
boelkje en zijn zegeltrammeNe. Beide zette hij weg 
in de la van zijn schrijftafel. De dag was ondanks 
het opgewelde begin niet meegevallen, het geheim 
van de zegels niet opgelost 

Bij het naar huis gaan diep Dirk op den Cool-
singel den postbeambte v. Daden tegen het lijf. Als 
jongen had Dirk hein gekend aan de Bank. Later 
verliet van Dalen het groote kantoor om onder 
dienst te gaan en uit den dienst ontslagen had hij 
een plaats aan de Posterijen gekregen. 

„Ic Loep een eindje met u mee, oude heer," zei 
de jongere hartelijk. „Je bent blij weer eens iemand 
uit je jeugd te ontmoeten. Hoe gaat het u toch?" 

,,Och, ik word oud, v. Dalen," erkende Dirk 'n 
beetje mistroostig. „Ik zal zien mijn pensioen te 
krijgen, al wou 'k liever nog 'n poosje werken. Je 
weet ik leef met mijn ongetrouwde dochter en 't 
huishouden kost geld'." 

,,Je ziet er anders neg 'al kranig 17it," vond v. 
Dralen. 

„,Ja, maar die keasepit van mij." Dirk wees naar 
zijn voorhoofd, „wil niet meer mee, 'k Kan niet 
'goed meer tellen." 

„'t Is jammer," zei van Daden. „Kom vanavond 
eens 'n kapje thee bij ons drinken." 

„Neen," antwoordde Dirk lachend. „Ons kopje„ 
thee wordt vanavond door ons oude buurtje gezet. 
Je weet toch wel, Helmen, die aardige menschen, 
altijd zoo behulpzaam voor ons. Toen Christine zoo 
ziek geweest is, hebben zij haar als een verpleegster 
verzorgd." 

,;Helmfan, ja zeker, ken ik Helmen nog. Zijn 
jongens werden al groot, hè. Die Marius is 'al een 
heek vent." 

„'n Beste jongen," viel de oude Dirk in. „Ge-
willig! Net z'n moeder en vader. Van 't. winter 
kwam hij lederen Zaterdagmiddag houtjes voor 
Stien hakken." 

(Wordt vervolgd). 

Spelletje. 
Met den handschoen. De spelers gaan in een kring 

zitten. Een hunner werpt een ander een handschoen 
op den schoot en roept daarbij een dezer drie woorden 
uit: lucht, water of aarde. Heeft hij lucht geroepen, 
dan moet hij, die den handschoen ontvangen heeft, 
terstond een dier noemen, dat zich in de lucht ophoudt; 
was er water gezegd, dan zou hij er een moeten 
noemen, dat in het water leeft, en op dezelfde wijze 
ook met aarde. Zoo ras de ontvanger van den hand-
schoen het dier genoemd heeft, werpt hij het bekomen 
stuk op zijne beurt een ander in den schoot onder 
het uitroepen van een der drie genoemde woorden, 
waarop dan weer terstond de naam moet worden 
geantwoord van een dier, dat in het genoemde element 
leeft. Wie er terstond geen weet te noemen verbeurt 
pand, even goed als hij, die een dier opnoemt, dat 
niet in het element te htis behoort door den ander 
opgegeven. 

Fofo.A.felier NIES1rADT 
OUDE BINNENWEG 54, fegenover DE ZON 

ROTTERDAM  
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440 DE STER GR» 

Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 

— „Pa, wat is dat, een ,,sine qua non"?' 
— „Doe me zulke vragen niet, kind, we hebben 

de auto nog niet lang genoeg dat ik al de technische 
termen nu al zou kennen." 

(London Opinion). 

HET ERGERE. 

— ,;hebben die jongens je geslage,nr, 
— „Nee-e-n, maar ik mag niet mee vechten." 

(Meggen,dorf er Bliitter.) 
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Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
HOOR M. HERBERT. 
Vertaald uit het Duitach door J. H. KUYPER. 
.39) 

Men schat hoogste gaven het 'geringste, omdat 
men met haar goud den dagelijkschen honger niet 
stillen kan. Mlaar honger is een gezonde ontbering. 
In het licht van den dood weet men eindelijk wat 
men gehad heeft. ik ben geheel tevreden met mijn 
deel en gij moet het ook zijn: want van alle ster-
velingen, die ik gekend heb, Waart gij het meest 
begenadigd." 

Als wondere, zoete melodie van troost, doorettoont. 
de Michel Angelo deze woorden, deze sterke, leven-
de woorden. 

,„Ilk zou willen sterven evenals gij, doorluchte 
vrouwe, bid voor mij om de genade, eens den beker 
des levens zoo fier en tevreden neder te zetten, als 
gij het doet." 

Hij deed zijn best even rustig te spreken als zij, 
maar zijn stem beefde en stokte. 

Vittoria bemerkte het een (glimlachte weemoedig. 
Zij dacht aan lang vervlogen dagen, toen zij alles 
zou gegeven hebben om vurige liefde te gewinnen. 

„Wie niet goed kan sterven, kan niets goed doen," 
zeilre Vittoria, „dit was een lievelingsspreuk mijner 
moeder. Be heb mijn gansche leven geleefd voor 
dezen laatsten dag en mij' dunkt, gij hebt dit ook 
gedaan. 

Michel Angelo .knielde neder voor haar sponde. 
„Ik wensch, dat ik meer voor u had kunnen doen, 

doorluchte vrouwe. Gij! behoort echter tot de rijken,  

doe alles bezitten, omdat . gij van alle dingen en 
alle wenschen afstand hebt gedaan." 

Vittoria wees op den. muur tegenover haar bed. 
Zij had Michel Angelo's teekening van den gekrui-
sigden Heiland meclegeznomen en hier opgehangen. 

„Pij hebt mij het eeltige gegeven wat ik noo 
dig had! een volmaakt. beeld van den stervenden 
Heiland, de Drager onzer zonden, de groote Ont-
fermen-. 

Maar laat ons nut scheiden. 
Heb dank, dat u heb mogen kennen, waals 

'gij, zijt Anderen kenden den grooten kunstenaar, 
maar ik kende den mensch Michel Angelo en ik. 
neem zijn beeld_ mede voor Gods troon." 

Michel Angelo boog zich over de reeds koud 
wordende handen en kuste die eerbiedig. 

:Mijl neemt Mij met u mede! Wat goed en edel 
was in mij ging naar u uit. In alle eeuwigheid zal 
ik nooit van u scheiden!" 

Toen Michel Angelo huiswaarts keerde, zag en 
hoorde hij niets van .wat er om hem heen gebeurde. 

De groote smart van het afscheid nam al zijn 
zinnen in beslag. 

In een harer laatste gedichten had Vittoria 
Colonna geeehreven: 

„De moede ziele kampt niet 't lange leven." 
Hij gevoelde, dat zij te moede was, om het leven 

langer te dragen. 
De pit was opgebrand, ,dia kaars moest uitgaan. 
Hij, moest haar de lang verbeide rust wel gunnen. 

Maar hij verloor "met haar zijn !aardsch tehuis. 
Voor Michel .Angelo naderden die dagen, waarin 

tijd en eeuwigheid elkander raken. 
Hij wist, dat geen verlies op aarde hem z<16 

treffen kon, ~als dat zijner vriendin. Alleen 
in zijn smart was niets onstuimigs of bitters. Die 
smart kwam door zijn geheele leven als een stroom, 
waarvoor hij gewillig de poorten zijner ziel opende. 

Aan deze Smart danken wij een der heerlijkste 
sonetten van den grooten dichter. 

Als zij, naar wie tal mijn verlangen uitging, 
Van mij heenging, omdat de hemel het zoo wilde, 
Stond die natuur, die nooit iets schooners gestalte 

(gegeven had, 
Beschaamd, en wie haar zag, die weende tranen. 

Eenige dagen na Vittoria Colonna's verscheiden, 
kwam een leelijke, gebochelde, oud-uitziende klm:• 
terbroeder bij den portier van San Silvestro en 
vroeg naar het graf van de vorstin Colonne. De 
portier antwoordde met een hoofsche plechtigheid, 
waaruit bleek, hoe trotsch de nonnen en de gedien-
stigen van San Silvestro geweest waren op het 
verblijf eenex vorstin onder hun dak: 

„De marehesa heeft z(5 willen begraven worden, 
dat men haar laatste rustplaats niet zou weten. 
De marchesa ligt midden tusschen onze arme zus 
tets in.." 

ging den dood en de eeuwigheid in en liet 
geen spoor achter; daarin herken ik haar," mur-
melde Marco. „Maar die haar liefhadden, zullen 
haar toch weten te vinden." 

Hij dwaalde door de stille, schemerachtig ver 
lichte kerk, molair nergens lag op de zwijgende zer-
ken, die de grafkelders dekten, een roos of een 
cypressentak, nergens stond een naam. 

Toen wierp Marco zich op de knieën voor her 
hoogaltaar en volgde in gedachte de heilige van zijn 
leven, de vrouw, die God tot zich genomen had. Hij 
zag haar voor den eeuwigen troon, onder de schare 
van hen, die overwonnen hebben en hun jubelend 
,,Hallatujah" zingen. 

Na den dood van Vittoria heeft Michel Angelo, 
die reeds een grijsaard was, nog zóóveel gearbeid, 
dat het voldoende zou detweest zijn voor een geheel 
leven van een gewoon kunstenaar. 

Hij wijdde zich thans meer dan tevoren aan de 
bouwkunst en schiep dat iwonclerbare kunstwerk, de 
koepel van de Pieterskerk. Daarmede drukte hij zijn 
eigen machtig stempel op de eeuwige stad, zoodat 
zij nu nog genoemd wordt „Het Rome van Michel 
Angelo". 

Dezen reusachtigen arbeid verrichtte hij alleen 
om (Gods wil en tot heil. zijner onsterfelijke ziel, 
zonder de minste kaardsche belooning te verlangen. 

Het was een diepe, stille lentenacht. Michel An-
gelo kon geen trust vinden. Hij had koorts, en wierp 
zich rusteloos heen en weer in het kussen van zijn 
slecht gespreid leger. 

(Wordt vervolgd). 
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Waar toeft gij thans? Ach, als vernietigd ver- 
(vlogen 

De hoopvolle droomen plotseling; 
Thans heeft de aarde uw reine leden, 
De hemel uw) heilige gedachten. 

Sterven was uw lot; want alleen in het sterfe- 
(lijke kan 

Het goddelijke tot ons nederdalen. 
Maar slechts wat stedelijk was, heeft de dood 

(verslonden. 
Gij, leegt, uw roem schittert in helder licht, 
En eeuwig zal hij lichten 
In hetgeen gij hebt gesabeld en gedicht.  
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Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna 
hee voort. 

De stem van binnen. 
(Vervolg). 

Van Dalen huanhuande, zei geen woord, dacht na. 
't Was Marius Helman geweest, die gisteren pro- 
perde voor postzegels te ruilen. Een 
verdacht zaakje! Hoe kwam die aap er aan? lede-
ren morgen kwam hij de postbox lichten in het 
potkantoor. Van Dalen vond hem altijd een fit-
gyentijke jongen, Maar aan dat ruilen zat toch 'n 
luchtje. Had 't minder vol voor het loket gestaan, 
zeer zou hij. den jongen even in de oog en gekeken 
Iii•I•en, Maar 't kon nog. 

„Je ziet zeker Marius nog wel eens?" infor-
meerde 'Dirk. 

Het zwijgen van Vlam Dalen leek bijna een meer-
>preken -van zijn lofrede op Miarius.. 

„Tederen morgen." 
Kijk nu toch eens aan, dacht Dirk. .In dat. 

„:,:lenen morgen" lag weer iets misprijzends. Kom, 
11:j moest 't ronduit vragen. Dirk hield van den 
;c^: en en van .diens oudere ook, 

,Jij zegt net „iederen matigen': of er iets achter 
f.:. Weet je iets van .M•arius?" vroeg de oude heer 
s...logend'. 

..Nu ja, Wat zal ik zeggen? Och, ik kan het u 
ok wel zeggen. Hij kwam gisteren aan 't lekPt 
naeden of ik rentezegeds voor postzegels ruilen wou. 
Wanneer ik zijn ouders niet gekend had, zou ik 't 
a.ngegeven hebben, Maar, zie je, ik 'hou hem in 

gaten en zoodra ik weer hoor van zegels ste-
ie„ dan is hij,  er het eerste bij, dat beloof ik hem." 

Rentezegels stelen? Dirk hiielid op en stond 
midden in de volte van  den 'Cootlsingel. „Gebeurt 

zooveel?" 
,Of het • veel gebeumt?" riep v. Dalen heftig. 

.0, je moest 'eens weten wat de jongens al niet 
,ten om aan sigaretten en centen voor dé bioscoop 
te lmmen." 
„Marius rookt niet, v. Dalen." 
.,Niet? Hij had een sigaret in 't hoofd, hoor! 

3I'n, negen zitten nog goed in mijn bolletje, man!" 
„Wil je wel gekloven, dat ik er van, schrik'?" 

Itotitilaairde Dirk, »Die beste goeie ouders! Toch 
lei ik Met gelooven, dat Miarins 'n dief is. Kon-
'ten wij dat zaakje toch maar eens uitzoeken zonder 

de ouders er van wisten." 
Verschrikkelijk! .Die openhartige eerlijke Marius! 

Dalen liep weer ,peinzend met de oude Dirk 
Mlarius leek ook hem geen bedorven jongen. 

„Weet je wat?" beloofde v. Dalen Dirk„ „wad-
r.••.1• hij morgen de post-box licht, dan neem ik 

in onder handen en ik zal het er uit krijgen." 
Met oen bezwaard hart kwam Dirk thuis en 

rol meegevoel en bezorgdheid vertelde hij', het ge-
'noorde aan zijn dochter. 

„Als Laurens van uw kantoor dat gedaan had 
an zouden wij meer weten, vader", zei Christine. 

„Maar dat Marius een dief 'is, geloof ik niet. 
, br je nu wel, dat ar oneerlijke jongens zijn? 

Vakrtje-lief sluit toch voortaan alles goed af." 
De oude heer knikte. Na het eten nam hij als 

.:vijd den Bijbel en nadat hij het hoofdstuk gele-
-vn en gedankt had, bladerde hij nog even in het 
Uiige  Boek. 

lIk lees daar, Christine: Daar is niets bedekt, 
:at niet zal geweten worden en verborgen, 'dat niet 
.••:openbaard zal worden, De cogen des Boeren 
,:corloopen de gansche aarde. MI zal ook in onze 
zaak Zijn licht doen schijnen." 
„Maar ik heb toch heelemaal •geen lust om van-

. .vond naar Helman te gaan", hernam Christine. 
..13 ambt .  met Helman vanmorgen over die zegels 
.esprell•Aen: allicht begint hij er opnieuw over en 
om dan niets te laten uitlekken is heel moeilijk." 

„'t Zou vreeselijk zijn voor Marius' ouders. • 
Neen, hoor, ik blijf liever thuis." 

' De oude man moest zijn dochter gelijk geven_ 
Laten we dan maar eerst afwachten wat Van 

. Dalen uit den jongen krijgt, :Slechte tijding ontvang 
• altijd vroeg genoeg." 

„Elén ding zou je wel kunnen onderzoeken, vader, 
of jullie Laurens IVIlarius kent." 

„Och, dat zal allicht het geval zijn," verouder-
nelde Helman. Zijn gezicht stond peinzend. 't Was 
mogelijk,' dat Laurens hem bestal en Marius in zijn 
'emelt meetrok. Dat zou toch ook treurig zijn. 't Is 
ZOO vervelend, dat die jongen zoo ongenaakbaar 

Vraag je wat, hij snauwt je af als een hond. 
„Onze Marius is oprecht," viel Christine opeens 

Ir, „Uit hem kun je alles krijgen." 
iNu, Van Dalen zal ons vriendje onder handen  

nemen," zei Dirk langzaam. ,,'t Spijt me toch. Zoo'n 
kruisverhoor doet pijn, Daar is. Marius eigenlijk 
te goed vuur." 

III. 

Laurens van Smalen rookte zijn slechte siga-
retten  niet met pleizier. Moeder mopperde over den 
scherpen stank in huis en zus vroeg smalend welke 
fijne mijnheer op dat "beste bocht" had getracteerd. 
Met de grootste moeite had hij de pakjes op den 
zolder geborgen, waar hij ze vochtig terug vinden 
zou door al die natte wiasschen. Maar die vecht-
lustige zus zag alles, 

Dan de ,angst voor ontelékkiin,g. Dirk vroeg zoo 
zoetsappig naar zijn moeder, Daar zat iets achter. 
En nou dat couvert. Zeker het lor door hem ge-
bruikt om de zegels in te stoppen'. Wat' moest hij 
beginnen als 't uitkwam? 

(Wordt vervolgd). 

ONS STERCLUBJE  1:47]  

Uit de ingekomen opstellen blijkt, dat onze Ster-
clubleden uit alle macht ons mooie Oranjefeest 
hebben meegevierd. Daar ben ik blij om. 

De ouderen onder de Sterclubleden weten al wel, 
hoe treurig of het in veel landen toegaat, waar 
keizer of koning smadelijk is weggejaagd en wij 
danken den Heere die ons land nog zijn Oranjevor-
stin deed behouden en Haar vergunde Nederland in 
vrede vijf en twintig jaren te regeeren. 

In de woonplaats van Dorpskind waren de straten 
niet zoo versierd en avondverlichting was er ook 
niet. »Vader zegt, dat komt omdat het zooveel men-
schen niet naar den vleesche gaat. Maar de bevol-
king heeft toch vroolijk feest gevierd en het school-
feest was heerlijk. De kleine meisjes moesten met 
3 ballen op een lei loopen en de grootere waar ik 
ook bij was moesten in oude vrouwenkleeren hard 
naar het station loopen met heel veel bagage bij 
ons. 0, wat hadden we een schik. Dat ging allemaal 
om prijzen; bij onze groep waren mooie b.v. een 
beursje, een handspiegel, enz. Maar we kregen toch 
allemaal een mooi boek: „Zilver op Oranje". 

Robbedoes vertelt van het schoolfeest: 
„Prachtig werd de groote luifel, die voor de 

school staat, opgesierd met guirlandes en bloemeii. 
Ook de ramen werden versierd met groen en bloe-
men, terwijl er mooie lampions in gehangen werden, 
die 's avonds moesten branden. Ook in onzen tuin 
en in het prieeltje hingen lampions. Wij stapten 
netjes, onder het zingen van 't Wilhelmus van Nas-
sauwe onder den boog door, die op het hek stond, 
het schoolplein op. In school was alles mooi ver-
sierd. En de onderwijzers vertelden van Koningin 
Wilheimina*s jeugd. Ondertusschen werden we een 
paar keer getracteerd op ranja en jubileumkoekjes. 
Toen we 's middags naar huis gingen, ontvingen 
we nog een jubileum-beker. Om uur moesten 
we weer terugkomen en er werd nu een groote op-
tocht gehouden, waarbij de vele vlaggetjes prachtig 
uitkwamen. En toen we teruggekeerd waren op de 
groote wei, werden we na veel leuke spelletjes ge-
speeld te hebben, gekiekt. De rust duurde niet lang, 
want al gauw zagen we 3 luchtballons van de wei 
opstijgen in de gedaante van een olifant, een mensch 
en een zeppelin. Dat was een gejuich van belang! 
Met open monden stonden we ze na te staren, tot  
er op eens een in brand vloog." 

Ik zal het heel leuk vinden als Rozenknopje weer 
mee doet, broer. 

De Jonge Zeeuw heeft ook genoten: 
„In verscheidene straten was reeds vanaf het 

vorige jaar contributie betaald voor het feest. Dit 
geld zou gebruikt worden voor: straatversiering, 
volks- en kinderfeesten. De hoofdfeestdag was bij 
ons 11 September. In sommige straten was reeds 
eerder feest gevierd. O.a. in het nieuwe gedeelte 
der stad. Daar was het kinderfeest 's Zaterdags voor 
den officieelen feestdag. 's Middags werden er kin-
derspelen gehouden op verschillende weiden in den 
omtrek der stad. Na afloop hiervan had er een licht-
stoet door de stad plaats. Deze stoet werd begeleid 
door twee muziekkorpsen. 's Maandagsavonds werd 
er door de buurtcommissie Loskade een muziekuit-
voering georganiseerd. Tijdens deze uitvoering, die 
gegeven werd door het Middelburgs muziekkorps, 
belichtte de „Gruno", die in het kanaal lag het pu-
bliek met haar zoeklichten. 

De eigenlijke feestdag werd ingezet met het luiden 
van de groote klok op de Lange Jan. Daarna werd  

vanaf dezelfde toren koraalmuziek gegeven, nl Ps 
68, 36, 72, ti li en 138. Bloemencorso, muzikale wan-
cleane, vuurwerk, 't was alles even mooi. 

Heikleutertje logeerde in den Haag tijdens de Westen, 
zij heeft de prachtige optocht gezien, waarin op een 
wagen de Scheveningsche vrouwtjes visch bakten, 
netten boetten en 'breiden. Ook de wagen van de 
Loosduinsche Groentenveiling. Op het dak was ook 
een 'stuk van bloemkool en een W van tomaten en 
ook een kroon daar boven van tomaten, en verderst 
allemaal ander fruit en groenten. Mijn oom had ook 
gevraagd aan den hoofdonderwijzer van de school 
van mijn nichtje of ik Zaterdag mee naar 't zingen 
mocht gaan voor de Koningin. Dat werd op het 
Malieveld gedaan en mijn oom kreeg toestemming, 
en ik heb ook meegezongen, en toen je weg ging 
mocht je vlak langs de Koningin, het Prinsesje en 
Koningin-Moeder gaan. De Koningin en het Prinsesje 
bogen en zwaaiden en toen gingen wij verder en 
kregen een glas ranja en een wafel en toen we allen 
in de rij stonden om weg te gaan kregen wij van 
de padvinders een medaille. Ik was heel blij dat ik 
in den Haag de feesten trof, want hier op de een-
same hei was het niet veel en daarbij op Zondag, 
waaraan wij niet deel konden nemen. 

Het Weezensterretje gaf een bijzonder mooi opstel 
en vertelde onder meer: 

Natuurlijk deed ook Middelharnis mee! Weldra 
ging de blijde tijding van mond tot mond: 13 Sep-
tember is er feest. Wat een vreugde! Een luid hoe-
rah! En de burgerij heeft dan ook getoond, dat zij 
konden feesten. Natuurlijk, ons feest kon niet zoo 
zijn als in de groote steden, maar er is veen dag ge-
toond, dat wij op ons eiland toch ook van onze 
Vorstin hielden. Dat toonoe de blijde gezichten, de 
versiering, de oranjekokarden, in één woord, dat 
bleek uit alles. 's Morgens ging er al een kinderop-
tocht door ons dorp. Prachtig hoor! Een bonte me-
nigte, waarvan oranje de hoofdkleur was. Alles spande 
zich in, om de dag te veraangenamen. Zoo was er 
een ráooie praalwagen, een wagen met Oud-Holland-
sche kleederdrachten, met de Koningin, wat versierde 
fietsen enz. 's Avonds was er een lampion-optocht en 
waren de hoofdstraten verlicht. 

Klimop vertelt dat te Alphen a.d. Rijn een feestlied 
gezongen is, door Mevr. Westerbrink-Wirtz gemaakt 
en door den Heer Westerbrink op muziek gezet. Zul 
je beiden eens van mij groeten, jongelui. Mevr. W. 
W. is een vriendin van mij. 

Zangeresje vertelde van al het moois in Rotterdam 
gezien en genoten. Die prachtige, eenige Maasver-
lichting. 

Handwerlcstertje I zal nooit de mooie Oranjefeesten 
vergeten, en al 't heerlijke op school en al 't genot 
op straat. Haar zusje Zangvogeltje deed ook haar 
best en is hartelijk welkom. Evenzoo onze twee nieu-
welingetjes K. te Amsterdam. Hoe is jullie schuil-
naam? Teekenaar heeft geen tijd voor een opstel 
gehad nu hij op de U. L. 0. is. Maar hij blijft toch 
lid van ons Sterclubje. Best hoor. 

Jong Holland zond een prachtig opstel in, evenals 
zijn zusje Klimop. Welkom, je zet prachtig in zus. 

De prijs Vorstinnen uit het huis van Oranje, door 
Johanna Breevoort, valt ditmaal ten deel aan het 
Weezensterretje te Middelharnis. 

Maar wie zal het boek nu hebben? Ja, dat moet 
vader moeder maar besiissen, of anders er maar voor 
„omstaan". meisjes. 

Er is dringend om raadsels gevraagd. Nu raadsels 
dan: 

1. Boven rond, van onderen plat, 
De voet in 't gat! Rara wat is dat? 

2. Waarom eten de witte schapen meer dan de 
de zwarten? 

3. Wat is het beste aan den kalfskop? 
Opléssingen worden ingewacht veer of op 26 Oct. 

niet later, aan het adres van Tante Johanna, per 
adres Drukkerij „Libertas", Gouelsche Singel 103-111, 
Rotterdam. 
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Italiaansehe barbier (die op epgeworalen toon over 
• Italië redeneer,t): „Welk land denkt u dat gelijk 
heeft?" 

Klant (met 'nadruk) : „Italië!" 

Liefhebbende moeder (tegen vader, die zijn uiterste 
best heeft gedaan om zijn kroost bij te hauden): 
„0, maaa wat ben je lang weggebleven. Ik hoop, 
dat je die kinderen niet te zeer vermoeid hebt!" 

(London Opinion). (London Opinion.) 

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog•Renaissance. 
DOOR 14. HERBERT. 
Vertaald alt het Doitach door J. H. KUYPER. 
40) 

Sinds zijn oude dienaar Urbino gestorven was, 
bekommerde zich niemand meer om hem, of beter 
gezegd, hij dreef iedereen van zich weg. 

„De wereld is vol domme botterikken," placht hij 
gemelijk uit te' roepen. . 

Slapeloosheid kwelde hem. 
Vermande voorstellingen gingen voor zijn geestes-

oog voorbij. Het scheen hem toe, dat uit het denker 
van het verleden de gestalten opstegen, die zijn 
beitel half voleind in het marmer had gelaten, en 
die nu hun volle bestaan- v.711 hem opeischten. 

De Dag van de graftombe der Medicis hief som-
ber zijn half voleindigd, raadselachtig gelaat op, 
en scheen gemelijk te zeggen: „Nacht, Schemer, 
Morgenstond hebt gij' kunnen tot aanzijn brengen, 
maar voor het volle licht zijt gij teruiggedeinsd. Was 
uw kunnen te klein om de stralende volkenienheid 
van den wolkeloozen dag te formeereneof was uw 
ziel te somber om deze gedachte uit te beelden?" 

De geweldige reuzenfiguren uit de tuinen van 
Boboli te Florence kwamen op. Hunne massale 
ledematen waren vol voorwereldlijke levenskracht. 
Zij wilden zich bewegen, zich losmaken van de hen 
vasthoudende rotsen, zij waren geketende Titanen, 
wier gelaat nog door de sluiers van den chaos be-
dekt zijn, reuzenliehamen, zonder ziel, een wilde 
zinnenopenbaring zonder hart. 

.Hun half voltooide lichamen schenen hem aan 
te klagen,. Heit maakte hem onrustig en roofde 
hem zijn vrede. Hij gevoelde het als zonde. Want 
de zonden van:groote kunstenaars, de zonden van 
eauwagheidskinderen zijn anders van godaante dan 
de zonden van alledlaagsche menschen, die een leeg 
bestaan leiden, en niet belast zijn met de verante 
woordelijkheid voor het hoogste goed der mensa-
held, namelijk de hoogste kunst. 

„Ja, ja," dacht Michel Angelo, „alles in de we-
reld heb ik kunnen dwingen, ik zou bergen verzet 
hebben en rivieren in andere beddingen geleid heb-
ben als zij mij in den wieg gestaan hadden, maar 
als ik voor iets de bezieling verloren had, kon ik die 
niet meer dwingen om terug te keeren. 

De menschen noemden mijn kunnen onbegrensd, 
maar ik heb menigmaal aan de grenzen gestaan. 

• Zij alleen wist het, wat het zeggen wil: Willen en  

niet kunnen. Voor een half-god gehouden te worden 
en toch slechts een zwak anensch te zijn. Vittorria 
Er was niets dat tij niet zou hebben kunnen be-
grijpen, niets! 

Maar thans is de wereld ledig!" 
De 'onvoltooide graftombe van Julius II kwelde 

hem ook. 
Deze graftombe had zijn levenswerk moeten zijn, 

een gedenkboeken voor den groeten Paus, die Mi-
chel Angelo's eerste, opbruisende kracht had op- 
gekischt. .alles had zich telkens weer gesteld tus- 
sollen hem en dit ~k. 

Op' het graf van den geweldigen Julius II stond 
alleen Mozes, de sterke pí feet en wetgever, die 
toch sterven moest zonder het heilige land van zijn 
verlangen betreden te hebben. • 

Die Mozes, dat was hij zelf!, Steeds was hij als 
een pelgrim door het leven gegaan met een grootsch 
einddoel voor eogen, 
- De menschen zeiden, dat hij alles bereikt had, 
wat een mensch bereiken kan, maar de fiere, ten 
hemel stormende ziel in hem, wist het beter, de hoog-
ste hoogten warren nog niet bestegen. 

,,Mni meet fiat bunnen zoggen," had hem 
Vittoria eens vermaand in zulk een aanval van zelf-
beschuldiging. 

Ach, Vittoria! Zij zou de eenige geweest zijn om 
hem rust te geven, om dat koortsachtige verlangen 
in hem te stillen: 

Tegelijkertijd met deze gedachte overweldigde 
hem een groot verlangen naar den afgestorvene. 

Hij stond op van zijn bed en tastte rond in zijn 
werkplaats. 

De maan scheen door de bireede vensters zonder 
gordijnen en verlichtte alles met een helder blauw: 
achtig schijnsel. 

Door doeken. omhuld, stond daar een marmeren 
beeldengroep, 'waaraan Michel Angelo in het ge-
heim meestal 's nachts beitelde. 

Een kruisafname, 
In den schoot der treurende moeder ligt het 

lichaam van den Christus, dat zoo juist van den 
kruispaal is afgegleden. Met liecfilevolle armen vangt 
Zij hem op. 

Michel Angelo had getracht aan de moeder des 
Hemen de gelaatstrekken van Vittoria te geven, 
maar het wilde hem niet gelukken. Hij kon het 
geliefde gelaat ziel niet duidelijk genoeg voor ()ogen 
stellen, het vertoonde zich niet meer aan hem. H.'et 
was alsof er een nevel over rbrok, het vervaagde 
en verdween, het dook in de verte op en het vol-
gende °ogenblik was het er niet meer. 

Het was een smartelijk jagen en zoeken. 
„De duoden zijn verre van ons!" zeide hij einde- 

lijk, terwijl hij vermoeid den beitel zinken • liet. 
„(Zou zij, die beter kende dan iemand anders, 
mij nu niet te hulp komen, els zij mijn nood ver-
moedde?" 

Toen kwamen hare laatste woorden hem in de 
gedachten: „Wij verlangen altijd te veel van het 
leven". 

Dat was het! Het niet kunnen berusten! 
Stil p7.kte hij zijn werktuigen bij elkander e 

zacht zijn legerstede weer op. 
De kruisafname bleef onvoltooid. 

In dien tijd schreef Michel Angelo ook de 
lapidaire woorden met betrekking tot Vittoria:.  

,,Moa-te mi uso grande emieo". 1) 

Voordat Vittoria begraven werd, was Michel A 
geld nog eenmaal gekomen om het stoffelijk o. 
halsel te zien. De volgende verzen vertolken d' 
bezoek: 

Haar witte doodskleed van brocaat zijde 
Hing lang en zwaar over den rand van haar spon 
Haar gelaat vroeger zoo norgensmoede en bleek 
En vol leed, was weder jong geworden. 
Om hare lippen, eens zoo stijf saamgenepen, 
Zweeft een glimlach als van een vrijgelaten vli ' 
In het schijnsel van een kaars. De kus der 

eeuwigh 
Nam bitterheid, hartzeer en ouderdom van h 
En hare handen klein en smal liggen, 
Alsof zij haar warmkloppend hart nog vasthou 

wilden, 
Gevouwen op haar borst. 
Zij glanzen met meer licht dan de zijden plooi 

van haar gew 
Zoo edele handen hul4 nog nooit gezien 
Buoruarotti in de lange jaren 
Van zijn leven. Hij stond gebannen van verre: 
— Zou hij' het wegen hare handen te kussen' 
Zij bood ze altijd slechts vluchtig tot een gr 
Hij meende nog den lichten druk te speuren, 
Dien zij schuw, als niet maagdenvingers, gaf. 
— En nu? Ze met mijn lippen aan te rak 
Evenwel, hij deed het. Hij boeg zich weenend: 
Gij grands ziel, gij kunt het niet weigeren! 
Het laatste teekan van mijn groote trouw 
Zult gij' als zegelring ten hemel dragen. 

I) De dood ontnam mij een grootes vriend, 

(Wordt vervolgd) 
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Deze rubriek staat onder Redactie veren  Johann  a 
dree voort. 

De stem van binnen. 
(Vervolg). 

Marius ontweek heen, hij merkte het best, Marius 
verdacht hem, hij zag 't aan de oogen van Marius, 
toen hij; hem vanmorgen weer aanklampte en een 
irearet presenteerde. 
Marius weigerde de sigaret. Welke jongen doet 

;Sit nu? Daar zat iets achter. 
Onwillekeurig kreeg Laurens dien dag iets eng-

'tig% iets gejaa'gds over zich. Telkens schrok hij, 
zoo zelfs, dat de chef de bureau hem aan 't einde 
v2,11 den dag scherp opnam, Die jongen deed 
vreemd. 

Nog nooit had Laurens zich zoo onbehaaglijk 
voeld. Wel tikte vroeger het kloppertje van binnen 
=tukker en stekker, nadat hij een zegel, later weer en 
nog eens een paar weggenomen had, maar nu bonsde 
/Jsi hart als een hamer, terwijl hij de drie trappen 
opsteeg, die naar moeders woning voerden. 

Ilé, wat was het stil op de trap. Anders hoorde 
hij 's Woensdags nog het geknerp van den wasch- 
borstel over den boenplank boven op den zolder, ween 
ms het natte goed behandelde en klikklakte moeder 
niet de staiijkijners op de strijkplaat. Beneden rook 
je den lichten schroedgeur reeds van de lappen, 
waarop moeder de :ijeers afstreek, 

Laurens haatte dat strijlegedbe, omdat het zoo'n 
rommel in huis gaf, omdat moeders lief gezichtje 
altijd zoo bleek en vermoeid stond boven die dam-
pende plank met dat fijne hagelwitte of teergekleur-
le goed. 

Nu heerschte er stilte op de teap. De beneden-
buren waren blijkbaar uit niet 't mooie weer, Moe-
der nik? Arme moeder. Zij voelde zich zelfs 's ,Zon-
dags zoo heel moe, dat zij slechts met moeite de 
kerk bereiken kon. 

De keukendeur stond wijd open. Geen strijkplank, 
:teen touwen behangen met overhemden en fron-
ten, geen gloeiend fornuis. Laurens liep binnen. 
Vreemd, wonder vreemd. 

Met een ruk stootte de jongen de kamerdeur 
open. Ook daar stilte. Geen moeder, geen zus. Wel 
een verwaaid tafereel. De tafel vol met allerlei 
dagen, die anders netjes in de kast lagen. Klee-
dingstukklen, ;touw, papieren, de stoelen schots en 
:scheef. Laurens zag het met ontzetting, moeders 
raniesche goed over een paar stoelen. De jongen 
opende de alcoof, waarin moeder met zus sliep. Het 
bed verward dooreen, een hoedendoos op den grond. 
In zijn eigen alkoofje lag het bed nog onafgehaald. 
Moeder en zus weg. Met een schreeuw van angst 
holde Laurens de trap weer af naar de beneden- 
harsen. Bij' de buitendeur stond buurvrouw reeds, 
een memel/igen trek op haar oud gezicht. 

„lk Hoorde je naar boven gaan, Lau, 'k kon je 
niet mijn cue beenen niet zoo gauw ;bereiken." 

,Weet  u  waar m'n moeder is," hakkelde 
de jongen. Nooit, nooit kwam hij in een leeg huis. 
ja, stumper, in 't ziekenhuis. 't Is nog geen uur 

geleden gebeurd. De ziel is den heelen dag al ziek 
oeweest. Ze kon niet strijken en je zus niet was-
schen. Vanmiddag -weed 't zoo erg, m'n dochter 
heeft den dokter gehaald. Ze moest dadelijk naar 't 
ziekenhuis, die stakker. 't Is 'n beklemde breuk, 
zegt de dokter. Ze zijn, ze misschien al an het 
opereeren." 

„Waarom hebben ze me geen boodschap ge-
Auurd?" huilde Laurens bijna, „dan 'was dik dadelijk 
naar 't ziekenhuis gegaan." 

Voort holde hij in de richting van het ziekenhuis. 
bloeder in doodagevaiar. Zijn eigen lieve moeder. 
Och, de dokter oei 't wel, dat strijken slecht voor 
haar was. Moeder werkte ZOO hard' om hèm te laten 
loeren, om eerlijk te blijven. Terwijl moeder zich 
bijna dood-weekte stal hij en eisehte overtollige 
dingen. 
0, dat gruwelijk zelfverwijt, dat den jongen 

teisterde. gjO God, behoud mijn moeder," bad hij 
onder 't snelle kopen „0 -God, ik ben &monis slecht-
aard Vergeef me. Help m'n moeder. Ik zal al mijn 
zonde belijden voor Dirk Alleen laat moeder 't niet 
weten. Laat m'n moede": leven." 

Daar liep hij den tuin van het ziekenhuis reeds in. 
Gejaagd drukte hij op dle schelknop, nog onder 't 
ratelen verscheen de portier. 

„M'n moeder, m'n moeder!" stootte hij uit. ,,M'n 
moeder!' 

„Hoe heet je moeder?" vroeg de portier. „Wat 
eheelt zij?" 

„,Pas er in gebracht. Beklemde breuk. Als ze maar 
niet dood is." 

De portier wees Laurens :rustig naar de wacht-
kamer, waarin verschillende patienten en bezoekers 
wachtten. De een met een bezeerdle ;hand of voet, 
de anderen snakkend naar inlichtingen omtrent pas 
hiamengedrasgen of • gevaarlijk ziek liggende pa-
tientein ' 

Er hing een sterke geur van ontsmettingsmidde-
len. Laurens stond nog aan den ingang bij de deur, 
toen zus met een doodsbleek gezichtje naar hem 
toevloog. e0, Laurens, moeder wordt nu ge-
opereerd." 

