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eest?",,Ziit gij al thuis gewec

: js;;::, .k ..eb „ o..
&.,S\yrw3eV™'dr".raa. 5..n c,e„ Ten.pel ven
"'°l™elT vei (ivges, zijn zware wenkbrauwen optrekkend.

He schijnt dat hij geld noodig
Idéinigheid (chuldig ben, heb ik hen, beloofd, dat ik hem de
lielücndc hand zou bieden .

Hii noemde de vereischte som en (,yges noteerde ze.
,,Mijn tweede doel is een gesprek met te hebben .
",U wenscht mij in privé te spreken.''

der colonnades gaan wan-

De Straat van de Fluitspeelster
20) DOOR H. DE Vere Stacpooli-:.

EI", zei Nicaretus. ,,Wat een vergelijking! Hij
riekt als een bloemenhuis vol gouden bloemen.
Pasion, man van vermogen en patroon van Gyges,
leen mij een mina ̂) van zilver, want ik ga naar

een kwartel-gevecht en heb geen tijd mijn bankier te be
zoeken; hij woont in de havenstad en de weg is zoo lang als
een volzin van Cliarichlides".

,,En even inhoudsloos en winderig", viel Nicias hem bij.
,,Ik heb geen geld beschikbaar", zei Pasion. ,,Ik heb zoo

juist mijn laatsten obool aan een vriend geleend".
Het gezicht van Nicias nam een verbaasde uitdrukking

aan — de gierigheid van Pasion was befaamd. Daar hij juist
een bekencle zag passeeren, riep hij dezen toe: ,,Hcla, Cleo-
mines, stel je voor wat zoo even gebeurd is?"
,,Wat dan?"
,,Pasion heeft een vriend een obool geleend".
De man lachte en liep door; de twee grappenmakers gingen

verder op zoek naar een nieuwe prooi, terwijl Pasion, bleek van
woede, zich tot Gyges wendde, die inmiddels vrij was geworden.
Gyges was eerst veertig jaar oud, maar hij zag er uit als

vijftig. Hij behoorde tot dat soort van menschen, dat nooit
jong is geweest; geboren te Naukratis uit een Egyptische
moeder, had hij zijn zaak en zijn aanleg geërfd van zijn
Perzischen vader, die ook bankier was geweest.
Obolen en drachmen waren zijn speelgoed geweest en zij

waren nog zijn speelgoed. Met een baard als Darius, zwaar
gebouwd en met gitzwarte wenkbrauwen die bijna aaneen
gegroeid waren, keek hij op toen Pasion op hem toe trad,
verhief zich een paar duim van zijn zetel bij wijze van groet
en zette zich weer neder.

Pasion wenschte hem goeden dag.
,,Dus zijt ge weer terug uit de havenstad", zei Pasion na

cenige oogenblikken waarin het gesprek over algemeene
onderwerpen had geloopen.

,,Ja, ik ben zoowat een half uur geleden op de Agora ge
komen".

ecu iiiiiia iGO drarliiiieii, ongovcor f 60.—

.Ja".
,,Laat ons dan hiervoor m een

zei Pasion, ,,wat ik u te zeggen heb, moet te uwen
huize gezegd werden'k
„Te mijnen huize.-'"
,Ja".
,,Maar ik heb het geweldig druk .
,,Dat hindert niet".
,,Kan het niet even goed vanavond gebeuren.-'
..Neen".
Gyges zuchtte diep, en liet zijn oogen dwalen over de

papieren en geldzakken op zijn tafel. \ er.scheiden belang
rijke klanten zouden hem vanmorgen komen opzoeken,
vandaar zijn haast om uit de Piraeus terug te komen en het
feit dat hij direct naar de Agora was gegaan zonder eerst
naar huis te gaan.
Maar Pasion was zijn patroon, en hij kende hem goed ge

noeg om te weten, dat. als die zoo sprak, de zaak dringend
was.

Hij wendde zich tot zijn klerk en gaf dit slin.\achtige
heerschap fluisterend lange en gedetailleerde instructies; toen
stond hij op, nam zijn stok, die tegen de tafel stond, ver
klaarde zich bereid om mee te gaan en zoo vertrokken zij.
,,Waar gaat het over?" vroeg hij. toen zij de volle markt

achter zich hadden gelaten.
,,Wacht tot wij bij u thuis zijn en ik zal het u vertellen",

antwoordde Pasion.

Hij sprak geen woord meer tot zij het huis van den Meteek
bereikt hadden.

Bartjas opende de deur. Bartjas wist niets van wat den
vorigen avond gebeurd was en was dus volkomen onbewust
van het genot dat hem te wachten stond.

voor naar den binnenhof, liep naar de rechter
zuilengang en opende een deur. Zij betraden een karig ge
meubeld vertrek, waarin eenige stoelen stonden, een groote
kast met een slot dat alleen zoo groot was als een modern
geldkistje en een tafel bedekt met perkamenten. Pasion
sloot de deur.

,,Wat ik u te zeggen heb, betreft Diomedes".
Hij ging zitten en (lyges, na zijn stok in cxm hoek te hebben

gezet, nam eveneens plaats.
,, Diomedes?"
,,Niemand anders. Hij is voor ons van lielang omdat wij,

a s IC mij niet zeer vergis, hem beiden geld schuldig zijn".
,,Een klmnigheid, een kleinigheid", zei Gyges op gezwol-

en non. ij heeft mij eenigen tijd geleden een klein bedrag
voorgeschoten . . . ."

..Rrecies" viel Pasion hem in de rede. ,,Het is niet zoo
^  ffeleend heeft, alswel het feit, dat

Inn rï Overeengekomen, dat hij de helft zou kriigen
Zr bi. ? i "Pjle speculatie W'Zvoor Inj u het geld leende".

w-'is^-van' -/Ti'rT patroon zoo goed op de hoogte
' Dt' snecnlZ
gii 'inderda'Kl Dio'^ gelukt en de winsten zijn groot, zoodat

Ta" zei ^^^'Pi-Ognjk bedrag schuldig zijt".

hij altijd zorgeioof wLa; hS 'geldzaLarirt'"' f' Z

u verzekeren dat hij als ien eciu.''^'''\-" '''' ''f
Er zijn twee kanten a-m ! zakenman tot tnij sprak.
tc krijBi.], op don nndcVen knnt" '"'K'""™ ""(.ygc, schoof heon en woei „p „j., „.j „p.„ed«
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altijd beschouwd als een gemakkelijke prooi, een lekker
hapje dat hij'kon opslikken, een dwaas zonder eenig begrip
van zaken.

,,Diomedes", vervolgde Pasion, ,,staat op den rand van
een afgrond. Wel is waar bezit hij nog wat land, maar als
hij alles betaalt wat hij schuldig is, zal hij niets anders dan
dat land over houden".
,,Dat weet ik".
,,Hij is een verkwister".
,,Dat weet ik"
,,Iemand die nergens anders voor deugt dan naar stand

beelden of schilderijen te kijken, zich mooi te kleeden en op
de Agora of in de beschilderde portieken te slenteren".

,,Dat weet ik".
,,Hij drinkt, hij dobbelt en wat het ergste is, hij is een

atheïst, die niet slechts het bestaan der Goden ontkent,
maar er om lacht".

,,Dat weet ik".
,,De publieke meening in Athene is sterk tegen hem gekant.

Cdeon, zijn vroegere hofmeester, die nu in mijn dienst is, is
zijn bittere vijand. Diomedes moet binnenkort van zijn voet
stuk tuimelen".

,,Ook dat weet ik".
,,Welnu dan, hoe zoudt gij over dien man denken als de

echtgenoot van uw dochter?"
Gygens begreep in het eerste oogenblik die onzinnig lijkende

vraag niet. Toen hij het deed, barstte hij in lachen uit.
,,Och, als hij zoo rijk was als ik, zou dat nog onmogelijk

zijn. U weet zelf dat hij een Atheensch burger is en u weet
ook dat het voor een Atheensch burger niet mogelijk is te
trouwen met de dochter van een Meteek".

,,Dat weet ik", zei Pasion.
,,Waarom praat u dan over zoo'n dwaasheid?"
,,Waarom?"
,,Ja, dat is toch de grootste onzin".
,,Luister", zei Pasion. ,,Ik ben uw patroon, en toch heb ik

nooit uw dochter gezien".
,,U weet —"
,,Jawel, ik weet; u hebt volmaakt gelijk, dat gij, wonend

in een stad als Athene, haar goed bewaakt; maar hebt gij
dit wel gedaan?"
Weer lachte Gyges. ,,Ik heb dat steeds als mijn zaak be

schouwd".

,,Vergun mij dan u te zeggen, dat gij een heel slecht zaken
man zijt".

,,Misschien", lachte Gyges.
,,Misschien is hier misplaatst. Diomedes kent uw dochter;

hij bemint haar en zij bemint hem".
Gyges' gelaat werd plotseling donkerrood alsof er bloed was

ingespoten; zijn oogen onder zijn zware wenkbrauwen begon
nen te gloeien van een vuur, dat Pasion er nooit in gezien had.
,,Diomedes heeft mijn dochter gezien! — Diomedes heeft

mijn dochter gezien! — Maar Diomedes . . . ." Hij zweeg.
Hij herinnerde zich, dat Diomedes hem gisteren aan zijn
woning had opgezocht toen hij uit was. Bart jas had hem van
dit bezoek verteld, maar hij had er verder geen aandacht
aan geschonken.
Nu stond hij op, opende de deur en riep den portier.
Toen deze verscheen, sprak Gyges hem haastig toe.
Ofschoon Pasion geen woord verstond van wat zij zeiden,

kon hij den loop van het gesprek volgen door de gebaren der
sprekers.

,,Hij was hier en hij heeft in den binnenhof gewacht", zei
Gyges toen hij met den bediende klaar was.,,Het is onmoge
lijk, want de vrouwenvertrekken . . . ."

