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De loop der Schelde.
De Schelde ontspringt

ten N. van St. Quentin,
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O. L, Vrouwe Kerk van Doornik

Cambrai of Kamerijk, op

in Frankrijk ten Z.O. van Câtelet, 15 K.M.
aan den voet van een heuvel St. Martin,

op een hoogte van slechts 110 M.
Haar lengte in Frankrijk bedraagt on-
geveer 107 K.M. De voornaamste
steden, die ze in dit land bespoelt,
zijn Cambrai, Valenciennes en Condé.
Ze stroomt hier door een zwarte
streek, want Valenciennes is een

centrum van een druk mijngebied.
den rechteroever van den stroom, is een
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andere eerwaardige stede, met merkwaardige gebou$/en, zooals de

Kathedraal, het belfort, het stadhuis. en overblijfsels der vroeger

zoo geduchte vestingen, v/aar machtige legers eens streden.

Op de Esplanade staat een standbeeld voor Baptiste, den uitvinder

van het weefsel, dat nog altijd zijn naam draagt. De kerk Saint

Géry prijkt met een doek van Rubens ,,Christus in 't graf."

Valenciennes of Valencijn, eveneens op den rechteroever, telt

ongeveer 31.000 inv/., en is rijk aan geschiedkundige herinneringen.

De kerk Saint Géry werd door Johanna van Constantinopel gesticht

en bezit nog pijlers uit
de 13e eeuv/. Menige
merkwaardige gevel is
uit de 16e en 17e eeuw
gespaard gebleven. Va-
lenciennes roemt op een

kostbare boekerij en een

rijk museum, waar de

Vlaamsche school talrijk
vertegenwoordigd is, o.a.

door Jordaens, Breughel,
Van Noort, Snijders, de

Crayer, Van Oost, Pourbus en zelfs Van Dijck en Rubens. De

citadel van Valenciennes is nog een getuige van de talrijke bele-

geringen, welke deze veste heeft moeten doorstaan.

Condé is een versterkt stadje met 5000 zielen, waar de Schelde

de Haine opneemt. De stroom wordt nu druk bevaren, vooral door
groote Waalsche bakken, die de steenkool vervoeren. Weldra bereikt
hij België, en wel de provincie Henegouwen, waar hij onder andere
gemeenten Hoilain, Antoing en Doornik bespoelt. En hier willen wij
even verpoozen, in de streek der kalkovens en steengroeven, aan

welke nijverheid, de Schelde zooveel diensten bewijst.

Pont des trous te Doornik.
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