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

7) Uit het Hoogduitsch
DOOR Wilhelm Volz.Bijna had de dood ook ons parten gespeeld; een liar-

stende donderslag doet mij plotseling omzien — achter
mij bezwijkt een geweldige boom en hij valt met zijn ge-
heele takkenkroon op mijn dragers neer. Vol afschuw sluit

ik mijn oogen, en ik verbeeldde mij reeds het gejammer en de
doodskreten van de verongelukten te hooren; redding scheen
niet mogelijk. Maar als het kraken en breken ophoudt, blijft het
doodstil ■— er is niets gebeurd. Als katten zijn de koelies
den stam tegemoet gesprongen en hebben zoo hun leven gered;
slechts één kist was verbrijzeld. §3 Een anderen keer
had ik mijn kamp opgeslagen aan den oever van een liefelijk
meertje; wij zouden onze hutten op een kleine landtong op
bouwen, vanwaar ik een prachtig uitzicht had. De plaats
was reeds in gereedheid gebracht — maar een zwaar rotsblok
lag ons nog in den weg en liet zich niet verwijderen. Daarom
koos ik een honderd meter verder een andere plek uit, echter
niet zoo mooi als de eerste, 's Nachts werd ik wakker door
den doffen slag van een neerstortenden boom en toen ik
's morgens ging kijken, zag ik dat er een reusachtige stam juist
op dat hinderlijke rotsblok was neergevallen. Was dat rots
blok er niet geweest, dan zou ik een weinig roemrijken dood
gevonden hebben. . . .S3 Ik doorkruiste het oerwoud. Juist wilde
ik een tamelijk breed riviertje doorwaden, toen ik iets doorliet
water hoorde klotsen en daar komt met Hinken gang om de
bocht een vlot aangedreven, van bamboestengels gemaakt,
die zeer primitief met lianen aan elkander gebonden zijn;
daarop bevinden zich een halfnaakte vrouw, die stompzinnig
voor zich uit zit te staren, terwijl het donkere krulhaar haar
wanordelijk over de schouders hangt, twee mooie, naakte

1- r riL.iv; -inders dan een klein heup-meisjes en een . ,,;.^t(.k het x h.t stuurt. Welk
schortje draagt en me een " ̂  wereld !een phantastisch beeld uit (h «lu J ^ ^
Het vlot snelt hmgs mij ' j j ^ i,,'eft een blijvendenvolgende bocht ' „nwn ti|d l'le. f ik liet nasta-
indruk bij nuj achti'rgeiaten 't („.jeek dan ook wer-ren alsof het ^ ^ .,.j toch zoo vreemd en toover-
kehik een .sprookje, wiv.dilijK en d
achtig; ik had i'en blik ge.slagen in een
land; in den oertijd van ons eigen leden. 0< rm^riA
Rijiin wekte mij uit mijn mijmeringen: ,,dat zijn ,
zeide hij. Ik kende het bestaan van dit oenolkjc \\aar\an
nog een klein restje in d.- binnenlanden van /md-Sumatra
leeft, en het was mijn grootste wenscl, liet nader te leeren
kennen. Nu had ik ze gezien. Maar ime z.ou ik meei w.e-
ling met hen kunnen krijgen. Het z.ijn ineiiM iiin \ an het
oerwoud; zij doorkruisen de Rnnba en oveinaditeii daar,
waar de avond lun overvalt; eeinge takken, die zij als een
dakje naar elkaar toe buigen, xormen de hutten waar zi^j den
nacht in doorbrengen. De familie blijft bijeen ; ziFlen ziet men
groejien van meer familiirs te zaïneii; het z.(>(4\(n \ an voed
sel in het oerwoud \'ormt hun geheeli' bestaan. D-it had ik al
van de Maleische inboorlingen gi'hoord, die met een ontzettende
verachting oji dit ongelukkige \'olkje neeizien. Men ziet
hen slechts zelden; mincU-r nogdan tijgers en olilantin. Hoe zon
ik hen binnen mijn bereik kunnen krijgen.-' SI In gedachten
verzonken lieji ik langs het smalle oerwondjiad \eidei , dat
door het dichte bo.sch heenkronkelt. Slechts wanneei men als
ganzen achter elkaar loojit, kan men er door komen. Daar
werd mijn aandacht getrokken door dc- \-ersche mest van een
tajrir; slechts weinige nhnut(,'n geleden moest hier dus een tajiir
geloojien hebben; het sjioor was duidelijk te zien; maar \'an
het dier was niets te zien of te hooren; wel een kwartier lang
volgden wij het sjroor doch daarna \'erdween het in het bosch.
SI Zoowel de menschen als de dieren gebruiken de jiaden, die
door de Rimba loojien. Wie heeft ze aangelegd:' Schotsen
scheef leiden ze door de wildernis heen; telkens en telkens
vindt men jxiden in het oerwoud, waar toch maar zoo hoogst
zelden menschen geliruik van maken. Zells in het met oer
wouden begroeide hooggebergte, waar geen menschen zijn,
dat zoo oneindig ver van iedere nederzetting xcrwijderd is,
waar in verlooj) van vele jaren nauwelijks een enkele inboor
ling doordringt en wat misschien ('•(•mnaal het doel is
geweest van een ontdekkingsreiziger, ja, zelfs daar vindt
men overal paden; langs iedere bergkam loojrt een oerwoud
pad. Het zijn de z.g. wissels i), van (luizende jaren oud. On
telbare generaties van herten en wilde zwijnen, \-an tijgers
en olifanten hebben hierover geloopen en ook de mensch, die
als gast in het oerwoud komt, maakt \-an die jiaden geliruik.
Met ontelbare kronkels en omwegen slingeren zij door het
woud; zóó smal, dat men zich dikwijls aan de takken ophaalt
en maar juist zijn \-oeten naast elkander kan zetten. Als er
een boom over het pad heen is ge\-allen, buigt het zich
om dien boom heen, om e\'en e'erder weer op het oorsjironkelijk
pad uit te komen; alleen wanneer het een dunne stam is,
loopt het pad er over heen. Het aantal omgevallen boomen is
ontelbaai, zoodat ook de paden in ontelbare bocliten om hen
heen slingeren; ja, zulk een jiad is dikwijls niet anders dan
bochten en men moet dan ook uiterst \'oorz.ichtig te werk
gaan en zoig\'uldig de kaarten nazien, wil men in de goede
richting blijven gaan. Het is heel moeilijk loopen op zulk een
oei\\ oud-pad, telkens moet men .stilstaan omclat er zich
iedei oogenlilik kleine hindernissen \'oordoen. Hier i.s het
dichtgegioeid, daai ligt een jias n(.'('rgestort(- boom, waar de
weg overheen \oert, hier moet men zich door een chaos van
doode takken heen werken, daar ligt een diep modder
gat. Al loopt men nog zoo hard, inetn" dan twee drie kilo
meters kan men per uur niet afleggen. Daarenboven onder
vindt men nog iets zeer onaangenaams op die jxiden; het
weme t er van bloedzuigers, van een jiaar centimeters lengte.
Als de grond even dreunt door naderende r-oetstappen,
steken^cle bloedzuigers, die angrwvr de dikte van een luci
fer hebben, al overeind; met h un ziiigmondjes hangen zijaan de bladeren langs den weg, en liij de minste aanraking
'or ift" W- '"'' l'"'' omhoog tot zij de liuid hebbenbereikt. Wij voelen cwen can prik, dan zuigen zij zich vast, en
ze zuigen tc.t zij dik zijn oj^gezwollcn; dan lat.m zij zich
op den grond vallen, waar zij het ingenoinc-n xoiNlseUaan
verteren om bij het volgende levende wezen zich opnieuw vet

i) Paden, door dieren gemaakt.
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te mesten. Maar de plaats, waar zij gebeten liebben, bloedt
nog langen tijd na, en als men het kleine wondje niet heel
zorgvuldig behandelt, heeft men soms wekenlang last van den
kwaadaardigen beet. Door de vetergaatjes kruipt het onge
dierte onze schoenen binnen, het werkt zich onder onze been-
kappen heen; ja, het kruipt zelfs tot onze borst en hals om
hoog. Tijdens de rust ziet men de dragers, die bloote voeten
hebben, met hun messen de kwelgeesten van hun beenen af
schrappen en wraaklustig aan stukken snijden. En als ik mijn
beenstukken losmaakte om mij van het ellendige tuig te
bevrijden, speelden we het geliefkoosde hazardspelletje ,,even
of oneven", en er zaten er dikwijls wel een dozijn op. Als men
een sterke verbeelding heeft, kan men zich een voorstelling
maken van het leven van zulk een bloedzuiger en van al de
wezens van wier bloed hij leeft. Gode zij dank, dat wij inenschen
geen bloed-gemeenschap met de olifanten hebben; want de
olifanten-bloedzuiger is wel een voet lang en een duim dik. 03

