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.hting haar daar te zien, trad Euryale
hem dat Irene was weggegaan.
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EURYALE, DE ONSTERFELIJKE,
Een roman van het heden en verleden.

Uit het Engelsch van Carlton Dawe.
(Geautoriseerde vertaling).

E liefde daalt met den dood in het graf," zei Eurj'ale,
en haar stem klonk bijna als een diep gevoelden
klaagtoon. ,,Geloof mij, kind, als ik je zeg, dat ik
je wil sparen. Je verstaat het niet, je kunt het

- niet begrijpen. Ik vrees je niet en je bent te onbeduidend
dan dat ik je zou liaten. Maar er zijn oogenblikken waarop
wij zelfs de kleine hinderpalen, die ons beletten voort
te schrijden op ons pad, moeten uit den weg ruimen,
vernietigen. Je weerstreeft mijn wil en je stoutmoedigheid
lokt je ondergang uit. Ga henen, wees nederig, en dank
mij ervoor, dat ik je gespaard heb". SI ,,Ik wil niet
nederig zijn, omdat gij het beveelt, noch dankbaar voor uw
genade. Ik haat dit zooals ik u haat en ik weiger weg te gaan
op bevel van een schepsel, dat ik veracht". S3 ,,Wil je nu
gaan, Irene?" S3 ,,Ja, naar hem,en hij zal tusschen ons oor-
deelen !" S3 Zij liep vlug naar de deur, maar Euryale was
vlugger. Het leek Irene alsof zij een slag in haar gezicht kreeg
van een marmeren hand. Haar bloed, dat zooeven nog vurig
gestroomd had, werd plotseling ijskoud, en met een zachten
kreet zonk zij bewusteloos ineen. 83 Euryale stond onbewe
gelijk, als een vrouw die plotseling tot een beeld verstijfd was,
en keek-onbewogen op haar slachtoffer neer. Toen boog zij zich
en nam, zonder eenige krachtsinspanning, het beweginglooze
lichaam op en droeg het naar een andere kamer.

DERTIENDE HOOFDSTUK.

Van een nactitelijken droom; en van een vreemd
vervolg daarop.

Den volgenden morgen vond Grange twee brieven,en daar
hij op de bovenste Irene's schrift herkende, opende hij dien
het eerst. Daaruit zou hij ongetwijfeld de reden van haar ge
heimzinnige verdwijning ervaren; want toen hij in de kamer

weer

over nnj

,  • n , „O .,iip zpocren mij, dat dit zoo is. Welke

weet ik niet en ik heb den moed met ernaai te raden maar datdeze onrtuurlijk en onh«U, is, zegt mij m„n hart en mijn
verstand bevestigt liet. Toen ik
lae; ik hier in het hotel, en moedei lag . u a i
en diende mij opwekkende middelen toe. Ih ivas zoo koud als7J, Vóór je' dLn brief ontvangt, zmlkm w.j weer .mar hel
Noorden zijn vertrokken. Vaarwel . SI Hij tiachtte dit alles
kalm te overdenken. Hij zag duidelijk m zijn geest de ont
moeting der beide vrouwen en hij veronderstelde, dat er schei pe
woorden gevallen waren. Maar wat bedoelde Eem im ,, oen
ik weer tot bewustzijn kwam ?"\Vas het een beeldspiaak, wi de
zij daarmee te kennen geven, dat zij zich bewust weid "^an de
waarheid en de juiste verhoudingen? W at kon het anderin zijn.
Zij was uit het huis gevloden terwijl de drift in haai kookte en
bruischte,en toen de reaktie kwam, voelde zij zich koud en
uitgeput, maar met een juisteren kijk op personen en toestan
den. En in die stemming had zij geschre\en en hun engage
ment verbroken. 83 Hij was \'rij ! De lafheid, die iedeie man
in eenige mate bezit, deed hem inwendig juichen; mau' zijn
betere, hooge ik-heid voelde diep de pijn. In de eerste op
welling wilde hij dadelijk wegreizen, haar \mlgen, alle ver
zachtende omstandigheden doen gelden. Wat er ook gebeurde,
zij moest weten, dat hij strijd gec'oerd had, dat hij tegen dui
zenden sterke en overweldigende in\loeden had gekampt. Hij
moest erkennen, dat hij niet vrij van schuld was; maar hij
vond de gedachte onverdragelijk dat Irene hem alle schuld
zou toeschrijven. 83 ,,Zij is slecht". 83 Het verstand zei hem,
dat dit maar zoo een uitdrukking was die \oortsproot uit
toorn als gevolg van een geleden nederlaag. Welke vrouw in
haar plaats zou niet hetzelfde gezegd hebben, of wellicht nog
sterkere uitdrukkingen hebben gebruikt? Onder zulke om
standigheden leggen de vrouwen gemeenlijk niet ieder woord
op een goudschaaltje; slechts voor wat slecht is, moeten zij
het onderspit delven. 83 Zoo verdiept was hij langen tijd in de
ze gedachten, dat hij vergat, dat er nog een tweede brief was ge
komen. Hij nam dezen nu van de tafel en herkende dadelijk
dehanepooten van zijn oomPeter. Het schrijven luidde als volgt:

,,M"aarcle neef Robert,
Daar ik verwacht spoedig het belangrijkste deel van mijn
taak hier voltooid te hebben, heb ik besloten eens naar huis
te gmin om te zien hoe het je gaat. Ik \'eronderstel, dat mijn
pupil goed en wel is aangekomen en dat jelui nu rustig in den
steen-umkel woont. Ik wou wel, dat je een ernstige studie
van haar maakt, rvant zij is een heel bizonder K'ezen. Hierom
trent meer als wij elkaar spreken en als ik zie, dat je mijn ver
trouwen waardig bent. Je behoeft hierop met te antwoorden.

Je toegcuregen oom
P- G. Gkekxshaw".

83 Inderdaad. Een heel bizonder wezen 1 Grange r ond, dat er
ZZJ daar ook toe behoorde. Eet iets voor hem om zoo 'n kattebelletje te sturen,
waar eigenlijk mets in stond. Geen bizonderheden. geen de

aanduiding wat ze dan eigenlijk was; geen enkeleminste
wenk om hem op de h

je behoeft
daar de brief

oogte te brcuigen En d it
hierop met te antwoorden" was al heel konwseli
geen adres bevatte waarheen pfa-, ' i , u jkunnen worden, als het wèl noodiu w-. fh^v.onden hadP. G. Greenshaw behoeft gecm '^ Maar eentoen hij benedcm kwam, liet^ij E^rvaïel-n^Sïzi^ ^5
en dat^k7^goed m^fbcSLlcH-mA
nog altijd aan het graven op zijn eiland 5"
als je ziet, schrijft hij, dat hij plan lundt

Arme Peter, Is hij
Si , ,Ja; maar, zoo
terug te komen".
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03 Toen zij den brief gelezen had, gaf zij hem dien terug. S3 ,,En
heb je me goed be.studeerd?" S3 ,,Euryale !" S3 ,,Wat kunnen
oude menschen toch dwaas doen. Als Peter niet de liefhebberij
had om in aschhoopen te graven, zou hij katten, honden en de
kwajongens van zijn deur jagen". 03 ,,Euryale !" S3 ,,Wat is
er, Bobbie?" S3 ,,Irene heeft mij ook geschreven. Zij heeft ons
engagement verbroken. Zij is naar Wales teruggegaan". S3 Hij
keek haar onderzoekend aan om eenig teeken van verbazing
of genoegdoening te ontdekken, maar zij vertoonde noch het
een, noch het ander. Haar gezicht was even onbewogen kalm,
even koel strak als ooit. Als de levendige, bekoorlijke mond, de
schitterende oogen met hun prachtige leden en lange wimpers
niet daar waren geweest om die gedachte te logenstraffen, had
men kunnen denken, dat zij iemand was, die heelemaal geen
temperament bezat. Zij scheen verpuurd tot een ijskoude
reinheid; en toen hij dacht aan Irene's woorden,,^2)'fs slecht",
geloofde hij dat nog nimmer een pijl verder van het doelwit
was gevlogen. 83 Maar zij vroeg niet den brief te zien en hij
kon hem lïaar ook niet toonen. Het was natuurlijk genoeg,
dat Irene in haar woede venijnige woorden gebruikte; maar
dat was toch nog geen reden voor hem om ze over te vertellen !
83 Het typische was, dat Euryale geen enkele opmerking
maakte, geen enkel troostwoord sprak. Geen oogenblik verloor
zij haar zelfbeheersching. Was zij onverschillig voor wat er
gebeurd was, of zegde haar fijn gevoel haar, dat er wonden
zijn, die het best genezen als men er niets aan doet. Altijd
zag hij achter den glans harer oogen een diepte, die hij niet
kon peilen, een onuitgesproken gedachte of een gevoel, dat hij
niet kon begrijpen,; en nu zag hij dat weer en trachtte het te
grijpen, te doorgronden. Maar nooit was hem dit gelukt en nu
leek het hem gansch ondoenlijk; juist dit onvatbare, dit on
bedwingbare, dit peillooze was het kenmerk van haar per
soonlijkheid. Ofschoon hij er naar tastte, kon hij het noch
grijpen, noch vasthouden. Het was als een zonnestraal, als
de zoete geur van haar lichaam, als een betooverende melodie,
die men op een afstand in den nacht hoort; iets stoffelijks,
dat geen vorm had, een gedachte, een aangename herinnering.
83 Toen hij na een bezoek aan zijn kantoor in de Temple terug
kwam, hoorde hij van Mrs. Manifold, dat Miss Euryale was
uitgegaan en dat zij Minnie had meegenomen. Zij wist niet,
waar zij heen waren gegaan; Miss Euryale was nooit erg
mededeelzaam. 83 ,,En Minnie gaat nog heelemaal in haar
op," vervolgde zij; ,,loopt haar achterna als een hondje en
schijnt slechts er voor te leven om haar gunst te verwerven".
83 ,,Dat vindt u toch zeker niet erg?" vroeg hij glimlachend.
83 ,,Moeders hebben ook haar trots," zei ze ontwijkend.
83 ,,Heb ik u al gezegd, dat de Professor lederen dag terug
kan komen?" 81 ,,Weet u dat zeker, mijnheer?" vroeg zij
dringend. 83 ,,Hij heeft het mij geschreven. Ik heb vanmorgen
den brief ontvangen." 83 ,,En gaan we dan weer allemaal naai
de Temple terug?" 83 ,,Daar mag u wel staat op maken".
83 ,,Den Hemel zij dank," riep zij van harte uit. 83 ,,Verlangt
u er naar terug te gaan, Mrs Manifold?" 83 ,,Het zit eigenlijk
zoo, mijnheer; wij weten op 't oogenblik niet hoe het gaan
zal, niet waar? En daardoor komt men niet tot rust en wil
zich ook niet zoo heelemaal er op inrichten. En dan blijft
Miss Euryale zeker bij den Profe.ssor wonen ?" 83 Dit laatste
zei ze met slecht verborgen vreugde. 83 ,,Ik denk wel, dat het
zoo geschikt zal worden". 83 Miss Manifold ging opgeruimder
weg, dan ze in langen tijd geweest was en Grange had een
sterk vermoeden, dat hij wel wist waarom dit zoo was. 83 Hij
zelf was het slachtoffer van een grootc en onverklaarbare
rusteloosheid. Al trachtte hij nog zoo zich ertegen te verzetten,
hij kon niet ontkomen aan de gedachte aan Irene en de pro
fetische woorden, die zij had geschreven. Hij zag in zijn ge
dachte haar treurige oogen en het aandoenlijke neertrekken
van haar mondhoeken. Hij erkende, dat hij slecht tcgenover
haar had gehandeld en toch scheen die erkenning slechts
duidelijker de waarheid te belichten, dat hij haar niet had
lief gehad, zooals hij haar lief had moeten hebben. Hij had
van haar gehouden, was trotsch op haar geweest, had er
vurig naar verlangd met haar te trouwen; maar in dat alles was
niets geweest van dien machtigen, dien alles overheerschenden
hartstocht, die hem nu met nooit gekend vuur doorgloeide.
S3 Dien nacht had hij een vreemden droom. Hij bevond zich in
een zon-doorgloeide vallei in een vreemd, mooi land. Nimmer
had de hemel hem zoo blauw geleken, de zon zoo zacht en
wWm. De lucht trilde door dat alles er in leefde met een leven,
dat hij weliswaar niet kon zien maar dat vreemd genoeg overal
merkbaar was. Midden in deze vallei stroomde een kristal

