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

Uit het Hoogduitsch
door Wilhelm Volz.De Eui-opeeschc invloed begint zich echter wel inclirekt

te doen gevoelen, en zal dat hoe langer hoe meer
gaan doen. De wereldhandel begint ook reeds
Sumatia aan te tasten, de voortbrengselen \'an

het oerwoud, zooals rotang, caoutchouc, gutta-percha ver
schillende hars-soorten, kamfer en benzot- i) stijgen steeds
meer m waarde; met het inzamelen er \-an wordt w-el ver-
diend,en het wordt daardoor voor den Maleier uit het oerwoud
een verleidelijk middel van bestaan. Dat brengt een verande-
nng in zijn wijze van leven, liijna nog onmerkbaar; nog lerft
men hier in den ban van het oerwoud. Hoe lang nii" ' W'-mt
eindelijk zal toch de mensch met alles wat liij zich worstelend
\an de moderne techniek heeft ei"en Ln-nv' -D-i v ' "
m. dion ,0

® "k.' .IXLt';;;;,-; j ;■ lu-...- .„..„dj':

den mcimrL m 1.,,+ ,i.,; • 7»in lut <inimisme wii'<den mensch in het dnistè/i

- «rl v;iil I» ""-' ' . W.'-'I i«J "" 'P'P'Om'"7 „ ^, ,rm ,i,„'lloo/.e van dienli jk' ' " y ,, triAN ijl lil]ti ipli hij. ^ ..('hnk N VI ^
,.t ,i, .ciio( i/.r WM,, uiterlijj ,
P vi 'iA 'ill hein \oor al het boy,

,,, ,4 voelt, vnaiigm en ^',,^„„i,,i „iet grijpen kan. ;
limuUl- "'7 v,„„-bat „nlH kn l" "" v. rv.JK, ^altijddurende m>' ..Ih-iidig; x om tdiii end zp ,
. ..mn.n-ht.en maakt / J ,,.,4 moet ik nu do.vil nacht,en iiia.iKi z-'j uoe„■vdachteii be/ig \-an w. 'lkeii kantdreigter:
Th heb toch „loet ik or tegenover staan? No.

■" ■ ■ onwrikbare kluistershouj.ovN-aar voor nnj > i vrij . - 'o -konithij tot rum. il ,.,„„5 4,. lio„ge Indis,
zijn inenschzijn '' ivert hein niet een bevrijdiruivlo.'.l. ' 4a.,1 .'eiiwigen mripl. m-vn, hij leert b

1""" inm-rhik. ' niidd.eleii te voeren; hij^  ii, | maakt hein tot mensch, di
m bmahden wm du'n aiigm, d.mi liij met kon ontloope'ubi\i il"< i . . i,j ,v gex-eii m de ganschenatn

i 11 x'loed . b I -
1  . 1 • in I> \': 1 n nH "I ^wil losniakni;, x-u-

. .♦,•,,,1 met innei lij'

lu'in .
heiii te lu'X'i ijdi 11door hein een ^'- .pivl aan de hand te doen, als ov,
vn hem zoodoemU ( i n nn . , , , ,
winnaar nit den strijd te koim .,1. De strijd xvoedt weliswa

V ' n. D" Maleier staat nog op de onderste trer
bj;,. .s ke-

1,. zal 1"'." O" CjOO OC' 'C "'«™ Vk
ihai .1.' ■■'■et'' srhivd.. . d.' l«.vn|diiiK van dl' phï»Iloell <ie eeiso ' I r i >

BERICHTEN N'AN REDACTIE IxN UITGlèVioRS.
JJc ii!t\ i'Tfrs "rcrzockcn bch't'liiel'uk ait blad te luwinrn als uicu naar

aanb-iairi; san (ene aaler/eniie, een aanvrae^e oj een cesteu/n^; aan een
advei leeraer doet.

afhankelijkheid, heeft <le Maleier aan den Indischen Ge
te danken. Welk een onderse'""'. . .cheid nog met het zielelev
van den iirimitieven Nh-ntaxvi-DeilaiKlbewimer of^zelfsv
flen
den

den\Viu\nistischen I5atakk(-r : SI Het primitieve leven v,
inboorling hier in het oerxvond krijgt door de oud-mdisi

n ™ 10^-1 ^vijst
zeker hegrijpen \-an de gansclie n-ituiir• hV •
zxvemmer in een .snellen stroom in ' ^
-ledende water te verclrnd!èn om - '-telement, dat .sterker is d'in hii <r,-c ! i " hBian m hetden besten tak om zich aan X"ist te^H "'''"r
luj hem eenmaal omklemd lux-ft driilTl"'^"' ' ^vaniieereven hulpeloos verder. Hi h 4t
angstmerxx^ijlhij zijn vader ili

IJ ook zelf \-(,ortlex'en lederen "-nt. 1 ^ • en zoo moeiic geiiow ' y i "" ' ' lo (Irn-cr-' zeil xxn"^"'ten invh>^ Jien hij nr zijii Iw;;^^;;;;;;;; -l-'l-leeh- ban - „ni-'^wer Don xTOj
hij zelf is. om'K' ..j! ^wisselingen; o, ,k ^''^^^:''^te!d, gul dat hexage xvooib';ell

zo
^Vissvlingvii ; "oi',k db b.u In-xage xvoord'-;

iH'schax-ing een x'roolijke tint ; zi jn leesten xvorden erdoorop
lnisterd,en 's avonds Inj het x'ertellen geelt zij hem een ek
loos rijke xa-rheelding; een onnoemlijk aantal sagen
sjirookjes toonen (h-n ox'erxxcgeiid x rooiijken kant x'an z:
karakter. Het zielelexa-n xmn den Inho. irling is echter alev
arm als zijn uiterlijke lex'eii. Hoe menige ziel is er niet xTrdf
in de zneht naar uiterlijk bezit ; ze zijn heel gesloten en iri
moet zoeken, xvil nien hun ziel x indcii.en alleen in een vrit
delijken, x'ertnnixx'elijken omgang zal dat gelukken. De'
perx'lakkige reiziger zal iets te zien krijgen xain het uiterlijl:
xTiii het klatergoud, m.iar de ziel zal hem xTeemd blijvi
Interessant is 't om te zien hoe tle Inlander den Europea
nog altijd met aehterdoeht gadeslaat ; daar maken zij aardr
inlandsche , ,i)antiin" of rijmjijes oji.

,,Derim;ina chitang lintah ? 1 li'-ri gi'iniing tiirun di kali
, ,Derimana diitang tjinta? Di'rimata thrnn di hati.

(..Maar koint de bloedzuiger x'andaan? Hij komt uit '
bergen. (Ie rivier af. Waar komt de liefde vandaan? P
komt uit de oogen en daalt neer in de harten.") SI Dan va
een ander iii;

, ,Apa .giinah jnisang pelitah, khdu tida ;ida sumbünja?
(,.M at geelt het, ot men de lamp al aansteekt, als ergf'
pi in zit . j i)at zeid(' ik eens tot een inboorling, die ten
geels }R>(,g(h- een laniji met een geheel xcrkoolde pit aaii ■

■. "'wb ghnsti'r(.n4v oogvn sjirong hij oxT-reincl en rb■ ■ -ngi loewan:" (, ,\'vrder heer!") En ik x-ervolgde:
..Ajia giniah mainiain nnita, kiilu tida :ida .siin.ggünja?"

van ie,1-^'' '^ i '''' "'Den al Ion ki 'len, als 't toch ni'
nië! af i inn'"""''.' "h wa. x'errnkt ! Had ik 't rijnf
kimiieir'-vhrn'i'l ''"'w-b die eerste xvoorf'"D nnj iiwr In-liüvn ëvën-r" be grootste niinachtH'
I'cn hiiigv 4,, L>.'|'^'. wecken kwain ik dikxvijls in de d'''
boorheen, soms' ^ ^ mis kxv.mi ik er alleen Ui'*'
zoodovndv ,,|) ' V' ' cciiigc dagen en Bb
"T'nt iiivn \'ooi-4 "'.^■''Wv-hjk, r \',. ,vt mvt' dv inlanders. ■
nngehii of eovdlvoa'!"'^ kdooven, dat het allek'
^■"vken naai- dr,',, 'wmdvrvn /mi ik had niet J
'""'•ite ..-vimvg ' 7v,\ bo ' di-.meis zelf xvciW

i) Rciikhar..,. odovndv Vcik XVvrd gelioiidvii ' ' 'l keen to(-Zlcht op''
h'"i wiak -niv.asejnlli',, ,, ''"^' '"Dhliik hii bleken te

<«t was allvs -r conx'oiuhg van af W;
■  ̂ ^^'"'■'■"MKnmtU'f. kinderlijk egoïsi"
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ItH' tf sclirii\-en, dan aan
oiU'nnij^duaUai bijna altijd
alk' nioj^i'lijkn dirrnn,
ik al ganw gnwunnen; linn

'  in t'cn srh()olj(ingi'ns-j)()litirk
■v w aadw illi^^lu'id, /.oodat dr/.f
^'n'd allirjirn. SU ik xcrzaninkU'
•  :i IdriiU'. ])(■ kinderhart(.-n had
■ eiMen .ut,itst waren zij siuiedij; nna'ster geworden en weldra
l i - id ik "\era \riendjes en vinaidinnetjes zitten. Ik liet mij
' . 'Hii lu-ii Inj lu't inzanu'U'U Iu'Ijk'U vn door kloiin^ gosclu-nkcai
moedigde ik ze aan, mij van allerlei te brengen. H^t wa^ lang
mm eenvoudig om hen aan het verstand te brengen, waar
ie t eigenlijk om ging: een soortbegri]) is in de Maleisehe
Mal moeilijk uit te drukken; wel is er een woord \'oor \dinder,