Niets, niets herinnerde in Laurens meer aan zijn 
lefjesaschtige manieren. Als een kind snikte hij zijn 
angst uit naast zijn zusje  

Toen kwam de verpleegster, een vriendelijk meisje 
met stille, bruine oogen. 

„Toe gaan jullie nu stil zitten, hier. Dadelijk kan 
het belletje gaan Dan mogen jullie je moeder mis-
schien even zien. Moeder kan nog wel beter worden." 

„Osa, maar ze kan eek sterven!" huilde zusje. 
,JIM; God zijn alle dingen mqgelijk," zei de ver-

pleegster zacht. Toen 'vroegen andere menschen haar 
aandacht en hulp. Laurens en zijn zusje zaten in-
eengedoken op de bank. 't Hart vol bange vrees 
en angst. 

Laurens bad en zusje bad. Krampachtig sloten 
hun vingers zich aaneen. Maar in Laurens' gebed lag 
tevens diepe schuldbelijdenis vaar den Heem Hoe 
slecht voelde hij zich. Terwijl moeder leed en ar-
beidde stal hij,. 

Eindelijk, eindelijk rinkinlkite het belletje, dat de 
twee kinderen naar boven riep. 

Stilaan -volgden zij de verpleegster naar de groote 
'moge witte zaal, waarin zooveel bedden en zooveel 
lijdenden Het late zonlicht verguldde nog een klein 
driehoekje in de bovenste ruit. Vreemd, verwezen 
keken Laurens en zijn zusje langs de bedden. 

De zieken sta.arden hen beiden aan. Och wisten 
zij allen niet, rwelke onrust woonde in de harten van 
hen, die hier hun dierbaren achterlieten? 

Op hun teereen slopen de kinderen de verpleeg-
ster na. Daar lag moeder, blaucaubleele, de oogen 
dien ingezonken en, toe, dein mond half open, de 
handen beweeglaas iboven het witte dek. 

,,Moeder is nog niet bij," fluisterde de verpleeg-
ster. Zij; legde haar vinger op den mond, ten boeken 
dat Laurens niet spreken mocht. „Je moogt haar 
even zien. De operatie is gelukt. Wanneer jullie 
willen mag je in de wachtkamer blijven tot ze bij 
komt. Wil je liever naar huis, dan mag je morgen-
ochtend om zes uur terug komen." 

„Blijven euster," fluisterden Laurens en aus 
tegelijk. Hee zouden zij new huis kunnen gaan, ter-
wijl moeder hier lag? 

,$t, st, niet, schreien," vermaande de verpleeg-
ster. „Kom nu maar mee." 

Die nacht werd een onvergetelijke voor de 
;beide kinderen. 0, al dat vreemde, wonderlijke om 
hen heen in die wachtkamer, waar 't licht bleef 
branden en zelfs over twaalven nog patienten bin-
nenkwamen. 

Ver& dle klak half één sloeg kwam de verpleeg-
ster hen roepen. „Moeder is bil, je moogt ze even 
groeten. Dan (weg. Je kunt om zes uur weer komen. 
Maar geen woord spreken. 't Gaat goed met moeder."' 

0, die zachte, lieve ,moederogen! Die kus door 
moeder gegeven met droge lippen. Als een scherp 
gesteeltend schilderij 'bleef Laurens dit beeld voor 
°ogen. Later die tocht door de stille nachtstraten. 
Zusje drukte zich angstig tegen haar groeten broer 
aan. Eng zoo'n donkere straat zonder menschen. 
Je werd bang voor je eigen voetstappen. 

; „Moeder heeft veel te hand gewerkt," klaagde 
zwel „Moeder was zoo bang voor schuld. Ach, die 
arme moeder En als ze thuis komt moet het alweer 
beginnen." 

zal zuinig zijn, zus," 'beloofde Laurens hard- 
op mest droge, klanklooze stem. „Ik wil geen zak-
geld meer. Ik zal meehelpen ,strijkgoed weg te 
brengen, net aas vroeger. 'k Was er den laatsten 
tijd te grootsch voor." 

„Och, als de Heem ons moeder maar laat be-
houden," snikte zus weer. „0, Laurens, 'k ben wo 
bang, zoo bang." 

„Stil nu toch." Laurens trachtte zus te kalmeeren. 
0 wat zou 't naar zijns straks in huis zonder 

moeden 

IV. 

In de groote hal ven het postkantoor stond Van 
Dalen, wachtend op Marius 'Helmen. Hij zou dien 
jongen eens flink onderhanden nemen. De bedie-
ning van het loket kon hij nog wiel even aan zijn  

twee helpsters overlaten. De postbeambte voelde het, 
als zijn plicht om den jongen te waarschuwen. 

Zoodra Marius met zijn argeloos open gezicht bij 
zijn postboor stond en die had geleegd ging Van 
Dalen bedaard op hem af. Jochie, kom eens even 
mee. 'ik Meet jeu even hebben." 

Marius volgde verwonderd, toch wel eenigkszins 
ongerust. Direct dacht hij: aan het ruilen der 
rentezegels. Zon die muis nog een staartje hebben? 
Maar hij.  had toch niets gedaan Alleen geprobeerd 
en nog niet eens voor zich zelf. *Vader zei, dat pro-
beleren alleen kon Marks in, den val doen kopen. 
Laurens is valsch, hij laat jou de kastanjes uit het 
vuur halen. 

Met zijn °ogen recht op die van Van Dalen ge-
richt, beantwoordde hij diens vragen in een 
hoekje van 't kantoor. Toch ontging Van Dalen de 
zentinvitailling niet, drie om Marius' mondhoeken 
trok en hij- hield dit voor een teeken van inner-
lijken angst. 

Maar de jongen beantwoordde de vragen wo 
matig en opent  dat -verwondering Van Dalen sloeg. 
Of de jongen was een volleerde huichelaar of vol-
komen eenlijk 

„Waarom probeerde dat vriendje zelf niet om de 
zegels te muilen?" vroeg hij weer. „Hoe heet die 
jongen?" 

ilVnarluis voelde weinig neiging Laurens' naam- te 
noemen. HijI vond 't zee iets als verraden. Hij be-
greep nu wel, dat.  Laurens moeilijk eerlijk aan die 
rentezegels gekomen was. 

„'t Is natuurlijk de groote onbekende," hekelde de 
postbeambte spijtig. ,,Je moet maar lezen in de 
kranst: verslag neehtzecert. De dieven. hebben alles 
van een onbekende gekocht, ,gekregen of op een on-
mogelijke plaats gevonden." 

„Maar ik ben geen dief!" stoof Marius nu op. 
,,,Nu goed. Ik zal er toch onderzoek naar doen. 

Ik ken je vader niet persoonlijk, maar een heel oude 
vriend ven mij kent je vader heel goed." 

„Bedoelt u mijnheer v. d. Trouw'?" vroeg Marius 
opeens; hoopvol'. „0 maar, die kent mij ook wel Hij 
zou gisteravond met, zijn dochter hij; ons op visite 
gekomen zijn, maar hij is niet gekomen." 

Dat was een uitkomst! Die postbeambte kende 
den ;ouden Dirk. Maar nu vloog ook als een bliksem-
flits de zekerheid door Miaeins' hoofd, dat Laurens 
de zegels gestolen had. 

'Zeggen wilde hij het niet, hoe 't liep liep het. 
Marius kon ieder met een gerust hart eanhooren. 
Vader had gisteren zoo ernstig met hen allen ge-
beden,. 

„Je kunt gaan, Marius Helmen," stond Van 
Dalen eindelijk toe. Zijn werk riep en hij was niets 
verder gekomen. 

In de hal ganepten verscheidene jongens samen 
om Laurens van ;Smalen. De jongen leunde doods-
bleek tegen een lessenaar. Zijn lippen beefden, ter-
wijl hij speek. De anderen keken, hem meewarig 
aan, Zijn moeder naar het ziekenhuis, geopereerd! 
Dein heelen avond tot één uur bleef Laurens in de 
wachtkamer, hij had moeder 's nachts neg even 
gezien, vanmorgen om zes uur weer. LasUrens kwam 
nu de postbox lichten en zou dan weer vrij vragen-
om naar moeder te gaan. De toestand bleef ernstig. 

Plots viel zijt oog op Marius, die langzaam het 
groepje naderde, en een vue-igen gloed trok nu over 
Laurens' gezicht. Marius kwam niet van het loket, 
had blijkbaar binnen vertoefd. 

Al de ellende, het schuldgevoel over die gestolen 
zegels kroop opnieuw op in zijn hart. Ilioe vurig 
had Laurens dezen nacht om vergeving gebeden, 
hoe heilig nam hij; zich voor .alle oneerlijkheid te 
schuwen als een ziekte. 

Laurens maakte zich los uit het klompje kame-
raadjes en trad op Marius toe, groote ernst lag 
in zijn ontroerde ongen. Samen liepen zij de straat 
op, terwijl Laurens vertelde van zijn moeder. 

(Slot volgt). 

a 11111111111 I t tin II 11 nnlnr11111111111111111111 unmm1anm 

Folo.Afelier NIESTADT 
OUDE BINNENWEG 54, tegenover DE ZON 

ROTTERDAM  
,,,,,, 1111111110111.11 ...... 

PRIJSVERLAGING!  

rens
StrikeOut



DMIIIIWIRIPTIMIUM111141.01.111111.11411.111111111.1111111111.111 lllll 11111111101011•11111114111.1t11111111111,111111111111111111111.1111111101111411111411111111111q111•111111 lllll ‘11111114.1.11 lllll JJJJJJ amánummiu JJJJJJJJJJJJJ nááx ááááááááááá umatanammilas 

Gezicht op Vera Cruz, de haven van Mexico. 

dl II 11111111111.1111iffmn 

lllllllll URM I 11111111111111 

.t3rir. 047ig;•-8:1VZI*V7b'r7ƒ 11.4~ '''171:.`"' '2,ae."41 • • ..• I • 13": • ." • .‘ e7 • • ":" " • 
• 

464 DE STER 1001 

Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 

Hij: „Maar zon je me dan niet kunnen leeren 
liefhebben?" 

Zij: „Beste vriend, daar heb ik geen tijd voor --
ik leer el Fransch en zwemmen, meer kan ik er 
niet hij nemen." 

(London Opinion). 

Echtgenoot: eWlat een schitterende morgen. Met 
zulk weer kan men overal tegen." 

Echtgenoote: „Ga dan even met me mee naar de 
naaister." 

(Londen Opinion.) 

Vittoria Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
Hoog-Renaissance. 
aeos M. HERBERT. 
Vertaald uit het Duitech door J. H. KUYPER. 

41) 

Michel Angelo had nooit kunnen heenkomen over 
het verlies van Flerenee's vrijheid. 

De gedachte daaraan knaagde aan zijn ziel, maar 
hij wals te Verstandig om, door nuttelooze opwinding, 
zijn, nog als beefden:en te Florence wonende, bloed-
verwanten schade te berokkenen. Hij had nooit ge-
logen, alleen hij verzweeg wat hij dacht. 

Hoffelijk kwam hij de nieuwe machthebbers van 
Flo~ce tegemoet. 

Wat hij innerlijk gevoelde, zegt een sonnet, dat 
uit zijn laatsten levenstijd dateert 

Zoo veel schijnt groot en kostbaar en het volk 
Beschouwt het vol bewondering. Maar één 
Staat van verre, hem dunkt het o, zoo klein 
En bitter als gal, wat hen zoo hoog bekoort. 

En zelfs dit: naar de ijdele, onverstandige, 
Gedachtelooze wereld moet hij zich schikken! 
Moet spreken in haar taal en vreugde veinzen 
En glimlachend de verborgen tranen inhouden. 

Dan ben ik alleen tevreden, als het geheel verborgen 
blijft 

Wat mijn ziel bedroeft en als niemand vermoedt 
De geheime verlangens van mijn hart. 

   KLEERMAKERIJ  
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Blind is de wereld en alleen trouw aan hen, die geen 
trouw kennen, 

Maar ik, haat en eer gelijkelijk verachtend, 
Ga stil en eenzaam mijn eigen weg. 

Twee jaren vóór den dood van Minhel Angelo 
kwam de Hertog Cosimo de Medicis naar Rome on 
bezocht Michel Angelo in zijn woning. 

De vorst vond den grijsaard in diep nadenken 
verzonken met tranen in de oogen. 

,Om wien treurt gij, meester Buonarotti?" 
„Ik treur", antwoordde Michel Angelo, „omdat 

het ons wo zelden vererend wordt begaan onrecht 
weder goed te maken. 

Jaren geleden kwam Leonardo da Vinci naar Rome 
en verzocht den Paus om arbeid. 

Ik hoorde tot zijn tegenstanders, want hij was de 
eenige in heel Italië, die evenveel zou vermocht heb-
ben als ik, indien hij mijn uithoudingsvermogen 
gehad had. 

Als hij. met mijn kracht was 'begaafd geweest, 
zou hij meer hebben kunnen volbrengen dan ik, 
want met goddelijke goedheid, zachtheid en schoon-
heid :was zijn penseel gezegend. 

Misschien vreesde ik hem. Het is moeielijk zich-
zelf altijd geheel te doorgronden. Misschien ontbrak 
aan zijn talent slechts de zon van het geluk en het 
zou hoog opgebloeid zijn en zoowel mij als Raphaël 
in de schaduw gesteld hebben. 

Ik hield niet van haan, deed niets tegen hem, 
maar ook niets voor hem. 

Dat was zondigen tegen. de heilige zaak der kunst. 

Maar het is voorbij, en het is niet mijn zaak 
het onherroepelijke te beweenen. 

Maar onlangs kwam zijn neef Piero de Vinci tot 
mij. Geheel het evenbeeld van Leonardo, stralend, 
stei1l  en een teekenaar! Hij teekende zone; 
andere spreken en de kleuren en de lucht hadden 
voor hem geen geheimen. Hij had werkelijk Leo-
nardo's bloed in de .aderen. Ik :wilde hem opvorde-
ren en aan hem de oude schuld aan Leonardo, be-
talen. 

Maar gisteren hebben wij hem begraven. 
Dat is het moeilijke als men oud wordt, iedereen 

vépésr zich in het graf te zien dalen, dat alles tot 
stof wordt wat men in de handen gehouden heeft. 

Over de politiek sprak de grijsaard niet met den 
hertog. Florence scheen nu verre buiten zijn ge-
daehtendaing te liggen. 

De hertog 'Cosimo bewees Michel Angelo groot 
eer, hij Eet hem aan zijn rechterhand gaan.. Zo) 
bericht ons Vasari. 

Hij moest naar Florence komen om de Lauren-
ziana-Bibliotheek en de sacatistij te voltooien. Maar 
hij ging niet. 

De bouw van de Pleterskerk hield hem, niet-
tegenstaande al den haat der Romeinsche hoer-
meesters, tot het allerlaatst in de eeuwige stad. 

Veel eer was zijn deel in zijn levensavond, maar 
dit bracht geen verandering in zijn geestes-eenzaam- 
heid. .• • 

Hij stond alleen tot het allerlaatste oogenblik. 

(Slot volgt). 
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Moeders bezorgdheid. 

Vader staat de krant te lezen, 
Moeder komt er angstig bij, 
Z' is verlangend naar haar jongen, 
Die naar zee ging, o zoo blij. 
Ach hij zwerft op verre waat'ren, 
„Hij leed toch geen schipbreuk man? 
Neen, zegt vader, wees maar rustig, 
Jan doet weer een haven an". 
Maar er zijn wel andere schepen, 
In den zwaren storm vergaan. 
Moeder kan er wel om huilen, 
Wou hij toch maar huis toe gaan, 
Vader meent, je moet niet tobben, 
Zeeman zijn is heldenwerk, 
Jan hoort niet bij moeders pappot, 
Wie de zee bevaart, wordt sterk. 

De stem van binnen. 
(Slot). 

Marius, van plan Laurens het geheele zweven 
gevoerde gesprek mee te deelen, weifelde even. Hij,  
vond 't wreed over deze zaak te beginnen, nu Lau-
rens zoo hartstochtelijk angstig over moeder sprak. 

En toch, vader zei altijd: Oprechtheid boven al, 
hij moest Laurens waarschuwen, de postbeambte zou 
dit geval uitzoeken tot hij 't rechte wist. ;Hij kende 
den ouden v. d. Trouw. Als Laurens niet eerlijk aan 
de zegels kwam zou 't uitkomen. Marius voelde 
het aan den vastberaden blik van Van Dalert's oogen. 

Marius behoefde niet te beginnen. Uit de drukte 
van het Hogendompsplein, langs de stillere Leuve-
haven begon Laurens zijn biecht. Hij had de rente-
zegels weggenomen en Marius op 't ruilen afge 
stuurd. 0, hij kon 't niet verdragen moeders doe-
delijk .afgematte gezichtje aan te zien, terwijl hij 
zich een dief voelde. Laurens wist niet hoe hij alles 
weer in 't reine moest krijgen. Geld om Dirk te 
vergoeden bezat hij,  niet. 't Aan Dirk belijden, hij 
dorst niet. Aan den chef de bureau nog veel 
minder. 

Marius luisterde met een brok in zijn keel. „El-
lendig dat je geen vader hebt," beklaagde hij zacht. 
„Zie je m'n vader dacht wel, dat 't niet in orde 
was. M'n vader voelt alles zoo goed." 

Vader. 0, hoe miste Laurens in 'lezen bangen 
nacht zijn vader. Martins sprak precies reit wat hij 
nijpend miste diep in zijn hart. 

„Weet je wat," zei Marius opeens tot den ge-
bogen jongen, die schuldig en vol angst niet hem 
voortliep. „Je moet met mijn, vader praten. Dat 
moet je!" 

Als een opluchting viel .dat woord in Laurens' 
hulp zoekend hart. Met Marius zijn vader praten. 
Dien ernstigen stillen man, tegen wier hij opzag. 

„'Ik Zou 't ook aan mijnheer Dirk zeggen," raadde 
Marius aan. 

,Neen,, dat durf fit niet. Maar je vader, dat is 
wat anders." 

zal hem dadelijk opbellen," beloofde Marius 
ijverig. „Dat doe 'k zoo vaak. Vragen of 't goed is, 
dot je vantavand komt. Vader is al om vijf uur 
thuis!" 

Al om vijf uur. Nog een langen, bangen dag. Met 
de nu argwanende oogen van Dirk om hem heen. 

Neen, hij Idin 't niet uithouden in 't kantoor.  

Laurens zou vrij vragen vandaag. Om telkens weer 
naai' moeder te gaan. Zus mocht bij, moeders bed 
blijven zitten. Doorlloopend bezoek had moeder. Hij 
kon ook komen wanneer hij wilde,  

De stem van binnen sprak al luider en luider in 
Laurens' hart. Hij voelde tegen God en Dirk en 
zijn moeder en Marius gezondigd te hebben. 

„Kom Vanavond gerust naar ons toe," spoorde 
Marius Laurens nog aan hij 't afscheid nemen. 
„Vader zal heusch alles 'door je in orde maken. 
Weet je wat je doet. Gaan jullie allebei even naar 
mijn moeder toe. Je kunt toch niet den heden 
dag voor je moeders bed blijven zitten." 

Laurens schudde mistroostig het hoofd. Neen, 
dat durfde hij niet. 

Maar zijn klein, dapper zusje durfde wel. 
Den ganschen morgen mochten zij tweeën bij moe-

der blijven, doch tin de etensuren moesten zij weg. 
0, hoe heerlijk dat moeder hen hoorde, telkens een 
lief woordje zei. En de zuster verzekerde, dat moe-
der binnen veertien dagen weer beter zou zijn. 

's Middags zochten Laurens en zijn zusje Marius' 
moeder op.. Vader had moeder alles verteld en in 
het warme moederhart was ook plaats voor de twee 
eenzame, verdrietige, altijd nog angstige menschen-
kinderen. 

's Avonds alleen in de voorkaarter erkende Lau-
rens met bevende stem zijn diefstal en ook de ge-
meene poging om Marius er in te laten loepen. 

De vader keek heel ernstig. „Jongen," zei hij 
langzaam, „indien Wij gezondigd hebben, wij heb-
ben een voorspraak hij den Vader, Jezus Christus 
den Rechtvaardige. Je moet je kwaad belijden. 
Voor Dirk ook " De stem van dien oudere beef- 
de. ,,Ook voor den postbeambte. Je voelt toch wel, 
dat hij Marius voor den schuldige houdt?" 

Laurens knikte. Hij voelde 't nu scherp. 
„Kom dan, jongenlief, laat ons nu naar het zie-

itenlhuis gaan, dan wandelen wij samen eerst naar 
Dirk. Wie Zijn zonden !belijdt en laat, die zal barm-
hartigheid verlenijlgen." 

Laurens luisterde naar den goeden raad van den 
man, die het zoio heel goed met hem meende. 

Het bleek een moeilijke belijdenis te zijn, maar 
't ging, het ging, omdat Laurens luisterde naar de 
stem des !Heerlen in ,zijn jonge hart. 

Vreugdetranen rolden den grijzen Dirk over de 
wangen terwijl Laurens sprak. 

„0 jongen, ik ben ZOO blij, voor jou en voor mij," 
stamelde hij. „God heeft mijn gebeden gehoord' en 
't is weer duidelijk dat Bij  alle dingen in het licht 
doet komen" 

Die week werd een keerpunt in het leven van 
Laurens. God spaardle zijn lieve moeder. Enen 
dag sterkte Zij iets aan en haar kinderen vonden 
zoraveel liefde bij den ouden Dirk en de ouders van 
Miantue. De jongens sloten warme vriendschap en 
Laurens' musje voelde zich geheel thuis in het ar- 
dure igezin. 

Laurens leerde luisteren naar de stem van Gods 
Woord en naar de stern van zijn geweten. 

Op den dag van moeders thuiskomst liep de ge-
nezen zieke trusschern twee gelukkige kinderen in, 
rijk in de vriendschap van menschen, elite zij voor 
haar ziekte ternauwernood kende. Zij vond het 
heerlijk dat Laurens een vriend en haar dochtertje 
eene vriendinegevonden had. Samen las het drietal 
's avonds in Gods heilig Woord: „De Heere aan-
schouwt ruit dein hemel alle inensehenlkindere.n. Hij• 
weegt ieders hart". 

Nooit kon Laurens het doosje met rentezegels 
aankijken, zondleir dat hij zich het gebeurde her-
innerdle. Zijn hart ging niet warme dankhataaateid 
uit naar Dirk, die welf het verlies der rentezegels 
vergoedde. 

„Wanneer ik het hem ooit betalen kan, dan geef 
ik het hem weer," nam Laurens zich zelf voor. 

Hij 'zou zijn best blijven doen, zich zelf trachten 
op te weoken, om eens het brood voor moeder te 
kunnen verdienen 

Dat hij dit .doen kon, dat Laurens in volle eee 
bleef bij Zijn chef de bureau, de jongen voelde het 
zuiver en helder, dankte hij aan de vergevensge-
zindheid van den ouden heer. Bovenal aan den 
Heere, Wien te dienen Laurens tot lust geworden 
was. 

De veer van Eénoog. 
Naverteld door ALETTA 11006. 

In zijn deken igiewikkeld, met de knieën in de 
hoogte, zat het oude Indiaansche opperhoofd in 
zijn tent. Op eerbiedigen afstand zaten twee zen-
dingszusteas en van tijd tot tijd sprak de Indiaan 
tot haar door middel van zijn tolk, die naast hem  

stond. Langzaam en plechtig deed .hij 't en telkens 
met coustpoomen. 

„Hij vraagt mij," zei de tolk, oof de God der 
blanken ooit een Indiaan geholpen heeft?" 

„En wat hebt ge hem geantwoord?" vroeg eer. 
der zendingszusters 

eIlo zei hem, dat de God der blanken mij :geholpen 
heeft. lie vertelde hem van uw school en dat het 
voor zijn zonen en dochters goed zou zijn, als hij' 
ze er heen zond, maar hij: gelooft het niet. Hij zegt, 
dat zijn doicihtreas nu groot -genoeg zijn om te 
wedren, en zijn -zonen kunnen beter dan de blanken 
ja:een, visschen en vallen zotten. Wat -zouden ze 
dal nog meer kunnen loeren?" 

135et oude opperhoofd had oplettend toegeluisterd, 
toen wijn talk zijn woorden overbracht. Opeens 
wendde hij zich tot een jonge „squaw" (Indiaansche 
vrouw), die nieruiwsgieng door een reet van de tent 
gluurde. Blijkbaar gaf hij haar een bevel, want 
haastig verdween zij,. 

Die zeindingazusters keken eerst elkaar en toen 
den tolk wagend aan. Hij begreep haar blik en zei: 
„Iet opperhoofd laat -zijn jongsten zoon halen. De 

a-pofte Geest .beimint dien niet.. Hij heeft maar één 
oog." 

„Ome God heeft de armen, zwakken en blinden 
lief. Geef hem ons mee naar de school en het 
opperhoofd zal ondervinden dat onze God zelfs in 
de zwaksten iets goeds werkt." 

De tolk vertaalde deze woorden voor 't opper-
hootfd! en toen dadelijk daarop de knaap werd bin-
nen gehucht, zei het epperhoofd: ollier is mijn 
zoon. Ge kunt het zien, dat de Groote Geest hem 
niet welgezind ier en zijn aangezicht van hem heeft 
afgewend, want zijn eene oog is blind. Hij kan niet 
jagen. Nooit kan hiji -opperhoofd worden. Nooit zal 
een veer zijn krijgsrentes sieren, want hij kan die 
niet verdienen. Als een ,,squaw" moet hij leven, het 
wildbraad, dat anderen gejaagd hebben zal hij- klaar 
maken en veldarbeid doen, dat slechts kan hij. Als 
uw God 'hem helpt om meer te doen, dan zal ik 
uw woorden geldoven. — Ga, Eénoeg en leer wat 
deze je leeren willen en wanneer je eenmaal iets 
gedaan hebt, dat een veer waard is, dan zal ik 't 
geloer-van, .dat hun God je liefheeft". 

(Wordt vervolgd). 

E4.  ONS STERCLUBJE lia*A  

Al verscheidene oplossingen ontving ik van de 
raadsels, sommige zelfs op rijm. 

Ik herinner mijn jonge lezers nog eens, dat brie-
ven kunnen worden ingezonden tot uiterlijk 

25 October. 
Droomstertje vraagt waarom ik koningin Esther 

eene onsympathieke vrouw vind, baar zuster is het 
hierin niet met mij eens. 

Wel, dat wil ik heel graag eens uitleggen. 
Ik vind koningin Esther een vrouw zonder hart. 

Zij staat dadelijk klaar als Jodin om met den heiden-
schen koning te trouwen, al heeft de vrome Mordechai 
haar ook in de vreeze des Heeren opgevoed. Zij vliegt 
de Joden niet dadelijk ter hulp als zij bedreigd wor-
den. Eerst moest Mordechai haar waarschuwen: denk 
maar dat je zelf ook omkomen zult bij den Joden-
moord, eer zij iets doen wilde. Natuurlijk hoopte zij 
gespaard te blijven. 

Dan, is zij leelijk wraakzuchtig. Dat de booze 
Haman zijn straf krijgt is billijk, maar 't is onvrou-
welijk om zoo bloedgierig te zijn, ook al de zonen 
van Haman te laten hangen en bovendien de Joden 
nog weer eens een vollen dag te laten moorden. 

Esther is listig en Esther is moedig. Dat is al goeds 
wat er van haar gezegd kan worden. 

Dat zij schoon was, was haar deugd niet. Die schoon-
heid kreeg zij van God en Esthers voorbeeld leert 
ons dat je heele mooie menschen kunt hebben met 
heele leelijke, koude, wraakgierige harten. 

Foto-Atelier NIESTADT 
OUDE BINNENWEG 54, tegenover DE ZON 

ROTTERDAM  
1111111111111,111111111111. 

PRIJSVERLAGING! 
= 3 BRIEFKAARTEN (bruin) f 1  — 

6 a . . - 1.75 
3 BRIEFKAARTEN (schets) . . . f 1.50 
6 , . . - 2.50 

111111111 11111111 bk: 

rens
StrikeOut



Duitschlan,d: „Ik geef het op!" 
Poincaré: „Moei, en nou betalen!" 
Dauitschlancl: „Betalen? Denk je dan dat ik het 

lijdelijk verzet zou hebben opgegeven als ik nog 
geld over had?" 

DE KOSTEN VAN DE OVERWINNING. 

Jack Dempsey 
kreeg 100.000, omdat 
hij 3 minuten en 57 se-
conden gevochten had 
met  

Louis Firpo, 
die 32.400 kreeg; 
maar  

Wullwm, Harmsen en Harm Wullemsen 
kregen 14 dagen gevangenisstraf omdat ze 20 
minuten gevochten hadden. 

(London Opinion). (Punch.) 

476 DE STER an 

Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 

Vittoria. Colonna. 
Een levensgeschiedenis uit den tijd der 
fleog-Renaissance. 
BOOR N. HERBERT. 
Vertaald uit het Duitach door J. H. KUYPER. 

42) 
(Slot). 

De gedachte aan den dood hield Michel Angelo 
zijn geheele leven bezig. 

Halverwege de trarp in zijn woning was de dood 
ais een maaier met de zeis op den muur geschilderd. 

Boven deze schildering stond: 

Gij, die u aan de wereld overgeeft, hoort, wat ik zeg: 
Voor lichaam en ziel, die gij haar bracht ten offer, 
Geeft zij u eens de zwarte doodkist, die ik draag. 

Poo dikwijls hij dit Memento Mori voorbij kwam, 
stond hij stil en dacht na. 

„Hem wacht daarboven het gelukkigste lot, die 
van de geboorte af den kortsten weg neemt," schreef 
hij reeds in zijn jonge jaren. 

Zijn oude slapeloosheid en troostelooze gemoeds-
stemming lowel•de hem steeds heftiger. De smart 
over wat niet gedaan of onvoltooid was gebleven, 
werd tot wroeging en nam overdreven ziekelijke af-
metingen aan. 

Des werelds ijdelheden hebben mij den .tijd geroofd, 
Dien mij was geschonken om aan God te denken. 
Niet •alleen heb ik uwe genadegaven vergeten, 
Maar ik heb ze misbruikt om tegen U te zondigen. 

ffn het midden van Februari van het jaar 1564 
waren de straten van Rome in een vochtig-kouden 
mist gehuld, een fijne motregen scheen overal door 
te dringen. 

Michel Angelo besteeg langzaam en gebogen de 
hoogte van de Pincio, en trad de kerk van San 
Silvestro binnen. 

,E15ij bad gedurende eenige °ogenblikken, maar ook 
daar vond hij geen rast. 

mij stond stil op een plek, waar hij dikwijls met 
Vittoria gerust had en hij trachtte een blik op de 
stad te krijgen. Maar er was niets te zien dan een 
golvende zee van nevel en mist. 

Zoo was liet ook in zijn binnenste, de gedachten 
waren niet meer aan zijn wil onderworpen, en 
woelden in verwarden chaos dooreen. 

(ude, verbleekte beelden uit zijn rijk en bewogen 
leven, halfvergeten jeugdperiodes doken weer in 
frissche kleuren voor hem op. 

Soms zag hij weer voor zich het reusachtige 
marmerbloki, rwaartnit hij zijn eerste groote stand-
beeld had gehouwen, den Ida... kulas voor het paleis 
der Strozzi's in Florence, en dan hoorde hij heel 
duidelijk het scherpe geluid van den heitel in het 
marmer en zag hij de zilverwitte stukken op den 
grond opspringen. 

Of hij bevond zich weer in ballingschap in Bo-
logna, in het huis van Aldobrandi, waarheen hij 
gevlucht was na de rerdrij'ving der Medici uit 
Florence. 

Daar had hij, avond aan avond gezeten aan het 
ziekbed van meester Gian Francesco en hein voae-
gelezen uit de Divisa Comtmedia van Dantè, of uit 
de Sonetten van Petrarca, soms ook uit Homerus,  
en Virgillus. Daar had hij veel geleerd crit zijn ken-
nis verdiept en zijn blik verruimd in de grootheid 
van het verleden. 

In dien tijd had hij. in Bologna zijn kaarsdra-
gende engel gemaakt voor de graftombe van den 
Heiligen Dominions. Hierdoor had hij zoo zeer de  

haat en en nij van e kunstenaars aldaar opgewekt, 
dat hij bij nacht en ontij uit de stad haal moeten 
vluchten. 

Toen had de mist hem ook nat gemaakt evenai:  

thans. Alleen was hij toen nier zoo beenkoud ge-
worden als nu. 

Hij spoedde zich huiswaarts, bevend over al zijn 
leden en met een gevoel van ziek-zijn. Thuisge-
komen maakte hij zelf gaar aan in de schounv en 
zat tot diep in den nacht voor de opflikkerende 
vlammen. 

Den volgenden morgen vonden zijn vrienden op 
een tafel bij zijn leunstoel een teekening, die inij 
halfdroomend ontworpen had: 

Op eenzame weg gaat een grijze vrouw. Viíe,r 
haar uit dan grond steekt de hand van een geraamte 
op die haar een zandlooper voorhoudt. 

Michel Angelo kon niet meer opstaan. 
Het nnursverk was bijna afgeloopen. Zijn oor 

tuurde onafgebroken door de geopende poort dez 
doods naar de eindelooze ruimten der eeuwigheid. 

„Breng mijn lichaam naar Florence!" luidden 
zijne laatste woorden. 
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dB DE STElt 487 

Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna 
gres voort. 

De veer van Eénoog. 
Naverteld door ALETTA 11000. 

(Slot). 

De [kleine E•énoog had niet veel tijd nodig om zich 
voor de reis klaar te maken. Een koffer had hij 
ziet te pakken. Wiel was zijn leesen wokje met 
'eanje er aan, niet heel schoon!, maar het was niet 
•:apot en warm en gemakkelijk. Kousen en schoenen 
ehearden niet bij zijn toilet. Hij vond het zelfs 
ziet Doodlig zijn gezicht te wasschen, al was dit 
riet overibioclig geweest. Hij zei z'n vader en moeder 
te zusters goeden dag (zijn broers waren op de 
Alt) en toen besteeg hij zijn pony, dien zijn zus-

'er gevangen en gezadeld had en reed weg met de 
sndingseustars en den talk. 

En hoe vond hij,  't op school? Had hij geen 
:eimwee? Niemiand wist het. Hij was een. stil, in 
zichzelf gekeerd ventje. In zijn werflo was hij plicht-
nuttig. 

Op zekeren :dag bracht een voorbijrijdende voer-
:ren een groote kist mee, die op het naastbijzijnde 
1ation was aangekomen.. Toen diie kist werd uit-
.epailot, verdeongen al de Indiaantjes zich er nieuws-
ierig omheen. • Ieder wou wat hebben en ze trok-
Sin elkaar de dingen uit de handen. 

sNee, nee," zei de zendingszuster, „ieder krijgt 
wat. Maar eenst anoet er voor gewerkt en 't moet 
endfond woeden. Samen zullen we alles eerst be• 

kijken, wat de kinderen in Europa voor de Inch-
tentjes gestuurd hebben. ,Ieder mag dan wat uit 
nekeen en dan zullen we overleggen hoe 't verdiend 
:an woeden en we leggen 't clan weg, tot het rwerk 
.:laar is." 

Kleini-Eiénocg had wat opzij gestaan, terwijl de 
mieren zich om de kilst verde-longen en niet elkaar 
Midden. Maar net kwam hij er ook bij en lei z'n 
hand op een gedraigen jasje, dat de anderen opzij 
helden gelegd], omdat het veeoor hen toch te klein 
;das. Vragend keelkt hij de zuster aan en zij knikte 
hem toe. „Ja, Eenoog, dat mag je hebben. Ga in den 
tuin en als je al 't ~cl er uit hebt gewied, dan 
's 't jasje van jou." Ze legde heb, zoo saanigevouwen, 
opzij bijt de andere dingen, diie al gekozen waren. 

Wat werkte Eenototg am hard in den.  tuin! Hij 
vermoedde niet, dat die jongen, die het jasje gege-
ven had, graag zijn allerbeste pak had willen geven 
voor moto's' leeren mokje met franje als Eenoog droeg. 
Eet jasje van blauwe wollen stof met glimmende 
'opeens knoopten leek Eénoog een prachtstuk. En 
dus: hij] wiedde en wiedde! Went de tuin was heel
root. 
Na twee dagen kwam hij bij de zuster. Warm en 

vuil rag hijI er uit. „Eo ben klaar", zei bijl, „klaar 
voor "t jasje". 
„Best M'n jongen, maar eerst moet je je wesschen. 

De jongen, 'die 't jasje gestuurd heeft, moet wiel 
heel netjes zijn geweest, want ier zit geen één vlek 
op. Als je 't zoo netjes wil honden, dan moet je je 
dikwijls wrassehen" 

Eenoog had nooit goed; kunnen begrijpen, waar 
d dat wasschen voor nodig was. Maar dit begreep 
hij. Hiji liep gauw heen en kwam daarna schoon 
terug. Hij streek eens over het opgevouwen klea-
lingstuk. Toen nam hij 't uit elkaar en tot zijn 
verbazing viel er een muts uit van dezelfde blauwe 
sollen stof. 

Met eten kreet van vearukking zette hij die muts 
op, maar meteen nam hij die weer af. 

„Wat zal ik doen om die te' verdienen?" viroeg.hij. 
„Die heb je al verdiend, want je hebt het onkruid 

se in de hoekjes gewied, waar 't zoo licht vergeten 
wordt. De jongen, die jas en muts gestuurd heeft, 
vond ook zeker, dat die bij elkaar hoorden." 

Eer/wieg zette de muts weer op en holde naar bui-
ten om aan de anderen te laten Zien, wat hij ge-
kregen had. Hij liep hard en onbesuisd van blijd- 
schap en  't volgend oog•enblik lag hij op den 
grond! 

De zendingszuster was verrast. Nooit had zij ge-
dacht dat, de bedaarde Eenoog zoo levendig kon 
wezen. Ze bleef voor 't raam staan kijken, wat hij 

verder doen zone 
Hij stond op en de opgewonden uitdrukking van 

zijn gezicht was weg. Hij raapte iets op uit het 
gras en toen voelde hij in zijn zakken. De andere 
jongens drongen zich om hem heen en de zuster 
hoorde luide en opgewonden uitroepen. Zij ging den 

• tuin in, om te zien wat er was. 

Daar zat Eenoog in 't gras. Zijn handen omklem-
den krampachtig 't een of ander en de jongens dron-
gen om hem heen en eischten hun aandeel ervan. 