ö3 Het leven in het oerwoud heeft een groote bekoring;
dag in, dag uit rondtrekken, in zich op nemen en ver
zamelen. lederen djig ergens anders het kamp opslaan,
soms ook eenige dagen achtereen op dezelfde plaats blijven,
een vrij nomadenleven, los van alle vormen en dwang, geheel
gewijd aan ons menschzijn, aan ons dierlijk menschzijn, maar
verlicht door een hooger doel n.1. om gade te slaan, om waar te
nemen, om te beleven. Hebben wc zoo niet het oude ideaal
van het gulden, nieuwe paradijs, dichter naar ons toe gehaald?
Ik kan doen en laten wat mij zelf goeddunkt; er staat niemand
boven me; ik handel vrij naar mijn eigen goedvinden. En toch,
ben ik wel vrij? Drukt mij niet de zorg voor mijn dagelijk.sch
voedsel ? Moeten Ripin en eenige koelies niet iedere week naar
oen der naastbij gelegen dorpen, om rijst en kippen en andere
voedingsmiddelen te halen; want het oerwoucl is al een zeer
zuinige gastheer; het levert ons niets en zou ons laten verhon
geren. Maar wat zou het ook kunnen geven? Vruchten? Er
zijn wel vruchtboomen in het oerwoud, ook met eetbare vruch
ten, maar hoe ze te vinden? De Doerian, de bekende maleische
stinkvrucht met de groote scherp-stckcligc ^'ruchten, die
zulk een ontzettenden reuk vcr.sprcidcn dat woorden 't niet
kunnen beschrijven, maar wier zachte, vleezige kern zoo zoet
cn aromatisch is dat zij de smaak van alle andere vruchten
van de gelieelc wereld verre overtreffen — het is een boom van
het oerwoud en tegen den tijd dat de vruchten rijp worden, lokt
hij de dierenwereld naar zich toe. Olifanten cn orang-oetangs, ja,
zelfs tijgers zijn op het lichtgele, roomachtige vruchtvleescii
verzot. Maar hoe zelden vindt men ze ! In den loop van vele
jaren heb ik slechts een enkele maal rijpe doerians gevonden.
Maar er zijn nog wel meer smakelijke vruchten in het oerwoud,
maar men vindt ze zelden, zeer zelden; 't meest wat men vindt
is ongenietbaar. Wortels dan misschien? S3 Een officier, dien
ik goed ken, was eens in Atjeh met een kleine patrouille inde
Kimba verdwaald, en gedurende zes dagen hebben zij hongerig
rondgezworven; hoe zij ook zochten, het oerwoud kon hen
geen voedsel verstrekken. Geheel uitgeput, ze konden zich
ternauwernood meer voortsleepen, bereikten ze ten laatste een
men.schelijke nederzetting; had het nog één of twee dagen
langer geduurd, zoo waren zij omgekomen. De soldaten, die
hij mee liad, waren allen inboorlingen, kinderen van het woud.
S3En de jacht? Het is alles zóó in elkaar- en dicht-gegroeid,
dat men slechts een paar pas in het bosch kan zien. Men
hoort zoo nu en dan wel eens een dier, maar heel, heel zelden
krijgt men het te zien. Eens hebben Dullah en ik een gehcele
week samen gejaagd 0111 vogels te \'crzamelen; een havik en
een koekoek was alles wat wc meebrachten. De vogelwereld
leeft in de zonnige boomtoppen; men ziet en hoort er weinig
van. S3 Zoo komt het, dat onze vrijheid maar zeer betrekkelijk
is. Hij, die zich in de Rimba bevindt, en door de Rimba heen
trekt, duikt weg in die onmetelijke zee van bladeren cn hij
gooit zijn vrijheid weg; hij hangt af van de macht van het
oerwoud, al is hij ook voorzien van de meest moderne wapens
en hulpmiddelen; hij neemt deel aan den algemecnen strijd en
kan alleen voor zijn instandhouding zorgen. Ihi is hij heer
en meester? S3 ,,Hebt u dien tijger van naciit gehoord, heer?"
vroeg Dullah mij eens op een morgen. ,,Hij moet vlak bij ge
weest zijn". Wij gingen zoeken en vonden zijn sjooor op het
pad, waaraan onze tenten lagen; op een meter afstands was
hij voor het licht van de lamp geschrokken cn omgekeerd. Is
de mensch heer en meester? S3 Ook de dieren zijn in den
onverbiddelijkcn strijd betrokken. De weelderige tropische
natuur heeft ze in overvloed doen gedijen evenals de planten,

die er tieren, zooals nergens anders ter wereld. Alles, alles teelt
voort en brengt zich zelf in het nauw en eigent zich lucht en
ruimte toe. Doch in dienzclfdcn hoorn des overvloeds die
dat alles heeft uitgestort, is ook de dood; en deze ligt midden
in het rijke leven. Ook de dieren bevinden zich in de macht
van de l^imba; de groote zoowel als de kleine. Er is een ont
zettend rijke fauna, in een onnoembare verscheidenheid, van
den reusachtigen olifant tot het nietige, nauwelijks zichtbare
insectje. Maar alles is in de geweldige bladerenzee verborgen;
uiterst zelden krijgt men een der grootere levende wezens te
zien — even soms en het is weer verdwenen. En de kleinere
dieren ziet men niet, als men niet heel goed oplet. Overdag
heerscht er rust en stilte; 's nachts echter ontwaakt het die
renleven — maar wat weet een mensch er eigenlijk van, hoe
het er des nachts in de donkere Rimba uitziet? Als hij zich
's nachts buiten de bescherming van zijn hut waagt, is hij vol
komen machteloos. Gij zijt heer en meester, gij duister
Oerwoud !

HOOFDSTUK IV.

V.VN Mexschen ex Tijgers.

S3 Vroeg in den morgen werd ik door een eigenaardig, weinig
muzikaal gezang, of zoo men wil, door een muzikaal gebrul
uit mijn slaap gewekt; het geluid werd uit verscheidene kelen
voortgebracht en scheen van r-rij dichtbij te komen. Een diepe
stem zette met een paar doffe, langgerekte klaagtonen het
concert in: hoe'oe'oc; hoe'oe'ue; hoe'oe'oe; hóoo; steeds lager
gaande; daar valt een andere stem in, hooger en bijna krij-
schend: hoe'-oe'it — hoe'oe'it, hoe'it — hoe'it — hoe'it-witt
witt witt; juichend vallen er nu eenige hooge stemmen in
met: hei-hei-hei hei hei, terwijl de doffe basstem steeds aan
houdt. Het gillen cn brullen zwelt tot een geweldig fortissimo
aan. Eangzamcrhand beginnen nu de hoogste en hooge
tonen weg te sterven; alleen de bas laat nog steeds, doch aldoor
langzamer en doffer, zijn hoe'oe'oe-hoe'oe'oe-hoe'oe-ho-ho
hooren; zoo sterft het concert uit, om na een korte pauze
weer te beginnen. En zoo gaat het een kwartier, een half
uur lang, op de zelfde wijze door. Dan eens klinkt't van veraf,
dan weer van dichtbij, 't Is de morgenzang \'an de siimangs.
Andere families zingen in de \-erte, en eigenaardig is het om te
hooren, hoe, e\'enals bij het baltsen der korhanen, de geheele
luciit zacht en gedempt meetrilt en meegalmt. 't fs een af-
.schuwelijk geluid, dit klagende geluid; men zou nooit denken,
dat het mensch-apen zijn, die het \'oortbrengen. Een kennis
\am me vertelde mij eens, dat hij, toen hij als nieuweling \-oor
den eei'sten keer op klaarlichten dag door het oerwoud reed in
West-Sumatra, r'oor het eerst \'an zijn le\'cn dat doffe gebrul
had gehoord; hij had zich alles behahc op zijn gemak ger'oekl
want hij dacht, dat het van groote roofdieren kwam, die \-lak
bij hem waren. Hij was van zijn paard gesprongen en het bij
den teugel nemend, was hij, met geladen revolver, te voet
\X'rdcr gegaan. S3 't Scheen dat de apen dicht bij ons waren:
ik nam mijn buks en ging met Dullah, Ripin en eenige koelies
op weg, om hen op te zoeken. In de richting van waar het ge
luid kwam, baanden wij ons, met de grootste moeite, met onze
hakmessen een weg; alles is zoo ontzettend in elkaar gegroeid;
de ]\Ialeier die het gewend was, liep vooraan en wist de ergste
hindernissen te \ ermijden; maar al werkten wij er ons zelf ook
nog zoo onverschillig doorlieen, zonder ons hakmes kwamen
wij geen pas verder. \'an steeds dichterbij klonk nu het gehuil;
maar toch was het nog heel wat verder, dan ik eerst gedacht
had. Eindelijk toch klinkt het van vlaklrij, hoog uit de lucht.
Aandachtig turen wij naar de woudreuzen om ons heen. 't Is
nu doodstil. Wij wachten. Na gcruimcn tijd worden er een
paar gedempte tonen uitgestooten, maar 't geluid gaat verder
weg; voorzichtig volgen we de siamangs, die zich langzaam
schijnen te verwijderen. Een eigenaardig klokkend geluid,
dat wij van tijd tot tijd te hooren krijgen, geeft ons de rich
ting aan; telkens weer moeten we wachten en luisteren. Het
zweet gutst me van het voorhoofd; doornat plakken mijn
kleêrcn tegen mij aan.'t Is zwoel en het ruikt er naar rottende
blaren cn modder; geen blaadje beweegt zich; er iiangt een
vochtige, broeierige hitte in de donkere Rimba. 't Is of lang
zamerhand alle veerkracht uit je weg vloeit. Daar klinken
eindelijk een ])aar doffe roejitonen; twee, drie hooge stemmen
vallen nu gillend en jubelend in en weldra is het concert weer
in vollen gang; 't moet nu vlak bij zijn. Voorzichtig zoeken
wij verder; we komen steeds dichterbij - - maar plotseling
breekt 't weer af. Doodsche stilte.

[Wordt vervolgd).
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PAIU/SCH WERK (rjy^—yQj DE APOCALYPSE (KATHEDRAAL IMA' ARAHCRS).

