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EURYALE, DE ONSTERFELIJKE.
Een roman van het heden en verleden.

Uit het Engelsch van Carlton Dawe.

20) {Geautoriseerde vertaling).Maar toen het tweetal hem naderde, ondervond hij
een vreemde gewaarwording. Het was alsof de
man hem niet geheel onbekend was, alsof hij
hem al eens vroeger gezien, of van liem gedroomd

had. Zijn wijze van loopen, het hoog opgeheven hoofd,
de heele heldhaftige houding; hij was er zeker van dat
hij die kende en dat liij wist wie dit was. De man droeg
een helm van glinsterend goud met een rood-witten vederbos:
een schild van het zelfde glanzende metaal bedekte zijn kracli-
tige borst; zijn beenen, gebruind door zon en wind, werden
aan de voorzijde door beenstukken van dezelfde stof bescliermd.
Zijn voeten staken in rijk bewerkte, doch zware sandalen. SI De
vrouw droeg een wit kleed, waarover een lichte, purperen
mantel hing. Twee gouden banden lagen kruiselings over haar
borst en liepen door tot over de schouders'. Haar lang, zwart
haar golfde als een stroom tot over haar middel. Haar blank
voorhoofd sierde een gouden band, en in het midden daarvan
hing een edelsteen, die als vuur schitterde in het zonlicht.
SQ Intusschcn naderde het paar hem langzaam, nog steeds
onbewust van «zijn tegenwoordigheid. Toen hief de man een
oogenblik zijn gezicht op van zijn aangebedene en keek op.
J^n hij zag dat hij het zelf was. SI Verschrikt uitte hij
een kreet, een kreet van vrees, van pijn, van \'erbazing. De
man keek hem aan zonder hem te herkennen; de \'rouw keek
op. Het was Euryale, maar schooner dan hij haar ooit gezien
had De mond was even bekoorlijk als steeds; maar er was
een blos en een gloed op haar wangen, die hij daar nog nimnier
op gezien had. ̂  Terwijl zij voorbij liepen, sprak zij den man
die naast haar liep aan en de naam waarbij zij hem nomnde

was ,,Jason" ! S3 Toen volgde duisternis, een lange, sombere
plechtige duisternis, en het werd ondragelijk koud. Endaaiuit
.schoten plotseling verblindende bliksemflitsen, klonken r'ei-
doovende donderslagen en het gebrul ram eindelooze zeeén.
Hij werd heen en weer geslingerd, de speelbal van woedende
orkanen. Hij worstelde en stikte bijna; hij trachtt(> te loe
pen, te schreeuwen, maar zijn tong kleefde aan zijn verhemelte,
als een boomblad werd hij voortgezweept \'an de eene wind
vlaag naar de andere. De wereld scheen te schudden en te
trillen in den greep der woedende elementen. SI lan toen volg
de een tijd van rust en hij be\'ond zich in een lange, lage zaal,
die hem zeer bekend c'oorkwam In die zaal stonden langs de
wanden de beeltenissen van helden en godinnen uit lang vei-
vlogen tijden. En nu wist hij da thij op ,.Schoonzicht was,en
dat deze zaal, al zag zij er heel anders uit, het museum was.
Daar stond het borstbeeld van Medusa en daartegenovei ,
voor de wijn-kleurige gordijnen, moest de verhevenheid zijn
waarop de marmeren zetel stond. Zij had daarin gezeten tei-
wijl Dia danste, en nooit had Koningin noch Keizerin zoo waai -
diglijk haar troon gesierd. S! Toen zijn oogeii de richting
zijner gedachten x'olgden, zag hij dat een vrouw op dien zetel
had plaats genomen, een vrouw in wit en purper gehuld, wier
voorhoofd werd omspannen door een band \'an goud, vxder
glanzend haar als een stroom o\'er haar schouders golfde ;
en het was dezelfde vrouw, die hij gezien had in de zon-door-
gloeide vallei. SI Maar schoon hij ca'rmoedde dat lu't dezelfde
vrouw was, kon hij haar gezicht niet zien, want dat lag eer-
borgen in haar handen en hij zag, dat zij weende. Haar schou
ders schokten, haar boezem hijgde; hij vi'rbeiddde zich bijna,
dat hij haar zacht kon hooren snikken. SI Eangen, hm,gen tijd
keek hij naar haar, beangst zich te bewegi'ii, bijna beereesd
adem te halen. Toen stond zij jrlotselin.g op,en no,g steeds haar
gelaat achter haar handen \-erborgen houdend, liep zij dwars
door de zaal naar het beeld \Tin Medusa en kei'k daarnaar.

SI En hij, die haar met zijn oogen gcwolgd was zag hoe het
beeld plotseling kweiid werd. De oogen gingen langzaam open.
vreeselijke, verstarde oogen waarin de kilheid des doods lag;
de lippen bewogen, en een kwaadaardi,gi' .grijns veriirak hun
fraaie symmetrie. Maar een nog \-reemder \-erandering deed het
bloed in zijn aderen stollen. Het haar \'an dit - op clat oogen
blik — monsterachtige wezen verhief zich en verandi'rde da
delijk in een kring van sissemle slan,gen. Zij wrongen en slin
gerden zich naar alle kanten en staken naar alle richtingen
hun gloeiende tongen uit. Hun kleine, boosaardige oogen
staarclen hem aan, terwijl zij al het gil dat ze doorgloeidi' naar
hem toe spuwden; de c'crkillende oo.gi'n in het verstarde ge
zicht keken onafgewend naar luun. l'.,n terwijl hij dit alles aan
zag als betooverd, tot in zijn ziel \"erdoofd \'an angst en afgrij
zen, wist hij, dat het gelaat \'oor hem het .gezicht \'an Euryale
was ! S2 l^Iet een sclueeuw \'an ;ingst ontwaakte luj. Maar had
hij weikehjk geschreeuwd? Hij wist het niet. Was hij in zijn
eigen kamei ? W as dit schrikbeeld skadits eeur droom geweest?
Hij legde zijn hand op zijn voorhoofd en Ixwond dat dit nat
was. Hij tastte naar het contact vn deed het electrisch licht
ontg oeam Hij wist, dat hij viavscdijk lag te Ixwen; en eemgen
tijd bleef hl) hggen, trachtend zichzelf gerust te stellen, zijn
zenuwen te kalmeeren. Slloen.als .gedreven door een macht

weerstand kon hie-den. sprong hij het bed
uit, trok een kamerjapon aan en zocht mstinctinati- ziin we-
naar het museum. Hij beefde nog als door doodsche kou bt^

Suk b T duur tu openen, stond hij eenör. 1 L g '"'l' Ut uitUte inoiTi Zijn zcnuNNcn tot iiist tc bronnen l-ïü \-i^ ^ ^ i 4 i ■ u
moest beheersehen- dat die b HnO !' U
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.'inden. De

\'an wit 11,-1,+ 'T ueen, wierp een
zij, het hoofd rustend op haar ̂ 0"^'1^,' schijn.sel zat
als een mantel om haar boi-/,-,-,', ,, j , schoon haar
Langzaam hief zij het hoofd oji i-n ■Ifurvale !'' SI
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den t'an onmetcdiik liul,„j \v ' Koortsig gloei-
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van een kind. „Alleen voor jou, mijn godin". SI Zij ant
woordde hem niet, zij keek hem zelfs niet aan. Haar oogen,
diep en onpeilbaar, schenen doelloos door de zaal te dwalen,
tot zij op het Medusa-hoofd hieven rusten. Hij voelde de ril
ling, die door haar leden voer. SI ,,Je bent koud, Euryale; je
moet hier niet blijven". S! ,,Koud," herhaalde zij, ,,0, zoo koud.
De bron des levens schijnt aan zijn oorsprong te zijn bevroren.
Zoo was het, zoo is het geweest, een oneindigheid van ijs.
Telkens en telkens weer heb ik geworsteld ten einde de som
bere bergketenen der eeuwigheicl te overschrijden; van nacht
heb ik opnieuw de poging gewaagd en ben weer teruggedreven
door de onverbiddelijke krachten, die ze bewaken. Maar
het zal niet altijd zoo blijven. Tezamen, mijn geliefde, zullen
wij ons op de ondoordringbare paden n-agen; tezamen zullen
wij overwinnen en weer leven in de zon-doorgloeide vallei
daarginds". S! ,,Ue zon-doorgloeide vallei," herhaalde hij op
aangrijpenden toon. SI ,,Onvergetelijke herinneringen; heer
lijkheid die opdoemt om mij te bespotten. Maar wij zullen
ons een weg erheen banen, wij zullen ze bereiken als
onze zielen groot en moedig zijn. Als de geest wandelt
in duisternis en twijfel, dwaalt hij doelloos door de
eeuwen, geteisterd door de stormen van het noodlot, en
bespot door de eeuwigdurende vijandschap van zijn schep
per. En toch is dit alles niet vergeefs. Ergens leeft het
licht en wij zullen het zien en onze zielen baden in zijn glans."

VEERTIENDE HOOFDSTUK.

Wa.\rin aangetoond wordt hoe het geweten een-

eerlijk MAN KAN PLAGEN.

