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De Straat van de Fluitspeelster
door H. de Veke Stacpoole.

»L:
AAT hem gaan. Ik betwijfel zelfs of hij gek is;
ik denk, dat hier een vergissing in het spel is.
Laten wij het eens onderzoeken". Toen tot Phei-
rdon: ,.Antwoord mij, dan kunnen wij de zaak

wellicht tot klaarheid brengen. Je hebt een beurs verloren.
Wanneer is ze je ontnomen?"

,,Dat weet je; nog geen uur geleden".
,,En je zegt — de goden bewaren mij — dat ik ze je ont

stolen heb?"

,,Dat zeg ik".
,,En waar heb je ze verloren?"
,,Dat weet ge; in de laan, uitkomend op de Straat der Leer

looiers".

,,En hoe kan ik ze je ontnomen hebben, als je in aan
merking neemt dat ik sinds het middaguur voortdurend in
de keuken ben geweest?"
Pheidon antwoordde niet.

Cleon riep een der slaven met zijn vriendelijke stem. ,,Ben
ik niet sinds den middag steeds in de keuken geweest?"

,,Ja, meester", zei de slaaf met schijnbaar volmaakte
overtuiging, gemengd met verbazing dat hem zoo een vraag
gesteld werd.

,,Pyrrhias", zei Cleon, ,,ben ik niet .sinds het middaguur
hier in de keuken geweest?"

,,Ja, meester".
Hij riep iederen slaaf op zijn beurt en allen gaven zij het

zelfde antwoórd. Toen liet hij den deurwachter komen en de
vroolijke, onschuldige knaap kwam en voegde zijn getuigenis
bij dat der anderen.
Pheidon had in zijn kort leven al leugenaars leeren kennen;

hij had op zijn beurt ook wel eens gelogen; maar van zulk
liegen had hij geen begrip. Die slaven leken hem geen men-
schelijke wezens toe, maar machines. Zeker hadden zij nooit
schaamte of waarheid gekend. Dit was weer een nieuw beeld
van het Atheen.sche leven, dat Geld hem vertoonde. Gladde
en glimlachende corruptie in iemand's eigen huis.

•  1 •, iw.t 'itriinn van het Geluk, het glim-0! het fraaie huis ^ de hof en de kleine zacht-sjil-
lachend gelaat aan e • ' j^^^t hun zachte stern-
pende vogeltjes, de mo ^ woning
men — wat een ^ ^ . 'j-^jmj^eid. Verraad en Dieverij!
voor Valschheid dacht heel wat na.
Pheidon, zooals tastbaars dan een kwestie

Het I, peni toe alsof hij iets glibberigs en glads

""ïSJfhoTvol ruige dieven zou hem met zoo beangst hebben
alJ'Se SkC, vohdoo.e

Welnu" zei Cleon, ,,wat heb le hierop t. zcggtn.
ÏTrwhl hij dit vroeg, trad Cleon op hem toe en Pheidonlerwiji mj O , ̂.i^terii t in afwachting van een

antwoordde met. Hij veck acnuiuo. . , 8 , ,
slae Hij werd nu bang, want hi] was overtuigd, dat al.s de
m?n hc'L ™u vi-rmoorden, di- slaven hem met /.ouden be-Xiien, noch later er iets van /.ouden oververtellen -
zoo'n macht oefende Cleon over hen uit.

Hij is stom," zei ( leon. ,,Komaan, pakt hun btct en
gooit hem de deur uit en probeert eens of een stok, onderweg
gebruikt, hem niet aan het praten kan bicngcn
Een stok met een riem eraan, stoT.d in een hoek van de

^In een oogwenk werd Pheidon, d.ioi twee slaven gegiepen,
door de badkamer gesleurd, terwijl een derde, gewnpend met
den stok, hem van achteren bewerkte. Hij vocht ertegen,
maar gaf geen geluid, en de dwaas met den stok, die de stre
ken van een haven-jongen niet kende, kwam juist toen de
deur geopend werd, te 'dicht bij en kreeg een schojj op dat
deel van zijn lichaam waar een schoji het meest jiijn doet.
Het volgende oogenblik lag Pheidon op straat en werd de

deur achter hem gesloten.

veertiendp: hooedsti'k.

DIOMEDES ST1;LT OKDE OP ZIJN HUIS.

Na het middagmaal te hebben gebruikt ten huize zijner
zuster, sloeg Diomedes den weg naar huis in.
De .Straat der Triremui zou de kortste weg geweest zijn;

toch ging hij terug en maakte een omweg, om door de Straat
der Eliiitsjieelster te loo[ien. De straat, die hij tot nu toe
vermeden had omdat zij hem vijandig had toegeschenen,
had plotseling baar aantrekkingskracht oji hem uitgeoefend.
Het was alsof een steenen spiiin.x, tot nu toe weerzinwekkend,
plotseling een sjihin.x van vleesch en bloed was geworden
en hem door haar blik tot zich trok.

Hij had altijd een gevoel v.an regenzin gehad voor die
jjlaats. Wie heeft niet wel eens datzelfde gevoeld voor som
mige huizen en jilaatsen? Evenals .■\ristoDhanes voelde dat
de Itonische Poort een betoovering wierp over zijn geluk,
zoo voelde Diomedes, dat de Straat der Eliiitspeelster haar
betoovering wierp over zijn leven.

,,Daar te verblijven zou je noodlottig zijn", zei het Bijge
loof; en hij was er verbleven.

Toen hij langs het huis van Gyges liep, keek hij naar al
de vensters op, waarvan de luiken nu .stevig gesloten waren.
Ongetwijfeld zou (lyges nu thuis zijn. Hij bleef staan, als
aarzelde hij of liij al of niet zou aankloppen; toen liep hij
door.

Een groote onrust bezielde lumi. Zijn geest, zoo helder, zoo
scheip, zoo opmerkzaam, had iets van de zekerheid zijner
visie veiloicn, zijn wil iets van zijn maciit, zijn \'astberaden-
heid iets van haar kracht.

De zwaluw, die voor een oogenblik was neergestreken in
den hof van (lyges en daar onder de betoovering van de
katte-oogen was gekomen, had in haar vogelhersèntjes de-
zei c e vaagheid van visie en besluiteloosheid en verlies van
wi ski acht gevoeld, die zich nu openbaarden in de hersens
van den man.

loen Diomedes hcA fonteintje passeerde, dat weende als
vnn hM 1 f 1 ^'^''■^'"i^terde Naïade, klonk het klepperen
hnnrr luik Weer in zijn ooren juist zooals hij het gehoord had toen hij de straat in lieji.

kali om alsof een stem hem ge
uit emVstHL V "'1^ alsof hij zich los rukte
de Straat I'keidon \-ond hij op den hoek vande .Stiaat van den I enipel van Dionvsus!
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„Aha , zei Diomcdes, „mijn beurs-drager! Wel, kwa
jongen, waar ga je nu heen?"
„Aï! riep Pheidon uit, ,,naar de havenstad, waar de men-

^  zijn. Heb ik u om uw beurs gevraagd?"de behandeling, die hij had ondergaan, begon
hij zijn geschiedenis te vertellen, terwijl hij voor den ver
baasden Diomedes bleef staan en bijna ieder woord van
gebaren vergezeld deed gaan.
Diomedes, met zijn ingeboren gave de waarheid te kennen

als hij haar hoorde, wist, dat de jongen niet loog.
,,Welnu", zei hij ten slotte. ,,Meletus kreeg dus mijn

beurs in handen — en toen?"
,,Ioen", zei Pheidon, ,,ontmoette ik den man wien u van

morgen op het marktplein geld hebt gegeven en vroeg ik
hem uw adres".

,,Philinus. En wat zei hij?"
,,Hij was half dronken —"
,,Maar half dronken! Bij I-festial hij moet zeker zijn leven

beteren".
,,En hij zei mij, dat ik mij voor u moest in acht nemen —

dat u niet in de goden gelooft".
Diomedes' gezicht betrok, ofschoon hij lachte.
,,Als ik hem twee drachmen had gegeven in plaats van

één, zou hij heelemaal dronken en sprakeloos geweest zijn
en zou hij mijn reputatie niet rust gelaten hebben. Men moet
nooit de liefdadigheid ten halve betrachten. Ga voort".

,,Hij gaf mij ten slotte uw adres en ik ging naar uw huis
om mijn verlies te melden aan Cleon uw huismeester."