WANDTAPIJTEN DER GOTHIEK IN FRANKRIJK
EN VLAANDEREN.De oorsprong der tapijtnijverheid ligt in het voorzien

in de behoefte aan beschutting; zoo vindt men nog
heden bij primitieve volkeren geweven stoffen,
die als tentwanden, of meer algemeen, als bescherming

tegen hitte of koude dienen, en, bij uitbreiding, dienstig zijn
om kale muilen eener woning of een kouden vloer een behaag
lijker aanschijn te geven. SI Naast de na-te-komen nuttig-
heidseischen, kwam de vraag naar versiering te staan. De wijze
waarop zulks tot oplossing werd gebracht, was van plaats en
tijd afhankelijk, en de daardoor aanwezige verschillen maken
het mogelijk de Fransch-Vlaamsche wandtapijten uit het
tijdperk der gothiek in te deelen, eene indeeling, die zeer ver
gemakkelijkt wordt door den steun van historische gegevens,
maar waarop het hier niet de plaats is diep in te gaan. SI Onder
de oud.ste overgebleven gobelins noemen wij een serie, die
de apocalypse illustreert en deel uitmaakt van de schat
kamer der kathedraal van Angers. De historische bijzonder
heden, hierover bekend, zijn zoo typeerend voor ontstaan en
waardeering dier kunstwerken, dat een kleine historische
uitweiding volkomen gerechtvaardigd is. SI In de XIVc en
XVe eeuw treffen wij als opdrachtgevers en bezitters van
zulke tapijten de leden van het Koninklijke huis, de lands-
grooten en den adel aan. De ,,apocalypse" nu werd tus-
schen de jaren 1375 en 'yq uitgevoerd op bestelling van
Lodewijk van Anjou, den kunstminnenden broeder van
Koning Karei V van Frankrijk. Uit rekeningen is bekend,
dat Jean de Bruges, hofschilder van Karei V, de kartons
ervoor vervaardigde, waarnaar in de ateliers van Nicolas
Bataille te Parijs, deze stukken tot stand kwamen. De zooeven
genoemde Jean is ons bekend o.a. uit een in 1371 door Johan
Vaudetar den Koning aangeboden Ihjbel, welke zich bevindt
in 't Museum Westreenen in den Haag. Misschien ook was
van zijn hand een ander miniatuur, dat in een inventaris
van de bibliotheek van Karei V (1373) wordt vermeld als:
,,rapocalipse, en francais toute figurée et ystorice en prose",
waarnaast bij 's konings dood (1380) een aanteekening werd
gevoegd: Le Roy l'a Iraillée a Mons. d'Anjou, ])our faire
faire .son beau tappis. Hieruit blijkt, hoe het miniatuur
ten voorbeeld gediend heeft voor deze groote wandbeklee-
dingen, die naast haar verwantschaj) met de miniatuur
schilderkunst Ihj veranderde afmeting toch le\-endig van

uitdrukking zijn en decoratief wt'rken. De . .ajxicalypse"
kwam in 1480 aan de Kathedraal \uin .An.gers, die heden nog
b() van de C)0 tafereelen bezit: het zou eoor luU heden ondenk
baar zijn, dat de kanunniken zich \'an ztilk een schat zouden
willen ontdoen. . . . en toch, in het jaar 17N2 werd zij te
koop aangeboden, maar de smaak \-an het judiliek was op
dat tijdstip niet op gothiek gericht. Zij belandrhUn een andere
kerk, en keerde in i8ob gedeeltelijk in de Kathedraal terug,
want het bisscluippelijk j-jahas bleel fragmenten herbergen,
al was het in hoedanigheid van looja-rs en \'an bekleedsels
der boxen in den paardenstal. Eerst sedert het midden dei-
vorige eeuw zijn zaj in eere hersteld. SI Op de bovenstaande af
beelding zien wij Johannes \-oor i-en soort nis staan, met
het boek in de rechterband, terwijl dcdinkerhand het peinzend-
beschouwende hoofd ondersteunt: naast hem is het vi.sioen
voorgesteld der duizende ruiters in \-urige harnassen, gezeten
op paaiden met leeuwekojrj-ien, die \uur en rook sijuwen,
waardoor een derde der menschheid wordt gedood Hiinnestaav-
tenzijn als .slangen en hebbim koppen. Zes ruiters znn voldoende
om dit gegeven uit te beelden ; een boomstam met een dertig
tal bladeren verplaatst het gebeuren in <le xiip natuur:
de achter^-onc hier is effen, soms bezaaid imd letters of
bloemen. SI Uit de Atrc-rhtsi-he atelic-rs is werk over dat ver
want IS aan de serie der ..\pocal>-,rse. W„ k,,nnen uit het vroe
ger er op prijkend oirschnft:

Ces draps furent faiets et acheves
En Al-ras par Pierrot Id-rn' .

en het \-erdere:

Veiiillez a Dien toiis S(-eints iinm-
1 our 1 ame de Toussaint Pri,.,-

den maker en weten wie de schenL-,.,- . . 1 , • 1 ^
deze laatste, kanunnik uit Doornih / ■ '"'^''H'lien. datvervaardigen, waaruit de ni.:; ^ V'
maken valt, dat (hv.e nijv-erheul zi ir .
voldoende had ontwikkeld Id.n ui l "J . ' '' "ik nog metstuk (afb. op biz. 77) Keidt on;een b':ii,king van de jacht: een edelvrouw is èj ' ''''V
ten,waar konijntjes dartel r(.ndsi,rinw n ■ zi,
schoende linkerhand een \-alkie iei'w-,,i' , "P'le.gehand-"'Vh ■ tuwijl de rechterhand op het
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Fm . 'liiar opsprinKPud Imndjc rciif^cert.
li'-i— 'n'*"' süuindi' op /.ijn |^'('si)rcido booncn, srbiinl• '11 in idlcn ornst /okoro f^cvoclcns te N'crtolkcii. Ikronkcligo
'oonist.inimcn dragon do kruinon \'an lioonion, wolko Ix'staan
UI oonigo uilgotando Ijladoron; daararlitor is iols \ain oon
u ij <ond landsciiap gogo\-on. SI In hot twoodo of dorde godoolto
^^ln de XVo oonw treedt Doornik moor op don \-oorgrond,
om egen liet midden dier eeuw een wereldnaam te \'erwor\'en ;
lad vroeger Atrecbt (Arras) den Italianen in den naam ,,araz-
y-o hot Iregrip dezer soort tapijten vertolkt, nu laten h'ransche,
Itahaansche en \'Iaamscho steden (Middelburg hn 1495)
zuh te Doornik voorlichten in zake he.t inriciiten \'an werk
plaatsen. Deze bloei kan ons niet \'erwonderon, wanneer
uij bedenken, dat de aanwezigbeid van kunstenaars als
Ivobeit ( ampin en zijn leerlingen jacques Daret en Rogier
N an der Weijden in Doornik, niet zonder invloed moet
geweest zijn op hun medeburgers. S! De vraag naar geweven
schilderijen van de zijde van een kunstminnend en jrracht-
lievend vorstenhuis was niet met een enkel gobelin te bevre
digen. I'u' zijn nog rekeningen bewaard gebleven, waaruit ons
bekend is hoe b.v. Philips de Goede, hertog van I^ourgondië,
ten jare 1462 aan Pasquier (ïrenier drie wancltapijten betaalde,
die de geschiedenis des zwaanridders afbeeldden, een serie,
die de Hertog ten geschenke gaf aan den Kardinaal van
Atrecht. In het jaar 1461 wordt een .serie betaald, waarin
het Lijden van Christus is voorgesteld, terwijl de Hertog
in 1459 aan vorengenoemden Pasquier Grenier ,,cinq mille
écus d'or" uit liet keeren ,,par une chambre de tajiisserie
de l'histoire d'allexandre", bestaande uit ,,si.\ jianneau.x
de murailles". Deze opgaaf — om maai' een enkel voorbei4d
te noemen — ■ toont \'oldoende de ver.scheidenheid der dooi

den vorst verlangde onderwerpen. Onder de tol ons gekomen
stukken zijn er dan ook, die \'oorstellingen uit het Nieuwe
Testament geven, als ook uit het leven \-an Heiligen, of van
vorsten als Alexander den Groote, en
koning Clovis; andere weer illustrceren het
dagelijksch leven van den dorper en \'an
den hoN'eling: onder de laatste behooren di'
voorstellingen van de lange en \-alken-
jachten, jachten op beeren en everzwijnen,
wilde zwanen en eenden ; ook dames zijn
van de Jiartij, wat wel eens de oplettend
heid der ja,geilde heeren schijnt al' te
leiden. Al deze \-oorstellingi'n worden ge
kenmerkt door nauwkeuriger zien; er
bestaat een verlangen de onderwerpen zoo
natuurgetrouw mogelijk te gei-eii ; dit geldt
voor het loof der boomen, voor bloemen,

voor kleederdrachten. N'oor het overigi-
spreekt de middeleeuwsche gi-est nog krach
tig; hieruit ontstaat een karakter, dat de
type van eigen volk toepast oji de reeds
gdiefde onclerwerpen uil de oudluhd, wier
helden dan ook de Pxnirgondische wapen
rusting en hofkleedij der X\'e eeuw dra
gen. Opmerkelijk is \'erder nog, dat gewe-
\-en schilderijen een gevuldheid met per
sonen en zaken vertoonen, een schroom
voor leegte, die bij het drietal .genoemde