Mrs. Manifold zei Grange, dat er een man aan de deur stond,
die hem wilde spreken. Hij lette op den nadruk, dien zij opliet
woord ,,man" legde en maakte daaruit op van welk soort zijn
bezoeker was. Vrouwen van Mrs. Manifold's stand zijn heel
kieskeurig op zulke punten. ,,Zei hij waarvoor hij kwam?"
S! ,,Neen, mijnheer; maar hij zei, dat hij u wilde spreken —
het was zeer belangrijk". SI ,,Heel goed; laat u hem binnen
komen". Sj Dus liet zij den man binnenkomen. Hij was een
.sluw uitziende man, blijkbaar een bediende, met een kruipe
rige manier van optreden, glad van gezicht en haar; ook glad
van tong, als hij sprak. SI ,,Wat is er van uw dienst?" vroeg
Grange. SI De man keek hem aan met slimme, waterige,
blauwe oogjes. SI ,,Herkent u mij niet, mijnheer?" SI ,,Eer
lijk gezegd, neen. Heb ik u al eens vroeger gezien ?" SI ,,Vaak,
mijnheer; in den schouwburg. Ik ben Bolton. U hebt mij nog
nooit zonder uniform gezien. Dat maakt een heel verschil".
SI ,,0, nu herinner ik mij u; de bediende in het Burlington
theater". S2 ,,Die dien avond uw visitekaartje naar Mr.
Chandos bracht". SI ,,Dus u heet Bolton?" SI ,,Ja, mijnheer,
Joseph Bolton." SQ ,,En waarover wenscht u mij te spieker ?"
SI Mr. Bolton kuchte achter zijn hand, schoot onrustig met
zijn voeten en trachtte erg beschroomd te kijken. S! ,,Ik had
er eigenlijk niet met u over willen spreken, mijnheer; maar
omdat ik weet, dat u een gentleman zijt en altijd erg royaal,
heb ik mijn moed bijeengeraapt en ben ik maar eens bij u
gekomen". SI Robert vond, dat dit begin niet veel goeds voor
spelde, welke indruk nog versterkt werd door het schijnheilig
gezicht van den spreker. S! ,,Zoo, dan zou ik nu maar den
moed niet verliezen". SI ,,Neen, mijnheer. Ziet u, de zaak zit
zoo. Toen Mr. Chandos zoo plotseling stierf, zoo plotseling,"
herhaalde hij met nadruk, ,,toen ivist ik, dat ik een goeclen
vriend in hem verloor, dien ik tien jaar lang gekend had. Het
is hard om zoo een vriend te veiliezen, Mr. Grange". SI ,,Zeer
hard". S! ,,En dat zoo plotseling. Zoo totaal onverwachts.
Het eene oogenblik vroolijken gezond, het volgende oogenblik
dood. Het ging zoo snel als in een tooneelstuk, of beier ge
zegd als in een treurspel. O, ik heb in hem een goed vriend ver
loren, mijnheer !" SI ,,Dat hebt u me al eens verteld". SI ,,U
hadt niet zoo erg met hem op, is 't wel mijnheer?" SI De man
keek Grange met zijn slimme oogjes scherp aan. SI ,,Wilt u
nu eens zeggen waarovei u mij wenscht te spreken?" SI ,,Ja,
mijnheer. Ik wou vragen, of u misschien in de gelegenheid
was om iemand te helpen, die in het ongeluk is geraakt door
omstandigheden buiten zijn schuld." S! Robert keek hem vast
aan, maar antwoordde niet. De waterige oogen schenen het
patroon van het tapijt hoogst interessant te vinden. SI ,,Ik
dacht, dat u mij wel zou begrijpen, mijnheer. Doordat Mr.
Chandos zoo plotseling heenging, is er een nieuwe bezem inge
komen. En u weet wat nieuwe bezems doen". SI ,,Dat kan ik
me levendig denken". SI „En het was erg plotseling, mijnheer.
Toen ik Miss Argos met zoo een angstig gezicht de kamer uit

zag komen, dacht ik bij mezelf: Jawel, hij is alweer op zijn
manier aan den gang geweest; ofschoon ik geen oogenblik
vermoedde, dat een treurspel, een echt treurspel v'ak bij mij
was afgespeeld." SI Al was Grange niet heel vlug wanneer het
gold de verbazende evoluties van Euryale's geest te volgen, hij
was schrander genoeg om de bedoeling te begrijpen die onder
dezen woordenstroom verborgen zat. ̂  ,,Het spijt me zeer,"
zei hij plotseling, ,,maar ik vrees, dat ik u niet kan helpen".
S! ,,En ik dacht nog al, dat u iets voor me doen zou, omdat het
zoo plotseling was gegaan en omdat u zoo bevriend bent met
de jonge dame. Misschien zou de juffrouw een arm man willen
helpen — als u haar liet weten, dat ik hier ben". SI Men kon
zijn bedoeling niet mis-verstaan. Als z'n woorden het niet al
duidelijk genoeg gezegd hadden, zou de blik waarmee hij ze
vergezeld deed gaan, het zijn hoorder onmogelijk gemaakt
heblóen hem niet te begrijpen. SI ,,Ik zal haar zeggen, dat u
hier bent geweest. Als zij u verlangt te spreken, zal zij het u
wel doen weten". SI ,,Dank u zeer, mijnheer. Ik was er zeker
van, dat ik goed gedaan had, toen ik besloten had u op te
zoeken". SI IBj keerde zich om alsof hij weg wou gaan. maar
bleef glimlachend staan. SI ,,Daar zou ik nu weggaan, zonder
mijn adres achter te laten". H ij zocht in zijn zakken en haalde
er een verkreukeld envelop uit. SI ,,]Met dit adres zal men mij
in ieder geval bereiken," zei hij. S! Grange wenkte hem het
op de tafel te leggen. [Wordt vervolgd).

DE BLOEMENTUIN.
De Gladiolen zijn haast bij een ieder onzer bekend en ge

liefd. Geliefd omdat ze een schat van snijbloemen leveren in
de mooiste kleuren. Bovendien heeft de Gladiool weinig
ruimte noodig en is niet duur van aankoop. We kunnen ze
onderscheiden in vroeg- en laat-bloeiende, en aangezien de
vroegbloeiende niet zoo bekend zijn als de laatbloeiende
zullen we eerstgenoemde hoofdzakelijk behandelen. Alleen
dit van de laatbloeiende, n.1. dat deze liefst in het voorjaar
dienen geplant te worden b.v. in Maart. De vroegbloeiende
die reeds van Mei tot eind Juli bloeien,dienen natuurlijk eerder
geplant te worden. Men plant deze bollen het best in Sept.
Oct. en kan ze desnoods ook nog in Maart planten, in 't na
jaar is het echter het beste. Natuurlijk zullen de later geplante
ook later bloeien. De vroegbloeiende kunnen we verdeelen
in de soorten Gl. namis, Gl. Colvillei en G1 ramosus. Ze leenen
zich bijzonder goed voor snijbloemen; juist hun frissche
bloemen met heldere kleuren vormen voor een vaas prachtig
materiaal. Ze hebben dit natuurlijk tegen dat ze zoo goed
als reukloos zijn, doch het feit dat ze langen tijd goed blijven
vergoedt het gemis aan reuk ruimschoots. Geven we ze x'ol-
doende frisch water,dan komen ze tot den laatsten knop toe uit.
We vinden bij de Gl. nanus eenige zeer mooie \-arieteiten.
Een der mooiste is wel de ,,Koningin Wilhelmina", met zacht
rosc kleur, terwijl de drie onderste bloemblaadjes gevlekt
zijn. De ,,Fire King" is scharlakenrood en violet gevlekt terwijl
de Peach Blossom vleeschkleurig rose is met roode vlek.
Ook bij de Gl. Colvillei hebben we zeer mooie variëteiten in
de kleuren rose, karmijnrood en wit. Bijzonder mooi is, de
variëteit ,,the Bride" die zuiver wit is. De Gl. ramosus onder
scheiden we in de ,,Princesse Beatrice", die prachtig schar
lakenrood is met een wit vlekje, de ,,A-an Spcijk", zacht rose,
en nog vele andere soorten waar de rose kleur haast altijd den
boventoon heeft. Ik geloof wel hiermede eenige der mooiste
variëteiten genoemd te hebben; ze mogen in geen tuin ont
breken. Eenige raadgevingen bij het planten zijn, dunkt mij,
niet ongewenscht. Allereerst zij r-ermeld dat ze voor borders bij
uitstek geschikt zijn. Voor perken leenen ze zich minder goed.
Heel goed groeien ze in niet te vasten zanderigen grond, maar
ook in anderen grond willen ze heel goed. Men plante de bollen
van 10 tot 12 cM. diep en geve ze ook onderling denzelfden
afstand. Men denke er om dat een strenge winter veel nadeel
aan de bollen kan veroorzaken, en bedekke ze direct na het
poten met molm of blad. Molm is het beste en mooiste. Zijn
ze eenmaal geplant dan kunnen ze jaren achtereen op de
zelfde plaats blijven staan mits ze zorgvuldig gedekt worden.
Juist doordat de Gladiool tamelijk vroeg bloeit, begint de
bol ook vroeg te werken en zou een vroege winter de uitloo-
pende bollen doen bevriezen. Willen we ons de moeite ge
troosten dan kunnen we de bollen als het blad begint af te
sterven bijtijds opdoen en bewaren; noodig is het echter niet.
18 October. N. J.



BUITEN.
28 October 1922.

g!«

&

>3m i:LLn-E
•  V —. 1.."' '-T ■■ C .-J >-

HET IIOOFDPORTA.AL IVIA^ DE KATHEDRAAI. TE BOURUES.

BOURGES, DE STAD DER HISTORIE.
(Shi).Maar daar wacht ons nog meer sclioons in de oude stad

Bourges, al is verreweg het meest belangrijke aan
burgerlijke bouwkunst gewijd. Curieus is clelegende,
die vertelt van de stichting der kerk Saint-Pierre-le-

■Guillard, uit de 13e eeuw bewaard. S! Toen de Heilige Antonius
van Padua te Bourges kwam om de opening van het concilie van
1225 te prediken, woonde daar een jood Zacharias Guillard, die
gez' ■ d had, dat alleen een ezel voor het Sacrament kon knielen.
Inderdaad knielde er een ezel voor het Sacrament, toen dit
voorbij werd gedragen. Zacharias aanschouwde dit wonder
en werd er zóó door getroffen, dat hij zich liet bekeeren en
Gode ter eere de nu nog bestaande kerk liet bouwen, welke
sindsdien door het volk steeds Saint-Pierre-le-Guillard werd
genoemd. Helaas heeft men aan deze kerk zoo onmogelijk veel
gerestaureerd, dat ze nauwelijks meer de allure heeft van een
middeleeuwsch bouwwerk. ^ Dat is ook het geval met de
Eglise Notre Dame, in 1157 gebouwd door de Reguliere kanun
niken van St. Ambrosius en gewijd aan Sint Pieter en Sint
Paul. Ze is het middelpunt van een heel buurtje oeroude huizen,
waar zelfs de ijzeren afsluitingen der keldervensters uit den
aanvang der i6e eeuw over zijn. Daar is de Rue Pellevoisin,
genoemd naar den bouwmeester van patriciërshuizen te
Bourges. Niet van het kostelijkste burgerlijke bouwwerk,
dat vóór zijn tijd verrees, van het hotel Jacques Coeur, nu tot
gerechtshof ingericht. Jacques Coeur was dè personificatie
van den middeleeuwschen parvenu, den opkomeling, wiens
qualiteiten door alle eeuwen heen dezelfde blijken te zijn, gelijk
ook Jacques Coeur demonstreerde in het weelderig paleis,
dat hij, op het toppunt van macht en rijkdom, liet bouwen.

