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hufs lag een heel eind hier vandaan. Maar liij had nog abso
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De wachter ging ojizij, Dioniede.s trad naar bimitm en de
deur werd gesloten. Met de vc.hiiaakte (mverschilligheid van
den jonkman voor kleinigheden, had liij Pheidon en de beurs
glad vergeten; toen de knaap de deur zag sluiten, f oot liij
tusschen zijn tanden. Als hij niet de beurs in zijn handen had
aehad welke hij als een hem toevertrouwd jiand beschouwde,
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luut geen honger en liij kon best nog een kwartiertje langer
,,Ik moet zaken met hem be.spreken , zei hij, ,,en ik zal

zou hij een paar flinke stompen oji de deur gegeven hebben
en zijn weggeloopen; wie hem onbeleefd behandelde was nog
niet gelukkig. Maar hij begreeji, dat bij Diomedes met op
BLZ. 84 één lijn kon stellen met andere meiisclien. Wie anders in
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Athene zou iemand dien hij absoluut niet kende, achterlaten
met een handvol zilver ni zijii bezit? Het comjihment, hier

mede aan zijn eerlijkheid bewezen, was een balsem op de
wonde aan zijn gevoel van eigenwaarde toegebiacht, en hij
ging op een vooruitstekendeu steen dicht bij den ingang
voor den muur zitten.

Diomedes volgde den deurwachter, liep de gang door en
kwam in den hof.

Deze was omgeven door een cfilonnade, waar men beschut

voor zon en-regen kon wandelen, en tal van deuren kwamen
op die galerij uit; al die kannmdciiren waren gesloten.

In de rcchtsche zuilengang stonden (>enige stoelen. Op
een daarvan ging Diomedes zitten en de portier ging terug
naar zijn eigen vertrek en liet den bezoeker met zijn over
peinzingen alleen.

De Straat van de Fluitspeelster

Het was het gezicht van een meisje — donker, verschil

7J

DOOR H. DE VERE bTACPOOLE.

lend van dat van
bijna het gezicht
het hem toe —
Een oogenblik verscheen

eenig meisje dat hij ooit had gezien,
van een kind, mooi en toch — leek
angstaanjagend en terugstootend.
het gezicht — toen verdween het

weer.

Wellicht was het de duisternis in de kamer, ol misschien

de tegenzin dien het huis hem inboezemde, die dit gevoel bij
den jongen veroorzaakte. Hij kende geen andere meisjes
dan de gebruinde, krachtige meisjes van de havenstad, en
hij wist absoluut niet in welk opzicht het gelaat, dat hij
vluchtig gezien had,verschilde van de gezichten die hij kende,
of waarom dat verschil hem verstoorde.
NEGENDE HOOFDSTUK.
HET

HUIS

VAN

DEN

METEEK.

Diomedes hief juist den klopper weer op, toen de deur
open vloog en de deurwachter verscheen — een forsche
Egyptenaar, met zwarte bijna samengegroeide wenkbrauwen,
dikke lippen en een band om zijn linkerpols waaraan een
scarabeüs i) bengelde; een blauwachtige tint onder de huid
sprak van Nubisch bloed, en Diomedes, die met een enkelen
blik de kleinste kleinigheden kon opmerken, lette er op dat
de handen van den man platte vingers en geweldige duimen
hadden, dat zijn teenen ver van elkaar stonden en zijn armen
behaard waren. Hij was er zeker van, dat er, als men de tu
niek had kunnen opentrekken, een borst behaard als die van
een faun zou zijn te voorschijn gekomen.
Gyges was nog niet teruggekomen.
Zooals Diomedes daar voor den wachter stond, kon hij
door de duisternis van het kleine voorportaal een binnen
hof zien, zonder dak; een groote vlek zonlicht lag op dien hof.
Op den grond fladderde een zwaluw en een eindje van de
zwaluw af zat een zwarte kat ineengedoken, met haar
gele oogen onafgewend op den vogel gericht.
i) cle heilige mcstlccver clcr Egyptciiaron.

V'olmaakte stilte hcerschte alom, slechts nu en dan ver

broken door het sjilpen van een vogel of het verwijderde
klapjieren van het ongesloten luik. Er waren geen andere
meubelen dan de stoelen, geen altaar aan den Zeus \'an het
tehuis, niets om het oog af te leiden dan de steile pilaren
van de tegenovergelegen zuilengang, f)f van tijd tot tijd het
voorbij vliegen van een vogel in tle blauv\-e lucht omhoog.

Diomedes trok zijn stoel een eindje achteruit, zoodat hij
met zijn hoofd in de schaduw van het dak \'an de galerij
kon zitten en met zijn voeten in de zon.

Toen begon hij te denken over de zaak waarvoor hij ge
komen was — geld.

Diomedes raakte nimmer geld aan met zijn handen en
— als hij het vermijden kon — ook niet met zijn geest. Hij
beschouwde het als het afval, dat de leliën van zijn vermaken
bemestte; zijn tuiniers deden al het werk. Een dier tuiniers

was Gyges, zijn bankier; de andere was ("leon, zijn kok en
hofmeester.

Drie jaar lang had Diomedes nu een rijkeman.s-le\'en ge
leid, een vooraanstaande jilaats in Athene ingenomen; hij
wedijverde met Alcibiades — nu in ballingschap — in bui
tensporigheden, maar verschilde daarin met liem, dat hij
vrijgezel was gebleven. Hij had groote bedragen verkwist
en uitgeleend; zijn waming in de Straat van den Tempel van
Dionjfsus was het mooiste huis in Athene, en de kunstschat

ten, die hij verzameld had — gesneden edelgesteenten, beeld
houwwerken, schilderijen en metaal-arbeicl — waren alleen
al een fortuin waard.

En nu jrlotseling, gediu'ende de jiaar laatste weken, was
het geld voor hem ver.schenen in al zijn naakte grofheitl en

had hem brutaal toegeroepen: ,,Je hebt me nooflig".

Schuldei.schers, die met de flair die dergelijke menschen

bezitten, lont hadden geroken, hadden op betaling aange
drongen. Gorgias, de juwelier was nog gisteren bij hem'gewee.st met zijn rekening van vijftig mina's -- bijna vijf-entwmtig honderd gulden; (lonippiis, de jxiardenkoojmiaii drong
op betaling aan van de twee Thessalisehe paarden 'die hij
hem pas een maand geleden verkocht had - c-n tot nu toe
^1 hechtte als Diomedes
voorgedaan,
hij nog
evcnmcTW
weinig
aan
geld
zelf. Eralsof
waren
schuld-
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«schers, die allen vreemdsoortig bang schenen te zijn voor
Vóór hem lag een binnenplaats, bijna even groot als die
waar
hij gezeten had. In het midden van die ruimte weer
A
leek wel alsof
het Gerucht
naar alle
richtingen
Athene^
had doorkruist,
roepende:
..Diomedes'
zaken
staan kaatste het water in een rond fontein-bassin het zonlicht;
slecht! Dat was inderdaad het geval. In de Agora, de stra een naakt meisje, dat voorover gebogen tot haar knieën
ten, de winkels was er over gebabbeld, gefluisterd, op ge in het water stond, sloeg met haar handen op het water dat
zinspeeld.

in diamanten droppels opsprong. Haar lang,gitzwart haar hing

,,Heb je gehoord van Diomedes?"

over haar beide schouders, van dat kool-zwarte haar dat

,,Wat?"

ons doet denken aan de bouwers der Pyramiden; haar dat

,,Ik hoor, dat hij zijn schoenmaker niet kan betalen".
in zijn duisternis nacht en geheimenis omvat, en in zijn
,,Bij den Hond van Egypte, ik heb altijd wel gezegd, dat geur vervlogen verlangens; haar armen en beenen, prachtig

het zoover komen zou. Maar wat had je anders verwacht. gevormd, hadden de gouden tint van vruchten, door de
Al het water uit negen buizen zal nooit een zeef vullen, of zomerzon gerijpt, haar profiel was prachtig, maar in 't geheel
schoon de zeef al het water zal opnemen".
niet Griek.sch; het deed denken aan het profiel van Lsis, die
,,Wijn, bedoel je?"

tusschen de waterlelies zoekt naar de ledematen van Osiris.

,,Zeker; hij is een dronkaard".

In haar schoonheid was de duisternis van den Nijl weer

,,Nog erger — een godloochenaar".

spiegeld; het geheimzinnige van het labyrinth omgaf haar;

,,Dat zegt men".

en de zon die haar bescheen was niet meer de zon van Athene,

,,Och wat, het is zoo. Hij zweert bij de werken van Ana.xagoras van Clazomena i), zegt, dat de zon een steen is en de
maan van aarde gemaakt".

,,Godslasterlijke hond!"
Moreel bankroet na financieel, zooals het van het ontstaan
der wereld af geweest is.

maar van Moeris i) en Mareobis^). Zij veranderde het licht
van de zon.