helder riviertje; het water was zoo doorschijnend dat liij de
kleurige kiezelsteentjes op den bodem en de visschen, die
heen en weer schoten, kon zien. 83 Aan beide zijden der vallei
groeide een dicht bosch, en tusschen het donker gebladerte
scheen hier en daar het wit van een marmeren tempel. Hij
kende het land niet en toch scheen hij het te kennen. Terwijl
hij eenerzijds zeker was, dat Ihj nooit tevoren daar geweest
was, was hij er anderzijds even zeker van ,dat hij op een be
kenden weg liep. Zelfs het ruischen van den wind door de
olijfboomen kwam hem bekend voor. En die tempel daar aan
zijn rechterkant en die gebroken zuil, reed verkleurd door de
jaren en begroeid met bruin mos, kende hij die niet zoo goed
als hij zichzelf kende? 83 Maar wat was daar gebeurd, daar
bij dien ouden tempel en die gebroken zuil; met wie had hij dit
smalle pad betreden ? Welke vrouwenoogen had hij aangebeden
in die lang vervlogen, oude tijden ? Welke heerlijke armen had
den hem omvat; wie was zij, wier glimlach hem den dood en de
vrees voor het oneindige had doen vergeten? 83 Hij stond stil
om hierover na te denken en terwijl hij dat deed, zag hij ge
stalten op het pad verschijnen en zag hij een man en een vrouw,
die langzaam in zijn richting liepen. Zij schenen zijn tegenwoor
digheid niet te bemerken, of als zij dit wel deden, er geen nota
van te nemen. Zij hadden de armen om elkaar heen geslagen
en keken in eikaars oogen. Zij bestonden .slechts voor elkaar;
voor het overige bestond de gansche wereld voor hen niet.

[V/ordt vervolgd).

DE BLOEMENTUIN.
Hoe zeldzaam mooi is toch de herfst, hoe wonderlijk rijk

aan kleuren is juist nu de natuur, nu onze tuinen en velden in
een prachtigen gloed zijn gezet ;wcl jammer dat die schoonheid
zoo kort duurt, want alles kunnen wc met den dag minder
zien worden. We zullen trachten eenige der mooiste planten
en boomen te bespreken, die juist door hun opvallende kleur
de aandacht trekken. Een der eerste die het najaar aankon
digt is zeker wel de wilde wingerd (Ampelopsis). Juist daar
waar deze als klimplant gebruikt wordt tusschen ander
groen zal ze met haar roode hangende guirlandes prachtig
uitkomen. De Ampelopsis Veitchi, die we dikwijls tegen huis
muren op zien groeien, munt uit door een kleurenmengeling
van rocd en violet, alhoewel de Amp. Veitchi meestal wat
later gaat kleuren. De wilde wingerd vertoont begin Sept.
reeds zijn kleurenpracht evenals de Ribes aureum, welke ook
rood is,doch meer in bruin overgaat. Ook de üuercus rubra
vertoont reeds zijn mooi rood bruin blad, dat tusschen Chry
santhen zoo'n prachtig effect maakt. Zoodra October in
het land is kunnen we haast de heesters en boomen niet

meer opnoemen,die verkleuren gaan;zooveel zijn er. We heb
ben b.v. de Acer-soorten zooals de Acer campestre (geel en
rood), de A. platanoides (eerst vuurrood, later geel) en vele
andere Acer-soorten, die juist in den herfst door hun kleuren
rijkdom op den voorgrond treden. 83 Niet alleen door het
blad kondigen vele heesters den herfst aan, doch ook door
het kleuren der VTUchten. Zoo hebben we b.v. de Meidoorn

(Crataegus) die door zijn ontelbare roode vruchtjes direct in
't oog loopt. Onwillekeurig denken we weer terug aan het
voorjaar, toen deze heester met zijn sterk ruikende bloemen
ons zooveel genot schonk; het is als wil hij alvorens den winter
in te gaan, ons nog schenken wat hij kan. Bij de Crataegus
prunifolia hebben we niet alleen de roede vruchten doch
tev^ens de mooie overgangstinteii in het blad van geel en rood.
Niet minder mooi is de Berberis vulgaris met zijn lange
roede vruchttrosjes. Ook de Kardinaalsmuts (Evonymus euro-
paeus)trekt door haar wijnroode kleur de aandacht. X'erder
zijn daar nog de Contoneasters die ook schitteren door hun
roode vruchtjes. Ook de bij velen bekende kwi-epeer (Cydonia
vulgaris) pronkt met zijn gouden appels. Enkele late bloemen
vullen dit geheel aan;daar hebben we b.v. de herfstastersmet
hun rijkdom v^an bloemen in kleuren als blauw, paars enz.,een
van de dankbaarste herfstbloemen; eenmaal geplant komen
ze ieder jaar in grooter getale terug. Ook de Chrysanth.emum
indicum en Chrys. maximum komen nu in bloei, .\lles wed
ijvert als het ware om nog maar te prestoeren wat hid kan,
totdat één strenge nachtvorst een einde aan deze bloemen
weelde maakt en de groote winterslaap weer begint. De
kleurenschakeering in het blad houdt dan nog eenigrm tijd
aan, totdat regen en wind hun werk doen en alles meedoogen-
loos kaal maken.

9 October. N. V.
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DE PORTALEN IN DEN ]'OORGEVEL VAN DE KATHEDRAAL TE KOl'ROES.

BOUROES, DE STAD DER HISTORIE.BOURGES, Ie coeur du pays ! Mijn, eigenhart klopte .
sneller, toen ik uitstapte aan liet ruime station
met grootsteedsche allures, na een reis van vier
en een half uur, die me steeds zuidelijker van Parijs

had gevoerd. Nü was ik dan eindelijk in het werkelijke
Frankrijk aangekomen, een Frankrijk, hemelsbreed verschil
lend van het cosmopolitische Parijs, dat door ons, vreemdelin
gen, steeds de incarnatie van alle Fransche cultuur, van hèt
Fransche volk wordt geacht. En waar de monumenten uit een
tijd, dat de provincie Berry nog veel wezenlijker dan thans
het middelpunt van Frankrijks volk, van zijn hoop en ver
trouwen was, haast ongeschonden zijn bewaard. Immers
Berry is het land, waar Karei VII nog zijn eenige vrijplaats
vond, toen de Engelschen, in den aanvang der 15e eeuw op
het hoogtepunt van hun macht, in 1422 Hendrik VI, zoon
van den Engelschen koning Hendrik V en door zijn moeder
kleinzoon van den Franschen koning Karei VI, tot koning
van Frankrijk proclameerden. Te Parijs werd hij tot koning
gekroond, terwijl de wettige koning Karei VII zich niet te
Reims kon laten wijden, gelijk zijn voorvaderen hadden ge
daan (immers ook deze stad was in handen van zijn vijanden),
maar zich tevreden moest stellen met de erkenning door een
aantal kleinere edelen te Mehun-sur-Yèvre, op 17 K.M. af
stand van Bourges gelegen: daar, in de hoofdstad van Berry,
riep hij onmiddellijk de Stat en-Generaal bijeen, die beloofden
hem te zullen helpen tegen den vreemdeling, 't Leek 'n schamel
bezit, dit land van Berry voor den koning van Frankrijk,
maar het zou blijken een geduchte kracht voor den vorst te
zijn, die voorbestemd was Frankrijk weer van den vijand te
verlossen. Nimmer stond p-rankrijks zaak zwakker dan op dat
oogenblik: nimmer echter had Frankrijks koning beter en
opofferender medewerkers, die hem, in weerwil van zichzelf
(zwak, besluiteloos, trouweloos ook was Karei VII) zouden
brengen tot een dadenrijk, roemvol bestaan. Hier in Berry
woonde eenige maanden achtereen, in den winter 1429 1430
Jeanne d'Arc, la Pucelle, op het kasteel te Mehun-sur-Yèvre

of te Bourges, waar ook Jacques ("oeur 's konings zeer toege
wijde schatmeester was. Nog is een van de prachtigste over
blijfselen van burgerlijke arciiitectuur het zeer luxueuse huis,
dat de schatrijke koopman, die jacques C oeur na weinig jaren
werd, in de tegenwoordige Rue des Arènes bouwde. Het
wordt tegenwoordig gebruikt als gerechtshof: we zullen het
straks nader beschouwen. SI Van jeanne d'Arc zijn in Berrv
vrij wat minder materieele overliiijfsiden te bespeuren. Het
kasteel te Mchun-sur-\ èvre is grootendeels tot puin vervallen.
Van de woning der vrome weduwe Marguerite La Touroulde,
bij wie ze gewoonlijk verljlijf hield te Bourges, is niets meer
over. Wel vreemd verschijnsel in een stad, waar haast iedere
woning van min of meer beteekenis uit dat belangrijke
tijdvak gespaard bleef, lietzij uit piëteit, hetzij ook uit ar-
moede. immers ontegenzeggelijk heeft gebrek aan geld in
atei tijd de bewoners belet nieuwe huizen te bouwen,en men
bleef de oude zoo goed en zoo kwaad als het ging bewonen.
Soms het men zolclm"- en kelch-iwerdiepmgen rustig vervallen,
terwijl__men met schennende hand de overige étages „restau-
msuh^nt^Mï"^ '' schreiendcsultaat Misschien mogen we dankbaar zijn dat de tijd zich
heeft ontfermd over de biiiyinm. , 1 • '■ J ,

