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nder dogenoegons, dlo de llofstatl oplevert, bc-

kleodt do nabyheld van het dorpjen Scherseninqen

voormy een eerste plaats. Yerbeeldt u de wantleling

derwaart. Het ijdelgewoel der gefriseerde barbiers,

gerokte notarisklerken, naaldbeheerschende Cha-

ritinnen en schaargebietlende Riketten ontweken,

ademt gy ruimer in de buitenlucht. Weldra ziit gy

op den Scheveningschen rveg. Àlles is groen rondom

u; de zonnestralen spelen haardartel spel ; de vogels

fluiten; de bladeren lispelen; de frissche zeekoelte

ademt u tegen.

Gy danst de lommerige laan af, en eensklaps ligt
Schauentngen vôôr u. IIet, isde aanminnigheid zelf. Als eon t'rveede Afrodite

schiint het zoo evcn uit de baren verrezcn. Het ligt daar als een aangespoeld ko-
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raillgolr'as, als een bortluurscl op den nrantclzoom van den ouden oceaan. van
uitdekleene lvoningen glirnlacht de vrcde utegen. Gy zoudt erryeltle cerstede
beste in u'ille u treden , orrl uw brootltjen uret smakelijke scharren of verkwik-
kcndo gamalen cn uw kop kolfy te nuttigen. Doet het ! bewaart het hcerlijk zee-

geziclit by Haltrake en de steedscho pracht van het brtlhuis voor eon volgentle
rcize , en treetlt nu eerst ccn dier kleine tempels des vrecles in; en ik tlurf u cù

ln'iorivcrzekcrcn,dat gy by dit nedcr'ig rnaalhier,voor een oogelblik al uwdal-
r/oitscn uw tnt,I'els varr daar giudcr verge tcn zult. Die ter helft betegelde mu-
retl , dat blaauw ltcschilde rtl vaatwcrk op tlcn lage n schoor.ste enruante I , tlat half
voltooide vischnet in tlen hock, dat houten schee|jcn, dat mct volle zcilcn aan
<Ien zolder zweeft, die groote schanslooper aan dien spijker, alles b'e'gt u

reetls in de gewenschte stemluing. En nu gy uw oogen slaat op dien glazen
kast, waar de geribde kinkhoornen, de zilverglanzige schelpen, tle geschubdc
neirninnen, de paarlemoerklcurige tloosjens en de ander.half duitu groote
vissehcrtjcns u als de Laren en Penatcn aanlachcn, nu bcvindt gy u gehccl in
een looverwarcld en zijt gy voorbereicl op cle kolrsl der vrourv tlos huizes. zy
hecft u gehoortl: daar nadert zy , de nachtegaal van dit rozenbosch, dc oda-
liske van dezen harem; de Eva van rlit Eden..... uDer scrrepping heerrijk-
heid , rvat is zy dan de vroury?,,

IVelnu, rvat zcgt gy? I)at rnutsjen met die goutlen spangen, dat u tle beval-
lige wafelsylphideu van ons Noorden herinnert, dat blinkcntl geele lango
jakjen ruet karmfu'ne bloenrpjens, dat tot laag ondel den boezcrrr uitgesnetlerr
is, rvclkc zicbzedig in de plooien van een donkerrooden kltoenen doek ver-
borgcn houdt, die zwarte saaien boezelaaru staat het alles niet rvaarlijk
sclrildcrachtig? - Gy hebt echter juist geoortleekl.. zy behoort tot de meer

gegoeden der gemcente. Maar, wààr wy ook onze oogen naar buiten op haar

rnedezustcrs slaarr, de stof harcr kleederen moge oudcr of nieuwer zijn, hurr

soort, hun snid vintlen wy immer onvcranderlijk py alle wedcr. IMaar ook de

ùIode,tlie immer wisselende Proteus, den tooverstaf mogc zwaaien, de nedcrigc
Schcveningers zijn boven haar kunstenaryen verheven. By die toch beaft ze