^i 'in , .ke\eis ontbreekt rei'ds een soortnaam en \'oor
' Ir andere groepen uit de inseetenwi-reld bestaan in 't geheel
V' tu namen. \ 001 iedm' dier, dat in het oog loojit, hebben

■ ] ei-n ei,gen naamjije bedacht, 't Was dns moeilijk om hnn
l il t algemeen eeltige aanduidingen te ge\"en; ik kreeg dan
""k niets, wat ik hun \-an te \-oren niet eerst duidelijk had
,emaakt. Dan moesten er teekenin.gen bij te jtas komen en
ik liet hnn alles zien wat ik zelf bijéén \'erzaineld had. Zoo
uegonnen zij mi j dan langzamerliaml te begrijpen, 's Avonds

achtten de kinderen mij met hnn buit ojt; dat kleine,
u.nikte kereltje daar heeft een groote nacht\"linder in zijn
krampachtig dichtgeknejten handje; die andere daar heeft
l eii stuk of zes torren aan een touwtje geregen; de \'olgende
l ieelt een hagedis zonder staart c'oor mij meegebracht, en
/oo ging het wrder. Maar allen wilden zij hnn geldstuk krijgen,
ilat ze dan ook kri'gen. Ik gaf hun bonnetjes, omdat er weinig
kojiergeld was, en als ze er verscheidene hadden, ruilde ik
ze \()or hen in; 't werkte uitstekend en nu begonnen ze
• i l gauw te begrijjten, wat ik eigenlijk wilde en ik kreeg
heel wat moois bij elkaar. Maar ieder stuk dat zij mij brach
ten wi'i'd betaald. Ik was wijzer geworden. In Horneo wilde
ik eens een bijzonder soort uil liebben en lieloofde caai Dajak-
l . iger i-en dollar, als hij er mij een bracht. Al heel gauw
I  raclit liij er mij één en toen nog ('én en beide keeren kreeg
iu] zijn dollar; ook c'oor de derde; maar voor de \aerde
gat ik hem maar een lialw dollar; ik heb dien man nooit
t t ruggezien. \'olgens zijn opc'atting had ik mijn woord .ge
broken. Daardoor ben ik wijzer geworden; ik hield mij \-oort-
, ian stipt aan mijn woord, zoowel met r'riendschajrjx'lijke
dingen als met berispingen, en daar heb ik nooit anders dan
plezier van beleefd; zij kregen etm blind \-ertrouwen in mij.
h.eiw had ik hier een Maleitn' iets lieloofd; een weinig onzeker
liep hij achter om mijn tent en ik hoorde, hoe hij er met
Djinal over sprak. Djinal antwoordde; , ,Wees maar gerust,
• ds mijn heer je iets belooft, is 't evengoed alsof je 't al hebt 1"
Wat was ik trotsch.

tO(

(opschudding in 't
et'ii opgewonden

In den middag
koffietuinen aan

dorp, allen schreeuwen door elktiar
troep inlandi'rs komt naar mijn hut
hafl een tijger i'en oude \-rouw, die in
't werk was, we.ggesleejA. De zoons

de omgcwing met eenige vrienden
hadden alleen den stok gevonden, en

zondri" stok kon het oude moedertje ,geen staj) doim. Ik
moest komen helpen. Het be,gint al donker te worden.
\ andaag is 't niet mo,gelijk om nog iets te doen; maar ik zal

'  r den \dlgenden morgen \'roeg oj) uittrekken. Heel in de
\ idegte staat er reeds een groote troej) inlanders, met messen

gewapend, \'oor mijn (Uair. Luidruchtig zet de

l iadden onmiddellijl
. i lgezocht, maar zij

lansen

-toet zich in beweging. Sjroedig zijn wij in de koilietuinen.
<  tpgewonden si>reken zij door elkaar; t moi't in den middag
ii'gen \ier nur gebeurcl zijn, daar ligt haar omslagdoek en
emds de stok. Nauwkeurig bigin ik nu alles met mijn mannen

zoeken, na korten tijd zijn wij met z'n \-ieren alleen; alI ia te

zoodat
in

vrouw.

■<; \'i r-[)reid liggen de dorjien aan den oiwei van de
K.iu.m rivier, vier, vijf kilometer van elkander veiwijdeid,

( nkele voornamere dorjKm van twintig en meer huizen,
.mdere weer klein en onaanzienlijk. Men leidt er een armoedig
oe-t.aan. natte rijstvelden kent men er niet; een
een kostbaarheHk Doch 'Ie ijzeren bijl, dat

buflel is
meest waarde-

volk' Indisclu> gesclu-nk, blijlt den strijd tegeu lud oerwoud
mogelijk maki'U. SQ Ik had ei'U i'ind stroomojuvaarts gvreisd;
nu had ik genoeg gezii'u en ik keerde naar mijn hoofdkwartier
teiug. O]) hid water gaat dat heel wat vlu.gger; de Uawa.s
heeft een steiken stroom en ik kan in evenwel uren ti'ru.g
zijn, als ik dagen noodig Ik'b gehad om te voet stroomoj)-
waarts te reizen. 1 och is de tocht over het water niet gemakke
lijk. hier en daar stroomt het water tussclien hooge rotsen
door (.'11 stort in duizelin.gwekkende snelheid owr de steen-
brokken heen. Maar wat hindert dat ; de tocht wordt er
zooveel belangwekkender door 1 Slechts met uiterst smalle
vaartuigen kan men langs deze watervallen heen komen;
voorin zit een loods en achterin zit een loods, beiden met
een korten roeiriem; zoo sturen zij de smalle boot door de
vrije vaargeul, de boot drijit oji den snellen stroom al snel
genoeg voort. Ik huur twee zulke vaartuigjes. Men moet
op den bodem van het schuitje zitten om het wankele bootje
in evenwicht te kunnen houden; dat is heel on,gemakkelijk
en men heeft ieder oo.geiiblik last van slapeutU' beeiieu.
SI Daar gaan wij 1 Met bewonderingswaardi.ge bedrevenheid

dl ' amleren hebben zich stilletjes uit de voeten gemaakt.
/orgAuldig blijven wij doorzoeken; eindelijk vinden wij de
-irihdoos en dicht er bij staan tijgersjjoren; verder niets,
nok geen bloed. Onvermoeid zoeken we iedere grejipel na;
daar ritselt het in het hooge gras c'oor ons - maai ei is geen
i i lgor; geen lijk. In den middag geef ik het op; het bosch is
I mdoordringbaar; en wij zijn maar met zn pdeien,
\\ i| weinig kans hebben om iets te vinden. De opwinding
l i l t dorp is gauw weer voorbij. 't M as ook maai een oude

sturen de twee mannen het wiartuigje door het bruisende
water; het .schiet voorwaarts 1 .Van de witte schuim-
kannnen kan men zien hoe snel de stroom is. Kalm blijx'eii
zitten; met de handen aan den lagen kant van de boot !
't (iaat nog sneller; groote en kleine rotsblokken steken
bown het water uit, dat er schuimend (werheeii spat. \'oort
gaat 't, door het ziedende water. Het water om ons heen
kookt en borrelt en is wit van het schuim. ]\Iet razende
snelheid werpt de boot zich er in, de man, die voorin staat,
werkt onverbeterlijk ; dan hier, dan daar stoot hij het bootje met
de roeispaan tegen de rotsen af. Het water v(')é)r ons raast
en tiert, witte schuimkojipen spatten omhoog; nu zal 't
komen ! ,,l')aik ! Haik 1" Ojrgejiast 1 roejien de beide
mannen krampachtig houden wij ons vast, de iioot schirt
door het woedende water; het schuim spat ons in 't gezicht ;
\-lie,gens\dug glijden de rotsen aan ons \-oorbij ; dikwijls
lijkt het alsof ons bootje er langs schuurt; 't geweld \'an 't
bruisende water is niet te o\-erschreeuwen; nauwelijks kan
men zijn oogen open houden nog een ruk en de dolziniu,ge
vaart wnnindert --- we zijn beneden aan den wateiwal
,gekomen; de oppervlakte wordt kalmer; het gebulder sterlt
in de verte weg. De stilte \'an het oerwoud heerscht weer
om ons heen. Maar 't duurt niet lang, of 't begint \"an \-oren
af aan; maar niet zoo erg als den eersten keer; 't is slechts
een heel nauwe doorgan.g; de twee rotsmuren staan vlak
bij elkaar en het water borrelt er tussclien door. \ lug en \'ol
afwisseling loopt onze toclit van stajK'l. In 't begin is 't heel
angstig. Stooten we ergens tegen aan, dan zou onze kleine
boot aan splinters slaan en de hemel alleen weet, wat er dan
van ons zou worden ! Maar onze bootslui werken schitterend
en zoo begon ik er al heel gauw ])lezier in te krijgen en ik
verheugde mij al bij x'oorbaat ojd een nieuwen waterval;
hoe waanzinniger onze vaart, hoe prettiger ik het \'ond.
SI Toen wij in Suru Langun aankwamen, waren wij doornat;
maar wat hinderde dat.-' (Woi'dl vervuild)

Doktersvisites in de eerste
helft der vorige eeuw.