■  ,Ja?"
„En Cleon — was Meletus".
,,Ben je daar zeker van?"
,,Hij was 't precies, tot de wrat boven zijn wenkbrauw toe".
,,Dat is waar", zei Diomedes. ,,Hij heeft een wrat boven

zijn wenkbrauw".
„Ik beschuldigde hem, ik schold hem uit —"
,,Je maakte je kwaad".
,,Ja! ik maakte me kwaad! Maar hij had mij bestolen!"
,,Hij heeft mij vaak genoeg bestolen en toch heb ik mij

nooit kwaad gemaakt. Ontkende hij het feit te hebben
gepleegd?"

,,Hij zwoer, dat hij sinds het middaguur zijn keuken niet
had verlaten".

,,Zoo!"
,,En al uw slaven bezwoeren het eveneens".
„Zoo!"
Diomedes bleef in gedachten staan. Toen wendde hij zich

naar zijn huis.
,,Volg mij!" zei hij.
Pheidon volgde hem naar de deur van het huis. Diomedes

klopte, en de glimlachende, opgeruimde slaaf deed open.
Toen hij Pheidon achter zijn meester zag aankomen, trok
liij een leelijk gezicht.

,,Ga mee", zei Diomedes.
Hij ging de gang in, gevolgd door den jongen. In den bin

nenhof ging hij zitten op een der stoelen met blauwe kussens,
en na Pheidon gewenkt te hebben, dat hij naast hem moest
komen staan, beval hij den slaaf Cleon te halen.
Diomedes had zijn wandelstok niet uit handen gegeven

en tei-wijl hij, diep in gedachten, op den schuldige zat te
wachten, trok hij met de punt van zijn stok allerlei figuren
op den vloer. Hij wist, dat Cleon hem met provisie en op
tal van andere wijzen bestolen had; hij wist dat slaven leu
genachtig waren; hij wist dat de stad verdorven was, dat
menschen wien hij goeds had bewezen, als Philinus, de eersten
waren om hem te belasteren, dat fuifkameraden soms zijn
bitterste vijanden waren; hij had dit alles in theorie geweten
en er cjmisch mee gespot. Maar het noodlot wilde hem in
de praktijk doen ondervinden, waar hij in theorie om gelachen
had. En liet scheen, dat Cleon en den slaven de taak was op
gelegd zijn eerste nederige leermeesters te zijn.
Een oogenblik later ging de deur open, die naar de achter

vertrekken voerde en trad Cleon binnen, dik, zakelijk, een
toonbeeld van goedmoedigheid. Hij scheen heelemaal niet
verbaasd toen hij Pheidon zag, en dat overtuigde Diomedes
dadelijk van zijn .schuld.

,,Cleon", zei Diomedes, ,,wat betreft die bloemen voor het
feestmaal vanavond — hebt ge die besteld?"

,,Zeker", zei Cleon, ,,daar gij het toch verlangd hebt".
,,Maar", zei Diomedes, ,,hel3 je ze gezien voor je ze gekocht

hebt, zooals ik je bevolen heb?"

,,Ik heb ze stuk voor stuk bekeken. Er is geen verdord
blaadje bij —"
,,Hoe laat ben je aan het kraampje van den bloemen-

koopman geweest?"
,,Toen de markt aan den gang was".
,,Maar toen ik tijdens den druksten markttijd het kraampje

van Gigas, bij wien ik altijd koop, langs liep op mijn weg
naar den bankier, lagen er niet anders dan een paar aller
ongelukkigste kransen; en toen ik er toevallig tegen het
middaguur weer langs kwam, was het nog net zoo. Hoe
kun je dan de bloemen bekeken hebben?"
,,Toen ik op het drukste uur van de markt kwam, ver

zocht Gyges mij een uur na den middag terug te komen,
want de zending die hij van buiten verwachtte, zou niet
vóór dien tijd aankomen."
,,Maar een uur na den middag is het marktplein toch ver

laten."

,,Zeker, maar ik moest bij hem komen in zijn winkel in
de Straat der Bloemenverkoopers".
,,En ben je daar geweest?"
,,Zeer zeker".
,,Een uur na den middag?"
,,Een uur na den middag".
,,Hoe kan je dan tezelfder tijd in je keuken zijn geweest?"
,,Maar ik was niet in mijn keuken".
,,Hoe klopt dat dan met het verhaal van dezen jongen?"
Cleon keek hem niet-begrijpend aan.
,,Hij zegt, dat je hem bezworen hebt, dat je sinds het

middaguur je keuken niet hebt verlaten".
,,Ik hem bezworen!" Cleon barstte in lachen uit. „Maar

dit is de eerste keer dat ik hem voor mijn oogen zie. Ik hem
bezworen! Nooit. Wel, bij Hestia, dat is een toppunt! Hem
bezworen, dat ik niet uit mijn keuken ben geweest! Waarom
zou ik dat doen?"

Diomedes wendde zich tot Pheidon.

,,Hoor je wat hij zegt?"
,,Hij is een leugenaar!" antwoordde Pheidon heel be

daard.

,,Hij zegt tegen mij, dat hij je nooit tevoren gezien heeft".
,,Hij is een leugenaar!"
,,Maar", mengde Cleon, die steeds meer verbaasd scheen

te worden, zich nu in het gesprek, ,,is de jongen krankzinnig?
Wat beteekent dat allemaal? Wat wil hij eigenlijk?"

,,Hij zegt, dat jij hem op straat ontmoet hebt, dat je een
gesprek met hem hebt aangeknoopt en hem een beurs met
zilver hebt ontstolen; dat hij toen hier gekomen is en je van
den diefstal beschuldigd heeft —"

,,Hij hier geweest!" viel Cleon hem in de rede. ,,Nog nooit".
,,Dat de slaven je verklaringen bevestigd hebben".
,,Absoluut niet waar!"
,,Goed, wij zullen zien. Roep de slaven".
Cleon liep lachend door de deur die naar de achter-ver

trekken leidde. Even later kwam hij terug, gevolgd door de
slaven, van den jongen die als keukenhulp en vatenwas.scher
fungeerde, tot den portier toe.

Diomedes stelde ze met een zwaai van zijn stok in een
kring op. Zij waren er allemaal, behalve Xanthias, zijn lijf-
bediende, de eenige dien hij volkomen kon vertrouwen. Xan
thias had hij, na zijn terugkomst dien ochtend met de pakjes,
naar zijn landhuis gestuurd om druiven te halen voor het
aanstaande feestmaal. Hij zou eerst tegen het vallen van den
avond terugkomen.
.,Hebben jelui dien jongen ooit vroeger gezien?" vroeg

Diomedes.

,,Nooit!"
Het antwoord klonk als één woord door één mond gespro

ken. De portier voegde er aan toe: ,,Meester, een paar uur
geleden draaide een jongen zooals hij rond voor de deur,
maar ik heb hem weggejaagd, omdat ik dacht, dat hij niet
veel goeds in den zin had".

Hij ondervroeg ze ieder, stuk voorstuk, en ieder antwoordde
hem met alle teekenen van waarheid en eerlijkheid.
Toen liet hij ze weggaan, met uitzondering \'an den deur

wachter.

Toen zij weg waren, bleef hij in gedachten verzonken zitten.
Als Pheidon de waarheid gesproken had, waren Cleon en

al die slaven leugenaars. Hij kon gelooven dat zij leugenaars
varen, maar hij kon zich niet voorstellen, dat zij in staat
waren tot zoo een volmaakte en volkomen huichelarij.

[Wordt vervolgd).
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DE OMGEVING VAN HET HUIS VERWOLDE (LAREN G.). PLAN, ONTWORPEN EN UITGEVOERD DOOR HUGO
A. C. POORTMAN.

De parkarchitect Hugo A. C. Poortman.Hugo A. C. Poortman werd 20 Maart 1858 te
Zwolle geboren, als zoon van den predikant F. Poort
man. Hij bezocht de H.B.S., en was vervolgens volon
tair bij den tuinbaas R. Wind, Villa Flora te Zwolle.