„Wat heb je gevonden, Eénoog?" vroeg de zuster. 
Aarzelend opende de kleine Indiaan zijn hand en 

vijf ,groote, bonte, glazen knikkers glinsterden in 't 
zonlicht. ,,Ze zijn van mij," schreeuwde hij, „ze Wa-
ren in mijn jas en ze zijn voor mij en niet voor de 
andere jongens." 

Ja," stemde de zuster toe, „de jongen, die het 
jasje gesteurd heeft, vond zeker, dat de knikkers 
er bij hoorden. Maar je kunt er samen mee spelen, 
ga mee, dan zal ik 't jullie wijzen."' 

Heel precies hoe je knikkert, 'wist zij zelf niet 
en zij dacht: had ik er toch maar op gelet, toen 
mijn broertjes vroeger knildeerden. Zij legde vier 
knikkers op een rij en wees den jongens, hoe je 
met den vijfde de andere mikken kon, tot die alle 
vier uit de rij wareen. En toen maakte. zij -een 
kuiltje in den grond en deed hun voor, hoe je op 
'n afstand de knikkers er in molt of gooit. Dat 
vonden ze Mooie spelletjes. 

Eerst vond Eenoog het niet prettig, dat een 
andere jongen zijn knikker in de hand hield of dat 
er een riep: „Ik heb er een gewonnen", maar toen 
hij na 't spelen de vijf stuks weer in zijn hand 
voelde, was hij gerust en wou hij later de spelletjes 
wel weer doen. Eerst was hij geen goede speler, om-
dat hij met zijn ééne oog niet goed snikken kon, 
maar dit spoorde been juist aan, zich te oefenen en 
ten slotte kon hij 't neg beter dan de anderen. 

Het begon koud te worden en in 't zendingshuis 
werd al over Kerstmis gesproken. Dat vonden de 
Indiaantjes heerlijk, want zij evengoed als blanke 
kinderen, verheugden zich op dit heerlijke feest. 
Maar zij dachten niet alleen aan zichzelf en aan 
eigen genot. De zendingszusters hadden hun ver-
teld, dat .W5 men op Kerstmis blij en dankbaar is, 
omdat die Heiland op aarde kwam, men dan ook 
graag anderen blij en (gelukkig maakt. En dat, als 
wie aan anderen wat geven om Jezus' wil, de Heiland 
het wil 'aanzien alsof het Hem gegeven ware. 

Toen werd er besloten, dat er een kist vol Kerst-
geschenken gestuurd zou werden aan Indiaansche 
kinderen aan den anderen kant der bergen, bij wie 
geen zendeling of zendingszuster woonde. Elk meis-
je en iedere jongen van de school zocht ijverig naar 
iets om te geven en mocht het dan zelf in de kist 
pakken. 

„Wat mom ik geven?" vroeg Eenoog. 
„Iets wat je zelf 't mooist vindt," antwoordde de 

zuster, „dat heb je immers oviel voor den Heiland 
over?" 

s't Mooist?" — Eenoog wist wel wat het was. 
. „De zal een van m'n knikkers geven," zei hij 

zachtjes tot Zichzelf. En dien dag gebruikte hij: zijn 
vrijen tijd om die allexmooiste uit te zoeken en die 
helder en glimmend te wrijven. Hij vond 't wel 
jammer, dat van dezen 'juist een scherfje af Noes, 
maar, dacht bij: „de :Heiland weet wel, dat ik dezen 
toch 't mooiste vind." Toen de knikker helder en 
glimmend was, Wikkelde hij dien in een stukje zijden-
vloeipapier, dat ook tot zijn „schatten" behoorde en 
bracht het aan de zuster. 

„Dat is de mooiste, die ik heb," zei bij. 
„Dan heb je een goed geschenk gegeven, Eénoog," 

was 't antwoord, ,daar zal de Heiland blij om zijn." 
Den volgenden dag stond hij lang en nadenkend te 

kijken naar de vier knikkers die in zijn hand lagen. 
,Verlangen de knikkers naar hun broertje?" vroeg 

de,  'zuster. 
„Nee, zuster," zei Eénoog, ,,ik bedecht me dat de 

jongen, die 'm krijgt, met één niet spelen kan en 
nu zoek ik 'op één na de mooiste uit, om 'hem dien 
ook te geven. Dan kan hij met den,  een op den ander 
nikken." 

Weer ging hij aan 't schoonmaken en poetsen, 
en daar hij geen vloeipapier meer had, bracht hij 
'm op z'n vlakke hand. En weer zei de zuster: 
„Dat is een goed geschenk, Eénoog, daar zal de 
Heiland blij. om zijn." 

Den volgenden en daarop volgenden en derden, 
dag bracht Eenoog den eenen knikker na den an-
deren veer de kist met Kerstigeschenken. 

Die andere jongen moest net zoo blij wonden als 
hij 't geweest was, vond hij.. En met minder dan 
wijf kon je toch 'niet mooi spelen. En toen hij zoo 
dien laatsten had weggegeven, trok hij zijn muts 
over de oeren en liep blij den tuin in, terwijl de 
zuster hem in de heldere winterlucht hoorde roe-
pen: „Ik heb den Heiland 't allermooiste gegeven, 
dat ik had en 'Hij is er blij over." 
. Men dag kwam zijn vader naar de zendings-
school gereden om zijn zoontje te bezoeken. Alle  

kinderen waren op dat °ogenblik in 't school-
Inkleeit en toen het opperhoofd binnen kwam, stond 
Eenoog juist voor de zendingszuster.  „Wat be-
duidt dat?" vroeg hij toornig, „ik ben een machtig' 
opperhoofd en geen „squaw" zal mijn zoon be-
straffere al is 'hij Eenoog maart" 

De tolk haastte zich hem :gerust te stellen. 
„Lturister," zei deze

'
ede zenclingsruster spreekt." 

„fflénocg," zei de zuster, eals iemand van je 
volk iets groots heeft gedaan, waad men trots,ch op 
is, wat voor 'n eetneteeken geeft men hem dan?" 

,4Wij geven hem een veer en die mag hij' dan 
driegen," antwoordde Eenoog 'n beetje verwonderd. 

,,Daarom„'' wo ging de zendingszuster voort, 
',geven wijl je- vandaag deze veer. Je hebt iets 
gedaan, waar we trotseh cp zijn. Je hebt gegeven, 
wat je zdif 't allermooiste voedt. Niet verkocht 
heb je het, maar gegeven, omdat je den Heiland 
liefhebt en dat is 't grootste, wat 'n mensch doen 
kan." 

Zijt nam ,Eénoog z'n muts uit de hand en ver-
sierde die met een mooie, goud-bronzen haneveer. 

Vol trots hield Eenoog zijn muts een oogienblik 
tin de hand en bekeek die. Toen draaide hij zich 
om en liep op zijn vader toe. „Hier is ze  de 
veer!" riep hij'. „Weet u nog, dat u (gezegd hebt, 
dat als ik iets doe, waar ik 'n veer mee verdien, 
u dan zou 'gekorven, dat Jezus mij: lief heeft?" 

„Dit is maar kinderspel," bromde het oude 
opperhoofd. „Als je ooit een groote daad doet, die 
werkelijk een veer seaard is — dkt heb ik gezegd." 

„Maar de zuster zegt, dat het heusch een groote 
daad le," hield Eenoog vol. „0, vader, gelooft u 
toch, dat jezus.miji liefheeft" 

Wagend zag het opperhoofd den tolk aan. 
Ja," zei de tolk, „het lis waar, wat uw zoon zegt. 

Stel, dat van uw vijand, die zwakker is dan gij, 
den pony's tweggekepen zijn. Niet waar, dan zou 
't 'voor u heel gemakkelijk zijn die paarden te van-
gen en te houden?" 

Het cipperhoofd knikte. 
sskaar veel moeilijker zou 't zijn, om die paar-

den terug te brengen naar de tent van uw vijand. 
Dat zoal .eero heldendaad zijn. En zoo zeggen de 
blanken, dat niet nemen, matar geven iets groots is." 

„Als 't z66 lis," zei het, opperhoofd na eenig na-
denken, „dan zal ik mijn belofte houden. Eenoog, ik 
geloof nui, dat Jezus je liefheeft" 

eu ook, vader. Zeg u, dat or dat ook gelooft 
dat Jezus u liefheeft." 

Langzaam en treurig schudde de oude man het 
hoofd. „Neen," zei hij  mij kan Hij niet lief- 
hebben. Ik heb de paanden gestolen." 

Toen stond hij op, trok zijn deken over den schou-
der en ging heen. 

„Wat is er, Eénoog?" vroeg de zendingszuster, 
„waarom blijft je vader niet langer hier?" 

Haastig vertelde Eenoog de geschiedenis van de 
gestolen pony's en vroeg toen angstig: „En kan • 
Jezus mijn vader nu niet liefhebben?" 

„Als hij er spijt van heeft en de pony's aan zijn 
vijand teruggeeft, dan zal Jezus 't hein vergeven. 
Hij, heeft je vader toch lief." 

Als een pijl uit den boog vloog Eenoog de deur 
uit. De hooge gestalte te paard was al een heel 
eind weg. Zoo snel -  als zijn voeten hem maar dxa-
gen wilden, liep Eenoog zijn vader achterna. „Hij 
twill 't u verweven, vader!" riep hij„,alis u de pony's 
tenaggeerft! Hij heeft u toch lief!' 

Maar de man op 't paard keerde zich niet om en 
Eenoog wist sluis niet eens of zijn vader 't wel ge-
hoord had. 

Maar van dien dag af had Eenoog dagelijks of 
de Heiland het zijn vader in 't hart wou zeggen, 
dat Hij hem liefhad. 

En zoo'n gebed is Jezus welgevallig en wordt 
verhoord. 
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Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 

DE HOOGE .  POLITIEK. 

John Bull: „Neem me niet kwalijk, maar vliegen 
wie in een bepaalde richting?" 

Buldnvin: „Neen, we vliegen maar zoo'n beetje 
rond." 

(Punch). 

Moeder: „Kindje, je hebt 'grootmoeder nog niet 
goedendug gezegd." 

Kindje: „Goed, laat ze maart. even hier komen." 

(Punch.) 

Gelijk een hert schreeuwt. 
Een meisjesleven. 
Door JOHANNA BREEVOORT. 
1) 
I. Aafje en haar moeder. 

In onbarmhartig gegleed brandden de zonnestralen 
op de onafzienbare huizenrij. Tegen de ramen hier 
en daar een jalouzie om de hitte af te weren, voer 
de meesten hingen doeken, oude lappen of lorrige 
kleeden om de !afmattende warmte buiten te houden. 
Wat baatte het dn die kleine, rommelige vertrekken, 
waar het gas of het fornuis brandde om het mid-
dageten te bereiden, waar de huismoeders zich af-
sloofden met het sloopend vermoeiende werk van 
wasschen? 

Ook in het kleine keukentje van vrouw v. d. Mert 
drie hoog in de Fedjénoordstraat sloeg de heete witte 
damp uit de volle iwiaschkuip. Daar bukte zich 
een jong meisje, even achttien, over het kwalijk 
riekende goed en wreef het witte goed over de 
roode opgezwollen handen. 

„Meid, boen dan toch," kefte moeder, een dikke, 
zich traag voortbewegende WOUW van bijna zestig. 
,,;Je schiet adel op, all maar.  op je handen, haal er 
den borstel over.' 

Zij sukkelde naar de kast, schepte lijzig en lang-
zaam (koffieboontjes in het molentje, liet zich zak-
ken op een rafelende stoelmat en wilde koffie-
ancien. 

„'t Water kookt, moeder." Aaf draaide 't gas-
kraantje ietwat schuin. 

„Je ziet toch, dat 'k koffie maal. Laat 't water 
koken, anders lus ilk de koffie niet!" 

„Je bent wel op je 'paardje, anoedme" 
„Hkent er zoo'n pertale meid er is 'en. Jij' bent 

nijdig omdat jet wassehen mot." 
e0andat ik er niet tegen kan, moeder." 
erhooas jij 't ook doet, stekkie voor .stekkie in 

je handen." 
. „Alleen m'n blouses en m'n rokken en m'n onder-
Elfjes maar." 

"Jij met ai je kwikke en strikke. 'k Had er bij 
mijn moeder mee laai motte koanrae, die dunne blou-
sies mi dan hemde en (monkel met berduursel. 'k Had 
We mee elan motte hommel Weet je wat m'n groo-
moeder dee, toen ik voor 't eerst in m'n leve met 
'n kantje 'en m'n schortje an kwam?" 

,,0 ja, 'k weet het allang," viel het meisje ;wre-
velig in. ,,(Grootmoeder nam 't kantje tusachen duim 
en wijsvinger en scheurde het er vierlkant af. U 
hebt 't al honderdmaal verteld." 

„Zoo, ik was zeker zoo'n peettaal ding niet as jiji" 
beet moeder af. „Je haalt tenminste vroeger eerbied 
voer je ouwelui, dat is nou tegenswoordig ver te 
zoeken." 

De vrouwe laveerde langzaam onder dit gepraat 
tusschen de emmers en de tobben door, die in het 
kleine. keukentje 't loepen bijna onmogelijk maak-
ten, Zij schonk de paalgemalen koffie op, van den 
fijnen geur genietend, wiel daarna neer op een 
stoel en zei gemoedelijk, alsof ze spijt had van haar 
gemopper: „Non, kind, we gaan lekker 'n bakkie 
nemen." 

't Meisje lachte zacht tegen moeder. De oude sloof 
was werkelijk nog zoo kwaad niet, ze kon alleen zoo. 
loepen boommen over dit of dat. Moeder kon nooit 
begrijrpen, dat zij, Aaf, anders was dan de meisjes 
uit moeders jeugd. Je kon 't niet kwalijk nemen, 
nee hoor, maar tocht, ze kuchte niet van harte, 
heelleanaal niet, ze vond 't eng 't leven. Je werd 
maar voortgeduwd en heen en weer geschud, Waar-
naar je verlangde kwam nooit. Zij vond het in haar 
ouderlijk huis akelig, miserabel naar! -Daar stond 
je nu in zoo'n (gloeiend heete keuken boven dera 
weeën damp van dat warme sop. De hitte trilde door 
je heele lichaam. Daarnet zei ze nog: „Moeder, ik 
hen zoo heet, 't is of mijn, reuzel smelt." Was dat 
leven? 

Moeder spotte er mee: „Lekker, dan gaan we 
worst bakken." Flauwiteiten! Moeder hoefde niet 
te wasachen, die was te dik, kon niet bukken. Ze 
had er geen zin in ook. 

Het rammdllend geraas van een voorbijeijdenden 
trein over den dijk voor de ramen sloeg tegen de 
ruiten Eet glas winkelde, de grond dreunde. 

»Zeker een goederentrein," veronderstelde Aaf. 
Door het met lappen behangen venster kon ze 
niets zien. 

,,Zou Leen er op staan?" vroeg moeder. 
„Weet ik het? Heeft hij niet ,gezegd hoe laat hij 

thuis kwam eten?" 
„Niks gezegd," (fleemde moeder. Toen opeens riep 

ze verschrikt: „Kind, we bene vergete aardappels 
te schille. Nee maar hoe kom ik nou zoo? Elf uur 

mot ze nog halen. Twaalf wie staat vader voor 
je orgie." 

,'t Komt omdat u ze gisteravond niet geschild 
helpt, moeder. Ik zei 't nog op weeehdag vergeet je 
't wo licht." 

„Je zei 't omdat je gisteravond om tien (uur d'r 
nog elletjes adt wou. 'n Afspraakje met Henk, na-
tuurlijk. Maar ik zeg je, eer je met die jongen gaat 
sla ik je beene kapot!" 

Moeder' sprak dreigend niet pathos, doch Aaf hield 
alsof tij die felle woorden niet had gehoord Ze 
kon dfie lederen dag vernemen. Moeders mond lag 
altijd vol van: beene kapot slaan! Met de ;matteldop-
per geve, enz., enz. Doch ze deed niks. 'n Groote 
mond had ze. 'n 'Bekte Rotterdamsche slaschotel. 
Verder goed als 'n kalf. 

Aaf dronk bedaard haar kopje leeg, veegde op-
staande haar rood-verhitte voorhoofd en hals en 
nek af. De zakdoek kreeg natte plekken. 

„Kijk ik 's transpireeren, moeder." 
„Weer zoo's stadhuiswoord, sinds je op de avond-

school heb gegaan kan je wel juffrouw weze. Ver-
heel je maar niks, kind." 

Moeder nam de aardappelbak en sjokte naar be-
neden. Aaf bleef achter in het smoorheete dampige 
keukentje. 

elle, nou eens frisoh de raam en de deur tegen 
mekaar open zetten," praatte Aaf hardop. „Moeder 
wil geen tocht. Je zou sterven van deehitte. 't Meisje 
haalde 't gordijn op, schoof 't raam Omhoog, kierde 
de keukendeur wijd open- 'n Flinke luchtstroom trok  

door het vertrek, verkoelde het brandende gezieliti,  
waaromheen de haren vastplektere nattig en uit 
krul, streek langs het tengere figuurtje, te slank 
door de weinige kiemen die vochtig kleefden a 
het mooie bovenlichaam. Een nauw rokje stel 
am de dunne beenen. 

Weer bukte het meisje over de dampende kul 
Nu vlug dat dunne goedje er uit w.o.&  hen, Moed 
ergerde zich altijd aan. die fijne kleeren. Ze w 
eenmaal niet andere, 'verdiende 't zelve als ze D 
derdags en Vrijdags uit werken ging. Dat neb.' 

.soepele batist voelde zoo heerlijk aan, en in 
mobiel modelnetjes kwam je figuurtje zoo goed e 
In die Ildleeren verbeeldde je je iemand anders 
zijn. 'Elven richtte zij zich op en keek in het 
barsten spiegeltje boven het brandende gassi 
waarop 't waschwater stond te suizen. Dadel' 
wendde Aaf zich weer af. Nee, ze leek nu heelal' 
niet mooi. Net  een kreeftenkop. Als Henk haar. 
zag, me hij niet zeggen wat ie eiken avond 'her 
de, dat .zij zoo'n mooi, fijn bekje had. Zij hield h 
maal niet van Henk, ze vond hem veel te grof en 
lomp, maar hij vleide haar altijd, verzon zulke 
waardjes, dat je niet begrijpen kon, hoe wol gr 
kerel die allemaal bij elkaar kreeg. 

Och. wlanneer hij altijd zoo lief en teer bl 
,g,eloofde ziji SOMS, dat zij op eind van hem 
leeren houden Nu kon ze hem nog niet liefheb 
integendeel, meest stootte heel zijn leven en bes 
haar af. 

Heel haar leven wachtte het meisje naar ' 
moois, iets fijns en nimmer kwam er iets won 
heers, iets van al 't heerlijke waarnaar zij verlate 
waarvan zij droomde. Zou nu heusch het leven dat 
leidde en moeder en vader en el de broers en H 
en de buren het leven zijn? Armoe, narigheid, s' 
wen in hitte en kou? Zij weigerde het te gelee 
Beleefden zij' met hun allen ooit echt geluk? 
iets feestelijks dat je omhoog hief, naar boven, 
den tredmolen van dit plátvloersch bestaan; in 
licht! 

0, die klacht, die nooit tot anst te bre 
'klacht, diep binnen in je. Die Hlenk allerminst 
greep. Nooit begrijpen zou. Moeder evenmin. 

Even hield het meisje heel haar lichaam stil. 
die vragende pogen lag de bede om oplossing 
al die ondoorgrondelijke raadsels om je. 

Plots schokte zij op. Zij hoorde moeders 1 
zamen tred op de trap.. 

Nu niet treuzelen, anders begon moeder we 
(Wordt vervol 
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DE STER 499 

Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna 
Tree voort. 

Máér 'n prinsje! 
Naverteld door ALETTA HOOG. 

't Is 24 December. 
We zijn niet in Holland, maar in een land, heel 

ver hier vandaan, dicht bij Japan. Korea, heet dat 
›chiereiland, en de hoofdstad heet Seoel. 

De anders zoo grauwe, oude huizen van Seoel zien 
nu blinkend 'wit van de versch gevallen sneeuw, die 
linstert in 't zonlicht. 

Wie 't niet prettig vindt, dat er sneeuw ligt, 
dat is het prinsje daar, in het keizerlijk slot. Want 
nu kan hij( niet zooals anders naar buiten: niet 
kopen op den lagen breeeden muur, die het paleis 
omgeeft. Ze hebben hem gezegd, dat zijn groen-Zij-
den pakje en zijn zijden schoenen vuil en nat zouden 
worden, als hij naar buiten ging. „Ze" — dat is 
zijn lijfwacht, .die altijd om en bij hem moet zijn 
en die bestaat ;uit drie officieren en drie hofdames. 

Vervelend! Wat 'geef je er om of je goed bederft, 
als je een jongen van negen jaar -bent! Maar ze 
zoggen nog eens, dat het heusch niet kan, omdat 
hij een prinsje is. 

Er is een tijd geweest, dat hij. wel vrij 't paleis 
uit mocht en de smalle straat oversteken naar de 
huizen aan den overkant. In Korea staan de huizen 
meest twee aan twee en ze zijn door een Steenen 
muur omgeven, om ze af te scheiden van de straat, 
waar zooveel bedelaars en honden rondhopen. De 
heel arme huizen hebben enkel maar een hek. 
't Liefst ging .het prinsje dan naar 't huis, waar 

een' Amerikaansche zendeling woonde. Die had een 
zoontje van zijn leeftijd. Die had een heerlijk leven, 
vond ons prinsje, want die mocht vrij buiten spelen 
en zich vuil maken. Miaar sinds er vreemd volk in 
de stad is, mag het 'prinsje niet meer de straat over-
steken: hij. mag enkel .op de muren wandelen en 
de groote slotpoort blijft gesloten. 

„Was ik maar keizer, dan kon ik doen wat ik 
wou!" zucht hij. Niet, dat hij zijn. vader, den keizer, 
dood wenscht — o nee, daar denkt hij niet aan! 
Hij, zegt het enkel maar, omdat hij' zich zoo ontzet-
tend verveelt en zoo- heel erg verlangt naar eens 
wat anders. 

Hij,  gaat naar buiten, op de groote veranda. 
Tegenover het paleis staat op een hoogte een 

stomen huis. „Ewa Haktang" staat er op en dat 
hateekent: „Meisjesschool". Het is 'n zendingsschool 
waar ;ai honderden meisjes van Korea den Heiland 
hebben leeren kennen. In de verte ziet men den 
hopgen. berg San, welks 'sneeuvalbedekte top helder-
wit afsteekt tegen de blauwe lucht. 

Maar het is niet daarnaar, dat het prinsje kijkt. 
Rij: ziet naar den rechtschen kant, waar 't huis 
staat van ''t (gelukkige zendelingszoontje. 

Een der officieren legt de hand op zijn schouder 
en zegt, dat bet koud is buiten. Het prinsje kijkt 
hem verstoord aan en zegt: „Ga dan naar binnen, 
als je 't koud hebt." :Haastig vlecht hij zijn haar, 
dat dos is gegaan, weer in een langen vlecht en 
bindt er onderaan het bandje weer om. Dan loopt 
hij naar den steenen muur, veegt er de sneeuw wat 
af en kijkt naar de meisjesschool. 

Daar- staat hij een heele poos. De lijfgarde 'kijkt 
hoos Als hij hun jongen was, dan zou 't anders met 
hem gaan, maar nu hij de prins van Korea is, nu 
kunnen ze enkel maar brommen en dat niet eens al 
te hard, want als dit „Zijn jonge Majesteit" mis-
haagde, kon 't hun niet alleen hun betrekking maar 
ook hun hoofd kosten. 

Maar 't prinsje let op 't oogenblik volstrekt niet 
op zijn lijfgarde. Zijn gedachten zijn met heel iets 
anders bezig. 

„Hoe was 't ook weer?" mompelt hij, „de zende-
lingszoon vertelde me eens van een „Jea-su 
laai", maar wat was dat ook weer? 't Was 'n dag 
zoowat om dezen tijd van 't jaar en 't was 'n feest-
dag voor al die Jezus-menschen en voor de kinderen 
van de JeeusJkerk was 't een bizonder prettige dag. 
Ik ben -toch 'n prins, waarom kan ik ook niet eens 
zoo'n prettigen dag hebben?" 

De kou van den steenen muur, waar hij met de 
armen op leunde, begon blij nu te voelen — het 
ontevreden gepraat van zijn lijfgarde stoorde hem in 
zijn overpeinzing en dreef hem tot handelen. 

,,(Houdt je stil!"' riep hij op bevelenden toon. 
„Hoor 'eens: ik wil met de ,,Poe-Pen" (dame) daar-
boven •spreken. Roep den poortwachter, die altijd 
de rondte doet op den muur om de school heen." 

Dit zei hij tot den diksten officier, die de luidste 
stem had. 

"Yebo! Yebo!" (Hallo! Hallo!) klonk het onmid- 
dellijk. De poortwachter keek op en  werd bijna 
stijf van schrik, toen hij het „keizerlijk gezel-
schap" zag. 

„Nay, nay!" (ja, ja) antwoordde hij en stond 
het volgend oogen,blik op den keizeriijken muur en 
zag vragend en angstig den prins en zijn gevolg aan. 

„Poortwachter," sprak de prins haastig, „ga en 
roep je meesteres, de vreemde dame." 

„Ja, ja, ik ga t.1, ruwe Majesteit." 
Revend liep hij weg en het klapperen van zijn 

houten schoenen klonk over den hard beVeoren weg. 
De lijfgarde kreeg 't nu toch wel wat benauwd. 

De oudste ;hofdame stelde den prins een prettige 
bezigheid in huis voor, en zei, dat het buiten heusch 
te koud was. Maar hij legde haar 't zwijgen op en 
toen zij opnieuw: begon, zei hij,: „Verveel me nu niet 
langer — ik heb 't niet koud met al die wollen 
klieeren aan." 

Daar kwam de zendingszuster, 't hoofd van de 
school al aan, een lieve, slanke verschijning, een-
voudig 'gekleed naar- Amerikaansche mode. Een 
mantel had zij zich over de schouders geworpen. 

(Wordt vervolgd). 

1:2-4(1 ONS STERCLUBJE 

iZiezolor, het najaar is alweer aangebroken; de 
lieve zomer met zijn heerlijke 'buitengenoegens is 
voorbij en onze Sterclubleden krijgen weer tijd en 
lust om mee te doen. 

'k Vond fijn, weer goede oude bekenden onder de 
brieven te ontmoeten. 'k Ken jullie mooie handjes 
en hanepootjes 

Dorpskind rwas blij met de plaatsing van haar 
opstel. De wegen in haar dorp zijn erg modderig; 
de menschen zijn nu aan 't bieten rijden, de wa-
gens zitten vol slik. Heikleutertje vond 't fijn, dat 
er nu weer raadsels in De Ster staan. Haar klein 
zusje is zoo'n lekker diertje en groeit zoo goed. 
Vader, en moeder hebben hun koperen bruiloft ge-
vierd en nu hadden de kinderen hun stoelen zon 
mooi versierd. 

Feliciteer je ouders maarr eens, hoor! 
Madeliefje wil ook graag meedloen. Welkom, zus. 
Zilverschoon had vergeten haar opstel in te zen-

den. Zijl is in haar schik met haar prijs. Zang-
vogeltje en Handwerkstertje willen graag 'de brie-
ven in één envelop doen. Ja zeker,, mag dat. 
Bakkerinnetje en Westlandertje zijn nog te jong 
voor een cpstellenwedstatd. Zijl hebben ook Oranje-
feest gevierd. Maar 't was er gelukkig geen kermis 
bij in hun 'woonplaats. De oplossingen van Teek4-
naar zijn niet heelemaal goed. Ketel is fout. De 
Jonge Zeeuw gaf de goede oplossingen. Het Wee. 
zensterretje kreeg haar prijs nog niet. 

Telkens hebben We naar de post uitgezien, maar 
tevergeefs. We hebben van verschillende kanten ge-
hoord, dat 't boek heet mooi moest zijn, allerlei oor-
zaken dus, om onze nieuwsgierigheid te prikkelen. 
U maakte u een beetje ongerust, of we wel goed 
wisten, wie de prijs toeblehooren zou. We behoef-
den er geen °ogenblik over te denken, hoor tante! 
We doen het altijld netjes arm de beurt. Roodkapje 
was de gelukkige winster. 

Vaemliddag is ons jongste zusje ingeënt, tante! 
Ze is zoo 'grootsch (als poes, dat ze niet gehuild 
heeft. Ons zieke broertje is ook weer 'bijna beter, 
tante. Of Wist u nog niet dat hij ziek was? arij' is 
over de trapleuning geslagen en had een lichte 
hersenschudding. We zijn erg blij, dat het zoo goed 
afgeloopen is. Op de Naaikamer is de winterdienst 
ingetreden, en wel met het gezellig leesuurtje des 
avonds Die groote meisjes zijn al weer druk aan 
't uithalen., en vandaag hebben ze een boelen dag 
met moeder witte kool ingemaakt. 

Moeder en 'n paar meisjes hebben zich daarbij ge-
ducht in den (vinger gesneden. Die verbonden vinger 
vond kleine zus bepaald aardig, want ze had juist 
het geluk ook een doekje om den vinger te hebben, 
Wat ze natuurlijk prachtig vindt. 

Rozenknopje heeft het schrijven van Robbedoes 
overgenomen. 

Wat is de herfst toch gauw. ingetreden. 
De eerste week vond ik hem toch zoo mooi. 
Als het 's morgens zoo erg mistig is en dan de 

zon er doorbreekt. Ik heb er wel eens naar staan 
kijken. 't Is net een spel: wie zal het winnen, de 
zon of de mist? Maar meestal wint de zon het. 

En dan die spinnewebben, zoo ragfijn, dat vind ik 
ook prachtig. Maar nu heeft het een heele week 
geregende  Tik ga altijd naar N. om naailes op de 
fiets. Als ik dan zoo nat thuiskom is dat allesbe- 

halve pleizierig. Gelukkig heb ik nog zoo'n lief moe-
dertje, die voor me zorgt. Daar mogen we God 
wel voor danken . Hoe gaat het met u,tante en met 
oom Henri? 

Prettig dat je er weer bij bent, zus. Wij' maken 
het allebei goed, door Gods goedheid. 

Buitenmerisje schrijft: Hier loopen tegenwoordig 
veel landloapers. Verleden week zijn er op één mor-
gen eerst een paar Duitschers, toen een paar Zi-
geunersvrouwen en daarna nog een Hollander bij 
ons geweest. 't Is jammer, dat het tegenwoordig 
moo regenachtig is. D-e aardappels zijn nog niet uit 
dien grond. En 't valt niet mee op hun knieën op 
;het natte land te liggen voor de krabbers. Gelukkig 
dat het niet erg koud is, omdat er ook vrouwen 
met kleine kinderen hij zijn. 

Winkelierstertje en Moeders Rechterhand en hun 
broertje moeten op 't jaar-feest van 't Kinderkoor een 
paar stukjes zingen. Woonden jullie dichterbij: dan 
zou Ik stellig eens komen luisteren.. Groeten aan 
moeder hoor. 

Zangeresje 1 zou liever cp een. Christelijke huis-
houdschool gaan. Ja, wie weet of er nog niet eens 
zmlk een school in Rotterdam komt. Zit je bij' mej. 
Vergeer in de klas? 

Zoeklicht vraagt hoe oud men moet zijn om mee 
te doen met de Sterclub. Ieder die wil mag mee-
doen ,broer. Wij hebben er wel' gymnasiasten bij.. 

Torenaoachter is zeer benieuwd naar zijn eerste 
rapport van 't Gymnasium. lik ook, broer. 

Welke schuilnaam koos C. B. te H ook weer? 
Je 'oplossing is goed. 

Droomstertje zou graag moer handwerken in „De 
Ster" zien. 't Zal gebeuren, hoor. Zij' heeft zoo'n 
pleizier gehad met 't maken van knoopendoosjes, 
~als dat in „D.e Ster" werd aangegeven. 

Je berijmde oplossing voor de raadsels vind ik 
leuk. 

No. 1. eet eerste raadsel denk ik is: een klomp, 
Al vindt de staclsmensch ze ook lomp, 
Toch draagt men ze met veel pleizier 
Op slechte wegen, zoo.als hier..  

No. 2. Zwarte schepen vindt men zelden, 
Dáárom kan ik u vermelden, 
Dat dus witte meerder voeder 
Eischen van den sch.apenhoeder. 

No. 3. Het beste aan den kalfskop is 
Het lichaam, dat is zeer gewis, 
Wanneer men 't hoofd van 't lichaam snijdt, 
Dan is het kalf het leven (kwijt. 

De prijzen zijn ditmaal toegekend aan: 

TORENWACHTER,, Rotterdam. Hij krijgt een 
zakmes. 

BlUITENMEISJE, De Krim. Zij krijgt een broche. 

Zangeresje 1 zou graag een wedstrijd in het 
schrijtven 

Nu je zult je zin hebben. 

Als raadsel geef ik op: 

Waar wordt in den Bijbel over een beker koud 
water gesproken? (Opgegeven door Zoeklicht.) Wie 
het mooist schrijft krijgt een prijs. 

Nu zullen de (kleintjes zeggen: ja maar ik kan 
nog niet zoo mooi schrijven. Nu, dat begrijp ik 'wel. 
Doet je best maar en wie van de kleintjes het 
mooiste schrijft krijgt van mij zelve een heel mooi 
Kerstibioekje. Dus 'allemaal aan 't probeeren hoor. 

Brieven kunnen ingezonden worden tot 1 Decem-
ber. Woonden • onze Sterclubleden allemaal in Rot-
terdarre dan zou ik de heele Sterclub in deze week 
op de thee verzoeken want • op dien datum viert 
tante Johanna haar koperen bruiloft. Ter eere van 
het leest schrijven jullie maar eens extra mooi, 
jongelui. 
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500 DE STER 

Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 

De professor (tegen Betsy, die hem een bloem in 
het .kneopegat heeft gestoken): „Wk zou je graag 
om een kus vragen, Betsy, maar ik heb kou gevat," 

Betsy (zedig): „Ik heb ook kou gevat." 

(Punch). 

Kareltje: „Zouden we ze maar niet laten pas- 
seerera Garrit?' 

Gwrrit: „Ja, ik geef ze juist het teeken." 

(Punch.) 

Gelijk een hert schreeuwt. 
Een meisjesleven. 
Door JOHANNA BREEVOORT. 
2) 

Gelukkig, buurvrouw van (twee. hoog -vroeg haar 
even te rusten. Gauw haasten, om haar mooie klee-
ren schoon te krijgen. Als moeder de waschborstel 
maar over de plank hoorde. knerpen, dan was zij 
tevreden. 

'n Tijdje lang waschte het meisje voort, voorover-
bukkend, met de handen ploeterend in 'twara-ne wa-
ter. Pff, pff, ondragelijk heet die zon op je hoofd. 
Toch weer lekker dat tochtje over je rug, die werd 
herusch. koud ma Ze voelde den trek in haar hals, 
over haar vochtige haren. Nog even open laten, 
zoodra moeder kwam moest alles weer potdicht. Je 
laat die hitte timen., beweerde de oude vrouw. 

Eindelijk klaar. Nu die grove hemden van vader 
boenen en van Leen, die altijd zoo vuil werd op die 
nuachine. Bah, zij trouwde nooit met 'n werkman, 
wat 'n boorden, zoo mart. Haar heele hart ging 
tuit naar mooie, fijne dingen. 

Regelmatig knerpte de harde borstel over het 
goed op de harde plank. 

Aaf hoefde nu niet meer zoo gestadig te buk-
ken. Rechtup stond zij', in regelmatig beweeg ging 
haar arm op en neer. 

,;De huur juffrouw." kaf, in baar aandachtig 
boenen, dat vlak bij haar hoofd alle geluid voor 
haar overstemde, had den huisheer niet gehoord, 
die, begonnen bij de benedenburen, eindelijk tot étage 
drie was opgeklommen. 

Aaf keerde zich om. Tot hare verbazing zag zij 
niet den ouden huisheer met zijn gladgeschoren 
mionnikengezieht en loerende kleine oogen, maar een 
jongen man met donkere kleine pittige oogen en 
een lach om den mond. 

Zij kende hem gloed. Van de Zondagsschool, waar 
zijn (vader eens onderwijzer was. In geen jaren ont-
moette kaf hem. Vader vertelde met trots: Dolf 
studeerde voor Diomiee. kaf dacht vaak aan Dolf. 

Voor dominee. Kijk,. zoo'n dominee zou wel een 
antwoord weten op de vragen die je ziel beroerden. 

,Maar ons soort menschen ziet nooit dominee's," 
dacht Aaf vaak mistroostig en moeder zei altoos: 
,,Och kind, 'k heb ze niet /woelig. Je mot 'n dominee 
nooit verder zien dan halverwege die preekstoel en 
dat is nog te veel." 

Moeder bezocht nooit de kerk, vader en Leen even-
min. kaf voelde zich in die kerkt niet thuis en zij 
was 's Zondags altijd zo.° moe. 't Heele huisgezin 
sliep dan uit. Tenminste als vader geen dienst had. 

In 't Leger des Hels zat Aaf beter op haar ge-
mak. Zijl begreep de lui. Die leuke wijsjes vond zij 
ook aardiger dan die saaie psalmen. Alleen die erge 
herrie vermoeide haar. 

Maar toch, 't liet haar hart allemaal leeg, 't leek 
haar of zij over je leed hee.abongen en heen-
preekten. Dat overweldigende verlangen in je naar 
Leve, naar leve/meelde en heerlijkheid, snapte 
zij niet. 

Dolf leerde nu al die soort dingen, waarvoor je 
las in den Bijbel en die zoo vreemd tegenover haar  

stonden.. Dolf deed als jongen net als 'n dominee. 
Hij preekte zoo graag. Zij zag hem nog in moeders 
keukentje staan met 'n zalvend gebaar en doen als 
een dominee op den preekstoel. 

'n Leuke jongen toen. En hij stal ook wel eens 
een kus van haar. 

Aaf schaamde zich diep in haar vochtig leelijk 
werkpakje met haar rood verhitte aangezicht. Zij 
wipte van de waschkuip weg de voorkamer in, het 
heiligdom, dat 's avonds alleen betreden mocht 
worden als je naar je donkere aleooce ging en 's mor-
gens wanneer je weer uit je bed stapte. Eten, drin-
ken, wasschee, strijken, het huiswerk, 't geschiedde 
11 in 't kleine keukentje. Op kousenvoeten kwam Aaf 
terug, ze lei dien rijksdaalder, gekregen uit de lin-
nenkast, in de hand van den jonkman, presenteerde 
met de andere hand het huiurboekje. 