Eén oogenblik en als instinctmatig gewaarschuwd,wendde
zij het hoofd om, zag Diomedes en snelde uit het bad zoodat
de glinsterende waterdroppels rondspatten. Zij schudde het
hoofd en heur haren omhulden haar als een zwarte nevel;

Maar Diomedes wist daar weinig van en hij praktizeerde en nu hurkte zij neer op den marmeren vloer, terwijl het
er ook niet over. Hij was overtuigd dat hij geld zou krijgen; zwarte haar als een tent haar omgaf.
want zouden de menschen,aan wie hij geld geleend had,het niet
Een knie glansde er doorheen; haar handen rustten op de
dadelijk terugbetalen, of veeleer hem op zijn beurt leenen, stcenen voor haar; zij scheen ineengehurkt voor een sprong
zoodra hij er maar met een enkel woord om vroeg? Pasion en, precies zooals de zwarte kat de zwaluw had gekluisterd
was hem veel schuldig; andere mannen, tallooze andere
mannen, waren evenzeer zijn schuldenaars. Maar dat waren

allen vrienden van hem; tot hen zou hij zich eerst in de laatste
plaats wenden. Maar Gyges had hij al ruim zeven maanden
geleden vier honderd mina's geleend, niet als een welwillend
heid van den eenen vriend voor den anderen, maar als een

zakelijke transactie om hem te helpen in een speculatie,
waarvan Diomedes de bizonderheden absoluut niet kende.

Gyges was bij hem gekomen en had hem het geld tc leen
gevraagd. Gyges was zijn bankier en had op dat oogenblik
zes honderd mina's van Diomedes onder zijn berusting ge
had. Diomedes had hem onmiddellijk het geld geleend.
Vandaag was hij gekomen om het terug te vragen. Nadat
hij een tijd lang over de zaak had nagedacht, liet hij, onder
den kalmeerenden invloed van de stilte, zijn geest bij aange
name dingen verwijlen.
Hij dacht aan een kleinen Hylas
dien hij drie dagen ge
leden gekocht had — op krediet. Heppias, de beeldhouwer,
had het hem verkocht; een beeldje, lieflijk als een droom,
teer als een rozeblaadje.
Kunst is zoowel de moeder als het kind der reverie — ge

door den blik harer oogen, zoo hielden haar wonclerschoone,
donkere oogen Diomedes geboeid.
Hij kon noch spreken, noch zich bewegen.
Neerhurkend, zonder een spier te bewegen, hield zij hem
gevangen met haar starende oogen; op dat geheimzinnige
gezicht, mooi doch vijandelijk, was noch angst noch toorn
te lezen. Het gelaat van de priesteres van een mysterie, ge
stoord in haar godsdienstige verrichtingen, die ineengedoken
bleef zitten, opdat de bliksem der goden den indringer kon
treffen doch haar hoofd ongedeerd kon laten.
Een oogenblik hield zij hem zoo aan zijn plaats gekluisterd,
toen — in een oogwenk — deed hij een stap acliteruit en
sloot de deur.

Hij ging weer zitten en veegde het zweet van zijn voor
hoofd. Geen geluid kwam van de binnenplaats, waar hij zoo
even had ingekeken; hij kon nog het kwinkeleeren der vogels
hooren, het .slaan van het ongesloten luik en het klapperen
van vleugels boven zijn hoofd, als een zwaluw over hem heen
vloog en haar kleine schaduw over den vloer wierp.
TIENDE HOOFDSTUK.

dachte in den vorm van een droom — en men kan de waarde

HET VISIOEN.

van een kunstwerk beöordeelen naar zijn vermogen om u
in dien wakend-droomenden toestand te brengen. Geen

Als wij den ontwikkelingsgang der Menschhcid overzien,
is wel het opmerkelijkst het verschil tusschen het idee van
Liefde, zooals Diomedes die zag en de voorstelling, die de

andere proef is zoo betrouwbaar; terwijl men aan zijn ver
mogen om in dien toestand te verzinken de waarde van
lederen kunst-criticus of kunstenaar kan bepalen.

Door zijn visioen van Hylas vergat Diomedes de plaats
waar hij zich bevond en de reden waarom hij daar was; zijn
eigen identiteit verdween daardoor en vermengde zich met

moderne wereld zich daarvan vormt.

Eros, de god der liefde, was evenzoo goed Eros, de god van
rijkdom en macht.
\'oor iemand als Diomedes was Liefde een levens-harts

Hij hoorde lachen en daarna zingen. Een meisjes-stem, hel
der en fijn als een klokje, verbrak het visioen van Hylas,

tocht voor alles wat mooi was; voor macht, onverschillig of
die macht voortsproot uit snelheid, kracht of rijkdom; voor
alle grootsche dingen. Plato's theorie van de eenheid in 's men
schen verlangens had gebaseerd kunnen zijn op een studie
van Diomedes' karakter, dat typisch Grieksch was, en voor

deed de rietstengels en wilgen verdorren en de rivier zijner
droomen aan haar bron opdrogen. Hij sprong op als iemand

den typisch Griekschen geest was het subjectieve verlangen
alles-overheerschend, het object van ondergeschikte be-

die uit een droom ontwaakt. Een schaduw gleed over den

teekenis.

zijn fantaisie. Hij hoorde het plassen der waternymphen,
het zoemen der insekten, het ruischen der rivier.

Alles wat de zinnen aangenaam aandeed, was een geoor
loofd liefdes-object voor den Griek, evenzeer als alles wat het
langs het saffier-blauw van den hemel vloog.
De vogel verdween; maar hij wendde zijn oogen niet af; intellect weldadig aandeed.
hof; het was de schaduw van een duif, die marmer-blank

hij luisterde.
Het lied hield op en begon weer, hield op en begon weer;
nu eens luid, dan zacht. Toen hield het weer op en hij hoorde

het plassen van water. De geluiden kwamen van achter een
groote deur, die toegang gaf tot het tweede gedeelte van het
huis, de vrouwen-vertrekken; en Diomedes stond op uit zijn

De begeerte der zinnen naar welgemaaktheid van vormen

was dezelfde begeerte waarmede de Griek wijsheid zocht.
De Romantiek, zooals wij die kennen, bestond niet; want
bij ons vervult steeds een vrouw daarbij de hoofdrol. Roman

tiek is bij ons ondenkbaar zonder het se.vueele. Bij de Grie
ken was dit anders; bij hen beteekende Romantiek de harts

tocht voor vorm en kleur, snelheid, sierlijkheid en jeugd of
Hij liep naar de deur, als voortgedreven door de betoove- — hoogste wonder — het streven naar wijsheid (de hartstocht
{Wordt vervolgd.)
ring van de stem, die nu weer klonk in het lied en opende ze. van de Rede).

stoel', met zijn oogen vast op de deur gericht.

i) ccn wijsgeer uit C.; stad in loniö op do Wostliust v. Kloin-.Aziö, tononwoordig Vmirla 2) zoon van Theidoinas, Koning dor Dryopon, die zóó mooi was, dat
tocii hij uiteen bron water wilde putten, de nymplien hem erin trokken.

l<UHslniatiii meer in Efïypte, waarvan Herndotns gewaj; maakt, waar

schijnlijk in fle tegenwoordige provincie karjuni. 2) zoutmeer ten /duiden van
Alcxandrië.
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})E KERKSTRAAT TE RIJSWIJK.

RIJSWIJK BIJ DEN HAAG.

Vervolgen we den van Vredenbnrchweg,dan trekt

(Slot.)

Rijswijk en zoo liet de laat.stgen(.)emde er een prachtig lust

liet eerst ter linker zijde de groote Roomscli-Katiiolieke Kerk onze aandacht. Deze is in de jaren 1896/97 op
getrokken en van het veelvuldig voorkomende type
met den ingang in het midden onder een hoogen, spitsen toren.
Voorliet huis aan den overkant merken we een hek op,met aan

slot bouwen: het ,,Huy.s ter Nieuwburch". De eerste steen

weerszijden een steenen kolom, waarop twee zeer oude be
kroningen aangebracht zijn. Het zijn overblijhselen van de
bezitting ,,Schoonoord", die reeds in het begin van de zestiende
eeuw op deze plaats genoemd wordt in verband met het ge

met de ligging tegenover ,,l)en Burch" Het paleis werd
gebouwd door den bekenden Jacob van Lampen, terwijl de
aanleg der smaakvolle tuinen naar het ontwerp van den Prins
zelve geschiedde. Geweldig waren de afmetingen, de totale

slacht Wassenaer. Daarna werd het huis bewoond door de fa

breedte van het gebouw bedroeg 360 voet; het bestond uit

milie Sasbout en nog later door Pieter de Hiniosa, lid van den
Hoogen Raad, die er in 1616 overleed. Na dit jaar kwam het in
het bezit van den burgemeester van Delft, Harpert Martensz.