Wie was Jacques Coeur? Hij werd omstreeks 1400 te Bour
ges geboren, als zoon van een eenvoudigen vader, pelshandelaar.
een van de voornaamste kooplieden der stad. De jonge jacques
Coeur werd vroeg in de geheimen van het vak ingewijd.\\-aaraan
hij al zijn energie gaf. Hij was zeer ondernemingsgezind en stout
moedig, en wilde de zaak van zijn vader tot. grootcr expansie

brengen. In 143,', maakte hij daarom een groote reis door de
landen van het Oosten, welke een uitiu'st belangrijk afzetgebied
waren \ oor den Europeeschen handel. Maar alleen Italiaansche
en Spaanschc zeevaarders onderhiekUm de verbinding met die
verre landen. Jacques Coeur begreep, dat ook een Fransch
koopman en rceder er uitnemende voordeelen zou kunnen
behalen; hijzelf wordt reeder en brengt hout, metaal en laken
naai Egypte en Turkije. Naar F~rankrijk brengt hij kruiderijen,
wol, zijde, geitenhaar, Oostersche stoffen en tapijten. Weldra
is er een levendige handel gaande tusschen Ivuropa en de havens
van den Levant. I alrijke kantoren worden in Svrië en Egypte
gc\'estigd, waarover toen de handtd naar Indie liep. Tours,
Bouiges, Lyon, Marseille en \ooral Montpellier, waar jacques
Coeur bloeiende kantoren had geopend, floreerden buiten
gewoon, dank zij den drukken, o\'erzi'esrhen handel. SI Karei
VH,de ,,koning van Bourges", ging het in die jaren lang niet
vooi den wind; hij kreeg den gelukkigtm in\al den grooten
Bernchonschcn koopman tot zich te roepen en hem eerst te
benoemen tot nnmtmeester te Bourges, het jaar daarop tot
muntmeester te Panjs. Kort daarna werd jacques Coeur schat
meester van den koning, waardoor hij dV beschikking kreeg
ovei de uitgaven van het koninklijk huis. Dit h'idde er vanzelf
oe hem s konings raadgma-r te doen worden en weldra werd
•1 niet alleen m gelcDakcar. maar ook bi, alle a.lmimstratieve

l eixoimmgnn gekend. Als gezant x an Karei \T1 ging hi) verdragen afsluiten met den paus cn mm dcar x-orst van Egvpte.
VH xvawóó ifx l-ninselu^ invloed in het Oosten. Karei
hi hem in ra m n r" "VT l"'^vezen diensten, dat

00 T unu C verhief. SI Middelerwijl groei-
p-im zilx-.M- met het Oosten, ont-

B«,pon<l; „Sire, tout .-o q,,,- jsq ..fCkSL"''ïn hj, Jk"
hem 200,000 gouden daalders om v " ' Ls nb  taiueis om Aoi mandie te x eroveren. Ook
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de aanzienlijken des lands kwamen tot d.en Berrichonschen
Croesus, om leeningen bij hem te sluiten, een feit, dat echter
slechts diende om steeds meer jalouzie, haat en nijd bij den
adel te wekken tegen den parvenu, aan wien zij nu verplich
tingen hadden. En Jacques Coeur was geen „bescheiden"
nouveau riche. Het weelderig paleis, dat hij te Boiirges bouwt,
toen op 100,000 gouden daalders getaxeerd, wat in onze
dagen omstreeks 9 millioen gulden zou beteekenen, is een van
de mooiste specimina van de architectuur der 15 eeuw. Aan
stonds, als we door de hooge poort de binnenplaats betreden,
worden we reeds geboeid door de weelde van de ingangsdeur
zelve, een zware eikenhouten deur met ragfijn ijzerbeslag
gedecoreerd, waar de klink is verborgen in een miniatuur
afbeelding van een kerktoren. Ze staat nu wijd open voor
den gaanclen en komenden man. Maar hoe goed moet 't zijn
geweest ixr de dagen van den eersten bezitter van 't huis, te
rusten op de steenen banken der gaanderij en, welke aan drie
zijden den Cour d'honneur begrenzen, met hun haast Moorsche
bogen, rijk aan schaduw. Toen er nog geen Cours d'Assises
was gevestigd en geen nieuwsgierige touristen in, onze oogen
bekorende (!),moderne kleeding er ronddoolden, starend om
hoog, kijkend in 't rond zonder onderscheidingsvermogen.
Er is veel gerestaureerd, vooral in het interieur, op een ten
hemel schreiende wijze. En er is gemoderniseerd naar den trant
der ige eeuw, redeloos, gevoelloos,zonder eenig begrip van cul
tuur en schoonheid. Gelukkig is desniettemin nog veel heel
gaaf behouden. Als we de binnenplaats betreden en dadelijk
links af slaan, komen we bij den ingang der kapel, waar het
beeldhouwwerk in het eerste fronton boven de drie toegangs-
bogen de rouw van Jacques Coeur, Macée de f^eodepart, ver
beeldt met twee van haar volgelingen op weg naar de kapel.
Op het middelste fronton vertoonen zich een altaar, een
priester op een bidstoel, een page met rozekrans, op het derde
de priester, die het wijwater zegent, een klokkeluider en een
arme. Inderdaad symbolen, welke echter zeer naturalistisch,
volkomen natuurgetrouw, zijn uitgebeiteld. Voldoende van
zeggingskracht om den I5en eeuwschen geloovigc voor
te bereiden tot zijn straks te volbrengen plicht. Maar eerst
zal hij, nadat hij de steenen wenteltrap heeft bestegen, de
Salie dés Gardes imoeten doorgaan. Daar zaten aan de vensters
welke de eene zijde der zaal geheel beslaan en waardoor men
op de binnenplaats uitziet, de „gardes", de wachters, op onge
makkelijke steenen bairkjes, twee bij
ieder venster. Des winters kon de
zaal door twee groote houtvuren
worden verwarmd; ze werden gesta
peld onder twee groote schoorstee-
nen, die alweder aanleiding gaven
tot rijk beeldhouwwerk. Jacques
Coeur vond zichzelf en zijn familie
steeds even belangrijk; ook hier vin
den we de beeltenis van hem en zijn
vrouw, omgeven door zijn volgelin
gen, terwijl op den anderen schoor
steen een reeks mannenkoppen,
waarboven een grotesk tournooi van
boeren op ezels gezeten, is uitgehou
wen. SI Dan komen we in het ver
trek, dat eenmaal de ontvangkamer
schijnt te zijn geweest, nu een alle-
daagsche rechtzaal,naar de,,eischen
des tijds" ingericht. De moderm-
seerende architect, die zelve geen
greintje schoonheidsbesef bezat, was
ook verstoken van iedere piëteit,
toen hij zonder eenige scrupule der
schoorsteen in deze zaal afbrak. SI
Dan komen we eindelijk in cle kapel.
helaas werd ook hier weer hinderlijk
veel gerestaureerd en op een
koopje. De muren werden beschil
derd alsof ze door een rijk behangsel
worden bedekt: waarschijnlijk een
imitatie van de vroegere rijke tapij
ten die overal door Karei Vil, na de
ongenade van Jacques Coeur wer
den weggenomen. Zeer opmerkelijk
is de beschilderde zoldering: met veel
smaak werd gebruikt gemaakt van

-• de verdeeling van het gewelf, in ieder IN HET HU

HOTEL LALLEMANT TE BOURGES.

lEB

IS VAN JACQUES COEUR TE BOURGES.



510
BUITEN.

28 Octobcr 1922.

der 12 driehoeken werden engelenfiguren ge/xd tegen een
azuren, met sterren bezaaiden hemel. Rechts en links van de
oude kapel zijn twee nissen, de plaatsen, waar Jacques Coeur
en zijn gade den dienst plachten bij te wonen. SI Vorstelijk,
meer dan vorstelijk van allure is dit gansche huis van den
geadelden koopmanszoon, al werden
op de frontons der torens op de binnen
plaats de symbolen van Jacqucs Coeur's
bedrijven niet vergeten. Men ziet er de
afbeeldingen van lakenbereiders en
spinsters, zelfs van de compagnons van
den machtigen man. S3 En heel boven,
op den top van den toren, zit de nar.
Zelfkennis, menschenkennis of slechts
de laatste gril van een verwend men-
schenkind? Een menschenkind, dat
dit trotsche devies voerde: A vaillants
coeuis rien d'impossible en dat toch ten
.dotte moest wijken voor zijn benijders.
Men belasterde hem bij den koning,
die steeds een al te gereed oor schonk
aan aantijgingen, wanneer het zijn
beste vrienden gold. Jeanne d'Arc
onthield hij zijn steun, Jacqucs Coeur
werd van al zijn goederen verbeurd
verklaard en in de gevangenis gewor
pen. Hij wist te ontsnappen en vluchtte
naar Italië; in 1457 stierf hij, ver van
zijn koning en zijn vaderland op een
klein eiland in Klein-Azië. Een jaai
na zijn dood werd zijn vonnis herzien
en werden zijn goederen, ook het Paleis,
aan zijn kinderen teruggegeven. Zijn
kleinzoon verkocht 't in 1501; verschil
lende aanzienlijke Fransche families
bewoonden 't vervolgens, o.a. Colbert,
die het in 1682 aan de stad verkocht.