Terwijl de jongen het geld aannam keek hij kaf 
lachend aan. 

„Je bent warm, zeg." Toen bezorgd: „Maar je 
staat hier gloeiend op den tocht." Welk een zacht 
licht blonk er in zijn oogen! 

„Gloeiend op den tocht." kaf in haar igulgauwe 
lacherigheid gierde 't uit. Ze kon lachen om een 
nietsje, Moeder noemde haar vaak, het blakke pan-
netje, zoo heet, WO koud. 

De jonkman lachte mee. Toch herhaalde hij drin-
gend: „Nou wezenlijk, geloof me, 't tocht hier of 
je de tering krijgen wilt." 

„Ja net. Heeft die kwaje meid alles weer tegen 
elkaar open?" Moeder was zuchtend naar boven ge-
kleinmeanhad den zwanen aardappelbak neergezet en 
stand nu met de handen in de zijde uit te blazen 
net toen Adolf zijn (waarschuwing uitspraak. 

Haar blik vloog van dien een op de andere. Wat 
had die student met haar Aafje te maken? Hij 
hield haar vast met de oogen. En Aaf lachte. Ja, 
die kaf. Altijd van 't eene in 't andere uiterste. 
Van Henk naar dien Dolf. 

Maar zij zou haar dochter. Docht dat schaap soms 
dat 't ooit iets worden kon met zoo'n student? 

Ach, ja. Maar waarom ook niet? In elk geval 
Dolf moest niet denken dat ie Aa.f's meerdere was. 

„Komt je vader deze week niet om de huur?" 
vroeg de moeder, eigenlijk niet wetend hoè te be-
ginnen. 

„Neen, want ik bèn er." 
Fel vonkte het vuur in de oogen der jongelieden. 
Aaf lachte luid. 
„'k Zie je vader nog met de krullenzakken rijen 

en nou rijdt le in een auto," zei kaft moeder. 
„Ja -vader heeft slag het geld bij elkaar te 

halen." 
„Jij zult 't misschien (wel voor 'm opmaken." 
Moeder zei 't goedlachs. Toch verschrikte Aaf er 

van nooals Dolf's gezicht verstrakte. 
'k Doe e. in elk geval geen mensch mee tekort." 
'n Knikje tegen kaf. Met harden stap daalde 

Dolf de trap af. 
„Moeder hij is nijdig," verweet kafje. De tranen 

brandden in haar ongel. Hoe kon moeder zoo'n 
lompheid zoggen. Wat wist zij van Dolf? 

"Vraag of 't mijn hindert," morde moeder. ,Hij. 
hoeft ji55 zoo niet aan te kijken. Hij is nou boven 
je stand." 

ailiji kan zijn oogen toch niet in zijn zak steken;" 
weerde het meisje af. ,,,En wat weet u er van of 
hij 't geld van zijn vader opmaakt?" 

• Zij voelde behoefte partij te trekken voor Adolf. 
Een vreemde verwarring weelde in haar hart. 

.Blijf met deze ontmoeting schaamde zij zich toch. 
Over moeders grofheid en omdat hij haar gezien 
had op haar leelijkst. Toch zong er een jubel in 
haar hart. 

„Omdat 't altijd zoo gaat, Die ouwe is een echte 
duitendief. Hij weet niet wat meetijen is. Schrapen 
maar! Buurvrouw benee, 'n ~eeuw met zes kinde- 

ren. Je mot niet denke dat ie 'n dag op zijn cena 
wacht. Das nou Christelijk! Vroeger zat ie na: 
vader in de kroeg, nou rijdt ie met z'n auto nar 
de keek. Wacht maar, 't is meer gezien..Zijn Dolfje 
zal 'in wel helpe!" 

kaf Weeg en ,arbeidde voort. „Moeder schil e 
toch die aardappelen," jachte zij', toen moeder anno 
denkend stil bleef staan vóór de etenskast. Meter 
komt vader en az hebt 'n huis vol leven." 

„Doet dan die raam toe!" beval moede" kor. 
,,Die gekke tocht!" 

kaf schoof het venster dicht en liet het gordijn 
zakken. Op het uitgewrongen goed goot zij le. 
blauwig kokende zeepsop. De warme damp hing a! 
'n witte nevel in 't mielie vertrekje; buiten braneCe 
de zomerzon. 

„Pf, 't is gloeiend hier," klaagde moeder, zij zit 
nu aardappelen te schillen, spattend ketste telkee 
een aardappel in 't water. 

Aaf leunde even op haar plank en streek ove 
haar ruig met de natte gezwollen hand: „'t Is 
weer mis, moeder, 'k heb weer pijn." 

„Van je gekke, onzinnige openzette," verweet mo • 
der: ,,Je weet dat je voorzichtig mot zijn. Wil je 
soms weer zes weke legge?" 

alsjeblieft niet!" Angstig riep Aaf het. 0, 
die ellendige zes weken in die donkere alcoof. 
verschrikkelijk lang duurden die. 

Wat klaagde moeder dag aan dag over die kil! 
kunsten van de dokters tegenwoordig. Zoo'n gezoenTe 
meid zes weken in bed liggen. De dokter wou A.f 
in de zon hebben, doch moeder zei: „dat moest e 
nog bij komen 'n ledikant in m'n goeie kamer. Zt 
legt in die donkere ialcoof veel beter. 

Dat vunzige smalle alkoofje -wekte toen in Arl 
de gedachten aan het graf. Vooral wanneer moede 
de deur had toegeslagen, zoodat 't pikdonker (we' 
om haar. Welk een verluchting als moeder :CIL 
met vegen de deur weer opendeed. 

Heele nachten lag kaf toen angstig wakker, o 
geschrikt door de voorbij donderende treinen, 
hun voorlbijsnellende lichtjes, vlug schijnend op Aai' 
bedisteewand. 

0, die innerlijke eenzaamheid. Aaf haaktte en 
't reine, het schoone, het volmaakte. Zij vond ziel 
zelve zoo zwak en hare heele omgeving zoo leelij 
zoo gebrekkig. 

„In den hemel is het schoon," zong zij op 
Zondagsschool. In den hemel. 0, Aafje wilde er 
zijn. Soms zong zij 't versje uit: 

Lieve Heiland, gij alleen 
Brengt ons naar den Hemel heen. 

De Helend? Zij kende Hem niet. Zij wist zi. 
ver heel ver van Hem af. Zij hoopte wel. 1111 ,  
ach, de hemel en die schoonheid zag zij niet. 

(Wordt vervolgd). 
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Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna 
are* voort. 

Máár 'n prinsje ! 
Naverteld dóor ALETTA 11006. 

(Vervolg). 

Volgens landsgebruik wendde zij zich tot een der 
hofdames, want in Korea mogen mannen en vrouwen 
alleen dan met elkaar spreken, wanneee. zij tot de-
zelfde familie behooren. 

Dit beviel echter het prinsje volstrekt niet en 
teen hij hoorde, dat de zendingszuster de taal van 
zijn land sprak, zei .hija „Spreek als 't u blieft met 
mijl, ik moet u wat vragen. U spreekt mijn taal, 
:4p-reek dus met mij." 

Rij vroeg dit op beleefden toon. 
De zendingszuster wendde zich nu tot hem en zei: 

„Ja, 'uwe Majesteit, ik ken uw taal wel, maar ik 
weet niet hoe men met een prins spreekt, want ik 
ken de etikette van 't keizerlijk hof niet." 

„Ach, dat hindert niets," antwoordde de prins 
en zijn donkeme engen schitterden van verlangen. 
„Luister eens, Poefen, wanneer is 't de groote dag, 
dien de Jezius-n-nensclert „Jea-su Tan illnall" noe-
men? Beteekent het niet „Jezus-verjaardag"? Vertel 

• me gauw, 'wanneer is die en wat doet u dan in uw 
kerken?" 

De zendingszuster keek even verbaasd en ant-
woorddde toen vriendelijk: „De geboortedag van den 
Heiland, kleine prins, vieren wij morgen en we doen 
dan van allerlei in onze kerken. Zou u geen toe-
stemming kunnen krijgen om ons Kerstfeest in de 
kerk daar naast de „Ewa-school" bij te wonen?" 

it Gezicht van den knaap betrok. Hij schudde 't 
hoofd. „Ik ben maar 'n prins," zei hij, ik ben niet 
als eendere jongens, ik mag tegenwoordig niet eens 
zoo ver van het paleis gaan. Maar zeg u eens, Poe--
iel, kunt u dan niet zoo'n, „Jezus-verjaardag" voor 
mij daar in uw kamer maken?" En hij liep langs den 
muur, tot hij recht tegenover haar raam stond. 

,,Kiiik," ging hij, voort, „als u uw raam open doet 
kijk ik net in uw kamer. En als ni daar morgen een 
jezus-verjaardag" in orde maakt, dan kan ik nn 
van hieruit zien. 'Och toe, geef u er mij een." 

De zendingszuster keek 'n beetje verschalkt en 
zweeg even. De bruine oogen van den knaap zagen 
haar zoo smeekend aan. Toen antwoordde zij': „U 
zult kou vatten, als ui buiten staat en uw moeder 
zou 'boos warden. Ik weet ook niet, hoe ik een „Jezus-
verjaardag" in mijn kamer moet maken, want daar 
hoort een gemeente bij! en ,, 

,jo,,  viel de prins haar in de rede, „dat is geen 
bezwaar hier is al een gemeente" en hij wees met 
koninklijk ,handbewegen op de verkleumde officieren 
en hofdames die met hun norsche, ontevreden ge-
zichten al heel weinig leken top de gemeente in de 
kerk! 

De zendingszuster glimlachte, terwijl de knaap 
vervolgde: ,,Ziet 'u, Poe-ien, ik heb nog nooit in 
mijn leven een „Jezus-verjaardag" gevierd en als 
u -m,ijr dien morgen niet bezorgt dan zal ik 'm wel 
nooit hebben. Ik ben maar een prins en één zoon' 
eieest Wou ik toch z66 graag hebben net als andere 
jongens." 

De zendingszuster kon zijn ,smeeken niet wee:-
staan. ,,Ja, uwe Majesteit, ik zal 't praline/en, maar 
of 't gaan zal, weet ik niet." 

Zij wilde zich omkeeren en weggaan toen weer de 
jongensstem riep: „Poe-ien! Pk heb gehoord, dat u 
voor een „Jea-su Tan ilLlall" altijd een „san-namoo" 
(denneboom) hebt met grappige vruchten er aan 
uit Amerika. Mijn dienaars zullen den boom halen 
en u zorgt dan voor de vruchten, niet waar?" 

„Ja, ja, ik zal doen 'wat ik kan, maar nu moet ik 
weg, 't is zoo koud en ik heb nog zooveel te doen. 
Tot morgen dus!" 

Zij ging in haar huis en de prins ging naar zijn 
kamers terug, gevolgd door zijn brommende lijf-
wacht. „Wat was dat nu weer voor 'n inval! Hij, 
een prins van Korea, had met een Christin gepraat! 

.1  Was 't zijn plicht niet om in de tempels te bidden 
net als zen voorvaders? Zouden de goden niet be- 

; leedigd zijn en zou er geen onheil 'van komen in 
't paleis? Eigo! Eigo! Wat 'n dwaze knaap was 
hij!" zoo jammerden zij. Maar geen van hen had 
den moed zijn leven te wagen en het aan de keizer- 

, Ejdoe moeder te vertellen. 
De volgende dag brak aan — een bitter koude 

winterdag. Het schemerde nog. Daar ging de deur 
van 't keizerlijk paleis al open, en het prinsje trad 
naar buiten en gaf zijn officieren bevelen. 

„Jij gaat hier langs .en roept den poortwachter 
van het huis dáár. 'Zeg hem, dat hij dadelijk zijn  

meesteres roept. — En jij' blijft hier staan," zei 
hij tot een anderen„„en als je de vreemde dame 
naar buiten ziet komen, dan roep je mij dadelijk." 

De beide officieren 'gehoorzaamden, terwijl het 
:prinsje met de rest van zijn lijfwacht, die er nog 
slaperig uitzag, in de hal bleef wachten. 

Een luid geklop op de deur stoorde de zendings-
zuster in haar droomen. 

„Wat is er?" vroeg zij. 
Een stem achter de deur antwoordde: „Poeier 

de prins en zijn officieren zijn buiten bij den muur 
en hij, zegt, dat hij mi dadelijk zijn „Jezus-verjaar-
dag" wil hebben." 

„Zeg maar, dat ik gauw kom." 
Zij, kleedde zich haastig aan en ging naar :buiten. 
Blij den muur vond zij dien prins en zijn „ge-

meente". In de grauwe ochtendschemering zag zij 
onduidelijk het stralende jongensgezicht, dat vol ver-
wachting- naar haar opkeek en de norsche gezichten 
der officieren. ,loodra de prins haar zag, zei hij.: 
nIlier zijn we, Poe-ien en hier zijn twee „námoo" 
(booroen). Krijg ik nu dadelijk 't feest?" 

„'t Spijt me wel, mijn prins," was het antwoord, 
„maar ge moet nog wat geduld hebben. Ik ben 
gisteravond tot middernacht ep geweest, omdat ik 
zooveel te doen had -voor 't feest met mijn leer-
lingen. En' nu moet ik nog naar „Jap-toorn" rij den, 
waar al de Winkels zijn, om mooie vruchten te 
koppen voor uw 'hoornen. Als de zon recht boven 
ons hoofd 'srbalat„ 'dan. moet ge terug komen, dan is 
't middag en veel warmer dan nu." 

Zij: gaf den poortwachter beviel om de twee vier 
voet-hooge denneboomen, die de lijfwacht over den 
muur gegooid- had, in huis te brengen. 

Met een „dank ru wel, Poe-ien", ging het prinsje 
wat dralend, maar toch nog met een uitdrukking 
van verwachting in de oogen naar binnen. 

Het ontbijt en de morgengodsdienstoefening met 
de leerlingen wee voorbij. Toen gaf de zendings-
zuster den poortwachter de opdracht om een „jui-
rikk-i-sha" te laten komen, dat is een merkwaardig 
tweewielig rijtuigje, dat in plaats van door een 
paard, • door een man getrokken wordt 'Zij stapte 
in en het anensichelijke paard bracht haar in snellen 
draf naar- njapeteiwn"., het Japansche stadsgedeelte, 
waar veel Winkels zijt, Zij kocht goud- en zilver-. 
versieringen voor den Kerstboom, kaarsen en hou-
dertjes, appelen en sinaasappels. Toen zij weer thuis. 
was, werden de „vrachten" voor den Kerstboom aan 
groene draadjes gebonden. De twee denneboomen 
rwienden in potten geplant en op tafel gezet, vlak 
voor 't !naam, dat 't dichtst bij den muur 'was. 

.loodra de zon boven het -paleis stond en haar 
stralen wierp door 't raam, waarvoor de Kerst, 
boomen stonden, werd de deur van 't slot open ge-
worpen en de prins stormde er uit en ging op den 
muur staan, gevolgd door zijn lijfwacht, die er nog 
even brommerig en ontevreden uitzag. 

De poortwachter had hierop gewacht en ging het 
garuw aan zijn meesteres zeggen. Zij: sloeg een 
mantel om, opende het venster en begroette den 
prins en zijn ,;gemeente". 

't ,Hlaar netjes gevlochten, in hel-groene zijde ge-
kleed en met rose-zijkien schoenen, zag de jongen 
er 'aardig uit. 

„Poe-ien!" riep hij, „Poe-len, wat doet men het 
eerst bij: een Jezus-nnerjeardag?" 

;Kleine prins," was het antwoord; »wijt  nchan-
une-how."; ,,iki-tau-how" en 

' 
chun-dan-how", dat 

is in 't .Hollandsch: nwe zingen, bidden en prediken." 
,,;'Ik weet hoe men bidt," zei de prins, „maar het 

andere ken ik niet; dat moet u voor mij doen." 
Die zendingszuster had moeite niet te lachen, 

maar zij bleef ernstig en 'antwoordde: „Ik zal het 
zoo goed mogelijk doen. Maar nu moeten wij eerst 
de boomen versieren." 

Weldra was zij daar druk mee bezig en onder-
wijl vertelde zij het prinsje van, Jezus, den Vrede-
vorst„ verhaalde de geschiedenis van Zijn geboorte 
en dat Hiji alle ménschen op aarde liefheeft — ook 
den kleinen prins' van Korea. 

nPoe-ien," viel haar toen de knaap in de rede, 
„dat laatste is niet waar, want als uw Jezus mij 
liefhad, dan zou Hij mij al veel eerder een „Jezus-
verjaardag" gegeven hebben. 't Kan wel zijn, dat 
Hij alle kinderen in 'de kerken liefheeft; Maar mij 
heeft Rij niet lief — ik ben maar 'n prins en in 
het paleis is Hij' nog nooit geweest." 

„Poeh is 't waar, kleine prins," 'antwoordde de 
zendingszuster„ ,,Jezus. heeft u lief. Hij heeft al 
lang bij u willen kernen, maar vandaag komt Hij 
door mij, om u te zeggen, dat Hij liefheeft Dat 
is werkelijk waar." 

De•  knaap antwoordde niet dadelijk. Bai dacht 
over na, 'of men hein weI ooit gezegd had, dat de  

goden in de tempels hem liefhadden. — Neen, dat 
had hij' nooit gehoord. 

De lijfwacht had 't koud en een der officieren 
schuifelde ongeduldig met zijn voeten. De prins 
keerde zich om en zei, dat de 'lijfwacht in huis kon 
gaan, als zij 't te koud hadden en het feest hun 
niet beviel. Maar zij pasten er wel voor, om van 
dit verlof gebruik te maken: ze wisten te goed, dat 
hun hoofd geVaar liep, als zij den prins maar één 
Cogenblik alleen lieten. 

De zendingszuster avas klaar met versieren. Zij 
keerde zich nu om en zei: „Kleine prins, de lam-
men zijn versierd en nu moet u in 'huis gaan en u 
warmen. Ik heb nog heel veel te doen vandaag. 
Kom terug als 't avond is. Dan zal ik de kaarsen 
aansteken en dan krijgt ge de rest van 't feest." 

Blij klapte de jongen in zijn handen en na nog 
een langen, beiwonderenden blik op zijn Kerstboo-
men geworpen te hebben, verdween hij in 't paleis. 

De zendingszuster sloot het raam en bad God 
om een zegen voor dit eerste Kerstfeest van dien 
prins van Korea. 

Toten die avond viel, wachtte zij' in de kamer met 
de Kerstboomen. Daar hoorde zij haastige stappen 
buiten en de bekende stem riep: ,Poe-ien! Poe-
ien!" Zij deed het raam open en' knikte het prinsje 
toe. Toen stak zij de kaarsen aan en het licht 
scheen op al de goud- en zilver-versiersels en op 
het rood en oranje van de appels en sinaasappelen. 

Het prinsje jubelde en klapte. in de handen, ter-
wijl de overige ,,gemeente" brommig toekeien. 
„Chowy-ah! Cho-vvy-ah! E-poo-o!" riep de jongen. 
„Wat mooi! wat prachtig!" En toen tot de zen-
dingszuster: „En nu, Poe-ien, geef me de rest van 
't feest." 

„Goed," zei deze. „We beginnen nu. De leerlin-
gen van Mijn school zijn in de kamer hiernaast en 
zullen mij helpen om een Kerstlied te zingen." Zij 
zette in: „Stille nacht, heilige nacht!' en de on-
zichtbaren zongen mee. Want naar landsgebruik 
mogen daar jongens en meisjes niet bijeen zijn. 

Toen het lied uit was, klapte het prinsje weer in 
de handen, en zei: „Poe-ien, dat was werkelijk 
een heel mooi geruisch. Doe 't als 't ublieft nog 
eens." 

Lachend stemde zij toe en zong nog twee andere 
Kerstliederen. 

ik vind 't zoo mooi!" riep hij, toen 't uit was. 
„iÉn nu komt het andere: 't bidden en 't prediken. 
Nu dat, gauw!" 

Nu was de zendingszuster heusch even verlegen. 
Bidden-.prediken? Hoe moest zij dat doen? Ze keek 
naar de feestvierende „gemeente" —t maar één aan-. 

dachtig gezicht zag zij, de anderen fronsten ne 
wenkbrauwen en keken alles behalve vriendelijk 
haar kamer in. 

nAch, kleine prins", zei ze wreifelenol, „de pre-
diking hebt ge al gehad, want ik vertelde u immers 
van den Heiland, terwijl ik de boomen in orde 
maakte." 

„Heb ik dus d a t deel van den „Jezus-verjaar- 
dag" gehad ?" De zendingszuster knikte toe- 
stemmend. 

„Maar 't bidden heb ik niet gehad," ging hij voort, 
„geef u me dat dan ook." 

,„Ik wil graag bidden, kleine prins, maar weet 
ge, dat is: spreken met Jezus, en wij moeten dat 
eerbiedig doen. Daarom buigen we ons hoofd." 

Zoo gezegd —. .zoo gedaan. Het prinsje keerde 
zich om naar zijn lijfwacht: „Hoor je het, men-
schen, dadelijk je hoofd buigen!" 

Meteen draaide hij zich weer om, hield zijn ge-
handschoende handen voor 't gezicht en bleef in 
die houding staan. 

Toen knielde de zendingszuster neer en bad uit 
het diepst van haar hart, eenvoudig en kinderlijk. 

't Gebed was uit, die hoofden gingen weer om-
boog. Op de gezichten van de lijfwacht was angst 
en schrik te lezen. Wat hadden zij gedaan? Tot 
den God der Christenen -gebeden! „Ei-go, ei-go, 
wat zou er nu van hen worden?" 

(Slot volgt.) 
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De man, die een klokkenwinkel binnentrad 
om te zien hoe laat het was. 

(London Opinion.) 71 

Agent, tegen verkooper van Duitsche mar-
ken: „Mag ik je vergunning voor straatver-
koop eens zien?" 

Verkooper (minachtend): „Wat bedoel je? 
Straatvenl000p? — Ik ben geen, straatventer, 
ik ben bankier." 

(London Opinion.) 

Gelijk een hert schreeuwt. 
Een meisjesleven. 
Door JOHANNA BREEVOORT. 
3) 

Vaak had zij uren' iggen droomen over den he-
mel:  Hoe kwam zij daar? 

Want vergiffenis der zonden, 
' Wordt slechts in Uw bloed gevonden. 

Daar begreep Aaf heden/aal niets van. Welke 
zonden? Zij deed geen kip of geen kind kwaad! 

Toch sprak die goeie meneer Evenhard op Zon-
dagsachoed ook over de zonde als iets heel ergs en 
in die donkere alcoofweken was die angst voor dien 
dood en de eeuwigheid vaak qop haar aangestormd, 
zoodat zij gilde of schreide. 

0, neen, niet meer liggen! 
'n Tijdje verrichtten de beide vrouwen zwijgend 

haar werk. Aafje's gedachten toefden gestadig naar 
Adolf. Heel vroeger, toen zij samen de Zondags-
scliool bezochten, moermde Dolf haar zijn meisje. 

.Aafje lachte. Een wrange lach. Hl ever klom 
Dolf boven haar uit! 

Stuk na stuk boende het.meisje, telkens strijkend 
over haar vermoeiden rug, het zweet afvegend met 
een doek die over de kuip hing. Al haar gedachten 
vlogen ver weg, van haar werk af, buiten het keu-
kentje, het kleine Vertrek, waarin zomerzon en 
gloeiend gastoestel en kokend water de atmosfeer 
ondragelijk verhitten. 

Om volheid aan haar leven te • geven gaf zij toe 
aan Henk, die haar meesleepte in lichte vermalken 
in de hel-drukke dan/ah/ijzen. Als in een bliksemflits 
zag zij nu de ellendige leegte door en meteen ver-
warmde iets heel moois, iets heel fijns haar hart. 
Van Dolf zou zij kunnen houden, met hem kon 
een wereld van liefde en vreugde voor haar open-
bloeien. 

Had zij dit Zondag vooruit gevoeld, toen zij met 
Henk en nog 'n paar stelletjes jongens en meisjes 
roeide over 't glinsterende, warme.'water? Gleed langs 
groene weiden, waarin de koeien en kalverrs liepen, 
het bonte vee speeldie. Wat rolde dat lenige paardje 
kluchtig omver met de slanke pooten omhoog. Zij 
voeren door slooten, waarin je de stekeltjes zag glin-
steren, de kromtakkige vruchtboomen hingen over 
't water, je kon z66 -plukken. 

Op een eilandje, midden in de groote, rwijele wa-
terplas, omzoomd met wuivend riet, waren zij uit-
gestapt. De anderen stoeiden en zongen„ zegden 
schunnigheidjes. 't Leek háár een ontwijding. Tus-
schen hoog gras bad zj zich verstoken, lang uit lag 
zij daar, 't heet vol zoet heimwee en toch vol stra-
lende feestelijkheid Zouden die prachtige, lichte 
wolkenschepen tegen de helblauwe lucht je niet 
regelrecht den hemel in kunnen zeilen? 

• 

Zie, je, 't licht van dien zonnedag voelde zij zoo-
even ook opjubeilen in haar ziel. Opnieuw. Want 
Henk doofde dat rein genot Zondag. Hij vond haar 
en zei dingen om te blozen, waarover Lien en Nel 
met haar jongens lachten. 

Zij lachte toen niet. Haar °ogen schoten vonken. 
Wat dadht Henk wel? Zij wou nooit met Henk 
trouwen, nooit! 

Op de terugveert was zij bijgezakt. Die ruwe, 
lompe -vlegel deed toch weer zoo teer en zacht. Nel 
leidde haar gedachten af, vertelde van de fabriek, 
waarin je zooveel verdiende. Aaf wou graag veel 
geld verdienen om te koppen al 't mooie, dat als 
iets begeerlijks om haar erpglansde. Hoe had zij 
moeten toeteren - om het geld voor dat voile japon-
netje los te krijgen van moeder. Dan stond er nog 
iets aan den achtergrond van haar denken. De 
fabrieksbaas was Everhard haar ouden Zondags-
schoolmeester. Die goeie, eenvoudige man, wiet/ zij 
zoo heel graag haar vertrouwen schenken zou. Maar 
zij stond nu veel te ver van hem af. 

't Meisje zuchtte, doodelijk vermoeid en verhit. 
Die smorende hitte hier. Die bedorven lucht. Moeder 
met d'r ,ouderwetsdhe begrippen. 'n Meisje thuis! 

Bah! zij wou ook dat ze op de caetonnagefahriek 
mocht. 

De meiden waren graf. Maar baas Everhard's 
vroomheid stond vast voor Aaf. Wie weet kon hij 
haar raden en leiden Verlossen van Henk en dien 
neertrekkende invloed van thuis. 

„Moeder!" riep 't meisje, 't warme gezichtje op-
heffend boven de waschkuip, „ik wil naar dé car-
tomnagefabriek. 'k Kan terecht bij Mansveld en 'k 
doe 't ook!" 

„Je hebt niks te willen en te doen, jij blijft 
thuis !" bitste moeder. 

,,'k Doe tách! U roept altijd maar, dat ik te zwak 
ben. Of zoo'n iwaschdag niet vermoeiend is. En 't 
sjouwen in je werkhuizen!" 

„Twee dagen, verder doe je wat je wil." 
„'k Ga tóch!" 
„Wie zal er dan wrasschen?" vroeg moeder nijdig. 
„Moet Sien maar doen." 
„Die zet me een zien kommen met al d'r jongens!" 
Aaf voelde zelve dat Sien, haar getrouwde zuster, 

moeilijk weg zou kunnen uit haar groot gezin. Doch 
moeders verzet dreef haar drift op. 

Over baas Everhard wilde Aaf niet praten Trou-
wens de gedechte aan hem lag meer in haar onder-
bewustzijn. Zij zag alleen meerdere verdiensten en 
lichter arbeid als haar drijfveetran. 

Geprikkeld door vermoeidheid praatte het meisje 
heftiger en scherper van toon dan. zij 't meende. 

„'t Kan me niet schelen wie er wascht. Ik kaai 
op de fabriek veel meer verdienen en 't werk is 
heelemaal niet zwaar. Ik krijg nooit is 'n nieuw stuk. 
Die andere meiden hebben geld genoeg, hollen hun 
jongens wel vrij. Ik draag mijn eerste blouse nog 
als Ielen en Nel aan der vierde zijn. Ik zou je lek-
ker clerriken. Ik werk ook." 

,,Je bent pertaal as de beul," ,antwoordde moeder 
boos, „ik zet d'r met je vader over spreke." 

,He Doe 't toch!" treiterde Aaf nu opgewonden. 
Ze,  voelde zich moede en zenuwachtig, bad behoefte 
eens fuift te razen. 

Moeder er tegen in met felle kijfstem. Nog kib-
belden de beide vrouwen toen vaders stap op ds 
trap weerklonk. 

„Je •vader!" zei moeder verschrikt. 
„'t Kan me niet schelen!" riep Aaf verbitterd.  

„'k Zou niet weten wat die er tegen zou hebben, 
als ik iwil verdienen." 

„Wat hebben jullie nou weer aan de hand?" vroeg 
vader, terwijl hij zonder groet binnenstapte. „Oef, 
wat is 't hier heet. Buiten heb ie nog 'n windje." 

Jij hap wind genoeg op den iwagen," zei moede 
nijdig. 

„Nee maar mensrch, kijk zoo zuur niet. Ik eer 
toch ook niks Is 't eten klaar?" 

»Ja wat doch je dan?" 
„Niks, omdat de tafel neg niet leeg is moeder,' 

zei de man zachtmoedig. Hij was moe en hongerig. 
verlangde naar rust en eten. 

„Nou dat komt door de wasah," verklaarde Aaf. 
Zij mocht vader wel, goeie kerel, die nooit bromie 
als Lijk/naar op z'n tijd te eten kreeg en geen slokje 
op had. Anders liep 't mis. Dan kon 't oniweeren in 
zijn inent 

Alleen jammer, dat ie ook heelemaal niets van 
godsdienst 'wist. Bidden of danken, wie deed 't in 
Luis? De trouwbijbel' van veertig jaren her lag nog 
gloednieuw. Alleen kaf las wiel eens in dat zware 
boek, waarvan zijl alleen de verhalen vatte. 

In een ,werkhuis lazen de lui binnen den Bijbel. 
In de keuken gebeurde 't niet en van godsdienst 
bemerkte je verder niets in dat gezin. 

0, die .hunkering binnen in je ziel! Zij beglauede 
vader, die met een vuurrood hoofd aan tafel wachtte. 
De grijze stoppelharen doornat van de warmte. 

Moeder treuzelde now-even aan den gootsteen. 
„Zet dan alsjeblieft de boel maar op tafel," vr-

zocht de man moede, 
„,Aaf het me heelemaal van streek gemaakt door 

dat gezeur over de febriek," vertelde moeder met *n 
zeurige huilstem. 

„Laat die meid gaan," vond vader. 
„Gáán? Ere ikke dan met me dikke lichaam e 

't huishoue?" 
„Weet ik veel?" onverschilligde vader. „Ik werk. 

ik breng me centen thuis, hou er in de fesoendelijk-
heid wat voor 'n borrel en 'n pijipie tabak af en 
voor de rest mot jij het maar met de jongens en 
de meiden zien te roeien. Ik bemoei me der niet mee." 

»'t Kan best," zei Aaf, bijschikkend, terwijl moe 
der de schaal vol goudgele sla op tafel zette en de 
pan heet van 't vuur met de aardappels. Vader 
sneed een homp spek af en hapte het op, zoo vo 
de vonk. Moeder gaf Aaf een kleiner stukje, nam 
zelve niets. 

„Eet je niet, moeder?" vroeg vader goedig. 
„Nee,• 'k hen tot me keel vol van die meid." 

(Wordt vervolgd). 
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heen en weer op twee pennen, 5 toeren recht, 1 toer 
averecht, om en om. Hierdoor ontstaat een aardig 
ribbetje met weinig averecht breien. Als het rokje 
een behoorlijke wijdte heeft, naait men het dicht, 
neemt de steken van boven op en breit itan 2 recht, 
2 averecht tot het armsgat, dus op vier pennen. Dan 
wordt de voorhelft en achterhelft weer op twee pen-
nen gebreid, heen en terug. Aan de voorhelft breit 
men een schoudertje, dat aan den achterkant wordt 
aangemaasd of genaaid. De steken voor de mouwtjes 
opnemen. Aan weerszijden van den onderkant van 
'tarmsgat neemt men 6 • of 8 steken meer, dan 't 
mouwtje verderop wijd moet zijn, deze mindert men 
weg tot 2 of tot niets. Men, breit het mouwtje op 
twee pennen, dus opengespouwen en naait het later 
dicht en steeds 2 recht, 2 averecht. Op den vierkan-
ten hals haakt men een laddertje: 1 stokje, 1 losse 
en dan weer 'n stokje in de 2e steek, daar haalt 
men een veterbandje door. Om 't jurkje meer af te 
werken kan men daarop 'n puntje haken, maar 't 
behoeft niet. 

Het aantal steken hangt natuurlijk af van den 
leeftijd van 't meisje. 't Beste is, dat men bij 't op-
zetten eens meet aan een ander rokje. Voor een 
meisje van vijf jaar zette ik van dunne jaeger wol 
op: 66 steken voor de lengte van 't rokje en breide 
40 van die ribben (elke rib bestaat uit 5 toeren recht, 
1 averecht). Voor 't lijfje nam ik in de rondte (men 
heeft immers 't rokje eerst toegenaaid) 160 steken 
op en breide 55 toeren in 't geheel. De schouder 
bestond uit 18 steken en had een lengte van 44 toe-
ren. Dit geeft natuurlijk een wijden hals, maar ten 
eerste wordt de jurk over 't hoofd aan- en uitge-
trokken en ten tweede zijn de meeste bovenjurken 

tegenwoordig laag en met het schuifje kan men de 
hoogte regelen. Voor 't mouwtje had ik 70 steken. 
Bij den .4en toer ging ik minderen, telkens:'om de 
andere pen 1 steek aan 't begin en 1 aan 't eind en 
deed not 6 maal, dus minderde 12 steken weg, zoo 
komt er 'n soort oksel. Het mouwtje breide ik 30 
toeren lang. 

Deze onderjurk kan een paar winters door 't zelfde 
meisje gedragen worden, daar 't lijfje erg rekbaar 
is. Wordt het rokje soms te kort, dan kan men er 
gemakkelijk een stukje aan haken of breien. En wat 
de sterkte betreft, kan een volgend zusje die ook 
nog dragen, zoodat deze jurk. die eerst nogal wat 
aan wol kost, toch voordeelig is. 

ALETTA HOOG. 
Een gebreid broekje. 

Dit broekje breit men van ongebleekt katoen, No. 
10 of 12, dit weet men in den winkel wel. Men breit 
het op 2 stalen pennen, die men om 't afglijden der 
steken te voorkomen, aan een eind kan voorzien van 
wat brieflak, waardoor 't net is of ze een knopje 
hebben..  

Het volgende recept is voor 'n meisje van twee 
jaar, die zoo'n broekje lang kan dragen. 

Men begint onderaan 't pijpje en zet 60 steken op 
en breit 16 toeren 2 recht, 2 averecht voor 't boordje. 
Dan b ribbetjes enkel recht, met 2 pennen, recht en 
heen en weer, zoodat men dus den averechten steek 
krijgt. Dan meerdert men 1 steek aan beide kanten 
van de pen, dan 3 pennen overbreien, dan verder 
aan weerskanten 1 steek meerderen, tot men 100 
steken heeft. Hierboven 8 ribbetjes breien. 

Nu is er 1 pijpje zoo ver klaar. Men breit't tweede 

pijpje op een ander stel gelijke pennen net zoo. Dan 
brengt men de helft van 't eene pijpje op dezelfde 
pen als de helft van 't andere pijpje, natuurlijk z66, 
dat het gemeerderde, dus schuin loopende naar elkaar 
toekomt, men zie er een broekmodel maar op aan. 
Men heeft dan op een pen 't begin van 't voorklepje 
en op de andere pen 't begin van 't achterklepje. 
Men heeft dus nu 3 pennen in gebruik. 

Nu eerst 't voorklepje breien. Opdat aan weerszij-
den de splitjes niet wijken zullen, zet men aan 
weerskanten van de pen 8 steken bij, er ontstaat zoo 
een Iepje, dat men later tegen 't achterklepje aan 
hecht. Men breit nu 35 ribbetjes heen en weer, dus 
recht en dan een boord van 16 toeren, 2 recht, 2 
averecht. 

Nu 't achterklepje. Eerst 35 ribbetjes heen en weer. 
Een achterklep van 'n broek is in 't midden hoogex, 
om dat te verkrijgen breit men 5 steken in, dat wil 
zeggen: men laat 5 steken aan weerskanten op de, 
pen zitten zonder breien, de volgende pen 10 steken 
daarop 15, telkens 5 meer, tot men ongeveer 6 ste-
ken overhoudt, dan gaat men gewoon weer de heele 
pen uitbreien, 2 recht, 2 averecht voor de boord, die 
ook weer 16 toeren moet hebben. 

Voor 't kruis breit men een vierkant stukje, waar-
voor men 20 steken opzet, en dit naait men er in. 

Wil men heel korte pijpjes hebben, omdat tegen-
woordig de jurkjes zoo kort zijn, dan breit men een 
korter boordje aan 't begin. Deze broekjes zijn heel 
sterk. Een neefje van twee jaar droeg ze nog, nadat 
zijn ouder zusje ze eerst twee jaar gedragen had. 

Men kan 't natuurlijk ook van jaeger wol breien. 

ALETTA HOOG. 

Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna 
Eire•voo rt. 
110.1•11 

Máár 'n prinsje! 
Naverteld door ALETTA HOOG. 

(Slot). 
„En geeft u me nu nog 'n beetje van 't mooie 

geruisch," vroeg de jongen. En opnieuw klonken 
de Kerstliederen in dien stillen winternacht - tot 
verrukking van den kleinen prins, die na elk lied 
in de handen klapte en 't uitriep, hoe mooi hij het 
vond. 

Eindelijk zei de zendingszuster: „Nu hebben wie 
alle liederen op Jezus' geboortedag uit ons boek 
gezongen." 

Hoe verbaasd was zij, toen de jongen zei: ,Nee, 
dat kan niet, Poenen, teerst hebt u zes keer achter.  
elkaar 't zelfde geruisch gemaakt en nu 't laatst 
maar vier. keer. Waar blijven die andere twee 
keer?" (Het eene lied) had Jes verzen en 't andere 
maar vier). Hem dit uitleggen ging niet, dus wer-
den de laatste twee verzen nogmaals gezongen. En 
toen was de prins tevreden, omdat hij „alles" had 
gehad, 

Intusschen waren de kaarsen opgebrand, De zen-
dingszuster blies ze uit en vroeg: „Welnu, Vileine 
prins, hoe is lu deze viering van Jezus' geboorte-
dag bevallen?" 