O]) blarlz. Xo
\-erde(4d; de

\'( lorstelling;

dacht zijn de wandtapijten, welke de Fransehen met den n.i.un
,,\'erdures" aanduiden om de talrijke .gewassen, die er op
\-oorkonien; de achtergrond is geheel liedekt met natuia
listisch weergegeven planten; daartusscheii bewegen zii li
dieren \-an een labelacbtig \oorkomen ; de/.e sofirt wand
l)(d<leeding is zoozeer gezocht geweest, dat een bi-jiaalde
jilaats \'oor het ontstaan niet is aan ti- ge\en. N'oorzoover
de iKM'komst \an sommige stukken is na te gaan en de aan
wijzingen, flie de wa]iens der bestellers of bezitti-rs, er op
aangebracht, ons verschafhm, kan men als centrum, waar
flit type het meest gemaakt werd, de oexers van fle l.oire
aannemen. SI Mede uit de Touraine herkomstig heeten de
tafereelen uit de Lijdensgeschiedenis, thans in de Kathedraal
\'an Angers. Deze zijn met liaar \'ele figuren, mede aan de
Doorniksche verwant. De com|iositie \an de
weergegeven voorstelling is in de hoogte
Christus vormt tweemaal het centrum der

link.sch boven, waar Hij tirsschen soldaten voor den grijzen
Annas wordt geleid, terv\'ijl de heele iHMiedenhelit wordt
gevuld door eenige in gesprek zijnde toeschouwers; dezi'
groep wordt ter rechter zijde gesloten tloor den Christus,
die met neergeslagen oogen en o\-er elkaar gelegde handen,
gelaten het verhoor door den hoogepriester Kaïphas onder
gaat. Eenvoudige architectuur \-ult de geheele rechter
Irovenhelft, terwijl achter de linkergroeji een kijk op de stad
wordt opengelaten. S] Fien goede twintig jan-n jonger is eene
met het jaartal 1300 gi'dateerde serie, waarin het lex'cn der
H. Maagd wordt \'oorgestehl. kir is heel wat tijd \erloopen
eer dit werk \'oltooid werd, want ten jare 1474 schijnt Jean
Rolin, zoon \'an den beroemden Kanselier win Philiiis den
Goede, aan den .schilder Pierre Sjiicre te 1 )ijon reeds opdracht
gegeven te hebben, een ojidracht, die na het x'ertrek \an
Kardinaal Jean Rolin uit Deaune, door zijn opvolger schijnt
overgenomen te zijn. Hij de tenuit\'oerle,gging wenlen eeih.gi'

schilders op hun jraneelen of doeken niet
wordt aangetroffen. Het schijnt haast,of een
achtergrond met een doorkijk op een wijd
en diep land.schap den vijftiende-eeuwer
in strijd geleken heeft met het afdekkend
karakter van een gobelin. SI Wij kunnen
hiermee alscheid nemen c'un de juodukten
der Doorniksche nijverheid, daar zonder
de voor vergelijking noodige reiiroducties
een c'erder besjireken oc'cibodig ma.g hee
ten Enkele stukken zijn echter cain een
zoo verschillend type, dat wij hier nog
even o]3 willen wijzen. Het zijn fi.igmenten,
wier conqiositie niet oj) jjaneel of minia
tuur terug,gaat, maar die direct als wand-
verdeeling " zijn, oiigevat: op verticale
banen van ver.scliilleiide kleur, bezaaid
met plantenslingers, zijn gestalten van man
nen en vrouwen, op afwisselench- boogte
\-oorgesteld ; in de breedte wordt de eonipo-
sitie niet afgesloten. SI In dezen geest ge-

ii
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wijzigingen cn het jaartal 1500 op een der stukken aangebracht.
De compositie van het op blz. 79 weergegeven fragment, herin
nert in 't geheel niet aan de vullende drukte op de hiervoor ge
noemde afbeelding. Hier een heldere, eenvoudige compo
sitie: Maria in een breeden, om haar uitplooienden mantel,
waarover het golvend-glanzende haar afhangt, is vooreen op
vlammend open vuur gezeten met het Jezuskindje op de linker
knie, haar rechterhand naar de hitte van het vuur geopend hou
dend; de H. Joseph, oud en daarom zich onhandig omdraaiend
naar een in den rechter bovenhoek zwevenden engel, staat
naast de Moeder-maagd. Een vloer met zwart-witte tegels,
een kale muur, onderbroken door een enkel raampje, het zijn
de factoren, noodig om de verheven innigheid van dit Heilig
Gezin te geven. ̂  In 't begin der XVIe eeuw wordt de
Fransche industrie overvleugeld door een jongere: de weef
stoelen van Brussel; beheersching van het technisch kunnen
heeft afwijkingen ten gevolge van de door Ikirijs, Atrecht en
Doornik gevolgde
uitdrukkingswijze.
Wij willen besluiten
met het weergeven
van een stuk uit een

Brusselsch atelier,
dat^ ons aan werk
van den grooten van
der Weijden herin
nert; het prijkte op
de eerste gobelinten
toonstelling teWee-
nen (1920) waardoor
het laat-gothische
karakter naast de

exemplaren der Re
naissance en Barok

te sterker sprak. SI
Wij hebben beknopt
heid betracht en wil

len met de mededee-

ling eindigen, dat de
in dit nummer ge
plaatste clichés ont
leend zijn aan: Dr.
Betty Kurth, Goti
sche Bildteppiche
aus Frankreich u.

h'landern, München
1923; naar de af-
beeldingen van dat
werkje verwijzen wij
hen, die er meer van
willen weten. N. S.

portier vragen. Waar is die vent Ah ! daai ̂ taat
zijn loge. Zou hij naar hem toegaan.^ Nee met doen - J ,
eigen H. B. S. tijd herinnerde hij zich, welk ^
zoo'n portier kon zijn, als hij wist, dat hij een tera f
Maar direct kort houden. SI „Portier !" ,
Daar had je het al. Blijft de pummel staan, J
hij maar moet schreeuwen. (Onwillekeurig c ac JOnwillekeurig

zijn diensttijd. Daar zouden ze zoo n ktncl ,,zijn kionnne jxio
ten wel rechtgetrokken hebben". ,,Küni een.s^ eren 11e

Net een kerel
van vi''-

om twee kinderen en een iets te groot salaris te hebben en nu
■  nl van hem is. „In t r-ervolg heb

LljHl VVCl ICG/llLgCLl

SlDaai" was hij. Een man van tegen de deitig.

te denken

BRUSSELSCH WERK (BEGl

CHRISTUS

N

DE EERSTE

LES.Kalm stapte
van Breeu

wen het rui

me school

plein over. Zijn stap
was vast, regelmatig sloeg zijn stok op den grond met korten
metalen tik. Inwendig voelde hij zich niet zoo rustig, wist
hij zich middelpunt van belangstelling van die groepjes leer
lingen, die over het plein verspreid stonden. ,,De nieuwe
voor Natuurkunde". ... SI Hier en daar werd gegroet als hij
voorbij ging. Beleefd groette hij terug. Zouden ze wel voor
schuchterheid houden,alle leeraren groetten beleefd in het begin.
Later, als ze er langer waren, werd het een ,,bonjour" of een
luie tik aan den hoed. Dat zou hij niet doen, hij had zich
reeds jong tot gewoonte gemaakt zijn minderen even beleefd
terug te groeten. Hij moest altijd denken aan dien Amerikaan-
schen President, die niet onbeleefder wilde zijn dan de neger,
die hem groette en daarom den man teruggroette. SI Daar
kwam hij langs een paar oudere jongens. Groeten ze?
Neen. Hij keek ze even terloops aan en zag aarzeling in hun
houding komen. Maar ze hielden zicli hranic-achtig en
liepen gewild-inge.spannen pratend verder. Nu, voor zijn
part! Hij zou ze later wel. SI Daar was de deur. Ziezoo, binnen.
Toch prettiger. Zou de Directeur er al zijn? Fvcn aan den

, dat de school . - - ...
ik graag, dat je naar mij toe komt als ik je roep, conciërge.
Is de Directeur al op zijn kamer?" „De Directeur is
juist gekomen. Mijnheer." Fven kort werd het teiugge
zegd. Aan dat appeltje zou hij nog langer te schillen hebben,
dat voelde hij wel. „Goed, dank je".; SQ Hij keerde ziedi om,

ging naar de Dnec-
kmrskainer, klopte
en trad binnen. SI
,,Zoo Mijnheer van
Breeuwen, bent u

daar. Komt u zich
in den leeuwenkuil
wagen? Nu, het zal
wel gaan, denk ik.
De klassen zijn niet
(ingemakkelij k, over
het algemeen, ja,
toen ik hier pas
kwam. was het een
naize-bende. Ze de

den compleet wat ze
v\'ilden. Maar daar

ludi ik een eind aan

gemaakt. Fen liel-
hamel eraf getrapt,
ja. Mijnheer, r'oor
goed! Daar is wat
ox'er te doen geweest
in de stad ! Maar ik

heb \'oet liij stuk ge
houden. hij is ten
minste nog niet terug
zoox'er ik weet. Toen

was het gauw uit. In
de eerste maanden

regende liet straffen.
Maar of ze gauw
het klapjren \-an de
zweeji kenden ! Als
n  last heeft - U
gooit ze er gerust
uit, hoor! Dan peper
ik het ze nog wel
eens extra in". ,,lk
hooji niet, dat het
noodig zal zijn. Mijn
beer \ e 1" s c h e u re.
Maar mocht het

noodzakelijk blijken,dan houd ik nnj voor bw ruggesteun aanbe\-olen" Li
met zachtheid kan je ook wel wat bereiken Alaar zé
moeten eerst weten, dat je ze aandurft, als het' noodig és
Maar de bel zal wel zoo gaan". SI Zoo, dat zou nu zijn
lokaal zijn. Het zie er och wel gezellig uit, met die groo' e
ramen. Daarnaast het laboratorium en zijn werkkainertje
Die Baas met zijn herrie. Net of hij met wist, hoe de xork in
den steel zat ! Op z.jn visites bij zijn colk-ga's had hu te keis
a zoo iets vaags gehoord, totdat In,, door net te diwn Un
alles wist, er achter was gekomen, hoe de vroc.gere 1 m- ten
door een persoonlijken twist met den Wet bon h fV
scmnakl was. Werd e™ leerling ernsiVg fb'
de ouders maar naar den Wethouder tc gaan en Vl ^
verminderd of kwijtgescholden. (Lam wamder [ f 1
zenuwziek geworden was ! NTi en toen u-, ■ 1geneeK. En nn \V.rsehenre;i,kk',!n in.?,"''3 ''' ' "'Kemakkelijfc
den met den Wethouder s;unen zeilt ' vnen-
,,om de smeer". Maar hij zat er'niaa', È"''
Middelbare Actes oji erna Direefï^ï';i.";;:^

^^uispiaats. ]:,n dan zoo

 XVIDE EEUW). DOOP VAN
(WEEN EN).
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hem: ,,Ik geloof wel, dat het zal gaan",
vvie was er pas gedoctoreerd in de Wis- en Natuurkunde,

?! ^ „Jongelui, de Directeur zal jullie„ ̂ vm teld hebben, dat ik aangewezen ben, om de plaats
1. Drummer in te nemen. Mijn naam is van Breeuwen,"

1  1 hegonnen een paar meisjes te lachen — ,,jullie namen
V °Pë®schreven. Om verwarring te voorkomen verzoek< jullie allemaal precies zoo te gaan zitten als je vroeger zat".