(jedejniteerde Staten \'an Zeeland stelden bij besluit \'an 11 nj
Xowmber iSgi No. 2Z. een algemeen tarief \'ast voor de (le-
nees-. Heel- en \'eiioskundige (liensten en operatiën in die jiro-
\-incie. \'oor gewone \'isites zouden genieten ; doctoren in de (w-
nees-. Heel- en \'erloskunde, wonende in de steden van den
eersten rang naar gelang de lijders tot de eerste, tweede of denh '
klasse behoorden /i, ,/').75 of / 0.50; welke bedragen, als de
doctoren in de stecien van (len tweeden rang woonden, \'ermin-
derd zouden worden tot /o.iSo,/ o.bo en/o.4oen als zij woonden
oj) het platteland tot /o.fio, / 0.45 en / 0.40; Stedelijke He' 1-
meesters in de steden van den eersten rang / o-7.5. ! "-.öö
/ ')• 15. i'i \'an den tweeden rang / O-SS- / "-4" j'"
/0.25, en op het jilatteland /o..',5. /"-Ló'. Llattelands-
heelmeesters in de steden van den tweeden rang / 0.55, / 0.40
en / 0.25 en op het jilatteland / o.,)5> \
meesters in de steden van den eersten rang I o.p. /
/ O. 15, van den tweeden rang / 0.55, /'r40 en j o.zf,, o]) i'
iilatteland / 0..15, / 'r25 en / O-Lö- ,.

In een volgend nummer zal nog een en ander, aan uir
tarief ontl'-end, worden medegedeeld.

Mm ( . DA KI-..



52

l'^'bruari

buiten

^ viL. ̂ r j

f

'J

l'oln Gilctta.

KLEISE L'.l.l/ .-LLV DES OOSTRAM) IM.V HET SC HI ]■ R EIL A S D LA (.ARoCRE.
i'ir jn-:r noscn r.-).v zi-:ei)ii\\i:s v i-iniiijsr ni-: nr.h'oi-M ;>/■: vilia /■: i / i:\/a >c . n/-: rn ni- k a a r i>i-: goede HO

ISGEVUEUDE D I-:CO U AT l H V Ji ALOË G HO TAT H l LR IS lliyr WILD LhC.LS DL RA LR RD I S LX DL DLS l 'OORGROyD.

ROTSFORMATIES EN PLANTENGROEI AAN DE
AZUUR KUST.

II.De tegcn.stclling tusschcn de dichte, donkere wouden,
de steile, moeilijk genaakbare kust en de eenzaam
heid van 1'Estérel met het lachende landschap
aan gene zijde van de Siagne, te midden waar\-an

tannes veriezen is, kan tusschen twee onmiddellijk aan
elkander grenzende landstreken haast nergens grooter zijn
SI Beneden aan de hellingen, aan wier voet ,,la IVrle de la
Rivièra schittert, uitgestrekte ohjfaanplantingen, afgewis.seld
dooi gioepen van parasoldennen, die met hunne uitgespreide-
majestueuze kronen aan de klassieke dalen \an de Ro-
memsche tampagna herinneren; hoogerop het donkere- "-roe-nJ-r zeedennen; in de x-lakte ove-ral met oranjeboonien e-n
citi oenen bejdante terreinen; hier en daar decoratiew- c\-pres
senrijen, en langs de geheele golf landhuizen en ^•llla•s omi imnldoor tuinen, die met de wildste groejx-eringen x-an irdn"^
a^iven, aloes en cactussoorten soms den indruk ge\-en'
niet door menschenhanden te zijn aane(-l(-f.-rl —met te sjweken ^'an de bloemenpracht, zelfs in den"/onK-'f

"P-^"Se,ilante oleandc-rs bhamrcmnet nekweik cn de muren meteen dicht klei-rl \-in i
i-ooile bliK-mcn di-r Uraigainvillc, fmc t ,hil V Vh'''l.lauw bloeiende I'nssiflm-a c f ul o
bloemen van de Ccdviea ,ra,,, e,,l - '"li'tli'liet aan l.ot T' ?hierom aoo merkwaardig is, „mdat c.ariteron wmjn.t x'
de oh ven van Brovr-nrm a„ • " \ an ik t iN,oorden,Ikdeaien, de^leamtarfan, KMml:;™., 7p--""..omen ,1.
en cactussoorten van Afrik-i en -inri . - ! P-Pmen, aga^
deel van uitmaken SQVanwaarmi de- ^ landen (-a-anwaar de druk bevoel,k straiidfa lPde*;';'
eeks van mondaine winterverbhifnl-,-,rce i "P^a-nvolgc>nd(-

kust van Cannes tot Menton' jr , '<•" h„dem,„rma.ies va, - be „r.rPfXv.rv.'jjf;;

r

iX'en

(-1"

ger'en. Wanneer men de geologische kaart \'an het Dep
tenn-nt \-an (h- .Mjn-s .Maritimes, geteeki-nd door M. C. Pe
grain (_j irs.) raadjileegt, blijkt het, (lat \an West naar Of
niet mindei dan \-ijt xc-rsc'liilh-nde geologische fonnat.
van ( anm-s tot Antiin-s elkander o])\ (',lgen.' Als altijd iH'
.Mpenketenen, waarvan het bergterrein'x an dit departeiw
de intlooper is, tn-don de jongn-re formatii-s aan de flanP
xan lu-t oudste of Arehaeiselu- terrein in de vol,gordel
liiinm ,  , - IV , 1, 111 111 vu

•n oiulerdom oj). Kort xaVir de tegenxxoordige oinrandi'
Xrin (Ie golf van la Xajioule breekt liet Arehaeische terrei
lW,i ' '''■ Siii.kiio oi, ,.|>g,.l.,,„wd uit allerlei gra»'
;  v»» »-ak.-
ivi ir * l ' ^i' '( C' '' 'i' '11 'laar,,]) vnlgeii, imstwaartègail"'
ei,' lob" 1 ""l«a,„lsteen. ,i,el,te tiaaskalksteW;
n  1 1 , 1 l-fiit'vn.g,.laagte ,l.a- .„„Kaste |laas) ffl «m ,,, l,a,bl'''7''^ a.a .gmillig,. v. rloop van laabf
Arehaeiseh slotte, na zich ex'enalsKI
door' dl- (ioir^'T'"' "" '^txvaarts te hebln-n oingcW
aandacht xx'i ir P i algebrokeii. is nu hierom o'-
d( uit d, ^^■-t^vaart. .gerichte kuststrox
bc'stanclcl vU.n''niVd,!v(, x njgeinaaktebreidcnde zanrl t- i ''('ide steeds zlcP ,
aantr(-kk(-h]'kh,-(h'n'v-,7i\-''^ aanzijn schonk, die tot eenjeen ander P(,oio,,; .1 ^ 's behooreii. SI DochnOö '
vermaardheid \(7it!-r'r winterx-erblijf mjn
tot c-en aanzienlid-, 1 ^'^'''"'ft zieh lu-t triasgeKA-
rand door h(,j no""'], ten ()osten en ten Noorden'''
".i" 'I" h.tst b.lb,l!;;;;';' ',';,;'!"i'ViT' H, .a. aat. eleveUgP'Alju-n Waaien tei-\\i,i komle xxinden, die m■  /'-tt -rel de zoo.oor gevn-esdcMld'

z in l'nna-nee tegenlj^  ■'.m .vaehjkmatig khmaat met zijn ceiniddc;
de iiieesterxxind
dankt ('anm
hoogo t, 'pipenituur , dio" ],,x'erx-roegt. Is het w'mV,V "7 ''""'-'■oizofn met tw(-e nraa

^^'>"der, dat onder zulk, -omstandighed
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I'HAXIASTISCH CrEMODELLKERDE ROTSEX IM.V DICHTEX JVRAKALKSTEEX .J.i.V DE REST I'.-l.Y HET
KLEIXE EIEAXD ST. HOXORAT.

i>i-: h'rïxi; r.i.v in-rr oi:i>i-: i-oirr, i\ ni-: um-: eei'w gv.hoi'Wd voor ok vr.rdrdigisg trgr.s dr saracexes:
lAXRS DE GERESTAL'REERPE KERK.