„D best, ik vond 't heel mooi en & wou, dat een 
prins van Korea er elk jaar zoo een had. Maar 
Poe-ien, was 't heusch wel alles? De zendelingszoon 
heeft me verteld, dat elk kind in uw kerken bij dat 
feest een geschenk krijgt en ik heb niets gekregen. 
Kan een prins van Korea ode niet een geschenk 
krijgen?" 

Ja, wel was hij een prins, maar heel zijn jon-
genshart sprak hieruit: hij verlanigde naar een ge-
schenk. 

Nu was de zendingszuster in verlegenheid. „Kleine 
prins, ik zou ia heel graag een geschenk geven net 
als de jongens •en meisjes in de kerk krijgen, maar 
ik heb er geen, dat voor een prins goed genoeg 
is. U geeft toch immegs niets om appelen, sinaas-
appelen en lekkers?" 

„O ja wel, geef u het mij. maar. En dan heb ik 
nog nooit van die mooie gouden en zilveren vruch-
ten gehad, die aan die hoornen hangen," 

Toen nam de zendingszuster al de goud- en 
zilverpapieren versiersels van de Kerstboomen af 
met het lekkers en de appels en sinaasappelen en 
gaf ze den prins. Voorzichtig •en met een ernstig 
gezicht nam hij ze aan en reikte ze één voor één 
aan zijn lijfwacht over, zeggende: „Pas op, dat je 
niets laat vallen, met je hoofd sta je er borg v000r 
- 't zijn mijn Jezus-verjaardag-geschenken." 

Daarna aarzelde hij even en vroeg toen.: „Poe-
ien, kunt u me ook niet zoo'n boek geven, waar  

dat mooie geruisch in staat, 'dat u gemaakt hebt?" 
Verheugd gaf de zendingszuster hem een liederen-

boek in de taal van Korea. Wat was de jongen 
daar blij mee! Herhaaldelijk bedankte hij, de zen-
dingszuster. Met het boek in de handen geklemd, 
wierp hij nog een laatsten blik op de nu kale Kerst-
boomen, groette de zendingszuster naar 's lands 
wijze en verdween in 't paleis, gevolgd door zijn 
lijfwacht, die de Kerstboomversierselen zorgvuldig 
droeg. 

1VLaar wat hoorde zij daar? 't Leek wel uit het 
paleis te komen en 't had er veel van, of een onge-
hoorzame jongen door zijn moeder bestraft werd. 
Zou die prins straf krijgen, omdat hij iets gedaan 
had, dat hij niet mocht? . 

gaastig sloeg zij een mantel om en ging naar 
buiten. Door cp een kist te gaan staan, kon zij 
over den muur heen zien in de hel verlichte kamers 
van 't paleis, waar 't geluid vandaan kwam. EU 
toen zag zijl wat het was. 

Daar stonden drie officieren - de langste hield 
het liederenboek in de hand en de drie hofdames 
achter hem probeerden er ook in te kijken. Vóór 
hen stond het prinsje, opgewonden, met opgeheven 
hand, alsof hij de maat wou aangeven. 

„En ik heb 't jullie nu al zoo dikwijls gezegd: 
het mooie geruisch staat in 't boek en je moet het 
er uit halen, Heb je clan niet gehoord, hoe de Poe-
ien het er uithaalde? Maar wat jullie er uithaalt, 
is een Zeelijk geruisch, Probeer 't nu neig eens om 
er een mooi geruisch uit te halen, anders zal je zien, 
wat er met jullie gebeurt!" 

En opnieuw bogen zich zes haast wanhopige ge-
zichten over het boek. 

Toen ging de zendingszuster weer naar haar ka-
men. liet zooeven gehoorde ,Stille nacht; heilige 
nacht" door zes verschillende stem/nen in zes ver-
schillende toonaarden gezongen, klonk haar nog in 
de ooren. En toch scheen het haar een sehoone me-
lodie, En zij dankte den Heere, dat zij' het Kerst-
evangelie had mogen brengen aan den jongen, die 
„bnaar 'n prinsje" was! • 

ONS STERCLUBJE 

Beste nichtjes en neefjes! 
Ditmaal wordt ons Sterclubje niet door maar over 

tante Johanna geschreven. Als werkelijke nichtjes en 
neefjes van haar, heeft ze goed gevonden, dat wij 
aan de leden van ons Sterclubje vertelden, dat zij 
1 December haar Koperen Bruiloft hbopt te vieren. 
Leuk hé? Wij zullen het haar dien dag natuurlijk 
erg gezellig maken. Er zijn misschien Sterclubleden 
die het aardig zouden vinden tante Johanna en oom 
Henri te komen gelukwenschen. Nu, er is daarvoor 
gelegenheid hoor, niet alleen voor de kleinen, maar 
ook voor alle Stervrienden van tante Johanna en  

wel op Woensdag 28 November van 2-4 uur 's na-
middags en van 6-8 uur 's avonds, Middellandplein 
11a, Rotterdam. 

Lang leve tante Johanna! 
Lang leve oom Henri! 

Hoezee voor het Koperen Bruidspaar. 
Kantoorbediende, Kluut, 
Moeders hulp, Sneeuwkabouter, 
Muzikant I, Sneeuwpop. 

Waarde Sterclubleden! 
Ditmaal geef ik eens een 'raadsel op, als oud-Ster-

clublid. Jullie.kennen mij toch nog wel als Muzi-
kant ït 

Als le prijs loof ik uit: 

1 zakje fijne bruidsuikers, 

Het geheel bestaat uit drie deelen en is een heu-
gelijke gebeurtenis. 

le deel: een zelfstandig naamwoord, een meisjes-
naam en een werkwoord. 

6, 7, 8, 2, 11 is een jongensnaam. 
12, 3, 17, 7, 10, 14, 9 is een meisjesnaam. 
13, 15, 5, 16 is afkomstig van pluimvee. 
7, 4, 1, 7 is nog een jongensnaam. 
2e deel: is een datum. 
6, 1, 4, 5, 11 is een boom. 
9, 7, 2, 11 is een dier. 
11, 10, 8 zit aan veel voertuigen. 
9, 10, 2, 3 is een lichaamsdeel. 
3e deel: kan niet iedereen vieren. 
5, 17, 7, 10. 13 is een metaal. 
5, 9, 3, 2, 11 heeft iedereen boven de gootsteen. 
14, 15, 16 is een nachtvogel. 
6, 17, 18, 19 is fruit. 
12, 8, 10, 4 is een dier. 
Als de menschen geen 1, 2, 3, 4 hadden bestonden 

er geen barbiers. 
Nu moeten jullie de oplossing vóór Woensdag 28 

November inzenden aan het adres van tante Johanna 
(Mevr. Bakhoven-Michels), Middellandplein 11a, Rot-
terdam. 
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Uit Buitenlandsche Tijdschriften. 

. Patroon (tegen de typiste) :„Eh, juffrouw Jan-
sen, ik heb opgemerkt, dat u 's morgens altijd het 
laatst komt, en 's avonds het eerst 'weggaat." 

De typiste: „Maar mijnheer, u Zoudt toch niet 
willen, dat ik tweemaal op een dag laat was?" 

(London Opinion.) 

Dochtertje: „Waarom heeft pa zoo weinig haar, 
moe?" 

Moeder: „Omdat hij zooveel denkt, kind." 
Dochtertje (na een oogeniblik te hebben nage- 

dacht): „En waarom hebt u zoo'n hoop haar, moe?" 
Moeder: „Kind, schiet toch op met je ontbijt." 

(London Opinion.) 

Gelijk een hert schreeuwt. 
Een meisjesleven. 
Door JOHANNA BREEVOORT. 
4) 

Aaf haalde haar schouders op, keek vader aan, 
die heel eventjes maar tegen haar lachte, zesie dat 
moeder 't niet mwikte Dat lachen deed Aaf goed. 
't Was 't bewijs, dat vader haar niet tegen zou 
werken. 

Moeder werd 'n ouë dikke zeur tegenwoordig. De 
man, innerlijk trots op zijn knappe dochter, zou 't 
wel aardig vinden home tusachen een groote meiden-
sliert in te zien. Zij met haar fijne bekje. 

Van dat oogenblik af wist Aaf dat zij 't winnen 
zou en naar de fabriek mocht. 

II. In 't feestgebouw. 
'n Grauwe, vochtige Septemberdag. De natte 

ochtendmist trok zelfs in 't middagwar niet op, hui-
zen en muren zwart en klefferig, de boomen drui-
pend. Aaf voelde telkens met weerzin de droppels 
vallen 'op haar gezicht, d'r kapsel. Moeizaam liep 
zij. over den glibberigen rweg naar huis om te eten. 
't Was toch niet alles dat werken op de fabriek. 
't Leek haar of zij naar lichaam en ziel geprikt werd 
door duizend spelden. De meeste meiden bleven in 
de fabriek, maakten na 't eten de grootste „gein" 
met de jongers uit de drukkerij of de kistenmakerij. 
Aait had 't in den beginne prettiger gevonden thuis 
'n hapje warm eten te halen. Moeder bewaarde voor 
's avonds geen „prakkies". „Wie er niet is, wie niks 
krilgt". Al erg genoeg dat Leen zoo ongeregeld 
thuis kwam door zijn wenk „a,n 't spoor". Moeder 
aldoor nijdig omdat Aaf naar de fabriek was, ge-
gaan, vader lachte er om, die goeie vent. Moeder 
kefte telkens dat zij Aaf nou heeleraaal geen baas 
meer was. 

Nee, ik wil niet geregeerd worden, dacht zij wre-
velig. Tenminste niet door moeder. Wel snakte zij 
naar leiding, naar. een hand die haar vastgreep, 
naar het gekild van zich beschermd te voelen. 

Zij leerde op de Zondagsschool een psalmvers: 

't Hijgend heat der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 
Van de frissche watwstroomen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 

Zou zij, naar God verlangen? kaf wist het niet, 
kon het onbestemde hijgende binnen in haar gemoed 
niet onder 'wtoorden brengen. 

Aaf 'haatte het ordinaire, het grove, het plat-
vloersche van haar leven, heel de omgeving waarin 
zij opgroeide. 

In-  haar weakiruizen stonden de dames mijlen ver 
van haar af, zelfs de „hooien" waren Aaf's gelijke 
niet. 0, ontslagen van het ruwe werk, te leven in 
een mooi huis. Meer nog, te kunnen lezen en keren 
en allerlei heerlijke dingen zien. 

Pas zag ze voor een boekwinkel eene prachtige 
gravure hangen. Een hert met gespannen verdwaas-
de pogen, aemechtig stormend Over struik en droge 
greppel, in fellen angst voor den jager.  

„Gelijk een hert schreeuwt" stond er onder. 
0, iets in 'haar hart schreeuwde op gelijke wijze. 
Aaf voelde dorst, dorst van binnen uit! 
Zij wilde wel dat zij het eigendom -van een heel 

sterken, heel edelen man was! 
Zou Dolf sterk zijn? 
In elk geval: Zij had met Dolf niemendal te M9, - 

ken, na dien oenen middag ontmoette zij hem niet 
meer; de oude kwam als altijd om de huur. 

Zou Dolf nog wel eens aan haar denken? In dat 
eene °ogenblik, waarop hup oog elkaar ontmoette 
was dat wondertheerlijke in haar geboren, waarop zij 
jaren wachtte en die fijne liefde voor hem door-
stroomde haar heele wezen. 

Maar Dolf dacht niet aan haar, zij kon soms 
huilen van wilden weemoed. 

Na dien vermoeiende waschdag was Aaf eng ver-
kouden geworden twee dagen moest zij met zwaren 
hoofdpijn te bed liggen. doch daarna had zij' het 
gaan naar de fabriek doorgedreven. 0, wat viel alles 
haar tegen. Hlaar oude zondagsschoolmeester stond 
over eene andere afdeeling, waar 't heel rustig en 
kalm toeging, maar om Aaf heen hearschte de onrust 
en de vlek. 

Zij kon zich niet aansluiten bij „de meiden". Zij 
noemden .Aaf een gmootsch dier, een fijne beschuit! 
Alleen Lien en Nel, hasseMuurmeiden, kon zij niet 
ontloopen en zij -wilde ook niet bij gebrek aan beter 
gezelschap. 

Henk liep Aafje voortdurend voor de voeten. Zij 
vreesde hem en toch trok zijn diepe meeting haar 
aan. 

Lien en Nel hielden van Henk, hadden Aaf graag 
dien -royalen vrijer afgetroggeld, hun jaloerschheid 
prikkelde Aaf Henk aan te houden). 

Als Dolf toch niet kwam! 0, die klacht onder in 
je ziel, die je maar niet tot zwijgen brengen kon. 

Een enkele maal ging Aaf mee „uit" met Honk 
in gezelschap van Lien en Nel met hun vrijers. 't 
Leek haar een hel zoo'n avond, een licht- en vuur-
gloed die aantrok en afstootte tegelijk. 

Toch. genoot zij wel. Wild en fel en heftig, als in 
een roes. Haar liefde om Dolf en haar innerlijk 
verlangen naar levensheenlijkheid leefde vaag in 
haar als een wazige droom. Hier 'woelden de laaiende 
hartstochten, hier leek 't of je vwgaan zou in 't 
genot. 

Hoe moeder opgespeeld had na dien uitgang. Zij 
doodgewone, fatsoenlijke vrouw, die d'r kinderen 
heusch niet veer 't Feestgebouw groot had gebracht. 

Kwam. Leen er ooit? Of Sien of een van de ge-
trouwde dochters? 's Zondags hier of daar fatsoen-
lijk een glaasje bier drinken of 'n bittertje op zijn 
tijd. 

Maar ~a- den dansvloer. En de bedreiging van 
,,je met de inatteklopper geve" was er weer aan te 
pas gekomen. 

'n Schel fluitje achter haar deed Aaf omkijken. 
Henk natuurlijk! Breed en groot een jockypet op 
zijn blonden kop. Alle meiden benijdden Aal om 
Henk. Voor haar verzuimde hij zijn middagmaal. 
In dit °ogenblik gloriëeerde zij. Aar werd nagekeken. 

Niet toonen dat zij 't leuk vond. „Naait 'n jonge 
late merke dat je 'm aardig vindt," zei moeder al-
tij.d. „As je eenmaal getrouwd bent bennen ze baas 
genog over je. die marine! Late ze voor 'n vrije meid 
maar 's loope!" Aafje vond het alleen maar stree-' 
lend. Henk trok haar toch niet, soms aarzelde zij 
bij zijn aanraking. 

„Aaf, meid, ga' je van avond mee naar dtfeest-
gebouw?" vroeg Henk, zonder inleiding, zoodra hij 
naast Aaf -liep. ,Lekker dansen." 

,'k Zou je danken, kan niet dansen, ten minste 
niet goed." 

„'k Zal 't je wel loeren, d'r is 'niks an." 
„'t Is 'erg vermoeiend," dacht Aaf, maar dat be-

zwaar sprak zij niet uit. Mannen hebben een hekel  

aan zwakke, klagende vrouwen en zijl wilde nier 
ziekelijk of zwak schijnen.. 

,,Wat heb je er an?" vroeg zij minachtend. 
eOck 'n vraag? Veel lol! Muziek en dansen n 

'n slokkie." 
Aaf haalde de schouders op. „'t Is wat je noemt. 

zeg." 
„We gaan met bede keet meiden en jongens,' 

vertelde Heek aandringend. „Nel en Lien ook, jou 
vriendinnen.' Je kent toch die Steps wel, die Ans-
rikaansche Tango, fijn. Zullen wij samen 'vanavond" 
Toe." 

Met 'zijn sterke lichaam steunde hij 't tengere 
figuurtje. 0, Aaf kreeg het gevoel dat hij sterk 
was en haar wel dragen loon, heel dat lange, moei-
lijke leven door. Henk hield wel van haar. 

„Moeder wil niet hebben dat ik met je ga. 
Henk." 

,Je 'moeder. Wie stoort zich nou an z'n moeder. 
't Is ook maar 'n uitvlucht, want je doet toch wo: 
je wilt Ze iwou je niet op de fabriek hebben en. 
en je bent 'er toch." 

Die zet was raak. Zeker, Aaf deed wat ze wou. 
al  wilde zij dat 't anders was, dat moeder haar re-
geeren en leiden kon. 

De klok van den toren sloeg één. Aaf gaf Hert 
een duw en zei: „Nou dag, tot vanavond dan, ik 
moet gaan eten." 

;Adieu, bij de Gruyter voor de deur, als altijd?' 
vroeg Henk, reeds een paar passen van Aaf af. 

't Meisje knikte en versnelde nu haar stap. Ze 
had veel te langzaam geloopen. Henk ging nie: 
naar huis, zij moest nog tien minuten. 'Ze had maa: 
20 minuten om te eten en dan dat nare terugloopen. 

Aaf huiverde innerlijk om haar afspraak me: 
Hienk. Zij bleef veel liever thuis met 'n mooi 
uit de Bibliotheek. Ze had 'n mooi boekje: Hoe ee 
soldatenmeid koningsffichter werd. Wel 'n beetje 
vroom, Toch leuk te weten, hoe die kolonialen lever, 
Gelukkig thuis. Niks zeggen tegen moeder, stil werd 
sluipen vanavond, anders kreeg je de duivel in hui. 

De Septemberdag, vol kilklanunen mist, eindigde 
met 'n regenavond, Het keukentje leek nu knus en 
gezellig. Moeder dutte over haar kapotte kous heet 
die zij stoppen moest, Vader las de krant onder ': 
suizende gaslicht. Aaf trok haar droge kousen e' 
schoenen aan, de warmte van 't keukenfortruisje 
deed haar goed. 

Maar ze had nu eenmaal afgesproken met Hei 
ging ze niet, dan -treiterden de meiden op de fabri 
weer, Nel en Lien vooral, dat ze niet durfde e 
Henk zou kwaad worden. Daarom had zij zich aan 
gekleed, terwijl moeder snorkte, heel stil in de dor. 
kere alcoof, daarnet kwam zij, in haar laag uitgr 
sneden blouse, met gekapt hoofd, in 't keukentje 
Ze zou ongemerkt wegsluipen; vader keek even op 
mompelde ietwat, moeder sliep door. 

(Wordt vervolgd), 
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Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna 
Breevoo rt. 

Een Kerstzegen. 

I. 

Vader ligt ziek. Vader ligt heel erg ziek. Rina en 
Hansje en Adrie en Tim weten het wel. Zij spelen 
heel stil als muisjes zoo stil in de keuken terwijl 
loeder in de voorkaaner bij vader's bed staat, 
Vader heeft een heele poos geleden een groot on-

eluk gekregeh, hij is een beetje doof en werd aan-
gaeden door de tram. 0, wat schrokken zij allemaal 
toen die agent met dien groeten helm op en zijn jas 
met glimmende knoopen aan kwam bellen. „Een 
igent, een agent!" riep Timmie angstig. Rina had 
juist gezegd dat een agent hem zou komen halen 
nadat hij aldoor zat te trekken en te plukken aan het 
zeildoek van 't tafelkleed dat 'n beetje stuk ging en 
nu wis hij daar. 

Maar de agent keek niet eens naar de verschrikte 
fimmie. Hij vertelde moeder dat er iets gebeurd was 
met vader, dat vader in het ziekenhuis lag en zij 
Bauw mee moest gaan. 

De goede oude juffrouw die boven woonde had ge-, 
.eed, zoodra zij van bet ongedrulle hoorde „stuurt u de 
kinderen maar bij me juffrouw ik zal op hen pas-
en" en dat was gebeurd, terwijl moeder naar 't zie-
kenhuis ging. Die arme moeder die zoo wit zag en 
zoo beefde. 
Laat in den avond, de kleintjes sliepen al, Rina had 

hen in hun bedje gestopt, kwam moeder terug, heel 
leeorgd, maar ze huilde toch niet meer. Vader zou 
morgen thuis komen, dokter dacht wel dat 't kon. 

In een ziekenwagen was vader thuisgebracht, die 
arme vader. Hij leed zooveel pijn, dokter kon er niets 
aan doen, 't moest heel langzaam genezen. 
Sinds dien vreemden avond lag vader aldoor zier.  

in de voorkamer, hij hoestte erg. Dokter zei, de lon-
gen waren gekwetst, vader moest veel rust houden 
krt zou hij wel weer beter worden. Maar vader werd 
niet beter. lederen morgen kwamen de kinderen 
hem goeden dag wenschen, zoodra zij op waren. Lang 
'echten zij niet blijven, hun frissehe heldere stem-
netjes vermoeiden vader, moeder haalde hen weg, 
le voorkamer uit en wanneer zij naar school gingen 
ruifden zij vader slechts ten afscheid toe „vader 
werd zoo zwak" zei moeder. 

„Zou de Heere vader nog beter kunnen maken ?" 
vraagt het dikke roodwangige Hansje aan Rina. „Ik 
Heb het al zoo dikwijls gevraagd, maar vader wordt 
niet beter". 

„De Heere geeft niet alles waarom wij bidden", 
verklaart Rina met een ernstig gezichtje. 
,,0!" dit is alles wat Hansje zegt. Zij begrijpt het 

Dog niet goed. Zij dacht ook dat je alles kreeg wat 
je van den Heere vroeg. 
„Welneet", valt Adri in: „dat is heel dom van 

je gedacht. De Heere kan wel, maar Hij wil niet 
altijd". 

Net kwam moeder terug uit de ziekenkamer. Zij 
hield de lijst nog in de hand, waarop zij geschreven  

had, hoe hoog de koortsthermometer was opgeloopen. 
Het was heel erg, vond moeder. Vader veelde zich 

zoo zwak, beurde niet eens het hoofd op terwijl 
moeder de thermometer opnam van onder zijn arm. 

Moeder viel neer op een steel en in een wip ver-
drong zich haar viertal rond haar knien. Hansje en 
Tim nestelden zich op moeders schoot elk in een 
arm en Rina met Adri stonden bij haar. 

„Moeder wil de Heere pappie niet beter maken ?" 
vroeg Hansje lief haar kopje tegen moeders borst 
schurend. 

„Ik weet het niet lieverd", antwoordde moeder 
zacht: „Wij weten niet altijd wat de Heere wil". 

„Ik ',eau dat pappie weer beter was!" klaagde 
Haasje. „Pappie speelt nu niet meer met ons, wij 
rollebollen nooit meer over den vloer". 

„Wij samen hebben gisteren nog holleboilewagen 
gespeeld", zei moeder. 

„Ja maar pappie kon 't veel beter", verklaarde 
Hansje „nietwaar Timmie?" 

Timmie knikte een beetje slaperig. Hij zat zee 
graag op moeders schoot. Vooral zooals nu in den 
schemer, met zijn half toeë oogjes keek hij naar-
het theelichtje, je kon zulke mooie sterretjes maken 
als je een traan in je oogen kneep. 

„De Heere neemt misschien pappie wel weg", ver-
telde moeder zacht met iets heel droefs en teers in 
haar schorrig stemmetje: „Dan gaat pappie naar 
den hemel, daar is niemand meer ziek." 

Adri en Rina droegen dichter tegen moeder aan. 
Zij begrepen moeder zooveel beter dan die kleine 
hummels op moeders schoot. 

Vader had hen gisterenavond bij zich geroepen en 
gevraagd of zij lief en goed voor moeder zoutten 
zijn, wanneer hij naar den hemel zou zijn gegaan. 

„De Heere zal mij wel opnemen in Zijne heerlijk-
heid kinderen, zullen jullie samen den Heere zoeken': 
Denk er om dat niemand met een onwedergelbeecen 
hart den Heere zien zal. Zoek den Heere terwijl Hij 
te vinden is. Jullie bent nog jong en je hebt nog 
een aparte belofte van den Heere: Die Mij vroeg zoe-
ken zullen Mij zeker 

Vader had hen, de een na den ander bij zijn bed 
getrokken en hun frissehe kindergezichtjes gekust. 
Wat voelden vaders lippen heet en droog. 

Adri en Rina zouden het nooit vergeten, nooit. 
Zij waren nee hard gaan huilen, dat moeder hen de 
kamer uitbrengen moest en geen van beide had spoe-
dig kunnen inslapen toen zij eenmaal in bed lagen. 
Rina keek naar de sterren, ze kon ze net zien pin-
kelen in de donkerheid van haar slaapkamertje, het 
gordijn voor het venster was weggeschoven en zij 
dacht aan den hemd., waarheen vader spoedig kon 
gaan ver boven de sterren. 

In haar droom had zij vader gezien. Heelemaal in 
'n wit kleed (gehuld. Net  zooals in den Bijbel stond, 
met een palmtak in de hand. 't Was het meisje dien 
dag onmogelijk geweest ook maar een oogenblik 
vergelijk te zijn. Moeder zond hen ook niet naar school. 
Moeder wou haar en Adri bij zich houden om op de 
kleintjes te passen, nu vader zoo heel ziek werd. 
Timmie was al in slaap gesoesd op moeders warmen 
schoot en Hans deed wanhopige pogingen om de 
oogjes open te houden. Adrie en Rina leunden zwij-
gend tegen moeders stoel, het was heel stil in de 
kleine woning. 

Een zacht tikje op de deur en tegelijk werd de 
kruk omgedraaid. 't Werd al 'n beetje duister in de 
kamer ,maar moeder hoorde aan de stem, dat het de 
juffrouw van boven was die binnenkwam. 

e'k Kom eens even hoeren hoe 't met de zieke 
gaat", zei het vriendelijke buurtje. 

„Mijn man gaat naar den Heiland, juffrouw", zei 
moeder en haar stem stikte bijna in haar tranen. „Hij 
fluisterde daarnet, dat ik stilletjes naar de kinderen 
moest gaan, hij wilde alleen zijn en bidden." 

De oude jufrouw nam een stoel en schoof in de 
groeiende duistern;s aan bij het kleine groepje. De 
moeder met die twee kleine- kindertjes op haar schoot 
en de twee grooteren dicht bij haar. 

as het niet heerlijk zulk een zieke te mogen ver-
zorgen" vroeg het oude moedertje. Wij weten nu 
wel, dat de Heere tegenwoordig is en ook blijven 
zal, nadat uw man naar zijn Heiland is gegaan". 

Moeder knikte, maar kon niet antwoorden. Groote 
tranen rolden uit haar enigen en biggelden neer op 
Timmie's warme handje. 

„Willen wij ook samen bidden?" vroeg de buur-
juffrouw. 

Moeder kon slechts ja zeggen, zacht en dof. 
Adrie en Tom vouwden hunne handjes. 
„Heere", bad de oude vrouw ernstig en dringen('  

„wilt Gij onze lieve zieke weer beter maken. Maar 
als dat niet kan, geef hem dan-  een plaats in• Uw 
heiligen Hemel en help en troost zijn vrouw en die 
arme kindertjes". 

II. 
Moeder staat op het straatje voor de deur en zij 

praat met een kameraad van vader. Zij heeft hem 
verteld hoe heel lang haar man is ziek geweest en 
hoe blijde hij naar den hemel is gegaan. 

„Wij weten het heel zeker, dat hij naar den Heere 
Jezus is", vertelde moeder zooeven, „hij heeft het 
zelf gezegd. Weet gij hoe het gegaan is? De oude 
buurjuffrouw was dien avond bij ons binnengekomen 
en zij had met mij en de kinderen gebeden. 

„Daarna legde ik Hansje en Timmy in hun bedje. 
'k Liet hen nog eerst hun vader goeden nacht kussen. 
Hij werd wakker en zeide: „De Heere zegene de 
kinderen, Toen moesten wij met ons vijven bij hem 
komen, hij gaf ons allemaal een hand. 

„Zingen, zingen", fluisterde hij: „Ik zal met 
vreugd..." Wij begrepen hem. Je bedeelt: Ik zal 
met vreugd in 't huis des Heeren gaan? „Ja", knikte 
de zieke. Het ging wel heel moeilijk, want we waren 
allen zoo diep bedroefd, maar 't ging toch, wij 
zongen: 

„Ik zal met vreugd in 't huis des Heeren gaan, 
Om daar met lof uw groeten naam te danken, 
Jeruzalem gij hoort die blijde klanken, 
Elk hef met mij den lof des Heeren aan." 
Moeder veegt met haar schort de tranen af, die 

over haar wangen glijden en vervolgt weemoedig: 
„In denzelfden nacht is mijn lieve man heenge-

gaan". 
Kees, de opperman, die altijd met vader heeft 

samengewerkt staat moeder ongeloovig aan te kijken. 
Hij heeft den Heere niet lief en voelt heelemaal 
geen verlangen om Hem te dienen. 

Zoo zegt hij nijdig: „juffrouw en wie zal nu voort-
aan het brood voor u en de kinderen verdienen? 
lik zou als ik in uw plaats was den Heere heelemaal 
niet dankbaar kunnen zijn, heelemaal niet". 

,-Wie het breed verdienen zal, Kees?" antwoordt 
moeder heel ernstig. Zij hief haar hand op, alsof ze 
zeggen wilde, maak je heusch maar niet ongerust. 
,.De Heere zegt, dat Hij een Vader der weezen en 
een Richter der weduwen is. Hij zal mij lust en 
kracht geven om te werken. De Heere zegt, uw brood 
zal zeker zijn en uw water gewis". 

(Won* vervolgd). 
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— „Pa, wat zijn voorouders ?" 
— „Wel, mijn zoon, ik ben een van je voorouders 

en je grootvader is er ook een." 
„Nou, waarom snijden de menschen daar nou 

zoo over op?" 

(London Opinion.) 

— „Zal ik je hoed.voor je gaan ophalen, meheer." 
— „Dank je wel, ventje, maar ik ga zelf toch dien 

kant uit." 

(Punch.) 

Gelijk een hert schreeuw 
Een meisjesleven. 
Door JOHANNA BREEVOOKT. 
5) 

„Meid, moet je uit in dat hondenweer?" Die stem 
van haar zuster wekte moeder opeens. Sien 
was onhoorbaar naar boven gekomen, die stiekemere, 
dat deed ze altijd op haar smerige manier om luister-
vink te spelen. Nou gooide ze weer roet in 't eten.. 
Of 't haam aanging dat zij uit wou. Maal. Sien was 
valsch omdat zij nu voor moeder ~schen moest 
nu Aaf op de fabriek werkte. 

„'t Ga jou toch niet an, is 't wel?" vroeg Aaf 
bits en uitdagend en &len antwoordde venijnig, 
dat 't hálle. zeker an ging, wie kon er voor opdraaien 
als Aaf ziek of uit was? 

Onder 'n stortvloed verwijten van Sien en moeder 
natuurlijk iSien was moeders hartepitje, stormde Aai 
de trap af, veel later dan ze beloofd had. Als Henk 
er nu nog maar stond, anders moest ze met han-
gende pootjes naar huis, straks uitgelachen door 
Sien. 

Gelukkig, voor den winkel van De Gruyter, in 
't helle electrische licht liep Henk heen en weer. 
„giallo!" riep hij al dadelijk, zoodra hij haar tenger 
figuurtje onderscheidde, in de leege glimmend-nattè 
regenstraat. 

„Hè, 'k sben blij dat je er nog bent," erkende Aaf 
uit den grond van haar hart: „'t Is laat, ik kon er 
niets aan doen." 

„'k Dacht al dat je me voor den gek hield. Jullie 
meiden laten een jongen kerel 'wachten en dat in 
zoo'n hondenweer: „lik drijf". 

„Waarom neem je ook geen paraplui mee, vroeg 
Aaf. 

„'k Ben geen meid. D'r is niks an me te bederven. 
'k Gooi meteen me jas uit. Doe jou .parapluie ook 
neer. 'k Ken niet eens naast je loepen." 

„'k •Zou je danken, dan verregent mijn hoed." • 
„Voor die 'n ander. Wil je morgen 'n nieuwe?' 
„Ach hou op, 'k kan toch niet in de zaal komen 

als 'n verdronken kat," weerde Aaf netelig af. 
eKon, vooruit dan maar!" commandeerde Henk. 

Als hij eo° optrad, haar richtend' naar zijn wil, 
schikte zij zich naar hem. In dat, vreemde lag toch 
wel zekere zoetheid en bekoring. 

Los liep zij naast Henk voert in de stille straat 
alleen met het regengeruisch om hen heen. Op den 
hoek van de Omanjeboomstraát toen een rukwind 
aanstormde, greep Aaf Henk's arm. Hij klapte be-
daard haar natte parraplue neer, drukte haar hand 
stevig en trek haar mee in snelle passen. Zij voelde 
de grove stof van zijn 'jas langs haar smalle handje 
schuren, nat en ruw. Z66 in stevigen exercitiestap, 
liepen zij veel sneller. bereikten de jongelui al dra 
het van licht stralende feestgebouw. 

De opwindende dansmuziek lokte, waaronderheen 
een zacht games van stemmen. Vele paren schoven 
in wiegelende cadans over den •spiegelgladden vloer. 
'n Warme lucht vol sigarendamp en drankgeur sloeg 
je tegen. In helle kleuren weerkaatsten de spiegels 
het bonte wisselende tooneel en de helle lichtbalon-
netjes, melkwit. 

„Dansen?" vroeg Henk, zoodra zij hun natte over-
kleeren in de vestibule hadden afgegeven. 

,Ben je dwaas?" vroeg Aaf. „Even rusten hoor! 
Veel te moe." 

„Wat wil je gebandken dan? Anijs, eureeao?" 
,,0 nee, limonade." 
„Limonade! Kelner, een ouwe klare, een anijs." 
Aaf hield eigenlijk niet van drank. Henk wist 

wel dat anijs 't eenige was dat zij nog lustte. Je 
werd er zoo raar en druk van in je hoofd. 

Stil zat ze naast Henks aan het tafeltje langs 
den wand. Naast hen aan belde kanten paartjes, die 
smetten met roodverhitte aangezichten, meiden, die 
sehunnigheidjes zeiden en aanhoorden. Meiden lonk-
ten jongens, kerels tracteerden vrouwen en boven 
alles zong de nu zeurige ,sleepende dansmuziek uit. 
Aaf proefde de stof op hare lippen, die opvloog 
van die bewegende menschen, kuchte van de scherp-
te in haar keel. 

„Wat ben je stil?" Henk keek Aaf nijdig aan. 
Om te zitten suffen had ie Aaf niet meegenomen. 
Mooi was ze anders. Hij' zag or geen enkele tus-
schen de meiden met zoo'n fijn figuurtje en lief 
gezichtje. Haar nette, ingetogen maniertjes vond 
Henk eigenlijk ook wel aardig. 

„Nou, stil!" „'n Beetje moe," wou ze er niet bij-
voegen. Aaf zocht 'n uitvlucht. „Nou, moeder ging 
te keer als varken. Den heelen dag zit je op de 
fabriek en dan magje 's avonds nog niet eens 'n 
leuk pretje hebben. Altijd heeft moeder wat. Ze 
behandelt me als 'n kind. 'k Ben tóch achttien jaar. 
'k sMioest thuis blijven. 't Zal niet gaan, hoor. We 
zijn maar eens jong. Ben je getrouwd dan kan je 
slooven en zorgen van den morgen tot den avond. 
Als je 't er nou niet van neemt, dan krijg je 't 
nooit!' Aaf was opgestaan, haar wogen schitterden 
als kralen. 

„Laat ze kletsen," kwam Henk verachtelijk. „Kom 
mee, we gaan dansen." De jongen wiegelde reeds 
op de maat der muziek, sloeg zijn wen om Aaf's 
middel, schoof met het meisje tusschen de dansen-
de, zwierende, wiegelende paren in. 

»Fijn, je begint al aardig te dansen," fluisterde 
Henk opgewonden, trotseh met dat mooie meisje 
dat zwijmelend op de maat der muziek in zijn armen 
hing. Hij weed benijd, Henk wist 't wel, en zijn 
borst zwol van trots Met zijn sterke lichaam voelde 
hij vaak behoefte zich eens flink uit te vieren en 
toch tegen Aaf zei of deed hij niet graag iets 
waarover zij een kleur kreeg. Za was toch geen 
gewone fasbnieiksmeid in haar doen. 

„Kijk dien langen, misselijken sladood eens naar je 
kijken!" riep hij verstoord•  toen in een leisteen jonge 
man onafgewend zijn blik op Aaf hield. „Ken jij 
dien kerel daar, Aaf?" 

De oogen van het meisje zochten in de richting 
die Henk's vierkanten vingertop aanwees. 

Een huivering kroop op. Trilde van bene- groote 
temen tot onder haar krullende haren. 

Delf, Dolf! Al 't bloed liep weg uit haar gezicht. 
„Wat moet die jongen?" Wantrouwend jaloersch 

stootte Henk die vraag er uit. „Wat wil ie van jou? 
Laat ie z'n oogen in z'n zak steken! Kale meneer!" 

,Lt Is Dolf van onzen huisbaas." 
Jen je die?" vroeg Henk giftig. „Wat heeft ie 

met jou?" 
Wel niks. En wat was 't dan nog?" 

Vliegensvlug herstelde Aafje zich van haar ver-
bazing en ontroering. Er begon iets te zingen in 
haar. Dolf keek maar onafgebroken. Alsof hij haar 
van Renk's zijde trekken wilde. Toen brak de vreug-
de plots. Kwam hij hier ook? Dan kon hij nooit 
haar leidsman zijn. Weet zijn vader het? En zijn 
moeder? Die waren fijn, allebei. 

Henfers ijverzucht bruiste op, hij zag wit van 
drift. „Wat wil die lummel van jou, Aaf?" her-
117..alde hij weer. 

„Ik weet het niet," antwoordde Aafje mat. Zij 
voelde zich in dit uur zoo ontzettend vermoeid, alsof 
alle houvast haar ontglipte en viel neer op een 
bank. Dolf hier, Waarom? 

'Zonder aarzelen baande Dolf zich een weg door 
de volte naar baar toe. Geboeid keek Aafje naar 
den jongen man, die deed alsof Henk lucht we 
en rustig bij haar kwam zitten. 

;Henk sidderde van drift, trok Aafje overeind, 
voerde haar weder ten dans. In verbeten woede 
zochten zijn oogen telkens den andere, terwijl Aafje 
willoos en droomerig in zijn armen hing. 

„Meid je tent eigenlijk 'n ongeluk," Die runt 
uitval van Henk wekte haar uit haar zalig gepeins, 
waarin ze de zaal niet meer zag. 

„Wat heb ik aan jou? Je kon net zoo goed met 'n 
matras dansen!" 

.Aaf schrok van ;Renk's jabeersche booze oogen. 
„Kan ik het helpen, dat ik niet goed ben, Henk?' 
vroeg ze verward deemoedig. 