In 1858 ging het aan den Staat over;
sindsdien is het Hof van Appèl er ge
vestigd. SI Ik heb me lang opgehouden
bij dit monument en zijn geschiedenis,
omdat 't inderdaad een der belang
rijkste momenten in Frankrijks historie
beteekent, zoowel uit een acsthetisch
als uit een geschiedkundig oogpunt
gezien. Wat niet wegneemt dat Bour-
ges in zijn Hotel Lallemant, zijn Hotel
Cujas, dat tot museum werd ingericht,
het Petit Lycée, de huizen in de Rue
Mirbeau, de Rue des Toiles, aan de
Place Gordaine, de inkijkjes aan beide
zijden van de Rue Edouard Vaillant,
la Maison de la Reine Blanche, la
Maison des Trcis Flütes, weergalooze
documenten voer architectuur en histo

rie bezit. SI Daar zijn de bescheiden
huisjes aan de Rue Edouard \''aillant,
nu vaak vervallen, maar steeds onover
troffen warm van kleur, vol licht en
schaduw, met de overgebouwde ver
diepinkjes, de houten balkenconstruc-
ties, op de muren zichtbaar, de buiten
trapjes, balconnetjes en erkertjes, die
telkens opnieuw een verrassend uit
zicht geven. S! Wijdscher is de woning
van Pellevoysin, meester-metselaar,
een der bouwmeesters van de kathe
draal, die trouwens in heel de stad zijn
naam door zijn bouwwerken door de
eeuwen heenheeft doen bewaren.Slechts
vrees ik, dat hij, indien hij zijn stad
nog eens kon aanschouwen, in weer
wil van den ongewonen roem, die hem te
beurt viel, zijn medeburgers niet ge
makkelijk de havening van zijn geboortehuis zou verge\-en
SI In beter conditie vertoont zich het zoogenaamde huis van
La Reine Blanche, dat naar het gerucht verluidt, eenmaal een
prinses van Napels zou hebben geherbergd. Booze tongen
beweren, dat hier slechts een doodgewoon logement gevestigd
zou zijn geweest, een logement, waarvan de eigenaar dan wel

DÉTAIL V 4 N HTT

l

„..i- iioi-ft eehad. Het huis werd
een zeer uitgezocht-goeden sm ^ van hout opgetrokken,
in de 19e eeuw gerestauieeicl. t ^ 8 njk-gebeeldhouwde pi-
de wijde vensteropenmgei -1 ^ y(.,,-to()ncn naief
lasters van elkaar geschcnden en dc j,. visitatie,
gebeitelde l^oog-reliefgioepj in ^ naar Egypte

;vrbcrldend. Naast deze bijbelsche
t-ifereelen werden ook de weieldsche
gvneiigten genoeg geapprecieerd om
^•eneens ^•ereeuwig(l te worden: een
Ixierendans. (loedelzakspeler> werden
uiterst levendig x'an e.\pre»ie gesneden.
\'iij wat een\'oudiger, doch iiaast onge
schonden is het In-is liewaard in de
Rue Miriieau, waar nu de Beirichon-
sche (lichter jean Rameau woont. Hij
^•e^pandde zijn liart aan de oude, oude
gebruiken, welke thans liijna alle uit
het land \an Beriw zijn \erdwenen,
aan de oude kleeding, waarvan de
onderdeelen tegenwoordig alleen te
\inden zijn in Hotel Cujas in de mu
seum \'i trines behah'e de muts, welke

nog tamelijk
\-erhee]"lijkt
dialect, (h'ii
li(>reman:

J'fasons 1
Nous aut's

(Juaiid qti'

\-eel wordt gedragen. Hij
't alles in
doedelza

Berrichonsch

er en den

honneur de nout' Berry
les \ ielleset lesinusettes;
c'est que je timbons

dans des fétes

d'la joie a tont l'pays.] 'donnons

Cf den wijn, den goeden wijn bezingt:

A la santi' des gas d' Sancerre',
Ou'sax'ont si bin fai' l'jus divin;
Beiivons n.oiit'chien d'soult d'leu

bon vin
Pour el boimheiir des bien> d'la terre.

Maar 's zomers laat Jean Rameau,
klompenmaker en dichter, Bourges in
den steek om naar Normandië' te trek
ken zoodat "t me niet mocht gelukken
liem,ong'et wijfeld den merkwaardigsten
inwoner van Berry, zelf te ontmoeten.
SI De Rue Mirbeau \ <)ert ons naar de
Place (lordaine, welke nagenoeg geheel
intact is liewaard. Ofschoon ook hier
helsche recla.nnqilakaten het ensemble
\crstoren. Zonde r eenige gewetenswroe
ging kondigt de nerin.gdoende burger
\ an Bourges de kwaliteiten wm zijn
waren aan in koeien \ an letters, zoo
dat b.\-, het betrekkelijk goed-gecon-
seiweerde Iniis \ an I.ambert de ixnde-
Ijart, den scdioonx ader \ an jacques
t (leur (niet .gebdorte- huis \an Jacques
t oeur, zooals de aangebrachte ïierinne-
imgsplaat beweert) blijkbaar wordt
bewoond door een eersteklas banket-
)akker. Die alleen zijn eigen suiker-
b(-uwwcrken schijnt
Idders wordt ch
koind door een
schoenmaker, dj
\'oorge\'el \-an

^■"i>r het alles
Chanssures! H

IIOTRL LA LI.R.1 ƒ A A'7'
TR im-RGRS.

gangers
gctnige
naast Hotel

war

te apprecieeren 1
■  N ceemdeling ccrwel-
(W'en kunstliewnden

e  liefst den gehcclen
zijn huis reseiweerd..
overtreffende woord:

nn iniddeleeuwschc voor-
en bescheidener \-an aard,

het winkeltje, gereconstrueerd
Cuja^ iet hotel, dat Zijn

tot i5(to te Bourges ; hij 'kocht ilaume Pellcwo\-sin omstreek-
Salir, ontvanger der

naam ki( eg \an den beroemden rechts-
'r', a' ^ ' ^^'Ze woonde\ an 1555m 1 585 (lil st atige huis (door Gtiil-

K,,i., ,• . gebouwd \dor Durand
stierf. Öa Nu'is het pittc^n-ske'ldi" )■ \\aar hij in 159»
laaggez.olderd, door kleine m-lie, nnme zalen,
elkaar verhonden, tot museum ^^''"tvltrapjes met

(erielit Z. elden zag ik een
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zooveel bekoring bijzet aan de tentoongestelde

schiinen te hpf nieuw, geheimzinnig innerlijk leven,, 1 even. \ eel Romein.sche steenen monumenten,
worden er bewaard. Maar

i-plipfc rV aandacht. Daar zijn de prachtigeehefs, die eens het oude oksaal en het koorhek der Kathedraal,
nu^terwille der utiliteit verdwenen, rijk versierden. Van de
resten dei Samte Chapelle, m 1755 door den bliksem verwoest,
even ner bewaard de marmerfiguren van liet graf van

r  ̂ weenend om het heengaan van Bcrry's vorst.1 anteenen uit de 14e eeuw, met ingegrift portret van den
üooc e,^ een Romaansch tympaan uit de kerk St. Pierre-le-
uillaid, emails van Limoges, bruidsmutsen en kleedeien,

zooals die vroeger in Berry werden gedragen, aardewerk van
la Boine, geincrusteerde Hollandsche meubelen, alles ligt
bijeen in een geordend péle-mêlc. We zien Berry's glorie-
lijksten tijd herleven bij de aanschouwing van liet schoone,
lustige, in zichzelf gekeerde gelaat van Agnes Sorel, die de
001 zaak was, clat Jacques Ie Coeur zijn vrijheid \'erloor, toen
haar vrienden hem beschul
digden 's konings minnares te
hebben vergiftigd. En daarne
vens hangt het rijke, overrijke
conterfeitsel van Macée de
Lcodepart, de vrouw van
Jacques Coeur, dragend met
gratie het roodfluweelen kleed
en de blanke, immense huif,
misschien iets te modieus in
die dagen. SI Heel boven hangt
in een der vitrines, half ver
scholen, een kleine teekening,
met magische kracht den be
zoeker tot zich trekkend. Het
is de verleidelijke uitbeelding
van een jonge vrouw, vra
gend een ouderen man....
Met enkele lijnen heeft Rem-
brandt hier alle overmoed,
alle bruisende levenskracht
\'an een jong menschenkind
gegeven. S3 Het gebouw zelf
lieeft in zijn interieur weinig
bewaard van de kleurrijke be
schildering van houtwerk en
muren: alleen de vroegere huis
kapel heeft nog bijna geheel
zijn vroeger aspect behouden
met zijn houten wanden, in
carrc's verdeeld. S3 Nog
resten ons het Petit Collége,
't vroegere stadhuis en Hotel
Lallemant, alweder een par
ticulier woonhuis, ook in de
eerste helft der i6e eeuw voor

een rijken koopman door Pel-
levoysin gebouwd. Beiden
handhaafden vooral aan den

buitenkant hun i6e eeuwsch
aspect, van rijkdom en macht getuigend. Rijk gebeeld
houwd is de achthoekige toren van het oude stadhuis;
fel speuren twee steenen hellebaardiers over de heuvelen
rondom Bourges naar den vijand. Een oude schoolsteen,
met leliën en scliapen bezaaid, herinnert aan Frankiijks
vorstenhuis en aan de legende van Bourges, de egence \ an
Sainte Solange, uitgebeeld in het tympaan boven
deuren, treffend door de roerend-gelukkige expiessie
Berry's heilige, waarvan deze legende voic
In het kleine dorpje Villemont, bij bourges
jong mei.sje, uitnemend van deugden en scioon ' ' „
deugdzamer, steeds scliooner werd Solange,
dochter van arme boeren. Ze werd dooi ^ verdreef
scherming genomen en deed zelf vele won clreef
het onweder van het rijpende graim, ^ ^ graaf van
duivelen uit. De vorst van het land,
Poitiers en Bourges, hoorde ^ ''Lj;^ouwd '
schoonheid der herderin. Toen hij nij <. «
zwoer hij, dat hij haar zou bezit en. J r> de groote.
en bood haar zijn hart zip W haar hart Jezus
stad. Maar zij weigerde alles, zeggeuu.

DT HONIN

een der
van

verhaald:

leefde een

had,
haar toe

n

toebehoorde, ,,als het blad aan de tak". Bernard ontstak liierop
in toorn en sclieidde met één slag van zijn zwaard haar het
hoofd van den romp. Toen geschiedde het wonder. Heerlijke
geuren stegen op uitliet gras waar het hoofd was nederge^x^llen,
driemaal zeiden de lippen Jezus' naam. En daarna nam So
lange haar hoofd in de handen en ging ermee naar de lieek,
waar ze het waschte, zoodat 't weer rein werd". SI In
volkomen contrast met dezen eenvoud is de lu.xe, door
Bourges' latere inwoners zoo gaarne tentoongespreid, als in
de statige huizing van Jean Lallemant. Nog is liewaard de
breede ingang, waarlangs ruiters en karossen den wijden
cour binnenreden. Het beeld van het oude Bourges herleeft,
toen vorsten en patriciërs wedijverden in pracht en rijkdom,
toen de inwoners, vrije Imrgers, nog niet beklemd waren
door de englieid der straten, toen Bourges nog de bloeiende
stad was, waarvan we nu nog de owrblijfselen bewonderen,
ons verheugend in een schoonlieid, die eenmaal door a.llen
werd gewaardeerd, ons bedroe\end over de lakschlieid,
die tlians Bourges steeds meer doet \-er\-allen, daar de

bewoners alle gewiel \-oor
werkelijke schoonheid \erlü-
ren, de oude onteerend door
die gruwelijkste plaag \'an
dezen tijd .... door de alles-
ontsierende, alles-doodende
reclame. Ro v.\x ()\"];x.