('( !(•()sp;ilm, mi't zoowk' ancU're exotische f^ewassen, reeds sedert
/.IK )vele jaren langs deA/.unrkust aangeplant, hier rijpe vruchten
x iKirthrmgt en dat de hloemencnltnnr, hetzij voor den export
\'an snijliloenK'n, hetzij voor de parfumerie-indnstrie, in de
ninstreken \ an ("annes een groote uitbreiding heeft wrkregen
Wanneer wij hier slechts de intensiew cnltnnr van mimosas
noemen, die slechts op kiezelrijkt' tern-inen goed gedijen en oj)
de gm-issiiellingen aan den linkeroever der Siagni'over groote
uitgestrektheden worden gekweekt, en de belangrijke aan
plantingen \an theerozen langs de (lolf Jnan wrmclden,
dan nieeiien wij hier ook aan ( annes als bloeinenparadijs recht
te hebben laten wedi'rsairen. SI Ook in het achterland van
( annes \ indt «Ie toerist een nitgi'strekt x'cld \'oor zijn waar
nemingen en een rijke bron \'an natuurgenot, hetzij hij
( jra>sc 1)1'Zoekt, die oude tegen de berghellingen gebouwde
nijx'ere stad, zoo terecht , ,la i'arfumee gedoopt, omgt'\ en
• ds zij i> door uitgestrekte aanjtlantingen \'an de bittere
uranje, en door bloeinenwlden, wtiaroj) het \\i'hiekendc
vi'ioltje, rozen, reseda, jasmijn (niet te wrwaiien met onze
/.ge jasmipi) en tuberozi'n worden geteeld, alli'S tt'U behoe\c
der j)arlimierie-industrie; hetzij hij zich miai de 4"''
diej)e klox-en, de z.g. ,„gorges dn l.onp" bt'geeft, zoo jdian-
t.i^tiseh gemodelleerd door dim arbeid van het stroomende
water, of eindeh|k het eerste echte aljxmdal, het d;d van
Thorene, het kleine Mngadin onder een zuidelijken hemel,
ten X.W, \an (irasse gaat bewonderen, dat zich slechts oj)
30 K..M. van ('annes be\-indt, S3 Doch dalen wij wederom
naar ( annes af, omdat nieuwe kustvormen onze aaiidaciit

Wij sli'clits ox'cr te steken iiti.n ck ep ( t ii
halve mijl "v;m de kust geli-gen eilanden Saint Margiierite en
--t, Ilonorat, om een geheel andere formatie voor ons te zien.
Deze eilanden, nii zeer dim be\'olkt en van (annes int 111
liet seizoen Veel bezocht, deels om de beroemde deiinen-
bo^scheii te bewonderen, hebben in de gesidiiedenis een glooti
,-,,1 gopeeld, eerst tijdens de vestiging der Phoeiuciers en
( rriekeii in deze streken, later \'an omstreeks 150 JiK"
('hr. 'n-duri 'iide de Romeinsche heerschajijiij en nog latei

gedurende de Middeleeuwen, nadat Saint-Honorat om
streeks 500 j. n. t'hr. het eenzame Rstérel had verlaten, om
op het kleinste der beide eilanden, Lerina of St. Honorat,
het klooster te stichten, dat gedurende tien eeuwen een toe
vlucht voor godvruchtigen, lieiligen, geleerden, martelaren is
geweest, om \'er van cle wereltl, waarin onwetendheid en
brutaal geweld heerschten, zich in deze stille natuur aan
intellectueelen arbeid te wijden. De rnine \'an het fort,
zich als het ware uit de zee \-erheffend, getuigt nu nog,
e\'enals de weinige o\'erhlijfselen uit de tijdi'U der Romeinsche
heerschajDjrij, van liet groote wrleden van het kleine stukje
grond, dat volgens de kronieken in het jaar ()po aan niet
minder dan 4700 monnikken tot \-erblijf heeft gestrekt,
SI Maar denken wij ons nog oneindig veel verder in het
wrledeii van deze streken terug, toen deze eilanden nog niet
bestonden en toen \'olgens de schatting der aardkundigen
minstens tien millioen jaren geleden de Jurazee hier golfde,
die zich \-er h'rankrijk in, tot nabij de P,elgische grens moet
hebben uitgestrekt ! In deze zee, waarin, gedurende het eerste
gedeelte van het lange tijdvak althans, de Ichthyosaurns
en de Rlesiosauriis hun rooftochten volbrachten en waarin
de groote gi'kamerde scheljien der Ammonshorens nu en
dan aan den watersjiiegel \-erschenen, kwamen ook hier
oj) den vrij diejien zeebodem kalklagen, afgewisseld door
kalkhoudende kleilagen tot afzetting, die nu verhard tot
kalksteen en tot een meer leiachtig gesteente den
bodem dezer merkwaardige eilanden samenstellen. SI De
Isles de la'rin, waartoe beide eilanden behooreii, en zoo
genoemd ter herinnering aan een legendarischen held hei o,
vomrcn met de talrijke er omheen liggende rotsen en khjijien
de duidelijke voortzetting van het Juraterrein, dat aan de
samenstelling van het gebergte achter ('annes een zoo groot
aandeel heeft. De dichte kalksteen verweert tot aiieriia
grillig gevormde rotsjiartijen, zonder eenige struetum
terwijl de meer leiachtige gesteenten, door den bergdiuk
later schuin ojigerieht, selierjiere vi'rvvei'ringsvorini'n in li(t
leven hebben geroejien, van welke , ,les 1'reres en ,,lesMoints
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vegetatie, die i^ngs den fraaieii, kronkc-lenden
Waar WIJ op ' stad Antilres naar de kaap N'an chei
r.rnrr fbe van de oruir ^ ^ ,,rnt\i-:iren wiJ het
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anc g.oeu der dennen, aanplantingen yi

bïs r f liaïkrrb™ iSCiidbobKiunit;r.n'ir;,w-c.cst aan de scluttct-unilc. tutkuursu.
verkregen met de tomatencnltnur onder glas.tc tomatencnltnur onder glas, een methode

^  ̂ \-an liet se
kust

de diehte en
naar de kaap \'an
afwijkend \'an de
O]) andere jilaatseii der kust,
tegen di' /oo ge\"reesde
iniianinu'n tusseheii de op meei

die men later ook is gaan toeixrssen (,p de IdoenKareultnnr viioi-len. S3 Het succes zien wn hiei u\cial

Foto Gileita.

céxpórt"Van snijbloemen, S! Het succes zien wij
o m on s h e c n; ron d O m
\-errijzen de lange
serres \'oor de cul
tuur, c'ooral van ro
zen en anjelieren,
en hoewel deze be
perkte oppervlakte
7  tot 8oo bloem-
kwcekerijen telt, die
gezamenlijk over 3
millioen J\H. glas be
schikken, doen deze
serres, omringd als
zij zijn door een
verrukkelijke vege
tatie, in het minst
geen afbreuk aan de
ich'llische schoon
heid van het land
schap. S3 Het warme,
gelijkmatige kli
maat, dat het schiereiland la Garoupe in de laatste 25 jaren, na
de vlakte van Hyères, tot het belangrijkste tuinboiuvcentrnm
van cle Rivièra maakte, daarin geholpen door den n'etenschap-
pelijken staf der hier gevestigde Ircoled'Agriculture, en door den
specialen dienst, die de Compagnie P. L. M. voor het veiwocr
dei bloemen naar Parijs in het leven riejr, heeft in dit jiaradijs
nog cwn ander natuurwonder mogelijk gemaakt. Wij hixloi-
len den ,,tuin der \ illa 1 buret, ongeveer halverwege den
weg \ an Antibes naar de kaap van dien naam, S3 Denaam
,.tuin geelt allerminst den indruk weer. die de bc-zockc-r
op de wandeling doer het 7 hectaren groote, tooveraehtige
bosch imtyangt. waarin alle mogelijke uit de tropen sedert
I«a3 in de Kiviera ingtwoerde gewassen als in een trooiseh
™n 'st^mm'" V"" 'r "-nen ^•om'zum

deze instelling die in iS-f/V. ■. a W Inf^^-rfPuul heeft
er zeer veel toe'biigedragen oin-, " ^'ermaakt.kehjke Kivièni S aVtëV:^ km-W cween rijkdom van gewassen uit •.1 , V <"n har
te schenken, die nergens on -en-d ™"brdijke tropenland

buFapyptus-, Acacia-, Citriis n - "JV""''w.uu-w.„ ..ci; cbvuskk;,;:;:";;;:;!;
andeie bladplanten \erhefien

KUST I'HA' HUT EII.AX

rr

VU

van Palmen
soorten, te midden
V'eeren van boomvarens en

gunnen ons hiia' eiat
eiland. S3 Steil rijst

I) SAIST-MA RUUÉR1TE
MET scHuix op(;eriuhee JURALAUEX.

, Wiell <!<■ ges.-|lledeim
diide kuststreek aantrekt, in een van die uri lijke zdvagtuigies met Inm jmiitig uitloo])end KoiiiunM h. znl dat z,,mi 1 .utiv ie"-en liet azuurblauw dei zee .ifsteekt, (
bst.'lli'kll „mmmW vni.,I.H « liinriluml vulKt, un dit dt
d(a- kust met een geologisch oog bes< houwt, /al zich ov,

weelderige N'egetatle, die ons op de wandeliii
Antibes zoozeer xcrriikt had, en zoo gefie.

kale of sehaarsch-hegToeide kalkrotse
niet mei'r N'erwonderen. §3 p,

mistral besehutte, lialf-cirkelvoriajjr,
,  rdere plaatsen in zee uitstekend

kajien \-an deze kust, een herhaling in het klein, vanwatd,
kust tiisseheii Niee en Menton in het groot te zien geeft-

blik in den ondergrond van het schiet
hier de grijze kalksteen uit de stilt

baai omhoog, enlie
zou niet mogeli];
zijn, de samenstel
ling \'an heChit-
fraai geslaagde gt
steente over degi
heele hoogte teori
der/oekeii, wannet
niet demeerofmiii
der \'er naar vore
stekende lagen hit
en (hiar een bekliit
ming win de kk:
nere < mdiepe inhan:
men in de baai ir
inogelijk haddeng'.
ma;dst'. SQ Wijzagf
reeds, dat overt
wa.-ir de branding e
de rotsen beukt t-
watir het regenwatt

\"an de bergen vdoi'it, \a'rweerings\-ornien ontstaan, dienauv
samenhangim met de siimenstelling \'an het gesteente. Zoooor
hier: want het grooter of geringer geindte aan klcihestanddct
len in dezen kalksteen, die de oorzaak is \'an zijn dnidelijkegt
slaagdheid,modelleerde den steden waind in nit- en inspringend'
la,gen, ma;ir schonk tex'eiis aan de o|)i)er\ laktc \'an het scliif'
eiland tam luiitengewoon \u'uehtb;iren kalk- en kleilioudendc:
loodeii ^'erweeringsgrond, die de aan kleihijmengsel arm
kalksteen niet kan oplex ereii en die den bodem hij uitnemend
beid x'oor (U> anjeliereneultmir is. Pn zoo heeft deZ'
nienwe kustx'orm ons tex'eiis door een sterk sprekeir
\ 001 beeld, andermaal het innig xcrlumd tnssehen bodeit
rn plantenkleed duidelijk genumkt, w;ianuntreut de toerb
aan de Aznnrknst door de groote xcrseheidenheid var
.gesteenteforniaties en door het herhaaldelijk wisseleiC
•v.uaktei der Hora een zoo uitgebreid xa ld \( ior zijn waa'
nemingen \-indt.