,,Mijn vriend", zei Pasion, ,,gij verspilt uw tijd".
,,Wat bedoelt u?"
,,Gij hebt mij niet ten einde gehoord". Hij vertelde van

den maaltijd van den vorigen avond en van wat Diomedes
hem op straat gezegd had; hoe Diomedes aan de deur had
geklopt en hoe hij (Pasion) hem beloerd had van de schaduw
aan den overkant uit.
Gyges wendde zich tot Bartjas en sprak tot hem; toen

keerde hij zich tot Pasion.
,,Wat gij zegt, is de waarheid. Een dronken man heeft

hier gisteravond aangeklopt, maar Bartjas kon zijn gezicht
niet goed onderscheiden daar het maanlicht in zijn oogen
scheen. Hij zegt echter dat de man geleek op den bezoeker
van 's morgens."

,,Hij sloeg naar Bartjas", vervolgde Pasion; ,,de deur

werd voor zijn neus dichtgeslagen en hij brak zijn stok op de
deur. Ik heb de stukken. Toen hij sloeg, verloor hij zijn
evenwicht, viel en bleef onbewegelijk op den grond liggen.
Steeds op den uitkijk, zag ik dat op de bovenverdieping
een vensterluik geopend werd; een vrouw keek uit. Ik kon
haar gezicht niet duidelijk zien, want zij beschutte haar
oogen met haar hand. Zij trok zich terug en even later ging
een zijdeur open. Een Nubische vrouw trad naar buiten,
nam Diomedes op en droeg hem door een kleine deur het
huis in; toen werd de deur gesloten".
,,U hebt dat gezien?"
,,Ja. Ik ken uw huishouding niet. Hebt gij een Nubische

vrouw in uw dienst?"

Gyges bleef korten tijd zwijgen. Hij streek met de vingers
van'zijn rechter hand door zijn zwarten baard, terwijl de
linkerhand, die op de tafel voor hem rustte, zich sloot alsof
hij in zijn verbeelding een vijand worgde.
,,Het is onmogelijk —maar toch moet het waar zijn wat

gij zegt. Ah! wee Barejas, als dit waar is". De deur stond
half open en hij riep Bartjas, die de kamer was uitgegaan.
Toen begon hij tegen den portier te spreken. Pasion, die

scherp oplette, zag hoe er gloed kwam in de oogen van den
portier. Hij werd levendig, begon te gesticuleeren en liep
toen hard de kamer uit.

,,Wat nu?" zei Pasion.
,,Wacht!" zei Gyges ,,en gij zult zien".
Hij ging niet weer zitten. Hij stond rechtop als een stier

god van Nineveh en zwart als Asiz, de genius van den dood.
Pasion was ten hoogste verbaasd. De Gyges dien hij kende,

de dikke bankier die voor niets anders belangstelling had dan
voor geldzaken, de man dien hij veracht had, was verdwenen.
Deze schrikaanjagende figuur had zijn plaats ingenomen.
Na verloop van eenige minuten kwam de portier terug,

gevolgd door de Nubische vrouw.
Barejas kwam de kamer in, volkomen onbevreesd; toen zij

Gyges zag, bleef zij staan en maakte een diepe buiging. Toen
vouwde zij de handen en Gyges begon met zachte stem tegen
haar te praten.

Pasion, die scherp oplette, begreep dat de vrouw alles ont
kende en de beschuldigingen van haar meester beant
woordde met een halstarrig; ,,Het is niet waar". Ten slotte
zweeg Gyges, bleef een oogenblik in stilte staan en zei toen
iets dat de vrouw een kreet ontlokte.

In een oogwenk lag zij op haar knieën, met ineengeklemde
handen, klappertandend, babbelend, terwijl haar oogen rolden
en zij blijkbaar een volledige bekentenis aflegde.

{Wordt vervolgd).

Vrouwelijke Advocaten, Predikanten en
Professoren.Hoeveel vrouwelijke advocaten zijn er in ons land?

Den Staatsalmanak raadplegende, kom ik tot een
getal van vijftig, waarvan zijn ingeschreven bij
clen Hoogen Raad vijftien, bij het Hof en de Recht

bank te Amsterdam dertien, bij de Rechtbank te Rotterdam
negen, bij de Rechtbank te Haarlem drie, bij de Rechtbank
te Zutfen en die te Utrecht twee, bij het Hof en de Rechtbank
te 's-Hertogenbosch één, bij het Hof en de Rechtbank te
Arnhem ook één, evenals bij de Rechtbank te Almelo, Dor
drecht, Middelburg en Groningen. Bijna al die advocaten
zijn tevens-procureurs. SI Het aantal vrouwelijke predikanten
is veel geringer. Men treft ze alleen aan bij Remonstrantsche
en Doopsgezinde gemeenten. Bij de vereenigde Remonstrant
sche en Doopsgezinde gemeente te Dokkum is mej. E. W.
Rappold predikant; mej. A. G. Günther is waarnemend
predikant bij de Remonstranten te Doesburg; als hulppredi
kanten, ook bij de Remonstrantsche gemeenten, vind ik
vermeld mej. A. M. L. Trevel te Doesburg en mej. A. A.
van Royen te Utrecht. \'an de Doopsgezinde gemeenten
hebben een vrouwelijk predikant Delft (mej. M. T. Gerrit-
sma), Edam (mej. A. Leistra), Makkum (mej. J. M. Eelman),
Rottevalle (mej. S. E. Doyer), Stavoren en Molkwerum (mej.
A. J. van den Ban). SI Vrouwelijke hoogleeraren zijn er drie.
Gewoon hoogleeraar is te Amsterdam mej. Dr. C. C. de Lange
(paediatrie), buitengewoon hoogleeraar zijn; te Utrecht mej.
Dr. J. Westerdijk (ziektekunde der planten) en te Groningen
mej. Dr. J. Tammes (variabiliteit en erfelijkheidsleer).

Mr. C. B.\ke.
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GEZICHT OP BRIG, HET EINDSTATION IMA' DEN LÖTSCHBERG-SPOORWEG.

ZOMER IN WALLIS.
{Stol.)ZE zijn van oudsher een strijdlustig volk geweest, die

Wallisers! Daarvan getuigen de vele burchten in de
Rhone-vlakte, en de oude kronieken berichten van
handtastelijkheden met Romeinen, Savoyarden, Fran-

schen en Berners. Vandaar dan ook, dat Edmond Bille,
die 1 in Chandolin een rasecht Walliser chalet heeft laten
zetten, op den gevel van het raadhuis in Sierre, behalve de
zooeven genoemde zon, een landsknecht heeft geschilderd,
a la Hodler. Ze hielden er van met lange hellebaarden over
de bergen te trekken en voor koningen en pausen op de Lom
bardische slagvelden er op los te slaan! Er wordt beweerd,
dat de Wallisers van de Saracenen en de Hunnen afstammen.

Wie zal het waarmaken? Kultuurhistorisch is het zeker wel

merkwaardig, dat dit land twee rassen herbergt, Eransch en
Duit.sch, maar het verschil zit eigenlijk alleen in de taal;
over het algemeen zijn het vogels van gelijke pluimage. SQ Het
is niet zoo gemakkelijk, om de gesprekken, die de bewoners
van het Val d'Anniviers onder elkaar houden, te volgen.
Hun Eransch is, hoewel zeer welluidend, vol van locale uit
drukkingen, en in de uitspraak zijn tal van modificaties;
bijv. spreken ze van St. I..0UC en Mouraz, inplaats van St.
Luc en Muraz en is de barbaarsche K in hun dialect binnenge
slopen; ook hoort men den uitgang or, inplaats van eiir. SI Het
dagelij ksch brood wordt hier zuur vercliend en de bevolking
der bergdorpen leidt feitelijk een nomadenleven. Al naar
het werk, dat de jaargetijden den menschen te doen geeft,
veranderen ze van woonplaats. Na den winter in hunne dor
pen doorgebracht te hebben, trekken ze eind Februari naar
het Rhonedal, om het voorjaarswerk in de wijngaarden en
akkers te verrichten; begin April naar het Val d'Anniviers,
om de rogge, de gerst en de boonen te zaaien oj) de lager ge
legen akkertjes; dan komt in Mei de tijd dat liet vee naar de
lage weiden gaat, les mayences. en op 14 Juni vindt de plechtige
uittocht naar de Alp plaats. Een deel van de bewoners gaat
dan naar de Sennhutten voor de rest van den zomer. De ande

ren liebben veel te doen, om den wijn en tle akkers te verzor
gen en het hooi liinnen te halen. In Septemlxu" komt het vee
van de hoogste weiden langzamerhand naar beneden. Op al
die verschillende plaatsen heeft de .Anniviard zijne woning
met kelder, stal en .schuren. Er wordt wed haast nergens zoo
algemeen in toepassing gebracht: in het zweet uws aanschijns
zult ge uw brood etenl Helaas tri'kken tegenwoordig \'elen
\'an de jonge menschen naar de grootere plaatsen, waar ze
meer verdienen, meer gemak en afleiding \-inden. Het is dan
ook voor de Zwitser.sche regeering een jirobleem van veel
hoofdbrekens geworden, hoe het zich ontx'olken der hoog
dalen tegen te g:jan. SI Alleraardigste kk>ederdrachten kan
men zien in liet \ al d'Hérens, Eringertal. Dat dal opent zich
ongeveei ter hoogte van Sion en ook daarin lirengt ti de
postauto, li^erst is het een geleidelijk stij,gen door weiden en
boomgaarden. ()p\'allend is, dat <ie grond uit een bijzonder
soort leem blijkt te bestaan, ̂ lat bij nat weer glibberig en bij
c roogte zeer stoffig wordt. Ier worcit dan ook nergens zooveel
gereden, als m het X'al d'H.Tens. De mnlet staat er hoog in
eere en wordt goed verzorgd. In \-ex, waar de auto stopt,
wordt de post voor het \ al d'Hérémance op muildteren over-
V 1 UH- waar het
Xknt 'm afbuigt, vertoont zich plotseling een
hebbfn pyramiden ean Etiseigne. (Ze
S / ' sterretjes van Haedeker gekregen!) Hetzijn resten van morainen, die door den regen uitgespoeld