Het zwakke, verschrikte, hulpbehoevende in haar 
stem en gebaren verteederde den groeten kerel. 

»Kom vooruit, nog 'n slokkie," zei hij gemoede-
lijk. „Je miert toch niet over dat gezanik thuis!' 

Aaf zette een vreselijk gezicht, nam zijn arm e 
zakte met haar heele lichaam moede tegen hem aan. 
Dat beviel den zinnelijken jongen, hij vond Aaf 
snoes en een schat. Eigenlijk veel aardiger dan die 
lonkende meiden. En dien langen lummel zag hij 
gelukkig niet meer. 

Aaf keek onder zijn lieflkoozingen tersluiks op de 
klok. Half twaalf. Ze verlangde naar huis. 't Werd 
al 'n beetje stiller in de zaal. Veel meiden hadden 
hun buit art meegetroond naar de stille kamertje 
in cie buurt, veel jongens lokten hun meiden wen 
op eenzame wegen. 

Aaf moest daar niets van hebben. Zij griezelde 
van alle onzedelijkheid als iets afschuwelijks, kor 
Renk's fleemenden blik bijna niet uitstaan als h 
haar meenemen wou. Zij rilde voor de streeling van 
zijn oogen, zijn bevende handen. Met 'n foarsch 
baar kon zij Henk wegstooten, hem den rug 
draaien. Dan volgde hij haar als 'n hondje, bedelde 
om haar vernieuwde 'kunst. 

Zoo ging 't ook nu weer. Aaf, afgetobd van de. 
ken en dansen, wilde naar huis. Zei dat ze weg• 

ng gi. 
„Je vader heeft stalrwaeht en je moeder ligt toe.] 

in bed," morde Henk verwijtend, kregel over har 
driftig loepen over de nu droge :stemt. 't Was 
prachtig weer, waarvoor die gekke jacht? 

,,'t Kan me niet schelen," antwoordde Ad kort. 
Plots ontroerde zij. Vlak voor haar huis in be: 

onzeker lantaarnlicht, zag ze 'n lange gedaante. Ze 
voelde epeens scherp en helder, 't was Delf van de 
huisbaas, die haar opwachtte. Dolf! Zalig! 

(Wordt vervolgd), 
•ffilMn. 
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Sre•voort. 

Een Kerstzegen. 
(Vervolg). 

Nu antwoordt Kees heel bits: „Ik geloof er nie-
mendal van en wie weet hoe arm u het nog in uw 
leven krijgen zult. 

Moeder schudt het hoofd: „Al ben ik nog zoo arm 
Kees, dan zal God mij toch helpen. De Heere heeft 
ons lief en ook wanneer Hij ons verdriet aandoet 
gebeurt dat uit liefde. Wanneer ik mijn kinderen 
straf, doe ik dat ook niet omdat ik een hekel aan 
hen heb, maar juist omdat ik hen zoo liefheb, zoo 
heel veel van hen hou". 

Kees.  de [opperman gaat weg met een heel boo. 
gezicht. Hij lust graag een borreltje en zit heel 
dikwijls in de kroeg. Kees weet wel dat geen dronk-
aard het Koninkrijk Gods beërven zal. Hij zou wel 
naar den hemel willen gaan, maar dan toch de 
zonde willen doen, dat gaat niet voelt hij en daarom 
is hij' juist zoo uit zijn humeur, wanneer hij hoort, 
dat er iemand naar den hemel is gegean. 

Kees groette moeder heel /kwaad en liet de vrouw 
alleen voor haar huisje staat, eenzaam en bedroefd. 

Zij gunde het haar man wei, dat hij nu bij den 
Heere en Zijne heilige engelen woonde, dat hij nooit 
meer ziek of zwak zou kunnen worden en nooit 
meer zonde kon doen, maar zij voelde zoo'n leegte in 
haar hart en zij moest wel hard werken aan brood 
voor de kinderen te verdienen. Zij versleten hun 
schoenen en kousen ZW spoedig en hadden zoo dik-
wijls iets nieuws noodig. 

Aan het gejoel op straat buiten het hofje merkte 
moeder, dat de school uitging. De kleintjes speelden 
in het keukentje. Moeder bedacht, dat zij Rina en 
Adri wel eens naar de boerderij kon zenden, waar de 
boerin woonde, die vader zoo dikwijls in zijn ziekte 
had bezocht. 't Was nu mooi weer, zij hadden toch 
den heelera Woensdagmiddag vrij en 't zou een pret-
tige wandeling zijn. 

Zoodea Adri en Rina thuis kwamen vroeg moeder 
den jongen en het meisje of zij lust hadden om te 
gaan, Zij kenden toch den weg wel. Maar zij mochten 
niet lang blijven, slechts een uurtje, want het was 
om zes uur reeds heelemaal donker. Moeder zou onge_ 
rust worden, als zij laat in den avond thuis kwamen. 

Adri en Rina dansten de gang in, zwaaiden met 
hun armen zero blij waren zij. Heerlijk naar de 
boerderij. Naar die goede boerin, die altijd iets lek-
kers en iets prettigs wist te verzinnen. En al zouden 
zij niets gekregen hebben, dan vonden zij 't nog fijn, 
hard door de wei te mogen loopen en even rond te 
scharrelen tussehen het vee, de koeien en de kippen. 
Of de boerin jonge 'kuikentjes had. Adri dacht van 

, wel, maar Rina van neen. 't Was al zoo laat in den 
; zomer, dan waren de kuikentjes al een beetje 

groot. 
„Maar moeder meet ik u niet helpen aan de 

wasah" vroeg Rina opeens. Zij stond in het kleine 
keukentje en zag die [groot« teil vol waschgoed staan. 

„Neen," zei moeder, „dat heeft niet hoor. 't Is 
nu Woensdagmiddag en de zon schijnt. 't Zal ;n 
den winter niet meer mogelijk zijn er 's middags 
heen te gaan. Je moet de boerin alles maar eens 
van vader vertellen." 

Er rolde een traan langs moeders mager gezichtje. 
Die arme lieve moeder, het was toch wel ver-

drietig dat vader niet meer op deze aarde was. 
„Ko/n," zei moeder, eik heb het brood gesneden, 

wij gaan eerst eten, en dan mogen jullie gaan. 
Rina kan een schoon schortje voor krijgen, en Adrie 
mag zijn Zondagsche blouse aantrekken. Maar op-
passen dat je die niet scheurt, hoor jongen. Moeder 
kan nu niet zoo gauw weer een nieuwe koopen." 

De kinderen aten vlug en vroolijk. Die schat van 
een moeder toch, hoe verzon zii het zoo. 

„Neem je bonte schort mee in je tasch," zei 
moeder nog voor zij weggingen. „Misschien mag 
je wel meedoen met varkensvoeren of in den moes-
tuin loopen, dan maak je je allicht vuil." 

Een half uurtje later gingen Adrie en Rina met 
ten opgewekt gezichtje de deur uit. 

Sinds vaders begrafenis vervulden telkens weer 
treurige gedachten hun jonge hartjes, maar nu 
leefden zij alleen in het genot van heerlijk uit te 
kunnen gaan. 

Wat was het prachtig buiten. De boomen werden 
al geel en het gras leek zoo groen niet meer. Ze 
hoorden ook niet zooveel vogeltjes zingen als in 
den zomer. Maar toch, de hemel glansde zoo ruim en 
wijd, de lucht zoo helderblauw, en het zonnetje 
scheen zoo lekker. 

Julien wij van den weg afgaan, en over het 
hekje klimmen," [vroeg Adrie opeens. „Kijk, als 
wij zee, gaan," hij wees met de band, „zijn we er 
veel gauwer bij vrouw de Goede." 

,,Ja., maar we hoeven er z66 gauw nitet te wezen," 
pruttelde Rina eerst nog tegen, „We hebben niets 
geen haast, laten wij den rechten weg maar hou-
den." 

Adrie hield echter aan, en Rina vond het einde-
lijk goed. Zij klauterden over het hekje, liepen 
samen het land in, en Adrie riep verrukt: eZie je 
wel Rien, daar ligt de boerderij al. 

Adrie had het mis, al merkten zij het geen van 
beiden. Toen zij dicht bij de boerderij kwamen, 
zagen zij wel dat het teen heel ander huis was. 
,,We zullen nog een weiland overloopen," besloot 
Adrie, „misschien is de volgende boerderij [wel die 
van vrouw de Goede." 

Maar 't bleek ook weer verkeerd gezien, en Rina 
werd eindelijk vreeselijk moe. In 't eerst vond zij 
't prettig over greppels te springen en over hekjes 
te klimmen of over een smal dammetje te loopen. 

Maar nu werd zij heusch ongerust. Zij liepen al 
zoo lang. „Ik wou maar, dat wij op den goeden 
weg gebleven waren," klaagde zij. „Waarom wil 
jij ook altijd iets anders ?" 

Adrie hield den moed er in. „'t Is hier toch, veel 
leuker dan op dien saaien Weg," riep hij hard. 
„Wij kernen er toch ook." 

Doch Adrie had abuis, zij kwamen er niet. De 
enkele boomen wierpen al zulke lange schaduwen 
en de zon zakte zoo laag weg. De lucht gloeide in 
't 'westen als van goud en in de verte zou je de 
zon wel zoo kunnen pakken, dacht Rina. 

Dan moest het toch zeker wel half zes zijn. Hoe 
kwamen zij thuis veer den donker? 

Opeens begon Rina hardop te schreien. Zij wou 
geen stap verder meter doen, en wilde terug. 

Adrie keek 'n beetje verdrietig om. Hoeveel 
weiden liepen zij reeds door, hij wist gerust den 
weg niet meer. 

„We moeten weer op den weg komen," besloot 
Rina opeens, ,,zoodra we weer een boerderij zien, 
loopen wij er heen en daar vragen wij naar den 
kortsten weg." 

Eindelijk, eindelijk, het schemerde reeds, zagen  

zij een hooiberg, en daarachter bemerkten zij, toen 
zij nader waren gekomen, een klein huisje. 

Een ,groote witte geit lag aan een ketting voor 
het huis en blaatte luid toen Rina en Adrie het 
(werfje opstapten. Een klein hondje kefte. 

Dadelijk kwam er een oud vrouwtje te voorschijn. 
'n Lief moedertje, met een helderwitte muts op. 

„Wel heb ik van mijn leven," riep zij verwonderd, 
ehoe komen jullie twee peuters hier midden op het 
land, 't Is hier een heel eind van den weg." 

„We moeten naar boerin de Goede, juffrouw," 
vertelde Adrie, terwijl hij zijn hand aan zijn pet 
sloeg. 

„Adrie wou 't land over," voegde Rina er bij. 
„Moet je naar de boerderij van de Goede?" vroeg 

het vrouwtje verbaasd. ,,Daar ben je toch zeker 
een uur vandaan, je bent precies den verkeerden 
kant uitgegaan." 

Rena huilde weer. Zij •snikte, en Adri vond haar 
kinderachtig. „Je zit hier toch niet op de zee?" 
vroeg hij grimmig. 

„Neen,' antwoordde de oude vrouw, „op de zee 
kun je niet zitten. Je staat hier twee uur van de 
stad." 

e0! o! o!" riepen de kinderen allebei verschrikt. 
„Wat zal moeder ongerust zijn," voegde ;Rina 

er bij. 
„Ja., dat denk ik ook," oordeelde 't vrouwtje. 

„Komen jullie eerst eens binnen>  dan krijg je een 
kom warme geitenmelk en een boterham. Ik zal 
je den naasten weg naar huis wijzen." 

Rina kon niet eten van angst. Zij dacht almaar 
aan moeder, die zoo vreeselijk ongerust zou zijn. 
Maar Adrie vond dat heele verdwalen wel fijn, en 
hij had nooit geweten, dat geitenmelk zoo lekker 
smaakt. 

In 'n paar minuten had hij boterham en melk 
op en was naar buiten glewipt, waar het oude 
vrouwtje bij haar geit stond. Rina bleef alleen en 
zag er erg verdrietig uit, toen er een boerenman 
liet veertrekje binnenkwam. 

Hij nam zijn pijp uit zijn mond en vroeg goedig: 
eZoo, ben jij een verdwaald schaap, kindje?" 

,,0 ja baas, en 'k vind 't zoo naar, moeder zal 
zoo ongerust zijn." 

„Vertel me eens, wie is je moeder?" 
De man ging bij Rina aan tafel zitten en als 

vanzelf vertelde Rina alles van thuis. Hoe vader 
naar den hemel was gegaan, dat moeder elke week 
een heel boel wasschen moest doen. Ik help anders 
moeder 's Woensdagsmiddags, maar 't was zulk 
mooi weer. Moeder 'zei: gaan jullie maar naar 
vrouw de Goede en nu zijn wij verdwaald." 

De oude man zei niets en rookte zwaar dikke 
rookwolken uitblazend. Vroeger had hij den Heere 
Jezus ook lief gehad en gediend, maar hij had den 
Heiland vergeten. Nu hoorde hij onverwacht weer 
van Hem. 

Dat was toch een goeden [God, die een mensen 
in verdriet nog gelukkig maakte en niet bang voor 
den dood deed zijn_ Hij. was wiel bang om te sterven. 

eVadertje, vadertje is dat rookgin," zei 't oude 
vrouwtje, terwijl zij niet Adri het kleine vertrekje 
weer binnen trad. „Weet jij een middel om die twee 
afgedoolde achepen naar hun stalletje te brengen. 't 
Wordt al donker, alleen vinden zij den weg zeker 
niet: 

(Wordt vervolgd). 
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Oojorts: „Bedoelt u, dat n die bovenste regel 
niet kunt lezen met zulke groote lettws?" 

Patientt, ,,,co ja, die letters kan ik heel goed zien, 
maar ik kan dat 'woerd niet uitspreken." 

(London Opinion.) 

Dame: , 
alstublieft." 

Winkelier: ,,Ja, mevrouw, dat zie ik." 
Dame: ,„Neen, 't is .niet voor mij, maar voor 

.mijn man." 

(London Opinion.) 

moet een borstbeschermer hebben, 
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Gelijk een hert schreeuwt. 
Een meisjesleven. 
Door JOHANNA BREEVOOKT. 
6) 

„0, zoo, is 't in dien tijd?" brieschte 'Henk Aaf 
loslatend In een sprong als van een kat was Henk 
bij Dolf en had hij het smalle jongenslijf omvat 

hij slaat hem dood!" jammerde Aaf angstig. 
Zij kende Henk's Flerculealamcht. 

,Geen nood!" schreeuwde Dolf, bewust van zijn 
lenige vlugheid. Zijn door sport getraind lichaam 
kon zich in alle bochten wringen. Hij boog zich 
krachtig en snel tusshen. Henk's groote handen en 
armen.-  In 'n 'wip was hij vrij en holde heen. 

Aaf bang voor Henk's gloeiende ijverzucht had 
het einde van de worsteling niet afgewacht maar 
was haastig den trap opgevlogen. 

Die Henk! Hij had een anderen jongen om een 
ander meisje eens haast dood geranseld; was er 
zelfs voor vóár geweest. Die meid had Henk toch 
niet gehouden. Die kreeg ten slotte ook nog een 
pak ransel van den bruut. Bevend van zenuwen stond 
Aaf in het dankere keukentje. Moeder sliep als 'n 
os. Leen stond zeker op de machine; vader waakte 
in den stal. Haar lippen voelden droog, haar tanden 
'klapperden. Vlug uitkleeden en naar bed. Zij kon 
toch niet tegen dat dansen, haar hersens brandden, 
haar brein werkte verward. 

Adolf, wat deed Dolf daar in die slechte, getneene 
omgeving waarvan zij waltede? 

Kwam hij om haar? Waarom dan toch? 't Kon 
toch wel op andere plaatsen 

Hoorde daar een jongen die dominee moest warden? 
Had hij haar lief? Hoe zou die vechtpartij afge-

loopen zijn? Wie weet lag hij. nu  bloedend op straat. 
0, 'woonde zij maar aan den voorkant van 't huis. 

Dan zou zij stil het raam openschuiven en in de 
straat kijken. Hier zag je niets dan de donkerte van 
den dijk en slapende huizen aan den overkant. 

0, die ellendige steken in de zij en die hoofdpijn. 
Als tij 't maar volhield in de fabriek. Zij had ge-
meend vrij, te zullen zijn met haar gaan naar de 
fabriek, nu benauwde haar 't leven van allen kant. 

Als zij ook maar 'n andere afdeeling getroffen 
had. Als zij maar onder baas Everhard stond. 

Steeds verwachtte zij iets heel fels, dat de een-
tonigheid van haar leven breken zou. Nu viel er 
iets vootr. Zij stond tassehen Henk en Dolf in en 
onder een gesloten hemel. God de Heere keurde al 
die luchtige vermaken in die helle danszaal ad. Zij 
-wist en voelde het. Maar Dolf dan? 

0, kan zij maar slapen, slapen in dat bedompte 
al000fje, in dat duffe, warme bed. Dat ellendige 
kriebelgrevoel in elk lichaamsdeel. Kriebel bij die 
heldere moeder van haar. 't Zat in haar eigen sla-
peloosheid. 

Onrustig woelde Aaf op haar leger en reeds 
donderde de nachttrein van drie uur voorbij: toen 
nog geen sluimering haar moede lichaam verkwik-
te. Net  toen zij even in slaap was gezakt, wekte 
haar vedels forsche stem: „Meid komt er uit, je 
verslaapt je tijds ik heb al koffie gezet, hen al 'n 
half uur thuis." 

.och, och, nu opstaan. 't Kon haast niet. Masaa 't 
moest. Moeder zou eventjes opspelen en dan sliep 
vader, die tobber, die heel den nacht bij de paarden 
gewaakt had, ook geen oog, want moeder zou blij-
ven mazen. 

Klokslag zeven uur moest zij op de fabriek zijn. 
't Meisje kleedde zich haastig aan, de koffie smaakte 
niet en het.brood e0011211i2L. Vlug nu heengaan eer 
moeder wakker werd. 

De koele ochtendwind vea-ftrischte hare gloeiende 
slapen, terwijl zij in de groate slang aanstapte.. Het 
geklikklak van al die honderden voeten, zich be-
wegend nasa één doel, de lange fabriekskade, klonk 
als doffe muziek in de herfstige morgenlucht. 

Als Henk haart nu maar niet zag. Aafje rilde 
voor zijn brute kracht van :gisteravond en toch ver-
langde zij te weten hoe 't afliep zijn gevecht niet 
Dolf. 

Plots schoof hij naast haar in den schemer. Won-
derlijk teere woorden sprak hij. Waar haalde zoo'n 
krachtpatser die vandaan? 

.„Aal, je houdt van mij, hè? Niet van dien kwa-
jongen. Toe Aaf, zeg wat. Een woord maar." 

Aaf dorst geen woord te uiten, doodsbang van 
zijn drift, die zoo fel oplaaien kon. 

„Die jongen van gisteren, was 'gauw geblazen 
hoor." 

't Meisje ademde verlicht. Henk deed Dolf geen 
kwaad. Even lachte zij om de vurigheid van 
zijn ge'bedel om haar gunst en dat effen lachje 
schonk Henk moed. 

aGa je vanavond mee naar 't Delftsche Vaart?" 
fleemde hij. 

„'k Vind 't welletjes één avond in de week, Henk." 
„Nou als je niet wilt! Laat ik dien slungel te 

pakken krijgen!" 
,,O, ik wil wel!" haastte Aafje angstig om Dolf. 
Op den hoek van de Roentgenstraat kwam Nel 

bij hun tweeën loepen. 
„We gaan 'vanavond naar het Delftsehe Vaart," 

pochte Henk, tro-bsch op zijn centen etn zijn meisje. 
„Ik zeg Wim af," kwam Nel spijtig. „Als ie meer 

dan twee avonden met 'm uitgaat is ie platzak. Wat 
heb ie daaran?" 

,,Nou ja, z'n moeder is weduwe," verdedigde Aaf 
warm. „Ik zou Henk niet afzeggen daarvoor. Die 
jongens hebben toch ook maar hun zakgeld ten ze 
moeten voor al 't uitgaan zongen." Aaf vond 't niet 
nobel zulke jongens we af te halen. 

„Wel, daar zijn ze mannen voor," oordeelde Nel. 
Henk sloeg zoo maas op straat zijn arm om Aaf's 

middel. „We loepen nou voor goed met mekaar, 
Nel, nie waar Aaf?" 

Aaf zou voor geen geld neen gezegd hebben. Zij 
beefde van engst voor zijn woede die dan losbarsten 
zou. Toch hield ze niet van Henk. Ze zon God wel 
willen smeeken er voor bewaard te warden ooit met 
Henk te trouwen. Dolf trok haar aan, zijn persoon, 
zijn stand, zijn buis, zijn levensmanier, vooral de 
godsdienst. 

„Doe nou niet ven gek op straat," weerde zij af 
met een bijna benauwd! lachje. „Je weet daar hou 
'k niet van." 

iHenk en Nel gierden het uit Nel keek Henk aan 
met lokkende, lachende °ogen. Plots flitste het door 
Aars gedachten: Als Henk eens op Nel verliefde. 
't Zou opluchting zijn. Zeker, ze moest stellig 
met 1llenk en Nel en de heele bende naar het Delft-
sche Vaart gaan. Als ze dronken waren, wist je 
nooit 'wat er gebeuren zou. 
IH. Aafje en Adolf. 

„Nee maar, nou zelle me 't krijige. 'n Angetee-
kende brief." De moeder van Aaf stond ander aan 
de trap en bekeek de biljetten zooeven door de post 
op de trap gegooid, nadat hij al de namen dier be-
woners had afgeroepen. „Wonen die hier allemaal, 
dáár dan!" 

De oude vrouw had net even 'n half pondje 
suiker gehaald. Goedwillig riep ze tot de iburturvrou-
wen boven aan de trap: „Breng die parapiertjes 
wel mee, buurvrouw!" 

,Wat zelle we nou keijge?" vroeg ze weer. 
,,Wel de honderdduizend," ginnegapte de jonge 

vrouw, die inwoonde bij haar moeder met zes 
kinderen. 

„Was 't maar 'n twinitgie 'ervan. Wat je krijgt. 
opslag van de huur Wat ik je prevel," zei de an-
dere vrouw 

„Zone we opslag van de huur krijige?" vroeg Aaf's 
moeder ongeloovi.g. ,,Waarvoor? Ver wone we hier 
al geen centen genog? Wat laat ie doen de huisbaas? 
Nikst' nim,rnendal, geen behangetje krijg ie." 

„Je ken d'r toch vast op zijn," herhaalde de an-
dere weer. „Dat is 'n ding van de huurdemissie. Ik 
weet het van me zus. Kijk maar, 't is 'n nommer 
boven de -zesduizend." 

„'t Is 'n schandaal," morde Aaf's moeder, temejl 
zij de trap opdokte. ,Kijk is Aaf, kom 's uit je bed, 
'n pampier niet 'n angeteekende brief." Zij lei het 
zakje vol suiker op tafel, schopte haar sloffen uit, 
liep op kousenvoeten naar de donkere ,alcoof waar-
in Aaf lag met 'n doodsbleek vermoeid gezichtje. 

Aaf bleef liggen, de engen gesloten. Ziji voelde zich 
moe en ellendig. Gisteravond was ze weer met Henk 
en Nel en Wim naar het café chantant op het 
Delftsche Vaart geweest. De anderen schaterden over 
die „lollige" voordrachten, maar Aafje vond die ge-
meen en in 't eind kleurde haar gezicht bloedrood 
van schaamte. Iets waarover Wim en Henk en Nel 
haar hartelijk uitlachten.. „Aaf is zoo groen a!s 
gras," grinnikte Nel met 'n knipoogje naar de jon-
gens. „Meid, je kijkt ook zoo nauw, 't is hier toch 
fijn zeg. Moet je die 'goochelaar zien, hij kan je de 
rijksdaalders uit je zak laooveren." 

„Ik heb geen rijksdetalds!" riep Wim lachend. 
„Nee, dat is lam genoeg," 'snibde Nel, meteen 

Henk ..aanstootend die met 'n paar gulden rammelde. 
„Vin je dat zoo erg?" had Aaf gevraagd, en 

daarop hadden zij samen ruzie gekregen. Wim me 
Henk en zij met Nel. Later dronk men de oneenig-
held met 'n slokje weg, maar Aaf kon niet tegen 
die zoete slokjes en evenmin tegen dat late uitgaan. 
't Was baar vanmorgen onmogelijk geweest om uit 
bed te komen. Toen zei vader, dat ie wal naar de 
fabriek telefoneren zou dat Aaf niet komen kon. 

Nu lag Aafje stil te soepen, overdenkend haar 
ledige, innenlijk, eenzame leven 0 dat ellendige 
grove en ruwe pretmaken. Die steeds groeiende angst 
en afkeer! Dart brandende pijnlijke hunkeren naar 
iets hoogers en beters. Haar ziel huiverde van vee 
langen. Naar wie? Naar Adolf? Ja, naar hem ora. 
Toch kneep de teleurstelling nog. Wat deed Adolf 
in dat nachtlokaal toen? 

Eens hoopte zij dat Adolf haar klacht zou kun-
nen verstaan. Dompelde hij zelf onder nu? Was 
hij, beter clan Henk? Gisteren sprak zij even met 
hem en hij deed koel, zoo koel, 

(Wordt vervolgd). 
111.••• 
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denkers en werkers als iSlotemaker de Bruine, 
Kronosigt, Oorthuys, Baas, Kloosterman, enz. 

Deze lectuur wordt iguootendeels gratis verspreid 
op straat, vooral 's Zaterdagsavonds en ook op de 
vergaderingen door de Mannenvereeniging belegd. 
Daar collecteert men ter tegemoetkoming aan de 
verspreidingskosten tijdens of na de vergadering. 

Kenmerkend is de goede toon die in alle samen-
komsten heerscht. Sprekers van allerlei richting 
worden uitgenoodigd. Ook in de groots vergaderin-
gen in de Kerken belegd. 

Ds. Krop vond het zeer nodig nu ook eens iets 
over het Vrouwenvraagstuk te laten hopren. 

Hoe levendig de begeerte is onder de leden en 
de vrouwen der leden om vooruitstrevende toelich-
ting te ontvangen over de Vrouwenbeweging, bleek 
mij na drie van de zes lezingen die ik hield. Toen 
dadelijk na het einde der lezing stemmen opgingen 
om méér voorlichting, ja zelfs om een cursus over 
de brandende vragen van onzen tijd, de vrouw be-
treffende. 

Of ik aan dat verlangen van deze leden voldoen 
kan, zal ik moeten uitmaken in overleg met Ds. 
Krop. Feit is, dat behoefte aan voorlichting tot 
uiting kwam. 

De Mannenvereeniging organiseert ook Debat-
avonden, waar de verstgevorderden onder de anti-
sociale elementen komen: anarchisten, commu-
nieten, enz. 

Van de Wijkvereeniging gaan direct drie holland-
sche bibliotheken uit, die ter beschikking van alle 

Huiskamer en Keuken. 
Selderijsalade. Schil een selderijknol en wasch hem 

af, snijd hem aan zeer dunne schijven en deze weer 
aan zeer dunne reepjes. Doe ze in een steenen kom 
en maak ze aan met mayonnaise-saus, waarbij nog 
wat kruidenazijn en Worcester-saus. 

Chocolade-rijstpudding, Men neemt 200 gram rijst, 
laat dit gaar koken in een liter melk met wat zout. 
Deze brij vermengen met 25 gram boter, 50 gram 
gemalen amandelen, 60 gram chocolade, 150 gram 
suiker en een paar goedgeklopte eierdooiers. Dit alles 
nog even op het vuur dooreenroeren. Vervolgens 
neemt men het van het vuur en voegt er nog 20 
gram witte gelatine en een stijf gekiopt eiwit aan 
toe. De pudding laten afkoelen in een met eiwit of 
amandelolie bestreken vorm. Opdienen met een va-
nillesaus, 

Rklgriid. 2 dL. bessensap, 2 dL. water, 110 gram 
griesmeel, 200 gram suiker, citroenschil of pijpkaneel. 

Bessensap en water aan de kook brengen, dit laten 
trekken (niet koken) met eitroenEchil of pijpkaneel, 
griesmeel en suiker mengen, dit onder voortdurend 
roeren, totdat de massa dik wordt, erbij doen. Ver-
volgens overdoen in een met water omgespoelden 
puddingvorm en laten afkoelen. Bij het opdienen 
geeft men er vanillesaus of stijf geslagen room bij. 

Jam-rifstpudding. 150 gram rijst gaar koken in 1 
liter melk met zout, dit vermengen met 100 gram 
frambozen , kersen-, aardbeien-, pruimen- of abriko-
zenjam, hierbij een lepel suiker en 20 gram opgeloste 
gelatine, dan een tijdje laten afkoelen en er verder 
een vierde liter slagroom doorroeren. In een natge-
maakten of met eiwit bestreken vorm geheel laten 
afkoelen. 
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Iets over bananen. Men neemt goed rijpe bananen, 
schilt ze en snijdt ze over de lengte door, dan even 
met wat boter in de koekepan bakken. Voor men ze 
op tafel brengt, strooit men er wat witte suiker over, 
dit is werkelijk een zeer lekker hapje bij koffie of 
thee. 

Bananen beignets. De bereiding is zooal die van 
appel-beignets. Men snijdt de bananen over de lengte 
door, twee maal, zoodat men vier dealen krijgt, wen-
telt ieder stukje in hetzelfde beslag wat men ook 
voor appel-beignets maakt en bakt het vervolgens 
in kokend frituurvet of olie. 

1-lampje. Kook 1% kilo aardappelen zonder zout 
in nat van ham of spek of pekelvleesch met eenui. 
Neem wat oude hamresten, worst of rookvleeseh, hak 
dat heel fijn, (kantjes ham kunnen ook dienen als 
men een stuk ham heeft gekookt). Stamp de aard-
appelen met 1 ons vet ot margarine. Smeer een 
vuurvast schoteltje in met vet of margarine, leg een 
laag gestampte aardappelen, daarna een laagje ge-
hakte ham, daarna weer aardappelen en ham, tot 
het bovenste deel aardappelen is. Leg nu wat klont-
jes boter op de aardappelen en strooi er wat fijne 
beschuit over. 

Bak het schoteltje een halt uur in den oven. 

Goedkoope gehaktballetjes. Maal of hak ± een half 
pond koud vleeseb, (soepvleesch kan heel goed die-
nen), fijn met een pond koude aardappelen, een uitje, 
een eetlepel zout, desverkiezend wat peper, voeg het 
saam met een beetje melk, maak balletjes en wentel 
die in fijne beschuit. Bak ze voorzichtig in een 
koekepan bruin. 

gezindten staan. Belletrie, maatschappelijke werken @Raffia]  
en apologiseh-protestantsche. 

Er is nog een Fransche bibliotheek die apart staat 
Een Fransche studieclub voor dames houdt ook in 
„Geloof en Vrijheid" haar vergaderingen. 

Het orgaan der Mannenvereeniging is Geloof en 
Vrijheid, een Maandblad onder redactie van be-
stuur der vereeniging, waarin de arbeid der Ver-
eeniging besproken wordt en sociale onderwerpen 
worden behandeld. 

Ook de bestrijding van het Roomsche gevaar vindt 
in het wijkgebouw van Ds. Krop haar steunpunt. 
Een stapel lectuur tegen Rome ligt daar opgetast. 

De arbeid van Dr Krop is ,werkelijk eerbiedwaar-
dig en zijn arbeidskracht is kolossaal. 

Het verheugt mij persoonlijk met dit werk te 
hebben kennisgemaakt en ik wek ieder op eens te 
gaan kijken in Geloof en Vrijheid, Eerste Pijnadker-
straat 102e. 

Deze rubriek staat onder Redactie van Johanna 
iireevoort. 

Een Kerstzegen. 
(Vervolg). 

,,'t Beste is, dat ik hen wegbreng naar het kruis-
punt daar rijdt een omnibus af." 

,,Wij hebben geen centen!" riep Adri bezwaard. 
„O, dat is niets. Die zullen we jullie wel leenen," 

zei de oude man. ,Zeggen jullie maar eens waar je 
woont, dan kom ijk ze op een ,goedai dag wel eens 
terug halen." 

Rina zuchtte. Centen. Moeder had zoo weinig cen-
ten, Maar er was niets aan te doen. 't Was wel een 
treurig einde van dien vroolijken middag. 

„Wij 
'
wonen Emmahofje 20," vertelde Adri par-

mantig 
'
,en wij boeten Johansen." 

,Best hoor, nu gaan 'wij op stap," zeide oude man. 
De kinderen bedankten liet vrouwtje voor haar 

vriendelijkheid en weldra liepen, zij 't land weer over 
op den grooten weg aan. 

De avond viel nu snel en 't was al heelemaal 
donker toen het tweetal in de verlichte autobus 
stapten. Elk met twee dubbeltjes in de hand, ge-
leend van die goede, oude man. 

Adri genoot toen de autobus met razende snelheid 
langs den duisteren meg vloog; leuk, dat ging toch 
wel aardig. 

Maar Rina dacht aan moeder. Aan moeder! 
Aan de vier dubbeltjes schuld! 

III- 

Moeder staat bij de waschtclbbe vol dampend  

zeepsop en zij ziet er heel bezorgd uit. ,Hansje en 
Timmie spelen op den vloer met knikkers en de 
beide oudsten zijn weer naar school. 

IlVloeder denkt aan dien avond, was-in zij zoo 
heel ongerust op de beide kinderen wachtte, toen 
het zoo donker geworden was. 

Met de kleintjes aan een hand was zij telkens 
die poort van het hofje uitgeloopen, verlangend uit-
kijkend naar hun kleine figuurtjes. Maar zij waren 
niet gekomen voor de kleintjes in bed lagen en de 
sterretjes aan den donkeren hemel pinkelden. 

Wat waren die twee opgewonden en vlermoeid. 
Rina huilde zoo. Vond 't zoo naar moeder zoo 

ongerust te hebben gemaakt. Adri speet het ook 
wel, ofschoon hij het rijden in die autobus fijn ge-
vonden had. 

Moeder had niet veel gezegd. De kinderen kon-
den niet meer van vermoeidheid en zij voelde zich 
toch echt gelukkig, hen beiden• weer gezond thuis 
te zien. 

Den volgenden morgen kon Adri noch Rina zwij-
gen over den tocht van gisteren. Over die goede 
oude man en dat lieve grootmoedertje. Alleen dat 
zij nu schuld hadden, vonden zij toch wel erg. 
Veertig heele centen schuld. Ja, die moesten be-
taaldi worden, de oude man kon er om komen, 
wanneer hij wou. Hij z6u er om komen, dat had 
hij gezegd. Zeker wel. Dan moest het geld klaar-
liggen. Of moeder het geven wou? 

Dat wou moeder wel doen. Alleen zij moesten het 
geld moeder teruggeven. Moeder kon het niet mis-
sen. Adri verdiende vijf cent per week bij den 
buurman om het kippenhok schoon te maken en 
Rina kreeg wel eens een paar centen wanneer zij 
't waschgoed had thuis gebracht van de dienst-
meisjes, wier kleleren moedier schoonhield. 

Zij waren er dan ook gekomen de veertig centen, 
en zij lagen veilig in een doosje dat op den schoor-
steen stond. 

Moeder zuchtte eens en dacht hoe zuinig zij nu 
moest zijn, nu vader er niet meer was. Vader ver-
diende een goed stuk brood en al leefden zij tijdens 
vaders leven met hun allen heel eenvoudig, gebrek 
had zij nooit gekend. 

Nu, in dien winter, 't zou heel gauw Kerstmis 
zijn, begon het er leelijk uit te zien. De kachel 
verslond zooveel kolen, de aardappelen werden 7,00 
duur en de kinderen konden eten als wolven. Zij 
vond ook dat Hansje (die kleine dikkerd van vroe-
ger, werd nu mager), wel een jurkje moest heb-
ben, en Timmiee blousje werd ook dun. 

Terwijl moeder waschte, dacht zij aan den Heere, 
die in den hemel woont, bij Wien vader nu leefde. 

Vader had gezegd: de Heere zal voor u en de 
kinderen zorgen, dat geloofde moeder ook, en stil-
letjes zonder woorden, bad zij tot dien Heere, die 
der weezen Vader wil zijn. 

Opeens hoorde moeder buiten een mannenstem: 
„Woont hier vrouw Johansen," hoorde zij vragen 
aan 't lieve buurvrouwtje van boven., dat dadeliik 
vriendelijk antwoordde: „Ja, zeker baas, u moet de 
eerste deur hebben." 

De boerenman die zijn dubbeltjes terug kwam 
halen, dacht moeder. Zij keek naar 't doosje. Ja, 
't stond er nog met de veertig centen er in. Na-
tuurlijk. Zij vond die oude boerenman, die zoo har-
telijk binnen kwam een aardige baas. Het doosje 
met de centen zette zij dadelijk op tafel en daarna 
vroeg moeder of die man een kopje koffie wilde 
hebben. Die stond nog warm op de kachel. 

Nu, koffie lustte het oudje wel. Moeder schonk 
een kopje in, dekte daarna het warme zeepsop in de 
wasclvtobbe toe,. en ging bij den ouden man zitten. 
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Zij wou hem bedanken voor zijn goedheid aan die 
dwaze kinderen bewezen en hier waren de veertig 
centen terug. 

„Denk je, dat ik die veertig centen hebben wil ?" 
vroeg de man lachend. „Welteen, vrouwtje moeder. 
Ik wou alleen maar eens een boodschapje hebben 
om eens bij je aan te komen. Ik heb een zoon Kees, 
een opperman, die hier ook in de buurt woont, die 

-heeft me wel 'eens wat verteld van je man, dat hij 
zingend naar den hemel is gegaan. Ik wou er niet 
naar luisteren, want ik was den Heere vergeten. 
Nu heeft je kleine meid me ook van haar vader 
verteld, en daarom kom ik eens met ja praten. Mijn 
oude !wijfje kon zoo ver niet meer loepen, zie je, 
en in een autobus durft ze niet. Wij wonen midden 
op het land, in een huisje van de rijke boerin 
Jacobs aan den Vliet." 

„O, vrouw Jacobs, is onze goede weldoenster," 
viel moeder in. „Ik wilde de kinderen juist dien 
middag eens naar haar toe sturen, om haar te ver-
tellen hoe 't ons gaat, Dat mislukte nu, door mijn 
parmantigen kleinen jongen, die dacht zoo goed 
den weg te weten.' 

,,Wij hebben haar alles verteld, moedertje, vrouw 
Jacobs is een beste vrouw, zij laat n groeien. Wan-
neer zij 't niet zoo druk had met de besturing 
van haar grootti boerderij, na haar mans dood, zou 
ze u al lang eens hebben opgezocht. Zij is ook niet 
heel gezond meer." 