{Slot vol<X). ]),- jj VAN CappEM-E-

Leiden s keuze - een praatje.
diin.s, Ivedelen, en .steeden, in erkentenis \an do stam

wm
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soho,dcmdlum:\mëV\ënn''' 'jn>'-Hmde dat vrvdooni
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,  , van schattingen dikw\Is uit noof
eenwigh (hniren wordt, ende in ;dlen gevalle^ boo schreef p""'- voor de keur"• • •
■ •bederlandscdie Hisiori ' "egende hoek zi.i^'hem nagezegd; I.ehl. ''''"P'ai lang heeft men 1"

zajn x'erlos-inv \-, .or de keimPn;i
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B()ÜM\'ARKNS ONDER RALMEN EN ANDERE TROPISCHE BOOMSOORTEN /.V DEN IA IN DER VIEE.
THERET. NU BOTASISCHEN TUIN \'AN DEN STAAT, OP HET SCHIEREILAND LA GAROUPE.

vrijstrllinf,^ van bvlastingnn of orn lioogeschool, kiest
het laatste, eeuwi'n lang, tot op tle/.en dag. Ook wij hebben
daaraan mede gedaan i). Maai" er op gewezen, dat de offi-
eiet'le bronnen niets \"an deze befaamde keuze vermelden,
zooals j-'niin duidelijk heeft aangetoond 2), haasten wij ons,
de op gezag \'an zoo \'ele na])raters bi'gane fout ti" herstellen.
33 Hooft heeft tweeerlei met elkaar \'erward: de vt'rlichting
\an lasten, die heiden reeds gedurende het beleg was ge-
,ge\"i'n, en de uni\"t'rsiteit die er een jaar later werd gesticht.
Reeds \"i'i('ir het bele.g \an heiden, was gedacht aan de
-tichting \"an een uni\"ersiteit in de ojigestane gewesten,
die een ho(igescliool teil eeuemuale misten. O. a. wensclite
ook ('louda daar\'oor in aanmerking te komen. Dat men na
het beleg de school te heiden \"estigde, .geschiedde min ol
meer als een belooning \oor den betoonden moed, en als
gunst om de \ ri] berooide stad de \'oordeelen \"an zulk een
belangrijk onderwijsinstituut deelachtig te doen worden.
Kan dus in 't licht der historie \-olgeliouden worden, dat
heiden zijn uni\ersiteit dankt aan het zoo moedig doorge
stane beleg, of aan Keipiesens, die tot het beleg last had
gege\-en de bewering, (lat de stad \"oor de keuze gesteld
is: \Tijstellin,g \'an belasting of een hoogeschool, en het laatste
koos, moet naar het rijk der fabr'len worden verwezen. A. I-.

II Zie hi t artikel over het I.eid.sehe AeadeinieKeboiiw in ,,Buiten ,
■Vo. 41J, Ujl\.

-' I Friiin, \'eri-preide eeseliritten. Xllt loS vig.

De \-roegerc straatnamen waren door de omstandigheden o

TYPISCHE OUDE STRAATNAMEN.
K was eens een tijd, (lat de huizen injdaats van (lood('
nummers veelal een karakteristieken naain ( 1
was in den tijd van uithangbordenen -'Y' '"^'"V^Vleni„ di.n tij.i ly,. .«.k

dithtos . n iliriknit''" ""S imn di' liorki n

f
door den volksmond in het Iwen geroepen en dan ook meestal
schilderachtiger en beteekenisvoller. Itr zat ook vaak
humor in, want het volk maakt graag iets belachelijk. 33 Die
spotzin uit zich, ook tegenwoordig nog, meermalen in de aan
huizen, straten of bruggen geschonken bijnamen. Zoo
\"ertelt Dr. Broers in zijn ..Historische \\'andelingen"i) dat,
toen de Willemsbrug te Utrecht nog een bruggetje zonder
naam was, de (louverneur van de Boll en de h>urgemeester
Kien elkander de eer betwistten hun naam aan datdingskete
mogen hechten. Het volk besliste dien strijd oj) alleszins be
vredigende wijze door het den naam van ,,holkientje" te
ge\'en. leen door een sjmtter uitgedachte bijnaam, die ook
thans nog in den mond der Stichtenaren leeft, is die \"an den
F>uurkerktoren, welke zoo'n sierlijke \'orm heeft, dat men hem
,,de Peperbus" doopte. 33 \'roeger werden dergelijke spot
namen dikwijls meer of minder officieel. Hier \-olgen nog
eenige voorbeelden uit de , ,grijze bis.scho])stad". 33 Het hui
dige Paardew'ld aldaar, thans een marktjilein, was eens een
executiej^laats. Dat heeft den destijds levenden Utrechte
naren een z.g. geestigheid ontlokt, hoewel zij \-olgens Dr. Broers
in den regel niet aan geestigl'vden doen. Zij betitelden de
aan het veld grenzende straat, waardoor de ter dood veroor
deelden naar de strafplaats geleid werden, met den \'eelzeg-
genden naam van ,,K()rtasemstraat". ICen andere aardigheid
\-an later datum was de naain ,,Snii)penvlucht", geschonken
aan een zeer nauwe jiassage, toentertijd 's aN'onds een der
drukste wandeljilaatsen. 33 Ook in Amsterdam x'ondmen
\'r(jeg(U" veel zulke door de . .sjiraakmakende gemeente uit
gedachte straatnamen. Men leze er jan ter Douw 2) maai
eens oj) na. In zijn tijd bevond zich in het Zuid-eiinl \"an (h'
Nes een straatje, dat ,,Oebed-z(m(ler-end" heette. , ,Waarlijk'

i)~J)r. H7 J. J5r(jcrs ,,i;trccht. Historische Wandelingen", I«7d-
i>) J. lor (iouw, ,,Amsterdam", 18514.
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I-hl, (weiials de (irieken hun hek

jilaatsten, \-erlieffen wij onze meeraan de hoeken der straten. Dat
tuigt van juist inzirl.t meent jan ter (iouw

F
Want

meeste mensehen kijken zoo hoog niet.

n fbm'^bii de tegenwoordige namen. Een bo-tal jaren geledenhfook hèt M van clc Wereld" nog rn Amsterdam en wel
op de jdaats waar de beide N.Z. burgwallen mi-en vloeiden.beide

ïlicht birdê'ldek,waar tiians het Paleis voor \'olksvlijt staat,
iKWond zich eens het „Drilveld," waar vroeger de zestig Am-
sterdamsche biirgcrcoinpagmcën door hun drie drilmeesters
in den edelen wapenhandel geoefend werden. Ze uurden
er zelfs wel eens, zij het dan ook met ,,losse flodders". (léén
wonder dat dit , ,schouwtoo-
necl van Amstcls krijgshaf tig

het oude rechthuis
EN DE KERK TE WESTZAM,

.sou:

•EN \-an de streken, welke al zeer onder de nivelk
ringszmdit c'an de laatste tientallen jaren heeft g,
leden, is de Zaanstreek, 't Was \-roeger een geni
den langen we,g, waaraan de aaneeiigegroeide plaai

Zaandam, Koog aan de Zian, Zaandijk, liggen, afi
fietsen en te genieten vand

beid" den naam van ,,Slag-
\'eld" kreeg en dien nog langn
nadat het aan de vergetelheid
en de bleekvrouwcn was

behield. S3 Inprijsgegeven,
1661 bouwde men in Amster
dam een houten galerij op
aciit kolommen met een A'ier-
kant plein ervoor , ,om de
straat en gebuur-hu\-sen van
't moe\-elijk gedrang der
.schijijiers en zccwarcnde luy-
den te ontlasten, als de ver
gaderplaats zijnde, daar meest
alle Hootsgesellen en Matroo-
sen geiiuurt werden". Het
ding werd officieel dc Schip-
persheurs geheeten.

,,Heeft Pikbroek uitgezwierd
tot op zijn laatstcn duit,

, , l)an zoekt hij hier zijn
troost, en rijdt wcêr 't zee
gat uit".