„Waaiop zouden we anders moeten gaan zitten?" klonk het
je

oude
,  . V,.., v„„i LH. mop vanplaats verwisseld is, hoor, want dan zou ik ook eens moppig
tunnm worden". SI Ha, daar ging er een achter de meisjes

^ i'^ugdige snoeper. Enfin, geen slechte smaak, an-eis. Met een zachte hoon glimlachte hij tegen den vrouwen-
vriend. ,,Dus jij bent Randers, als je op die plaats hoort?
Ja. Goed . En nu moeten we eens spreken over het werk,
dat gedaan is en
wat voor ons te doen
blijft. Jullie zijn niet
zoover meer van het

Eindexamen af, dus
de tijd is kostbaar.
Maar jullie behoeven
niet ongerust te zijn,
je hebt de grootste
kluif gehad. Als ik
het wel heb, hebben
jullie uit het derde
deel alleen Licht en
Electriciteit nog niet
gehad, is het wel?
Goed. Dan zullen we
met Electriciteit be

ginnen. Ik heb jullie
drie uur in de week,
dat wordt dan voor-

loopig 2 uur nieuwe
theorie en i uur her

halen. Vraagstukken
geef ik voor de heele
week ineens op".
,,Hé,waarom nou,"
vroeg een van de
meisjes verontwaar
digd. ,,Dat deden
we vroeger nooit".
,,Dan zal je het moe
ten leeren, jonge
dame. Voor jullie
maakt het geen ver
schil en voor mij is
het gemakkelijker
met nazien. Trou

wens, het bespaart
jullie schriftensjou
wen ook". &Ö Hm. Ze
vonden het erg ma
tig, dat kon hij wel
zien. ,,Voor de vol
gende keer zien jullie
zal. En nu zullen we

TOURAINE (1500) FRAGMENT U
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na tot zoover als ik vandaag komen
beginnen. Maar nog één ding.

Als ie iets niet begrijpt, doe me dan het plezier net zoo lang
trvragen tot het je duidelijk is". SI „Het gaat," dacht hij
bij zich zelf Hij voelde, dat hij aandacht had. Gek, dat je zoo
iets zoo voelen kunt. Als student al. op debating-clubs, was hij
een geliefd spreker geweest. Hij merkte altijd dadelijk wan
neer de aandacht van zijn gehoor afdwaalde en nam dan wat
anders of tapte er een mop tusschendoor. SI Hij had de ama
nuensis de instrumenten laten brengen en de eta-ste proefjes
gedaan De met kattenvel gewreven glazen staaf had plichts
getrouw de papiersnippers aangetrokken. Nu moesten de
twee aan draden naast elkaar opgehangen bolletjes geladen
worden Even wrijven, de zwarte aanraken met den toj^ van de

SJ Zien jullie wel, hierdoor laad ik hem positief . .
dan de witte'ook met denzelfden top aanraken.... „Nu is
stang.

het witte iiollctjo ook positiel gdaden. en kunnen jullie dui
delijk opmerken dat zij elkaar a s ooten Kijk maar naar den
schiinen stand van de draden. Allemaal gezien? Ja? Dan de

volgende proef. — Zooals ik reeds zei, is het ondereinde van
de staaf niet positief, maar negatief geladen. Laad ik nu beide
bolletjes, dus zoowel 't zwarte als 't witte negatief, dan ge
beurt het zelfde van daarnet: ze stooten elkaar af. Maar nu
laad ik een bolletje, bijvoorbeeld het zwarte positief en het
andere, dus het witte negatief. Zullen zij elkaar nu nog afstoo-
ten, denk jullie?" ,,Nee, aantrekken," klonk het overtuigd
uit de klas. ,,Juist. Kijk maar, zwart aangeraakt, die is nu
po.sitief, nu wit, — kijkjeens hoe ze op elkaar invliegen!"
83 In de klas kwam enthousiasme. Dat was leuk. ,,Alle
maal gezien en begrejxm?" SI Een vinger omhoog. „Wel
Randers, jongen, wat begrijp je niet? ,,Ik weet het niet, ik
snap er niks van". ,,Nu, zooveel is er toch niet aan te snap
pen. Heb je dat met het kattenvel begrepen? Nu, let dan eens
goed op, dan zal ik de rest nog eens uitleggen. SI Stapje voor
stapje ging van Breeuwen zijn betoog nog eens na, ploos alles
haarfijn uit. ,,Hebj je het nu begrejDen?" ,,Neen, Mijn
heer, ik snap er nog niets van". ,,Wat begrijp je dan niet ?"

,,Ik weet het niet,
heelemaal niet".

,,Dat begrijp ik nu
niet. Enfin, ik zal
het je nogeens uit
leggen". SI Nog dui
delijker drukte van
Breeuwen zich uit.

Een kind moest het

kunnen snappen, zoo
eenvoudig was het
nu. Een proef deed
hij nog eens over. SI
,,Heb je het nu
begrepen?" ,,Nee,
Mijnheer, nog niet.
Ik snaper niks van".
83 Daar stond je nu.
Nog eens uitleggen
gaat niet. Duidelij
ker kan het niet

meer. Dat zoo'n kaf

fer dat niet .snapt.
Dat is zeker moeilij
ker, dan achter mei.s-
jes zitten. Wacht
eens ! Zou die aap. .
de klas is ook zoo

onrustig Ran
ders, ik zal het nog
eenmaal probeeren.
Als je dit niet snajrt,
weet ik er ook geen
raad meer op. Let nu
goed op, ik zal het
voor je teekenen".
Hij gaat naar het
bord.Zorgvuldig tee
kent hij de koorden
en maakt de balle

tjes. Dat eene ballet j e
nog even wit maken
— nu het hoofd een

beetje scheef, — een lichtstraal — en de heele klas ziet hij in
't klein weerspiegeld in zijn lorgnet. En daar zit Randers, de
handen in triomf in de lucht, met een dikken spotlach op zijn
gezicht. De anderen hebben pret voor zes. De meisjes
schokken van ingehouden pret. 83 Met een sprong staat hij
ineens naast den jongen, die in elkaar krimpt \-an de schrik.
,,Randers," zegt hij kalm, ,,ik kan het je, geloof ik, op een
andere manier duidelijk maken. Kijk, dat meisje, waar jij
daarnet achter zat, is laten we eens zeggen, negatief geladen.
Jij was positief geladen. Nu hebben jullie allemaal gezien,
hoe dat elkaar aantrekt". 83 De klas wil gaan lachen. ..Stil
te!" sist van Breeuwen en geen een durft meer een kik te
geven. ,,We gaan door, Randers," zegt van Breeuwen rus
tig. ,,Nu heb je gezien, dat ik jou afstootte naar je plaats:
daaruit kan je afleiden, dat ik ook stia'k positief geladen ben.
Ifn ik wil je wel waarschuwen, dat ik zoo sterk geladen ben

je nog \-eel sterker kan afstooten, als ik 'dat wil. Be-
met

negeren!

•m

dat ik

grepen? !" 83 Rechtop staat van Breeuwen nu en wijst
een hand naar de deur. De lammelingen! ze zullen hem
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S3 Doodstil is het in de klas. Daar gaat de bei, maar niemand

sSrT Even wacht hij nog. „Jullie kimt gaan !" SI
sa Van Bi eeuwen wist, dat liij gewonnen had.

K. D. Bosch.

Doktersvisites in de eerste helft
der vorige eeuw.

^Aan het leeds in im. 5, biz. 51 genoemd tarief \-oor de (ienees-
7 1 Verloskundige diensten enopcratiën in de proi-incic'Zeeland (besluit van (,ed. Stat. van 12- icj Nov. 1841 No
wordencighet volgende ontleend. S! \'oor „eonsultatien aair<le
huizen der practiei" zon de helft der gew.nie visitc^s g t
worden; voor nachtvisites hel drievoud d.-r gewone, lasit .;
en vom- , geappomteerde visites" het anderhalfvond ■ bij Con-
sulatien tn.ssclu.n practici van dezelfde betrekking", zcm'voor
de oeiste consultatie het drievoud en voor de \-ojgende het
andeihali^voud der gewone visites betaald moeten worcU.n ■
voor visites op eenen bepaalden afstand buiten de kom dei'
gemecmte van de wcmn,,laats, het dubbele der gewone idsites
/omki ondc.ischeid van afstand; voor. vi.sites buiten ch'
woonplaats „pi.r qiiartier" en voor „bijzondere aclsisteiitichi"
j^er quar ier uur het anderhalfvond der gvwoiie x isites
^ Eenvoudige schriltehjke consnltatiën werden gelijkgesteld
met gewone msites, maar laior uit\-oerigeschriftelijke consulta-

XSCRSCHIRDRMS {K ATH K!) R A A I. IM.V A.\(,lRs,

tiën moest het driexoiid drr gewone \ isites b,u , ,l, l ,e rl
Kwamen in hetzelfde huisgezin dri(. ojA-ie,- 1,1,1 '

meer, 111 rekening worden gebracht B.nvu i , l T'
transportkosten (huur van njtuig ,,f p,,a,,i, ^ .p;,'
uur alslïinds iH'droc^cn irn hooo-sit. ^ Muaitici
waaromtrent bepaal,! was, 'ahn walum 0,25, en
tuig of paard meer dan ëën imis of hoeia. biun , '''E
van een kwartier uur of i 57^ ï'''" .'Elmid
wordt bezoeiit, voor liet riitiuV m en- ' ' ""''"''vi .gelegen,
worden, en dat de som liij het' tarmf iH-naalil' /'l'
.gezamenlijke lijders zal word,ai ouig,.s|a.,. „V li ''''
was het tari,.f nog ietwat lag,a- Naar ■ ■.■h,,,, 1 , "■'"""kvu
Uigezetianai toebehoord,ai kou ,-,a, V? 1' ,a 'Eassewaarde

v.„ v "i-',
neeskimdi.ge ('oinmisshai gei-esti.,,! l'''''"'^vh|k,. (
vi.site/o.bo, /o.5o„f/o ir, rekcana c "■ Kev, ,m.
als \oor e,ai consult visite; linha-s die ,1.,, '■\'eu-
kwaiiuai sprekiai iiioestiai ecaie ■■■eu,,,, aan huis