SI Gewnnnliii- 1 i ^ 't ^ legende: ^
van'een vrome weduwe MarmiéiK Bourges m het huisgenoot belastingontvanger wïs Vï''' ''V "1"
de vrouwen van Bourges m grooten m-uiV. ^
kruisen en rozekransen die zb Hr <Be en. smeekten haai de
tt tad»» m ,«r -■ «ton; « begoazullen er niet minder om zbn" Men hscheiden en zoo eenvoudig ̂ ^as m ' ^ m
Catherme de la Roebelle, een ^'rouw l
te zien en op instigatie van broivJ,. ' , eerde visioenen
een beroemd prediker, vertelde dat 1 toentertijder  ' clcit haar lederen nacht een
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heilige verscheen; ze beloofde zelfs haar aan Jeanne d'Arc
te laten zien. 83 Jeanne wilde wel twee nachten aan de proef
neming geven; ze aanschouwde echter niets. Toen gaf ze
Catherine den raad naar haar man terug te keeren en voor
haar kinderen te zorgen. Catherine begreep overigens ook vol
strekt niets van de toewijding van la Pucelle; toen deze heen
ging om het beleg voor La Charité te slaan, zei ze tot haar;
,,Het is nu veel te koud, als ik in uw plaats was, zou ik niet
gaan". 83 Jeanne d'Arc zal wel niet bijzonder gesteld zijn
geweest op dergelijke vriendschap; veel meer zal de vroomheid
van Marguérite L,a Touroulde haar troost hebben gebracht
in haar droefheid over de lakschheid en den wankelmoedigen
geest van haar vorst. Troost zal ze ook gezocht hebben in haar
gebeden, waarvoor ze, als de andere geloovigen in Bourges,
vaak zal zijn opgetrokken naar de ICathedraal, de Kathedraal,
die ligt op der heuv'len top, beheerschend heel de stad, be-
heerschend heel het land rondomme. Overal ziet men haar:
als men komt van het Zuiden, als één machtig, haast vierkant
blok onwrikbaar uitziend over het vlakke land. Zooals ik hem
zag, toen ik kwam langs den eindeloos rechten weg, zich
strekkend van het dorpje Levet naar Bourges, waar bijna
geen huizen een eenigszins bewoonbaar aanschijn geven aan
de akkers, ver en wijd. Dan is ze voor den vermoeiden reiziger
een waarachtige toeverlaat, want reeds weet men, dat ginds,
onder haar hoede, de oude, oude stad sinds eeuwen haar
gastvrijheid pleegt. 83 Of uit het Noorden, van het lieflijke
dorpje Marmagne, over den breeden straatweg, dalend en
klimmend over de heuvelen. Dan is ze de heerscheres, onder
werpend aan haar macht, aan haar heerschappij, de inwoners
van dit vriendelijk land. 83 Overal was, in vroeger eeuwen, de
kerk hèt maatschappelijk monument par excellence; als een
goedgezinde patrones beschermde ze de stad, rondom haar,
het middelpunt, gebouwd. Zij is het middelpunt van het heele
maatschappelijke leven, rondom haar verrijzen openbare

gebouwen, burgerlijke woningen van arm en rijk. Zóó ge
schiedde ook te Bourges, waar de Kathedraal, hoog op den top
der heuvelen gelegen, alle leven op zich concentreerde, op de
plek, waar eenmaal de heilige Ursinus de eerste Christenkerk
stichtte omstreeks het midden der derde eeuw, toen hij het
Christendom bracht aan de Biturigen, de oude bewoners van
Berry. De tegenwoordige kathedraal, die in hoofdzaak uit de
13e en 14e eeuw dateert, toen de bouw werd aangevangen
door Henri de Sully en Saint-Guillaume, is waarschijnlijk de
vierde basiliek, op die plek verrezen. De eerste was een geschenk
van den machtigen Gallischen senatorl.eocadiusjnogheerschten
de Romeinen in Berry), aan de nieuwe Christenen. Zóó verhaalt
Gregorius van Tours, die in de zesde eeuw leefde, de legende,
gebeiteld ook in het tympaan van het derde portaal aan den
voorgevel; 83 ,,Het gebeurde, dat Sint Ursinus van den paus
de opdracht ontving de Biturigi in het land van Gallië te gaan
bekeeren. Hij ging op weg, te zamen met Sint Just, maar deze
stierf, voordat de stad der Biturigi werd bereikt, in het stadje
Chambon, waar St. Ursinus een graf delfde voor zijn gezel.
En engelen droegen zijn ziel ten hemel. St. Ursinus echter zette
zijn reis voort, tot hij in Bourges aankwam. Velen bekeerde
hij daar tot het nieuwe geloof, maar een huis Gods verwierf hij
nog niet. Immers de bekeerlingen waren meestentijds slaven
of zeer arme burgers, die geen geld konden missen om een
huis te bouwen, waar de geloovigen zouden samenkomen.
Toen wendde St. Ursinus zich tot een der rijkste en machtig
ste burgers der stad, I.eocadius, een heiden, van wien gezegd
werd, dat hij de nieuwe leer goedgunstig was gezind. En hij
stond zijn paleis te Bourges aan de nieuwe Christengemeente
af. Dan ging hij tot Sint Ursinus en liet zichzelf en zijn zoon
Lusor doopen. 83 Drie eeuwen later, in de zesde eeuw, werd
op de plek, waar eens Leocadius' paleis stond, een nieuwe basi
liek gebouwd, welke als een achtste wereldwonder werd be
schouwd. In de ge eeuw zou aartsbisschop Raoul de Turenne
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deze weder door een derde hebben vervangen. Van al deze
gebouwen is misschien de onderaardsche kerk in Romaanschen
stijl, de crypt onder de tegenwoordige Kathedraal, waar de
aartsbisschoppen van Bourges worden begraven, het eenige
overblijfsel. Stellig dateert deze grafstede zelf van een der
vroegere kei ken. Ze werd in 1757 opnieuw ontdekt, verborgen
als ze was onder het koor. Twee vloersteenen moeten worden

opgeheven om ze te kunnen betreden,en slechts met bijzondere
autorisatie mag de belangstellende bezoeker er binnengaan.
De crypt zelve echter, waar behalve een uitmuntende i6e
eeuwsche graflegging, het grafmonument van Jean de Berry,
dèn belangrijksten vorst van Berry, onze aandacht vraagt, kan
steeds onder geleide van een uiterst welwillenden ,,suisse"
worden bezocht. Deze volmaakt gebeitelde statue, uit de
Sainte Chapelle, in de i8e eeuw door den bliksem verwoest,
afkomstig, is een prachtig specimen Renaissancekunst, waarin
we het realisme vergeten, terwille van
de zuiverheid van geest van den ma
ker, die er ons uit spreekt. S3 Maar
stijgen we liever uit deze onderaard
sche gewelven omhoog in de Kathe
draal, waar ranke, rijzige zuilen en
boogiotmati.es steeds d.\e\vtet den
hemel schijnen te naderen. De Kathe
draal is gebouwd in het tweede tijd
perk der Gotische architectuur, toen
er naar werd gestreefd, de ranke, sier
lijke vormen en beeldhouwwerken der
vroegste Gotiek, nog ranker, nóg sier
lijker te maken, zoodat vaak het doel
werd voorbijgestreefd en eerder een
indruk van ijlheid dan van sierlijkheid
werd gewekt. Zoo ook de Kathedraal
te Bourges: de hoogoprijzende zuilen
bestaan uit een ontelbaar aantal rib
ben, heel teer opgebouwd, een veel
grooter aantal, dan de vroegste Go-
thiek hanteerde. Duizelingwekkend
hoog dragen 32 pijlers het dak van
het middelste schip: ze rijzen 17 M.
tot hun kapiteelen. En in stille be
wondering staat men voor de stout
moedigheid en den ondernemingsgeest
van de bouwmeesters. Toch.. . . iets
ontbreekt er. Het is de wijding, de
rust, het waarachtige godsvertrou
wen, dat de Notre Dame te Parijs
maakt tot een baken, een toevluchts
oord, óók in onze dagen, óók voor
de „ongeloovigen". Bourges' kathe
draal brengt in herinnering machtige
aartsbisschoppen, priesterlijke praal,
een onderdanige, geen devote menigte.
Wat niet wegneemt, dat de kostelijke
ramen, warmkleurig in hun tintelend
blauw- en rood van de kapellen der
unieke apsis, al onderscheiden we
nauwelijks de voorstelling der ver
schillende legenden, de heerlijkheid
evenaren, welke de Notre Dame tot
een onvergetelijk wonder maken. SI
En het overrijke, overrijkelijke
beeldhouwwerk, vooral der portalen
aan de voorzijde, getuigt van een
meesterschap, dat opnieuw bewijst, hoe één en ondeelbaar kun
stenaar en ambachtsman in 13e en 14e eeuw waren. Vooral het
tympaan van het hoofdportaal, waarin het Laatste Oordeel is
verbeeld, is een wonder van stof- en materiaalbeheersching.
Schijnbaar zonder eenige moeite, volkomen natuurlijk, vulde
en verdeelde de kunstenaar het hem toegewezen vlak: dé even
wichtigheid werd een aanvulling te meer van het zuivere ge
voel, in ieder der figuren uitgedrukt. Kinderlijk-naief isde ver
beelding van de Hel waar de verdoemden worden verbrand, van
Abrahams schoot, waarheen de uitverkorenen worden geleid'
onverwrikbaar troont daarboven Jezus Christus. S! Gaarne zou
ik van ieder portaal de details willen bespreken, ik zou U willen
voeren langs de kapellen, die zich in het interieur aaneen
rijen, rondom de vijf schepen, ik zou met U alle heerlijkheid
der glas-m-lood ramen, der kerkschatten willen bewonderen