Tromp, een der zoons van den beroemden admiraal Marten
Harpertsz. Tromp; er wordt verhaald, dat deze laatste met
dit goed door de regeering begiftigd zou zijn, wegens den
lande bewezen diensten. Door I/)orsman wordt o.a. melding
gemaakt van een inbraak in dat huis, waarbij de familie
Tromp tafellakens, servetten, zilveren tafelgerei, waaronder
vier borden met het familiewapen, enz. vermiste; de eerlijke
vinder zou met 20% van de waarde beloond worden. Dit
familiewapen is uitgehouwen op het eene kopstuk van het hek:

werd in 1634 gelegd door ITederik, Hertog van de Palts-

Neuburg, aan wien het hoogstwaarschijnlijk den naam te
danken had. Ook was het bekend als ,,Het Huys te Ryswyk"
of ,,Belvedere ; deze laatste naam stond misschien in verband

rie paviljoenen naast elkaar, waarvan het middelste en tevens

het hoogste, een ruime zaal — de vredezaal van 1697 — beva e ). ^ Pstadhouderhadbepaalddatnazijnoverlijden{i647)
zijne w er liv e — Amalia van .Solms — het huis zou mogen
ewonen, zij gaf evenwel de voorkeur aan het palcis in het
-'veneens kwamen Willem 11 en diens zoon Wil-

te Ibir

I o^sfinrtn ï ?. v.'' f

^'^'rstgenoemde litwer op het Huis
dood van Willem III (1702) geraakte

i7Qo^w-is

zi.plcngels moest worden overgegaan. In

het scheepje van l^arijs en de Elourbonsche leliën; dat op het

van dien -nrd rP +

andere is het wapen van het geslacht van Adrichem, waaruit
de echtgenoote van Tromp stamde; het vertoont een kronke
lende slang met uitgestoken tong en opgerichten staart.SfEen
artikel over Rijswijk zonder vermelding van de beroemde

werd en deze eesrl ^^'i '""'i'

,,Naald" is niet denkbaar; daar deze echter met de geschie

Hoiiselersdijk en later op het

het n-deis

"vergebhwen gedeelte helaas

noodzakelijk geoordeeld

Em V mits

toestemming van Wil-

dorpsg'eschicdeni';

terrein, voor het naoLdiduT ^"r

SPbeurtenis uit de

We bedoelen den vrede tè llb?sS t

ff^'b<^^nknaald op dit

™

denis van het ,,Huys ter Nieuwburch" reeds in ,,Buiten"
van 23 Dec. 1916 werd be.schreven, willen we er ons hier

1697 gesloten en welke een rinck
e.n^, maakte aan
-"posten
September
den oorlog tus-

slechts toe bepalen, den lezers de voornaamste bizonderheden,

>•" 4f> van 12 .XoveinbiT i.Ay wr'nl„"r

er aan verbonden, in herinnering te brengen.

Zoowel Prins

Maurits als Erederik Hendrik vertoefden steeds gaarne te

.

,li<'lvcflcri-" wil naiiicliiu yc...,,.,,-

ll"KSKoscliicilc-nis van Imi Holknnl - I
.tclln.nle, p<.rvpnKhn.<.,.nl. 3 Wns
han Canilins van Dornick.

J

i

'""''la". .;) Oek
V.
Oek in
in ., Huilen"

l '"i '"'t artiU* I: Drviiliwikkepaleis MinrIvx ht dll ln>.olet in
\\ an Jo-
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sclicn vijf mogendlieden. Op den obelisk, die 60 voet van den

grond gemeten hoog is, zijn zinnebeeldige voorstellingen,
vrede,eendracht, handel en zeevaart betreffende, aangebracht,
verder draagt hij een Latijnsch opschrift van den volgenden
inhoud: ,,ler cerc van den grooten, goeden Ood, die ons den

vrede heeft aan,gebracht, en ter nagedachtenis van den Kijswijkschen vrede, heeft Willem de Vijfde, van Oranje Nassau
op dezen grond van het vervallen huis deze groote pyramide
gebouwd in het jaar onzes Heeren 1792". Het gedenkteeken wordt omgeven door een fraaie boschpartij met eenige
vijvers, van den weg ge,scheiden door een steenen brug en
een hoog ijzeren hek, waarop te lezen staat: HVis tkk
NiicvWBURCH, Anno 1883, SU Nog niet zoo heel langge

leden was het een vaste gewoonte van vele Hagenaars, om
hier 's zomers te gaan theedrinken; de welbekende ,,Naaldboer" verschafte dan aan die gezelschappen kokend water,
melk en servies — de thee en de natuurlijk onmisbare snoe
perijen bracht men zelf mee. Tegenwoordig schijnt het organiseeren van dergelijke, vroeger toch dikwijls zoo gezellige
picnics bij ,,de Nkaald" in onbruik te zijn geraakt, men gaat
liever naar het bekende Haagsche ,,stille strand", waar het
echter — tusschen twee haakjes gezegd — allesbehalve sUl is!
Thans enkele woorden, ,,l)en Burch" betreffende. Niets

herinnert ons meer bij de aanschouwing van deze deftige bui
tenplaats met hare prachtige waterpartijen aan het grijze
verleden, toen hier een kasteel, vermoedelijk reeds door de
Heeren van Ryswyk bewoond, stond. Ue ge.schiedenis van dit
oud-adellijke geslacht ligt voor een groot gedeelte in het
duister; na 1480 schijnt het echter met de glorie er van vrijwel

m

Sii

gedaan te zijn geweest. Tot 1491 vinden we het kasteel in
handen van de Heeren ,,Van den Burch", men beweert, dat

dezen hun geslachtsnaam aan het huisontleenden. Inlaatstge-

noemd jaar verviel de burcht door een erfdochter aan Pieter
Suys uit Dordrecht. Sf P)e Ambachtsheerlijkheid Rijswijk be
hoorde reeds vroeger aan Idertog Filips van Bourgondië; diens

zoon Karei de Stoute benoemde 20 April 1474 johan, (iraaf
van Nassau en Heer van Breda, tot Ambachtsheer, wiens be

zittingen later aan den Prins van Oranje kwamen. In 1557
droeg de Prins de Ambachtsheerlijkheid op aan Cornelis Suys
— een afstammeling van Pieter — en na diens dood kwam ze

in het jaar 1580 door het huwelijk van zijne eenige dochter
Margaretha in handen van het geslacht Van der Duyn, waar
van we reeds bij de be.schrijving van de groote torenklok ge

waagden. We lezen verder, dat Nicolaas \'an der Duyn de
Ambachtsheerlijkheid Rijswijk den izden Jlaait 1688 aan

de regeering van den Haag verkocht. \ oor het doip ontston
den er toen vaak eigenaardige toestanden wat de rechtspraak
betrof: naast de rechten van de Ambachtsheerlijkheid be

stond namelijk nog het recht van de Hooge Heerlijkheid of
Hooge jurisdictie, dit berustte onder

I'oiu C. Steenbergh.

DE HIUVAARD GEBLEVEN BEKRONINGEN VAN HET
OUDE TOEGANGSHEK ]'AN HET WM. SCHOONOORD,

LINKS.

DIE

WAAROP HET WAPEN VAN TROMP GE
BEITELD IS.

ken; het werd toen gekocht en weer opnieuw opgetrok
ken door Heer Jan Rui.grok, die uit een zijtak van de De
Weiwe's stamde .Menigmaal werd er in den loop der eeuwen
aan het huis verbouwd en veranderd; in 1824 werd het ge
moderniseerd, doch de zeer dikke muren, de kelders en het

gevangenisgewelf zijn nog uit dien ouden tijd behouden ge

bleven, Sedert eenige jaren is de bezitting eigendom van de
Bataafsche Petroleummaatschappij, welke haar het inrichten

de Staten van Holland, die het met
den dood van Cornelis Suj"s voor

eenigen tijd aan de stad Delft ver

pandden. De regeering van deze
stad werd hierdoor met de cniniiwch'

i'ecli/spraak belast, terwijl den Haag
als bezitter van de Ambachtsheer

lijkheid of van de Lage jurisdictie,
de civiele reelitspi'ddk uitoefende.
Wat de verdere geschiedenis van

,,Den Burch" betreft, vinden we
nog vermeld, dat op deze plaats om

streeks I74(J een verblijf van d^T
landheer en een boerderij stond. ^
Eveneens aan den van \ redenbmch •

weg, voorbij ,,dc Naald , ligt het be
kende ,,Huis te Werve", omringd
door eeuwenoud geboomte P. Reecs

in de 13de eeuw moet dit bewoond

zijn geweest door een oud geslacht
van dcnzelfden naam, waaischijn-

lijk afstammende van de Heeien
van Wena, de Boekels, gesproten uit
den stam der oude Leidsche burg

graven. In 1448 was het slot m zeei

■ervallen toestand geraakt en ook
voor een gedeelte afgebio-

ver'

reeds

,) 1),. historie, van dit iniis is l'i''''
'l''"
Unopl ,n,«c.|ijU („.hanelchl, 'laar
i;'"'

vocriKC hpsr.lirijvin.i,'dool Ko \ .1"
ten" .\'o. S en y, jaargaiif,' lya.t verscheen.

Foto C. Steenbergh,
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De stijl der oude kerken

als ontS])anning.soord voor liare einploycs,
bekend onderden naam „Clubliuis te Werve".

en kathedralen.