De oude man bleef nog een poosje met moeder 
vrek zoo lang tot Rina en Adri uit school kwamen. 

Wat vonden zij het leuk den ouden baas weer te 
zien. 

Adri danste van plezier, nadat moeder verteld 
had, dat de oude vriend de veertig centen niet terug 
wilde hebben. Daar mogen jullie iets voor koopen, 
-wat je graag hebben wilt. Ieder één dubbeltje. 

Rina wist 't al wat zij niet haar tien centen doen 
zou. Zij bewaarde het dubbeltje tot Kerstmis, dan 
kocht zij twee Kersttimpen. Als Adri nu •ook zijn 
dubbeltje bewaren wou dan konden zij !er vier koo-
pen. Wie weet legde moeder er dan nog de dubbeltjes 
van de kleintjes bij, dan hadden zij er allemaal 

twee. 

IV. 

Kerstmis was gekomen. Niet met prachtige 
sneeuw of hard glad ijs, maar met regen, wind en 
-natte kou. De straten lagen glinánend van vocht 
-vol plassen en modder. De menschen vonden het niets 
pleizierig op straat en haastten zich uit den guren 
regenslag in de droogte thuis en bij de kachel te 
komen. 

Moeder Johansen was met de kinderen tempel-
waarts gegaan en zij hadden met hun -vijven aan-
dachtig geluisterd naar het Kerstevangelie, het ver-
haal van Jezus' 'geboorte in een stal, van het kindje 
in doeken gewonden en liggende in de kribbe. 

Moeder had 's morgens vóór zij opstond stilletjes 
in bed liggen schreien. Zij vierden nu het eerste 
Kerstfeest na den dood van vader. 0, zij gunde hem 
den heerlijken hemel wel en zijn leven met de en-
gelen voor Gods troon. Zij. wist wel dat ook hij: 
nu meezong met al de vromen die reeds ontslapen 
waren, het Kerstlied ter eere van Gods Zoon. Zij 
les zoo graag in het boek der Openbaring tegen-
woordig, dat zooveel vertelt van den hemel en de 
gouden stad met paarlen poorten. Maar moeder 
miste vader toch heel eng op aarde. 't Werd wel 
moeilijk om het brood voor vier kinderen te ver-
dienen; vragen of bedelen dat wilde zij nooit, 

}lansje en Timmie waren later bij haar in bed 
gekropen, toen 't al een beetje dag werd en heel  

Hij die geen vogeltje vergeet, 
Die mijn 'behoeften kent en weet, 
Die trouwe Vader weet gewis 
Wat voor Zijn kind het nuttigst is. 
Hij voedt de musschen op het dak 
De vogeltjes op twijg en tak, 
Hij tooit het veld met bloem en plant 
Uit Zijne milde Vaderhand. 

Na het eten had Rina netjes de tafel afgeruimd 
en daarna gingen zij gezellig rondom moeder zitten. 
Het regende buiten geducht, het regende maar en 
de wind gierde langs de ruiten. 

Moeder stookte de kachel nog wat op. Er waren 
nog kolen. 

Voor morgen, voor morgen, 
Zou God wel zorgen! 

dacht zij rustig. 
,Moeder weet u wel," zei Rina, „dat wij, op de 

andere Kerstdagen wel eens met z'n allen naar de 
boerderij zijn gegaan? Wat was dat leuk." 

„Ja!" riep Adri opeens opgewond:en, „Weet je wel, 
dat wij 'altijd onze zakken vol appels meekregen. 
Fijn!" Hé hij smakte met de lippen. Zoo'n lekkere 
roodwangige appèl te krijgen en er in te bijten, z66 
dat het sap in je mond liep. 

„Ja," hielp Rina mee. „Moeder kreeg ook nog 
wel eens eieren 'voor vader of een stuk ham. 

Moeder lachte:. Jullie denken meer om de appels 
en om het lekkers en om het plezier dan over onze 
goede boerin. Dat. moet je 'afleeren. De gever gaat • 
altijd boven hetgeen gegeven wordt." 

„Nou ja, moeder. Maar wij vinden de .boerin ook 
lief hoor, heel lief!" 

„Het is zoo jammer dat zij ziek is," begon moeder 
weer, „Anders hadden wij er met ons vijven ook 
wel heen kunnen gaan. Maar 't zou nu te druk, zijn. 
En 't weer is ook: zoo bitter slecht. 't Is niet om te 
loopen langs die modderige wegen. 

Moeder vroeg Rina of zij niet een kopje thee zou 
gfan zetten. „Zoo'n leege tafel vond zij niet ge-
benig. Je kon niet een beetje toch ook wel gelukkig 
zijn,' 

Opeens werd aller aandacht getrokken door een 
man, die tusschen de bleekjes van het hofje heen 
liep met een grooten mand op zijn schouder. 

„O, moeder dat is Kees de opperman. Bij wie 
zou hij moeten zijn?" 

Zij behoefden niet lang te raden. Kees kwam recht 
op hun buitendeur af. 

Moeder liep naar hem toe, stond reeds bij Kees 
eer hij de mand had neergezet. 

„Compliment van boerin de Goede, juffrouw Jo-
hansen. Zij heeft 'eergisteren vader al gevraagd of 
hij. u die mand bezongen wou. Maar hij: stuurt niet 
meer zoo goed tegenwoordig en vroeg: „Mijn zoon 
kamt meestal op Kerstmis bij me. Mag hij dan de 
mand bezorgen? Ik ben eerst vanmorgen bij .  mijn 
vader gekomen en dacht, 'k ga nu maar gauw terug, 
er zit van alles in, je zult 'het wel kunnen gebruiken. 
't Is een best wijfje,hoor. Ik heb ock nog m'n 
portie gehad en zij kent me niet eens." 

„Wel, wel!" zei moeder verwonderd. „Wel, wel!" 
Toen: „kom je er niet even in Kees? Rina heeft 

net thee gezet." 
,.Neen," weigerde Kees, want de wagen van de 

boerin staat buiten de poort'  een jongen past op 't 
paard. 'k Moet straks den wagen weer terugbrengen 
naar de boerderij. Ik zei je immers al dat ik ooK 
mijn portie voor thuis kreeg. Mijn vrouw -verdient 
het wel dat ik haar eens verras. Ik ben niet best 
voor haar geweest, juffrouw Johansen." 

(Slot volgt.) 

schielijk had moeder hare tranen •afgedroogd. Haar 
lieve kinderen bezaten nu toch een Vader in den 
hemel, die over hen 'waakte. 

't Was toch nog een prettige Kerstmorgen ge-
worden want Adri en Rina waren met hun 'kerst-
timpen.  voor den dag ,gekomen en moeder had een 
van haar laatste dubbeltjes gegeven om er poeder-
chocolaad voor te koopen. 

„'t Mag toch wel op Kerstdag, hè moeder?" had 
Adri gevraagd. „Kerstmis is toch geen Zondag. Op 
Zondag mogen wij niet koopen." 

„Ja, 't mag best," stond moeder -boe. „De Zondag 
is de dag die de Heere gemaakt heeft, dien moeten 
wij heiligen en dan mogen wij ook geen andere 
menschen laten werken Maar feestdagen zijn dagen 
die de menschen gemaakt hebben. Om die te heili-
gen gebiedt ons de Bijbel niet." 

Nu waren zij met hun allen thuis gekomen. 
Moeder had niet veel geld voor een feestmaal 

kunnen uitgeven, want in deze twee Kerstdagen 
werkte zij: niet dus zij verdiende ook minder. In deze 
week tobde zij nog al eens hoe zij er toch komen 
moest. Adri en Rina lustten stapels boterhammen 
en wat versleten zij een kousen en schoenen. 

Toen vader nog leefde kon moeder aardappels 
koppen voor den winter en kolen en turf, dat kon 
nu allemaal niet gebeuren. Mater moeder voelde zich 
getroost en gesterkt door het Kerstevangelie, De 
Heere Jezus had zich immers zoo arm gemaakt dat 
Hij niet eens een behoorlijke plaats had om neer-
gelegd te warden, Een voederkrib was zijn Wieg. Da 
Heiland was heel zijn leven arm gebleven en toch 
was Hij •Gods lieve Zoon, in Wien God een wel-
behagen had. 

Moeder Johansen had den Heere lief met heel 
haar hart en zij wist dat Hij die de 'vogeltjes vliedt 
ook haar helpen zou. Na • 't eten zongen zij 
's middags nog een heeleboel psalmen en gezangen, 
ook kerstliedjes en versjes, die de kinderen op school 
leerden. 



Gelijk een hert schreeuwt. 
Een meisjesleven. 
Door JOHANNA BREEVOORT. 
7) 

Moeder beleed egde hem in zijn vader. Wand hij 
kwaad op haar? Zij, Aaf, kon 't toch niet helpen? 
Mond hij, Christelijke jongen, die platvloersche ver-
maken heerlijk? Maar wat hielp je dan het Chris-
tendom? (Zijl moest maar denken aan die mooie 
Plaat. Dat hijgende hert met die griepte, open °ogen, 
donker van angst en het opschrift er onder: Gelijk 
een hert schreeuwt! 

„Kom Aaf, kijk nou!" gebood moeder ongeduldig 
met het papier op Arafje's laken. 

't Meisje heesch zich verward overeind. ,,Nou ja, 
't is een aangerbeekende brief. Natuurlijk van de 
huurcommissie. Kun je op je vingers uittellen Ze 
hebben toe& allemaal zoo'n stuk gekregen, zegt u? 
De huisbazen slaan op." 

,'t Is wat moois. Waarvoor?" krijechte moeder. 
„Afzetters." 

„Moet je niet zeggen, moeder. Alle karweitjes zijn 
even duur. Voor die menschen is ook alles opge-
slagen. Adolf vertelde verleden week nog, 'n kraantje 
repareeren kostte vroeger 'n kwartje, nu een gul-
den." 

„Wel heb ik van me levef toomde moeder. 
„Spreek jij dat volk maar voor! Denk je 
soms dat die Dolf zin in jou heeft? Wees maar.ge-
waarschuwd met dat rijke volk. Ze knijpen je uit 
als 'n citroen en dan gooien ze je weg. 't Is meer 
gebeurd. Je hebt Henk gemme .tegen m'n zin en 
nou je 'm -eenmaal heb hou je hem, begrepen? Me 
fesoen is m'n eer, versta je?" 

Aaf schrok van moeders heftigheid, lei haar 
hoofd vermoeid  op het 'kussen neer 

't Was waar, Dolf sprak haar wei eens aan. Maar 
nooit, nooit zei hij een woord,. dat haar hoop gaf. 
Wel streelden. zijn Kregen haar. Zou hij zich inhou-
den? Om zijn vader? 0, moeder moest eens weten 
hoe diep die afkeer voor Henk in haar wortelde. 
Alleen 'angst voor zijn sterke knuisten bond haar 
aan Henk. .  

„Schaam je maar!" kijf de moeder. „Reken maar 
dat Henk hem vermoordt als ie nijdig wordt!" 

Ja, dat twist Aafje ook wel. 11 aar stem beefde 
toen zij vriendelijk smeekte: „Windt je zoo niet op, 
moeder. Er ie immers niets, niets tussehen mij. en 
Dolf." 

Niets, niets. Aafje ademde de tanden op elkaar. 
Vloog dan haar hart Adolf niet !steeds tegemoet? 

Die kalmeerende woorden, bedaarden moeder. Aaf 
bleef altijd moeders Benjaminnetje, het nakomertje, 
haar fijne, lieve meisje, ondanks haar schelden. 

„Jij ook altijd met je voorspreken van den huis-
baas. Ik zal dat ding mee/neme naaar Sien, dan kan 
Joost het hale. Sien zel niet wete waar 'k blijf. Je 
thee staat op 't stel hoor. Ik zel . de huur klaar-
logge en. as die wat vroeger komt zeg ie maar dat 
ik 't gemeen vind ons op te slaan. Hij heeft oente 
genog." 

Zuchtend sjokte moeke heen naar haar dochter 
bij, wie zij( bakerde. Zij kon niet goed meer voort, 
doch moest wel. Joost verdiende weinig, er kon 
geen baker af. 

Na moeders heengaan begon het meisje aan op-
"staan te denken. Ongestilde honger verteerde haar 
ziel. Zij zonk weg in de armoede van haar leven, 
waaraan zooveel ontbrak. 

Neen, al die teere dingetjes, die zij zich met 
moeite, ondanks moeders 'gekef veroverde, bevredig-
den haar innerlijk verlangen niet. Zij hield van 
mooie onderkleeren, elegante japonnetjes, kapte zich 
niet als een fabrieksmeid, wist zich 'n meisje apart, 
door de heele bende eigenlijk niet tot de hunne 
gerekend. .Zijl wist zich ook hun meerdere in be-
schaving. Zij. bezocht immers de avonekschool en las 
veel boeken. 

0, die domst van binnen, dat geschrei van het 
hijgende hert Kon zij haar leven maal- opslingeeen 
uit die donkerte naar het licht! 

Zij wist zeker, dat Adolf haar verstaan zon. Dolf 
had ook iets. Zij voelde 't. Gek, dat ie nog niet naar 
Amsterdam was, waar hij studeerde. 

Kon zij maar eens uitspreken. Werkte zij maar 
op de afdeeling van baas Eberbart. 't Was net of 
er liefde uit dien man straalde, zorg en genegenheid 
voor je ziel. Kon je maar wegzinken en wegvloeien 
net als water in de aarde verzinkt 

Terwijl zij haar japonnetje vasthaakte keek Aafje 
naar de tjilpende, rumoerige musschen op den 
spoordijk, die kwetterden vrij( en blij hun liefde uit, 
klapwiekten door de blauwe lucht. Hier zat zij ge-
vangem in een kleine kooi. 0, dat er iemand het 
deurtje ontsloot. 

Zou Dolf het zijn? 
„De huur, juffrouw." Aafje schokte op uit hare  

mijmering. Daar beneden klonk niet • de grove, lage 
stem van Halemen, maar zijl wist dat Dolf bij de 
buurvrouw stond en het standje oever de dreigende 
hnurverhooging. aanhoorde. 

„Metrisch, voor mijn part betaal je heelemaal 
niets," hoorde mij Delf zeggen, terwijl hij de donkere 
trap opklauterde. 

Aafje rukte gejaagd de deur van het nu netjes 
opgeruimde keukentje open De zon straalde op de 
bloeiende geranium tintelde op 't koperen thee-
!lichtje. Aaf's schaduw viel in de nu .zonverlichte 
gang. Dolf klopte reeds op de deur der voorwoning. 
Aafje zag hem op den rug. 

De jonge man glimlachte in Aafjes oogen, zoodra, 
hij zich ~leegde, een warme innigheid stroomde 
uit beider wezen. Adolfs blik bewonderde Aafje 
in hare teere fijnheid. 

Eer zij 't beiden wisten omsloten Adolfs handen 
die van het bevende meisje. 

„0 Aaf, je moest eens weten hoeveel ik van je 
hou. Wal vader wil 't niet hebben en ik vertik het 
om te studeeren, als hij me m'n . gang niet laat 
gaan." 
IV. Het wilde plas. 

A(af zat lusteloos met de handen in den schoát 
in het najaarszonnetje, soezend in de warmte van 
het keukentje. Op de tafel stonden de overblijfsel' 
van het middagmaal, 'n paar koude eardappelen met 
komkommers. Moeder slof,  naar de waterkraan en 
liet met spetterend geluid den ketel -volloepen. 

„Je laat mijn maar sjouwe," verweet zij licht. 
„Mensch, ik ben moe," antwoordde Aaf afgetobd. 
,,Niet te moei om avond aan avond uit te gaan. 

Waar krijgt Henk die cente ervoor? Ik begrijp niet 
dat je met die jonge gaan wil." 

„Ik durf hem niet af te zeggen, moeder. Hij is 
zoo. sterk." 

,,Wat doe je met hem te beginne?" 
eNou ja." "Aaf schokte ongeduldig met de schou-

ders. »Je weet zelf niet hoe je aan zoo'n jongen 
komt." 

Zj verteerde ven angst in 'Henk's bijzijn, Zij dorst 
den bruut niet af te zeggen. 

Waarom vroeg Adolf haar niet ten huwelijk? Om 
zijn vader, dien leelijken gierigaard. Zij wist het 

0, (kien zij maar eens rustig praten met Adolf. 
Dien middag had Leen, haar broer, leen beiden ver-
rast en dart had een huis vol leven gegeven. 

Adolf volgde haar sinds als een schaduw. Ook 
zelfs bij Desmet. Waarom? Wat deed Adolf in die 
ellendige zaal? 

„Waarom kom jij( bij ,Desarnet?" had Aaf den jon-
gen man pas gevraagd, toen hij' bij de fabriek op 
haar wachtte, en 't antwooard stond in haar ziel 
gebrand: „Om jou !" 

,,Om mij.?" "0, die smartelijke verwarring. 
,,,ik Zou veel liever naar de kerk dan max den 

dansvloer gaan. Ik vind het er zoo naar," sta-
melde zij. 

„Blijf er vandaan. Ik zaal je beschermen tegen 
Henk. 't Is om jou dat ik in dien smerigen rommel 
kom." 

,eTrek me er dan uit" had zij gebeden, en toen 
was Adolfs vader den hoek omgeslagen en had 
haar dreigend in het gelaat gezien. • 

»Vang je mijn zoon in je netten, vuile slet? Ben 
je weer bezig? Ik verzeker je, dat .jij en jouw ouder-
tuig d'r uit gaat. Uit mijn huis. Wat denk je wei?" 

In een oogwenk stond Adolf voor zijn vader, de 
oogen tintelend van woede. „Aaf is geen Jet, vader." 

Hun twiststemmen hielden de menschen staande 
in de drukke Rosestraat. Aafje was weggeslipt tus-
schen de nieuwsgierigen heen. Angstig, van streek. 

Sinds zag zij Adolf niet. Zou hij weer naar Am-
sterdam zijn, waar hij studeerde? Zonder afscheid? 
0, als die oue gierigaard moeder de huur maar niet 
opzei in dezen tijd van woningnood. 

Het meisje voelde zich diep ongelukkig. 0, die 
schreeuw van het hijgende hert in je ziel. Die engst 
om te sterven, die angst om te leven. 

„Zeg, dat gepraat met dien aap van Haleman zal 
uit wezen," viel moeder op eens ruw uit. „Denk 
je dat ik voor jou op straat zitten wil?" 

»Kom ik ga weg," zei Aafje opstaande. Een pijn-
lijke trek om 't moede gezichtje. 

Vanavond zou zij zich ziek houden. Met Henk 
ging zijl niet Dat was zeker. Nooit meer. 

Liever sterven dan zoo leven. 
Bezat Adolf dan geen moed haar van Henk te 

bevrijden? Zij voelde zich zoo bang, doodsbang. 
Dat leven op de fabriek. Vreeselijk! Als je ten• -

minste fatsoenlijk blijven wilde. 
Had ik ~ieders wil maar gevolgd, overdacht zij 

treurig, terwijl zij. de donkere trap ,afdaalde. Die 
leelijke Speetman, de chef, die wist veel gedaan te 
krijgen van de meiden. En dan deed ie 'n oogje toe 
over d'r. werk.. Maar als je van z'n lievigheidjes 
niet gediend was, en Aaf moest er niets van heb-
ben;  nou. dan vond hij garuwgenoeg 'n stok om 't 
bondje te slaan Je afjakkeren en afsnauwen. Als-
jeblieft. Ja, zij verdiende wel eens een standje. Zij 
beefde dikwijls van moeheid, maakte fouten, kreeg 
ook telkens boete. 

Langzaam liep het meisje voort, genietend van 
het late najaarszonnetje. Bah, die gekke drukte in 
de Rosestraat, autogetoeter en tramgebel, geraas 
rijtuigen en vrachtwagens, dat drukke menschenge-
loop voor je voeten. 0, eens lekker buiten te zijn, 
heelemaal buiten, in de stilte, met iemand van wie 
ze veel, innig veel hield. 

Met Adolf. Die lieve jongen met lachenden mond 
en van levenslust sprankelende oogen. Die haar 
liefhad! 

Dien middag vlotte het werk in de fabriek nog 
minder dan anders. Keer op keer stootte Aaf's ge-
zellin haar aan. „Lamme meid dan toch, ik schiet 
niet op door jou!" 

Intusschen snorden de machines onverstoorbaar. 
ruischte het fabeieksgeroezemoes daar. Om 5 uur 
reeds draaide de chef de electrische lichten op, de 
zaal stond in hellen schijn, zoodat geen schepsel 
luieren kon. Aaf toefde in een verre wereld, soms 
glimlachte zij treurig. 

De bromtuig zware languitgerekte seinstoot, die 
ver over de huizenzee heengalmde en dreunde in de 
fabriek, gaf het eind van den arbeid aan. In bree-
de slierten verlieten de vrouwen en meisjes de malen, 
roffelden de trappen af en 'verdrongen zich bijl den 
concierge om hun penning, morgenochtend weer af 
te geven. Daarna slenterden zij de poort uit, nog 
stil en moede. De manlui volgden twee minuten 
later. 

Aaf hield zich schuil voor hare vriendinnen, sloeg 
een zijweg in om Henk te ontl.00pen, die haar altijd 
inhaalde met snelle stappen. Zij kon Henk niet 
ontmoeten nu. Aaf liep langs den waterkant, de 
hemel welfde zich boven haar in blauw fluweelen 
glans met hier en daar een tintelend sterretje, be-
neden op het bewegelijke water sprankelden de 
lichtjes van verre schepen, het schijnsel der straat-
lantaarns aan den overkant. De kade Her liép dood, 
het lossen en laden aan den oever lag stil. Aaf ont-
dekte slechts een enkele wandelaar op dit afgelegen 
plekje. Lichaamsmoede met het hart vol vage ver-
langens zette Aaf zich op een stapel planken, toe-
gedekt door een zeil. 

Hier even zitten, even soezen, Wachten tot ginds  
die breede stroom fabrieksmenschen was voorbij-
gestapt. 

Hè, die stilte deed je, zoo weldadig aan. Zoo'n aar-
dige geur hier. Niet alleen van pek en teer en plan-
ken, maar van dorrende bladeren, zoo'n zacht avond-
windje, net zijde. 

Aaf sloot haar oogen, vleide zich aan tegen der 
stapel zakken achter haar, bleef mijmeren, sluimer-
de, een donkere plek tegen den witten zakkenhoop• 
droomde van geluk, van liefde, van stille levere-
vreugde. 

Plots sprong .zij op. Adolf, van wien .zij droomde, 
stond naast haar. Adolf, In de laatste dagen vol-
trok zich een wonderlijk proces in het hart van de. 
jongen. Vader had hem beschuldigd: jij speelt met 
een meisjeshart! Dat woord zonk diep, heel diep 
in zijn ziel. Toch wou hij vader niet gehoolgamer, 
en Aafje loslaten. Er mocht van komen wat er vr 
kwam. Moeder wist het, dat hij met een grenze-
loos verlangen aan Aafje dacht, dat teere, fijn 
fabriefiesmeisje, met de ()ogen als sterretjes, dar. 
albasten halsje, en die felle kleurtjes op de rond 
wangen. • 

Hoe lang reeds pijnigde hij zijn wezen met naar 
Aafje te kijken, het eigendom van den bruut, dier 
hij niet naderen dorst. Hij merkte de schuwheid q. 
de innerlijke tegenzin, waarmee Aaf de liefkoozin-
gen van haar ruwen vrijer ontving, hoe hare °we. 
hem smeekend aanzagen, dan ontwaakte al dd 
dea'lijkheid van zijn jong, dapper, bereidwillig hart 

Gisteravond! Neen, hoe had hij toen zijn hands 
thuis kunnen houden. Dat die woeste wellaistelin. 
in het dansen de teere hijgende Aaf zoo meesleuren 
kon. Heel den dag stond zij voor hem, hulpeloo 
overgeleverd. Hij voelde dat het meisje wechtr. 
gespannen wachtte op een die haar redden zou. 

Hij zou die redder zijn. Hij wilde vader dwinge. 
zijn goedkeuring te hechten aan een verbinteni. 
met Aaf. 

„Aafje." Aarzelend" in verlegen spraak de jonge 
dien naam uit „Aafje!" 

't Meisje duizelde. Droomde zij? Of was zij wal: 

keg.? Om hen de fluweelen donkerheid van d< 

avondstond. In de verte pinkelde het avondlicht. 
Als het onzekere, pas beginnende liedje van ee: 

vogel, z4:56 uitten deze twee jonge menschenzielen 
er leefde in hun hart. Kenden zij elkaar niet red. 
jaren? Wisten .zij z66 van elkaars zorg en leed e. 
verlangen, welke zij nu elkaar beleden in geestdri'. 
tige en stille aandacht? 

(Slot volgt). 
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Deze rubriek etaat onder Redactie van Johanna e$114 voort. 

Het overreden hondje. 

[2.1  ONS STERCLUBJE 

Wat heeft ons heusche neefje Muzikant 1 een mooi 
raadsel verzonnen en wat hebben onze Sterclubleden 

) zich beijverd het raadsel goed op te lossen. De post-
bel stond niet stil. Telkens weer brieven en kaarten 
van raadselneefjes en -nichtjes, sommige brieven 
waren zoo prachtig geschreven, dat je ze voor pronk 
tegen den muur zou hangen. 

Op onzen feestavond wekte het werk van Buiten-
meisje aller bewondering. Een keurig velletje papier 
met een zijden lintje bijeen gebonden, een landschapje 
voorop, binnenin een versje, prachtig mooi geschreven. 

Maar .00k onze kleintjes deden bijzonder hun best. 
Leuk al die kinderbriefjes te lezen, de meesten nog 
met de vriendelijkste geiukwenschen der ouders. 

Ook oud-Sterclubleden vergaten ons niet. 'k Denk 
vooral aan die mooie kaart van de Glindhorst, van 
Maandroosje en Vergeetmijnietje. 'k Zal jullie nog 
lang onthouden hoor. 

Ons Weezensterretje bleet ook niet achter, al bestaat 
het slechts uit Asschepoester en Roodkapje meer, ik 
denk nog aan allemaal met veel sympathie.Waarom 
zijn jullie in de vacantie niet eens bij tante Johanna 
op visite gekomen? Kantoorbediende zou jullie graag 
eens bezoeken in den zomer met Moeders hulp. Vraag 
maar eens aan vader en moeder of 't kan en schrijf 
het mij of hun. Je weet nu het adres. Misschien 
komt tante Johanna dan ook wel mee. 

Torenwachter en Zangeresje hebben ons feest op-
geluisterd, door een beeldig bloemstukje zelf te ko-
men brengen. 't Staat nog net zoo prachtig als toen 
jullie het brachten. Je moet er nog maar eens naar 
komen kijken. 

Dorpskind verlangt vurig naar een zakje Rotter-
damsche bruidsuikers. Woonde je nu maar dichtbij, 
dan zou ik zeggen: kom ze maar halen, er zijn er 
nog over. Ik beloof je, wanneer ze op zijn, zal ik 
als je komt andere voor je koopen. Scheveningerije 
hoopt dat wij nog eens onzen Gouden Bruiloft zullen 
vieren. Nu, dan 'zijn we stokoude stakkertjes. Als je 
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't Meisje met haar blonde haren, 
Zit bij 't hondje op de straat, 
Moeder komt al aangeloopen, 
Maar het was al reeds te laat. 

Een Kerstzegen. 
(Slot). 

„Neen, dat was je ook niet," stemde moeder toe. 
„Maar voortaan ben je het wel. Ik zie het aan je 
beele gezicht." 

„Dat komt omdat ik zooveel over dat zalige 
.sterven van je man heb nagedacht, moeder Jo-
hansen," antwoordde Kees ernstig. „Ik voelde dat 
ik niet sterven kon, zooals ik nu leefde, dat ik mij 
bekeeren moest en een Borg voor mijn ziel noodig 
had." 

»Mloeder, moeder, hè komt u toch!" riepen de 
kinderen van binnen uit de kamer. 

Moeder had hen geleerd niet om haar heen te 
komen hangen, wanneer zij met iemand een gesprek 
aan de deur hield. Er viel allicht iets te praten 
sviaarmede kinderen niets te maken hebben en dan 
behoorden de kinderen achteraf te blijven. 

„Ga maar gauw naar binnen," zei Kees hartelijk. 
„Zal ik de mand voor u dragen?" 

„0 neen, dat doe 'k zelf wel. Ga maar gauw naar 
je paard, Kees. En bedank de' goede boerin wel 
van ons. Ik zal haar een briefje schrijven. Groete 
ook aan je ouders," 

Moeder nam den zwaren mand op, stootte de ka-
merdeur open. Juichend staven de kinderen op, Rina 
voorop, de hand opgeheven. Adrie duwde de tafel 
vooruit, stootte zijn hoofd bijna aan de lamp. 

„Van de boerin. Een Kerstgeschenk van de 
)oerin," jubelde moeder. 

Zij zette de  mand neer bij de tafel en nam daarna 
het ,gonjezakje er af, dat al die heerlijkheid die ver-
wacht werd voor het oog verborg. 

Wat kwam er al niet uit die mand! Verrukkelijke 
mode appels, 'n paar zachte peren en stoofperen, 
een kistje eieren, netjes in hooi verpakt, een stuk 
spek, een homp kaas en onderin aardappelen, mooie 
gave aardappelen, wel voor drie middagmalen. 

Terwijl de 'kinderen smulden elk van een lekkeren 
eappigen appel, las moeder het lieve briefje van de 
boerin, 

Zij hoopte dat moeder Johansen ondanks haar 
droefheid nog een blij Kerstfeest vieren zoude. Va-
der had het nu beter dan ooit iemand op aarde het 
hem geven kon, en de Heere zou zorgen voor de 
weduwe en de weezen. 

De boerin voelde ook haar einde wel nadezen, Zij 
was eget bang om te stervenz  waait d e Heere Jezus 
was ook voor haar geboren m een stal, had voor 
haar geleden en om Jezus wil waren hare zonden 
vergeven. 

Moeder moest nog eens probeeren om té komen, 
misschien wilde clan de vrouw van Kees wel eens 
op de kleinere kinderen passen. 

Moeder vouwde haar handen in groeten dank aan 
den ,Hfeere. Vanmorgen had zij stilletjes geschreid, 
werd het nu nog geen heerlijk Kerstfeest?  

weer eens met je vader op de fiets en jij achterop 
naar Rotterdam rijdt, peddel je maar eens naar 't 
Middellandplein. Of ik veel bloemen gekregen heb? 
Alsjeblieft. 'k Vond er ten slotte geen plaats meer 
voor, de tafel zelfs stond vol. De Jonge Hollander 
is ook weer » boven water" gekomen. Wil je groot-
vader P. hartelijk van mij groeten. De heele familie 
P. ken ik al van mijn prille jeugd. 

Wat heeft Heikleutertje toch prachtig postpapier. 
Rozenknopje en Robbedoes willen gaarne nog lang 

meedoen, vragen om een,teekenwedstrijd. Hun zuster 
is 14 dagen geleden „in 't huwelijksbootje gestapt". 
Zij zijn dus weer een broer rijker geworden. Je vindt 
het zeker fijn. J. V., Nieuweling wilde ook graag 
een teekenwedstrijd. Jammer dat 't niet meer gaat. 

Winkelierstertje en Moeders rechterhand dachten dat 
tante een „oude tante" was, maar nu is u misschien 
net zoo oud als moeder, die heett verleden jaar de 
Koperen Bruiloft gevierd. Ja maar ik ben zoo jong 
niet meer hoor. Kom ons maar eens bekijken met 
moeder als je in Rotterdam komt. Gelukkig dat moe-
der weer opknapt. Zul je haar hartelijk V4U mij 
groeten. 

Teekenaar vraagt of oom Henri ook 144 jaar ge-
trouwd is. Ik geloof het wel. Beiden trouwden wij 
voor het eerst. Maar toch was oom Henri eerder ge-
trouwd dan ik. Begrijp je hoe dat nu kan? Vraag 
het je ouders maar eens. Je gelukwensch: nimmer 
te weinig en nimmer te veel vond ik prachtig. J. B. 
te D. zendt ons de goede wenschen van haar ouders 
goede buren uit R. Veel dank terug hoor. Alles gaat 
best. De zes heusehe'neefjes en nichjes groeien als 
kool en enkele zijn haast volwassen. Boschduif heett 
weer een zusje gekregen. Zij zijn nu met zijn achten. 
Gefeliciteerd hoor. J. en A. en W. v. d. H. zonden 
een mooi gedicht. Hartelijk dank zusjes. De drie 
gebroeders W. en D. en J. deden ook hun best. 
Evenals Madeliefje, Jong Holland, Klimop, Zoeklicht, 
Heikleutertje Schildertje, J. Z. te R,, Zilverschoon 
en Boschviooltje. 

Ook de ouders die zooveel blijk gaven van liefde 
voor Joh. Breevoort en den wensch uitspraken dat zij 
nog lang gespaard blijve, mijn diepgevoelden dank. 

Nu rest mij nog de beantwoording der brieven 
over het vorige raadsel. Hier is keurig schrift inge-
zonden. 

De oplossing van Mattheus 10 : 42: En zoo wie 
een van daze kleinen te drinken geeft, alleenlijk een 
beker koud water in den naam eens discipels, voor-
waar zeg Ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. 

Goede oplossingen kwamen in van: Handwerkstertje, 
Muzikant 1, Asschepoester en Roodkapje. 

Heikleutertje, zij 'schrijft: Ik wou u ook nog eens 
wat vertellen van de wonderklok, die was in Til-
burg, het heette de tentoonstelling van de wonder-
klok. Die noemen ze zoo omdat hij heelemaal van 
stroo was gemaakt en met kleine puntige strootjes 
was vastgestoken, dus niet gelijmd of vastgespijkerd. 
Hij was prachtig en zit wonderlijk in elkander. Er 
waren ook knoppen aan van stroo en als je op een 
van de knoppen drukte, ging de groote wijzer voor-
uit, en zoo ging het met de andere ook. Die klok 
had een schoenmaker gemaakt en heeft er vijftien 
jaren over gewerkt, dus dat is een heele tijd, hij 
stond in een glazen kast. Hij loopt nu al zestien 
jaar en hij is nog heelemaal niet stuk geweest. En 
che mijnheer zei: als hij stuk ging kon hij niet meer 
gemaakt worden, die man was een Duitscher en was 
nog maar drie weken in Holland, dus wij konden 
hem nog niet goed verstaan, dan vertelde de m sester 
het nog eens na. Die man zei ook dat die klok naar 
Amerika ging naar de wereldtentoonstelling, dat is 
een heel eind weg niet waar? 

Madeliefje, Torenwachter, Zanferesje, Schevenin-
gertje, Zangvogelsie, Teekenaar, Schildertje, Zilver-
schoon, Dorpskind wilden de heele Sterclub weleens 
samen zien bij Joh. Breevoort op bezoek. Wat zou 
dat leuk zijn als wij allemaal » leve tante Johanna" 
riepen en „leve haar man". Zij zou moeder vragen 
om op bruidsuikers te tracteeren als tante Johanna 
haar bruiloft viert. 

Nu ben ik aan het eind van mijn taak gekomen 
en rest mij nog slechts de prijzen uit te deelen. 

Een mooi oud-Hollandsch doosje bruidsuikers ia de 
prijs, bestemd voor Buitenmeisje. Ook het Weezen-
sterretje krijgt een doosje vol. 

De prijzen voor het mooiste schrift vielen ten deel 
aan Teekenaar. die krijgt In de vlegeljaren, door Joh. 
Breevoort. Van twee broertjes en drie zusjes, door 
Joh. Breevoort en Clara's Kerstgeschenk, door Joh. 
Breevoort zijn voor Winkelierstertje en Moeders rech-
terhand. 

Nog moet ik mededeelen dat er in dezen vorm 
geen prijsraadsels en geen brieven meer komen. 
Hierop kom ik volgende week nog terug. 

't Hondje was al overreden, 
Door een groote autobus, 
Moeder komt haar kindje troosten, 
En zegt; „Schrei maar niet meer zus!" 

Met een dankbaar hart bergde zij al de goede 
gaven weg, haar door den Heere geschonken, Mor-
gen op den tweeden Kerstdag zou zij een fijn maal 
bereiden. Peren koken en dat fijne hamspek bakken. 

's Avonds togen zij met hun allen welgemoed 
naar Gods huis, waar de dominee zou preeken over 
den zang der Engelen; Eere zij God in de hoogste 
hemelen, vrede op aarde in de menschen een wel-
behagen. Moeder voelde diep in haar hart dat God 
om Jezus wil een welbehagen in menschen had. Zij 
dacht aan vader, die nu al met de engelen leefde 
voer Gods troon en zij bad' mede met den lee-raar: 
'Heem God, wilt Gij ons en onze kinderen leeren ons 
voor te bereiden om eens met U in den heiligen 
hemel Uw lof te zingen. 
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Gelijk een hert schreeuwt. 
Een meisjesleven. 
Door JOHANNA BREEVOORT. 
8) 

(Slot). 
Dolf begon 't eerst. Van zijn centenjagenden va-

der en vreemd godsdienstige moeder, van zijn een-
zame jeugd. Ja, op de H. B S. meegedaan in uit-
bundige pret vaak, toch hunkerend naar liefde, be-
grijpende, verwarmende liefde. Moeder! Aaf luister-
de gespannen. Een schat gewoon, zij begreep je. 
Maar ze deed zoo fijn, praatte ZOO vroom. Anders 
dan vader, sympathieker. Maar hij wou geen vroom-
heid. Knielen voor een mooi, lief meisje, die je je 
hartsgeheimen kon vertellen, kon beschermen. 

„'k Moet je beschermen, niet waar? Tegen dien 
ruwen vrijer. Niet?" vroeg hij heel teer. 

Aafje knikte en nu biechtte zij. Al haar onbe-
stemde mijmeringen. Eerst om er uit te -willen. Rijk 
te trouwen. Later alleen om de liefelijkheid van be-
mind te wordien. Zij had hem wel gezien, zoo vaak 
in de zaal. Zoo voor hem gebeefd, den eersten keer 
keer al. Maar 't had haar ook zoo in de war ge-
gebracht. J-lij hoorde er toch niet. Hij die dominee 
zou zijn! 

Nu beloofde zij hem liefde •en trouw, ook al werd 
ie arm uit vaders huis gestooten. Zij wilde wel 
werken, verklaarde zij in blijde welwillendheid. 
„'t Hoeft niet," verzekerde Dolf, „vader kiest wel 
eieren voor z'n geld. Ik ben zijn eenigste. Jij zult 
best een lief domineesvrouwtje worden!" 