{Slot volgt.) Ro v.^N ÜVEN

GEZICHT OP VOORGh
VAN DE K.rfHEDR

GRIMUR, DE KOOPMAN, STERFT.
Een nieuw IJslandsche vertelling. {I ervolg).Ten slotte verzocht hij Marie hem etm preek uit het Jons-

boek voor te lezen en Maria haalde het Jons-boek uit
haar commode en begon te lezen. Toevallig was er op
die bladzijde van niets anders sprake als van Gods toorn,

den duivel en de hel, en Maria was nog met op de hebt van
de preek gekomen, of Grimiir beval haar, uit te scheiden.
SI „'n Verdoemde kerel — die Meester Jon i^^and een
hel uit te teekenen die er niet eens bestaat . En Grimur
keek de oude Maria zoo vertoornd aan, dat ze met wist
wat haar overkwam. SI De onderworpenheid en de angst
voor den ouden Grim, die haar met noodende rhkken aan
keek en ook het berouw erover dat zij nu juist m dat hoofd
stuk was verzeild geraakt, drukten haar zoo temeer, dat ze

ineenzakte. Zij geleek daar in haar
stoel bij het venster — met haar kous,
die zij, in haar ontsteltenis over Grims.
bevel om met lezen op te houden,
had gegrepen een hoopje ongeluk.
SI Maar de oude Grimur zeide ver
der niets. Hij zat doodstil en slechts,

■cd en toe vertrok zijn gezicht alsof
hem eene huivering doorliep. Dan
dwaalde zijn blik rond en tastte he
met de handen alsof hij niemand wildij
afweren. S3 Grims slaapkamer lag
acliter de huiskamer en daar sliep
ook de huishoudster Maria. S! Toen
Maria dien a\'ond Grim begon te
ontkleeden, vond zij dat hij nog
zwakker was dan des morgens. S!
Grimur sliep pas laat in. Het scheen,,
alsof liet hem nooit zou gelukken,
de oogen te sluiten. Hij liet ze in
de kamer ronddolen en was vree
sdij k onrustig, wentelde zich van
de eene zij op de andere, steunde
telkens zacht, en mompelde iets
halfluid tu.sschen de tanden. Voor
Grims bed stond een kleine tafelen
daarop brandde eiken nacht, sinds
hij zii'k was geworden, een lamp.
Maria draaide echter des ai'onds, om
olie te sparen, de pit zoo laag, dat ze
slechts een mat schijnsel wierp. SI
Maar dien nacht was het alsof Grim
de \'lam te klein toescheen, want hij
was steeds doende naar de lamp te
tasten en het licht in de hoogte te
draaien. Soms scheen het dan weer
alsof liij die c'erkwisting betreurde
en begon hij de pit weer langzaam
lager te draaien, maar schroefde haar
spoedig, tegen verwachting, opnieuw
hooger. SQ Maria had zich, naar
gewoonte, wakker willen houden,
totdat (irimur zou zijn ingeslapen.
Maar ditmaal diiunle het wachten
zoolang, dat zij het niet meer kon
uithouden en juist in slaap wilde val
len,toent rrimiir riep: S3,, Maria.Maria".
^ >.Ja . Si ,,Geloof je- dat ik dezen
,,U sterc'en? Welnee — het gaat al
wordt gauw weer heelemaal beter".

— ik word wa-er gauw beter"
juist weer insl-,non T é™ Grimur, en Maria wilde

^  ̂leloof*^" SI ,,Maria, Maria'.
"ï- in de

VEES EN torens
AAL TE BOURGES.

SIkeer zal sterven ?
veel beter met u u
SI ,.Ja, het gaat beter met me
— ik sterf niet". SJ

_  - * V . 'c.xi , , ^*1 cll lel, •iW' *•

.  in de hel kom — als ikm de hel komen? God v
„Ja",

zou sterven?" ergeef u zoo'n
bang hoeft te zijn, datgedachte ! Nee, ik g(

u in de hel komt". §3 . . . ■ _
«m* C.rimur een hnp.n tTid V <''' W". » J»®het licht in de hoogte t,- i ' x'oortdurend hezig.
sa „Ja." SI . Heb ïk Lt ^ -Maria. Maria". »
zonde begaan - een g-rootr ^ n of andere
goede oude man ^
Anderen hebben tegen u gezond'^é hebt gedaanjwillen deden en u „p nllerie. m,,nS'e„':;'„,' «



21 October 1922.
BUITEN. 499

anderen, hebben inaar tegen me gezondigd — 't
«]n allemaal verdoemde schurken". SI Een nieuw stilzwijgen.
ÖJ „Ueloot je met dat zij, die me bedrogen hebben, in de hel
mmen. SI ,,Het zou vreemd zijn als niemand in dejhel
kwarn . S! ,,Dat spreekt van zèlf — zeg me, dat het vanzèlf
spreekt — God moet me wreken — hij moet zien, dat ik
het zelf niet kan — anders is er geen gerechtigheid". Toen
stond Maria op en begon Grim het in zijn bed gemakkelijk
te mak<m. Zij legde hem twee hoofdkussens onder de schouders,
zoodat hij met behulp daarvan rechtop kon zitten en degeheele
kamer rondkijken. SI Daarmede klaar, stapte zij weer in
^.. sloot de oogen en lag een tijdlang stil, zoodatZIJ gelooide dat hij was ingeslapen. Maar opeens sperde hij
de oogen op, zag star naar den kamerhoek naast het venster
en nep mt: „Wat is er daar in dien hoek? Licht — licht —
steek licht aan help me". S! En Maria sprong het bed uit
en stak een tweede lamp aan, zoodat het in de kamer zoo licht
werd als op een helderen, klaarlichten dag. SI Maar de zweet
droppels tappelden langs Grims voorhoofd. Hij trachtte ze
met de rugvlakte van de hand weg te vegen, maar telkens
kwamen er nieuwe straaltjes te voorschijn. Hij liet zijn oogen
door de geheele kamer gaan, naar boven, naar beneden,
vooruit en achteruit, en achteruit en vooruit. Zijn haar hing
in sneeuwwitte natte strengen over zijn voorhoofd, en onder
zijne van zweet saamgekleefde wenkbrauwen staarden zijn
oogen, rusteloos en strak als in een vrees om voor iets te
moeten vluchten. Sl „Maria, Maria". SI „Ja". SI „Geloof

er een hel bestaat?" Sl ,,Dat er een hel bestaat?
Die bestaat even goed als dat er een God bestaat". Sl,,Dan
korn jij er ook in — vervloekte zottin — alle menschen komen
Gr in — onmogelijk om er buiten te blijven — als er een
bestaat". S! ,,Maar misschien bestaat er ook geen". Sl ,,Nee,
t is vast — er bestaat er geen — er bestaat er geen". Sl
Daarop keerde Grimur zich naar den muur en sloot de oogen
weder. Sl ,,Je moet wakker blijven — den heelen nacht —
op de lamp passen — hoog laten branden —hoog branden".
^ De oude Grimur kwam nog een keer overeind, zag om zich
heen en toen hij bemerkte dat Maria op zat en de twee lampen
helder liet branden, werd hij langzamerhand rustiger en
sluimerde tenslotte in. Sl Hij sliep tot diep in den dag. Sl
Toen hij was opgestaan en in zijn stoel in de huiskamer was
gaan zitten, kwam de dokter. ̂  Hij informeerde, hoe Grim
het maakte, en sprak toen over ditjes en datjes. Maar het scheen
dat Grimur aan iets heel anders dacht, want hij zeide niets
anders als ja en neen. Tenslotte trad in het onderhoud een pauze
in en Grimur keek naar den dokter op en probeerde met den
mondhoek, die niet verlamd was, te glimlachen. Sl ,,Men
zegt dat u geen — geloof bezit". Sl ,,Geen geloof? — Er is
niemand, die geheel zonder geloof
is, waarde Grimur". Sl ,,Ik bedoel
— u gelooft niet aan — niet aan
den duivel". Sl ,,Aan den duivel? —
Neen, aan den duivel geloof ik niet",
zei dokter Thordurr en lachte. Sl
,,Ik bedoel — bedoel ik — gelooft u,
dat er een bestaat?" Sl ,,Neen. Ik
geloof zeker, dat er geen be.staat".
S3 ,,Geen bestaat — hè — geen be
staat". Sl Toen trachtte hij zich in
den stoel op te richten en pakte den
dokter, die naast hem zat, bij den
pols. ̂  ,,Ik weet het wel — er be
staat er geen en — een hel dus ook
niet?" Sl ,,Neen, een duivel en een
hel bestaan niet, daarvan ben ik
overtuigd". Sl ,,Ja — en u kunt
het weten — u, die zoo in de weten
schap thuis bent". SQ Ja, de weten
schap weet er niets van, dat er een
duivel en een hel bestaan". SQ ,,Als
de wetenschap het zegt — dan is het
ook zoo". SQ Daarop leunde de oude
Grimur weder achterover in zijn stoel,
sloot de oogen en het leek alsof eeir
glans van vreugde zich over zijn
plooien-gezicht verspreidde. Hij pre
velde in zichzelf zoo zacht, dat zip
woorden nauw hoorbaar waren. Sl
,,Bestaan niet — de wetenschap zegt
het — de wetenschap zegt het — be- DE KATHEDRA

—L

t

ZIJPORTAAL VAN DE KATHEDRAAL TE BOVRGES.