ben en die om regen weerstmiiAeb-
zich een rii v-nT"? parajiliiie dienst doen, heeft

al. «end
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Hrlit XT' uT ̂  Ze zien er nog wel erg nieuw uit en
UI • '"i I'^leur maar daar zal de zon wel voor zorgen! Het
,1 hotelletje, dat aan den brand ontkomen is,tiotsche opschrift: Hotel des Pyramides ('t lijkt
we sdiio of Luxoi !). Een flinke regenbui, die het sluiten
van de auto noodig maakte, belette ons helaas, het uitzicht
op volene te genieten, maar gelukkig waren we op den terug
weg gelukkiger. Evolène is het grootste dorp van het dal met
500 mwoneis in het dorp zelf; de gemeente, die zeer uitgebreid
IS, heeft er zelfs 1300. Eene bijzondere attractie van Evolène
IS, dat er meer mannen dan vrouwen zijn; de ,,oude vrij
ster zal er dus wel niet bekend zijn! SI De kleederdrachten
woiden hier algemeen gedragen en een zeer schilderachtig
gezicht wachtte ons bij de aankomst in Les Haudères, het
eindpunt van de post. Daar het een Zondag was, kon het
geheele dorp genieten van de attractie van het aankomen
der post. De houten balkons puilden letterlijk uit van de
vrouwtjes met witte keursjes, vroolijke halsdoeken en platte
hoedjes en kinderen met nauwsluitende kapjes en lange
jurken! Dat was een potsierlijk gezicht; die kinderen, meisjes
en jongens dragen tot ongeveer hun zesde jaar hetzelfde tenue,
het kleine kapje met gebloemd geweven band afgezet en een
eveneens zelf geweven jurk, die bijna tot op den grond reikt. S!
In het kleine hotelletje wercl vreeselijk gedraafd, om het eten
voor al de aankomenden klaar te krijgen. ,,Trente personnes
a table" was het slagwoord, waarmede het personeel tot
grooteren ijver werd aangezet. Het scheen een ongehoorde
sensatie te zijn, maar ons leek het geraden, dit,,diner de trente
personnes!" liever te ontloopen en we bestelden dus brood
met ham en koffie en waren zoodoende met dit Hollandsch
twaalfuurtje reeds klaar, toen de trente personnes met veel
moeite en geschuifel in de veranda werden verpakt. SI En nu
volgt eene flinke wandeling; naar Arolla is het 2^4 uur stij
gen langs het muildierpad, dat Arolla met de rest van cle
wereld verbindt. Arolla zelf is het einde der wereld. Enorme

gletschers (die van Mont Colion en Pigne d'Arolla) sluiten
het dal af. Deze koude buurschap en de groote hoogte (bijna
2000 M.) maken dat het er altijd frisch is, niettegenstaande
den stralenden zonneschijn. In het hotel, omringd door ver
weerde, weerbarstige arven, vindt men weer de gemoedelijke
sfeer van een berghotel. Zelfs de lange table d'hóte heeft zich
hier kunnen handhaven. In de gang ziet men een heeleboel
ijspickels staan, want Arolla is een echt uitgangspunt voor
hoogtoercn en hier is het, dat men de moeilijkste klauter- "
partijen kan doen. De Pigne d'Arolla wordt ook van hier
uit bestegen en aan den overkant van het dal de Aiguille de'
la ïza, die werkelijk spits als een naald zich tegen de lucht af-
teekent en dan daarnaast: les Don-
ves blanches! Dat zijn echter alleen
bereikbare idealen voor den tech
nisch goed onderlegden en goed ge-
trainden bergklimmer. Mooie toch
ten voor gewone menschen zijn naar
het idjdli.sch gelegen Lac bleu (Blau-
seeli . . . .) en naar den Pas des
Chèvres, welke op 2900 M. hoogte
ligt en vanwaar zich een prachtig
uitzicht opent op den Mont Blanc
de Cheillon met zijne geweldige ijs-
en sneeuwmassa's. Een kleine klau-
terpartij komt er nog wel bij te pas,
maar de rotsblokken, waar men
over moet, liggen nogal vast, zoodat
het meer een amusant, dan we een
gevaarlijk eindje is. 83 Bij het afdalen
kan men op den Alp het schilder
achtig schouwspel genieten van een
kudde donkerbruine Eringer koeien.
Het ras wordt hier onvermengd zui
ver gehouden; een] sterk ras, dat
veel neiging tot vechten vertoont,
kenteeken van gezondheid! Koeien-
gevechten zijn dan ook traditie, en
het is de grootste trots van den wei-
ge.stelden boer, er 'eene ,,reina",
koningin, op na te kunnen houden.
Zij draagt de grootste klok om
den hals aan een enorm breeden
band en wordt vertroeteld en be
wonderd. Er worden wedstrijden Z

DE FURKASTRASSE BIJ DEN RHONEGLETSCHER.

gehouden, uitgaande van de Fédération valaisanne des
producteurs de reines a cornes, en heel Wallis is in span
ning omtrent den afloop. 83 Zoo is er van allerlei merk
waardigs te beleven in dit schoone land, dat, afgezien
van Zermatt, zoo weinig bekend is. Er zijn nog tal van
andere dalen, die ik u niet alle beschrijven kan, en waarvan

ERMATT EN DE MATTERHORN.
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uen blik op de kaart u de namen kan leeren. Ze zijn alle mooi,
bewoond door een sterk volk, vol cultuur en traditie, en overal
straalt de zon over de kleurrijke bloempracht der sappige wei
den en de verweerde bronzen stammen der geweldige arven.
En 's avonds, als de zon a! niet meer te zien is, lichten nog
hare laatste stralen op de ongerepte pracht der toppen in
eeuwige sneeuw en ijs, die in verheven rust op en neer staren
als een manend: mensch, zie naar boven! ̂  En dan dooft
ook die laatste gloed en de schemering stijgt op uit de diepten
van het dal; niets verbreekt de stilte, als het geheimzinnig

d

oogen. — ,,Waar ben je?" piept
Heb je je nog pijn gedaan ookt

VA'

sa

iq Mei 1928.

,,Krai)bel naar bo\-en!
In de diepte klonk een

ruischen

wuivende

hooigeur

at van de beek komt en van de boomen en de

halmen, üoor

langezweefd . . .
de avondkoelde komt

Hrluxe Muller

een fijne
M.-\ssis.

B

BIJ DE DIEREN.
DE H.'VZELMUIZEN-BRUILOFT.

een oud brok muur stond een hazelaar. Injne
spinragdraden weefden van den muur naar den
hazelaar. Groot en zilverlichtend stond de maan in

den klaren hemel. Ze bescheen een klein gezelschap,
en ontroe de snoetjes. De hazel-
— ,,Mijn hazelaar is cok uw haze-

met glanzende velletjes
muizen vierden bruiloft. —

laar. Mijn hazelnoten zijn
ook uw hazelnoten", zeide
een oude hazelmuis. S2 Allen

waren aangedaan en vouw
den de pootjes. De hazel
muis-bruidegom begon te
snikken en wreef over z'n

snuitje. De hazelmuis-bruid
schreide luidop in een zak
doek van hazelaarblad. SQ

Men zette zich nu aan tafel

op een tuinbank en er werd
rondgediend; elk kreeg eeir
hazelnoot in de pootjes. Men
knabbelde en onderhield zich

met beleefd gepiep. Dit alles
ging zeer welgemanierd toe.
Hazelmuizen zijn rustig-be-
scheiden en zeer ingetogen.

Na het diner danste de

hazelmuisjeugd de hazel-
sprong. Men floot ertweestem-
mig bij. — , ,Zoo hebben wij
ook eens gefloten", zei de
hazelmuis-grootmoeder tot
den hazelmuis-grootvader en
ze streek zich met ouderwet-

sche kokette maniertjes over
haar versche rosse voorjaars
velletje. 83 De hazelmuis
grootvader krauwde zich behagelijk in zijn witte frontje en
wipte de maat van den hazelsprong met zijn achte poot. ,,Ja,
als je daar aan terugdenkt . . . ." zei hij. Maar hij dacht aan
noten. S3 Het hazelmuis-bruidspaar had zich op een een
zamen tak teruggetrokken. Hier was de nieuwe woning, een
kogelrond nestje. De verwantenl hadden een bijdrage ge
geven van mos en bladeren en zelfs zachte buikharen, die ze
zich hadden uitgetrokken. Men kwam wel eens extra over
de brug, als 't bruiloft was. De hazelmuis-bruid hield de
zakdoek van hazelaarblad tot een bal gefrommeld in haar
pootje. Die was nat van tranen. De hazelmuis-bruidegom
zat naast haar en had zijn poot om haar heengeslagen. Hij
kuste haar op haar snuitje en achter de ooren. Haar oortjes
waren zeer klein. Het was een heel mooi hazelmuizen meisje.
83 De maan .scheen helder. Zilveren spinragdi aden liepen van
den ouden muur tot in de twijgen van den hazelaar. Ebt
de verte hoorde men den hazelsprong fluiten. De jonge
hazelmuisjes drentelden gracieus langs elkaar en droegen daar
bij den staart over den poot geslagen. Het stond zeer sier
lijk. Maar het hazelmuizen-bruidspaar lette er niet op. Zij
zaten in elkander verloren — poot in poot. Geen van beiden
piepte een woord. 83 Toen gebeurde er iets ontzettends. De
liazelmui.s-bruidegom had zoo intensief achter de lieve oortjes
gekust, dat hij zijn evenwicht verloor en achterover tuimelde.
In de liefde verliest men zoo licht zijn evenwicht I Een schrille
piepende kreet — en hij verdween in de diepte. 83 De hazel
muis-bruid hield den zakdoek van hazelaarblad voor haar

Foto N. Tinbergen.