Het volk gaf het den naam
van ,,Platjesbeurs", want hier
kwamen, zeg ter (louw, ,,lie
den die even plat van taal, als
jilat van zak en plat van
zeden w<aren". Als dc een of
andere stadsregcering straat
namen uitdeelde, gaf zij veelal
aan nieuwe stegen en straten
een soortgelijke benaming als een in
gen oudere weg reeds droeg. Op deze manier kwamen,

Hcerengracht haar naam reeds had, de Keizers- ence 1 un.scngracht aan hun naam.SlZoo titelden ook de Leid-
vioede vaderen. Dc Sleutelstad bezat een ,,Klarc-

en dc vroedschap, vergetende, dat daar vroeger

Foto C. Stecnberpji.
HET OUDE

sche
straat"T., _. "p, ""^^'-bL-iicLiJ, veigcLeiuie, uar naar vroeger eenV aiissenkloost

RECHTHUIS

er stond, maar gedachtig aan de zegeningen
rinf d'^opte een evenwijdig loopend slop de ,,Bran-
n-iam"k-r'^ h dergelijks. De hoogcsluis heeft eens den
Dhtto ' gedragen, naar dc .samoreuzen, groote,Sml Ikn^ ^ f"' Iw^c-oeren en bij deze brug dèToen de Eranschen hier heer en

van.
eens aanleiding tot grapjes.

w?t^'1!anleddrng^^^ "^^'7 -^Fibekcmde Oracht,'Onbekende (Irac l tV A m • ycdgende loopje: \ r. deweer, „want als Vè he.w / )ncamen zijn noi | " p V f''' ^
Haar hebben we bijv de Ont te vinden.17e eeuw zich uitstrekte'!, ' "F 't eimh- derO. Z. Voorburgwal. Hier waf gehecle Westzijde \ain den
inzonderheid van het wcl eê!,. bienm

SI SomniDf n"' cr ,,le pont des amoureux'
Zon if. ^ saven ook wel eens aankeeuw de gelieele Achtergracht, die aan de

eens wat al t

, THANS CEMEEXtehu/S
TE WESTZAAX.

y./.V/C.S- DE XEJ). mCEW keer.

de nabijheid gele- mende, langs di n
(lorjistraat inslaan en
rust, haar \-ol,gen tot
slotte ei-n soort
de as der straat, h
charmant gebouwtji

1) 1 liteng(• v\-()on typischeliggiri,
(Ier huizen (de mee.ste va:
hout) aan een \-aartje voi '
ieder huis, overbrugd met'na)
lergenoegelijkst houten brut
getje. Een hoomenrij vo,
tooide dit nergens ter werd
bestaande beeld. SI Datdez
'^^'eg ,',geen verkeersweg wa-
beainen we volkomen. Dor
nu ' 't water is gedempt, d
bruggetjes zijn verdwenen c
dr' booiiu-n gerooid, isdealdr
c'ertireede, dorre straat no
geen goede verkeersweg. I)
^■eie \ rnchtaiito's, welke de-
weg in A'L'rliand met de vei
labrieke-n berijden, eisdic
breedere, liefst afzonderlijk
banen. I )e juiste ojilossingva:
het drin.geiide x'i'rkeersvraat
stuk ware torli iieter te
stand geliraeht door een auü
haan in de weilanden adite
de huizi'u langs en ec'enwijdi-
niet d(' sjioorliaan. Xuisha!
Werk gecïaan. S3 Ei" is geluk
kig nog- ec'n gciicelte in d
^uanstreek, dat zipi rharin-
beeft i)eli( inden en ilat inog
hjk X'oor dl- fout mag biijvti
bewaard. Dat is We.stzaaii

4 K.M. lang dorp. S.
^'nn Zaaudani h'-('"erdijk aam de zuid/iide de lang

D iiu teinl,. x nn de liekoring der
I  . "","1'Izijde, dan liereikem weten

pleintje,
et C ■

Waan ip
'emeentelu

in 't midden, i'i
li

IS een dergelijk in
iis

l.odew'^'^yFle in d.en
Fet pas
Westz.aan

is

gt. Het is een
|k .Wl-stijl. Mij
tijl niet fielcend.

111,gericht in September
het \-an de Haiinc vaii

lot (lemeentrdiuis
i8go, toen de (
Westzaan, welki- Werd on.r'.1 ' ''et x an 1
van Xajioleon in i.Sij 'E' ^ en als ,ge\-oli,.- \-an het decreet
in de bestemming i, y"* ^ "'ir / Die \-erundennf:
/rjnuiterlnk mmzinn . Sybouw iuH-ftrWestzaan, liet oudste d,keh ai-ht; z.elf^̂ SI

e veel geliefde Delftscli

 'liet in het inwendige.
\-n)egeren tijd helaiigriik P V .S'eheele Zaanstreek, was i"
reelitsprank in de streek "t ^ ""ï'Menpnnt en als zetel van de
ook het, uit it)2i dateeren V,\> ''<■ Zaan. '{■(len dau
Hanne deelde in zii]-, i,,, .* ' hthuis (de secretaris c'an de
iweds het tweede re(dit h!!"'"S^i"ede in i j.S ; niede, dat dit

-  ' n hekrompen
lotte in de

i> , I i-L i io.i i igheid e'nn
nueg, tl- bcL, ■■ weent hms

was geworden, Werd na • a bouwi allig en li■^'ergailering \-an Anri/i-s "'V "\-erwegen ten si
stemmen . .om eeii nin,,,- u' "^''t eeniiari

nieiiw
houwen

'11 [)c l l l
,  groot en gen|vehjk ,ge-,"

tn-ehiteet te AmstehJani •  ' P ' einde naar een hi-kwaniente zien ; niet het ,gunstig gevolg.
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,.(lat clrnsrKe is aange
troffen in den zeer ge
leerden en doorkundigen
Heer, Johannes, Samuel
f'reutz, 1'hil. Doet. A. L.
M.en eersten Direeteur
<ler stadswx'rkt'n te Am
sterdam". I'èeedstlen lo^'»
J>mi van hetzelfde jaar
was hij met de bestekken
en teekeningen gereed.
'tSeheenwat te haastig ti'
zijn gesehit d, want , ,den
II November deszelven
jaars \'olgens ruimer en
anneemlijker liestekken
ondernomen, \-an beter
,ge\-oig is geweest: zo
dat het timmerwerk bij
den gerenomeerden Jo
hannes Teulinghs, en
Timmerman te Leiden;
't steenhouwerswerk bij
den braaven Willem Bek-
ker, Mr. steenhouwer te
.■\lkmaar, en 't metsel
werk bij den jongen liaas
Hemlrik Roeters, iMr.
metselaar te Amster
dam, Aris Kis.ser te
Westzaan en Anthoni
Baakman te Leiden, bei
den -Mr. schilder, ieder
met het tlaarbij lieiioo-
rende, volgens de g(>-
maakte bestekken is aan

werk was Samuel DaasDe opziener owr het
doid<. In het \'oorjaar 17S1 is met den bouw begonnen, den
1 ; 1-ebruari 17S ; 'werd het gebouw in,gewijd. Het heeft een
zuiwr \ierkant grondplan, waarvan de zijden ieder 42
\'oeten I Rijnlandsehe) larpg zijn, doch , ,aan de hoeken tot
ineerdn- cieraad rond,gewerkt, van gebakken steen, echter de
plinten wm "^oissentschen hardsteen en het middenfronr van
Breeni.mteeu .gemaakt, hebliende twee verdiepingen. Dit
middenfront, bestaande uit een jieristx-l van eaer colommen,
twee aan twee .gekopjield, naar de Ionische, alseene cwrlijkeen
noclitans deftige orde; wijl dezelve door de uitvinders, de
wi ize ( ,rieken, 'gevormd is naar dc> jiroportie van eene jonge
maa"'d Wat orde kan er .gevoe,gehjkerde zuiverheid, waaimede
,vne' (,em.'enebest of Burgerstaat moet worden bestuurd
aantoonen dan die, welker jiroportie genomen is naar t beeld
van e,n maagd, welke om te behagen geen oj,schik ol vei ge
zochte ver.iernpgen noodig heeft". Deze woorden, ontleend aan
<le ojieningsredc. , toone.i dnidehjk clestemmingkun.t dn-r dagen wi-rkteeii diein den Lodewijk M I-tijd zoo t\-
pi.<-h haar uiting vond. Ook allegoribn pastmi ■'7''"^
Do- immtoean ook. vonden zi] m dit ,gebouw haai plaats. Di
tx nuian x a'n het froiitesjiice welke het midden ront bekroonzin wi, ermede gevuld. Het geheel, van hout, olschooi
marmer" bedoeld, is vol,geus ontwerp van ( Y,,' 'VePi, da,gen beroemden
AniDerdam; Antl.oni Zieseins. \\ ' 1 'X , p W ^
wmen vin de Banne, steunende oj) tuee biimUB, xiul i .e,;] s,Heeel. Slang en Weegschaal f wl-
heid, \-.;orzicht.gheHl eii h n wonlen