B

GZWAM.

onder

De honingzwam en
de aardster.
IJ het zien xaindefoto
van de honigzwam zal
menig lezer zich lierin-
neren, dat hij ook wel

eens zoo'n massa paddestoelen
aan den \'oct \'an boomstron

ken heeft zien staan. En al

zijn er nu ook r'rij \'eel soor
ten, die zoo gezellig bij elkaar
groeien, toch is het aantal
vruclitlicliamen - zoo heeten

n.1. de paddestoelen in de bo
tanie — \ an de lionigzwam
al bizonder groot. .\an den
voet \'an den afsterwnden

berkenstam telde ik er ruim

tweelionderd, dicht opeenge
drongen en elkaar \-erdrin-
gende in den strijd om ,,in
de lucht" te komen. Want hoe

meer een paddestoel blootge
steld is aan deluchtstroomen,
hoe beter het \-oor de r'ersprei-
ding van de soort is. \Van-
neer we n.1. een der vrucht

lichamen plukken, dan zijn we
zoo geneigd te denken, dat de
mooie honigkleurige bo\"en-
kant de r'oornaamste is en

de belangrijkste. Daar zien we
den

toch is juist de
tal van dunne, witte plaatjes, die straalsgewijs naar
omtrek loopen. Aan die ,,lamellen" zitten duizenden zeer
kleine korreltjes, die elk uit een celletje bestaan en die
ieder voor zich een nieuwe schimmelplant kunnen \'ormen.
Maar daarvoor moet de wind ze brengen op de meest geschikte
plaatsen o.a. boomwondcn, en zoo begrijpt ieder, dat het hier
zoo bij uitstek geldt, dat ,,\'e]en zijn geroepen en weinig uit
verkoren !". En om nu een groot aantal wtn die microscopi
sche, eencellige stekjes te vormen, is de onderkant heen en
weer geplooid, waardoor liet totale oppertdak ruim twaalf
keer zoo groot wordt. Het is een der vele \ oorbeelden, dat de
natuur zoo woekert met een beperkte ruimte, want wie zou
b.v. kunnen verwacliten, dat onze longen een oppeixdakte
hebben van plm. 120 Mk Als men nu eens wil zien, dat uit
een paddestoel zoot'eel ,,sporen" \-allen, dan is het een heel
aardige proefneming om den hoed — dus de steel er af lire-
ken ! — met de onderzijde naar beneden op een blad zwart
of blauw papier te leggen. Als het geen oud exemplaar is
krijgen we den t'olgenden dag een zeer mooie afdruk op het
papier, gevormd door millioenen sporen. En nu iets o^•e.r het
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nadeel, door de honigzwam veroorzaakt. Het i.s een bekend
feit, dat de gewone planten, wat hun voeding betreft, ,,mi-
neralisten" zijn n.1. dat ze uit water, gips, salpeter enz. hun
kostje weten te bereiden. Maar de schimmels zijn door het ge
mis aan bladgroei niet in staat om dathoogstaand laboratorium
werk te verrichten, en leven daarom van planten en dieren,
levend of dood. Want, wanneer we de paddestoelen van den
honigzwam lostrekken zien we, dat de steel met tal van dunne
witte draden in het hout vastzit. Deze schimmelmassa, door
het hout heen vertakt, is de eigenlijke plant, die langzaam
maar zeker de boonien doodt. De infectie is in den regel begon
nen doordat een spore op een wonde is gekomen en iedereen
zal nu begrijpen, waarom men de snoeivlakken van boomen
met teer bestrijkt. Maar de honigzwam kan ook door lange,
zwarte draden van den eenen boom naar een anderen kruipen en
zoo de wortels infecteeren. Zoo zal b.v. het denneboschje
op den achtergrond van de afbeelding dit gevaar bedreigen. Een
oude houtvesterswet is het dan ook, dat men geen naaldhout
poot op een terrein, waar nog stronken staan van het pas
gevelde loofbosch. Want zoo groot is de schade, dat het staats-
boschbeheer het noodig heeft gevonden, de aandacht op
deze gevaarlijke schimmel te vestigen door het verspreiden
van de bekende plaat, die wc in de spoorwegstations in het
Oosten en Zuiden van ons land zoo vaak zien. Ook vruchtboo-

inen, waarvan de wortels door ploeg of spade zijn gekwetst,
kunnen aan de honigzwam ten offer vallen. Zoo gauw men
dus de paddestoelen aan den voet van een boom ziet verschij-
nen,is het maar
het beste, di
rect tot om

kappen over
te gaan. Een
eigenaardig
verschijnsel
vertoonen de

schimmeldra

den van de

h oir igzwam.
die zich in het

hout vertak

ken. Als het

flink donker is,
geeft zoo'n
aangetast stuk
hout een zacht

s c h ij n e n cl,
maar zeer dui

delijk licht. Als
jongen ben ik
er eeirs van ge-

schrok ken,
toen ik des

avonds plotse
ling voor een halfverganen popuiierstam stond, die in den loop
van den dag door een houthakker was gespleten. In de mijnen is
dit ,,lichten" van het mijnhout een bekend verschijnsel. Ook de
zwarte draden, die in de natuur dienen om nieuwe prooi te zoe
ken, zien we in de mijngangen van boven neerhangen, zoodat ze
ons doen denken aan de bekende uitloopers van het moeder
plantje. §3 De aardsterren (Geaster) zijn zeer onschuldige
schimmelsoorten, want ze leven van afgestorven plantaardige
stof. Wanneer men in den herfst door de duinboschjes wandelt,
is de kans zeer groot, dat men deze mooi gevormde vrucht
lichamen vindt. Op de humus en half vergane bladeren ziet
men een vrij dik, stervormig gespleten vlies, dat in vier tot
zes punten uitloopt. Daar boven op ligt een bruinachtig
zakje, dat aan de top een opening heeft, 't Geheel doet ons
onwillekeurig denken aan een vulkaan in zakformaat. En
wanneer we dan ook tegen den vulkaankcgel kloppen blijft
de eruptie niet uit, want een stofwolkje, gevormd door dui
zenden sporen, verschijnt onmiddellijk en verdwijnt even snel.
De microscopische stekjes zweven met den wind ver weg en
als ze terecht komen in vochtige humus is het voortbestaan
der aardsterren verzekerd. Hoe komen die dingen boven den
grond ? zal menigeen vragen. We moeten ons voorstellen, dat
ook de aardster een draadweefsel in den humus heeft zitten,
dat tegen het najaar de vruchtlichamen vormt. Aanvankelijk
zitten deze onder den grond en lijken veel op een aardappel
of op een bol. Snijden we hem door, dan zien we twee lagen, de
dikke, zware ,,buitenband," en een veel dunner binnenste

AARDS

Q

vlies. Nu splijt de buitenste wand aan den top in plm. vijf
stukken uiteen, die sterk naar buiten omkrullen en zoo
heele aardster uit den grond optrekken. Als men denkt aan cc
persoon, die zich door een luik naar boven opzet, u c 1 c
van de geheele actie een vrij duidelijk beeld. Eenmaal bc.-ven
den grond gekomen, gaat dat ombuigen der slippen nog \ c •
totdat de ,,vulkaan" zoo veel mogelijk aan den wind is > 00
gesteld, want daar was het dan toch maar om te doen. .vi.

KOOTWIJK.

TERREN.

OP de mooie, groene brink ligt, vaa-schcihai tussclmn
hooge, eeuwenoude boomen, het kerkje-\ an Kootwij
waarvan de toren in ouderdom wedijvert met
de groene reuzen om hem heen. In het jaar io<k)

n. C. moeten onze voorouders op deze uitgestrc-kte heide
vlakte de kerk gesticht hebben; enkel de toren staat nu nog
overeind, maar de wachters rondom hem zijn hem al
over het hoofd gegroeid. Dit verklaart ook vermoedelijk,
hoe, zooals hier verteld wordt, van dezen toren in den tijd dei
Franschc overheersching, steeds de Nederlandsche driekleur
kon wapperen; het mocht den hranscheii riii't gelukken,
het kleine dorpje te ontdekken. Hoe het ook zij, cle toien
heeft cle eeuwen weten te trotseereii, maar het eigenlijke
kerkje is al verscheiden malen gerestaureerd. SI .A.1 telt
Kootwijk ook maar ongeveer 85 inwoners, toch vinden we,

meer naar de

s p O O r b a a n,
midden tus-

schen de ko

renvelden, een

tweede kerkje,
dat er veel mo

derner uitziet

en waarvanhet

torentje aller
aardigst in de
lieldere lucht

omhoogsteekt.
()p dit .stille
plekje i.s de
kerk van Kuy-
per ontstaan,
en de kleine-

bevolking be
staat nog
steeds uit tvc ee

richtingen, ge
rei or meereien

ongewoon her
vormden. S3

Behalve deze
twee kerkjes, de pastorie en de school, vinden we aan de brink
huize Primula Vera, een tehuis voor zwakke .\msterdamsche
kinderen, die na ontslag uit het ziekenhuis nog ec-n poosje
naar buiten moeten om aan te sterken, en pc-nsion ,,'t Hil-
letje". Si ,,'t Hilletje" is vroeger een boerderij gew'c'-est en
toen het 111 een pension werd veranderd, lu-eft'de gc-rant
begrepen, dat het aan aantrekkelijkheid zou winnen wannc-c-r
het interieur met het exterieur bleef o\-ereenstc-mmen Zoo
zijn dan de eetkamer en koffiekamer boersch gc-meubeld
hebben de vroolijke slaapkamers bovc-n, bonte boeren gor
dijntjes vcDor de ramen en bonte spreien op de hi-dden De
eetkamer heeft nog een open schouw, waar op koude- clagc-n
takkenbosschen op de p aat gelegd en aangc-stoken worden,
sa De dependance van t HiUetje" l,gt aan den achterkant

tS'tfTl 'T tegen korc-nvelden. W-rstrekt het koren zich met uit, de grond is slecht i-n water \-alt
Kootwijk heeft het geluk, dat het slechts

n erin, en smalle

hjkheid komen kunnen. De ̂i^-ts en'önze^-cIc-Pawriirdc"'^^
gewezen vervoeriniddeh-n en wc- hoc-xa-n daar ' gec-n spijt

hier nooit genoeg,
langs mulle zandwegen, met"'dic-pe karr'c-smcViv,
hcidei5aacljes te bereiken is, zoodat auto's c-r