DE VOGELS

SMIENT
VAN DEN HA

™s,!g ieSf E firhin;;; cc,. «...,.,...1 «...,,11™ ^
v .n l.enElcn een gedcmi>t Kc,,ic|>. ,s "vcn.l even glad.
Ik kan cr niet meer ..it, \'aa.av;e]!" klc.nc tmi,,-
pelden n, vertwijfeling tegen <le zijwa.u en van <len greppel,
sa „Kan je er dan l.eele.naal niet n.t' nej. de 1 are n.tns-
bruid radeloos. ,,Probeer het nog maar eens. je hebt toch
iKdg zoo kortgeleden de groene noot gewonnen met prijs-
klimmen!" 83 Het getrampcd hield op. - ,,De greppel wordt
naar onder toe breeder. Het moet een soort val zijn Het is
hopeloos. ^Vrgeet mij niet. \'aarwel xmor eeuwig. Ik moet
hier sterven. Het is vreeselijk. Gooi je zakdoek muir beneden.
Ik zal mij daarin hullen, als mijn ure komt. O-o. 83 De zak
doek van hazelaarblad fladderde naar de diepte.
hazelaar is ook mijn hazelaar", (lacht de hazelnuiis-bruid.
,,Is dan ook niet uw grejijiel mijn grepiiel.-' Het vvas een
zware strijd in de ziel van een klein s' hejisel. Hij duurde
niet lang. Toen verzamelde de kleine hazelmuis al haar moed
voor de groote daad en sjirong haar bruidegom na, in den
greppel. 83 Nu zaten de beide hazelmuizen in den greppel en
snikten lieiden in den zakdoek \'an hazelaaibliid. loen
het blad heelemaal nat was en het nergens meer toe diende

om mger te schreien, hielden

.AGSCHEN HOFVIJVER EF
(WOERD) MET ZIJN GELE \'00'RH0ÓFD.

N

geluidloos, sloop het jxiartje
mos en buikhaartjes. — ,,H
zei de hazelmuis-bruid, ,,ïk kan dien tak
alleen afgerukt hebben.

is eigenlijk

ze allebei oj) en keken eens
rond op de Jilek waar ze ge-
\-angen wachtten oji een ge
meenscha jipelij ken dood. Toen
zagen'ze een grooten tak, die
scheef in den grepjiel stond,
van den Jbodeiu tot boven
aan toe. De ha/.elnuiis-bruid

moest die meegetrokken heb
ben bij haar sjirong de diepte
in, ofschoon hij eigenlijk veel
t(> groot was om door een
hazt'lnuiis meegetrokken te
kunnen worden. Hij moest
dan al W(.4 te voren los ge
zeten hebben. Maar dan was

het toch nog hoogst wonder
baarlijk. 83 I.angs dien tak
kon je omhoog klauteren,
alsof het een trap was, als je
een hazelmuis was. Aldus

deden de luude hazelmuizen
en ze jiiejiten, owrvloeiend
van dankbaarheid, uit de volte
van hun hazelnuiizehartjes.
Slechts de zakdoek van haze-
la rblad bleef beneden in de
diejite liggen
bool der liefde
in zijn woning

- een nat sym-
83 Zacht keus,
van bladeren,
("en wonder",
("r onmogelijk

RphUon I ■. onzichtbare iiooten ons
v in het nnrl° ^ N'>'isel van fijne draden weefdevan het oude brok ruïne uit - (>("ns had ITanciscus cain Essisi
daarin gewoond. \ au .vssisi

,, , , , M.tXi-KKD kvuEK.
... j- ... .\ ee/ der 1 crtaalster.De himilie der Slaapmuizen omvat het "eslucht der Hcrel-

inuizen (Muscardinus). In Furoir, le,at i i i
soort van dit geslacht n 1 de H , enkele
(Muscardinus Avellanarius) cmi "van'd T
lieste en belienrUcrctv. ... iV :i-ardig.ste, beval-
aantrekkelijk door ham McHid-n"r^T^knaagdieren, eveneb door Ipu-e ,cindelijkl,eij'''!;;.„f;jf"" ""
Haar totale lengte bedraagt 14 c.M
op den staart komt. De eehtvUf. . ' 1
van onderen een weinig lichter m't rood,
borst en de keel, die wit zbn i,. x'..., 'ï j^"ndermg van de

en zachtmoedigheid.
wa;irvan liijna de helft

m de meeste andere'linden^vuu'm^
1 struiken bij\ïï Hhare meest geliefde verldijfpInatsiuV"'^'''''''

muis ^  i-lere Hazel, of door twei -gewascen zacht, warm, tamelijk kVin «^kchtste struik
mos, worteltjes en haren gebouw.l D ^•émgras, bladen,
ZIJ klimmen merkwaardio- po,,,] u 1 echte boomdieren;
^ De buitengewoon groene trvijgen.

jtbuiKi \an ile hazelmui.s,\'an dt
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de viieiidelijke en verdraagzume wijze, waarop zij met hare
soortgenooten omgaat, hare aardige bewegingen en grappige
gebaren maken haar tot een lieveling van den meiLh In
hmgeland wordt zij als kamerdier gehouden, zij verbreidt
volstrekt ,geen onaangename lucht. Ook in de gevangen-
schap houch de Hazelnniis een winterslaap. [Uit A. E. Brehm

Het Leven der Dieren, bewerkt door S. P. Hiuzjnc.a.

De vogels van den Haagschen Hofvijver.HOI', langer hoe meer begint de Haagsche Hofvijver
zich m de belangstelling van het publiek te verheu
gen, en terecht. Want niet alleen de oude gebou
wen van het Binnenhof en de Gevangenpoort maken

den Hol vijver tot een mooi stadsgedeelte, de publieke belang
stelling beti eft ook den Hofvijver zelf. en wel om de vele vogel
soorten, clie zich er in den winter en in het voorjaar ophouden.
Verscheidene vogels zijn er door den Gemeentelijken Plant-
.soeiiendienst gebracht; de ooievaars op het bekende eilandje,
de eenden en zwanen en .sedert cenige maanden ook een aan
tal van de bontgekleurde bergeenden. 83 Het merkwaardige
echter is, dat, nu er eenmaal veel tamme vogels zijn, ook
verscheidene wilde soorten den Hofvijver komen opzoeken,
aanvankelijk schuw voor de menschen, maar na verloop van
tijd even mak als de andere, zoodra ze in de gaten hebben
dat bij den Hofvijver geen mensch het kwaad met ze meent.
83 Het is begonnen indertijd met de kokmeeuwen, vogels
die in den winter tot laat in 't voorjaar toe de steden opzoeken
en daar door de menschen onderhouden worden. Omstreeks

April zijn de kokmeeuwen bezig, hun winterkleed te ver
wisselen voor hun zomerkleed. De witte kop wordt dan lang
zamerhand bruinzwart, en het is een vermakelijk schouwspel
al deze vogels te zien rondloopen met een zwart-witgevlekte
kop, net of ze beschimmeld zijn. De kokmeeuwen bevolken
den Hofvijver soms bij honderden, en vele menschen, die 's mor
gens, op weg naar hun werk, hierlangs komen, brengen brood
voor de meeuwen mee, om het genoegen te smaken, die echte
wilde vogels van vlakbij te bewonderen en zich het brood
door de allerbrutaalsten uit de hand te laten rukken. Een
prachtig voorbeeld hoe zelfs schuwe vogels vriendschap met
den mensch sluiten, zoodra de mensch maar belangstellend en
welwillend tegenover hen is. 83 Behalve de kokmeeuwen
huizen er nog andere meeuwen: de groote zilvermeeuwen,
mantehneeuwen en stormmeeuwen. Geen van alle worden
ze zoo mak als de kokmeeuwen; brood uit menschenhanden
aannemen durven ze niet, maar ze weten het zich toch wel
te verschaffen: de kokmeeuwen mogen de kastanjes uit liet
vuur halen. Heeft er één een groot stuk te pakken, dan krijgt
hij in een minimum van tijd een joelende troep storm- en
zilvermeeuwen achter zich aan, die hem net zoo lang boven
den Hofvijver, om het eilandje en zelfs boven de gebouwen
van het Binnenhof achterna jakkeren, tot hij ten einrle raad
zijn buit laat vallen. Vóórdat deze den grond bereikt heeft,
is hij alweer gegrepen door een stormmeeuwensnavel en dan
kunnen de tafelschuimers er met elkaar nog eens om vechten,
fn zulke oogenblikken is het typische miauwen van de storm
meeuwen niet van de lucht. 83 Minder opvallend dan de meeu
wen, maar tocfi zeker niet minder mooi zijn de verschillende
eenciensoorten die af en toe den Hofvijver ezoevcn. ̂ e
eenden zijn in 't wild buitengewoon schuwe voge s, 1' lerm
me vele vermoeiende e.xpcdities door de "etmoerassen om
de uiterst scfiuwe talingen en smienten eens van 1 J
bekijken. Aan den Hofvijver is echter gemak^
Een paar stukken brood lokken c e mooie
vlakbij; een genot is het, deze fel gekleurde 'rendies tusschen
de meeuwen te zien zwemmen. Het 'ichaam ispardgnjs^n^^^^^
uiterst fijne dwarsbandjes geteekend, ij e '' ,
broken door een grooten gelen driehoek zw art omr^
mooist gekleurd is de kop: heldei
weerszijden, lengs de
een wit randje afgezet. De Rleiirc „„innvpn een in-
rassend, dat de meeste j^et' met de
landschen vogel voor zich te „„e^vooii opvallend
smienten. De mannetjes zijn ook ' °i°ruin m
gekleurd, vooral w^eer de kop ̂ V n ° • n tXn z^ Teer et
hel gele streep over 't voorhooW. e
cliisief: zoodra meeuwen oi wilde c „,,„,,„1 on los net
gaat het Nooit echter bréngt
h!^;Tv'^r:lit„"i:V31eigend flnitconcert: gevechten wor-

Foto N. Tinbergtn.