]• ,1 \-oi ..(■rechtsoefeningeii 1110- t( n wonun

I" '" l'l e-l'"!"'" . " 7' ' P-,,,.,. ,lat ,1,. C.H'drnai <1.T WVr-
i  ,, l. n "Krrld,.,.. \ r,jl-.lan C.a-zrn, ZMouvl al> .lil. i „.k.T.I.-r iKaviiiinl

ivelitighedeii, nergen.- v-ni wiiz.e Re,genten en
kunnen worden, dan onder het ,n .mwigt imi aan te
voorzieneiide jYu iu'dlt ge'bollW onderzocht
wijz.n, dat Maateil en X' Pi I der \'rnheld teil tekeiidat
en geijkt worden; d. ' Mal eii Hoi i.,;ps heeft; de
m deezen Ban eene elge ell MIJ' H 7 1 liet
Maf van Mernirius. .Ie .Iri.-tan.l en riem ^ j V d' <In.ad-loer\ ari een schij), een sextant, een . imi i . ' ' deese Ban
boog en de Wereldkloot^ ter ' Yl' 's'pÏgMMniel ' 1'HH" ^
,gelijk om.gaiitsche Land m ' ̂ 1 Xv,.er<-ld • een slin.ger van
Negotie en ZeeVaaid m de geheele \\ ( M O ' •

een k..ikenblad, waarmede 't Wapen is \-ersierd en de Zinne
beelden doorvlochten zijn, ter verzekering, dat het nakomen
van al het Zinnebeeldige de Regeering met lof en den Ban
met zegen bekroonen zal". SQ Irn oji het achtkanten koejieltje,
dat den hooldingang bekroont, x'inden we nog eenige toe
passelijke emblemen. De beschrijving ervan, welke in de ope
ningsrede door den schout en Secretaris \am den Ban, Simon
Jongewaard jr. , gehouden, werd gegex'en (de bovenaange
haalde beschrijvingen werden er ook aan ontleend) zegt erover;
,,eeu kopere x'ergulde Zon, ter aanduiding dat geen uitspraak
door den Rechter gedaan, althans behoort gedaan te worden,
tensij Hij de te beslis.sen zaak in haar volle daglicht beschouwd
im be grejien heelt, ja ook, tegelijk onbe.schroomd is, om zijn
handelingim aan 't zonnelicht, dat is, \'oor 't oog der gantsehe
W aereld bloot te leggen; twee kojiere vergulde kriiis-wijze
o\'er elkander x'erbonden bundels bijlen, zinspeelende oj) 't ge
bruik der Romeinen, dewelke dergi'lijke bundels en bijlen bezig-
d(>n bij 't oefenen wm Recht en bij de l-iaadsvergacleringen".
83 len slotte x'ermeldt de sjnnuk box'en de ingangsdeuren;

s \' \' M L \' I p !•: I) .\ K I-: H I C"
op\'s .\Tp\'K L.m;oR i)

(leheel in den geest van den stijl is het uiterlijk \-an het
gebouw; .sober, doch deftig, met zoo goed als geen wr-
sieringen. Aan den eenen zijgevel in eim blind raam boven
een zeer eenvoudig houten aankondigingshord is een nog
eenx'oudiger wit marmeren gedenksteen geplaatst, waarop
vermeld wordt, dat Simon Simonides jongewaard, de zoon

Aam den Schout, ojx deu 2()sten Maart 1781 de eerste
steenen xam 't fundament aan ieder der vier hoeken van dit
gebouw heeft gelegd. 83 l'itwendig is er in den loop der jaren

I) Ons ufrk ini nn/.e insiianning is hi-rin (gck-ycn), om ieder het zijne
te i'even.

Vi

I-olii C. SScenhcrKh. , i / r-/> t XtSCllOORNriiliNROEZEN IE Bh R.\MER V .IN I)E.\
S7-ï'A/"y 1A7S IN HET OUDE RECIEIHHE

te WE.STZ.l.lN.
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k:irakt''ri>"'''

Door

ck- fijnere

)(l/.ake

•eliaal van
(1()01 lOK. lakte

1  kv-

Icn ^'er-
niiteii

(Ic roede-

)( •-

weinig ̂'el-
tcctnur zeer vee . ^
m<)derniseenng WW - gla-nj'P^'^^ -;-;,,^ ^reoteie
rclKmtkar, Neidcei nP vc-rdeelmg dooi ■
dwenen lud weder ''''"'"''j'^^\l-teristiek terng-

KÏ'fiScn >auV;:k.nda l<e.,n

reeren te veel gedaan. ^ Waar <k> Dnrgerij ha. 'dan ook kunnen wolc (. jaljik'Uinsgeselu'nk aan • ■ •
bijdrage beschouwc e a s ^adc nksteen in de ''

re tann.t.e Zdn.<'an.vlden
fci,ild>a;,r, doch veel n,n l"'' '-jki;;;
behoeven te kosten, daai ei, .sincD lu t
gebouw werd opgericht, zoo weinig is
veranderd. Alleen in dc- ':y''^te o ' -
spronkelijk tot waag cai ijk
is een kluis voorliet 1 oldei bestm.i
ingebouwd. SI \'an de inwimdige in
richting van die ruimte, voor ck> wa.i.g
en ijk bestemd, is natuurlijk mets me '!
over en ook niets bekend. De oyei i.ge
ruimten zijn geheel intact gc )(\cn.
S3 f^eneden vinden wij de weeskaiiK r
en de .secretarie, thans de kamer \'an
den gemeente-secretaris. Het meest
opmerkingswaardige is de schouw nu t
haar fraai beeldhouwwerk op de boe
zem (zie de afb. o]i blz. 57). liizonclei
delicaat zijn de \'erschillenck- waiieiit jes
nitgcwoerd. IrN'enals al het andeie
beeldhouwwerk in het gebonw \'ertoo-
nen zij de meesterhand \'an den
beeldhouwer Ziesenis. Hen een\amdi,ge
eikenhouten traji voert uit de hal
naar een ruim bovenportaal, toe
gang gevende tot de groote zaal, de
eu'oegere rechtkamer en \'ergader-
jilaats der leden \-an de regeering der
lianne- en ambachtsheerlijkheid, thans
de gemeenteraadszaal, en naar een
kleinere kamer, nu de burgemeesters
kamer. S! I^ehalve enkele I.ode wijk
XVI meubelen, vertoont deze kamer
niets bizonders. De groote zaal geeft
bij het binnentreden een ge\-oel \-an
ernst en rust. Goed geproportioneerde
deuren en ramen verleenen aan de
geheel met hout betimmerde wanden
een fraaie ordonnantie. De \-akken
boven deuren en tusschen de ramen
en deuren zijn sober gexmld met fraai
gecomponeerde en meesterlijk uitge
voerde tropheeën. (zie de afb. bo\-en
op blz. 57). Dnze geeft een allegori-
sche voorstelling van den godsdienst.
y\ij zien hier vercenigd steenen tafe
len der Sinaïtische wet, het kruis
omslingerd door een slang, een antieke

evmeehé. de geopend boek emn het
een dos' dm ' een wijngaardrank
het nieuwe tes't"' "H'rbinding dus van het oude

bladen en „„nsende klo.kon. dPVlIr, S.;™;::;!.

Foto C. Stccnbcrf^h.

DH SCH()()RSTl-

en

en

lioezcm is een nis vven-in in n ir i-" r jxjul oeinnmerdi

van b.|^'

i-onit weer b't /'l" 1,1 ig

,-,rek: 'Iv tib'l"'"' ;;<'>-hoüdin,
1  l.i.irnan w' ' 'btei ai breukut kleur, wa.arin inde'

fciiw e

teit

)( ■

/ij 11 de
oiikeb

■Ideii
hik laar

1; • 1 irellg
11 1 r I li l

cl keiiln ii' 1 uej,
^cliildei-d. '1 Zal een daad van.

,c .tellen oni de zaal in',
jcii , te]-wijl dan

,,crsi)r'>niw iul<'''' .\]cn a< bt i r 1 m- tiji ^vandenwiin^nni. ^ ,.crnimr-V'l . ol ri'Hige kk-ur Kon wok
loiiilt kou woidi ii doel: siiiaakx-ol leiilatond,met,
..'cverfcl. Sd Hut ,,f,ic Mcr hoeken m elkaar gesling,sierlij-t . w> venaikt . niet zijn perklijstv

ki

i'i i/i ■ 1 1
antieke

in l ietCl met rozen enknna.ad)la<liui , teiwi , -
pronkt, is. 1 u. 1 __iueadooi' \'.inluenl door ilmi kmnt Zi
] ),. xdorlieide \ ooi .1

xergudm-in.mn

luiddeii

de
Wi ,ri lell

wen

 eeii gloote antieken
,  x-aii deii arel iiteet ('reutz, uiti

met

Anistenlam j. IlCrivt;
nit in deze versieriii

gehouden , ,siih rosa": wat da
'  xcrhaiideld moest in ieders hs
getrouwheid worden bewaard. ;

1 'x/it
t x jiisc
da

W'e-vt/aaii in dit gebouw et
li \-(Kirhei'ld \'an den stijl di

en. liid kan ook nog liogen opet.- - - • V > v\

ninler monument: een kaïrakteristii
I 'rotestantscli kerkgehouw, een cei
trale ])lallegrond vertoonende, n,r!
( ., ■11 ruim miildimgedeelte met vi,
ex-eiigroote arnieii. Uitwendig doetk

■h dus voor als een kriiiskerkmetdizie

jcxels. De gevel, gericht naar

(.emeeiitehuis, is win zeer bijzondei
waa.rde. I )idiwensx'olle plastiek (gespr
teil uit den siatieri]ken geest derLod
wi |k XI\' lieriode) waaruit demachtk
onilijning wordt gelioren, geeft denp
\ ( 1 ( ( 11 majt stueusidionding. Mijisge
tweede \dorheeld \ an zulk een gev,
hekend. \ ( rgeliikeii wij heinmetdie
win int ( lemeeiitelmis, dan iserer
h I rri|ke I wereeiikomst en ondersdid.
De o\ i reeiikoinst hestaat indeuitf;
lijklu id. welke heiden stijlen (Lod'
wi |k XI\' en X\ I) eigen was, k
ondersciieid in liet durven uiten di
le\'ens\'reug(le (Lod. XD ) tegenoV'
hel steeds aannemen \'an een plediti
uiterlijk in de Lodewijk X\ I periodt
\\ ie de arehiti'Ct en heeldhouiu
zijn geweest, die in de ikde eeuw di
kloeke hduwwei'k heliheii opgericllt.i
mij niet gehikt te ontdekken. 83
inwendige dankt zijn wijdschenindrii.
alleen aan de statige r'erhoudingf
1 )onwknndige \-ersieringen vindenir
er niet. Legen devierzwarel
\\elkede kilkejierspanteii van!