van te hebben en kant x an,

en clan rechts afslaan
voor de koeien niet c eel te

Als we d <h- sp.Hn baa
xxe, ovc-r c-en kah-

m  opgaan

^  x\c-idc-, xvaar
't dal). Een dicht clennenbosch, dit\üt\jd\ ori' ^ (kerk 111
van krakende dorre takjes, loopt an het geluid

mee. Op een kruispunt gaan xve iinks^a^ k' ,
omen bij een nic-t
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te gioot, uit steen opgetrokken landhuis.
Aan drie zijden sluiten de dennen het in
maai aan de vierde zijde, de voorkant'
zijn de dennen plotseling blijven staan en
kijken we over de verre, verre heide; daar
alles zon en vroolijkheid, aan de andere
•drie zijden het gedempte licht van het
dennenbosch. Altijd maar verder loopende
komen we aan de zandduinen; de voor
ste zijn nog begroeid, maar verderop
IS het een geschitter van helder, geel zand;
■als we een van de hoogsten opgeklauterd
zijn — en het kost bijna nog meer inspan-
nmg dan aan onze Zandvoortsche duinen —
zien we over telkens nieuwe zandheuvels
heen de zes torens van Radiodorp. Ze
lijken zoo dicht bij, en toch is het nog wel
•een paar uur loopen, als we er door deze
zandzee naar toe willen. SQ Kerkendel is
met de eenige plek, waar de dennen de
vlakke hei verdringen. Precies in de tegen
overgestelde richting, ligt, om de bosch-
wachterswoning, het staatsbosch. Een mul
karrespoor brengt ons er naar toe. Zonne
goud hgt kwistig over het zand verspreid,
in honderden grillige figuurtjes, als blok
jes van een bouwdoos door een achteloozc hand kris-kras
•dooi elkaar gegooid; gelijk fijne puntige uitknipsels vullen de
.schaduwen van de langs het pad staande struiken de ruimten
tusschen de gouden vlekken. Achter de berm staat hetbosch.
De bieede sparretakken weren met hun naalden plagerig de
zonnestralen, die toch tusschen kleine openingetjes weten door
te siepelen; de warme dennenlucht stijgt op naar den hemel,
•die klaar en ijl zich welft boven het bosch. Zwaar neerhangende
takken versperren den toegang tot de paden, die met dik
mos bedekt zijn. Dit zijn ideale bosschen om kinderen te
vertellen van kleine, ondeugende kabouters, schuwe, haastig
wegvluchtende konijntjes en oolijke eekhoorntjes. Het is
•of de dennen ons fluisterend van al die dingen verhalen, en
we hoeven maar te luisteren om hun gepraat in menschentaal
om te zetten. En zien de diepe, donkere konijnenholen
onder de oude boomstammen er niet net uit, of er een heele
schaar ondeugende kabouters in woont? SI Als we genoeg
gedwaald hebben, gaan we naar den brandtoren, die over
de boschwachterswoning staat.Hij is circa zsM.hoogen vanhout
•opgetrokken. Wanneer het hard waait, voelen we, bovenop
staande, den toren zwiepen. We kunnen hier vrij ver zien, daar
•de omtrek tot aan den horizon toe vlak is; alleen naar den kant
van Apeldoorn liggen donker de Buurloosche bosschen tegen
-den heuvel aan. Vooral op heete zomerdagen, als de zon zoo
fel kan branden, klimt cle boschwachter vaak naar boven,
•om te zien of niet ergens de zon een brandje
gesticht heeft. SI Maar tegen den avond
nemen we de fiets en rijden langs het
smalle heidepad, den kant van Assel op.
Boven op een heuvel gaan we liggen. Nu
zijn we midden in de doodsche stilte, met
niets als hei en lucht om ons heen. Bene
den ons ligt, in een dal, de spoorbaan naar
Apeldoorn. Over de spoorbaan heen wecr
de hei, altijd maar hei, tot waar heel in de
verte het torentje van Garderen de lucht
in boort. En achter Garderen staat de zon.
SI Ze heeft haar glans verloren en staat,
een vuurroode bol, zich in evenwicht te
houden op den rand van de aarde. Dan
glijdt ze zachtjes naar beneden, tot ze met
een vaartje onder den horizon verdwijnt.
Nu is de hemel een verzameling van het
schitterendst parelmoer, terwijl over de
heide al de schemering aan komt sluipen.
SI J-angzaam fietsen we het heidepad
terug. Een troepje boomen op een heu
veltje staan roerloos in de lucht te dom
melen, de wind blaast heel zachtjes door
het heidekruid, een enkele vogel vliegt
nog over den weg. En dan komt de nacht

HET KERKJE TE KOOTWIJK.

wijk en zijn hei met haar bosschen; vroolijk in den helderen
zomerdag vol gouden zonnelicht, droefgeestig op een regendag,
als hei en lucht één kleur hebben en de dennetakken, zwaar
van vocht, neerhangen tot op den grond; geheimzinnig in den
avond, wanneer alles slaapt onder de millioenen hemelkaars-
jes; maar altijd bekoorlijk en aantrekkelijk, omdat het is: de
natuur zooals ze is. T. \'eksïehg.

GR/MUR, DE KOOPMAN, STERFT.
Een nieuw IJsl.-\ndsche vertelling. (Slol).Nooit bleef hij lang in den winkel. Hij bevond zich

maar het best in zijn huiskamer. Daar scharrelde hij
dan over den vloer rond in zijn oude overjas met de
glimmende randen en mouwen, zijn oude muts van scha

penvel op het hoofd, wanten aan de handen, die echter altijd
in zijn broekzakken staken, en op geweldig groote roode sloffen,
die achter hem aanklepperden en als 't ware een roffel sloegen als
hij heen en weer liep. Somtijds ook bleef hij midden in de kamer
staan, schommelde daar bijna een uur lang van het eene been op
het andere, staarde uit het raam, schudde het hoofd heen en
weer en zeide niets of mompelde halfluid ,,met rente en rente op
rente — rente en rente op rente". SI En dan wiegde hij het
hoofd, ging weder in zijn stoel zitten, sloot de oogen en sliep
in. Ook gebeurde het, dat hij weder dadelijk o\'ereind was

en brengt millioenen lichtjes mee, die waken
over alle beidekindercn, tot^ de zon ze
weer wakker komt roepen. SI Zoo is Koot-

Folo C. Stcmbcrj;h
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alsof hij door een groote onrust werd geplaagd en dan begon
hij weder den dans van het eene been op het andere en als
voorheen door het raam te staren en te prevelen. Maar dikwijls
was hij ook allesbehalve goedgeluimd. Meestal was het de
kleine Markus, die moest ondervinden, dat de geest van den
ouden Grimur nog steeds dezelfde was gebleven, ofschoon
hij belangrijk was veranderd. Wanneer hij daar zoo in
gedachten zat, zwijgend of prevelend, kon hij geheel onver
wachts uitroepen; SI,,Markus,Markus, waar ben je, schelm ?"S1
,,Ik ben hier, beste grootvader", zeide dan kleine Markus
en hij kwam huiverend uit zijn hoekje. ,,Voer je wat uit,
luiwammes?" ,,Ik leer de grammatika, beste grootvader".
SI ,,Grammatika — grammatika, wie heeft je dat gezegd—,
nietsdoener — nietsdoener — weeg poedei"suiker af", en dan
schoot zijn hand uit, alsof hij hem een oorveeg wilde geven.
Maar de kleine Markus hield de handen voor de ooren, zoodat
er van den slag weinig terecht kwam. En dan vloog kleine
Markus als een pijl uit den boog naar den winkel, sleepte met
inspanning van al zijne krachten een vaatje poedersuiker
en zakken in de huiskamer en begon die te vullen en op een
kleine weegschaal, die op de tafel stond, af te wegen. SI ,,Meet
niet te veel, schelm — geef onderwicht — onderwicht". S!
,,Ja, beste grootvader". SI En daarop kwam weder de duis
ternis den geest van den ouden Grimur omhullen. S! Maar
soms kon het een oogenblik voorkomen, dat hij riep:
,,Heila — Markus, waar ben je, domme jongen?" En Markus
kwam dan weder bevend naderbij, met de handen voor de
ooren : ,,Ik ben hier; hier ben ik, beste grootvader". Sl ,,Wat
voer je uit?" S! ,,Ik weeg
poedersuiker af". Sl,,I^oeder-
suiker, poedersuiker — wie
heeft je dat gezegd? — Lee-
ren moet je! M'aar is de gram
matika? — Leelij ke luiwammes
— die doet, alsof-ie leeren wil
— luiwammes" — Sl En

Markus sleepte dan de poe
dersuiker maar \\'eer naar den

winkel en zette zich weder aan

de grammatika. Dit kon zich
achter elkaar herhalen. Bij den
ouden Grim vochten de poe
dersuiker en de grammatika
om den kleinen Markus, en het
was niet volgens de regelen
van het verstand dat de gram
matika soms de overwinning
behaalde op de suikerpoeder.
Sl Op zekeren dag, dat de oude
Grimur zich bizonder goed ge
voelde, joeg hij den kleinen
Markus weg en sloot de deur
behoedzaam achter hem dicht. Hij greep in zijn zak en haalde
er een kleinen sleutelring uit. Het waren de sleutels van de
groote geldsecretaire. Daarvan scheidde hij nooit. Hoe weinig
bezinning hij soms ook had, hij dacht er altijd aan ze 's avonds
uit zijn zak te halen en onder zijn hoofdkussen te leggen. Sl
Hij ging naar de geldsecretaire, maakte haar open, en ook de
schuiflade onder den klep en schoof de laden een voor een
uit. Zij waren meerendeels leeg, maar in een paar rammelde
nog wat geld. Hij keek in alle laden, schoof ze weer dicht en
mompelde voortdurend in zich zelf: ,,Er is niets meer —
alles weg — alles weg". Tenslotte maakte hij een kastje open,
het onderste van alle. Er bevond zich niet anders in als
één, tamelijk dun boek. Hij stond een poos, op de beenen schom
melend, vóór de secretaire, en bekeek het boek. Sl Daarop
trok hij de wanten uit, nam het boek uiterst voorzichtig in
de hand, ging naar het venster, nam daar zijn bonten muts af
die hij op de tafel legde, en .sloeg het boek open. Hij deed
dit niet om er in te lezen, hij keek zelfs niet naar het titelblad.
En bovendien zou hij het ook niet gekund hebben. Het boek
was Caesar's ,,de bello gallico", waaruit Lars, zijn jongste
zoon, gestudeerd had gedurende zijne voorbereiding voor de
latijnsche school. Neen, hij las er niet in; hij sloeg slechts
den omslag open en keek naar de eerste bladzijde. Daarop
stond in het schrift van den beginneling geschreven: ,,Lar.s
Grimsson". Hij hield het boek lang in de hand en staarde zoo
lang op den naam, totdat hij de letters niet meer kon onder
scheiden; want de ti'anen, de een na de ander en groot en
zwaar, biggelden op den naam en op de bladzijde, maar hij

Fofo C. Stccnbcrgh.