Liefliebbers van zwemmen vinden in het van

igoB—1911 gegraven meer achter het huis,
een ideale gelegenheid ter beoefening van
hun sport. — SI Nog voor wij het station
,,Rijswijk-Wateringen" van de spoorlijn den
Haag—Delft bereiken, bemerken we rechts
van den weg de bekende tuinbouwstichting
voor vrouwen ,,Huis te Lande".Talrijke meis
jes hebben hier reeds het zoowel theoretische
als practische onderwijs genoten en menigeen
veroverde zich op dit gebied een uitnemende
werkkring. SI Gaat men den spoorweg over,
dan bevindt men zich al spoedig weer in een
prachtige, boschrijke omgeving. Rechts van
den weg ligt de oude uitgestrekte buitenplaats
,,Overvoorde",daar tegenover,,Steen voorde"
en wat verder het geheel met klimop begroeide

FFN tak van kunst heeft door alle
eeuwen heen een zóó blijvende po

G

pulaire vertolking vmn het denken

en streven der volkeren vertoond als

de bouwkunst en in 't bijzonder de kerkar
chitectuur, die we een aispiegehng van het
Christendom zouden kunnen noemen. Het
gin- die gebouwen als den ( hristenen zelf,
eerst bescheiden en voor het openbare leven
verborgen, verschenen de kerken weldra in
vollen luister. 1 n de eerste eeuwen des( hristendoins hebben wij ze te zoeken in de
dieihen der catacomben. Het was dan ook

een gelukkig \-ersclujnsel, toim Konstantijn
de Groote in Ji.l bet bouwen van kerken
toest(md. fleideiiscbe temj)el.s werden m bedebnizeui herscbajïe'ii em weldia \eerd ook

huis ,,De Voorde", waarin een Katholieke

stichting is gevestigd.Hier voorbij den Schaapweg linksaf inslaande, bereikt men den Klei
weg, die rechts naar Wateringen en Naaldwijk
en links

met den bouw van katbedralen een aanvang

gemaakt. Den \'orm der basilieken, waarin
bij de Romeinen wa-rd recbtgesj)roken, heeft

weer naar het Huis te Hoorn en

de Hoornbrug voert. Het verlengde van den
van Vredenburchweg brengt ons eveneens het
Westland in; ook kunnen we langs den landelijken Leyweg het zoogenaamde ,,Half
weg" — tusschen den Haag en I^oosduinen
gelegen — bereiken. Dit is wel een aardige,
doch tamelijk verre en zonnige wandeling; er
is echter gelegenheid te over, om van Half
weg af per stoomtram of autobus naar de Resi
dentie terug te keeren. SI Nog rest ons de
vermelding van het Gemeentehuis, waarmee
de beschrijving van een stad of dorp eigenlijk
behoort te beginnen. Voor dit doel werd voor
eenige jaren het heerenhuis der oude bezitting

men bcdujuden voor de' uie'uwe' ke'rke'ii, waar
aan in bet begin eler \'e' e'euw de gedaante
van een krnis gegee en werd, door tusschen

,,Hofrust" verbouwd; we zien het, uit den

de cirke'lvorm aan dom en koepels werd ge
geven, als s\'mbool \'an het hemelgewelf.
Deze stijl, waarvan di' rondlroog het voornaamsti' karakter draagt, werd in Frankrijk
de Romaansche, in Fngeland de Sa.\i.sche,
in Italië de Lombardische bouworde ge

het schip en de absis zijdelings uitsjeringende
gedeelten toe' te voe'gen.SlToe'n keizer Kon
stantijn zijn zete'1 naar 1'>\-zantium, het
tegenwoordige' Konstantinojtel, had verlegd,
wenscbte bij die' stad te' maken tot de even
knie van lu't onde Rome'en liet kumstcnaars
en werklieelen overkomen. Het üostersche

genie maakte zicb evbter los\-an het Romeinsche element en scbiej) een gi'heel nieuwen
svmboliscben, minder strengen .stijl, die zijn

topjmnt bereikte in eh' .\ya Sojtlha, waarbij

Haag komende, even vóór Kuys Witzenburg
te midden van het aardige gcmeentepark
met den eendenvijver liggen. Menig ander
gemeentebestuur zal met recht jalocrsch
zijn op dit fraaie, heerlijk gelegen verblijf,
waar Rijswijk's ,,Vroede Vaderen" zoo rustig
en ongestoord hunne gewichtige ambtsbe
zigheden kunnen verrichten. Laten we den
wensch uitspreken, dat menig wijs besluit,
in de toekomst van ,,Hofrust" afgekondigd,
zal bijdragen tot het welzijn der gemeente
en dat deze niet slechts de plaats behoude,
welke ze tot dusverre wist te veroveren, doch

nog steeds in groei, bloei en welvaart moge
toenemen 1

noemd, teiwvijl ook nog \'an Romaansch-Byzantijnschen stijl gesproken wordt.Slümtrent
bet midden der Xle eeuw. toen kunst en
letterktmde begonnen te herleven, is een

DE GEDENKNA.ALD IN
HET PARK IhLY HET GE
SLOOPTE HUIS TER NIEUWBURCH.

A. W. I^KANCKHX.

belangrijke wijziging in den kerkbouw ont
staan. \Vel werd het ])lan der luitijnsche
basilieken beboutlen, maar de zijbeuken wer
den doorgetrokken rondom het koor, en het

voórgedeelte der kerk werd door zijkapellen
en

altaren omgeven. De versiering, die tot

d usverre een lioogst eenvoudig karakter

droeg, begon allengs meer variatie te vertonnen. De ka-

pilaren werden voorzien van basreliëfs, waar

op ijbelsche tafreelen. maar ook wel monsters, griffioenen
cn demonen werden voorgesteld. De deuren waren het

oncciweip van een zeer bijzondere versiering en de paV
ucnlen vaak op een reeds van

E''
getuigende wijze met zinrijke beelden gewTW.nu':'"? vcrnrstellmgen hadden bijna altijd iets .schriken ^dp 1 ^

gekozen, om du verbeelding te jmikkelen

besctr
DescJicrming te zoeken m

het

voeren tot begrijipen van

evens werden in dien tijd
'j

raöo

rM.-

f 0^ £ (y/nUoT\

Si
OHfnt.

an dr Oo^t-

HET HUIS TER NIEUWEURCH IN DE ijOe EEUW.

,

om als 't ware te dwingen
O—

beili.gdom.
, de menschen op te
liefdadigheid
en rechtsge\"oel.
ronde
(Tf eierhoekige
klokken-

ójpi™lsii).T
arna, in

fU'nic. jH i idd,." /..utii'n kunnen noe-

ralidCrivi.jr:'''
nat,
Sonst efó"'"'"''''"
tiers point). Dit vrn.'eM bl'-

^v^ler „ntrnkkekte. De
IC.otInseld ge<lneiiuek (ure en

overgang naar den kiteVeih
' h*''" "
eigenlijke
Gothischen stijl met booij o})iijzende
prachtiggi'welx'en,
ontwikkelenden
laatwaarbij het
zich vaak hoog boven de
Van buiten door hichtbiigen
rhellende middens
middenschip
.gesteund, waardoor
een
even solide als sierliil-,. . 1
■
"
■.uevawv.x -v..
stuk werd gevonden
het evenwichtsvraagb vonden. Sm
Steeds''"ssing
zien wij \';in
dan ook
de kerkgebouwen
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zich hooger en slanker verlieffen en
in de ranke lijnen van gevels, die zich
voortzetten langs de hooge torens, een
streven van den bouwmeester ont

dekken, om als t ware den hemel te
bereiken. Een sterk contrast is deze
periode met de vroegere, toen men
niet in staat zijnde hoog opgaande en
toch sterke gewelven te bouwen, was
aangewezen op veel lagere en ook meer

eigenlijk te zwaar geconstrueer
de bouwwerken. Ook hier is de kruis
vorm in acht genomen. Het beeldhouw
werk sluit zich bij deze bewonderens
waardige architectuur aan, niet als een

fantastisch decoratief, maar om bij te
dragen tot de geestelijke ontwikke
ling van het volk. De ruimten, die in
de muren waren opengelaten, werden
door verwonderlijk schoone glasschil
deringen aangevuld. SI In de XlVe

komt door hun eetlust. Dat is zoo in

de gansche wereld: hoe meer eetlust,
hoe minder bemind. Liefde en vriend

schap gedijen slechts, waar eetlust uit
gesloten is, en men drijft dit zelfs zoo
ver met op het meest on.schuldige ge
sprek slechts in te gaan onder cle be
krompen voorwaarde, dat men niet
opgegeten, ja dat men zelfs niet aan
gevreten wordt. Het is stellig eenzijdig,
maar ook begrijpelijk, want niemand
wil direct, nadat er nauwelijks een

paar beleefde woorden gewisseld zijn,
zonder handen of beenen zitten, die

hij toch nog voor iets anders noodig
heeft, en die hem per slot ook toebehooren. En zoo is men bij een ieder,

dien men wenscht op te slokken, on
bemind. Daar nu de krokodil in alles

trek heeft en alles wenscht op te slok

ken, is hij ook bij allen onbemind.
Hij slokt zendelingen, kikkers, negers,

eeuw bereikte de spitsboogstijl zijn
volle ontwikkeling,maar bij deze hoog
ste volmaking liet men den oorspronkclijken eenvoud varen en ging over

alles bekomt hem goed — goddank —

tot het aanbrengen van een overvloed

en hij verteert ook alles, zelfs zijn

van versieringen, den z.g. ,,style flam

apenten zelfs]zijn eigen familieleden
— en (lat alles door z'n eetlu.st. En

bloedverwanten. — S! De krokodil lag

boyant", veelal ontleend aan het die

daar dan in de rivier, die in de woes

renrijk,uitsteekselsen baldakijns,waar
bij de zoo prachtig ontwikkelde stijl der

niet boos omdat hij eetlust had, maar

hoogopgaande, laat-Gothische bouw

kunst eigenlijk in de verdrukking kwam.
Van deze laatste glansperiode dagtee-

tijn was, had trek en wasboos. Hij was
omdat er niets was voor dien eetlu.st,
en dan is iedereen boos, niet slechts een
krokodil, maar ook de teederste dame.