staan niet — bestaan niet". SQ Hij opende opnieuw de oogen,
keek den dokter een luttele poos met eigenaardig twijfelende
blikken aan, alsof hij naar een of andere gedachte zocht, die
maar niet bij hem wilde opkomen en hij hoopte, dat de dokter
hem er aan zou helpen. Sl Maar de dokter zweeg en beschouw
de Grim aandachtig. Het scheen, alsof hij in dat gelaat,
dat niet in staat was iets meer te verbergen dan een kinder
gezicht, alle gedachten-draden wilde volgen, die achter de
omnevelde oogen zich webden. Sl Eindelijk scheen het helder
te worden voor de oogen van den ouden Grimur. Hij greep den
dokter weder bij de pols en zeide : Sl ,,Er bestaat natuurlijk —

AL TE BOVRGES, GEZIEN UIT HET ZUIDOOSTEN.
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ook geen ander leven — wat zegt de wetenscliap?" SI „Ja,
de wetenschap kan niet bewijzen, dat er geen tweede leven
bestaat. Dat is alleen een kwestie van geloof". SI ,,Gelooft
ü aan een tweede leven?" SQ ,,Neen". S3 ,,Neen natuurlijk —
bestaat niet — de wetenschap zegt het — bestaat niet". SI
De oude Grimur zat een klein oogenblik stom, wiegde zijn
hoofd heen en weer, deed den mond af en toe open, maar neep
ze eveneens weer dicht. Tenslotte begonnen zich wonderlijke
trekken op zijn gelaat te vertoonen, alsof hij met den niet-
verlamden mond toch wilde lachen, maar dit niet kon wegens
zijn gezichts-verlamming. S! ,,'t Is belachelijk — belache
lijke stommiteit — die rekenschap — die rekenschap". SI
,,Bedoelt u de woorden, dat de mensch rekenschap moet
afleggen van al zijn woorden en daden? Voor mij lijkt me
dat zoo belachelijk niet. Ik heb altoos geloofd, dat dit gezegde
uit het bewustzijn van den enkeling en de menigte is ontstaan.
Dat het leven vroeger of later vanzelf rekenschap over
woorden en daden aflegt. SI ,,Ik begrijp er niets van — be
grijp niets — geen steek". SI ,,Maar u begrijpt mij toch, als
ik u zeg, dat mijn geloof is, dat elk mensch in dit leven de
wedervergelding krijgt voor al zijn woorden en werken. Loon
voor het goede en bestraffing voor het kwade?" SI ,,In
dit leven? — In dit leven? — Maar dat is onmogelijk — on
mogelijk". SI De oude Grimur scheen van ontzetting buiten
zichzelf te geraken; hij klampte zich met beide handen aan
de armen van den stoel vast en keek den dokter met ontstelde

oogen aan. SI ,,Neen — neen — u zegt de waarheid niet —
u praat de anderen maar na — wat zegt de wetenschap ervan?
De wetenschap kan dat niet zeggen". SI ,,Daarmede heeft de
wetenschap niets te maken. Het is alleen mijn
geloof, dat zich op niets anders baseert n
als op eigen ondervinding en op
mijn eigen levensbeschou
wing," zeidc dokter Thor-
durr, alsof hij zijn woor
den wilde verzachten.

Hij was zichtbaar ge- -
schrokken van den jj
indruk dien zijn woor- ,
den op den zieke had- '
den gemaakt. Want de 'li' i
oude Grimur was weder

achterover gaan leunen,
zijn oogen waren half geo
pend en keken ontsteld de
kamer rond, zijn gezicht was nog
matgeler dan anders, en zijn polsen lagen
krachteloos op den arm van zijn stoel.SI,,Uw geloof. Fnin C. Stem

1  rvi lUi rinkter kuam eiken dagZoo verliepen eenige dagen. SI I c ( rim eiken dag
„aar Grinr kijkc-n. Het scIk-ci, hem '«„f, hen. niet
heel langzaam vooruitging maai Inj spi' nooit meer.
over. Over de geloofs-kwestie hadden J
Grimur had er wel is waar een paai maal o \ c
maar de dokter bracht dan dadelijk liet geeplt .■ehtcr
M Gnnmr zat anders heel st.1 in z.jn .g'";,;
strompelde hij naar den winkel aan de o\ti - L • 1
het woonhuis uit een toegang had. Maar iij ^U-i, 1 niule
daar met niets. Alleen vertoonde zich 'U '
vertoornde trek op zijn gezicht, als '
dienden te ruim maten of afwogen. SI Hij pio xcrm e - J
hand naar hen uit te strekken om ze af te ranselen, mat
voegde hen slechts toe : SI „Minder — minder wegen min
der". S! Soms doolde hij in den winkel rond alsof zijn gedac n-
ten afwezig waren, sprak met niemand, maar mummi < i
slechts onophoudelijk ,.minder, minder , ofschoon ci "P '
oogenblik niets gewogen of gemeten werd. {Slot vuig ).

Naar het Deemch van GiESTUK Palsson
heit'ei'ki door A. H. K. Milo.

berfih.

uw geloof." Si ,, Ja zeker — dat geloof ik maar. Mijn
geloof zegt mij, dat ieder mensch in dit leven alles
met rente en rente op rente krijgt terugbetaald". S! Nu opende
de oude Grimur de oogen geheel en staarde den dokter aan, als
om zich te overtuigen, dat hij het was, die dit zeide. SI ,,Met
rente en rente op rente — rente op rente — afschuwelijk geloof
— afschuwelijk". En de oude Grimur schudde het hoofd.
De dokter erkende, die dit gesprek voor den zieke niet bijster
dienstig was en hij maakte toebereidselen om heen te gaan
en zoodoende het onderhoud af te breken. ,,U moet voor alles
alle gemoedsaandoeningen vermijden, waarde Grimur, en
aan niets anders denken dan dat het u goed gaat. Dan zult u
zoo gauw mogelijk weer beter worden". S! ,,Ja, ja". SI De
dokter nam afscheid en vertrok. De oude Grimur bleef in de
huiskamer zitten. Hij zag den dokter, die de deur uitging,
■een oogenblik na, en begon toen voor zich heen te kijken. Hij
trachtte zóó in den stoel te gaan zitten, dat hij de geheele
kamer kon overzien. SI De huishoudster Maria kwam binnen.
Sl ,,Roep Markus -— ik begin me te vervelen — erg". SI Toen
riep Maria den kleinen Markus, die alleen een klein kamertje,
boven op den zolder bewoonde. Hij was begonnen met
zich voor te bereiden voor de school en kwelde zichzelf,
■door de latijnsche grammatika in zijn hoofd te stampen,
■die de dominee van Eyri hem om den anderen dag overhoorde.
Sl Markus liep vlug met de grammatika naar zijn grootvader,
beneden, en ging daar in een hoek zitten. Sl Nauwelijks zag
Grimur hem of het scheen, dat hij wat rustiger werd. Hij
sloot de oogen en probeerde in te sluimeren, maar telkens
schrikte hij op en riep:Sl ,,Markus, Markus, ben je daar?" Sl
,,Ja, beste grootvader, ik ben er". Sl Van nu af zat kleine
Markus eiken dag bij zijn grootvader in de huiskamer. De
oude Grimur werd niet zieker, maar hij werd evenmin beter.

.PRINS" EN POES. Poesje

PRINS EN POES.
Sl ,,Ze leven als kat en hond," wordt gezegd van n echtpaai ,
dat gestadig ruzie heeft. Inderdaad ge\oelen de honden en
katten in den regel 'n instinctmatigen afkeer voor elkaai .
Maar onze Prins en Poes maken daarop 'n gelukkige uitzon
dering. Ik geloof, dat 't eigenlijk c'oor 'n gi"o(jt deel afhangt

van cie opcoeding, die de honden en de katten
ontvangen. Als de domme eigenaars van

.  b.onden er 'n wreed \'erma.a,k in
vinden, hun bonden te leeren

jacht te maken op katten,
dan weten de honden

niet beter of 't hoort
zoo. Sl Maar 't is \ <)1-
strekt niet zoo moei
lijk ze te leeren, lief
met mekaar te zijn.

Toen onze poes onze
huisgenoot werd, had-

grooten Prins
lang. 't Poesje

eel klein, en de
groote lobbes, 'n goedaardig slag her-

der.shond, wist eigenlijk eerst niet goed, wat
hij van dat onnoozele mormeltje zou denken, 't

e, dat r moeder miste, kroop heel vertrouwe
lijk naar Prins toe, die op 't tapijt in de huiskamer

lag, zocht warmte tegen z'n ruige huid, en nestelde zich behage-
lijk tu.s.schen z'n voorpooten en z'n kop. Sl Het diertje wist
,,van den Prins geen kwaad". Prins, verbaasd, begon zacht te
brommen, maar toen hem gezegd werd, dat hij stil moest blijven
liggen, gehoorzaamde hij met 'n wantrouwend gezicht Hij
lichtte voorzichtig z'n kop op en besnuffelde 't poesje 'n beetje
Poesje hkte hem in z'n grooten snoet en Prins liet 't begaan!
Dit was 't begin; de eerste ontmoeting was beslissend. Het
werd 'n liefde op 't eerste gezicht. En ze kunnen elkaar niet
meer messen. Toen ze, nadat ze vier weken lang gedurende onze
alwezigheid elk in n afzonderliik liuis waren uitbesteed g'e-
weest elkaar terugzagen, was 't waarlijk treffend om te zien
hoe bhj ze waren. Poes pakte haar grooten kameraad met dé
voorpootjes om z n hals en Prins likte z'n vriendinnetje dat
ze er op t laatst uitzag, of ze in 't water had gelegen 'n Ge
liefkoosde bezigheid van Prins is om Poes lieel voorzichtig inz n groo en bek te ncunen en oc-eral rond te dragen. Poes vind!
dat heerlijk en, als Prins haar in zijn mand hecht gedeponeerddan snort ze van jdezier. Als op haar beurt P<,es haa^c rrnndwil hefkoozen dan boort ze met haar snuitje een kuiltieTn
z n ruip vacht aan z'n hals en likt hem met baar ruwe tongetic
Evenals ,,Constantijntje, 't Zalig kijndie 'i ru 1
mnhnno^" i;,.c m-Un.. ^ P ' ^ ^'iL-rubijntjc vaiikijken ,,nuh 'n lodder oog".

bloot deel \-an de menschen
De fotograaf van „Buden" lmeft''''t cmgenbb]!"vvr^^ ^
waarop, nadat ze samen 'n tijdlang krijgertje pum den tum, onze Prins de Poes heeft gc^vani(Mn + liadden
voorpooten en z'n kop vasthoudt. ' ^ fn tusschen z n

omhoog" ligt Prins dan te
Werkelijk, 't hangt voor 'n
af, hoe de dieren zijn en hoe