sints eeuwen geen hoek in het eirond des groven stroohoeds, gcen andcrerr
plooi in de baaien rok, geen nieuwe figuur in de zilveren en gourlcn hooftl-
spangen, kunnen brengen. Allen blijven daar de voorvaderlijke kleederdracht,
zeden en gewoonten nret een waarlijk Penelopeesc:ho trouw aankleven; want
zy zouden eerder hun graf in tlc golvcn zoeken, rlan dal, zy van die allen zelfs
één streep zouden afwijken. - ô Wic cle St:hcvcningsche vischvrourven in het
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rnirrslc beledigen of vorachten clurve, ik werp hern ridderlijk dc hurrdschoe
roorden voet. Waar toch, our nog even heurdeugden aan te stippen, watl,
vindt gy (manlijker rnoed in een vrouwlijke borst,,, dan by haar'/ Zijn zy
niet de ware arlAssEn, die de wareld (haar eigen wareld ten rrrinsten) mct
fieren hoofde torschen? \{aar vindt gy die kuischheid, waar tlie arbeir.lzaaur-
heitl? zijn zy niet de Duiven der arke, die, na haar dagelijkschen vluclrt, tle
vredeolijf mede tc huis voeren? Kennen zy vrees of verrnoeienis?... ziet.
terwijl huar echtgenoten de golven doorploegen, hun vaartuigjens vlot ruaken
ofontler cenig houten afschutsel, met de yoeten in het zand, de belangcn van
lrtrn klein gernecuebest verhandelen, nemen zy met onuitprrttelijkerr ijr.cr dc
belangen des huizes waar. By het krieken van den morgen verlaterr zy heur.
schaurel stroobctl en kleeden de kinderen aan, die straks gedeeltclijk naar
school gaan, gedeeltelijk tot ntoeders terugkorust zoetbai nrclcaêr zullcrr blijvcrr
zitten, met de handtjens ontler hun schorteldoekjen. Het bruine, roodgevoenlc
rnanteltjcn (dat ons de Ridclers van l'rançois r herinnert) vr.ortlt vaslgehaakt;
de driodubbele met'smansvangst gevulde mandc worclt op het hoofd gestapekl;
cn als een trveede sc:hip der woestijn, stevent de vischvrouw stad$.aart. orraf_
schrikbaar , onverrvrikbaar schrijdt zy door zoD en regen voort. In de stad gc-
komcn , doorkruist zy alle straten , grachten en plcinen I en brcngt dlar al *'at
haar [oovcrkol'f(trctt warc ltoot'ttc tlcs ovurvlocrls) lrcvattcn nrogo, aan rlcn rnan,

liintlelijk is by hcl. l'alltrlt vittt tltllt avrttttl , gcwoonlijk haar vrnchl, vsrtlle-
tren, t)tl zy lxtt eintlc hlrrttr atæsl'cgrrttarklrrl: ccn gctleelle varr dcrrr opbrengst
dcr vtrrktttrltl.c vist:lt uortlt aurrl5t:wcnd tot het aanschalfen van leve nsmitltlelcl
voor rkln volgcrulcn dag. Nu wordt tlo plaats der vertlwenen kabbeljaaun.eu
c. s, ingcrrouren door ecn laag groenten, waaronder uien en pccn een eerstcu
rol spelen, overstrooitl rnet kleine nederige zakjens. In die zakjcns vintlt gy
peper, koffy en cichory ; in die zakjens vindt gy (rvant helaas ! geen roos zou-
tlcr doornen: de schevcningers hebben één zwak, één hartstocht: de snoep-
zuchl. !) vindt gy zoete koek, brokken, boerenteenen en kleingoed; ja, in die
zakjens vintlt gy - de nieuwste poëzy: wel te verstaan, op de peperhuisjens,
rvaariu de kruideniers deze waren wikkeltlen ; maar dit blijft onder ons, rvant
ik rvil rnijn confraters niet tegen my in 't harnas jagen.

llel, dczen Yoorraacl nu, wandelt zy huiswaart, cl'en onvermoeid , even op-
geruinrd I u'ant het vellangeD naar de haren maakt die schoenen van vctlcôr,
tot vletrgelen dcr licfdo ! - sonrs echter heelt zy hct door vlijt en spaarzaanr-
lrr:irl zoo ver knnnen brengen, ditt zy er ltlttilt&ge op nx horrclt: geen trotsche ôa-
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rouehette of ijdelen char4-bq,ncs met brieschende schimrnels bespannen I neen !

een nederigen houten kar, waar voor, naar gelang der huisselijke omstandig-

heden, een twéé-, drie- of viertal echte bulhonden , stevige zinnebeelden der

trouw. in hetgareeldraven. Ik heb ze indeze meermal€n, nawelgelukten
verkoop harer visschen, boven op de nu met levensmiddelen gevulde mauden

huiswaart zien rennen. Haar mantel golfde dan op den w1ndl een of twee

opgeschoten knapen (heur oudste jongens, heur paadjens l) hielden in fikschen

drafde hijgende honden by, en ik verzoek u, het geen hyperbole te achten,

wanneer ik u verzeker, dat ik dan meer erlelen tnots en fiere vreugde iu haar

blikken las, dan waarmede ooit Romeinsche Caesar op ziin nrct overwonnen

koningen bespannen triumfkar op de juichende menigte heelt neêr geblikt ! -
Vdrir alles echter raad ik u aan, ze des zondags gade te slaan, \ilanoeer zy

tirées d, quatre ëping\es, met klepperende groene ruuiltjens , hoog opgehaaltlen

boezem, de armen gekruist of de hanrlen bevallig op tle beide heupeu , lang-
zaam daar heen wandelen ; terwijl ecn bloeiend kroost, oven cens uitgedoscht
als zy zelven, met denzelfrlen trod, de zelfde houtling, hcur cortege uituraakt ,

" Waer zelfs een e€rewacht van pluymighe staffieren

s Hel. hoofil by onder haelt ! n
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VAN DEN HEER HENRY BROWN,

OPGEDNIGEII
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BESTÛÛREER J. J. VA}T RYCKEVORSEL.
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