kenen ook de groote ronde ramen,
— ,,HotXhecrlijk zou nu een blanke
die met hun gebrandschilderde glazen
zijn",
zei de krokodil en knijite met
DE OUDE DUIl ENTOREN IN HET
zich in onvergelijkelijke kleurentoovede
oogen
in de morgenzon. ,,\'oor
PARK VAN HET HUIS TE VVERVE.
ring als hoofdsieraad der fa^ade verontbijt zijn blanken 't best, negers
toonen.
Op het einde der XlVe en in de XVe eeuw, waarin zijn beter voor middagmaal, ze zijn olie-achtiger en hou
oorlogen en rampen van allerlei aard elkaar afwisselen, kreeg den in de maag. Het is het zelfde onderscheid als tus•schen kippen en eenden. Wijn reizigers zijn pikant, daar
de geheele kerkelijke kunst een gevoeligen knak. In dit tijd
perk heeft men zich verder bepaald tot het afwerken of is een wildsmaak aan door het gebruik van alcohol,en meestal
restaureeren van nog onvoltooide bouwwerken en bij den zijn ze goed gecon.serveerd". SI De krokodil glimlachte
aanvang der XVIe eeuw moeten wij constateeren, dat de zoo weemoedig, waardoor de onaangename trek om zijn mond
schitterende Gothische stijl tot het verleden behoort, om nog meer uitkwam, hoe onaangenaam ik het ook vind, het
te moeten zeggen. — ,,Zelfs niets inheemsch .schaft de pot",
plaats te maken voor de Renaissance, waarmede de kerk
architectuur niet bepaald is vooruitgegaan. Ofschoon niet te vervolgde de krokodil en hij slokte begeerig van den honger,
ontkennen valt, dat ook hierin veel schoons tot uiting kwam, ,,met burgerjmt zou ik al tevreden zijn, met een neef of een
heeft deze stijl, die ook afkomstig is uit Italië, in verhouding nichtje. Maar voor een deel heb ik ze opgegeten en de anderen
tot den Gothischen, over 't algemeen iets banaals. Het mys zijn de rivier afgezwommen; men voelt tegenwcjordig niets
tieke, symbolische en diepzinnige van den vroegeren bouw meer voor zijn familie. Wat doe je dan met je eetlust?!"
stijl, die zoo stemmend imponeerde, zoekt men in de Renais En de krokodil werkte zijn hongerige maag diejjer in de
sance tevergeefs, die meer een overdaad van vaak profane natte modder, sloot berustend de oogen en gaajite. Daarbij
kunstproducten vertoont. SI Na dezen tijd ontmoet men nog hield hij niet eens zijn voorpoot voor zijn mond, want zijn
wel oplevingen op het gebied van den kerkbouw, maar het mond is toch te groot en daarenboven geeft de krokodil toch
is meer het zoeken naar, dan het geslaagd zijn in het vinden niet veel om manieren, ,,Ik zal een dutje doen", dacht hij —
van iets nieuws. Men trachtte verbeteringen aan te brengen, en hij dutte. S3 Maar boven in den dadelpalm botaniseerde
die slechts konden leiden tot verbastering

Men ging zelfs over tot gedeeltelijke af
braak van oude monumenten, om die met

fragmenten van anderen stijl aan te vullen.
De kerken en kathedralen, die ons onge

schonden uit den ouden tijd zijn overgeble

ven, mogen dan ook wel als kostbare rehquieën worden beschouwd.
K. L. Schamp.

BIJ DE DIEREN.

Er was ergens een woestijn en m de
DE KROKODIL MET HET P.ATENT.

woestijn was een rivier en in de n-

vier was een krokodil. Het spijt mij,

dat ik het moet zeggen, maar kro

kodillen zijn niet bemind. Neen. Dat komt
niet zoozeer doordat hun kleedij mees a

modderig en slobberig is, ook omdat
loochenbaar een ietwat onsympathieken re
om hun mond hebben, want dat
per

slot uiterlijkheden. Het niet bemin zijn

HET HUIS TE WERVE BIJ RIJSWIJK.
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de
vlijtig en zacht knorrend een kleine makako. Het was een kruiste zijn lange armen over de borst en keek
hoogte
op
den
krokodil
neer.
„Alle
nette
lui
m
de
woesu
n
heel vroolijk aapje en hij had een gestadig genoegen dat hij
een aajije was en in 't algemeen, dat hij op de wereld was. nemen nu een patent", zei hij, „anders ben je nietje da
Tusschenbeide turnde hij een beetje volgens de methode Maar je moet iets hebben, wat anderen niet he ^
,,Mijn systeem", of ,,Hoe verkrijg ik den schoonsten staart, zal ik daar hebben", dacht de krokodil geeigerc , maar
de langste armen en de kortste beenen?" Dan ging hij weer zaak liet hem toch niet los, want hij wou graag ,,je c a
hot gioo ti
eens op een tak zitten en zocht met de grootste oplettendheid En daar krokodillehersenen niet groot zijn
bek,
hoe
kleiner
hersenen
—
was
zijn
denkvermogtn
spotc ig
naar lastige vreemdelingen in zijn vel en gooide ze er alle
zonder onderscheid uit: mannen, vrouwen en zelfs zwakke
kinderen. Het was een moeizame, doch loonende arbeid. —

,,0p drie plaatsen tegelijk kan ik mij krabben", zei de kleine

uitgejnit. — ,,Waar kan men zoon jiatent krijgen. vrotg
Jiij, _
liet woe.stijnpatent comité. Het is een bureau .
sa De krokodil dacht na. ,,Hoe kom ik er het beste.-' mlor-

makako met een vergenoegden grimas, ,,met mijn staart en

meerde hij, ,.tenminste, als het niet ver is en jij hier wat 1 .

Wat is de natuur toch wijs!" SQ Ja, de kleine makako was

wreef in z'n handjes van genoegen, ,,het bureau is net als
alle bureaux,in de woestijn. Goed succes, ik hooji dat u shuigt .
sa De krokodil krabbelde op den oever en w'aggelde langzamn
de woestijn in. Na een poosje kwam hij aan een planken
keet en dacht: ,,Aha". Hoe velen hebben al ,,aha" gedacht
en dan hadden ze nóg niets. Maar ditmaal was het toch in
orde, want oji de keet stond met groote letters: Woestijnpatent comité, A. N.W'. B.(Algemeen Nut van Wilde Heesten).
Juist op dit oogenblik verliet een rhinoceros met een \ riendeiijk knikje het lokaal en de krokodil trad binnen en bevond

mijn ééne poot houd ik mij vast, wat er overblijft, dat krabt. Daar moet ik op aan kunnen". — ,,Zeker , zei het aajrje en
een zonnig en bescheiden zieltje. Edoch, in deze inspectie
van zijn garderobe werd hij plots gestoord door het ietwat
heesche stemgeluid van den krokodil. De krokodil had naar
boven gekeken en het aapje opgemerkt. ,,Pst, zeg 'r 's,

jij", riep hij, ,,kom 's naar beneden, ik wil je opvreten".

Hij'zei „vreten", want de krokodil drukt zicli niet beschaafd
uil. SQ De kleine makako .schrok vreeselijk. ,,Nce, nee",

zei hij huilerig en de haren in zijn vel rezen van angst te
berge, zoodat de lastige vreemdelingen opgejaagd door

zich voor het co
mité. sa Het co

elkaar lieioen. —
,,Dus je wilt
niet",

mité bestond uit
den kameel, de
maraboe en den

blies de

krokodil kwaad

aardig en hij
snoof nijdig door
zijn neusgaten.
,,Gocd,dan zal ik

F"/*

panter. De ka
meel had de ad

ministratie bij te
h 011 d e n e n d e

wachten, tot de

verdere schrijve
rij te verrichten:
hij liet onderda
nig zijn onderlip
h a n g e n e n h ij

eetlust je uit den
boom drijft, als
alles op is. Eet
lust regeert het
leven. J3at weet
ik". S3 De kleine
makako zei niets

droeg de woes-

t ij nonderscheidingom zijn hals,

meer, hij nam

een kleine tred
molen in de na
tionale kleuren.
De maraboe had

een dadelblad en
snikte en snot
terde er onbe

daarlijk in. Waar
bleef nu de wijs

geen haar oji zijn
k o j) e n vv a s
rechtskundig adN'iseiir. en de pan

heid der natuur,

wat had je nu
aan lange armen
en korte beenen,

ter zat als verte

die je kreeg door
,,Mijn sj'steem",
als ze opgeslokt

genwoordiger der
HET HUIS TE LAN DE BIJ RIJSWIJK.