Daarop volgde eene driejarige studie aan de Rijkstuin-
boiiwwinterschool te Vilvoorden; daarna nog een korte prak-
tijktijd in de kweekerijen van Jac. Jurrissen te Naarden;
en toen de groote sprong! —In 1879/80 zien wij den jeug
digen tuinbouwkundige als teekenaar opgenomen in de
bureau.x van den ,,architecte paysagiste" Edouard André te
Parijs! SI Nu gebeurt het groote wonder! Als een vlinder
uit de chrysalide zien wij plotseling den kunstenaar ver
schijnen. Poortman kon met recht zeggen: ,,Veni-vidi-vici".
Reeds spoedig chef de bureau, werd hem de leiding opge
dragen van verschillende groote werken, o.a. het park de
Laversine nabij Chantilly, van Baron A. de Rotschild, uit
gevoerd in de uitgestrekte steengroeven van St. Maximin.
Tevens werkte hij met Ed. André aan de illustratie van
een standaardwerk over parkarchitectuur i). Van 1882—'85
ondernam Poortman eene botanische onderzoekingsreis
door Ecuador en het Andesgebergte, daartoe, met steun
van de Fransche regeering, in staat gesteld door Ed. André,
die zelf eene dergelijke onderzoekingsreis door Columbia en
Ecuador had gemaakt, beschreven in de ,,Tour du monde"
van 1876. Het driejarig verblijf van Poortman in Ecuador
en Peru ging met rampspoeden gepaard. Onlusten, — ver
breking van de verbinding met Europa, — teloorgaan van
eene groote zending uitheemsche gewassen naar Europa . . .

Maar nooit gingen bij Poortman de indrukken verloren,
die hij ontvangen had te midden van de grootsche Zuid-
Amerikaansche natuur! Hij kwam in Europa terug, gerijpt
als mensch en als kunstenaar. En zoo zien wij dan ook in
zijne volgende Ieven,sjaren afwisselend den mensch en den
kunstenaar op den voorgrond treden. SI In 1885 was hij weer
als chef de bureau werkzaam bij Ed. André, die hem in 1886
de leidmg gaf van den aanleg van het park Weldam bij Goor.
En dit leidde tot zelfstandigheid, want in 1887 werd hij
renoemd tot administrateur bij graaf Hentinck, Heer van

."^SCï^rn eri Middachten, met volkomen vrijheid,
kon' hii ^'^i chitect op te treden. Van dat voorrechtkon hij echter gedurende de eerstvolgende jaren geen of
TraTiif b" 1' --- de fdmini-foTsbekleedd^r,"^"''!' ^-d"e .betrekking, welke hij tot
door deze betrpPt-'^ ^lacht z.eer talrijk, maar Poortman kwam
van de Twontmb ovendien te staan tegenover de noodenwas Ïet rikree st van die bevolkingtuinbouw te bevordme'? ' En ontwikkeling van land- enweldra lid van het hoofd^m t "'' PoortmanMaatschappij voor Tuinbouw ^en"pl-mtï '^'i ^'^^derlandsche
van de door hem opgerichte n M r en voorzitter
pij. Tevens was hii irrem 1 wente dier maatschap-
onderwijscommi.ssie in (R de Landbouw-
landbouwvereeniging met zuivmf-u" coöperatieveIn zijn streven om door rrv on opslagplaatsen,
daarmee de welvaart van H de zelfstandigheid en't'O-t ean de I wentsche boerenbevolking te
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BRODERIE-PARTERRE BIJ HET HUIS VERWOEDE. VOOR HET GEBOUW KOMT NOG EEN MONOGRAM IN
BUXUS. AANLEG VAN HUGO A. C. POORTMAN.

verkrijgen en te bevorderen zien wij den mensch Poortman
geheel naar voren treden. Schrijver dezes herinnert zich nog
steeds de voor Poortman zoo waardeerende woorden, waar
mede wijlen Prof. Koenen den hierbij gevoerden strijd
schetste, dien zij samen streden. SI De parkarchitect, de tuin
kunstenaar Poortman trad bij dit alles op den achtergrond.Toch
was dit slechts schijn.Wij moeten wel bedenken dat het beheer,
maar ook het onderhoud en de vervolmaking van talrijke land
goederen aan hem was toevertrouwd. Zoo zien wij hem dan ook
als parkarchitect werkzaam in Weldam, Twickel, Amerongen,
Doorn en Zuylenstein. SI En de opdrachten, aan welker uit
voering hij zijne krachten niet kon wijden, droeg hij over
aan een jongen tuinarchitect, S. Voorhoeve, wiens verdere
vorming hij op zich genomen had, zoodat hij overtuigd
kon zijn, dat die werken in zijn geest zouden worden ont
worpen en uitgevoerd. Zoo kwamen o.a. tot stand het
villapark Berkeloord te Lochem en de tuin voor het Gemeente
lijk Sophia-ziekenhuis te Zwolle. Poortman zelf was echter
wel jarenlang adviseur voor de gemeenten Arnhem en 's-Gra-
venhage. SI Van 1906 af treedt Poortman meer en meer als
zelfstandig parkarchitect op. In 1915 nam hij ontslag als
administrateur en van toen af kon hij als mensch en als kun
stenaar al zijne krachten wijden aan de verwerkelijking van
zijne idealen ten opzichte van de tuinkunst als hooge kunst,
en aan de behartiging van de belangen der Nederlandsche tuin
kunstenaars. S! Wij zullen hier volstaan, met eene op
somming van zijne voornaamste werken; i . Hst pcivk vciu-
den Heer G. H. Hintzen te Rotterdam {igob}-2°. Het land
goed HoÜhurnsche hof te Berg en Dal, (in 1906—1907 de
tuin rondom de woning; in 1910 het rosarium en de
oranjerie)- 3°. Het kasteel te Kleef, van Baronesse
van Steengracht (1908—1909); 4°- Hartekamp te Heemstede
(parterre met pergola— 1909); 5°- landgoed Varenkamp,
van H. P. J. Baron van Heemstra (1909—'14); 6°. Het park
Morren te Oldenbroek, van Jhr. Hooft (1911 12); 7 . Het
park Tiggehverk te Hengelo, van den Heer W. Stork (1912),
8° Het kasteel Broekhuizen (terrein tusschen huis en rijks
straatweg)- 9° De Schuur te Epe, van Jhr. Mr. H. de Ranitz
Gqi2—iQial- 10° Het landgoed bij Gorssel, van den
Hee? H ' .'Lfstede, (60 H.A. groot, - 1915):
burch te Voorburg, van den Heer E. S. C. Schiff, (1917),
12° De Dreef te Wapenveld, van Mevrouw van der Leeuw,
/rn^o—22P1V Huize Doorn te Doorn (tweede plan 1919);
iJ Het kasteel i 'erwolde, van Mr. W. H. E. Baron van de Bosch
i 1026—'28)- 13° Het uitbreidingsplan van Amersfoort (in
^menwerking met den directeur-ingenieur van gemeente
werken van Amersfoort). 33 In 1926 werkte Poortman mede

aan de oprichting van de Provinciale üverijselsche schoon
heidscommissie met het doel, het schoon van stad en land
in Overijsel in stand te houden en te bevorderen. In 1927
werd hij met den landschapsarchitect P. Wattez benoemd
in de Commissie voor het tot stand komen van een streekplan
van Twente. 33 In het hierop volgend artikel zullen wij trach
ten, Poortman te schetsen als tuinkunstenaar en als \"oor-
zitter van den in 1922 opgerichten Bond van Nederland.sche
Tuinkunstenaars. - H. H. v. Z.

1) l.'art des j.irdhis, traité jjéuéral (U- la CDnipohilioii des parcs et jardijis, par
Edouard André.

P.VRKARCHITECT HUGO A. C. POORTMAN
\' Qjfzittcr v,in den. Bond van .\ederhind.u'h-' ininknnsienaars.
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Hugo A. C. Poortman als Tuinkunstenaar.Allereerst zullen wij onze aandacht moeten ves
tigen op den man, onder wiens invloed Poortman in
korten tijd zijne kunstenaarsgaven tot ontwikkeling
kon brengen. SQ De geheele persoonlijkheid van