Aagje fleurde op als een roos onder de streeling 
van zijn handen. Dit nu was, de verwachte zaligheid, 
gevonden in dat stille uithoekje van het rumoerige 
F eijenoord. 

Geen Herik bestond meer voor haar, geen fabriek, 
geen armelijk tehuis, geen omgeving, waarboven 
haar kloppend hart uitvliegen wilde. In zoete mat-
heid leunde zij tegen Adolf's schouder, hare hand 
leg rustig in de zijne, vol overgegevenheid. 

„Willen wij samen weggaan, kindje, ver wieg? Ik 
wil vanavond niet naar huis, jij? Neen jij ook niet." 

Niet meer naar huis. De volle beteekenis drong 
niet door tot het begeesterde meisje. Geen wil en 
kracht om te sturen meer. Hij mocht haar zijn wil 
opleggen. 

„Ik heb geld bij me. Veel geld. Duizend gulden. 
Allemaal opgehaalde huur. 'k Heb 't al dagen over-
legd. Vooreerst genoeg. Vader maakte 0. W., heeft 
nog meer." 

„Wat wou je dan dat ik deed?" Aaf vroeg het 
onderworpen als een kind, 

,,We lompen eerst kleeren en 'n koffer. Dan nemen 
we 'n kaartje naar 'n plaats, zoo ver als 't kan. 
Buiten 't land kan niet om de passen. Naar Gro-
ningen b.v. of Leeuwarden. 't Hindert niet. Doen?'' 

In zorgeloos vertrouwen knikte Aaf, 't kon haar 
niet schelen waarheen. 

„Ja, terughalen laat vader ons natuurlijk. 'k Zal 
'm zelfs vanavond nog wel 'n briefkaart sturen. 
Maar ik plaats hem voor een uitgemaakte zaak. Ik 
laat je niet langer martelen. Aaf!" 

Aafje lachte, sloot zalig de °ogen. Dat zoo iets 
haar overkwam! Dat ging de stoutste droomen te 
boven. Mee met Adolf. Mooie nieuwe kleeren kop-
pen. Nu, zooals ze nu liep, kon 't niet. 

„We uilen je boeltje morgen thuis laten, bren-
gen," lachte Adolf. „Wij laten je kleeren achter in 
't kleedingmagazijn." 

Hij: verkeerde in een staat van geestelijke dron-
kenschap. Een avontuurlijk verlangen dat mooie. 
fijne meisje te ontvoeren, zijn ouders te trotseeren, 
iets te doen wat vader buiten zich zelven. kon voe-
ren, dat vader zou doen vloeken! 'n Jongensachtige 
blijheid doortintelde zijn wezen en daar onderdoor 
gloeide een vuur, dat hij begrijpen noch verdringen 
wilde. 

Plots sprong een donkere gedaante, die onge-
merkt nader geslopen was en elk woord beluister-
de achter den stapel planken, te voorschijn. De flits 
van een mes flikkerde in de avonddonkerte. Met een 
ra-uwen gil stortte Aafje ter aarde, terwijl Adolf 
en Henk begonnen te vechten als beesten. 

V. Gelijk een hert schreeuwt. 

In de nooit volkomen tot rust komende rust van 
het Ziekenhuis lag Aafje, het ter dood toegewijde 
meisje, bijna bewegingloos neder. 

Het heldere, scherpe Decemberlicht viel over de 
bedden in een rechte rij aan weerskanten tegen den 
muur geplaatst, haar doffe oogei zagen •alles door 
een floers. 

Het verleden lag echte het meisje als een• kwade 
bonze droom, waarvan de schrik nog in haar hoofd 
pijnde. Heel dat leven van sjouwen en ploeteren en 
verlangen, van pijnigend zinregent, van hoop en  

vrees en door alles heen die doe st als van het 
hijgende hert naar water; het levenswater! 

Bewusteloos in het Ziekenhuis gedragen, in de 
long geraakt kor Henk's vlijmscherpe mes, kwam 
zij wel bij, maar 't was om langzaam wieg te 
sterven. 

Henk zag zij niet meer; hij zat gevangen. Aafje 
voelde het als een opluchting, dat zij hem nooit, 
nooit weder zou' ontmoeten. 

Adolf. 0, al de fladderende duiven van haar ver-
beelding gingen uit tot hem, lederen avond zat hij 
bij; haar bed, ook gewond door Hendrik, maar niet 
doodelijk. Hij droeg den arm in een verband. 

Zijn vader, die hem verweet dat hij de eer zijner 
familie te grabbel had geworpen, foeterde niet meer 
tegen Adolf's liefde, nu hij; wist dat ;het meisje, 
't welk hij nooit als zijn, schoondochter had willen 
aannemen, onredbaar in het ziekenhuis lag. 

Aaf's vader en moeder en broers en zusters, vol 
haat tegen den jonkman, die de oorzaak van 
Henk's gewelddaad werd, bleven haricketlekig weg 
in het uur van A'dolf's komst. In hun hart gaven 
zij Henk groot gelijk, Was het geen schandaal, 
als je een vrijer hebt, het met een ander aan te 
leggen? 

Maar Aaf was altijd een buitenbeentje geweest, 
eigenlijk een vreemde eend in de bijt, een fijne 
beschuit. Zij hoorde eigenlijk niet onder ons, 
buirgermenschert, oordeelde Sien, Aaf's oudste 
zuster. 

Neem Aafje's heele hart en al haar verlangens 
waren ook immer boven den platvloerschen levens 
toon en het lagere gedoe van haar omgeving uit-
gegaan en zij; vond het heelemaal niet naar, dat 
zij. nu  heen zou gaan voor goed; nu zij het leven 
en de liefde had lemen kennen. 

Het leven en de liefde! Niet de liefde van Adolf 
alleen, maar een hooger, heerlijker voelen. 

Reeds op een der eerste dagen van haar verblijf 
in het ziekenhuis had de oude Zondagsschool-
onderwijzer, de grijze Eberson

' 
 het meisje ;bezocht. 

Toen nog parelde het angstzweet op dat bleeke 
voorhoofd, klonk de noodkreet van haar lippen. „Ik 
kan zoo niet sterven; meester." Meer kon zij niet 
uiten, niet in woorden brengen. Maar de dorst naar 
den levenden God lag in die klacht, de dorst die dat 
meisjesleven altijd .door ;gepijnigd had, in het be-
geeren van schoonheid en geluk, in het felle voelen 
van den onvrede binnen in haar.. 

„Kun je zee niet sterven, meisje? Kan het niet? 
Weet je hoe het wel kan? Als de Heere Jezus in 
je ziel komt. Hij, die stierf voor u aan het kruis." 

Met de handen; om 'die van Aafje had de oude 
Eberson gebeden en onder het gebed was Adolf in 
de zaal gekomen. Adolf, die naast Aafje op de Zon-
dagssehoolibank gezeten had en eens met haar 
Eberson's onderwijs genoot. 

Dat avonduur wierp gedurende den langen tijd 
zijn schijnsel in Aafje's wegstervend bestaan. Eber-
son had haar begrepen, had Adolf begrepen, beider 
zielenood gepeild. 

Nog hoorde Aafje den grijsaard lezen uit het 
heilige Boek: „O, alle gij dorstigen komt tot de 
wateren en gij„ die geen geld hebt, komt, koopt en 
eet. Koopt zonder geld en zonder prijs wijn en 
melk  

Komt allen tot Mij, die vermoeid en beladen zijt, 
en Ik zal u rust geven." 

Doodelijk -vermoeid voelde Aafje zich, doodelijk 
vermoeid, maar Jezus Christus wilde haar immers 
dragen over de volle breedte van de doodsrivier. 

In de weken die achter haar lagen had Aafje 
den Heere Jezus lemen kennen in al Zijn liefelijk-
heid. Leeg en ledig lag het leven achter haar, 
immer in hunkerend onvervuld verlangen, maar nu 
wenkte de eeuwige heerlijkheid. 

Wat had zij het goed nu, wat had zij het goed! 
Hoe stil en gelukkig die uren, waarin haar oude 
lieve Zondagsschoolmeester voorlas uit Gods heilig 
Woord. 

Dat rusten aan zeer stille wateren, dat bekleed 
worden met den mantel van gerechtigheid, blin-
kend en blank. 

Buiten dwarrelden de sneeuwvlokken neder, in 
ontelbare menigte, de wereld sierend met een wit-
heid en reinheid, die niet van de wereld is. 

Hier in die groote zaal, vol lijdenden, den vol-
eindigenden dag half sluimerende zieken, lag een 
jong schepsel, in Christus rein en heilig voor 
Gods oog. 

Niet meer van deze wereld. 
Gisteravond sprak zij lang en ernstig met Adolf, 

den armen jongen, die zich thuis nooit ruiten kon, 
omdat noch vader noch moeder hem geheel begeeep. 
Vader die in zijn geldzucht, moeder drie in haar 
vroomheid verstijfde, Over zijn ouders, die altijd 
als geestelijk despoot over hem optraden en uit-
maakten wat je gelooven en wie je 'liefhebben moest. 
Net  zulke stoomrollen, die alles in je kneusden wat 
je dierbaar was. 

eiO Aaf, als ik jou had mogen hebben, zou ik 
niet dwars geweest zijn, zou dat vreeselijke niet 
gebeurd zijn." 

Aafje had zacht geglimlacht in weemoed en 
zaligheid. 

„Ach., lieve jongen, 't is goed zoo, heel goed zoo. 
Misschien had ik jou nooit zoo gelukkig gemaakt 
als jij mij nu gedaan hebt, eet leven is nog zoo 
lang en je ouders hebben je toch zoo lief. Ik voel 
't wel. 'k Heb hen allebei toch hier gehad. En 't 
is z66 beter. Neem je studie weer op. Je hebt al 
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twee drie maanden om mijnerttwil verzuimd, lik hoep 
dat jij een dominee zult warden, die van mijn JeZUF. 
getuigt: „Gelijk een hert schreeuwt naar de water-
stroomen, alzoo schreeuwt mijn ziel naar God. 
Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God. 
Wanneer zal ik ingaan om voor Gods aangezicht 
te verschijnen"." 

Deze woorden had Adolf haar voorgelezen op haar 
dringend verzoek, en dat was haar afscheid geweest, 

Een uur geleden kwam moeder de zaal binnen• 
gesjokt, vermoeid en bezweet, jammerend en kla-
gend over haar dochter, die niet lang meer leven zou. 

„Het was m'n liefste meid, zoo fijn en zoo mooi. 
Dat je zoo'n schaap nou zoo kwijtraken mot." 

Vader stond er zielig bij, die goeierd. Aafje be 
sefte wat hij leed. Zij had gewenkt dat hij haai 
kussen zou en hen beiden trachten te troosten. 
,.;Huil maar niet. 'k Krijg het veel, veel beter, ik 
ga naar Jezus." 

Snikkend waren zij beiden vertrokken. In els 
gang had de zuster de beide oudjes toegefluisterd 
vanavond toch nog eens terug te keerera, heel lang 
zou het niet meer duren. 

Doodstil lag Aafje te wachten, heel stil. Strak 
zou Adolf komen op zijn gewonen tijd, doch zij 
besefte het nog slechts vaag. 

Het aardsche lag achter het kind, vol verlangens. 
Voor eeuwig, voor goed. 

Onbewust zou zij heengaan tot de Bron de. 
Levens, tot God, naar Wien zij in haar leven ook is 
het onbewuste had gesma,cht. 

In de zaal heerschte rust. De patienten speaker 
niet in de zachtjes aanvloeiende schemering, lage. 
stil te kijken naar het (wikte plafond. 

Een zuster gleed niet zachte treden door de zaal. 
hier en daar knikkend tegen een zieke, die glim-
lachte. Ziji ging voor het raam zitten in afwachting 
van het avondeten, dat straks gebracht worden zou. 
Als groote dotten donkere wol hoopte zich de 
duisternis in de hoeken .der zaal op, die dommelde 
in grijze rust 

Plots brak de stilte 'door een klop .op de deur. 
de zuster knapte de electrische lampen aan, en 
felle lichtschijn joeg. door de zaal. 

Adolf stond bij de deur. Langzaam schreed hij 
naar het smalle, witte ledikantje, waarop Aafje las. 
Met een schok schrok hij terug. Aafje lag daar 
onbeweeglijk, het rose kleurtje van het vaal ge-
zichtje weggewischt, de handen gevouwen, het volle 
zwarte haar in •een prachtigen wrong op de wit-
heid van het kussen Om de diep weggeschadterde 
oogen speelde een glimlach. 

Aafje's strijd was volstreden. 
„Gelijk een hert schreeuwt naar de watersrroo 

men, ;alzoo schreeuwt mijn ziel naar God", dat we.  
de tekst, die de oude Eberson koos op de eenvii• 
dige begrafenis van het jonge meisje. 
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Weest gegroet, gegroet weest weder! 
Die ons 't koude winter-weder 
Door uw' liefde Warm en teder 
In een somer keeren doet. 

Wilt ons ontfarmen. 
Wilt ons verwarmen 
Door 't heyligh vonck 
Van uw' spelonek. 
Dat ziel en lijf 
U dienstrijk blijf. 

Heer, na dien ghy hebt verkoren 
In de kou te zijn geboren. 
Zoo bekeert uw' lieve sporen (wend uw 

schreden) 
Na de winter van mijn hart! 
Van mijn hart, zegg' ick, daer inne 
IJs en hagel is te vinnen, 
En met eenen al watt binnen 
Bethleëm gevonden werd. 

Stiert dan uw' paden 
Na mijn misdaden. 
Want, laes! mijn borg' 
Is niet dan dorst, 
End' al mijn ziel 
Van vruchten iel. 

In de Bethleëmsche krebbe 
Was noch wolle, was noch webbe. 
Was noch bed, noch buld (madras) te 

hebben 
Voor uw' naecktheyd kleyn en teer. 
Zoo en zijn, helaes! ter stede 
Mijnder ziele oock geen seden 
Om te decken, om te kleden 
Uw' geboorte, min of meer! 

Dan laet nay geven 
Uw' arrem leven 
Gene, daer mee 
lek eens beklee 
't Geen ick my schaem 
Voor uwen neem. 

Menschen Zoon en 's menschen Broeder! 
'k Zie hier Joseph, uwen Voeder, 
Met uw' reyne Maget Moeder 
T' uwen dienste staen bereyd. 

11.~~311102.1..- 

Hier voor geef ick u ten besten 
Ziel en lichaem, met de reste 
Wes ick heb van eerst te leste, 
Nu tiot alder eeuwigheyd. 

Maer in 't byzonder 
Sy bèy, van wonder 
Als overleen, 
Hier blyven steen 
In 't ongehoort 
Van uw' geboort'. 

Aan uw' krebbeken gebonden 
't Eseltje en 't osje stonden, 
Om uw' leen met open monde, 
Te bewalmen, lieve kind! 
Dese zijn hier mee te vinnen: 

D' een is meeduld, d' ander minne, 
Die van ,buyten en van binnen 
IJ te warmen zijn gesindtt. 

Neemt dan te goede 
Van mijn armoede 
Al 't geen ick heb, 
Voor d' yd'le kreb 
En wildy meer, 
Zoo geeft het, Heer! 

Leeft, geboren Vorst der Joden! 
Die in doeckskens hier soo snode 
Leggen quaemt, om ons te noden 
Tot uw' deughden menighfoud 
Leeft! Ja, eeuwigh suldy leven, 
Tot den hooghsten throon verheven. 
Des men u te recht komt geven 
Van het Arabiersche goud. 

Leeft, Heer der Heeren! 
Leeft duysend keeren. 
Als ghy ons maer 
Te volgen neer 
Door gracy geeft 
't Geen ghy beleeft. 

Tot den nieu-geboren. 

Tot den nieu-geboren. 
Versa,  (pas) geboren sagh ick een kind'ling 

kleyne 
Zuchten en traentjes weynen. 
„G' hebt groot g'lyck, dat ghy klaghet". 

Spreek daer een Vrou, die moeder was en 
maeghet. 

„Voor den Hemel hebt ghy nu een speloncke. 
Koud, sondes vyer of voncke; 
Voor uw' throone een krebbe, 

Met weynigh hoys, in, plaets van wol en webbe 
(weefsel). 

Daer u songen thien hondert — duysent 
geesten, 

Daer loeyen nu twee beesten, 
Die voor Hymnen, voor Psalmen, 

Met lauwen aem uw' teere le'en bewalmen. 

Door u wierden versaed (verzadigd), van minst 
te meesten. 

Engelen, menschen, beesten; 
Nu belieft, u te dorsten, 

En snackt van hongher naer uw's moeders 
borsten. 
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Voor uw' kledingh van Sterren en van Zonnen 
Moet ghy nu zijn gewonnen (gewonden) 
Inde luyeren en doecken, 

Die mijn armoe by een heeft kunnen soecken. 

quam eer toe een keyserlycke moeder. 
Augustus tot een voeder, 
Want de desen u suilden 

Vereeren met scharlaken en rood goude. 

Maer want u nu beliefd, mijn uytverkoren. 
Van my te zijn gheboren, 
Zoo genadight uw' handen 

Te laten wollen does' arme banden. 

Laten de j lige menschen deze 'iedjes uit hun 
hoofd ieeren met deze voordrachten ons heer-
lijk Kerstfeest opluisteren. De harten zullen er 
door naar boven worden getrokken, iets heel 
moois en teers zal hun eigendom worden. 

Het prachtige boek waaruit ik ze overschreef : 
heet : J. Stalpart v. d. Wiel e -3, zijn leven 
in keur uit zijne lyrische gedichten c_:toor D. G. 
J. Hoogerwerf f. N.V. Uitgevers-Mij. van 
Paul Brand. 

Esther. 
In de „School met den Bijbel" doet de heer J. 

E. Kok een hatelijke uitval tegen Johanna Bree-
voort inzake hare beschouwing van Esther. ,,Die is 
puur modern en Kees Boeke waardig". 

Mag ik even den vriendelijken schrijver er op 
wijzen dat dan ook Dr. A. Kuyper Sr. inzake Esther 
„puur modern' schrijft en „Kees Boeke waardig". 

Op 71adz. 111 en 112 vat ,,Vrouv-en rit de Heilige 
Schrift veroordeelt Dr. K. met groote 
Esther's huwelijk met Ahasveros. hare aarzeling nm 

° haar volk te hulp te komen en Esthers wreedheid. 
Dit is ook mijn antwoord aan den heer A. v. R., 

te Z. 
Even moet ik ook protesteeren tegen de krenkende 

woorden van den heer Kok: „Nu, 't is dan ook ';naar 
voor kinderen dat ze dezen uitleg geeft". 

Wie mij kent in mijn arbeid voor kinderen, weet 
en voelt dat ik nooit denk: „'t Is maar voor kinde-
ren". Integendeel het beste is voor kinderen niet 
goed genoeg. Joha. Breevoort heeft zich. nooit onder 
de nachtegalen of kanaries in de schrijverswereld 
gerekend, maar zoo eenvoudig zij ook schreef er 
zat altijd de ernst achter om kinderen naar boven 
te wijzen of nuttig en aangenaam bezig te houden. 
Alle mensehenwerk is onvolmaakt, maar luchthartig 
heb ik nooit over mijn werk gedacht. 

Misschien heeft mijnheer Kok al lang spijt over 
zijn leelijke insinuatie. 

JOH. BREEVOORT. 

.3eze rubriek staat onder Redactie 
, ••4•40avon 

van Johanna Ach, die arme menschen op zee. Wat zal het kwaad 
zijn buiten." 

Vader kwam bij moeder staan, luisterend naar 
den huilenden wind, die gierde langs het kleine 
huisje. Wat moest het angstig zijn om in zulk een 
storm als in een notendopje op de golven te dob-
beren. Wij doen wel goed om altoos te bidden voor 
den zeeman, die rondzwalkt op 't groote water. 

„Ja," antwoordde moeder met een zucht. „In 
zulk weer voel 'k altijd angst Mi= onzen jongen, 
die altijd weer naar de zee wil." 

„Je praat het hem nooit uit zjjr hoofd, moeder" 
zei vader met een zucht. ,,,Flij wil niet als zijn 
vader werken in de kuiperij. Zoodra de visschers 
binnen zijn wipt hij bij zijn duigen en tonnen van-
daan en zit in de hots. Ik geloof dat je hem 

Kerstfeest tehuis. 
(I.) 

,,O vader, luister u nu toch eens! Wat stormt het! 
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eerder in een harington kon kuipen dan onzen 
Joost aan land te houden." 

,,Daar heb je hem!" riep moeder. 
De deur vloog open en een gezonde stoere knaap 

van nauwelijks vijftien jaar stormde de kamer in, 
een windvlaag' van buiten joeg tegelijk door . de 
kamer. 

„O vader. o v^.der, wat 'n wind hé! De visschers-
vrouwen kopen allemaal langs de haven. De „Goeie 
Verwachting" komt binnen. Is dat niet kranig In 
zoo'n bries? Wat zeg• je er van, vader?" . 

Mét schitterende oogen stond de jongen voor zijn 
ouders. Zijn hart popelde om weer naar buiten 
te vliegen, waar .heel in de verte de zee deinde 
en golfde, naar de haven, waarin straks het schip 
zou binnen varen met de stoere zeelui, die hiji zoo 
hoog waardeerde. 

,,Ik denk dat daar menige vrouw loopt met een 
gebed in het hart, en angst en neme," zei moeder. 
„Ik zou niet graag willen dat vader zijn brood op 
zee verdienen moest. 

,,O moeder! En ik zou niet graag mijn leven in 
die vuile kuiperij verslijten. Altijd tusschen die 
stinkende haringtonnen. Nieuw werk. Nou jo. Dat 
is saai genoeg. Maar al dat gebruikte goed. 'k Krijg 
't benauwd in die kuiperij. 'k Wil er uit!" 

Joch zek"r wanneer je vader het goed vindt?" 
viel baas Walters in. 

„O 'ja, vader, natuurlijk!' riep Joost. 
„Kind wat wil je toch," klaagde moeder, Een 

hevige windstoot brak los 't leek wel of de storm 
het aardige huisje rwilde opnemen en tegen de 
aarde kwakken als een speelgoeddoos. De ramen 
kletterden en de deur sprong open. 

,,Jongen, je hebt de klink niet vastgezet!" riep 
moeder verschrikt. „Kom, ik ga tafeldekken. Laten 
wij ons gebed den zeeman niet vergeten." 

Moeder dekte de tafel, deed daarna het voedsel 
op. Emwoudig, smakelijk eten, want baas Walters 
verdiende een behoorlijk stuk brood. 

Onder het middagmaal stond Joost'S mond niet 
stil over de zee. Bij eiken hap verzon hij iets an-
ders. 't Leek wel of het woeste weer ook zijn ver-
langens opzweepte. 

Moeder kreeg Canen in haar oogen. Zij vond het 
vreeselijk haar oenig kind aan de zee te moeten 
afstaan: Vader leefde van de zee, van de haring-
vangst Vader dreef een kleine. kuiperij. met veel 
klanten, want elke reeder wist met hoeveel trouw 
Walters elke bestelling of reparatie uitvoerde. Je 
kon op Walters aan, eerlijk als goud- was hijL.  

Maar Joost hield niet van kuipen. Meegaan naar 
zee, dat was zijn ideaal. 

Dezen • middag las Walters met grooten eerbied 
Psalm 107. „Die met schepen op de zee varen, 
handel doende op groote wateren, die zien de won-
derwerken des Hoeren.  en Zijne wonderwerken in de 
diepte. Als Hij spreekt doet Hij een stormwind 
opstaan, die hare golven omhoog verheft. Zij rijzen 
op naar den hemel, zij dalen neder tot in de af-
gronden hune ziel versmelt van angst. Zij dansen 
en waggelen als een dronken man en al hunne wijs-
heid wordt verslonden. -Doch roepende tot den 
Heere in de benauwdheid die zij hadden, zoo voerde  

eeltten van de harde touwen, hij kreeg een gebruind 
gezicht, maar de donkere tinteloogen straalden van 
genoegen. • • 

Jood •wou. en zou een zeeman -zijn. 
Op . '11 klein Visschersschuitje had hij niet willen 

gaan. Neen, de trotsche Oostindiëvaarder, dat was 
zijn ideaal; Vader had zijn 'jongen zelf naar Rot-
terdam gebracht, naar de groote boot aan de 
Boompjes. Nog nooit zag hij zulk een trotsch schip 
zoo van nabij.. In de haven van zijn visschersdcep 
ankerden slechts visscherssehuiten. Maar dit schip 
was er een kasteel bij en Joost juichte van plezier. 

Dat die moeder zoo huilde, Joost begreep het niet. 
Je kon toch aan den wal ook een, ongeluk krijgen. 
Hij vond chauffeur-zijn veel gevaarlijker. Maar 
hoeveel menschen werden er overreden door auto's 
en trammen of kwamen om hij een spoorwegongeluk. 

Hij zou dien !Heere vragen om bewaard te 'worden 
en weer veilig thuis te komen. Moeder bad ook. Na-
tuurlijk deed zij dat 'en vader niet minder. 

Zijn ouders gaven hem een Bijbel mee. Hij be-
loofde daarin te lezen, hij zou 't niet vergeten. 

Toch viel het Joost wel zwaar om zijn beloften 
te houden.. De zeelui waren meestal erg ruw, vloek-
ten verschrikkelijk en spotten in 't eerst wanneer 
hij bad voor zijn eten. 

Als een kloeke Hollandsche jongen had hij zich 
echter niet aan dat plagen en spotten gestoord, en 
eindelijk lieten zijn kameraads het na. Joost was 
anders toch een leuke baas, geen kniesoor, geen 
gluiper, een vroolijke, goedlachsche knaap. 

Hij las ook wel in den Bijbel. Meestal stil ver-, 
scholen in een hoekje van 't dek, wanneer hij niets 
te doen had. 't Gebeurde ook wel dat hij• op stille 
middagen enkele kameraads iets voorlas uit den 
Bijbel. Zij zonder de .geschiedenissen in de Rich-
teren en de Koningen en de Kronieken het mooist. 
Liefst hoorden zij van vechten en varen. Over de 
schepen die toen ter zee voeren begonnen zij' menig 
gesprek met Joost. Joost, van jongs aan uit den 
Bijbel gewoon te bomen, wist precies te vertellen hoe 
die schepen van de eene kust naar de andere gin-
gen, Dat had hij op de Christelijke school van den 
meester geleerd. 1 

De stuurman was een stille, ernstige baas, die 
nooit vloekte en altijd kalm zijn gang ging. Joost 
had weinig met hem te maken. Praten deed hij niet 
meer dan hoog noodig was. 

Op een stillen dag zat Joost in den Bijbel te 
lezen, juist toen de eerste stuurman voorbij ging. 
Joost sprong op en groette den stuurman. beleefd, 
en door het wilde opspringen viel de Bijbel op 
het dek. 

De stuurman keek er naar en vroeg vriendelijk: 
„Lees je in den Bijbel, jongen? 'k Heb nog eens een 
jongann atje met een Bijbel bij zich aan boord ge-
had. Hij rust nu reeds op den :bodem der zee." 

Joost keek naar de groene golven die het schip 
omspoelden, het schip, dat dampend en stompend 
voorwaarts voer en twee rechte schuine toeloopende 
strepen kliefde in het schuimende rwater. 't Zou toch 
wel vreeselijk zijn in die diepte te verzinken, 

,,Ben je bang?" vroeg de stuurman. 
,0 neen, !stuurman. Zeker niet." Joost stond fier 

ais een soldaat voor dien officier van 't schip. 
„Die jongen ook niet," vertelde de stuurman met 

iets teers in zijn stem, dat Joost heelemaal niet 
van zulk een officier verwachtte, 

,'k Zie dien jongen nog met zijn bullen in de 
hand aan den wal staten. 

Zijn vader gaf hem een Bijbel. 'k Mioest lezen 
wat er voorin stond': Mijn zoon geef mij uw hart 
en laten uwe °ogen Mijne wegen bewaren. Hij sloeg 
heg speedig over boord. 't Was een goeie knaap." 

Joost luisterde verwonderd naar den stuurman. 
Wat wonder, dat een der oudste officieren zich 

met zoo'n jongen bemoeide! • 
Zou hij net als vader en moeder zijn? Zou hij 

den Heere 'liefhebben? 
Joost voelde geen liefde voor den Heere in zijn 

jonge hart. God leek hem zoo ver en zoo machtig 
en wo hoog. Hij dacht meer aan alles wat op de 

Hij ze uit hunne angsten! Hij. doet den !storm stil-
staan, zoodat hunne golven zwijgen. Dan zijn ze ver-
blijd omdat zij gestild zijn en dat Hij ze tot de 
haven hunner 'begeerte geleid heeft. Dat zij voor 
den Meere Zijne goedertierenheid loven en Zijne 
wonderwerken van de kinderen der menschen." 

Vader las den heelera Psalm uit en Joost luister-
de met een ongeduldig gezicht. Wat duurde dat lang. 
Hij zou zeker niet neg bang en zoo benauwd op zee 
zijn, zeker niet! Fijn midden in dat rumoer van 
de kokende golven. Wat konden die lui daar kranig 
Van vertellen! 

Moeder huiverde telkens, terwijl zij onder het 
luisteren naar het Woord des Heeren door, den 
stormwind hoorde bulderen. 

'
,'t Is nog heel eng," zei ze zacht, na vaders 

dankgebed. 
moeder ik zou nooit zoo bang zijn als die 

dichter van dien Psalm. Ik zou vechten tegen den 
wind. Ik hoor graag den wind door de touwen 
ten. Toe, vader, mag ik naar zee?" 

Moeder veegde met haar voorschoot de tranen af. 
„Die jongen toch, die jongen toch!" 

("1.) 

Joost Walters was naar zee gegaan. Hij kreeg 
de begeerte van zijn hart. Hij "'sliep in een nauwe 
kooi, heel -  wat benauwder dan vaders .kuipenij, hij 
at scheepskost, die niet leek op moeders smakelijk 
middagmaal, hij kreeg standjes en :groote monden 
bij. de 'vleet, vaak een stomp of een klap, maar 
toch, hij vond het fijn op het zoute water, in den 
wind en dien storm. Hij 'zag dat zijn handen ver-. 
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aarde was. Hij wou vreemde landen zien en won-
derlijke volken, groote steden en die tratsche plan-
tengroei en hooge bergen. Joost bad natuurlijk, dat 
had hij immers beloofd. Maar toch, neen als vader 
en moeder was hij niet. Zeker niet. De Heere bleef 
Joost een vreemde en in den Bijbel las de jongen 
uit gehoorzaamheid,. 

„Vader en moeder zijn heel vroom," vertelde Joost,. 
,,En jij?" vroeg de stuurman. 
Joost sloeg zijn oogen neer  
„Ik niet, stuurman " 
„Bid en lees je dan niet?" 
„0 ja, stuurmam. Dat wel. Maar ziet u " 
„Je hebt zeker nog nooit uit heel je hart tot God 

gebeden? Is het wel?" 
Joost schudde zijn hoofd. Ja toch wel 'n beetje 

uit zijn hart. Hij wist niet precies 'hoe hij1  dat alles 
uit zeggen moest. Hij wou wel vroom zijn. Maar 
hoe kwam hij er toe? 

„Lees Gods Woord maar, jongen, dat zal je wijs 
maken tot zaligheid," zei de stuurmam ernstig. Toen 
ging hij heen en liet Joost verbouwereerd achter. 

(III.) 

Moeder Walters stond op haar zolderkamertje en 
keek uit over de zee. Pats een half uurtje op droeg 
zij nog haar witte kap niet, die haar droevig lief 
gezichtje omlijstte. Eerst moest zij eens zien naar 
het weder en den lantaarn uitdooven die zij eiken 
avond neerzette voor het vierkante venster, opdat 
het schijnend lichtje stralen zou over het water. 

Baas Walters scharrelde beneden in de keuken, 
zooals hij •altijd gewoon was in de vroegte, om koffie 
te zetten. „Vrouwtje, blijf nog een beetje liggen," 
had hij daarnet gezegd, 

Blijven liggen? Hoe zou moeder Walters dat kun-
nen, al had zij slecht geslapen? Vervulde de angst 
voor haar zoon niet haar reele hart? 

Aldoor tobde het mooie enhip, de „Tribonde" met 
slecht weer. Joost schreef nog maar kort geleden 
dat de eerste stuurman zich niet herinneren kon in 
twintig jaar zulk een gestadig boos weer te hebben 
meegemaakt. Lazen zij gisteren niet in de krant 
dat er ernstige reden tot ongerustheid over de 
„Teibonde" bestond? Er waren te Rodriguez stukken 
wrakhout aangespoeld, waarvan men meende dat zij 
tot de „Tribonde" hadden behoord. 0, indien haar 
jongen schipbreuk had geleden. Wie weet lag zijn 
lichaam reeds in de diepte, die arme, lieve jongen. 

„Kom, moeder," had vader gezegd. ,,Maak je nu 

Wie het geschreven had wisten de ouders niet. 
Joost schreef anders! Maar Joost was er 'bij. Joost 
verkeerde in levensgevaar! 

0, de moeder wrong in angst en wanhoop de han-
den, als de hopten nu maar de kust bereikten, als 
zij maar niet omsloegen, als er ma= eten en 
drinken aan boord was! Als, als  

Als er maar een God in den hemel leeft," zei 
schipper Jansen ernstig. 

Moeder begreep hem. „Je hebt gelijk, Jansen. Je 
weet hoe een moederhart lijdt." 

„Ik weet ook dat je- bidden geleerd hebt," sprak 
Jansen langzaam. Toen strompelde hij haastig heen 
om den burgemeester zijn vondst te laten zien. 

Hij vond wel eens meer flesschen, waarin papier-
tjes met flauwe grappen. Maar dit papier gaf nieuws 
zij het ook treurig nieuws. 

(IV.) 
Vele dagen waren voor baas Walters en zijn 

vrouw in groote droefheid voorbijgegaan. 
Er bleef geen twijfel meer over aan de schipbreuk 

van de „Tribonde", de bladen stonden er vol van. 
De reddingsbooten hadden veertien dagen op zee 

rondgezwalkt zonder hulp, alleen met wat scheeps-
beschuiten een paar blikjes melk en een klein vaatje 
water. Eén boot was behouden 'op Mauritsius aan-
gekomen en de andere dagen later te Rodrigez, met 
een volkomen uitgeputte, verhongerde bemanning. 
Twee menschen stierven van ontbering tijdens het 
zwerven op den wijden waterplas, de namen der 
geredden stonden met toenaam en leeftijd in Je 
krant maar de naam van Joost Walters ontbrak. 

Was hij verdronken? De ouders wisten het niet,. 
De kapitein had aan de reeders geseind, dat het 
twee chineezen waren, die onderweg van gebrek 
stierven, 'wel werden er twee man vermist. De eerste 
stuurman en den kajuitsjongen Walters. 

't Kon zijn, dat zij opgepikt waren door een voor-
bijgaand schip, de kapitein had om hulp geseind, 
maar het volk in de boeten had geen schip ontmoet, 
met eigen kracht sla-egden zij erin roeiend Rodri-
guez te bereiken. 

Heel het dorp leefde mee in deze droeve dagen 
Oude weduwen van zeelieden zochten het huisje op 
om troost te brengen in de harten der ouders; 
Jonge weduwen treurden mede en dorainé liet geen 
week voorbij gaan waarin hij niet eens even aanliep 
bij de kuipersbaas en zijn vrouw. 

Het meest tobde moeder Walters over Joost, wan-
neer zij bedacht dat hij zonder den Hamre kon ge-
storven zijn. 0, indien zij dat maar wist, dat de 
God van zijn ouders ook zijn deel was geweest, dan 
zou zij niet meer zoo heftig bedroefd zijn. Dan zou 
ze hem immers 'weerzien in den hemel, met al de 
heilige Engelen. 

Eeuwig gescheiden van elkaar, verloren. 0, dat 
schrikbeeld deed haar rillen van smart. Zij hadden 
beiden aan doininé een voor hun doen groote gift 
gegeven aan de Evangelisatie onder zeelieden. Zij 
vooral, die zoo zwalkten op den vaar woesten wa-
terplas, moesten bekend gemaakt woeden met den 
Verlosser. 

Nu naderde het Kerstfeest met rassche sdhreden. 
0, -wat vloog de tijd om in deze dagen waarin alle 
verwachting gestorven was. Zij zouden hun jongen 
niet wederzien Moeder bedacht vol smart hoe vroo-
lijk haar jongen door het huis sprong, hoe blij hij 
mee Kerstfeest vierde, 0, indien de Zaligmaker der 

toch zoo zenuwachtig .niet. :Er zijn -immers meer 
boeten dan de „Tribonde" in de vaart 't Schip 
bezit twee 'sterke, groote reddingsbooten. En dan, 
je weet toch wel, dat de Heere de Hoe deer des 
gebeds is. Laten we ‘1-1ean vragen onzen jongen te 
beschermen.".  

'Samen hadden zij hun. knieën gebogen om den 
Heere te zoeken voor hun kind. Aan 't beven van 
vaders stem had moeder heel goed gehoord hoe 
vaders hart ook van vreeze sidderde. Ging vader.:; 
gebed ook niet over Joost zijn onsterfelijke .:iel? 

O, Heere, indien ons kind in levensgevaar ver-
keert,. wilt 13 hem dan voorbereiden .op de eeuwig-
heid. Alles op aarde vergaat, maar wij weten immers 
dat 't niet uit is bij den dood. Bekeer ons kind tot 
U, o Heere, spaar hem voor ons. Bovenal .geef hem 
een nieuw hart, bereid hem om u te ontmoeten." 

Zoo bad vader en moeder bad nog mede terwijl 
zij haar mrutsj e opzette en later haar bed afhaakte. 

Vader had de koffie reeds klaar. Zij snoof de 
geur op onder het afklimmen naar de huiskamer en 
wou juist brood gaan snijden, toen er met een ruwe 
hand op de buitendeur werd gebonkt. 

't Was schipper Jansen, die niet meer werken kon 
en zoo'n beetje als strandvonder bij den burgemeester 
dienst deed. In de vroegte lengn het strand wan-
delend had hij een flesch gevonden met een briefje 
er in. Maar hij kon 't niet lezen, zijn oude oogen 
konden niet meer mee. Je kon niet weten wat er in 
stond, 't kon Walters aangaan, hun jongen voer 
ook op zee; of zij 't eens lezen wilden. 

Of vader lezen wilde! Met bevende handen nam 
hij het briefje aan, een met potlood bekrabbeld vodje. 
„Orkaan, Triboride, lek geslagen, schip maakt wa-
ter, wij: gaan in de bonten. God ;behoede ons!" • 
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