,,Verwaande gek", knorde de krokodil met
een hatelijk schraperig gerochel, ,,zit zich daar aan te stellen,
alsof hij een buitengewone delicatesse is inplaats van doodge
woon apevleesch". Maar de kleine makako was heelemaal niet
verwaand, hij had alleen maar een doodelijke angst, omdat
hij opgevreten zou worden, en hij dacht aan papa en mama

moesten worden.

overheid aan een
tafel en mani-

kiiurde zijn jiooten. S] Toen de krokodil zag, dat het gansche
comité eetbaar was,klapperde hij van eetlust met z'n kinnebak.
— ,,Houdt tl toch op met dat geklapper!" schreeuwale de
panter geprikkeld, ,,'t is om nerveus van te worden!" De

krokodil ergerde zich vreeselijk maar hij wilde gaarne een
patent hebben en dus legde hij zacht en liescheiden de boven

en aan de oudste dochter van bimrman-makako, van wier

kaak op de onderkaak. ^ ,,Wat wenscht 11?" vroeg de kameel

glimlachend bekje hij den eersten kus gekregen had, omdat
hij haar fijne vel galant en ridderlijk had afgezocht. En bij

en trok zijn ondergeschikte onderlip naar boven. — ,,Ik wil

zulke gedachten is het precies hetzelfde of het een groot

schelen. Op mijn eethi.st". — ,,Belachelijk", grommelde de

mensch is of een klein, sidderend apezieltje — en bij een
boel andere dingen trouwens ook.SlMaar iets is er op de wereld,
dat zich erbarmt over arme, beangste scheirselen, en dat er

panter, ,,dat hebben ze immers allemaal". — ,,Dan op mijn
grooten bek",zei de krokodil geïntimideerd,en als aanbevelingsperde hij z'n muil zoo ver mogelijk open. — ,,Uw prima bek

een jratent hebben."— ,,En waarop?" — ,,Dat kan mij niet

barmde zich ook over het kleine aapje. Juist toen de makako is zeer groot, zooals wij hier in loco zien", meende de maraboe
naar het tweede dadelblad greep en erin blèrde, was het hem, als rechtskundig adviseur, ,,maar daarmee staat u niet alleen.
alsof een apestaart hem omving, en een stem fluisterde hem De meeste menschen hebben een veel grooteren". SI De kro
een gedachte in — het kon papa zijn of mama of buurman's kodil weende twee der bekende krokodilletranen en staarde
oudste dochter. De gedachte was zoo schoon, dat de kleine

makako dadelijk ophield met blèren, zijn haren gingen weer
plat liggen en zijn snoetje drukte een onuitsprekelijke blijheid
uit, van die soort blijheid, die zoo bijzonder lieflijk is, als ze
een leelijk gezicht verheldert. SI ,,Pst, zeg 'r 's jij", aapte de
kleine makako den krokodil na en wierp hem dadelpitten op
z'n kop. ,,Heb je ook een patent?" — Zoo zijn er velen!
Zoodra 't ze goed gaat, smijten ze met dadelpitten. Dat is
menschelijk, en apen hebben immers zoo iets men.schelijks.

het eetbare comité radeloos en suf aan. Maar op 't laatst
werd hij kwaad en sloeg opgewonden heen en weer met zijn
schubbigen staart. ,,Maar ik wensch een jiatent te verkrijgen!"
hapte hij kortademig van ergernis. S! ,,Stilte! Anders gaat
u eruit!" brulde de panter en sloeg met zijn poot op de tafel.
— ,,Welzeker, stilte!" bulkte de kameel en liet zijn onderge
schikte onderlip devoot hangen, terwijl hij onderdanig een

— ,,Hoezoo, een patent?" vroeg de krokodil wantrouwend,

schuinschen blik naar den panter wierjr. — ,,Als ik u een raad
mag geven", kakelde de maraboe beleefd en kalmeerend
,,laat u zich een patent geven op uw gebit. \'oor zoover ik

,,ik wil je opvreten en dat zal ik doen ook". SI Het aapje

oordeelen kon, toen u uw geachte bek opende, is het van
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respectabele afmetingen en in elk geval eenig in zijn soort. kodil kon moeilijk spreken. ,,Ik heb patent op mij genomen ,
U kon het als vleeschhakmachine laten registreeren."—„Aldus lispelde hij hoogmoedig, ,,ik kan niet eten, ik heb mijn dijiioma
punt er achter , zei de panter,'zich tot den kameel wendend

en streek zijn snorren op, „leest u het register voor". SI De
kameel las eentonig, met een bulkstem, daar hij meende,
dat het een ondergeschikt beambte niet paste, eigenmachtig
op een woord bijzonderen nadruk te leggen. ,,Patent No. i.
De brilslang voor een teeken op den kop in den vorm van een
bril. Afdeeling optische instrumenten. Patent No. 2. De

kanproe voor een buidelzak op den maag. Afdeeling galan
terieën. Patent No 3. De rhinoceros voor een horen op den
neus. Afdeeling sieraden". §3 ,,U kunt nu kiezen tusschen een

Engelsch en een Duitsch patent", onderrichtte de mevraboe

in den bek. Maar daarvoor ben ik nu je dat". — ,,Ik ben,
wat mij betreft, liever zat", meende de kleine alligator, ,,maar
u ziet er uit, alsof u sinds vanmorgen vroeg nietsgebruikt heeft.
De gezonde groene kleur van uw geziclit is heeiemaal grauw
geworden, l.egt u toch uw dijjloma aan den oever en neemt
u uw avondeten". SI De krokodil streed inwendig — zijn
eetlust was vreeselijk. ,,Neen", lispelde hij ten slotte met
moeite, ,,aan den oever stelen de apen het mij weg". —

,,Spuugt u het dan gewoon uit!" zei de kleine alligator bru
taalweg, ,,wat doet u nu met een diploma? Als men een dipl<!ma alleen maar in zijn bek bewaren kan, doet men beter het

den krokodil, „op het Engelsche staat ,,made in Germany"

er zonder te stellen, anders kan men niets meer vreten en ten

en op het Duitsche ,,fa9on de Paris". — ,,Wat is beter",

slotte wordt men zelf opgevreten en nog uitgelachen op den
koop toe". Dat is groote levenswijsheid, maar slaat natuurlijk
uitsluitend op krokodillen. S3 De krokodil bleef onbeweeglijk.
Hij hield zijn diploma in zijn bek en staarde zijn neef met
zijn domme oogen boos en hongerig aan. — ,,Als u dan toch
uw diploma in uw bek wilt houden", ging de alligator voort,
,,dan permitteert u wellicht, dat ik uw achteri!oot voor
dessert eet". SI De krokodil draaide van angst en woede

vroeg de krokodil wantrouwig. — ,,Dat is puur en alleen een
kwestie van smaak", zei de maraboe, ,,bij voorbeeld de kanga
roe koos het Engelsche patent omdat voor hem de politieke
en maatschappelijke betrekkingen van Australië overwegend
waren, terwijl de rhinoceros, die alleen iets geeft om chic ,
terstond tot fa^on de Paris besloot". — ,,Ik wil ze allebei",

zei de krokodil. — „Dat gaat niet", meende de maraboe
en trok als ver
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HUIZE OVERVOORDE BIJ RIJSWIJK.

ten einde. S3 De kameel schreef het diploma uit en de ma
raboe reikte het den krokodil over met eenige vermanende

woorden: ,,Weest u vooral voorzichtig", zei hij, ,,diplonia's

zijn zuiver decoratief, ze zijn op zoogenaamd autosuggestieve
wijze geschapen uit de zeer taaie en volstrekt onverteerbare
stof der traditie — overigens een internationaal proces
dus slikt u het vooral niet in. Uw dienaar . En de rechts

kundige adviseur gebruikte zijn dejeuner in den vorm van

docVter" veV-

loofd. Ze waren een gelukkig jiaar en op den cerstvolgenden
dag hadden ze een garden-party in den kring der bloedver
wanten. Ze hadden natuurlijk een apin als cliaperone, want
apen hebben iets zeer menschelijks, zooals ieder weet. Hier
vernamen zij den dood van den krokodil met het patent.

Een heel oude aap vertelde het en hij zei ,,ja, ja" erbij. Dat
zei hij altijd en daarom ging hij voor zeer verstandig door. De
kleine makako wist er wel iets meer van, want hij hatl den over

leden krokodil immers persoonlijk gekend, zóó persoonlijk, dat

een langen worm dien zijn vrouw voor hemlin een vetvrij
boterhamzakje had ingepakt. De maraboes leefden in de de overledene hem bijna opgevreten had. En dat is de meest
nabijheid van een Europeesche nederzetting en ze waren persoonlijke kennismaking, die men kan maken. En daar de
overbeschaafd. Daarvandaan het vetvrije zakje en de juridi
sche kennis. S2 Toen de krokodil den rechtskundigen adviseur

zag dejeuneeren, werd hij wee om t hart. Behoedzaam nam
hij zijn diploma tusschen de tanden en waggelde zoo snel
mogelijk weg, naar den rivieroever, om den kleinen makako
op te vreten. Maar het aapje was er niet meer. „Mat zijn
de menschel! heden ten dage toch onbetrouwbaar! dacht de

krokodil, ,,geen wonder dat men patent neemt op het oude
en goede".En van trots blies hij zich zoo op, dat hij heeiemaal
dik leek en hij werkte zich diep in den modder. Zoo lag
hij uren lang. Het was intusschen avond geworden en er
kwam veel publiek in de rivier en aan de oevers om avondeten
op te vangen. — ,,Waarom eet u niets, collega? vroeg een

kleine alligator den krokodil bij 't voorbijzwenmien. Hij z^g
er zat en tevreden uit en met een joviaal gezicht slokte hij

het restantje van een bloedverwant naar binnen. SI De kio-

chaperone juist in een dadelpalm geklommen was en vrat —

ze voelde geen liefde meer en vrat dus voor twee — vertelde

de kleine makako zijn liefste de gansche gruwelijke geschiede
nis. sa ,,Iaiat je maar nooit een patent geven, Maakje", zei
de kleine en omving hem met haar staart. — .,Neen, nooit",

zei Maakje en hij zocht liefdevol en vlijtig in liet vel \-an zijn
verloofde.

Aflar hel Duitsch run M.vxi-kei) Kmikk.

DE DmEDISTEL.
(C.^RLI.XE VIU.G.VKIS I.).