-n ziek,, in ,Vn Imi! ,ai als, r
ziek,, meer (1,. helft vaii visite |,ii..,'.v' V ' ' ^V" l-anOi-" kostte ,1,. g,.w„;;;, Ueim. st,..leuDe I-h.,.lnie,.ster of Chinirgain kr,.,...-'/,, , ' " V" "I' / <M".
een g,.wone \isite; de h,.,.lni,.,.steP i,.,', V v,„,r
./<>..;<) of /o.io. ui, , ,t, , t,.u platt,.11 lamle

Vlk. C. 14ake.
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De Statenzaal te Zwolle.
^ l)c Statenzaal te Zwolle is in
i< 97- 9(S gebouwd onder hoofdlei
ding van den Rijksbouwmeester T.
van Lokhorst, die zich blijkbaar sterk
hcett laten inspireeren door de wer
ken van I)r. Cuypers. In vijf blinde
spitsboogvensters, op onze afbeel
ding duidelijk te zien, zijn schilde-
1 ingen aangebracht, ontworpen door
Jan de Ouack, welke tafereelen uit
Ovenjsel's verleden voorstellen. SI
Links aanschouwt men I^ebuinus,
het Christendom in üverijsel predi
kende; daarnaast Kampen's vloot,
uitzeilende tot ondersteuning der
Hanze in den strijd tegen den koning
van Denemarken. Het derde raam
geeft een voorstelling van David van
Bourgondië, te Vollenhove aan Over-
ijsel zijn tweeden landbrief gevend
(1478). Op het vierde schilderstuk
wordt Ihomas a Kempis afgebeeld, zij n\, Navolging van Chris
tus ' voorlezend aan de religieusen van het Klooster te Windes-
heim (1440). De laatste schildering brengt het gevangen nemen
van Karei van Gelder door de Zwollenaren (in 1524) inbeeld.
Latere gebeurtenissen uit de geschiedenis van üverijsel zijn
klaarblijkelijk van te weinig belang geacht om ze op de
muren der Statenzaal te vereeuwigen. Of vreesde men, dm in
botsing te zullen komen met haar stijl en decoratieve aan
kleeding ?

HET GOUVERNEMENTSGEBOUW

TE 'S-HERTOGENBOSCH.IS het belangrijk van historische personen hun leven en
daden te kennen, zoo ook heeft het zijn waarde de geschie
denis te weten der oude gebouwen, te meer daar deze
gewoonlijk in verband staan met de plaatselijke geschie

denis. Het tegenwoordige Gouvernement.sgebouw te 's-Hi-r-
togenbosch, met zijn groot voorplein zoo rustig gelegen
langs de \'erwer3traat, en de daaracliter liggende- gelmuwen
der Provinciale Griffie en de Rijksarchieven in Noord-P>rabant,
bestrijken dezelfde oppervlakte als liet voormalige college
der flaters Jezuïeten, met welk college de geschiedenis \'an
dat gebouwencomplex aanvangt. De paters Jezuïeten
zijn zich in 1609 te 's-Hertogenbosch komen vestigen en
wel met eene bijzondere aanbeveling van de aartshertogen
Albertus en Isabella. Het Spaansche Hof zag de l)(-strijders
der Hervorming gaarne naar de hoofdstad der Aleiji-rij
gaan, want een afval der bevolking van Rome beteekende
ook een afval van Spanje. De beeldenstorm van 159(1 had reeds
voldoende aangetoond, dat veleBos.schenaren het oude geloof
den rug hadden toegekeerd en de aan\-al \-an Prins Maurits op
de stadin i(:)03, welkeechter mislukte, deed zien, dat deStaten-
Gcncraal Bralr'ant als wingewest wenscbteii te bezitten. Kon
dus het Katholieke geloof in de
Meijerij behouden worden, dan zou
ook de iKWolking van zelf wel aan
Spanje getrouw lilij ven, en het lag dus
op den weg der aartshei togen de
nederzetting der Jezuïeten te 's-Her-
togeubosch te bevorderen, die zeker
alles in het werk zouden stellen de
Hervorming te kecren en het Katho
licisme te doen Idoeien. Den i5en
September i6og gaven zij dan ook
aan de regeering van 's-Hertogen-
bosch liunne tevredenheid te kennen
over het beshiit tot oprichting van
het college en drongen aan 011 eene
spoedige uitvoering daarx'an. Zij
smiorden den <)en Octolier ibcu) di;
vier kwartier.schouteii der Meijeiij
aan met ■.s-Hertogenlio.seh voor de
stichting van het Jezuïeten-college
samen te werken, dat er komen
moest ter beN'ordenng N'an den
R. K. godsdienst en tot onderwijs

r:
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der jeugd in de Meijerij, en den 27 [Juli ifiio bekrach
tigden zij het besluit dier kwartierscliouten, dat de Meijerij
10.000 car. gld. zou geven ten bate \"an genoemd col
lege. i) SI Ook de bisschoppen Masius en Zoësius waren
den Jezuïeten zeer toegedaan en 's-Hertogenbosch zelf schonk
groote sommen geld voor den opbouw van college en
kerk, zooals uit de stadsrekeningen blijkt. S! De gebouwen,
welke de Jezuïeten betrokken, hadden toebehoord aan de
Bogarden, een mannenconveiit en aan de zusters van
St. Annenborch. In October ifiio openden zij daarin hun
college en de toelooj) van studenten was zoo groot, dat hun
aantal in 1(114 reeds 800 telde. De ingang tot liet college was
in de Waterstraat, ter hoogte waar nu de ingang der Provin
ciale Griffie is. Bene plattegrondteekening van 1(125
geeft een goed denkbeeld \-an de groote beteekenis, welke
liet collegi' voor 's Hertogeiiboseii en di' Meijerij moet gehad
hebben 2). In hunne kerk, die 2000 jiersonen kon bewhten,
\'errichtten de jiaters ojii-nbare diensten en zij hadden zelfs twi-e
jiaters, dii- in het Pransch jiredikten wior \u'eem<lelingen, die
de Ni'derlandsche taal niet \'erstonden 3). S3 Bij de inneming
(L'i" stad iloor Prins Pred(-rik Hendrik op 17 Seiit. i(i2i)
moesten de Jezuïi'ten met de andere mannelijke geestelijken
de stad verlaten. Deze ramji tegemoet ziende en vreezende
dat hunne onroen-nde goederen door de Stad zouden aange
slagen worden, hadden zij die op (> Sejitember \'an dat jaar
\'oor schepenen \'an 's-Hertogenliosch aan \"erschillende per
sonen overgedragi'U 4). 't Was echter te\'ergeefs ! De Staat
erkendi' den xi-rkooj) niet en eigende zich de gebouwen toe
•n het klooster werd nog in hetzelfde jaar der ()\-ergave \'an

de stad als Gmu'erneurswoning en garde-de-eorjis ingericht 5).
De gebouwen \'an het \-oornialige Jezuïetenklooster gingen
nu eene geheel andere bestemming krijgen. De gmu'erneur
der stad, belast met het opjierste militair gezag o\-er de \es-
ting 's I lertogeiibosch en bijbehooreiide lorten, zou daarin

□
1

'ERXE.MENT.SGEHorW TE S^HERTOCEXHOSCH.
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met zijn aanhang voortaan domineeren, totdat in 1795 de
Franschen ze in gebruik gingen nemen. ̂  Mannen, gesproten
uit voorname geslachten, treffen wij onder opvolgende gou
verneurs aan; wij zien onder dezen: Johan Welphard, graaf
van Brederode (1629); Louis van Nassau (1658); Henri Charles,
hertog de la Tremoulle, prins van Tarente (1665); Maurits,
graaf van Nassau (1683); Claude, graaf van Tserclaes Tilly
(1714); Reinhardt Vincent, graaf van Hompesch (1719);
Anthoin Gunter, hertog van Sleeswijk-Holstein (1733);
Lodewijk Ernst, hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel (1751),
bij gelegenheid van wiens zilveren feest als gouverneur de
stad fraaie penningen deed slaan, en Willem, landgraaf
van Hessen-Philipstall (1792), de laatste der 19 gouverneurs 6).
SI Tijdens de regeering van den hertog van Brunswijk,
in 1766, bracht Prins Willem V een bezoek aan 's-Hertogen-
bosch en nam zijn intrek bij den gouverneur in het oude
Jezuïeten-college. Het heeft wel den schijn of dit bezoek de
aanleiding is geweest tot het verbouwen van het door den
gouverneur bewoonde gedeel
te, want 'n kleine twee jaren
later is de Staat daartoe over
gegaan, en werd diens woning
overeenkomstig zijne waar
digheid ingericht. SI Bij de
inneming der stad in October
1794 door Pichegru moest,zoo
als reeds is gezegd,de regeeren-
de gouverneur zijn huis verla
ten, daar zijn ambt ophield te
bestaan. De Franschen maak

ten van het gebouw een hos
pitaal voor hunne soldaten en
gaven het den naam van:
Hóld des Victoires jrangaises.
SI Behalve het gebouw schijnt
de gouverneur weinig te heb
ben nagelaten, want uit de
correspondentie van de Fran
schen met het stedelijk be
stuur Idijkt, dat zij van alles
te kort kwamen. Zoo hadden

zij ook geen brandstoffen om
hunne zieken te verwarmen

en eischten daarom dat de

municipalen de wapenborden,
welke in de St. Janskerk
hingen, zouden doen afnemen
en overbrengen naar het hos
pitaal om ze daar als brand
hout te doen gebruiken, waar
aan echter geen gevolg werd
gegeven, aangezien die wa-
jienborden particulier eigen
dom waren 7). Hadden de
Fransche republikeinen zorg
voor hunne zieken, zij schij
nen weinig eerbied gehad te
hebben voor hunne dooden,
want uit een missive van de