Edouard André zien wij weerspiegeld in zijn standaardwerk
,,1' Art des jardins, ■—• traité général de la composition des
paros et jardins". André heeft in dat boek plannen van zijne
eigen, over geheel Europa verspreide werken rondgestrooid
temidden van plannen van andere kunstenaars van alle lan
den en volken. En steeds onderscheiden André's plannen
zich door een nieuw persoonlijk karakter. In dat boek leeren
wij André kennen als de hoogstaande, universeele kunstenaar,
die de tuinkunst van het verre verleden tot zijn eigen tijd en
ook de gedachten van pioniers als Le Nótre, Repton, Fürst
van Pückler Muskau enz. in zich concentreerde, en die in
zijne werken en geschriften zijne op studie van menschheid
en natuur gegrondveste nieuwe gedachten uitstrooide. Deze
nieuwe gedachten zijn de kiemen geweest, waaruit zich bij
verschillende volken nieuwe stroomingen in tuin- en park
kunst zouden ontwikkelen, dank zij den mannen, die als even-
zoovele apostelen, dikwijls min of meer onopgemerkt, deze
gedachten tot verdere ontwikkeling gebracht hebben. Eén
van die pioniers nu kunnen wij begroeten in Hugo A. C.
Poortman, wiens werken als het ware een schakel vormen tus-
schen het verleden, het heden en de toekomst, aangezien in
die werken eene eeuwenlange evolutie in beeld ^ bracht is,
die niet alleen teruggrijpt naar den tijd, waarin het kasteel,
dat de kern van de meeste dier kunstwerken uitmaakt, ont
staan is, maar die ook de verschillende phasen weerspiegelt
van de tijden, die daarop volgen. En daar waar wij nu in de
Nederlandsche tuinkunst van de Middeleeuwen af tot het
begin der twintigste eeuw drie tijdperken van eigen karakter
kunnen onderscheiden onder invloed van de wisselwerking
tusschen mensch en natuur, zijn ook de werken van Poort
man tot drie groepen terug te brengen, al naarmate zij het
karakter dragen van cultuur-park, monumentaal park of
landschappelijk park. Van verstarring is echter geen sprake. In
cultuurpark of monumentaal park zien wij steeds tevens de
evolutie tot landschappelijk park in beeld gebracht. Die evo
lutiegedachte heeft Poortman aesthetisch verwerkt. De
kunstenaar is hier aan het woord geweest. En zoo vinden wij
dan ook in Poortman's werken niet alleen uiterlijke, maar ook
innerlijke schoonheid.SQZonder kennis van de Nederland.sche
tuinkunst blijft die innerlijke schoonheid voor ons een ge
sloten boek. Het Nederlandsche landhuis van de i6de eeuw,
in den schilderachtigen bouwstijl der Nederland.sche Renais
sance, harmonieerde met de asymmetri.sch door rechte lanen

doorsneden omgeving, be.staande uit bosch, cultuurland,
boomgaard en moestuin. Het oude Rc^zendaal geeft hiervan
een goed voorbeeld. Gebouw en cultuurpark .samen zijn te
beschouwen als eene uiting van volk.skunst. Hoofdkenmerken
zijn landelijke eenvoud en teruggetrokkenheid. Een sterk
contrast hiermede vormt het Fransche, monumentale, re
presentatieve kasteel, omgeven door den in den zelfden geest
opgevatten streng symmetri.schen hh-anschen Renaissance-
tuin van Mollet en Boyceau de la Bareauderie. SI In het park
Huize Doorn te Doorn, waarvoor Poortman in opdracht van
den vroegeren bezitter. Baron van Heemstra, de plannen ont
wierp, treft ons de vroegere buitenhof, door beukenlanen
omgeven gras- en cultuurland, met de duiventil als centrum.
Wij zien hier een voorbeeld van een monumentaal cultuur
landschap, zooals het nog langs de Middachter allee in wezen
is. In den rechter bovenhoek van het plan van \'erwolde
(zie afb. bladz.124), merken wij rechte wegen op, die den in
druk geven van ,,oude wegen Zij bestonden echter vroeger
niet. I oortman heeft hier doelbewust ttwuggegrepen naar de
i6de eeuw. In het landgoed Amelte heelt Poortman enkele
gedeelten van het bosch ver\-angen door cultuurland als
aesthetisch onderdeel van zijn ontwerp. S! In onze ,.Gouden
Eeuw trad het eigenaardig verschijnsel op, dat onze na-
tionale bouwkunst geheel of gedeeltelijk door eene van
itohe en hrtinkrijk tot ons gekomen monumentale kunst ver
vangen werd. \an eene verandering in den bouwstijl is ech-

onvermijdelijk gevolg,
vin P ^ ree^ ontstonden toen de mislukte nabootsingen
we en^u"r ^ t-'^liaamsche Renais.sancetninen. Op de Vdu-versier nier"'"r enkele Fransche
Sbmc^f F.n" '1 Ovid-Hollandschen aanleg aan-lint,' afgebeeld S HTzriemilende I'
mj nti kasteel echter verrees in t bep-in Hot-tsu
lükpTvibnni-etino u - ritSdeeeuweenearme-
van Le-Nótre). De Nederiandsclm (schepping
geven alleen ,,het nieuwe" 71 i iv
van ontaarding van Fransche en r''"
tuinstijlen. Die ontaarding t V Renaissance-N. Europa op! Cf"cUer ,n "'*■
voortwoekeren. Vandaar dat'di Imd tot - 1800sehe tuinatrjl- voor CnJvC KdCïS,"''''
Mnle.dnrg i.a geweest, o,n „„s land '
kiezen voor de meest erirerliil-n ■,
men dan geheel voorbij dat ondm d - ^^chrijvers
■stadhouder Willem III bh ,i i't'geenng van Koning-'TJ de iiK-iiw ge- of herbouwde kas-

.Nederland-
Meyer en Jager
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teeleii in Nederland van hof en
adel wel degelijk de znivcre
Fransche Renaissance-tihn-stij 1
is toegepast, ook dikwijls als
eene versiering, die het oor
spronkelijke park overigens on
gerept liet. Hierbij treden voor
al Daniël Marot en Jacob Ro
man op den voorgrond'). Waar
Poortman teruggreep naar de
17e—i8de eeuw, heeft hij zich,
m.i. zeer terecht, geïnspireerd
naar den zuiveren Pranschen
l^enaissancetuinstijl. Hij heeft
echter steeds dezen stijl op eigen
wijze verwerkt. Het op deze
bladzijde weergegeven parterre
van het landgoed Middachten
is als uitzondering op te vatten
als eene reconstructie van den
vroegeren toestand. Het oor
spronkelijk ontwerp van Hugo
Poortman, dat jammer genoeg
door den zoon van Ed. Andrc ge
wijzigd is geworden, droeg ge
heel I^oortman's stempel. De
lij nen waren hier rondom het ge
bouw doorgevoerd.Dat bewege
lijke, a.symmetrische, waarbij toch de assen streng gehandhaafd
blijven, is op geniale wijze doorgevoerd in het plan voor ,,De
Varenkamp" te IDe Bilclt van Baron H. P. J. van Heemstra.
Dit plan geeft geheel den indruk van een Oud-Nederlandsch
landgoed, op uiterst sobere wijze naar Imansche wijze versierd.
Hier treft ook de speelsche doordringing van de natuur in den
monunientalen tuin. De hooge hagen van Le-Nótre zal men in
de scheppingen van Poortman nooit vinden. SI Op de afb. op
de vorige bladz. van het park teWeldamziet men, dat het land
schappelijk park van den monumentalen tuin gescheiden wordt
door een doorgaanden rand van Rhododendrons. Op Twickel
echter, waar het kasteel nog den schilderachtigen bouw
stijl behouden heeft, vormt een enkele oude acacia een
schakel tusschen gebouw en vrije natuur. De door het woud
omlijste regelmatige oranjerietuin op de afbeelding hierboven
houdt echter met het kasteel geen verband. Het schilderach-

TUINAANLEG VOOR DE

tige kasteel van Moyland wordt
oosten van het woud. Hier is het
schappelijke geheel doorweven
,jzie afb. op bladz. 129). Op het
plan van Verwolde (zie bladz.
124) bemerken wij, dat rondom
den ouden hoektoren het asjmr-
metrische Oud-Hollandsche
landschap is gereconstrueerd.
Op de twee streng monumentale
gevels zijn echter de assen ge
trokken van een even strengen
monumentalen aanleg. SI Een
juist photographisch beeld kon
nog niet gegeven worden, aange
zien het werk nog niet vol
tooid is. De tuin vöör den lin
ker zijgevel zal omgeven wor
den door eene lage taxusheg
met voor beelden bestemde
nissen. Enkele broderiefiguren
geven eene aanduiding van den
tijd, waarin het kasteel ont
staan is. Maar rondomheen ziet
men alweer het woud de om
lijsting vormen, die echter door
uitkapping onderbroken is, zoo
dat doorzichten zijn ontstaan
op de verdere omgeving.SlDat
principe van een door de vrije

ORANJERIE OP HET L.4NDG0EDTWICKELTE DELDEN.
VAN HUGO A. C. POORTMAN.