J- ^^"Huitemakek C z.
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In de oudheidkamer te Weesp.IK het, uit lueer dan één oogpunt, bezienswaardige stadhuis
van Weesp wordt de aandacht van den bezoeker niet het
minst geboeid door eenige voorwerpen, welke bijeenge-
braclit zijn in de, met notenhout betimmerde, zaal, welke

de altijd welwillende concierge-geleider als het ,,Museum"
aanduidt. Uit den aard der zaak is hier het een van meer
waarde en beteekenis dan het ander, oud en nieuw staat wel
wat onharmonisch dooreen, hetgeen evenwel geen reden mag
zijn de waardevolle, historische stukken niet het volle recht te
■doen weervaren van welverdiende belangstelling. SI Aan den
wand \an dit museum in miniatuur prijkt o.a. een schilder
stuk, hetwelk het genoeg bekende, gewijde verhaal van de
strikvraag betreffeirde den ,,Schatpenning" in beeld brengt en
waaraan in het Gemeentehuis een plaats moet aangewezen
zijn irret de kennelijke bedoeling den belastingbetaler te wijzen
op het rechtmatige zijner verplichting, bij te dragen in de
kosten der genreenschap. Een andere schildei-ij, van grootere
afmeting, geeft Salomo's rechtspraak te aanschouwen. Ver
moedelijk prijkte dit stuk eenmaal boven de marmeren
Schepenenbank in 't voorhuis, zooals wij dat ook elders in
menig oud stadhuis, o.a. in het naburige Naarden aantreffen,
waar de bank verdwenen is, terwijl de schilderij nog de plaats
aanduidt, waar zij eenmaal moet gestaan hebben. Met de
rechtspraak houdt het vergulde beeld, uit één stuk hout ge
sneden, verband, hetwelk de Gerechtigheid voorstelt. De
oogen zijn geblinddoekt, de rechter hand omklemt een zwaard
terwijl de linker de weegschalen houdt. Ook ontbreekt hier
evenmin de Roede der Justitie, bestaande uit een doornentak,
als het oude Brandijzer, een en ander herinnerende aan den
tijd der lijfstraffelijke rechtspleging. SI Als curiosa verdienen
voorts twee dingen de aandacht. Op de middentafel ligt een
penning ten behoeve der spuitgasten, op welken ^lan den
eenen kant een ouderwetsche brandspuit prijkt, terwdjl aan
de keerzijde het Amsterdamsche wapen uitgebeeld is met
de letters W. S. B. er onder, welke niet anders beduiden dan;
Wijk Schouwburg. Het merkwaardige van den penning is, dat
de drie kruizen van het wapen zooveel mogelijk afgevijld zijn.
JSlijkbaar werden afgedankte Amsterdamsche penningen door
het gemeentebestuur van Weesp opgekocht en voor Weesp
bruikbaar gemaakt. Ook al waren de kruizen zorgvuldiger
weggewerkt, dan zouden o.a. de drie letters de herkomst nog
ven-aden S2 In de tweede plaats valt onze aandacht op een,
in dé onmiddellijke nabijheid liggend prospectus van de voor
malige Stads Fransche Juffrouwen-Kostschool van hrederica
Aclriana Zeijdeler, waarin ons, behalve de finantieële voor
waarde volgens welke inwoning, kost en onderwijs gedurende
^en eeheel jaar /300 kost,de clausule treft, welke vermeldt, dat
aan de jonge dames o.a. veertien dagen vacantie wordt g^cven
bii gelegenheid van de . . . .Amsterdamsche Kermis ! ^ Van
meer belang dan deze dingen zijn, ook uit een historisch oog

punt, de voorwerpen, welke een veilige en waardige plaats
vonden in de vitrine. Wij zien hier een bronzen beeldje, een
ram voorstellend — een der horens en een gedeelte der voor-
pooten ontbreken — die in den nek wordt aangevallen door
een of ander monsterachtig dier, welk laatste dienst moet
doen als handvat \-oor deze oude schenk-kan, een zoogenaamde
Aquamanille (aqua = water; manille is afgeleid van manus =
hand), die bij de priesterlijke liandwassching gebruikt werd.
Deze soort schenkkannen waren oorspronkelijk van brons,
later van koper \'ervaardigd en hadden gewoonlijk den vorm
van een diei, 't zij leeuw of hert of vogel, maar ook van een
draak, basilisk of meermin. Op den kop — gelijk hier het geval
is — of anders in den rug bevindt zich een scharnierdeksel,
teneinde het water in deze eigenaardige kan te kunnen schen
ken, hetwelk door een opening in den bek of in het ^•oorhoo^d
uitgegoten werd. Wanneer wij in het bekende werk \'an \'an
Arkcl en M'eissman ,,Noord Hollandsche Oudheden" lezen
,,boven in den kop be\-indt zich een beweegbare klep, waarvan
de beteekenis duister blijft", dan bewijzen deze woorden,
dat het doel der Aquamanille den schrijvers niet duidelijk was,
trots de noot onclei aan de bladzijcle. SI \'oorts verdient
vermelding het zih-eren Vrouwensieraad, bestaande uit een
gegraveerde ceintuurgesp, waaraan met kettingjes twee
kokertjes, een .schaar en een spelden kussentje bevestigd zijn.
De kokertjes zijn met fraai drijfwerk \-ersierd en geven,
behalve mythologische voorstellingen en vogels, dansende
boeren te aanschouwen. Aan dit sieraad, dat uit de zestiende
eeuw afkomstig moet zijn, is de historische bijzonderheid
verbonden,dat het indeitijd in de Stadsbank beleend moet zijn,
getuige de mededeeling: ,,1726 den 18 Dec. heb ik, Anthoni
Van Der Hoeff ontfangen van Sibilla van Rhijn 25 gulden
op het silvertuygh van mijne vrouw zaliger om dit met den
eersten (d.w.z. zoo spoedig mogelijk) wederom te geven". SI

w
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Ook de zilveren Korendragers-schilden verdienen de aandacht.
Zijn zij niet door den Amsterdamschen goudsmid en plaat-
■snijder Jan Lutma vervaardigd, dan toch zijn zij in diens
stijl bewerkt. In een, met fantastische koppen versierde,
omlijsting staan de korendragers, de een met den zak over
•den schouder, terwijl de ander dien op het hoofd draagt, te
midden van een korenveld. In een der platen staat de datum
12 Februari 1648 vermeld. Last not least staan wij stil bij de
verguld zilveren Halskeien, welke aan de oude schuttersgilden
herinnert, d.w.z. vereenigingen van vrije en kloeke mannen
tot beschutting of bescherming van de rechten en de vrijheid
der poorterijen, die tegen het einde der zestiende eeuw hun
oorspronkelijke bestemming verloren, om te blijven voort
bestaan als gezelschappen van vermaak van mannen, die
zich toelegden op het schieten naar Gaai of houten vogel.
Wie dezen naar omlaag schoot, werd tot koning van het
schuttersfeest gekroond en omhangen met de halsketen,
waaraan, behalve de onmisbare vogel, een of meer schildjes
prijkten, op een van welke laatste steeds de Patroon van het
gild was uitgebeeld. De meest^'geliefde beschermheilige
was St. Joris, de drakendooder, wiens wapen dan
ook op een der schildjes van de Weesper
halsketen niet ontbreekt, terwijl aan deze
voorts eenj penning bevestigd is, een
zoogenaamde ,,wederdoopers me
daille," aan welker eene zijde te
lezen staan de woorden ,,Ein Godt,
ein gelove, ein doepe in rike
Godes ein koninck uprecht overal
1534 tho Munster," terwijl aan
den anderen kant staat ,,Dat
wort is fleisch geworden un
wonet in uns ach we nicht ge
hore is uth de water un geiste
nicht ingaen". F. W. Drijver.

KAARSEN.VAN al de verlichtings
middelen, die elkander
in den loop der eeuwen
hebben opgevolgd ol ver

drongen ,heeit de kaars het langst
stand gehouden en Is tot heden
ten dage op haar kandelaar hhj-
ven staan. Na de olielampen de
petroleum, na de petroleum het gas,
en eindelijk het electrisch licht; maar
de Ij sterkte van dit laatste wordt door
het' aantal kaarsen aangeduid. Ondanks
de;nieuwste uitvindingen op het gebied dei-
verlichting, is er toch bijna geen Jruisgezin
waar eenjfkaars ontbreekt. Werden er ihden
oorlogstijd niet hooge prijzen voor kaarsen
besteed? Wel een bewijs dat men er eigenlijk
niet buiten kan. Wanneer de kaarsen zijn
uitgevonden is zelfs bij benadering niet te
gissen. De eerste Christenen zullen zich bij
hunne geheime samenkomsten in de katakomben wel van
lampen bediend hebben, zooals blijkt uit de exemplaren,
die daar gevonden zijn. Toch worden kaarsen in het Nieuwe
Testament veelvuldig genoemd. Zoo lezen wij bij den Evan
gelist Mattheus i): ,,noch steekt men eene kaars aan. en
zet die onder eene korenmaat" en verder 2) ,,de kaars
des lichaams is het oog". SI De woorden in het ev-an-
gelie van Marcus 3); ,,Komt ook de kaars, opdat zij onder de
korenmaat of onder het bed gezet worde," verdienen eenige
toelichting. Het was en is nog hier en daar in het Oosten de
gewoonte het bed zeer hoog te maken, met het oog op onge
dierte, vooral slangen en schorpioenen; vandaar, dat een
kaars veilig onder het bed geplaatst kon worden. Bij den
Evangelist Lucas 4) lezen we, dat niemand eene kaars aan
steekt en die onder het vat plaatst. Deze Evangelist heeft het
herhaaldelijk over kaarsen, die men niet in het verborgen zet
of onder een korenmaat, maar op een kandelaar 5) en verder
lezen wij bij dienzelfden Evangelist de treffende woorden,
zoo toepasselijk op den strijd des levens; ,,laat uwe lendenen
omgord zijn en de kaarsen brandende" 6) In een volgend
hoofdstuk vinden wij de woorden der gelijkenis van den
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verloren penning: ,,of wat vrouw, hebbende tien penning ,
indien zij éénen penning verliest, ontsteekt met eene -aa s
De Evangelist Johannes zegt: .,Hij was eene brandende en
lichtende kaars" 8) en in zijne Openbaring, doe ende op de
verwoesting van Babyion, zegt hij: .,en het licht der kaai.s zai
in u niet meer schijnen" g) en waar hij in zijne \ ei iet
de groote stad, ,,,het heilige Jeruzalem aanschouut, ui en
zijne woorden: ,,en het Lam is hare kaars" 10) en. sprekende van
de verheerlijkten, zegt hij : „zij zullen geen kaars ot hclit der
zon van noode hebben" 11). S3 We hebben dus gezien, dat
kaansen herhaalde malen in het Nieuwe Testament vooi kornen.
Men stelle zich die evenwel niet voor als onze tegenwoordige
kaarsen; het moet geheel iets anders geweest zijn, olschoon.
Johannes Bogerman (157b—ibjy), Hoogleeraar aan de hooge
school te Franeker, aan wien wij grootendeels de zoogenaamde
Statenvertaling des bijbels te danken hebben, het woord
,.kaars" heeft gebezigd. Het Grieksche woord ,,luchnos dat
Abraham Trommius in zijn ,,Concordantie des Bijbels
(1665—1700), waaraan hij 28 jaar gearbeid heeft, bovenzijn