Bossche municipaliteit aan
den Commandant der stad zien

wij, dat zij hunne lijken in de
Dieze wierpen, welke onder het gouvernementsgebouw
doorstroomt. SI In 1796 kreeg het gebouw weer cene andere
bestemming en werd het ingericht voor bureaux, eerst van
het bestuur van Bataafsch Brabant en later van het

Departement Brabant, tot het in 1810 betrokken werd
door den Fran.schen Prefect I""i"emin de Bcaumont, die het
als woonhuis en bureaux gebruiken ging; Keizer Napo
leon nam tijdens zijn bezoek aan de stad bij hem zijn intrek.
SlToen de Franschen in 1813 uit 's-Hcrtogenbosch verdreven
waren, verviel het gebouw weer aan den Staat der Neder
landen en spoedig zou daar de eerste Commissaris van Noord-
Brabant zetelen. Die eerste functionaris was Mr. Carl

Gerard Hultman, die op Maandag 19 September 1814 de
eerste leden der Staten van Brabant in de receptiezaal
van het gouvernementsgebouw be('"edigdc> en installeeichc
Op hem volgden als Gouverneurs van Noord-Brabant Mr.
B. ]. Holvoet; Jhr. Ewoud van Vredenburch; de procureur-

m
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der Fossc; de districts-commissaris in het Land van aes
Andreas Johan baron van den Bogaerde
heer van Hee.swijk en Dinther en de staatsraad Mi. Antonius
losephus Borrel, en ver\-oIgens de Commissarissen des Ko-
nings: Jhr. Mr. Paul Bosch van Drakenstein, ()pge\-ülgd door
den tegenwoordigen titularis Mr. Arthur baron \ an v oorst
tot Voorst 8). SI Het Gouvernementsgebouw, zooals wij het nu
nog kennen (afb. op blz. 81), is nog in denzelfden staat waarin
het in 1708 werd gebracht, en in zijn Lodewijk X\ 1 stijl
heeft het een deftig en waardig aanzien. Het gelijkt sterk
op het Paleis van H.M. de Koningin-Moeder te 's-(jraven-
hage, hetwelk echter op elke verdieping twee ramen minder
telt en geen dak-en ge\-eh-ersiering heeft. Een groot hek met
inrijiiüort sluit het daarN^oor liggende plein van de straat af.

H. J. M. Ebelino.

i) llr, .\. C. ]3ou(Iani, Inventaris der Oorkonden afkomstig van het
Jczuïetcn-collcgc te '.s-Hcrtogenbo; ch (z. p.) 1803, blz. 41, 4Z.

i) Uelineutio coHegii Silvaeducensis. Inventaris als voor.
3) I-. H. C. Sehutjen

denis van liet Bisdom 's-
bosch, St. Vlichiels-Ciestel i
dl. 111, 418 c. V,

4) Bondam, Inventaris a. v. blz.
5-I/.Ï5- ,.

3) Jhr. Mr. .\. !■ . (). v. ba.sse van
X'sselt. l)c voorname 1 luizen en
t.lebouwen van 's-i lertogenbijsch. (z.
j. en p.) dl. 11 z-o.

0) Stadsrekeningen van s l lei-
togenboseh op de genoemde jaren.

7) Kesohitiën van stadsregeering
1705. (lemeentc-Arehicl s-ller-
genbosch -V. lüS/o

5) Sasse van Ysselt, X'oorname
Huizen, dl. 11 blz. z.v'a".

Clesehie-
s-llertogen-
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DeKali Poetih (witte
rivier) op het Idjen

plateau.
N  de
wangi1

afdeeling Itanjoe-
(Ier residentie Be-

 HET I DJ EX-PLATEAU.
GEZICHT OP DEN WATEIIVAL BIJ BELAWAN.

soeki (()ost-Ja\ a) ligt een
t'ulkanisch gebergte, be

staande uit een aantal werk
zame en uitgedoofde x'ulkanen
en verbindingsruggen, waar-
tam de werkzame vulkaan-
tojipen Merajii {8400 voet) en
Widodaren (70S0 voet) den
Idjen in engeren zin uitma
ken. SI Door boogsgewijze in
noordwestelijke richting loo-
pende bergruggen, wordt de
Idjen met den <S()oo voet
hoogen Koekoesan en door
dezen (onder den naam van
Kendenggebergte) met den
(jboo voet hoogen Raoeii
verbonden, terwijl ten zuiden
hooge bergruggen in zuidwes-
t e 1 i j ke r i c h t i n g O n ck' r d e n n a am
van Ongop-Ongoj) (>en ver-
bindin.i:
Rant(''

s vormen tus.sidien den
en Pentil en eindelijk

tusschen dezen en den Raven. S3 Deze bergruggen, vulkanen
en tojipen nu sluiten met elkander een uitgestrekte halvemaan
vormige hoogvlakte in, met name het Idjenjilateau, gelegen
op 550Ü voet boven den zeesjiiegel. \"oor een klein gedeijte
is dit jilateau met gwboomte, doch grootendeels met hoog
opschietend gras begroeid, waartusschen met wit zand bedekte
grootere 011 kleinere plekken een bekoorlijke afwisseling aor-
men. Het terrein is goh'end en bezit \erscheidene uitge
doofde eruptiekegels, waar\'an de voornaamste is de Pelawoe.
Iren aantal riviertjes worden er aangetroffen, die zich ten
slotte allemaal vereenigen met de Kali jiait (bittere ri\ ier),
een klein riviertje dat ontsjiringt uit het Kratermeer \ an den
Widodaren en waarvan het water een bitteren, wraim-en
smaak heeft. Bovendic-n vertoont dit water een zure reactie
tenge\'olge van een zeker gehalt(> aan zwavelig znur. Wanneer
UK-n dezen bergstroom tot zijn oorsprong vi'-rvolgt ziet men
aan den rand van het kratermeer schitterend ttéel

eKleiirdegeneraal Mr. Alexander Franfois Ghislain, burgemeester van afzettingen van gekristalliseerde zwatvl die \ ooral bij op-
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vallend zunlidit zenr mooie lichtefiecten vertonnen. Die-
7.e (e kleurentmten worden waargenomen op de water
oppervlakte der kratermeren, die met talloo/.e kleine
kustallet]cs van zwavel is bedekt. S3 De Kali pait vercenigt
zich m de nabijheid van de desa IKdawan met een klein
zijiivieitje waarvan het water door zijn hoog gehalte aan
Koolzure kalkzouten grijsachtig wit gekleurd wordt. Na
samensmelting ontstaat dan de Kali poetih, die met zijn rots-
pnn en en zijn met allerlei tropische planten liegroeide ravijnen
en leighellmgen een indrukwekkend en nog ongerept stukje
na nmschoon vormt, tot heden door de mcnschelijke hand met
nist gelaten. SQ Ken eigenaardige bijzonderheid is zeker
clat het^ zwavehgzunr bevattende water van de Kali pait
CTen voor Helawan geneutraliseerd wordt door het aan kalk
zouten iijke water van het zijriviertje, waarvan een nuttig
geiiuik gemaakt wordt voor landbouwdoeleinden. Nadat
gebleken was dat het neutraal reageerende water van de
Kali poetih zeer geschikt is voor irrigatiewater, wordt het
al jaren lang gebruikt voor den
aanplant van suikerriet door
de naburige suikeronderne
ming Asembagoes. Niettegen
staande zijn belangrijk hooge
liggiog boven den zeesjiiegel
bezit het Idjen-plateau een
droog klimaat, zoodat het
zich vooral langs den noorde
lijken rand uitstekend eigent
voor den aanplant van koffie,
terwijl rubber en cacao er de
laatste jaren eveneens met
succes worden verbouwd. Bo

vendien is gebleken dat het
terrein zich uitstekend leent
voor de veeteelt. Sedert jaren
wordt een veeteeltbedrijf in
exploitatie gebracht door den
heer Couvreur, die zoowel uit
Holland als uit Australië mooi

melkvee importeerde en zich
zoowel op de bereiding van
boter als van kaas toelegde.
Ook het verbouwen van Kuro-

jreesche groenten en andere
landbouwgewassen zooals ha
ver, gerst en tarwe, schijnt
daar een toekomst te hebben.

't H.

zcni me heelemaal niet verwonderen als hij iets ontdekt had 1

VI.
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De geheimzinnige
dood van Mr. Series.
7) door W. B. M. Ferguson.