KOKMEEUWEN IN OVERGANGSKLEED. DE LINKER
VOGEL IS BIJNA UITGEKLEURI).

den niet geleverd. 83 De wilde eenden ten.slotte zijn er het
sterkst vertegenwoordigd, eii zij blijven den Hofvijver het
langst trouw. Wanneer straks de zomer nadert, verlaten de
meeuwen, smienten en talingen den Hofvijver om naar hun
Noordelijke broedterreiuen te gaan, maar de wilde eenden
blijven over en brengen den zomer op het eilandje door. En
wanneer op een zwnelen Augustusavond de stedelingen een
luchtje scheppen op den I^angen \'ijverberg, kunnen ze ge
nieten van de mooie sjoeelvluchten die de eenden boven
den Hofvijver ten beste geven. N. T.

.<4ii

Foio N. Tinbei-gm.

SMIENTEN IN DEN HOFVIJVER.

Ontvangen boeken.
Van den uitgever J. h. VVollerb, (jroningen-Den Haag, onlvingen wij den

derden druk van „Bemestingsleer" door J. M. L. Ollen, 1. i , behoorende tot dc
Neder!. Land- en Tuinbouwldblioilieek onder redactie van Ur. K. H. M. van

der Zande, Dr. J. Kitzema-Hos.J Heenisira 1 i.,Dr. H M. Kroon en j. Heidema, 1 i
t Van de Keicliszentrale für Üeutsche \*erkehr.^\verbung te Berlijn ontvingen wij
de nieuwe uitgave van eenige barer verkeersboekjes, n.1. i. Deutsches Keisenierk-
Inich, 4- München und die Bayerischen Alpen, 8 Saclisen, i8 Tliiiringen en 21.
Mecklenburg Deze boekjes, waarvan lot nu toe 21 tleehies versclienen. zijn lliaiis
in een kleurigcn]_oni.slag gekleed, en bevatten weder verscheidene afbeeldingen,

»  De Ente Nazionale Imlustrie Turistidie te Rome liet.s als onze Algemeene
Vereeniging voor Vreenulelingenvi.'rkeer zond ons boekjes waarin in woord en
beeld dc aandacht wordt gevestigd op Bari, Forli de geboorteplaats van Musso-
lini , de Abruzzcn en ..Venezia 'rrideiuina". De tekst is in 't Italiaansch. Zeer
vaderlandslievend maar minder praktisch!

Foto N. Ti7ibtrgen.

EEN P.AART JE BERGEENDEN.
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DANS EN WAJANG.
I. VORSTEXLAXDSCHE DANSERESSEN.De serimpi's verschijnen. Tegen de dui.sternis des

avonds, die om de van lampen glanzige pendoppo
hangt, doemen zij lichtend op, één voor één, langzaam;
rijzig zijn zij en hoog, alsof hare gestrekte voeten den

vloer van spiegelend marmer niet raken. S! Zooals juweelen
fonkelend worden bij 't opengaan van hun schrijn, zoo tin
telen zij en stralen van sieradiën en gesteenten. De amber
geel gezalfde gelaten zijn strak en blijven immer onbewogen,
als cameeën zijn zij gevat ingoudelend oranje van geciseleerde
diademen, borsthangers en oorversierselen. Lampeglanzen
overspelen de rijke zij-gewaden en den oriëntalen tooi. SI Het
bronzen gonzen van de gongen golft als een diepe zee, de
dansfiguren deinen mede, steeds langzaam, voet voor
voet wiegen zij aan. De tred is licht, het lichaam rank, om-

,(> eindeloos veel jaren geleden
verrukking werd. M'as de

eens het offer dat
nog dan hij?

uitverkoren uit de

een penseel de oogleden op-
floersd en neergericht de blik. Zachtbuigend, rozig is de lijn
die als een dunne haal van

kleurt. Ook het wit der oogen
is getint, zoodat de danse
ressen gepolychromeerde sta-
tuen schijnen, door magische
kracht bewogen. SQ Fel glim
zwart plekt de tot orna
ment verteekende wenkbrauw

en evenzeer gestij ld zijn de
goud-gelooverde haarpunten
langs het oor, de masker-lip
jes rood gelakt. De gaaf-ge-
trokken wrong van diepzwart
glanzende haren is met me-
lati-bloemen overstrooid, tril-
bloemen van sprankelend
filigrain wiegelen op hoogen,
veerenden steel en tintelen

bleek in het licht. Als zeld

zame, nachtelijk bloeiende
kasplanten staan roerloos de
fragiele danseressen nu —
dan gaat haar ijl gebaar als
het geheimzinnig bewegen
van een vreemde bloem,
zwaargeurig, wonderbaar.
I.cven kan het slechts in die

afgesloten en ommuurde kra
tonsfeer van goud en elpen
been, waar de lucht loom is
van warmte, immer vervuld
van zacht gamelangerucht;
waar alles onaan tastbaar bl ij ft
voor beroering van buiten en
alles zich naar de hoogheid
richt, naar de verlustiging dier
prachtlievende heerschers, die
zich Dragers der Aarde of
Middelpunt der Wereld hee-
ten. Zij zijn de onbereikbare afgoden van het volk, emblemen
van Aziatische macht en praal; een waas van heiligheid omhult
ze, en van diep onder den nu oppermachtigen Islam, van diep
onder het nu vergeten Hindoeïsme en den dienst van Shiwa
vloeit nog de oude stroom van het fetichisme door de Ja-
vaansche harten, het polynesisch oer-gevoel, dat onaan
tastbaar bleef voor den geest van' den feilen profeet en nog
immer voortleeft in de fetisch-achtige verheerlijking, die
den vorstelijken despoot ten deel valt. Vergeten is noch-
thans dit volk Shiwa, zijn Nandi, gelijk het Boeddha ver
gat. In den een noch den ander ziet of voelt het meer
dan den fetisch van weleer, \vien bloemen en rijst
worden geofferd, ojidat de ongekende, machtig want onbe
grepen, geen toorn tegen den nietige zal koesteren. Ver
geten is het de strekking en bedoeling van den eens wellicht
ritueelen dans, gelijk de beteekenis van den Garoeda werd
vergeten in het gestadig wentelen der altoos zichzelf gelijke
dagen die, missend 't merk van jaargetij, de eeuwen zonder
kenteeken doen verglijden. Toch kerft nog de bekwame
hand des houtsnijders gedachteloos dien Garoeda in des
Soe.soehoenans statiewagen —de karos van ,,Hem, aan wien
een iegelijk is onderworpen". Vergeten is het volk, dat het
Vishnoe's embleem is dat dien Machtige wordt nagedragen

Foto Jac. Kicbcr.
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bij de ampilan; vergeten hoe
de rei der hemelnimfen Brahma s
dans, edel als die der hemelsche ap.sara s,
de Heerscher bood aan die goden, machtigei
Waren toen reeds de tempelmaagden +r.t l-mo-A iy i-on
.schoon.sten van het land, gewijd,geheiligd bijna, tot la g ]
van staee oefening bestemd en eindelijk waaidig
hare leele lichamen te
ijl als de gedachte, ongrijj^baar-vluchtig. s 1 1 ^
loren beteekenis dat deze broze gebaren aandoen Jitd
bewegen der bladeren eener verwelkende bloern, en de bedo\ o s
en serimpi's zelf bloemstengels schijnen, deinend m den
luwen, loomen tropenwind.'' En wijst de traditie dat het dan-
seressenkleed de Oud-Javaansclie bruidsdracht zij op het
eertijds wijden van haar leven aan een nu verganen eere-
dienst, en is niet gezegd dat het gansche kwen J-r Javanen
een droom is van voorbije dagen.-' SI Het (losten
is waarlijk tijdeloos. Volgens vastgestelde dansfiguren
strekken en wringen de serimpi's en bedoyo s de slangen-

armen, sjiannen zij als in
trance de dunne vingers hol,
en nieiuand kan de eeuwen
tellen dat zij het zoo reeds de
den. De handen schrijven tee
kenen van sterrenwichelarij in
de ruimte,of vouwen zich ais
bloembladen samen, de vin
gers strak, tot zij hiëratisch
geheven worden in het offer
and-gebaar van den sembah,
en wenden en vervloeien gaat
dan het lijnenspel als het wa
ter dat de sawahs dekt. Daar
is in de kunst van het Oos

ten een eindelooze conti

nuïteit, een canon, hiërarchie,
die \-oor ons kunsthwen als

ondragelijk kwellend zou wor
den ge\'oeld doch daar de
onverwelkbare stam is, waar
uit nieuwe bladen telkens

spruiten. Dies is het dat
Azk- niet bewaart doch ver

gaan laat en nieuw schept,
daarmede de natuur deslands
weersjuegelend, wier einde
looze cirkelgang zich in de ge
peinzen der denkers tot
Brahma, Vishnoe en Shiwa
— Schepper, Onderhouder,
Vernietiger — kristalliseerde.
Evenzoo reïncarneert zijn
kunst ononderbroken, one'er-
andcrd, tijdeloos. Gidijk be-
dw-elnide x'linders zijgi-n de
serimpi's neder en buigen
h'om het getooide hoofd; danzwelt de pmelan dreunend aan en bij de tinkelende casca

den van t geluid der metallophonen verrijzen zij met de
vingertoppen nauwelijks den ̂ •lammenden sampoer x an kos
telijke zijde beroerend, die zij als in aanbidding opheffen en
dan trillend doen uitwaaieren bij het rappe x-oorwaarts gaan.
Luchtig zweven zij, schuim van golven voor den wind gelijk
als Hrahma s hemelnimfen eens np den eindeloozen oceaan
xviegden. Schiep niet de heilige Ratoe Kidoel, de Godin van
de Zuidzee, zelve een dans voor Brahma, den Heerscher van

de grijze tijden x'an het Rijk Mataram danste
O opperst gunstbewijs ooit aan

tot x-erheugmtis
Sultan .\goimg Zij

genade dien goddelijken dans, aan
z.ijn dienstmaagden,

e Ratoe Kidoel in den
■\diningrat, de Edele

van Ma.aram, on
hovehmren den vcrrukkeliikon , ' ^'iLS'^j^-o^.en

den tviesoe-

As, het Mid-

 /

SPERMUM PROSTRATUM
Y BLUE.

eens

het al? In
de heilige Godin
een uitverkoren sterveling geschonken
van den machtigen aardschen keizer de
schonk hem de hemelsche
Brahma gewijd, te doen navolgen door
Dies bezoekt nu nog bij tijd en wijle ch
toren van zijn paleis te Soerakarta
Stad van Helden, den

imgen den vcrrukkelijken dans voor hem
hoenan, wien allen onderxv
delpunt der lurmament (>en.