aanteekeningen over ,,Keersen" plaatst, beteekent.
,.draagbare lamjo," dus iets anders als een

kaars. De Koomsche bijbelvertaler heeft
het beter begrepen, dit wil niet zeggen,

dat Bogerman het niet begrepen heeft,
hij wist het natuurlijk even goed,

maar hij heeft het anders gezegd.
In den Roomschen bijbel 12) wordt
nergens van een kaars gesproken,
maar wel van een . .licht ' ; ,,het
licht onder de korenmaat",
,,de kaars uws lichaams is het
oog" heet daar: , ,het licht uws.
lichaams" enz. Er wordt dus
in het midden gelaten waaruit
dat licht bestond: in elk geval
was het geen kaars. Aan het
wezen der zaak doet het niets
af; maar ik vond het niet onge
past op het verschil te wijzen.
SI Tot zoover de H. Schrift. SI
Dok op het gebied der legende
en van het bijgeloof Iveeft de
kivars een rol gespeeld. In En
geland bestond tot in het laatst
der vorige eenw de gewoonte
van veiligen bij eindjes kaars te

houden [by inch of candle). Bij het
begin der veiling werd een eindje
aars aangestoken, bij elk bod een

nieuw eindje; indien geen nieuw bod ge
daan werd roordat het ktiarsje uitging,

werd een tweede aangestoken, dan een derde
enz. Wie aan het bod was, terwijl het laatste
eindje kaars uitgebrand was, werd als koo-
per beschouwd. Men hechtte zóó sterk aan
dit gebruik, dat wanneer het kaarsje - met
opzet uitgeblazen werd, de koop werd
toegewezen. Ook in ons land heeft die
gewoonte bestaan, b.v. in Brabant nog

in 't begin dezer eeuw. SI Het plaatsen r-an kaarsen bij
overledenen was reeds bij de Egvptenaren in gebruik en
had een symbolische beteekenis; men wilde daarmede de
begeerte te kennen geven, dat het leven van den over
ledene mocht voortduren. De Egvptenaren geloofden nl
aan zielsverhuizing. SI De voorteekenen, die men onder
verschillende omstandigheden m kaarslicht meende te zien
zijn talrijk. Zoo beteekende een rand aan de eene zijde dei-
kaars, dat er weldra iemand van de familie zou sterven Een
vonk aan de kaars, wat wij tegenwoordig „een dief" noemen
wilde zepen, dat de persoon, die daar tegemwer zat weldra
een brief zou ontvangen. Bij twijfel voor wien die bestcmid zou
zyn, .sloeg men den kandelaar tegen den rand der tafel

ZIJ, naar wie de vonk toevloog, was de bedoelde

EIDKAMER TE
WEESP.

.iAGSCHILD r.t.V
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of Hij
persoon;

I) Matth. 5 : 15. 2) Matth. 6 ; 22.
.41 Luc. (,) I.uc. 12:35. 7) Dic. 15
kS : 23. 10) Opt-nb. 21 :23. 11) Openb. 22
terd naar den laatsten Koomscht-n toxt d.
H.

Mocrcntorf

i) Marr, 4: 21. 41 1-iw. 8 : i<).
Joh. 5 : 35, ()) Openb.

5- 12) Uvirzii-n tii verbe-

Godhcyd in de universiteit van Loven. (RdrukTw Ant'''''"" "
1590- ' ^twcrpen bij Jan
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le e vonk er bij den eersten slag af, dan kwam de brief den

^ tweeden slag, over twee dagen enz. Isle schijnsel van de kaars blauw of dof, dan wil dat zeggen dat
ei een geest in buis is of in de nabijheid. Vooral het blauw bran
den joeg den bijgeloovigen schrik aan. Was een kaars moeilijk
aari te steken, dan kwam er regen. In Engeland bestond het ge
loot dat hij, die zonder opzet drie kaarsen achter elkaar aan
steekt, een buitenkansje verwachten kan. Het zien van krin-

w 1 kaarsvlam beteekent ook iets. De Vicar ofWakefield zegt, waar hij het heeft over het wakend droomen
zynei clochters: ,,the girls have their omens too, they saw
rmgs m the candle". (de meisjes hechten ook aan voortee-
Imnen, zij zagen kringetjes in de kaars). SI In ,,Gentleman's
Magazine van 1797 kan men lezen, dat de Ieren, wanneer ze
oen kaais uitbliezen, daarbij zeiden: ,,de Heer vernieuwe in
ons het licht des Hemels". SQ De Venetianen hebben een
soort van volksoverlevering, die zegt: ,,laat in den huwelijks
nacht de kaars branden, want wie haar uitdooft, zal het eerst
sterven . Tenslotte heeft de kaars ook een baan gebroken op
kunstgebied, en wel in de schilderschool. Het M'as
aan het kaarslicht, dat Gerard Dou zijn aan
dacht wijdde, waarvan zijn wereldberoemde
„Avondschool" de vrucht was. Inderdaad
is er bijna geen museum in Europa
of het heeft zijn ,,kaarslicht" op de
een of andere wijze voorgesteld. Hoe
wonderschoon zijn die doeken of
paneelen met hun donkeren ach
tergrond; hoe betooverend is de
rosse gloed van het kaarslicht
op de figuren, hoe doorschijaencf
zijn de vingers, die tegen de
vlam beschutten l ̂  Ennn zon
er nog heel wat over de ge
schiedenis en de samenstelling
der kaarsen te zeggen zijn;
maar dat ligt buiten wijn be
stek, waar ik slechts de be
teeken is® der kaarsen in korte
trekken heb willen schetsen.

K. L. Schamp.

Wal/s instinct?
25) door

C. Bingham Newl.and.

HOOFDSTUK XXVII.

Het Verslag vanMr. IIuTcrnxsOiV'De „Globe" zegt, naari aanlei
ding van Mr. Hutcliinson's ver
slag in de „CornhiU" 'over den trek
der vogels in verband met den oorlog

^ ,,Wij bezitten een uitgebreid] feitenmate
riaal over 't waar en 't wanneer van den
vogeltrek, maar hoe deze dat merkwaardige
stukje volbrengen daarnaar kunnen we
slechts gissen. Dc weg, door de trekvogels én
in de lente én in 't najaar gevolgd, veran
dert nooit; men heeft hem waargenomen, in kaart ge
bracht, beschreven. Maar de oorlog heeft wel groote ver
warring teweeg gebracht in een gedeelte van 't natuur
leven, waar alles zoo jaren lang normaal was gegaan. Er
zijn den vorigen herfst ongewone veschijnselen waargeno
men, en terecht of ten onrechte, de veranderingen in de ge
woonten van verschillende vogelsoorten werden aan den
oorlog toegeschreven. Tot nog toe was het echter niet
mogelijk precies te zeggen van welken invloed de oorlog op
den najaarstrek is geweest 83,,De vogels, die al eenige
nachtelijke bezoeken aan onze kusten en aan de kusten van
andere landen hebben gebracht, moeten wel gewend zijn
geraakt aan bepaalde eigenaardigheden der kustlijn; zij zullen
bijvoorbeeld de lichten van dc aan zee gelegen steden en van
de lichtschepen hebben opgemerkt; en de ornithologen
nemen aan, dat dergelijke dingen in niet geringe mate als weg
wijzers voor de vogels dienst doen. Maar, mplaats van de
vriendelijke lichten waaraan ze gewoon waren, heeft het ge
vederde volkje gezien, hoe er onophoudelijk geweldige zoeklich
ten langs den hemelkoepel gleden, van land en zee uit geworpen.
Het is moeilijk aan te nemen, dat er veel waren, die met uit den