natuur omgeven regelmatigen aanleg vindt men ook in de
scheppingen van den hedendaagschen bh-anschen ijarkarchi-
tect A. Duchéne. Deze echter geeft in zijn verlangen, om den
Eranschen renaissancetuin te renoveeren, aan dezen laatsten
meestal een bepaald overwicht. De natuur wordt hier terug
gedrongen. Bij Poortman is altijd volkomen evenwicht tus
schen beide factoren. M'erkt hij echter monumentaal, dan
leeft hij zich als sierkunstenaar uit in eene verfijning in de
détails. Al naardat' hij het noodig acht, laat hij den vrijen
teugel, hetzij aan den bevvegelijken (lermaansclien of a;m den
streng symmetrischen (lallisch-Romeinschen geest. SI Daar
waar ik nu Poortman zou willen sclietsen als landschaparchi
tect, zou ik gaarne het woord wenschen te geven aan iemand,
die Poortman zelf ,,aan het werk" heeft gezien. Jhr. Mr. H. de
Ranitz schreef ons ter begelciding.'van enkelephoto's, waarvan
één (op bladz. 132) in dit nummer is opgenomen, o.a. het
volgende: ,,Het is zoo moeilijk, om zonder plattegrond een
indruk te geven van het werk van den heer Poortman. Zijn

direct omlijst door de voor-
monumentale met het land-

i) ("laarnc zon iU den lezer willen vei-
wijzen naar een artikel van den heer l.eo-
nardt A. Springer over Het Park van net
Paleis ,,Het I.oo" l)ij Apeldoorn, in ,,ünze
tuinen" van 17 1'ebruari iqeS. In dit
artikel zijn twee plannen van „Het 1.00-
opgenomen.

broderie-parterre rij HET KASTEEL MIDDACHTEN, AANGELEGD DOOR
HUGO A. C. POORTMAN.
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kracht steekt in het gebruik van de ruimte, in het scheppen
van uitzichten van een bepaald centrum uit, liefst zóó,
dat het uitzicht in elke richting een ander karakter draagt.
Daarbij maakt hij zich elke luchtlijn, elk plaatselijk object,
alle voorwerpen, die coulissen kunnen vormen en de diepte
kunnen accentueeren, ten nutte. En dat is niet, of slechts
hoogst onvolledig, in een enkel beeld weer te geven. Bij de
Dreef komt hier nóg iets bij, t.w. dat de oorspronkelijke aan
leg van, naar ik meen, Zocher is. Die aanleg was echter ge
heel verwaarloosd; er was steeds bijgeplant en nooit gedund.
Zoo lag dan ook op het laatst het huis opgesloten in een wil
dernis van boomen. En nu is het hier de verdienste van den

heer Poortman, dat hij overal ruimte heeft gebracht en, terwijl
men vroeger tegen een muur van groen aankeek, wijde verge
zichten heeft geopend. Het sterkst komt dit wel uit bij het uit
zicht aan den achterkant van het huis, waar drie lanen door
broken moesten worden, om de ruimte en de sterke coulissen-
werking te krijgen, waarvan bijgaande photo's eenigszins een
beeld geven . . . .".03 Beter zou ik het niet kunnen zeggen. Ik
verwijs slechts nog naar de afbeelding van den vijver op het
landgoed Amelte bij Gorssel (bladz. 130), van de ven op de
Dreef te Wapenveld (bladz. 131) en van de Schuur te Epc
(bladz. 121 en 129). S3 Op cc.1 bijzonderheid moet ik echter
nog de aandacht vestigen. In de reusachtige toeneming van het
plantenmateriaal schuilt het groote gevaar van overlading,
bijv. in „bloemenborders" en heesterbeplanting. Welnu, men
geve aan iemand, die geen tuinarchitect is, weinig of veel soor
ten ter beschikking, hij zal
daar nog geen tuin mede kun
nen maken .Poortman wilde de

uit eeuwenoude eiken en beu

ken bestaande bosschen op
het landgoed Twickel van on
derbeplanting voorzien, en be
perkte zich hoofdzakelijk tot
Rhododendrons en Clethra

alnifolia. Zoo ontstond een der

schoonste bosschen van ons

land. Diezelfde soberheid in de

aanwending van het planten
materiaal merkte ik op in al
zijne, door mij bezochte wer
ken. S3 Wat de landschappe
lijke tuinkunst betreft, werkt
Poortman op zijne wijze met
de oudere en jongere Ne-
derlandsche tuinkunstenaars
voort op het werk der Zo-
chers. Wij verwijzen den le
zer hiervoor naar de artikelen, van Leonard A. Springer over
,,Bekende mannen op het gebied der Nederlandsche tuinkunst"
in ,,Onze tuinen" (18 Mei tot 17 Augustus 1923). In Poortman's
werken leeft nog steeds de geest der Zochers voort, d.w.z. dat
ook hij aan het Nederlandsche landgoed weer het karakter van
cultuurpark van de i6de eeuw teruggeeft, als uiting van voor
naamheid, landelijken eenvoud en teruggetrokkenheid, eene
samenwerking van cultuur en natuur. Ook in het monumen
tale werk speelt het bouwkunstig element bij Poortman een
min of meer bescheiden rol, ofschoon hij in verschillende
gevallen, o.a. bij het kasteel Morren, invloed gehad heeft
op de restauratie van het gebouw. S3 Nieuwe stroomingen
ontstaan echter in onzen modernen tijd. Vooreerst verspreidt
de Engelsche cottagetuin zich over Europa. En daarbij dreigt
het gevaar van ontaarding, van overheerschend gebruik van
terrasmuren, flagstonewegen, overladen bloemenborders. enz.
Landgoederen verdwijnen. Maar de tuinkunst stelt zich nu
in dienst van de gemeenschap, begeeft zich meer en meer
als ruimtekunst op het gebied van stadsuitbreiding. Vandaar
meer specialisatie. Zoo is het dan geschied, dat oudere
en jongere tuinkunstenaars, zich één voelend in het streven
naar verheffing, zich rondom Poortman geschaard hebben.
Van 1922 af is Poortman voorzitter van den Bond van Neder
landsche tuinkunstenaars. Vertoogen zijn gericht tot Rijk en
Gemeenten. Tentoonstellingen zijn gehouden. Getracht wordt,
de opleiding tot park- of landschapsarchitect in vaste banen
te leiden. Laat ik hier verder volstaan, met er op te wijzen,
dat volgens art. 3a van de statuten bovenvermelde bond tot
doel heeft ,,bevordering van de oniivikkcling en waardccring der
tuinkunst als zelfstandige kunst". Want dit is immers het levens
doel van Poortman zelf! De Bond en zijn Voorzitter zijn

GEZICHT OP HET KASTE
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EL MOYLAND BIJ KLEEF.

hierdoor vereenzelvigd. 03 Laten wij hopen, da.t het den 70
jarigen jubilaris van 20 Maart c.k. gegeven zal mogen zijn,
nog vele jaren met zijne steeds jeugdige geestkracht dooi
woord en werken ons jongeren en (ook door den Bond) het
Nederlandsche volk te wijzen naar het ideaal, e um uns
te dienen, te beoefenen en te beschouwen als een der meest
hoogstaande beeldende kunsten. — SI lenslotte nog een
woord van hartelijken dank aan den lit'er S. ooi iotvc,
die mij met woord en daad gesteund heeft bij de bes u ee-
ring van Poortman's schejipingen. Hij was zeker daartoe aan
gewezen. \'oor de uitvoering van de meeste d^.tu w ei ken
heeft Poortman hem de leiding toevertrouwd. Hijisdusde
man, die zich het meest heeft ingeleefd in het stuwen \ an den
kunstenaar Poortman, en die ook in zijn eigen wei ken en
geschriften, met behoud van eigen individualiteit, uiting g^'eft
aan dezelfde bezieling.

GEEN NIEUWS ONDER DE ZON.
'ETGENE, dat er geweest is, hetzelfde zal er zijn,
en hetgene dat er gedaan is, hetzelfde zal er ge
daan worden, zoodat er niets nieuws is onder
dezon.' Deze uitspraak van den Prediker wordt

bevestigd door een groot aantal feiten, die dr. Ma.x Kemme-
rich te München verzameld en verleden jaar uitgegeven
heeft in een merkwaardig boekje, getiteld Kultur-Kurio.sa. ̂
Wie heeft er aan getwijfeld, dat de tunnel een schepj-iing is
van onzen alles vermogenden tijd? Maar nog heden bestaat

de Siloah-tunnel, onder ko
ning Hiskia (7e eeuw v. t.)
geboord. De 535 Meter lange
gang, die over de geheele
lengte een helling van 30 c.M.
heeft, werd aan beide zijden
van den berg begonnen en
in het midden ontmoetten

de werklieden elkander. Die

tunnel moet in ouderdom on

derdoen voor die van Gezer,
eveneens in Palestina, die bij
na duizend jaar eerder is ge
boord. S3 Een kleine gedach-
tensprong brengt ons van de
tunnel op de locomotief en
van de locomotief opderaiA.
Dit zijn evenmin dingen van
onzen tijd. De Grieken en
Romeinen kenden ze, echter
in een anderen vorm. Het