{Wordt vevvoU^d).
'•finien zijn, en die is d

jAt . h ' >0RT1;N AAR.
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CAMPANULA PUSILLA.

MUURTUINEN.De in Engeland zoo geliefde
muurtuinen vinden ook in
ons land hoe langer hoe meer
bewonderaars en navolgers.

SI Voor kleine tuinen kan deze aan
leg groote voldoening geven; ook
eigenen muurtuinen zich beter en
zijn meer in harmonie met onze hui
zen dan rotstuinen. Als verdiepte
tuinen voor taluds, op hellende ter
reinen, hebben zij alle recht van be
staan, terwijl zij verschillende mooie
planten van het hooggebergte een
even goede woning en accomodatie
bieden als rotstuinen. SI De muur

tuinen zouden we kunnen verdeelen

in twee groote groepen, de muurtui
nen in engeren zin, bestaande uit
eenvoudige stapelmuren, en de ver
diepte tuinen. De eerste, de muur
tuinen in engeren zin, de stapelmu
ren, zijn vooral daar op hun plaats
waar hellende terreinen voorkomen.

Deze hellingen, vooral wanneer zij
op de zonzijde liggen, zijn vaak las
tig te beplanten omdat het water er
zoo spoedig afloopt, en kunnen door
het bouwen van een muurtje veel
beter geschikt gemaakt worden voor
plantengroei. SI Waarschijnlijk zullen
er onder de lezers van dit tijdschrift
verschillenden zijn die gaarne een
muurtuin of verdiepten tuin zou
den willen bezitten maar terug
schrikken voor de moeilijkheden die aan deze soort tuin
architectuur verbonden zijn. De volgende wenken en illus
traties mogen hun behulpzaam zijn om zelf de hand aan
den ploeg te slaan en een schepping naar eigen aanleg
en .smaak tot stand te brengen waarin zij zich met alleen
van ganscher harte kunnen verheugen, maar die hun ook
het geheelc jaar door bevrediging zal schenken door een
rijke bloemenweelde en een harmonisch geheel dat men ze
heeft tot stand gebracht. SI Zoo'n stapelmuurtje dan kan men
bouwen van klinkers, metselsteenen of stukken rotssteen.
Als regel zal een muurtje van klinkers of metselsteenen in
de nabijheid van het huis beter harmonieeren dan een van
stukken rotssteen. De muurtjes moeten niet te lOog ges ape
worden, liefst niet hooger dan vijftig a vijf en zeventig een 1
meter. Is het terrein of talud zoo hellend dat men een groo er
hoogte zou krijgen, dan verdient het aanbeve mg meer a
één muurtje onder elkaar aan te leggen. De steenen worden

1?

Jac. KUber.

.4UBRIET1A

wel zoodanig dat op een hoogte van vijftig centimeter een
achterwaartsche helling van zeven a acht centimeter wordt
verkregen. Op verschillende jilaatsen ^vorden tu.sschcn de
steenen kleine ruimten uitgespaard, waartusschen de aan te
brengen planten zullen komen. Deze afstanden moet men
niet al te Iclein nemen, een afstand van 25 a 30 centimeter,
al naar de planten, is niet te groot, daar anders de muur in
eenige jaren totaal overgroeid is. Verreweg het beste is wel
de beplanting gelijktijdig met het bouwen van den muur uit
te voeren. De beste tijd om dit te doen is in liet voorjaar,
in de maanden Maart en April, SI De grond achter den muur
wordt eveneens bewerkt en voor het doel geschikt gemaakt
door toevoeging van kalkpuin, bladaarde of turfmolm en
wat mest. Men moet namelijk wel in het oog houden dat zoo'n
muurtje, eenmaal gebouwd, verscheidene jaren vast zal blij
ven staan, waardoor de grond er achter niet meer onder han
den genomen kan worden en dus een zoodanige bewerking
dient te ondergaan dat een zekere reserve aanwezig is die
maakt dat onze planten elk jaar geregeld kunnen groeien
en bloeien, dat de muren hoe langer hoe meer begroeid raken
en ons een bloemenweelde schenken, zoo mooi, zoo rijk en

zoo afwisselend, dat zij ons zijn één
voortdurende verheuging, a beauty
thing welke is a joy for ever. SI Om
goed te slagen is het noodig voor de
iDeplanting geen groote reeds sterk
uitgcstoelde planten te nemen, maar
ziel) te bepalen tot kleine plantjes,
stekjes of zaad. Deze slaan veel ge
makkelijker aan en begroeien de mu
ren \'eel mooier en naar rato veel

gauwer dan grootere planten. SI Op
zware kleigronden zal het noodig zijn
veel zand, tiirfmolm en puin door den
grond te mengen; vooral toevoeging
van puin is hier noodzakelijk voor
een goede drainage; terwijl op droge
zandgronden behalve turfmolm, blad-
aarde en puin ook zoo mogelijk \\'at
klei of leem toegevoegd dient te wor
den om den grond voor al te snel uit
drogen te behoeden, SI De ver
diepte tuinen zijn eigenlijk niet an
ders dan een samenvoeging van sta
pelmuren in verschillende variaties,
van den vorm van een eenvoudig
vierkant af tot de meest uiteenloo-

pende begrenzingen toe. De paden
in zoo'n verdiepten tuin kan men
maken van dezelfde klinkers of stee
nen als de omgevende muurtjes, of
wat er ook heel goed mee iuirmoni-
eert en welk materiaal zich voortref

felijk voor paden leent, maken van
flagstones. Zoo'n tuin heeft het voor
deel altijd begaanbaar te zijn, ook
in dooi en vochtigheidsperioden. SI

DELTOIDEA.

los op elkaar gestapeld met een w^einigje
ruim zoo dik als de metselspecie die er anders u '
komen; hierdoor komen de steenen ingebed en vast te hgge ̂
De steenen legt men niet loodrecht op i^uïen
cle daarachter liggende grond de steenen zou gachteren hellend enmaar eenigszins terugspringend naar

jFobo Jac. KUber.

MUURTUIN MET LAGE HEESTERS.
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Het middenstuk van een verdiepten tuin leent zich tot veler
lei versiering. Een zonnewijzer, een vijver, een vaas, een
beeld, om maar eenige te noemen, kunnen door de omraming
der muurtjes prachtig uitkomen en te zamen een zeer schoon
geheel vormen, vol harmonie en kleurenweelde. 83 Muren op
den zonkant gelegen eischen een andere beplanting dan dezulke
die weinig of in het geheel geen zon ontvangen, maar hier
over en over de planten z:ive in het volgend nummer.

{Slot vol'^t). Jac. Kij-;bj;k.

Kerk en toren te Heemskerk.WANNEER men van het station Beverwijk de
Brcestraat uitloopt tot aan de Schans en dan
den Alkmaarschen straatweg volgt, komt men,
na een wandeling van een klein uur, aan het

dorp Heemskerk. Ook kan men van de Schans af de richting
van Castricum volgen, waarna men rechtsaf den Kuikweg
inslaat, en komt dan vlak vóór den toren uit. Autobussen
maken de route in beide richtingen. 83 Heemskerk is gelegen
aan den voet der duinen, op korten afstand van de Noordzee.
I^eeds vindt men van het dorp gewag gemaakt in een ver-
dragbrief tusschen Graaf Willem f en den abt Regimbertus
van Epternach in 1063 onder den naam van Hemezenkerca,
en Melis Stoke in zijn ,,Diederik 11" noemt het Eemskerk.
Het heeft tijden van verval gekend, vooral in den grafelijken
tijd, maar is later weer tot bloei gekomen en het lustoord
geworden der Hollandsche edelen, die er hun kasteden bouw
den, waarvan Assumburg en Marquette nog in wezen zijn.
Het eerste gesticht door Nicolaas van Assendelft omstreeks
1530, tot in 't laatst der vorige eeuw bewoond door de fa
milie Deutz van Assendelft, werd daarna aangekocht door
het Rijk en gerestaureerd, zonder dat er tot nog toe
een bestemming aan gegeven werd. Marquette verkeert in
goeden staat, werd in de vorige eeuw bewoond door de fa
milie Rendorp, daarna tot oj) heden, door Jhr. Gevers 83
Midden in het dorp staat de kerk, waarvan het stichtingsjaar
onbekend is. Wel vinden wij opgeteekend, dat ze aan St.
Laurentius toegewijd was, aan de Jansheeren gegeven en
reeds in 1216 door een pastoor werd bediend. Er was een

i) Zie over AsMimburg en Marcjuelte janrg. 1911, no. 28 on 1917.no 23-24
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VERDIEPTE TUIN.
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DE KERK TE HEEMSKERK.

kapel aan verbonden, waar volgens een brief van twee
altaren stonden, een van St. Katharina, het andere \'an St.
Barbara, waarbij met toestemming van den past ooi een
vicarij was gesticht. Toen de Ivatholieken na de Her\'orming
de kerk moesten ontruimen, werd zij in 158(3 met die van
Castricum vereenigd. Intusschen was ïiet Heemskerker bede-
liuis in zulk een staat van verval geraakt, dat men in 1628
besloot het grootste gedeelte af te breken en een nieuwe kerk
te bouwen, die er thans nog staat, f-bj die afbraak is ook de
kapel verdwenen, waar in 1407 Willem ^'an Assendellt be
graven werd en Daniël de Hertaing, Heer van Marquette,
in 1618 Luitenant Generaal in dienst der Vereenigde Neder
landen, van wien Ampzing dichtte;

,,'t Is recht dan, dat die Heer aldaar ook na zijn sterven,
In Heemskerk heeft gewilt den aardschen schoot beërven".