de jireekstoel. de burg
het d:r

torsen, zijn d, e e .^. .,. .0.. --

l-:.\ IX DR CROOI !-:
ZA AL r.-hV 11LT 01 DL RLLHLIH 'IS

TL irA.syz.i .i.v.

beid ctMt, I)c"hg VVl I ' '"7, <'■■■'" K"''cl,tiK
h'U.r linkerhand g™, Kcbimddnckt cn hoeft m
eikenbladen. 'en

Jfiden van deze nis z.i n dbV" gt ""P'pblats IkmI. Aan ,vee
pnindam, W<,nne.-wer Dt-n it ,
micht.sanu.nindiedagtnuibdi.:.,?; VV 2»"" nange-lieeibjkheid van Westziianen '» g''j'bjnne en amliaclit,glasroeden m de ramen heeft voeml -ni,, i' inhrengen ch^•nond zijn goed

■n

en rnvhiëd
op (Ie

meestershank en de Kerki raadsbanke
.gejilaatst. .Mleeii de preekstoel oiicL'
scheldt zieli dtKir rijkere heluindd®-
(Z.ie de afh. op hlz.5(j) De gedachte, IV
.ge/.aiighoek in x'erhinding niet de Db
tot het hooidniotief temaken.isplastisfi
'•■nui nitgexaivrd.Devoet depelikaa''dicmel z.,jn hart,hl,„ ,1 zij,, j,,nv,,„ , ,„.,1, i.„|e|H.,.|<lhnu««f

Inak V.,',, ,,, hVI7.k''''''r" 'bi'blb'lla,l,ls,h,.kaais,'nta^^^^^^
imm (bf hehh'en 'i ' i "'^''t een andereplaatsgeb'van 'de t('gc.nvvo<ërdïg;,'";;|:;,';' "n '
gotlhseh I 'ui it gestaan. Die (nu ere za' '■

" '"Vb""- -w -ld M.b,.tuschen toren en kerk
werd toendefiiinlccnng .

keil. I )it scliiin t mi x' " ' ^ ^ ^ «i m - mihk-i /orKm vu . i
want N'olgcns nifjinh.hti' !!!''' '' wij/e te zijn gvsc'tiet'
Voren hekend, dat er n ' ^^ us liet .il weken Vi.
<kigging men kiiken of '"'■viwt,,rten hestoiul. LlkD
ge leurde in den nacht \- i "".g oxcicind stond. I eiykit

""gvluk; dc toren sm.-;!' 1^4^ "L i .lanuari iM-J
'  ■ ■ biex-anoni

Wl

ö,ö -M. hoogi' (,( ,t lijseb,. toren ge
de nieii eeltige x\'erking in dentotot-
vertoonde /ich een scheur. BesloD'
^'■"1 <len toren te onder/oekiui en te ver

idige wij/e te ziin geschiet'
"^■vriex-ering was liet .il wekmtvaiit'

•n vft G . niDer I,S4J 011 i
"1 <'11 viel op het hui
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'''W;7. DER XR!) hERW KERK TE WEsTZA.-ïN
•'• I.V DE ZIJDE ['.J.V HET OEDE RECHTHUIS.

l-,n,L;cl Hi'nncman, dir mrt zijn xtouw i-n ^'ijf kin-
'  ziju knecht Jan Smak onder de piiinlioopnn werdren

de(l()lv^.^
kerk
ii

SI i)()uwkunstig \'alt het niet te betreuren, want
en toren \erdroe,u:en elkaar niet. Wel zou de kerk tot

ijr rerht konten door een kruistoreii, e'ooral daar zij liet
ehe ' landschap Itehet'rscht. J.\N üK arch. B. N. A.

DE GEHEIMZINNIGE DOOD
VAN Mr. SERLES

door \V. B. M. Ferguson.J1 AI M [ E is niet verwaander dan de meeste menschen ; maar
""k niet zoo'n ftek soort vent, die de eer welke hem recht-
'^latif^ toekomt, op een zilveren blaadje een ander aan-
^^iedt. Als hij succes heeft, \andt hij 't ook prettig dat

' it erkciid wordt. Sf In lu't huis \'an Series vond ik ( ar\',

"  'ri (p.,-, salon druk en autoritair stond te praten, terwijl.iunmi,, piiop zijn wandelstok tusschen Av lippen
1"''" ^ijd tot tijd toestemmend knikte. \\t' waren alleen in
"  Aertrck; en ("ar\' had er p'een bezwaar teken,in mijd te.ifen-
^^'""'Ifklieid ronduit te spreken. Ik eernam, dat hij juist
■Seiee(i j^,|. t,)etsen dia' waarlu'id \'an de ketuigen-
y a klaringen, die bij de lijkschouwin,g waiam afgeh'gd, tt'rwijl.Iminii,. jnist tijdig genoe,g was gekomen om een handje te
'' liti] had de rol van lèvans oj) zieh .genomen en was

kaïuertji' \an den butler gaan zitten, terwijl een van
'  s ]-cehercheurs <le traj) was afgekomen, zonder moeite

hoen bizonder zacht te loop)en. De dikke smvrnadooperhad
''""zeej- (], . \oetstappen \"ei"doofd (lat Jiinmie alleen door hec'l
Jh''.''rp t,. luisteren er in geslaagd was ze flauwtjes te hooreii.

'oen \-,,lgde dezelfde jiroef met betrekking tot de straatdeur
^^•larbij een man \'an de Centrale Kecherche \-alsche sleutels

y''""nikti -, terwijl Car\" en Pdunt, die in het kamertje van den
Mitler Zaten, bijna niets errain hoorden. SI 1 enslotte hadden
y kepri ,i„.. ,rd door het salonraam binnen te komen, maar

1  ̂ ^'as oj) niets uitgelooj)!'!!. Na herhaalde jjogingeii was ,ge-'  ""'''1, (lat \an hen drieisi alleen Jimmie er hoe dan ook in
"l'Oigde; en zelfs hij maakte genoeg kabaal om de z,(.vensla|)er.s
' ' '^^' 'kki -n. Miss (iregory had een dergelijke wiizc ^■an
'"""' 'nkonion moeteu hooreii, al had de bekwaamste inslui-
1" '' het gedaan. SI , .Zoodat ge ziet," zei Car\-, juist toen ik

'Ie k.ime!' kwam, , ,dat het gebeurd moet zijn door iemand die
Van binten kwam. De kerel moet wilsclie sleutels gvbniikt
hebben ( U door de straatdetu" zijn binnen gekomen". , ,Maai'

wat dunkt je dan \ an den man, die boxam zat," vroeg Jimmie.
, ,\\ arburton O, die is niet schuldig, "zei Carv, met grootmoe
dige beslistheid. ,,lk ben er \-an overtuigd, dat die er nicds mee
te maken heelt. Kijk, hij zoti maar tien minuten hebben
,gehad om de traj) af te komen, de misdaad te jdegen en weer
naar zijn kamer terug te gaan". ,,Maar meer tijd heeft de moor
denaar in ieder ge\'al niet gehad," zei Jimmie, met zijn wandel
stok spelend. ,,.\laar tien minuten. Dat is de langste tijd, dien
liet kan giHluurd hebben, onverschillig hoe je 't beschouwt."
,,Jawel ; maar Warburton is de schuldige niet," zei Cary met
verhe\'en zekerheid. ,,Hoe kon hij jirecies het moment afmikken,
da! ik we.ggin.g en weten, dat zijn oom in slaaji was gevallen".
..Dus hebt u \-a.st,gcst(-ld, dat Air. Series werkelijk slieji?" tael
ik hem in de rede. , ,\Ve hebben 't niet kunnen bewijzen,"
zei ( ary; , ,maar het li.gt \'oor de hand, dat hij geshijx-n moet
hebh.en . ,,Daar ben ik nog zoo heel zeker niet \'an," zei ] immie.
, ,.\ls (hc moordenaar hier in en uit kon sluijien, zonder dat hij
de aandacht trok \"an .Miss (iregory, kan hij dit ex'engoed ge
daan hebben zonder d it Mr. Series het bemerkte. .Aan,geno
men, dat Miss (uv.gory in .gedaeliten verdiejJt was, dan was
haar jiatroon dat evenzeer." Hij Sju-ak met beslistheid en zooals
steeds wanneer hij zich warm maakte voor iets, zonder lispelen.
SI , ,Fnfin, dat is ten slotte een zaak tam ondergeschikte be-
teekenis," zei cU" ( ommissaris. ,,Je zult moeten toege\'en, dat
de.geen, die de misdaad \'ol\'oerd heeft, een bizonder kna})]X'
kerel is — je zou kunnen zeggen een buitengewone jxn'soon-
lijkheid". ,,Jawel, aangenomen altijd, dat de menschen die
bij het ge\-al betrokken waren, de waarheid hebben gesjiroken,"
zei Jimmie. ,,lk ben er \-an o\'ertuigd, dat ze dit wel gedaan

C. Slci'nhrriih.
RREEKSroEL IX DE XEI). HERV. KERK
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