waren daar sleiu'en, in den
rotsachtigen bodem uitgehouwen, waarin de wagenwielen
pasten. Zelfs wisselplaatsen ontbraken niet en de spoor-
wijdte was 1.44 Meter. S3 De blikseinalleider was 1300 v. (".
al in Egypte bekend. Ramses III had in Medinet Abu op
de stadspoorten voor het afleiden van den bliksem hooge
vergulde masten opgericht. Verzekert Livius niet, dat de
Grieksche en Romeinsche priesters de kunst kenden om
den bliksem van den hemel naar de aarde te trekken, waartoe
zij hooge met metaal beslagen palen oprichtten? 'S3 Ruim
38 jaar geleden — ik woonde toen te Edst (Betuwe) - werd,
naar ik meen voor het eerst, gewag gemaakt van een stooiu-
rijtuig, uitgevonden door den heer \'an Hoek te Nijmegen.
Hij kwam te laat, om er de uitvinder van te zijn. Die eer
rekende zich oen Arabier toe, Rabi ibnZijad genaamd, die voor
656 stierf. Hij droeg den bijnaam van ILaris el Arrdde, wat
Machineruiter beteekent, ,,\veil er eine Maschme erfunden
hattc, auf der ei fahren konnte, als ob er auf einem Ramel
Scisse . S! Ook hij had zijn voorgangers gehad, [ulius ( api-
tolinus, een Romein, beschrijft een wagen zonder \-oorspan,
waarvan de wielen door een kunstig raderwerk \anzelf
draaiden. De taxi's waren in zijn tijd niet nieuw meer d olgens
Vitruvius bezat zekere Commodus een rijtuig i^een auto
dus waarvan de assen voorzien waren \-an een uur- of mii len-
teller. Had de wagen een bepaalden afstand afgelegd dTn
viel een .steentje met hoorbaren klank m een bronzen vat dat
onder den wagen was aangebracht. De reiziger liad dus niets
anders te doen, dan die tikken te tellen en wakker te
blijven, natuurlijk! ÖQ De automaten, die de winkeliers hier

n om aan _de dwingende voorschriften vanen daar

de verordening op de winkelsluiting te ontkomen, die snoep-
lustigen helpen aan een stukje chocolade en een die visite
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verwacht, aan een perronkaartje, deze werktuigen zijn de
gedegenereerde nakomelingen van de kunstig bewerkte instru
menten, die 200 jaar v. C. te Alexandrië in de tempels waren
opgesteld en bij het inwerpen van een drachme of een obool
den tempelganger wijwater schonken. En wat waren deze
vergeleken bij de twee leeuwen uit louter goud, die de Oost-
Romeinsche keizer Theophilus (829—842) naast zijn troon
had laten oprichten en die, als hij de treden van de trap
naar dien zetel beklom, zich verhieven, door een luid gebrul
den heerscher hun hulde boden en zich dan weder neerlegden.
SI De duikboot — wie vergeet de vele schepen, die haar ten
offer vielen? Men noemt een Franschman van den lateren

tijd als den uitvinder. Maar ,,men" heeft het mis. IneenOud-
Duitsch gedicht, ,,Salomon und Mörolf", heet het n.1.

Mórolf im bereiten hiez

Fin schiffelin von Iedere

Fr üf daz mere stiez.

Daz was mit beche wol berant;
Zwei venster gaben im daz liecht;
Alsö meistert ez sin bant.

An ir aller aangesicht
Senkt er sich nider üf den grunt.
Fin röre in daz schiffelin ging,
Da mit Mórolf den atem ving.
Daz het er gewirket dar an
Mit eime starken Iedere
Mórolf der listige man.
Fin snuore die lag oben dar an,
Daz der dugenthafte man
Daz róre nit liez brechen abe.
Fr barg sich zuo dem grimde
Volleclichen vierzehen tage.

S3 Daargelaten nu, of zulk een vaar- ,,
tuig, waarmee de schipper volle 14
dagen op den zeebodem kon vertoe
ven, werkelijk bestaan heeft, de ge
dachte aan de mogelijkheid van een
onderzeeër bestond reeds, het blijkt
uit dit gedicht, ten tijde van de
Kruistochten. SI Van jonger datum
dan dit verhaal van Salomon en
Mórolf, maar toch al eerbiedwaar
dig oud, is de volgende voorspelling
van ,,moeder Stiphon", een ver
maarde waarzegster, die in de 15e
eeuw in Engeland moet geleefd
hebben. Tot mijn spijt heb ik om
trent deze zieneres niets naders
kunnen opdiepen. Haar voorspel
ling vond ik in een vergeeld plaat
selijk blaadje van vóór 1850, toen
de daarin genoemde wonderen aan
onze ouders en grootouders nog even
onbekend waren als ze moeten ge
weest zijn aan moeder Stiphon.

Foto C. Steenbergh.
P.i

,,Wagens zullen zonder paarden rijden,
Fn den menschen menig leed bereiden;
't Woord zal met snelheid der gedachten
Door de Wereld vliegen. Nog meer krachten.
Nog méér wonderen zal 't water toonen.
Vreemd mag 't klinken voor wie de aard bewonen,
Maar verkeerd zal heel de wereld wezen.
Onder boomen zal men goud dan lezen;
Door de heuvelen zullen in die tijden
Menschen zonder paard of ezel rijden;
Onder water zal men dan ook reizen,
I^oopen, rijden, praten, slapen, spijzen.
Zelfs in 't luchtruim zullen menschen zweven.
Even licht, als 't hout ooit heeft gedreven.
Zal het ijzer drijven op de golven,
Fn in 't nieuwe land wordt goud gedolven.
Vuur en water doen heel d' aard verkeeren
Fn in Engeland komt een jood ') tot eeren".

SQ Even verbreid, maar minder berucht dan de naam duik
boot, was de Schniirrbartbindc ,,Fs ist erreicht . Ook de heeren
onderwerpen zich aan de mode.Voor ecnige jaren deden dezen
den cavalerie-knevel in den ban; de knevelpunten moesten de
hoogte in. Een nieuw artikel deed zijn intocht in de heei en-
slaapkamer. Nieuw — 't mocht wat! Cervantes, die omstreeks
1600 leefde, vertelt in zijn Don Ouichotc: ,,Fr steilte sich
im Bett auf, eine spitze Mütze auf dem Kopfe, den Knebei-
bart in Banden, damit er nicht .schlaff würde und nieder
fiele". Ik zal het hierbij laten. Ik stel mij ten aanzien van
Kemmerich's mededeelingen geen partij, en

Komt het u min gelooflijk i'oor.
Omdat gij 't nooit vondt in boeken.
Dan moet ge, daar dient het reizen voor.
Het zelf maar onderzoeken

aan de bronnen, die de schrijver aan het slot van zijn werkje
aanwijst. J. D. H. v.\x Uuen.

l) BL'njaniin Üibiaeli (21 Dcc. 1804 19 .April 1881 ). in 1876 tul pair en lir.ial
van IBcnconstickl benoemd.

BIJ DE DIEREN.
PKOI-HSSOK DOORZ.\.\G.PROFESSOR Dr. Doorzaag, Ridder in de orde van

den Nederlandschen Leeuw, stond met zijn assistent
voor de apenkooi. Het was nog vroeg en in den dieren
tuin waren nog maar weinig bezoekers. SI Professor

Doorzaag had dit na rijp overleg zoo uitgezocht. Hij wilde
als 't eenigszins kon niet gehinderd worden en zeer zeker
niet door het soort menschen, waaraan men kon zien dat ze
geen hoogeschool-vorming hadden. Odi profanum vulgus!