Van dit alles is niets meer te vinden. De tegenwoordige kerk
heeft geen koor meer, het is een éénbeukig baksteenen ge
bouw en eindigt aan de Oostzijde rechthoekig. Op een .steen
in den Noordelijken muur leest men het jaartal 1628, waar
schijnlijk het jaar, waarin het gebouw zijn tegenwoordige
gedaante kreeg. De vensters hebben geen traceeringen meer.
Van de vroegere kerk staat alleen nog maar de travee (door
gang) naast den toren, met een houten gewelf, dat nog spo
ren van beschildering vertoont. 83 De gewelven der kerk zijn
van hout. Een eikenhouten trap of fragment daarvan met
een goed gedetailleerde bordesleuning geeft toegang tot den
toren. De grafzerken dragen de jaartallen 1(130 en later.
De eikenhouten preekstoel is van i(i2() en een cÜto gestoelte
van denzelfdcn tijd. Verder bezit de kerk een koperen kaar
senkroon van 16 blakers, een koperen blaker voor den voor
zanger en eenig Avondmaalstin uit de X\TIIe eeuw. De
beide bovenverdiepingen van den toren zijn van nissen voor
zien. Hij is geheel of gedeeltelijk van reuzenmoppen gebouwd
en moet dus dagteekenen van de Xlle, op zijn laatst begin
XI\'e eeuw , daar er later niet meer met mopsteenen gebouwM
werd. Het bouwwerk is 45 IM. hoog en wordt, in afwijking
van de meeste torens, bekroond door een gemetselde
spits uit de X\'e of X\Te eeuw. 83 Boven de deur waar
door men vroeger de kerk binnenging, Ixwindt zich een
nis, waarin waarschijnlijk een beeld gestaan heeft en wel
van den H. Laurentius, den patroon der kerk In den
toren hangt een klok van i.io M. middellijn met het vol
gende randschrift: Om die liochtiden te vieren en zwaer
tempest te weren en doden te bescreiden selmen mi inden
sonder beiden (verbeiden, talmen) anno Dom MCCCCI XIIII
Steven Butendiic me fecit (heeft mij gemaakt). Dit eerbied
waardig monmnent is dus van 1464 en een der oudst be-
ischrevcm klokken van ons land. Dagteekenend uit cRn tnd
van Phihps van Bourgondië, heeft deze klok zqn uitvaart
geluid en zoowel zijn zoon. Karei den Stoute bh het ain-
vaarden zijner regeering, als diens dochter Mari'i bij haar
huwelijk mcd Maxmnhaan van Oostenrijk begroet 83 De
volgende bijzonderheden heb ik ontUamd aan een op
stel van den Heer H. van Bentlmm o„ L ^
van Heemskerk, die bet onderwamj^grCïr^^eï'bSw
deerd. In 1535 werd de toren door h.a'n i " btstu-waarb., de klok naar beneden s.ort.e'e.:TrLT™er'X";;
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zulk een schade werd toegebracht, dat onmiddelliik herstel
noodzakelijk was, hetgeen door Frederik Gerbrants, leidekker,
en Claes Jacobsz, beiden poorters van Alkmaar, werd ver
licht, waarvoor alle kerkelijke landerijen en goederen werden
verhypothekeerd. SQ Toen is eigenlijk het verval van den
toren begonnen en werden herhaalde, maar mislukte of on
doeltreffende pogingen in het werk gesteld om het eeuwen
oude gebouw wat op te kalefateren. In 1798
zijn alle kerktorens, dus ook deze, eigendom '
van de burgerlijke gemeenten geworden, die
ze dus tevens moest onderhouden, waartoe
de finantieele krachten dikwijls niet toe
reikend waren. Zoo werd in 1806 voor den
Heemskerker toren, die ,,in groot verval"
verkeerde, een bestek opgemaakt, waarvan
de kosten geraamd werden op/3111.—waar
onder / 1141.14, alleen voor het steigerwerk,
hetgeen de gemeente niet kon betalen. Vol
gens een bestek van C. Stumphius, architect
te Beverwijk, zou de spits moeten worden
afgebroken, alsook het geheele viei-kant,
waarin de klokken hangen. Gelukkig is van ^
dat heillooze plan niets gekomen en be
paalde men zich tot een allernoodzakelijkste
herstelling, die 300 gulden kostte. In 1822
wendde zich Ds. Fabritius, als voorzitter
van den kerkeraad, tot het gemeentebe
stuur met het verzoek mee te werken tot

het herstel van den toren, die gevaar voor
instorting opleverde, waarna in het volgende
jaar met de restauratie begonnen werd, die
in- en uitwendig in 1854 was voltooid. Na
een ingesteld onderzoek was gebleken, dat
do spits geheel was verwaterd en had men
overwogen die er af te nemen en door een
houten gevaarte te vervangen, of wel haar
te portlanden. Van een en ander is geluk
kig niets gekomen. De kosten werden op
/ 1200.— geraamd. Toen werd met toestem
ming van Gedeputeerde Staten en den
ambachtsheer een geldleening aangegaan
van / 1200.— in 12 aandeelen van / 100.—
die grif werden geplaatst.Toen in 1854 het werk
gereed was, bleken de kosten ruim /1574.—
te bedragen. Afdoende was het werk blijk
baar niet, want in 1863 was de spits nog
altijd niet in orde en werd zij met portland
cement vol gestopt, hetgeen aan de ver
wachting voldeed. In 1884 kwam opnieuw
een restauratieplan op het tapijt en wel het
vierkant onder de spits met de galmgaten,
, ,bommelgaten voor het geluyt der doeken".
Men vree.sdc voor ongelukken door het uit
vallen van steenen. De kosten werden ge
schat op / 3000.—; maar toen de kerkeraad
vernam, dat de benedenmuren een Meter
dik waren, liet men de zaak maar rusten.
S3 In 1884 werd verzocht de klok weer te i
mogen luiden, die jaren lang niet gebruikt
was, uit vrees voor neerstorten. Na dien
tijd is er nagenoeg niets aan den toren ge
daan, totdat in 1924 een verzoek werd ge
richt tot den Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen om een rijksbijdrage
in de kosten van herstel, op welk verzoek
in October 1927 gunstig werd beschikt. Van
de kosten, die op / 12000.— worden ge
raamd, betaalt het Rijk / 6000.— de Pro
vincie / 3000.— en de Gemeente de rest. Het
voornemen bestaat dezen zomer met de werkzaamheden een
aanvang te maken, zoodat Heemskerk dan eindelijk een gaven
toren terugkrijgt voor het bouwvallig monument, dat er nu
staat SlOp het kerkhof, ten Zuiden van de kerk, staat een monu
ment door den schilder Maarten van Veen op liet grai zijns

Foto C. Sieevbergh.

HET MONUM

zijns

79 jaren oud geworden is. Lager ziet men een engel, staande
op een doodshoofd, een toorts, op eenige doodsbeenderen
uitdoovende, met het onderschrift: Cogita mori, (gedenk
te sterven). Dan volgt het wapen van Meester Maarten,
rechts een iialf dubbele arend, links een leeuw. Onder deze
figuren komt over dwars gedeeld, een naakte arm met een
pen of penseel

V

m de liand, boven is de arm gevleugeld, de
elleboog rustende op een schildpad; daar
onder het jaartal 1570. Aan de Oostzijde
der zuil leest men: .,Hier leyt begraave Jacob
Willemsz van Veen ende starff den X\T

dach September Ao XVc XXXV, heeft ge-
leeft LXXIX jaer". SI Tot onderhoud van
het gedenkteeken vermaakte Maarten aan
de kerk te Heemskerk een stuk land._

K. L. SCH.VMP.

if.)

Renata di Francia.
Uit het Poolsch v.iii

KAZIMIE RZ C H LEDOWS KI.

(I 'crvolij;.)

IT werd echter door Ercole ont

dekt, die, gezien de halsstarrigheid.