K kende deze mooie composiet al ver.scheidene jaren.
Op onze wandelingen langs de binnendijken in winter en

I

voorjaar \'crmag ze nog het idee te geven, dat ze daar in

het barre getij in zomerbloei staat. Ze dankt dit aan de
stijve, stroogele, maar bovenal helderstralende binnenste
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omwindselblaadjes. Deze behouden den heelen winter door
hun stevigheid en glans, waardoor de bloemen ons aan im
mortellen doen denken. Dit verklaart weer, waarom men ze

vaak aangewend ziet ibij de samenstelling van winter- of
z.g. droge bouquetten. Terwijl ik dit schrijf — midden De
cember — heb ik ze ook nog in een vaasje op 't buffet en ze
,,doen" 't nog heel goed. S! Zooals ik opmerkte, vindt men
ze veel op onze binnendijken, doch dezen zomer trof ik zeer
mooie exemplaren aan in een duinpannetje, dat ze met

wintergroen (Pirola rotundifolia L), Parnassia palustris L. en
twee vertegenwoordigers van Wespenorchis; Epipactis .palustris Crntz en Epipactis latifolia All. benevens de mooie,
cirkelrondbladige waternavel tot een eenig plekje in de
Schouwensche duinen maakte. SI Daar, in de duinen, vond

ik Carline meest met 2 tot 4 bloemhoofdjes, doch aan den
dijk, die den polder Noordgouwe omsluit, vond ik ze met
wel twintig hoofdjes. De hieronder gereproduceerde foto
werd naar zoo'n veelhoofdig exemplaar genomen. SI De stijve,
helder afstekende omwindselblaadjes zullen een dubbele be-

blanke sereniteit van een muziek-doorzongen

melk-witten

ma nnacït ^ On: het Alhambra onder de koepehng van een
V oletïtralenden hemel te zien, is het eerste
met noodig
m den
maal merNovemzomer heen te gaan. Ik
goed-wnitersch te boek
vioiet sum

her, maan •

AiKlaliisische vallei ten hoogste tot den

gerekend
vroi-hTSlim
g;rekend worden.
worden "
Het' was, nbg-precieser, 2
^
'Ilerzielen En heel (iranada klom dien schit-

November - Allerzielen. En heel
ïerenden''nooit-vergeten dag op naar den heuvel, waarop het
trotsche slot troont, wijl daar dök het kerkhofje van de stad
liRt Zwijgend en ernstig stegen bloem- en kransbeladen man
nen en vrouwen naar oude of verscEe graven van betreurden,
om ze dien dag naar vroom en lieflijk gebruik te sieren met
de kleurige zoetriekende gaven, umarmee :de natuur deze
gezegende landstreek zoo kwistig hee t bedeeld. Weenende
vrouwen waren er op dien koel-omschaduwden boschweg naar

boven — zij weenden om een verleden, te nabij om smart
te doen vervluchtigd zijn tot louter hermnering.sschoon. SI
Wij öök waren oj) weg naar een doocle, een gestorven paleis,
maar

teekenis hebben. Ten eerste

om dezen doode kan

niets meer pijn doen — of 't

ligt het op hun weg, daar de
op den bloembodem geplaat
ste buisbloempjes hiertoe ten
eenenmale de inrichtingen

moesten de soms barbaarsche

r es t a u r a t i e - jKigingen zijn!
\\'at van deze vorstenwoning,
waaruit het leven week, be
waard bleef, beiioort mee tot

missen, om de insecten, die

de bestuiving moeten bewer

het schoonste, wat Spanje

ken, te lokken door hun stra

bieden

lende opvallendheid. SI Maar
daarnaast is hun opgedragen
de zorg voor het stuifmeel.
Ze moeten dit droog houden.
Hoe volledig wijduit stralend
ze zich ook over dag, in volle
zon, mogen vertoonen, 's
nachts en bij regenweer bui
gen ze zich volkomen over de
buisbloempjes heen, alzooden

kan.

Het

Arabi

sche jialeis of Alcazar beslaat
slechts een klein gedeelte van
den A 1 h a m b ra-h e u v e 1, een

rechthoek vormend,400 voet
breed en 250 voet lang. Ibncl-Ahmar, stichter van de dy
nastie der Nassideii, had er

zijn residentie; maar van het
liouwwerk, dat tijdens zijn re
geering werd ojigetrokken,
rest niets meer. Het tegen
woordig jialeis dateert bijna
geheel uit de 14e eeuw. Yous-

dienst doende van bloembekleedselen. S! Verschillen van
licht en warmte zullen het

openen en sluiten der om
windselblaadjes
bewerken,
door wijzigingen in de span
ning der weefsellagen teweeg
te brengen. We lezen dit in
het meergenoemde werk van

soiif 1

liet er een deel van

bouwen; de constructie van

een ander belangrijker deel
had jilaats onder de regeering
van Mohammed

De Chris

Kerner von Marilaun, die
verder omtrent een verwant,

telijke heerschers, die de Moe
ren verdreven, namen geluk

den stenggelloozen driedistel,
meedeelt, dat bij dezen het
openen en sluiten bewerkt
wordt door wisselingen in den
vochtigheidstoestand van de
lucht. In sommige streken ge

kig geen wraak oj5 stomme
onschuldige steenen; koning
Eerdinand_j en koningin Isabella, getroffen door de won
derlijke schoonheid van het

bruikt men dan ook de bloem

hoofdjes van deze plant als
hygrometers en weervoor-

Foto J. Vijverberg.
DE DRIEDISTEL.

gebouw,namen zelfs alle voor
zorgen om het in goeden staat
te bewaren. Na hen, onder
Karei \', werd alleen de Zuid

zijde afgebroken om plaats te krijgen voor een nieuw paleis,
dat er nu, als ruïne, nog als levende aanklacht tegen zulk
voelen, terwijl de mensch deze met zijn zintuigen nog niet een schennis staat, lot 1700 bracht men geregeld de noodza

spellers, wat natuurlijk alleen mogelijk is, als de omwindselblaadjes reeds verandering in den vochtigheidstoestand ge
waarnemen kan.

J. Vijverberg.

kelijke herstellingen aan; daarna kwam een 130-jarig tijd

perk waarin men het gebouw aan zijn lot overliet. Maar sinds
1830 en vooral sedert 1862 heeft men wederom druk gerestau
reerd, helaas niet steeds met evenveel goeden smaak en met

HET ALHAMBRA TE
GRANADA.

WIE zich het herinneringsbeeld van vroeger-

even gelukkig resultaat. Maar desondanks is het Alhambra
het verrukkelijkst getuigenis van de schoonheid der Moorsche

geweldigheid van Londen's huizen-oceaan het indrukwek

plant met ruischende olmen, is de reis naar een sproi'ikjesjxileis Alle stadsgeluiden vervagen langzamerhand, en als
men de hotels voorbij is, die het moderne leven zelfs op dezen
ouden heuvel heeft doen bouwen, is het allèèn nog een heldere

bouwkunst gebleven, dat de wereld heeft aan te wijzen.

Ziehier in korte woorden de geschiedenis van het Alhambra,
geest roept, maakt dat ongaarne los van een be
dat ook den meest-practischen nuchtersten zaken-Yankee',
paalde sfeer, een bijzonderen kleurtoon, die er den die Granada
■-'1 in een dag]",,doet", met stomheid slaat. §1 De
besten achtergrond voor vormt. Zoo is de grauwe imposante tocht naar den heuvel, langs den snel-.stijgenden weg ombezochte

steden

en

bouwwerken

voor

den

kendst op de dagen, waarop grijze herfstnevels alle luide
kleuren verdoezelen; een oude Middeleeuwsche stad als Praag
is nooit ontroerender dan wanneer een looden sneeuwlucht

over de antieke fluisterende straatjes langs de Moldau-oevers

dreigt — en het Alhambra, het vorstelijke Moorsche paleis,
dat hoog boven het goudtintige Granada, lachende Andalusische stad, .staat, nimmer princelijk-voornamer dan in den
vollen klaren zonneval van Zuid-Spaanschen zomer of in de

vogelstem of de murmeling van een beekje, die de groeiende

b ilte bleken. ^ En na korten tijd staat ge dan voor de poort
uer a e a Justicia

, waarvan de koene boog in

_zervorin begint uw bewondering gaande te maken een

bewondor.ng, d.e ,.al stijgc, „aarmateuw bezoeCduuri.

In
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DE PATIO DE LOS LEONES IN HET ALHAMBRA TE GRANADA.