RKGEZICHT OP „DE SCHUUR" TE EPE.
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MMnt dit vroege morgenuur zou getuige zijn van een der
meest verbazingwekkende proeven van wetenschappelijk
onderzoek. S3 „Dank zij de grondige resultaten der vivisectie,"
zei Professor Doorzaag, ,,waaruit zich onze prachtige heden-
daagsche ziekteleer der hersenen ontwikkeld heeft, ben ik
op de geweldige gedachte gekomen, om deze twee exemplaren
van cjmocephalus babuin, na zorgvuldig pin enologisch onder
zoek, van de andere apen te isoleeren. Nadat deze dieren
langdurig met hersen-vormende stoffen gevoed zijn, zal ik
heden kunnen aantoonen, dat de hersenen van den cynoce-
phalus babuin bij doelmatige behandeling niet slechts men-
schelijke uitdrukkingen in hun volle beteekenis kunnen be
vatten en dat wel correct, maar zelfs in staat zijn deze in
de juiste Iceelklanken verstaanbaar en begrijpelijk weder te
rug te geven". SI De assistent boog stom. Hij voelde zich
gedragen. — ,,U hebt toch steeds met bananen gevoederd",
aldus wendde zich I^rofessor Doorzaag tot den oppasser. ,,Is
u ook iets opgevallen van een toeneming der intellectueele
functies?" — ,,Fan soo wat is me niks opgefalle", zei de
oppasser. — ,,Die man heeft geen geoefenden blik", zei Pro
fessor Doorzaag. SI De bavianen kwamen aan het hek.
— ,,Wie is dat toch?" vroeg de eene en zijn haren gingen
overeind staan. -- ,,Ik vind 'm een heele nette vent", zei de

AM ELTE BIJ GORSSEL. TUINAANLEG VAN HUGO A. C. POORTMAN.

andere. .,hij doet me zoo denken aan mijn overleden oom .
De bnviaan was erg familieziek. S! iVofessor Ifoorzaag
frommelde in zijn zakken en zocht zijn ojischrijiboekje.
— ,,Hij luist zich", zei de eerste baviaan met kennis van zaken.
— ,,Nu heeft ie wat", zeide de tweede vol belangstelling.
— ,,Wij moeten ons natuurlijk bij zeer geaccentueerde keel
klanken bepalen", zei Professor Doorzaag, ,,laat ons begin
nen met enkelvoudige klinkers". SI Professor Dt)orzaag ging
voor het hek op zijn diurken zitten. ,,E-e-e-eet-ten —
eten", zei hij en maakte daarbij hajvbewegingen met zijn
kaken. — ,,He-he", grijnsden de a])en. ,,\'erbazend", zei
Professor I3oorzaag tot zijn assistent. ,,het u eens op die
schedelvorming". - - ,,Ixijk die zijn kop eens!" zei de eene
baviaan. SI I^rofessor Doorzaag luisterde o]nnerkzaam naar
de juist geuite keelklanken en maakte maar aldoor aantee-
keningen. ,,Nu een ietwxit samengesteld begriyu dat van
het eenvoudige instinct voert naar het voorstellingsvermogen.
A-a-a ga-ans — ga-ans — ga-ans". SI Professor Doorzaag
trok zijn loden regenjas naar de hoogte en schreed zeer won
derlijk heen en weer voor de kooi.Hij liet de mouwen fladderen,
en snaterde daarbij op een hoogst zonderlinge manier. De
oppasser kwam dichterbij. Het scheen hem noodig. SI .,Ha-
ha", grijnsden de apen en smeten met Irananenschillen.

-  ,,Het is \-erl)azend", zei Professor
Doorzaag. ,,Nu nog eens een moei
lijker geval. Oo-oo-oo-groot-te, men-
schelijke grootte". lAofessor Door
zaag richtte zich, in zijn regenjas,
in zijn volle lengte oj). S! De apen
hadden er genoeg van. I3en vogel iiad-
den ze r.og leuk gevonden. Maar dit
laatste niet meer. Ze keerden zich
om en toonchm den professor hun
partes poste;iores. Het waren aan
zienlijke lichaamsdeek'n. waar niet
mee te sjrotten viel. SI ,,Het is
verbazingwekkend", zei Profes.sor
Doorzaag. ,.Het dier \-erbergt zich
\'oor de menschelijke grootte. Dat is
meer dan begrijpen. Hier is reeds
een psychisch reageeren aanwezig.
1-aat ons nu tot shjt van ons pheno-
menaal onderzoek nog eens een lange
eeklank nemen , stelde hij zijn assis
tent voor. ,,Let u eens op al die
steentjes in de kooi. Ik heb ze zoo
maar hier tm daar laten neerleggen
als experiment . . . ." S! Professor
Doorzaag nam een steen o]5 en druk
te zijn brilleglazcn haast tegen de
tialies aan. ,,Le-ee-ee-steen-steen-



BUITEN.17 Maart 1928

Foto C, Steenbergh.

VEN IN HET LANDGOED DE DREEF TE WAPENVELD, AANGELEGD DOOR HUGO .4. C. I^OORTMAN.

steen", zei hij. De apen waren gaan liggen slapen achter in
het hok en bewogen zich niet. — ,,Steen-steen-steen", zei
Professor Doorzaag blatend. SI Dat zei hij honderd drie en
dertig maal. Toen kreeg hij een hagel van steenen in zijn
gezicht. — ,,Het is verbazend", zei Professor Doorzaag. SI
Den volgenden dag stond Professor Doorzaag op het spreek
gestoelte. ,,VVij naderen nu het eind van onze belang
wekkende uiteenzettingen" zei hij, ,,en wij kunnen met
trots vaststellen, dat de menschelijke wetenschap er in
geslaagd is, hare lichtende vonken tot zelfs in de stomme
dierenwereld te zenden!"— De apen in de apekooi speelden
,,Professor Doorzaag". Ze stapten ;wonderlijk heen en
weer, en snaterden op een hoogst zonderlinge manier.

Naar het Dmisch van M.vxrRED Kyber.

REN ATA'Dl FRANCIA.

7)

Uit het Pooisch van

KAZIMIERZ CHLEDOWSKI
n

(Vervolg.)

VIN dezen tijd kwam Vittoria Colonna te Ferrara. Haar
man, markies de Pescara, een der groote legeraanvoerders
van Karei V, overwinnaar in den slag bij Padua, was in 't
jaar 1525 overleden aan de gevolgen van een verwonding

op het slagveld, en sindsdien wijdde deze voortreffelijke vrouw
zich geheel en al aan den godsdiemst. Haar ideaal was de H
Franciscus van Assisi, de indrukwekkendste figuur der reli
gieuze Renaissance, tot wien haar dichterlijke ziel zich voelde
aangetrokken. Zij zou zich het liefst achter kloostermuren
hebben teruggetrokken, maar familieomstandigheden en haar
maatschappelijke positie noopten haar, deel te nemen aan de
groote beweging op godsdienstig gebied, die na de plundering
van Rome in heel Italië was ontstaan. Zij leefde echter als
een ascete en ging door vrijwillige ontbering lichamelijk zoo
achteruit, dat haar vrienden zich over hare gezondheid be
zorgd maakten. Zij woonde eerst in het klooster S. Sylvestro
in Capite te Rome, maar het groote verlangen naar de plaats,
waar zij haar gelukkige jeugd had doorgebracht, deed haar
naar haar geliefd Ischia terugkeeren. Ze werd steeds beheenscht
door de gedachte de kerkelijke toestanden te willen ver
beteren. De katholieke kerk was toen nog niet in de ijzeren,
onwrikbare omheining besloten, waarbinnen het concilie van

Trente haar zou dwingen, en men kon nog zonder bezwaar
discussieeren over kerkelijke wetten en instellingen; de Kerk
was nog plooibaar, menige voorgestelde verbetering werd
aangebracht. Men werd nop volstrekt niet voor een ketter
aangezien, als men de noodzakelijkheid van een aantal her
vormingen in de Kerk onverholen durfde verkondigen. In
echt Italiaanschc kringen dacht men er niet aan om het
pausdom ten val te brengen en aan de relfgie andere vormen
te geven. Men wilde slechts de heerschende toestanden ver
beteren. Ook de markiezin wilde daaraan medewerken, waar
door zij te Napels in aanraking kwam met mannen, die in dit
opzicht haar geestverwanten waren. Dezen vormden een klei
nen kring hervormers, die zich om Juan de \'aldes hadden
geschaard. Vhttoria Colonna vermoedde ongetwijfeld in de
verste verte niet, dat de Valdes tot de vurige aanhangers van
Luther behoorde en dat hij in Italiaansche kringen zoo om
zichtig en zacht mogelijk zijn leerstellingen moest verkon
digen. De Valdes was een Spanjaard van geboorte, buiten
gewoon handig en zeer ontwikkeld. Zijn broeder was Alfonso
de Valdes, die als secretaris van Karei V in 1530 op den Rijks
dag te Augsburg aanwezig was, waar hij met Melanchton
kennis maakte ̂). Juan volgde zijn broeder als .secretaris van
Karei V op, hij vergezelde den keizer naar Bologna en werd later
diplomatiek correspondent van kardinaal Gonzaga te Napels.
§3 Behalve Vittoria Colonna behoorde ook haar schoonzuster
Constanza d'Avalos, hertogin Amalfi, tot de volgelingen van
de Valdes, evenals de beroemde .schoonheid Julia Gonzaga,
die de gevreesde corsaar Chaireddin Barbaros.sa, toen zij ver
blijf hield in het slot Fondi, had vallen schaken, wat hem niet
gelukte, omdat zij, door haar dienstpersoneel tijdig gewaar
schuwd, de vlucht liad genomen. De twee en twintigjarige
bekoorlijke vrouw bracht haar omgeving in verrukking en de
hervormer, blijkbaar niet ongevoelig voor vrouwelijk .schoon,
zeide het te betreuren, dat de betooverende Julia niet heer-
•scheres der wereld was inpkuits van koningen en keizers.
In t jaar 1536 droeg hij haar zijn verhandeling op, getiteld
,,Alfabeto christiano , waarin de geest, die in deze Napoli-
taansche kolonie van hervormers heerschte, op zeer treffende
wijze wordt gekenschetst. Ook de capucijner Bernardo Ochino