D

ENT VOOR
MAARTEN E/IA' VEEN.

vaders opgericht.'Op de met een ijzeren kruis"bekroonde zuil
is het portret van Jacob van Veen Willenisz aangebracht;
daaronder staan de letters D. O. M. (Deo Optimo Maximo:
den almachtigen God de eer). Verder wil het Latijnsche op
schrift zeggen dat Maarten van Veen dit gedenkteeken heeft.  , 1 ■. ,1 iiofUn irnnr yiin beminden vader, die
opgericht int

aar maaiLcii vcm .

kinderlijke liefde voor zijn beminden vader,

waarmede Renata de relaties met

de ketters aanhield, haar de doch
ters ontnam om ze in het klooster Corpus
Domini te brengen, waarvan zijn zuster,
Eleonora d'Este, de moeder-overste was.
Tegelijkertijd ontsloeg hij haar Fransch
personeel en de hofdames, en liet haar .slechts
een paar menschen, die, naar hij wist, hem
met hart en ziel waren toegedaan. Renata
hield zich tegenover deze maatregelen kalm.
maar liet zich door den inqui.siteur niet in
het minst overhalen om het Calvinisme on

trouw te worden. De teleurgestelde Orj'
greep toen naar het uiterste middel, waar
aan Hendrik H ongetwijfeld niet gedacht
heeft: hij klaagde Renata aan bij de inqui
sitie. De rechtbank, waarvan de bisschop Lo-
deve en de rector van het college der Je
zuïeten, Eepelletier, de leden waren, hield
onder voorzitterschap van bisschop Rosetti
te Ferrara zitting. Als aanklager trad Ory op,
die Renata ten laste legde, dat zij de Calvi
nistische dwaalleer beleed, de mis verzuimde,
de doelmatigheid der sacramenten loochen
de, niet biechtte en niet aan de vleeschwor-
ding van Christus geloofde. Terwille van den
Franschcn koning en van Ercole gebruikte
de rechtbank groote consideratie en veroor
deelde Renata niet ter dood maar tot levens

lange gevangeni.sstraf met confiscatie van al
hare bezittingen. De bibliotheek der herto
gin, welke vele verboden boeken bevatte,
zou verbrand worden, terwijl haar personeel
met de zwaarste straffen bedreigd werd. De
24 voornaamste schuldigen wachtten echter
hun vonnis niet af, maar redden zich bijtijds
door de vlucht. SI Renata hoorde het vonnis
met groote kalmte aan en toonde niet den
minsten angst. Op den zevenden September,
den dag na het afkondigen van 't vonnis,
werd zij des morgens zeer vroeg onder ge
leide van bisschop Rosetti en van den Fer-
rarischen oud-ambassadeur te Rome, Rug-
giero, naar den ouden onbewoonden burcht

gebracht, welke reeds vele jaren als gevangenis gebruikt
werd. Aan Renata werden dezelfde vertrekken tot ver
blijf aangewezen, die zij als jonggehuwde vrouw na haar
aankomst uit Frankrijk bewoond had. Een wacht werd
voor de deuren geplaatst en om haar te bedienen kreeg
zij slechts twee vertrouwde vrouwen toegewezen. Een week
later gebeurde echter iets, dat voor een ieder onbegrijpelijk
was: Renata verliet ongehinderd de gevangenis, terwijl tege
lijkertijd de groote hransche inqui.siteur, Ory, uit Ferrara
verdween. De aanklager was namelijk beschuldigde geworden,
want Renata had na lang dralen tenslotte van de vroeger ver-
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melde breve van Paul III gebruik gemaakt, waarin de paus
haar uitdrukkelijk gemachtigd had een ieder aan te klagen,
die haar van ketterij beschuldigde. Krachtens deze breve
werd Ory met den pauselijken banvloek bedreigd en kon
Renata van liaar echtgenoot ei.schen den inquisiteur gevangen
te laten nemen. De Fransche geestelijke was zoo verstandig
zich zoo gauw mogelijk uit de voeten te maken, aan Renata
de overwinning op hare vervolgers latend. SI Door deze
breve, welke klaarblijkelijk ook aan Ercole zelf onbekend
was, moest deze zijn houding tegenover zijn vrouw wel
wijzigen, want geweld kon nu niet meer worden gebruikt
en een minnelijke schikking was dus de aangewezen weg.
Ercole heeft dan ook dezen weg gekozen en na enkele dagen
kwam men tot eenige overeenstemming. Met het oog op de
positie van den hertog tegenover de Romeinsche curie en de
toekomst harer kinderen gaf Renata voorloopig toe en be
loofde de kerkelijke gebruiken, die de Katholieke kerk voor
schreef, te zullen volgen. Deze toenadering tot haar echtge
noot bracht haar in zulk een vredelievende stemming, dat
zij zelfs bij Lepelletier biechtte en de communie ontving. Uit
erkentelijkheid
voor hare toege
vendheid gaf Er
cole zijn toestem
ming tot den te
rugkeer harer
dochters, waar

mede tevens aan

het hof de oude

levenswijze werd
hervat. ̂  Pater
Lepelletier tri-
om f e e r d e, h ij
maakte de won

derdadige bekee
ring van Renata
alom bekend en

stelde ook Igna-
tiusLoyola ervan
in kennis. Ercole

echter, die beter
dan haar biecht

vader de gevoe
lens van z ij n
vrouw kende, be
greep zeer goed,
dat Renata in

nerlijk de Calvi
nistische leerstel-

lingen trouw
bleef en slechts

tijdelijk voor de
noodzakelijkheid
week. Hij was
daarvan zoozeer

overtuigd, dat hij
haar sieraden onder zich hield, uit vrees, dat zij ze zou
verkoopen om met de opbrengst de ketters te ondersteu
nen, en haar twee Jezuïeten toevoegde, als biechtvader
en huiskapelaan, om haar te controleercn en kettersche in
vloeden van buiten af te weren. Deze geestelijke bewakers
zullen wel spoedig gemerkt hebben, dat de overwinning
der Curie slechts schijn was, want toen de nieuwe paus
Paul IV zijn gezant Rota naar Eerrara zond, beval hij
hem Renata niet te bezoeken, wat alleen het gevolg kon
zijn van inlichtingen, die zij aan Rome hadden verstrekt.
^Calvijn en de zijnen waren intusschen zeer terneergeslagen,
toen zij vernamen, dat Renata in den schoot der Kerk terug
gekeerd was en zelfs Olympia Morato schreef aan een geest
verwant, dat ,,naar hare meening Renata altijd wispelturig
geweest was". Maar de hertogin zorgde er spoedig voor, dat
Calvijn haar geen afvalligheid kon verwijten. Zij was op
nieuw de briefwisseling met hem begonnen en Calvijn
zond haar den meest eigenaardigen apostel der reformatie,
Galeazzo de Vico, om haar te helpen sterk in haar overtuiging
te blijven. Galeazzo, die uit een aristocratische familie te
Napels stamde, was een welvarend en vermogend man,
echtgenoot en vader van eenige kinderen. Toen hij Valdes
en Ochino hoorde preeken, maakte dat een zoo sterken in
druk op hem, dat hij fortuin, vrouw en kinderen in den steek
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Ferrara

overheid mate-

liet om zich te Genève onder de leiding van Calvijn te stellen.
Zoo werd hij een vurig aanhanger der hervorming. Arm en
ellendig trok hij door Zwitserland, \ laandei en en -
Italië, overal de leer van zijn meester \'erkündigend. Hij
kwam in het diepste geheim te h'errara en .stellig onder een
aangenomen naam, want de hertogin liet hem in haar ei^en
karos tot de landgrens terugbrengen. SI De inquisitie
heeft er veel mee te doen gehad en er waren heel v\at
brandstapels noodig om te bewerkstelligen, dat_ herrara,
maar vooral Modena, niet meer ^ waren.
Nog tijdens Alfonso, in 1665, werden er in Modena clei-
tien personen, mannen en vrouwen op den brandstapel tei
dood gebracht. Paul IV gaf aan de geestelijken te
order om met medewerking der plaatselij
riaal te verzamelen, ten einde tegen alle aanhangers der ket
tersche leenstellingen eene vervolging te kunnen inste en,
de hoogstgeplaatsten zelfs niet uitgezonderd, (lelukkig "v001
de bevolking werd de hervorming in betrekkelijk koiten tijd
onderdrukt en waren er dus minder moorden en martelingen
noodig dan in Duitschland en hrankrijk. De Italianen waren

geen geloofsfana-
tici van aanleg
en zagen — al
thans de mees

ten — spoedig
in, dat het nut
teloos zou zijn
om zich te laten

martelen, om het
leven te slijten
in vreeselijke gc-
\'angenis.sen of
zich te laten ver

moorden, temeer,
daar het toch

e i g e n 1 ij k niet
noodig was tege-
looven wat de

Kerk voorschreef

en men slechts de

uiterlij kcvormen
in acht te nemen

had. Zoo was het

aantal van hen,

die zich voor

hun geloofsover
tuiging offerden,
niet groot.

I.\

lil de laatste

jaren van Erco-
's regeering wa

de politieke
Ie'

ren

RENTENBOOM.

ward, dat slecht

toestanden in

Italii' zoo ver-
eene zeer Ix kwame leiding het land

in den alg(uneenen chaos behoed kon
en republieken konden zich

de hebzucht der Spaan-
Slechts den

nog steeds ga-lukt zijn lan-
l'er \-erhoüging
van zijn positie

tot den kc-izer, door
(- osinio di Medici te

uit huwelijk en wenschte,
e znstt-r van den l-Vanscheii
die oiuU-r was dan hij. Maar

ojizu hte \ an het huw en met een
niet toe te bren-

mmen. De Flo-
,  , , ""^1- ^"odat overeen-dat het hnwehjk wel onmiddellijk formeel

maar dat Alfonso daarna
naar hrankrijk

door

voor een

zon vertrekken.

door een opgaan
blijven. Kleine dynastieën
dan ook niet handhaven tegen
.sche, Fransche en jianselijke machthebbers
hertog van Ferrara was het
den tegen deze hebzucht te beschermen
van 'slands veiligheid en ter verbetering
zocht Ercole thans weder toenadering
zijn zoon Alfonso met de dochter \-an
laten trouwen. Renata was tegen dit
dat Alfonso zou huwen met d
koning, de hertogin de Rerr\
Ercole's ervaringen ten
koning-sdochter waren zoo droevig, <lat hii'èr 'n
gen was om in zulk eene verbintenis toe te sti-
rentijnsche was echter vi-ertien
gekomen werd,
zou worden voltrokken
langdurige afwezigheid
De oude Ercole heeft
den vijf en tw
ziek en stierf op

iintië™.. sqSC,"''* "" A"
pck-n d..rde,0)c,„b,.,

(U ordt vervolgd)