KOOTWIJK. INTÉRIEUR V

veegde ze, even vlug als ze gekomen waren, af met de Slij
mende mouw van zijn overjas. Toen deed hij liet boek neder
dicht, sloot de secretaire, zette zijn bonten muts op, trok zijn
wanten aan en liep een tijdlang doelloos in de kamer op en
neer, zoodat zijn roode sloffen klepperden. Hij hield bij het
venster stil, schommelde \'an het eene been op het andere,
staarde naar buiten, en prevelde af en toe in zich zeil ,,Met rente
en rente op rente, rente-op-rente — dan tóch waar -
waar?" En een bittere uitdrukking van smart trok o\ei zijn
verweerd en streng gezicht. Toen gebeurde het oji een a\ oim,
laat in den lierfst, dat kleine Markus luid scliieiend bij
Maria in de keuken kwam en stotterde dat groot\adei m
zijn stoel was gestorven. Sl ,,Kan je begrijpen, dat-ie dood is,
die ouwe schurk. Hij zal me bepaald nog menig uurtje treit^
ren", mompelde Maria, toen zij naar de huiskani'T .emg. Sl
De oude Grimur lag ojJ den \loer. Hij had blijkbaar een
nieuwe beroerte gekregen en was \'an zijn stoel naai beneden
gegleden. Maar Maria zag dadelijk dat hij niet lieelemaal
dood was. Zij liet hem in bed dragen en liet toen den dokter
halen, die oogenblikkelijk kwam. De oude (iiimur lag ^ol-
slagen bewusteloos in zijn groot lied. Hij had de oogen^ge-
sloten en kon geen been of lid NaTroeren. De doktts' zi'ttt^
een zeer ernstig gezicht en toen Maria hem vroeg oi er nog
eenige hoop was, antwoordde hij niet. Hij liet (jrim natte
doeken om het hoofd binden en tapte hmn bloed af. Maar
Grimur lag den geheelen nacht en den daarop eolgenden dag
roerloos en zonder bewustzijn. Sl Op den avond \"an den vol
genden dag begon hij de oogen een weinig ti' ojienen, zich

te bewegen en om zich heen
te staren. De kleine Markus
zat op een kistje aan het voe
teneind \an Grims bed i'ir keek
naar zijn groot\'ader met tra
nen in de oogen. Maria stond
bij het raam en was bezig op
te riiimim. Sl De oude Grim

spalkte de lijijien, alsof hij
wilde sjrreken, maar mummel
de toen iets. Er was niets anders

xa-rstaanbaar als ,,rente —

rente op" - Sl Toen sloot hij
de oogen weder en lag een
jioosje stil. Maar jrlotseling
(kaal hij ze weder open en
keek strak naar den. kleinen

Markus aan het voettmeinde
van zijn bed: ,,Ma-ma-mar-
markus". Sl De kleine Markus

sjrrong op. ,,lk ben hier, beste
groot\ ader".Sl ,,\Va-wat-voe-
x'oer-je-ui-uit ?" Sl ,,Niets,
beste grootvad(>r, ik dcje

niets .S! Het leek, alsof de oogen van clen ouden Grim hem uit
het hoofd wilden springen. Zijn gezicht werd donkerbruin, en hij
knjschte ofschoon hij maar half verstaanbaar was : ,,\'ervloe —
luiwam- Sl Daaiop scheen hij alle lewnskracbten, di(>nogin
hem waien, te \erzamelen. Hij opendi^ do lijijien alsof hij
nog meer wilde zeggen en richtte zich een oogenblik'in het
bed op. alaai hij xael daarna weder krachteloos terug Maria
en Markus snelden naar het bed, ,,Ah - . nu is-ie dood"
zeide Maria. S! De kleine Markus wierp zich op rijn kistje;
begroe zijn gezicli in de handen en begon hard ti- snikken. Sl
Maria blee een tijdlang bewegingloos naar het lijk ki,ken alsof
ZIJ zich w,1de overtuigen dat de oude Grimur werkelijk dood

o-nt iT '''l lu.ofdkussen ent ok den sleu elring te voorschijn. Zij gmg naar ik- huiskamer.
s oot voorzichtig de deur tusschen de huis- .n slaapkamer

AN EEN OUDE BOERDERIJ.

tiji
nioest dikwijls pro-
1 (xen trok zi] de eene

maar de meeste waren leeg. Sl
Toen srln-i'intf> -/U rl > T 1' zeide Maria in zichzelf,toen scJiiaapte zij de muntstukken bii

om de schuifladen open te krijgen ■ ze
beeren want ze kende de sleutels nii>t
lade voor de andere na, uit
,,Leeg, leeg - duivcds -

op den\aai

Sl Zij had geruime
vmd™. want luiar haÏÏ.i""™,!?;, Siaitfl daarvan tf
vond at, .1™ K„„drn „ u ? ka rTri"""

I  Kast. lag mets anders
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in als de oude Caesar. §3 „Een boek? Een vuil leeren boek?
Is het nou geen halve gare, die zoo'n oud lor in de onderste
la wegstopt?" SI En in haar woede greep zij Caesar beet en
slingerde hem in het vuur. Daar begon de oude Caesar met
heldere vlammen te schijnen. Si Zij sloot de secretaire voor
zichtig en trad de slaapkamer weder binnen. De kleine Markus
lag op zijn kistje nog even hard te snikken. Zij stopte den
sleutelring onder Grims hoofdkussen, ging naar buiten en
liet de deur achter zich open staan. Zij ging naar den winkel
aan de overzijde, liep het personeel bij elkaar, vertelde hun
huilend, dat de oude Grimur het tijdelijke met het eeuwige
had gewisseld en verzocht hun mede te gaan om hem af te
leggen. Zij volgde de bedienden in de slaapkamer, ging naar
den kleinen Markus, boog zich allervidendelijkst tot hem en
bracht hem naar buiten. SI ,,Je moet niet huilen, lief kind.
Je moet niet huilen". En zij streelde zacht de wangen van
Markus. De kleine Markus sloeg zijn armen om haar hals. SI
„Nu is hij dood — onze goede weldoener", zeide de oude
Maria met klagelijke stem. SI ,,Wij hebben veel verloren,
arme Markus. Maar wij zullenhem wederzien. God is goedertie
ren. Hij belooft ons dat wij hem zullen weder zien als wij een
rechtschapen en Hem, den goeden God, een welgevallig leven
leiden. — Onze goede oude weldoener! Hem gaat het wel! Hij is
nu met de uitverkorenen in het paradijs!" Naar het Deensch

van Gestur Palsson, bewerkt door k. H. K. Milo.

Het oude Stadhuis van Vlissingen.Tegenover Middelburg met zijn betrekkelijk rui
men aanleg, zijn statig stadhuis, zijn talrijke patri
cische, meest i8de eeuwsche woningen, maakt de
oude stadskern van Vlissingen wel een heel pover

figuur, en al ontgaat het den bezoeker der Scheldestad niet,
dat deze in de laatste tientallen jaren belangrijk is uitgebreid,
toch kost het hem moeite te gelooven dat Vlissingen's be
volking die van Middelburg met eenige duizendtallen over
treft. Middelburg vertoont zich nog wel waarlijk als de voor
name hoofdstad. SI Deze tegenstelling tusschen de beide
Walcherensche steden heeft altijd bestaan, al treft zij thans
meer dan vroeger, omdat Middelburg's beteekenis als handels
stad tot het verleden behoort, en het in bloei en levendigheid
tegenwoordig bij Vlissingen ten achter staat. Maar toch —
zoo schraal voorzien van fraaie gebouwen als laatstgenoemde
stad thans is, was zij 't vroeger niet. Want prijkte niet binnen
hare wallen het sierlijke door Willem van Oranje gestichte
Prinsenhuis, dat door een geweldigen brand in i749 vernield
werd? En bezat zij niet, behalve haar Groote Kerk, die nu een
tiental jaren geleden door brand werd geteisterd, een drietal
bedehuizen, waarvan vooral de Oostkerk een fraai gebouw was,
dat eveneens in 1749 verbrandde ? En waren niet ook 's hands
zeemagazijn, waar deze brand ontstond, en het Oostersche
huis dat bij den aanleg van nieuwe vestingwerken door de
Franscheii werd afgebroken, statige gebouwen ? Maar bovenal

]-on zij er niet trotsch op zijn, een stadhuis te bezitten, dat
wel eens het pragtigste en kunstrijkste van gantscli Zeeland
is genoemd i), en dat in elk geval ook door lien, die Middel
burg's stadhuis met meer recht dezen lof mecnen te moeten
rreven als een zeer merkwaardige bouwkunstige sclieping kan
worden geprezen? SI S! Het oudst-bekcnde stadhuis r-an
Vlissingen stond aan de Bierkade nabij de Markt; hiei weid
—IJZif tegonwoorcligo staat van Zeeland {175.I) deel II.