1 ) -Mfousn was hi'vriciKl met liissi hop Daiitvsz.-k, <lcn lki..lsc luMi sjwaiit (uratnr
zo,,als iiuMi l,„,n coi Ki'zaiit iiociiulf). Dit w.is ,1<- oorzaak, ilat Jii.aii ,lf \'aklos iia
Ktt ovcrlijili'ii van zijn broodor .-\lfonso, o], 12 lannari istt. van Bologna nit Dan-
lyszvk yiM-zorlu oni loozonling; \an ccnn no rologic, >11,■ deze torli zokcr Ier n.-ige-
darhtenis van den o\'erIe,lene gesidireven zon hebben. Vi,le Rivisla Christiana
1'irenze iS.S; biz. ,j,ï.
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van Siena, die te S. Giovanni Maggiore met zijn preeken de
menschen zoo in verrukking bracht, dat zelfs Karei V naar
hem kwam luisteren, trad destijds zeer op den voorgrond.
Julia werd door een preek van Ochino zoo in de war gebracht,
dat zij, toen zij zich geplaatst zag voor zooveel onoplosbare
vraagstukken, de Valdes smeekte den godsdienstigen twijfel
en den chaos, waarin haar ziel was geraakt, weg te nemen en
haar den weg te wijzen, die tot zielsrust leidt. De Spanjaard
gaf haar toen met groot beleid eenige aanwijzingen en schreef
haar tien geestelijke leefregels voor, in verband met de liefde
tot God en tot haar medemenschen, leefregels, welke in het
geheel niet verschilden van de voornaamste grondbeginselen
der Katholieke kerk. Hij ried haar aan, ijverig naar de mis te
gaan, de Heilige Schrift te lezen en niet te luisteren naar leer
stellingen, welke philosophische spit.svondigheden uiteenrafel-
den. Tot de Valdes' vrienden, met wie hij geregeld samen
kwam ten zijnen huize te Napels, te Caserta of in de villa van
Vittoria Colonna op Ischia, behoorden ook Isabella Manriquez
en eenige monniken, de Augustijner Pietro Vermigli, de Mi
noriet Giovanni Mollio en de protonatrius Pietro Carnesecchi.
Deze Napolitaansche piëtisten hadden, wat hun idealen aan
gaat, dezelfde overtuiging als hun Romeinsche geestverwanten
del Divino amore, ook zij streefden slechts naar verbetering
der kerkelijke toestanden en naar verbreiding der ware gods
vrucht en dach
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religieuse ople
ving, dat vrou
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allicht meer ij del
heid dan diepe
overpeinzing zou
verwachten, dat
mannen uit het gewone volk en zelfs soldaten zoo onder
den indruk van de vrome beweging waren, dat zij over niets
anders spraken dan over de verbetering van het Christelijk
leven. De Benediktijn bekende ootmoedig, dat in de geheele
Campagna geen geleerde geestelijke te vinden zou zijn, die
niet van de Napolitaansche vrouwen op godsdienstig gebied
wijsheid zou kunnen leeren. SI Deze kringen waren dus
zeer hoog gestemd, een stemming waarover tevens, dank
zij het vrouwelijk element, een waas van mysticisme en
romantiek lag, waarbij echter, zooals reeds gezegd is, niet
de bedoeling voorzat om tegen het pau.sdom in opstand te
komen; men wilde slechts tot betere maat.schappelijke toe
standen geraken door de ware liefde tot God en tot de men
schen. Zoo ging Catiiarina Cibo, kleindochter van fnnocentius
VIII, Hebroeuwsch leeren om de Heilige Schrift in liet oor-
.spronkelijke te kunnen lezen, om zoo beter te kunnen door
dringen tot den geest der Christelijke liefde, ze beter in zich
op te nemen en te verdiepen. IDeze geestesstrooming wordt
weerspiegeld in de ethische gedichten van Vittoria Colonna.
SlDof)r vrijwel dezelfde denkbeelden werd oen kleine groep
lu-anciscanen te Camcrino bezield, aan wier hoofd twee orde
broeders, Matteo di Bascio en Lodovico da Fos.sombrone, ston
den. Gedurende een pestepidemie, welke in dit kleine plaatsje
op .schrikbarende wijze woedde, als 't ware in het aangezicht
des doods, stichtten zij de orde der Capucijnen, een orde,
die de streng zedelijke voorschriften van den H. Franciscus
volgde, waarvan zoowel de Conventualen als de Observanten
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verre waren afgeweken. De oude orden der Franciscanen bon
den dan ook onmiddellijk op hartstochtelijke wijze den strijd
aan tegen de nieuwe secte, die zij vervolgden, waar ze konden
en waartegen zij zelfs te Rome intrigeerden. Maar de Capu
cijnen vonden steun bij de vrouwen die. door hare neiging
tot mystiek zich tot de nieuwe orde aangetrokken gevoelden,
en onder leiding van Catherina Cibo en Vittoria Colonna
voor hen opkwamen. Zonder deze hulp zou de orde der Ca
pucijnen zich niet hebben kunnen handhaven, vant de haar
kwaad gezinde congregaties belasterden haar aanhangers
voortdurend te Rome, noemden hen een schadelijke .sekte en
hadden reeds bereikt, dat de paus hun verbanning uit de
residentie beva.1. Maar de beide hooggeplaatste rouwen trok
ken zoo krachtig joartij voor de C apucijnen, dat de paus hun
verlof gaf om naar Rome terug te keeren; de strijd was echter
zwaar geweest, want de Capucijnen hadden een machtigen
bestrijder in den kardinaal Santa Croce, den energieken be
schermer der Observanten. In i534 ook Bernardo Ochino,
die vroeger tot de Observanten behoord had, tot de nieuwe
orde toe en werd spoedig hun vicaris-generaal. ^ Toen
Colonna de toekomst der Capucijnen, van wie zij een
zegenrijken invloed op de Ttaliaansche maatschappij ver
wachtte, verzekerd zag, besloot zij haar reeds vroeger ge
koesterd plan ten uitvoer te brengen, om een pelgrimstocht
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personen te ge
ven. Vittoria Colonna nam echter slechts zes vrouwen
mede, zij wilde zich. te Venetië naar het Heilige Land
inscliepen en bezocht op verzoek van Isrcole onderweg
herrara. Klaarblijkelijk was zij van plan niet Girolamo
da Montepulciano, maar Bernardo Ochino naar het Heilige
Ivand mede te nemen, want kort na haar aankomst kwam
ook deze te Ferrara aan. Ze gevoelde zich echter zwak en
de verre pelgrimstocht werd daardoor voor haar onmo
gelijk. Zij bleef geruimen tijd te h'errara \-ertoeven en
kwam daar m aanraking met Renata. die toen juist een kind
verwachtte en met wif' zij nauwe vriend.schaj") sloot. Zij be
zocht de hertogin zeer vaak zonder de etikette ten opzichte
van kleeding in <icht te nemen, ,,in habito molto \'olgare'
en had lange gesprekken met ha;ir. Krcole hield toen'
reeds langen tijd verblijf te \'enetië, waarheen hij in
Januari getrokken was om het carnaval bij te wonen iii ge
zelschap van een zeer groot gevolg, bestaande uit achthon
derd voorname herrarische edelen. Het scheen hem te \'ene-
tië bijster goed te bevallen, want pas den vierden IMaart kwam
hij terug, nog germmen tijd voor Renata's bevallin" welke
den zeventienden Juni plaats had en waarbij zij een doch
tertje ter wereld bracht, dat door Xntoria (hiionna ten doop
werd gehouden. Imcole verveelde zich klaarblijkelijk in het
gezelschap der twee met elkander philosopheerende vrouwen
en ging kort daarna w'eder op reis, nu naar de Roinaera, waar
hij zijn vriend Pier Liiigi Farnese hoopte te ontmoeten.

[Wordt vervolgd.)
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