AT is 't juist —
dat ben ik niet,"

• • ■ ■ zei Jimmie zuch-
^^ tend. ,,De zaak zit
zoo, als je mij goed snapt:
ik zie de eenige mogelijke
oplossing: maar die is zoo ongelooflijk, dat ik best begrijp,
dat jij ze over het hoofd ziet; want jij bent nooit op het idee
gekomen, dat —" ,,Weet jeietsmcer,danikwcet? Ikbedoelheb
eenig bewijs om die theorie van jou — welke ze dan ook
wezen mag — te steunen?" ,,Neen," antwoordde hij met be
slistheid. „Ik ben tot mijn gevolgtrekkingen gekomen, uit
sluitend door bestudeering der feiten, die jij ook kent. Je be
hoeft me ook niet te vragen, wat mijn theorie is, want het is
ook mogelijk dat ze niet de juiste is — het toeval en de om
standigheden kunnen soms zoo zijn, dat ze de meest logische
redeneering logenstraffen; en daarom zeg ik — niettegenstaande
ik vertrouwen stel in de juistheid van mijn veronderstelling

clat ik bereid ben alles mogelijk te achten". ,,Je bent buiten
gewoon voorzichtig en bescheiden," riep ik uit, hem scherp aan
kijkend. „Je mist den moed van je overtuiging.",,Jehcbt gelijk,"
erkende hij op zijn gewone ietwat geaffecteerde manier spre
kend Ik voel, dat dit de moeilijkste zaak is, die ik ooit onder
zocht heb", riep Jimmie uit. ,,Ik zie wel, dat je me toch nog van
dienst kunt zijn. Doe je best,Tynon! Inmiddels moesten we maar
terugkeeren en zien hoe de onvermoeibare Carj' opschiet. Het
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Blunt's insinuatie, dat Miss Gregory een valsch getuigenis
had afgelegd — want ik kon geen andere uitlegging geven aan
zijn verklaring, dat de misdaad onder de gegeven omstandig
heden onmogelijk gejdeegd kon zijn zonder haar medeweten

Iiacl me erg gehinderd, want ik was me zelf langzamerhand
als een vriend van Isalxd Gregory gaan beschouwen. Onze
kennismaking was haar in zekeren zin opgedrongen, want zij
had mij slechts leeren kennen als gewoon soldaat in het leger
van verslaggevers, die ze verplicht was geweest te woord te
staan, toen door de misdaad de aandacht van het publiek op
haar gevestigd was; maar niettemin had in de dagen, die de
lijkschouwing vooraf gingen, onze kennismaking zich tot
vriendschaj) ontwikkeld. SI Ik was niet, zooals Blunt mij ver
weten had, een slachtoffer van ,,feminitis"; maar Miss Grego-
ry's bekoorlijkheid, haar heele persoonlijkheid, hadden van

den) beginne af een onweer
staanbare aantrekkingskracht
op mij uitgeoefend; en van
mij te eischen, dat ik zou ge-
looven, dat zij op eenigerlei
wijze betrokken was in den
dood van haar patroon, was
het onmogelijke van mij te
verlangen. Zij ontving mij als
een vriend, als iemand die
in haar geloofde; en zij stond
mij toe haar te bezoeken in
de kleine woning in West
Street, waar zij en haar moe
der op be,scheiden wijze leef
den. SI Isabel — want zoo

wil ik haar noemen, ofschoon
we nog niet zoo intiem waren,
dat ik het recht had haar zoo

aan te spreken — leed ontzet
tend door de algemeene be
kendheid, welke het feit, dat
zij zoo op den \-oorgrond trad
bij deze misdaad, haar had
gegeven; want zij was niet
bereid het te dragen met de
gelatenheid, die haar moeder
kenmerkte. SI Mrs. Gregory
bezat een engelachtige kracht
om tegenslagen te verduren;
maar die, hoe bewonderens
waardig ook op zichzelf, .som
tijds vreeselijk irriteerend was
voor levenskrachtige en min
der kalme jonge menschen. Uit
den aard der zaak had het huis

een ongewenschte vermaard
heid gekregen in de buurt. De
huur kon niet opgezegd wor
den, en de Gregory's konden
ookgeen verhuizing bekostigen
en in twee woningen huur be

talen. .'\ls Isabel dan wel eens thuiskwam, tot woede gedreven
door de onbeschaamde nieuwsgierigheid,door deze of gene buur
vrouw betoond, zei haar moeder telkenmale met een zacht-
moedigen glimlach, terwijl ze haar dochters hand streelde: ,,Dat
is een kruis, dat je moet loeren dragen, liefste kind. Onthoud
steeds, dat als men zelf het bewustzijn heeft onschuldig en
deugdzaam te zijn, men alles kan weerstaan". ,,Dan moet ik
zeker schuldig zijn, want ik kan nu eenmaal die befaamdheid
niet verdragen. Het wordt gewoonweg onuitstaanbaar 1"
zei Isabel bij een vair die gelegenheden. SI Ik bracht een be
zoek aan de Grcgory's, nadat ik Jimmie verlaten had aan
het huis van Series, waar hij, zeer tot zijn verwondering, had
gehooixl, dat zijn voorsjx'lling bewaarheid was, want Cary
had inderdaad een bewijsstuk gevonden, dat hem hoogst be
langrijk voorkwam. SI ,,Wilt u wel gelooven", vervolgde Isa
bel, met een gezicht rood van toorn, ,,dat ik zelfs hoorde, dat
Mickey, het kind van Mrs. Flannagan, aanbood om me voor
een stuiver aan te wijzen aan eenige van zijn vriendjes. ,,Daar
is ze !" riep hij uit toen ik op de stoep verscheen. ,,Dat is 't
meissie dat dien ouën sufkop vermoord heeft ter wille van
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zijn geld. Ze heeft 't gedeeld met Wdirhurton en ncni gaat ze
met 'm trouwen^— hoor je wat ik zeg". SI l.'^abel'.s gevoel voor
humor won het weer van haar kwaadheid en nu moe.st zij er
zelf om lachen. „U kunt u niet voorstellen hoe zeer ik in
trek ben geraakt, Mr. Tynon. Jk heb een stroom \-an aanbie
dingen gehad van de variéte's, want Mickey h'lannagan is niet
de eenige, die een fortuin in mij ziet. Hij herhaalt slechts, wat
hij zijn ouders heeft hooren zeggen. Hij is niet andi-rs dan de
spreektrompet der algemeene opinie". ,,Maar ze denken niet
allemaal, dat je schuldig bent," zei Mrs. (Iregorv bedaard. ,,lk
weet wel, dat 't een arme buurt is :maar edeldenkende menschen
zijn niet bci)erkt tot een be]raalden rang of klasse in de
maatschappij. Hen gouden hart en een o|)reeht gemoed is meer
waard dan geld en goed". SI Ik kende al iiaar heele repertoire
van spreekwoorden en aanhalingen, dat dienst moest doen
om verzachting te brengen in alle gexadlen \ an smart, toorn
of verontwaardiging. Isabel liet het onderwerj) rusten en praatte
met voorgewende opgewektheid, tot haar moeder zich naar de
slaapkamer had begeven: want zij waren gewend nooit over
de zaak te sjneken, waar zij bij was. SI Mrs. (Iregory had de
vaste gewoonte zich na het souper naar haar eigen kamer te
Iregeven, waar ze minstens een uur besteedde aan het lezen
van de levensbe.schrijvingen der eerste Christen martelaren en
het zingen van ])salmcn. Zij zelf was er trotsch oj) een marte
lares te zijn. .'\lles wat onaangenaam was, lieette ,,eenhoogere
wil"; en zij deed niets om het onj)leizierige te verzachten. Zij
gaf zich aan dien hartstocht voor liet ellendige, dat verlangen
naar het martelaarschap, over ten koste \ an Isabel ; en zij be-
beweerde niet te begrijpen, waarom deze niet in gelatenheid de
beproeving droeg, die een alwetende Voorzienigheid op
haar schouders gelegd had. Ik geloof werkelijk dat zij den
dood van Mr. Series en de onaangenaamheden, die ten
gevolge daarvan, zoo overmatig Isabel ten deel vielen, als
een goede gave des hemels beschouwde. SI Voor mij was het
nog altijd de vraag, of die gelijkmoedige, goedaardige en vrien
delijke pseudo-,.martelares" met hetzelfde entliousiasme per
soonlijk lijden zwijgend had gedragen als haar betnigingen op

de proef gesteld /.(Hiden zijn; want hiu'Wel ze kreupel was, leed
ze geen pijn. Ze kon heel goed lf)open met lieludp win een
kruk, maar ,ging nooit de deur uit; zoodat ze nooit zeil de
er\aringen opdei'd, waaronder Isabel zoo leed. 1 lekstroom
van befaamdlieid en laag-bij-de grondsche nieuwsgierigheid,
die door den moord op Series was ontketi'iid, iieri'ikte haar
nooit. Haar algemeene gezondheidstoestand was bo\endien
uitstekend. Zij iiad een buitengi-woon goeden eetlust en een
bizonder sterke maag; was een enorm liefhebster win lezen
en behoefde zich dus nooit te w'rw'len. Haar hoen liep
langs \-aste, effen paden; en in haar iiart was ze best tioreden
met iiaar lot. Dit bleek uit haar ongesciiokte gezondheid en
liaar oiweranderlijk goed humeur. Zij had ten \dlle \ an liet
lex'en genoten en er zoowel mogelijk win geprofiteerd. Zij
iiad alle genietingen leereii kennen, die de rijkdom kan ver
schaffen en zij had de ijdelheid er\-an ingezien. Naar
\'rienden wiiaiigde ze niet, daar ze aan zichzelf genoeg had.
De kennissen, die ze in haar jengd had gehad, waren dood,
of ze had ze uit het oog wrloreii,'terwijl liet feit, dat Mr. (Ire-
gory ai zijn geld had verloreb, wiorgoed alle flikflooiers en
tafelschuimers verjaagd had. SI Ze had een hekel aan nieuwe
relaties, nieuwe kennissen; en alleen haar aangeboren hoffe-
lijklieid weerhield haar ervan, mij oj) onmiskenbare wijze te
doen gevoelen, dat m'n komst haar niet welkom was. Ik wil
niet zeggen, dat ze me met bepaald vijandige oogen beschouw
de, of deed blijken dat de groeiende vriendschap tusschen
Isabel en mij Iiaar mishaagde. Ongetwijfeld ont\ing ze me
zoo vriendelijk als ze wien dan ook onder dezelfde omstan
digheden zou hebben ontvangen. Dit het \-oorgaande zal
men wel begrejien hebben, dat Mrs. Crregor\- er zelf onbewu.st
van was, dat ze haar eigen gewoonten en haar eigen wijzen
van denken trachtte op te dringen aan Isabel ; en dat in zoo
sterke mate dat zij de eigen indi\-idualiteit vixn haar dochter
bijna \eistikte, dooi te tiachten den kijk oji het lewrn, dien
zij als oude vrouw had, te doen deelen door haar dochter, die
zooveel jonger was, en te verwachten, dat deze hierdoor bevre
digd zon worden. vervolgd).