in 1572 Don Pacieco, de opperkrijgsbouwmeester van Alva,
alvorens zijn leven aan de galg te eindigen,twintig dagen gevan
gen gehouden, nadat hij, onkundig van het feit dat de stad de
zijde van den Prins van Oranje gekozen had, er was geland om
de werken aan het kasteel voort te zetten, dat Alva er wilde
stichten om Vlissingen in bedwang te houden. In 1594 werd
aangevangen met den bouw van een nieuw stadhuis, ter plaatse
van twee kloosters, dat der Geschoeide Karmelieten en der
Predikheeren, ten noorden van de toen uitgebreide Groote
Markt. Oorspronkelijklieid toonde de bouwmeester niet:
zijn ontwerp was een \'rij getrouwe navolging van het stadhuis
van Antwerpen,in 1561—(15 door CornelisdeWiendt gen.Floris
gebouwd en in 1581, na de vernieling door de Spanjaarden,
hersteld. Intusschen moet ter zijner eer gezegd worden, dat
hij de fouten van den Antwerpschen meester,wiens stadhuis ge
druktheid vertoont,grootendeel.s wist te vermijden. De verhou
dingen van het vee) kleinerVlissingscheStadhuis,met zijnhooge,
vrij smalle ramen, waren gelukkiger dan die van het Antwerp-
sche; dat de beide vleugels ter weerszijden van de middenpartij
minder eentonig werden dan die van zijn voorbeeld, is minder
aan zijn smaak te danken dan wel aan het feit, dat zijn stad
huis veel minder breed behoefde te zijn, slechts 1, 3 van dat te
Antwerpen. Goed gezien was 't van hem, bij dit smallere
gebouw de loggia onder het dak weg te laten, en dit laatste
recht en wat steiler op te trekken. De middenpartij,te beschou
wen als decoratieve vervorming van den stadhuistoren der
gothiek, vertoont groote overeenkomst met die van het Ant-
werpsche stadhuis. In decoratieven rijkdom moet de Vlis-
singsche ongetwijfeld bij die te Antwerpen achterstaan; zij
mist de beelden \'an de laatste, al lieten kleine nissen de moge
lijkheid voor meerdere versiering open, en de zonnewijzer
met wijzerplaat in het benedenste middenvak geeft daaraan
iets ijls. Maar haar verhoudingen zijn zeker niet minder goed,
en door verschillende kleine afwijkingen heeft zij een meer
Nederlandsch karakter dan het rijker behandeld middenge
deelte van Cornelis de Vriendt's merkwaardige Italiaansche
renaissance-schepping. Wordt bij deze het fronton van de
middenpartij door een geweldigen adelaar bekroond, te Vlis
singen plaatste men op dit verheven punt een beeld der Ge
rechtigheid, met zwaard en weegschaal, die te Antwerpen
wat lager in den gevel staat, en daar geflankeerd wordt doo.i
de Wijsheid. Waar te Antwerpen een Mariabeeld in den gevel
prijkt,bracht men te Antwerpen 't door twee leeuwen gehouden
wapen van den prins van Oranje aan. S2 Een lage, van steenen
leuning voorziene trap, die te Antwerpen ontbreekt, voerde
naar den ingang van \'lissingen's Stadhuis, vanwaar men, na
15 treden beklommen te hebben, de zaal of vestibule bereikte.
Rechts daarvan bevond zich de vierschaar, een ruim en voor
naam vertrek, dat in 1735 met eikenhout betimmerd werd;
boven de schouw prijkte een schilderstuk, het laatste oordeel
voorstellende. Op de tweede verdieping was de Raadkamer
waar de conterfeitsels van verscheidene heeren \-an\'lissingen.
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waaronder de Prinsen van Oranje, de wanden sierden. Tegen
over dit vertrek was de wapenkamer, waar men o.a. het
fraaie harnas, het groote zwaard en den stormhoed van den
hierboven reeds genoemden Pacieco bewaarde. Van de verdere
merkwaardigheden, die het stadhuis rijk was, moet een oude
flesch genoemd worden, die volgens de overlevering aan
Willebrordus had toebehoord. Een wenteltrap van 116 treden
voerde naar 't plat van het gebouw; deze trap wordt als een
,,zeer kunstig werkstuk" beschreven, ,,maakende door zijne
omwentelingen een ronde opening in 't midden, door welke
men van boven tot beneden op den grond kan zien". SQSI Reeds
in 1807 stond koning Lodewijk de stad Vlissingen en omgeving
aan zijn machtigen broeder Napoleon af, die aanstonds over
ging tot het op groote schaal aanleggen \'an verdedigings
werken, waardoor aan de bekoorlijke omstreken der stad met
hare lusthoven onherstelbare schade werd toegebracht;
bovendien werd zij door haar welvarendste burgers verlaten.
In deze voor de stad reeds zoo rampspoedige tijden, verscheen
in Augustus van het jaar 1809 een Engelsche vloot op de
reede en bombardeerde het arme \'lissingen gedurende cenige
dagen uit meer dan elfhonderd vuurmonden zóó ongenadig,
dat het grootendeels in een
puinhoop veranderde. En tot
de gebouwen, die onherstel
baar vernield werden, be-
lioorde ook het Stadhuis, dat
ruim twee eeuwen Vlissingen's
trots was geweest... SI Daar
na heeft eenige jaren een huis
aan de Nieuwstraat.hoekWal-
straat als stadhuis dienst ge
daan. En na het aftrekken der

Franschen werd als zoodanig
in gebruik genomen een aan
de zuidzijde van het Dok (de
Houtkade) in 1733 door An-
thonie Pieter van Dishoeck

gebouwd huis,dat in i8i2door
de Franschen als Gouverne

mentshuis was ingericht. Dit
huis draagt geheel het karak
tervan een eenvoudig-deftige
i8de eeuwsche patricische
woning, staat in voornaam
heid nog ten achter bij een
dergelijk huis van 1730 aan de
overzijde van het Dok, welks
gevel met eenige beelden
prijkt, en mist geheel de mo
numentaliteit, waardoor Vlis
singen's oude Stadhuis zich
zoo onderscheidde. SQ De ver

nieling van zijn Stadhuis is
wel een van de ergste rampen,
die Vlissingen in den ,,Fran
schen tijd" hebben getroffen!

A. L. Foto C

Wat is instinct?
. Sicenbcrfili.

DE MVNTENGANG TE DEVENTER.

26) [Slot).door C. Bingham Newland.

HOOFDSTUK XXIX.

De Proef op de Som.BIJ mijn behandeling van 't onderbewustzijn in de Die
renwereld, zooals zich dat aan mij voordoet, heb ik het
doen en laten, beschreven van allerlei dieren, die tot ver
uiteenloopende groepen behoorden,om mijn opvattingen

van alle gezichtspunten uit waar te maken. In al die gevallen
draagt het aangevoerde bewijsmateriaal er zeer toe bij. om de
juistheid van mijn bewering te staven. SI Het oude, algemeen
aangenomen denkbeeld, dat de dieren al die merkwaardige
dingen doen door voortdurend overleg, (dat de duif zich bergen
en dalen in zou prenten is kenmerkend voor deze opvatting),
kan geen enkele proef doorstaan, maar moet het in elk opzicht
afleggen. Nemen we echter aan, dat het onderbewustzijn
deel uitmaakt van het Albewustzijn, zooals ik beweer, dan
zijn die merkwaardigheden der dieren zoo merkwaardig niet,
maar louter vanzelfsprekend. SQ Schrijf ik het onderbewust
zijn onfeilbaarheid toe, dan geschiedt dat, omdat een nauwge
zet bestudeercn der natuur er mij van overtuigd heeft, dat

het zoo is. Het onderbewustzijn openbaart zich duidelijk,
niet slechts in de handelingen der dieren, maar in alle natuur
verschijnselen : zooals in de banen, die zon en planeten be
schrijven; eb en vloed van 't getij; de regelmatige opeen\"ol-
ging der jaargetijden, enz. Dit alles geschiedt onder invloed
van hetzelfde onfeilbare weten. Sl\'an het wezen der onfeilbaar
heid kunnen wij ons moeilijk een denkbeeld vormen, door
de beperktheid van ons denkvermogen, waardoor alles buiten
onzen greep valt wat boven de eigen ervaring uitgaat. S3 .,De
Natuur in al haar Zuiverheid" weef zonder redeneeren. Daar
om gaat alles in de vrije natuur ook zoo goed en harmonisch;
er is geen kwaad, geen zonde. Alle onreinheid, die er bestaat,
komt voort uit gebrek aan kennis bij het redeneerend verstand,
en dringt zoo ook in de natuur door. Het feilbare, redeneerende
verstand is onbestendig; intuïtie en denken zijn met el
kaar in strijd, vandaar oneenigheid en twist. Maar dit opent
wijde vergezichten. In ieder ge\-al willen wij dit beseffen:
onzuiverheid, zooals vanzelf spreekt, moet aan alle kanten
de natuur besmetten, zoolang de menschelijke geest nog niet
tot ,,opperbcwustzijn" gekomen is en zich \'ereenigd heeft
met het Oneindige. Toch is onreinheid geen waarlijk natuur

lijke toestand. SI We hebben
al te lang in 't oude spoor
geloopen; 't is al zoo uitge
sleten, dat het wel een sloot
lijkt, waar we haast niet uit
kunnen komen. De lijn, die ik
in dit boek heb aangegeven,
zou misschien 't begin \-aneen
pad kunnen zijn, waarop we
ster'iger houvast hebben. De
heirweg naar de waarheid
voert zeer zeker door de studie

der natuurlijke histcjrie; het
open boek der natuur be\ at al
wat we weten willen, indien we
de taal waarin 't geschre\'en is
maar duidelijk konden ontcij
feren. SI Ofschoon het waar is,
(lat er tegenwoordig veel meer
natuurliefhebbers zijn dan
weleer, een jaar of r'ijftig ge
leden, en we veel beter op de
hoogte zijn, schijnen de mees
ten toch het groote gewicht
der natuurstudie niet te be

seffen. De wereld heeft het

eigenlijk te druk om zich ook
nog te bemoeien met wat er
leeft op zoo'n lagen trap, en
toch staat de kennis omtrent
deze dingen in zoo'n nauw
verband met de menschheid
in het algemeen. Men zalechter
wel merken, dat kunst, weten
schap, uit\'inding, in moeilijke
of twijfelachtige gevallen zich
altijd weer op de natuur moe
ten beroepen. SI Een \oor

beeld: vliegmachines nemen naar gelang van hun ontwikkeling
hoe langer hoe meer vorm en houding van een \-ogel
aan, tot zelfs de opgewipte vleugeltip toe (Taube), die bij
sommige vogelsoorten in mindere of meerdere mate beweeg
lijk is. Ik geloof dat de monoplane per slot van rekening alle
andere uitvindingen der vliegkunst overtreffen zal, omdat zij
het meest natuurgetrouw is, en de natuur het 'volmaakte
model al heeft. En toch praten we altijd van ,,de natuur ver
beteren". Maar dat is onmogelijk; alles wat we kunnen doen,
is de natuur helpen .schadelijke factoren weg te nemen en
er gunstige voor in plaats te brengen. Het is echter de Natuur
zelf, die, gebruik makend van gunstiger omstandigheden
het overschot van haar energie (de levenskracht) besteedt
om het oorspronkelijke type te wijzigen. SI De natuur
kan mets van den mensch leeren, die in
maar de mensch kan en zal van dè natuur
verweiA'en, dat hij tot een juist besef
der beteekenis van het leven. SI Hoe
bestudeercn, des te dieper besef k

haar bestaat,
zooveel kennis

wordt gebracht
meer we de natuiiur

rijgen we
aaneengeschakeld geheel is, door het

Einde.

. dat zij een

(Ipperwezen bestuurd.