^0 O C. Stcenbergh
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koers zijn geraakt met dezen nieuwen toestand en allicht naar
vreemde, ongeschikte landen zijn afgedwaald. Het voortdu
rend kanongebulder moet de vogels ook verspreid hebben.
Eer al deze onrust echter voorbij is, zullen we de juiste ver
anderingen, die hebben plaats gegrepen in de verbreiding
der vogels, niet kunnen bestudeeren, en ook niet weten of deze
verancleringen slechts tijdelijk zullen zijn dan wel blijvend".
83 Dat de verwarring in Noord-Frankrijk en Vlaanderen wel
licht tijdehjk van invloed zal zijn op de^verbreiding der vogels,
lijkt me wel onvermijdelijk. De zaak is van groot gev\icht
voor de ornithologen, die eigenlijk eens na moesten gaan,
waar de trekvogels, die evenals de ongelukkige menschelijke
bewoners gedwongen waren het getroffen gebied te ontvluch
ten, in de lente heengingen. Deze menschelijke vluchtelingen
hebben al een toevlucht gezocht in landen, ver buiten hun
eigen grenzen gelegen; maar evenals deze, naar te hopen is,
weldra in hun vaderland zullen terugkeeren, zullen ook de
vogels per slot van rekening hun gewone plaatsen weer op
zoeken. 83 (Daar de uitgave van dit boek door den oorlog

vertraagd is, kan ik er nu een opmerking aan toevoegen,
en mededeelen dat er tegen alle verwachting

in geen uittocht van vogels van de slagvel
den in F""rankrijk en Vlaanderen heeft
plaats gehad. Een officier aan het front
zegt in een merkwaardig artikel in The
Times van twee Maart 191b: ,,Het
geraas en 't rumoer van den oorlog
verdrijven de vogels niet, zelfs
niet uit de loopgraven, en ik kan
me geen broedtijd herinneren dat
ik meer onbekende vogels onder

ij de oogen kreeg dan den vori-
j gen zomer". 83 Dit komt, om
dat vogels, onnadenkende die
ren zonder een eigen vrijen wil,
slechts kunnen gehoorzamen
aan de natuurwetten, die niet
aan verandering, veroorzaakt
door toevallige plaatselijke
storing, onderhevig zijn. De
vogels blijven dus met 't gevaar
waarvan ze niets begrijpen voor
oogen, in den ouden koers en
bezoeken dezelfde oorden, zooals
ontelb'are geslachten lang hun
gewoonte is geweest. 83 De trek-

voffel reizen op den gazetten tijd
tre/Irtn/jglj/A' van en naar hun oord

van 6e.stein/nïng, en van wat daar
buiten valt kennen of merken zij niets.De

standvogels zijn door dezelfde wet aan hun
vaste woonplaatsen gebonden, ondanks 't ge-
druisch en geraas van den oorlog. Werden

ze er met geweld verdreven, dan zou de
natuurdrang hen toch altijd weer terug
voeren. 83 Dit lijkt me de eenige verkla
ring, die er te vinden is. \'oorde hardnekkig
heid waarmee de r-ogels^blij ven waar ze thuis
hooren, en nota bene nestelen met het

krijgsrumoer om zich heen. Het is daarenboven een bewijs
grond, die mijn bewering: dat dc dieren niet op eigen verant
woording handelen, maar door de wetten van 't onder
bewustzijn gedrongen worden, kracht geeft. Dit bewijs is
daarom van zooveel gewicht, omdat het eenig in zijn soort is.
Niemand had kunnen \'oorspellcn welke uitwerking de oor-
logsontreddering op de vogels zou hebben, want de ge
schiedenis der wereld heeft nog nooit zulke schokkende
gebeurtenissen opgeleverd, en wij konden dus niet oordeelen)
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l'OGELS EX \T'ERT0KEN"S.

83 Ik heb er, bij de behandeling van mijn onderwerp, naar
gestreefd aan te toonen, hoe de dieren allerlei merkwaardige
dingen doen, en als ik het bij 't juiste eind heb, moeten
we tot de gevolgtrekking komen, dat het eigenaardige voor
komen der kustlijnen, kenbaar gemaakt door 't schijnsel
van de plaatsen aan zee, lichtschepen en vuurtorens, meer een
beletsel zijn, dan een aanwijzing voor de vogels, en ook dat
sterke zoeklichten slechts dienen om trekvogels te verbijste-
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ren. SI Men moet bedenken,dat er al trekvogels bestonden lang
voordat er vuurtorens en electrisch verlichte steden gebouwd
werden; dus als vogels den weg konden vinden in tijden,dat
de nachten niet door kunstlicht verhelderd werden, mag men
aannemen, dat ze het ook nu nog kunnen. Want, ofschoon de
mensch door zijn verstand is vooruitgegaan en zijn leefwijze
veranderd heeft, hebben de vogels, niet zoo bevoorrecht, hun
oorspronkelijke gewoonten behouden. S3 De mensch, met
een denkvermogen begiftigd, dat boven zijn onderbewustzijn
uitgaat, heeft een zekeren voorraad kennis opgedaan; maar
de aangeleerde kennis is oppervlakkig, bij het onderbewuste
weten vergeleken. Wat de mensch ook aanleert of tot stand
brengt, het is de vrucht van zijn geestelijken arbeid; want,
anders dan de vogels, weet hij niet vanzelf— behalve in de
zeldzame gevallen van inspiratie, wat dan ook de opborrelende
wijsheid is van het onderbewustzijn. We hoeven 't er hier
niet over te hebben of deze latent is,dan wel veroorzaakt wordt
door invloeden van buitenaf.

Onder gewone omstandighe
den moet alle kennis ver

worven worden, of door zelf
onderricht, of door dat van
anderen. SI Bijvoorbeeld:een
hond zwemt van nature (on
bewust) bij de eerste poging,
ofschoon de zwembewegingen
geheel iets anders zijn dan 't
zich voortbewegen op land.
Maar de mensch, die steeds
in de gelegenheid is om de
dieren in 't water gade te
slaan, heeft er desondanks
eenigen tijd voor noodig om
de kunst te leeren — voor

hem is het een kunst. SI De

oorzaak schuilt natuurlijk
hierin, dat het denkvermogen
van den mensch, in deze
dingen tekortschietend, dat
andere overheerscht, dat an-
deie, dat weet-, en 't gevolg
hiervan is, dat hij den angst,
door zijn verbeelding in 't
leven geroepen, moet leeren
overwinnen, en ook de ver-
eischte lichaamsbewegingen
zich door oefening moet eigen
maken. Heeft hij het eenmaal
geleerd, dan brengt hij die
kennis over op zijn instinctief
(onderbewust) bewustzijn, en
zwemt als de hond zonder

geestelijke inspanning. Op de
zelfde wijze breit iemand, of
speelt hij jpiano, zonder over
't geval na te denken. Al
haal ik hier nu breien of

pianospelen aan, deze bijzon
dere kundigheden hebben hun
oorsprong niet in het onder
bewustzijn, zooals zwemmen,
iets natuurlijks, dat heeft;
maar, evenals alle verworven
he-Hgen worden overgebracht,
bewustzijn ~
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kennis, ze kunnen in 't ge
en dat is datzelfde onder-

Dit overbrengen is echter dikwijls een langzame,

hij
nenio me

1

HEN BAROK- OF RUBENS-
STIJL ACHTER EEN HUIS AAN DE C.UTHARINASTRA -1 T

TE BREDA.

moeilijke geschiedenis; maar zoodra we eenmaal iets kunnen,
weten we 't ook voorgoed, ofschoon 't ons niet altijd te binnen
wil schieten, omdat de schakel,die beidebewustzijns verbindt,
zoo uiterst teer is; de ,,aansluiting", bij wijze van spreken,
ontsnapt ons wel eens. SI Maar om terug te keeren tot de
uitwerking van den oorlog op het dierenleven. Sommige
waarnemers in ons land hebben het vreemde gedrag, ten
gevolge van de tegenwoordig algenieene verwarring (Januari,
1916) van fazanten opgemerkt. Uit allerlei streken worden
er bijzonderheden vermeld en in de kranten gezet. Deze ver
slagen zijn merkwaardig, want ofschoon het niets nieuws is,
dat fazantenhanen verre geluiden met gekraai en wiekgeklep
beantwoorden, toont het toch aan, hoe uiterst gevoelig deze,
en waarschijnlijk alle vogels, voor trillingen zijn, die 't mensche-
lijk oor nauwelijks of in 't geheel niet kan opvangen. SI We

weten weliswaar de oorzaak van zoon gedrag, maar de vraag
is waarom het de vogels zoo treft. Om tot een mogelijke ver
klaring van dit feit te raken, moeten we als gewoonlijk de
gewoonten en den aard der dieren eens onderzoeken. Om te
beginnerr merken we op, dat veel hoenderr-ogels aan. veelwij
verij doen, en wel de gewone hoenders, pauwen, kalkoenen,
korhoeiaclers, enz. fazanten inbegrepen. Het mannetje is
altijd duidelijk als haantje-de-\-oorste te onderscheiden. Onder
zijn soortgenooten nummer een en oppermachtig, mag
den roep, die er van hem uitgaat, niet be.schamen:
impune lacessit, of hij zou stellig in de oogen van het hem vol
gende wijfje door een dapperder vogel in de schaduw worden
gesteld. Van nature dapper en strijdlustig, is de t'ogel \-oort-
durend op zijn hoede om den eersten den besten indringer te
lijf te gaem, die het waagt zich binnen zijn. gebied te vertoonen;
elke grensovertreding leidt tot een gevecht. Maar de hanen
blijven gewoonlijk door de kreten van uitdaging, die ze aan

alle kanten hooreii, wel op
eigen terrein. Dit \-oortdu-
rende gekraai, van \'leugel-
,,getrommel" vergezeld, is een
n a t tl tl r1 i j k e v o o r zo r gs m a a t r e -
gel, die buitengewoon goed
werkt, want 't gevolg is, dat
de verschillende koppels op
veiligen afstand van elkaar
blijven, en dat is juist wat
de natuur bedoelde. SI Het
kraaien geschiedt onbewust,
is bij wijze van zeggen een
klein, maar gewichtig kamrad
in de machine der natuur,
waardoor de juiste werking
van het geheele samenstel
verzekerd wordt. Men zou die

beweging wederkeeri.g mogen
noemen, of in gewone woor-
di'ii: dl' fazantenhaan is zoo

gestemd, dat hij onmiddellijk
antwoord geeft, zoodra de
zware trillingen, door 't ,,ge
trommel" van zijn mededin
gers teweeggebracht, hem be
reiken, e\'enals een bi'paalde
toon een soortgelijken mee
doet klinken. ^ Het hoeft
dus geen verbeelding te zijn,
als we gelooven, dat het verre
kanongebulder, onweer en der
gelijke geluiden, precies de
zelfde uitwerking op de vogels
hebben, wanneer we dit maar
altijd aannemen: dat het
bovengenoemde ,,trommelen"
werktuiglijk geschiedt. SQDeze
op\-atting wordt \-olgens mij
nog bevestigd door het feit,
dat de fa.-mt (of de kalkoen)
snellereen geluid beantwoordt,
dan een mensch zou kunnen
doen. Bij den vogel is er geen
tusschenruimte; zijn kreet

k met het geluid. Nog een tijdlang duurt dat
geroep ilgemeen, maar dit komt, doordat de hanen elkaar
antwooiclen, en heeft met t geluid niets meer uit te staan.
SI Ik mag hiei wel even opmerken, dat fazanten//u;u'« voor-

zijn van oorbcdekkingen, die ze op kunnen zetten,
deze bepaaldelijk dienen om geluidstrillingen op te van
en lil een punt samen te brengen, daaraan behoeft men

klinkt

zien
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