't midden van dien boog is, op een manneren plaat, een

hand met ten hemel geheven voorarm gebeiteld; op een klei
neren boog bemerkt men een sleutel. Dit zijn Arabische em
blemen. De hand is het zinnebeeld van de Mohammedaansche

wet; de vijf vingers correspondeeren. met haar grondbegin
selen, de goddelijke eenheid, het gebed, de aalmoes, het vasten

en de pelgrimstocht naar Mekka. De sleutel beteekent, dat
God aan zijn Profeet de macht gegeven heeft de poorten van
den hemel te openen en te sluiten. De poort, waarvan de

spijkers, het slot en de grendels curieuse specimina van Ara
bische smeedkunst zijn, geeft toegang tot een torentje, van
welks trans men een onvergelijkelijk uitzicht overGranada

heeft. §3 Rechts van deze poort bevindt zich een andere: de
Puerta del Vino. Zij is overdekt met dooreengestrengelde

inscripties, waaruit telkens weêr het devies der Nasriden op
duikt: ,,God alleen overwint", en geeft toegang tot een binnen

vloedig licht toe. Een onvergelijkelijk uitzicht heeft men
door deze vensters op de sprookjes-tuinen van het oude
geheel-vervallen zomerpaleis, het Generalife, op Granada's
zigeunerwijk, het Albaycin, en op de vallei van de Darro.
En de zaal zelf onthult u de schoonheden van de Moorsche

bouw- en sierkunst in een profusie van de sierlijkste orna
mentiek. De prachtige cederhouten koepel is verlucht met
een eindelooze wisseling van arabesken, de muren verdwijnen
onder een netwerk van polychrome ornamenten. Schriftteekens zijn hier mede als decoratie-motief aangewend, en het
Arabische .schrift, met zijn gebogen mysterieuse lijnen, leent
zich daartoe voortreffelijk. De inscripties zijn bijna steeds
,,suras" uit den koran of lofspraken op de vorsten, die deze
zalen hebben doen bouwen en decorceren. Overal slingeren
hun geheimzinnige letterreeksen: langs de friezen, om de
deuren, om de vensterbogen, en altijd keert weêr het oude

plaats, waaronder zich waterreservoirs, uit de i6e eeuw datee devies: God alleen overwint. ^ In deze zaal begint het sprook
rend, bevinden. Het water, dat door een onderaardschen tak je en het laat u niet meer los. Enkele schreden door een smalle
van Granada's riviertje, de Darro, wordt aangevoerd, is kris gang, een snelle blik op de zaal der Mocarabes en daar zijt
talhelder en de ,,aguadores", de waterdragers der stad, komen ge op den befaamden Patio de los Leones— den Leeuwenhof.
er telkens nieuwen ijskouden voorraad opdoen. SI Achtei Bijna 30 Meter lang en ruim 15 breed, wordt hij door b meter
dezen binnenhof liggen de zalen van het eigenlijke Alcazar. hooge galerijen omringd, galerijen, geschraagd door 128
marmeren zuilen. Paviljoens en galerijen vormen een verruk
Door de vestibule treedt men den myrthenhof binnen, mar
kelijk
en elegjiit geheel van bogen, kleine gewelven, koepels
mer-geplaveid en voorzien van een 33 MctGi
7 Meter en nissen,
overvloedig versierd met stucwerk, dat den indruk
breed bassin, waarin zich de myrthestruiken spiegelen. Boven
maakt van in steen gestolde kant. Die marmer-gevloerde
de Zuid-galerij van den hof is een verdieping gebouwd, die, hof
onder een paarsen Spaanschen hemel, terwijl alom stilte
naar het verhaal wil, de harem der Moorsche vorsten her
is,
blijft,
wie hem eens zag, onvergetelijk. De ornamen
bergde. Aan de overzijde ligt de Sala de la Barca, zoo genoemd tiek drijftvoor
haar verwikkeld lijnenspel met een bevalligheid,
naar den vorm van het houten plafond, da,t in 1890 sterk

door brand heeft geleden. De marmeren nissen dezei zaal die het oog verrukt en nooit vermoeit. En in 't midden be

vindt zich de frissche fontein, waarvan het bekken door
zijn fijn gebeeldhouwd. Ledig zijn die nissen nu, maai m den twaalf
leeuwen gedragen wordt. SI Om den hof bevinden
glorietijd der Arabieren plaatste men er bekers, gevuld met
verfrisschende dranken, of vazen met bloemen. SI i'Iaar de zich zalen, die elk meesterstukjes van Moorsche sierkunst

Sala de la Barca kan ons niet lang houden: de Gezantenzaid

— Sala de los Embajadores — is te nabij.Ziehier dan de groot
ste zaal van het Alhambra, het vertrek waar eens de schit

bevatten: de zaal der koningin, methaarmedia naranja(halve

sinaasappel)- gewelven, haar alkoven met curieus schildc.'-

werk en een geweldig fonteinbekken, uit een enkel blok mar

mer gehouwen; de ,,zaal der twee zusters", zoo genoemd naar
twee reu.sachtige marmeren zerken, met een wonderlijk-mooie

terende recepties van het Moorsche hof plaats vondem Het
is vierkant, meet 11 Meter langs de zijden en is 18 Meter stuc-decoratie en een vaas, die een der zeer zeldzame specihoog. Acht balconvensters en twintig kleinere laten over

i8 Februari 1928.

BUITEN.

84

te dragen. S!De kosten
van deze hofkliek, en
mina is van Spaansch-Moorschc pottenbakkerskunst uit de Franschekleeren
, /
,
11 .voor rtpoveriae
arme
de
bedragen,
welke
de overige ,,ai
1 P ranschenHpwerden
15e eeuw. Talrijke andere vertrekken sluiten zich bij deze
beide aan. Elk heeft zijn historie, zijn vrome en bloedige

legenden, elk ook een eigen schoonheid. Hier is het een kun
stig bewerkte koepel, daar een vlakversiering in ,,Azulejos",
elders een plafond, overwoekerd door het onontwarbaar

bestee<l, gingen .nlle perken te bm en en

nanleiding wrijvingen tn»cl,™ K^^^ en _e rtge
noot teeen wien meviouw üt noiuJi.-nL u
r
ErSie zfg zeer wel in, van welke zijde het kwaad kwam en

lijnenspel der Moorsche ornamentiek. SI De totaalindruk is trachtte dan ook van de Fransche hofmeesteres af te komen
overweldigend en wie eindelijk de van myrthen, cypressen
en sinaasappelboomen zoet-riekende Tuin van Dara.va bin
nentreedt, vraagt zich af of hij waakte of droomde. SI Wie
den droom geheel beleven wil, bezoeke het oude slot in een
helderen maannacht. Dat is, als ge u niet bij een groep wilt
aansluiten, wat duur, maar ge wint er mee dat ge u niet be

hoeft te ergeren aan de smakelooze ruïne van het paleis van
Karei V, dat zich brutaal tegen de Moorsche schepping aan

drukt — en ge doorleeft een nacht, die steeds onder de zeer
zeldzame en de allerschoonste zal blijven tellen.
F. C. Tieskens.

RENA TA Dl FRANCIA.
Uit het Poolsch van

3)

KAZIMIERZ CHLEDOWSKI.

Al was zij

(Vervolg.)

en haar naar Frankrijk te laten terugreizen Zijn pogingen
leverden echter geen re.sultaat op, want achter mevrouw de
Soubise stond de Fransche regeermg, die haar als de ge reime

diplomatieke agentessevan Frankrijk beschouw de.Ook bij zijn
eigen vader stuitte Ercole op bezwaren want de bto
Fran9aise, die door haar geest en vroohjkheid Alfonso wist

te vermaken, stond bijzonder goed bij hem aangeschreven.
SI Ercole moest dus mevrouw de Soubise voorloopig dulden
temeer, daar het Boloneesche congres, waarop tevens over het
lot van Ferrara beslist zou worden, zijn volle aandacht in be
slag nam en hem belette zich met iets anders bezig te houden.
Ferrara had in Clemens VII een even hardnekkigen tegen
stander als in Julius II en Leo X. De paus gebruikte op het
congres al zijn invloed om niet slechts Ferrara in bezit te
krijgen, maar ook Modena bij de kerkelijke landen te voegen.
Karei V achtte het echter noodzakelijk de d'Este s in het be
zit van hun land te laten, terwille van het politieke evenwicht

in Italië. Hij
wist tenslotte ge
daan te krijgen,

den paus

ook vijan
dig gezind, toch
hielcl zij vast aan
alle kerkelijke ge
bruiken; zij was
bijgeloovig en
droeg steeds een
snoertje onder
haar

dat
het

Ferrara werd ge
laten, waarvoor
deze echter den

paus onmiddel
lijk honderddui
zend ducaten
moest betalen en

klecren,

dat de H. Franciscus a Paulo

zou hebben ge
dragen; uitChartres liet zij zich

naar

een

tri

Modena, Reggio
en Rubiero zou
den ook voor
taan als keizer-

het

model van het
hemd van Onze

Lieve

vervolgens

jaarlijksch

buut van zeven
duizend ducaten.

twee
hemden
sturen, vervaar

digd

Alfonso in
bezit van

lij ke leengoede
ren in het bezit

Vrouwe,

dat opgeborgen

der d'Este's blij

was in de tliesaurie
van de
Kathedraal in die

zou de paus Al

stad.Sl Ditopenlijk vertoon van
gehechtheid aan

ven.

Tenslotte

fonso
absolutie
verleenen voor al

zijne overtredin
gen jegens de cu
IN HET BOSCH V.4N GROEN EN DAAL.
het Roomschrie,
natuurlijk
Katholieke geloof nam niet weg dat zij reeds in den eer als deze om vergiffenis mocht verzoeken. Alfonso aanvaardde
y, l.c Maitrc.

sten tijd na haar aankomst te Ferrara de uitgeweken Hu
genoten in bescherming nam en ondersteunde. Door haar
werd Ferrara dan ook steeds meer de schuilplaats voor Fransche emigranten. Zoo onderhield zij reeds in 't jaar 1529
bijna tweehonderd personen; tot hare omgeving behoor
den o.a. vier secretarissen, zeven eeredames, drie kapelaans
en drie priesters, twee kerkzangers, zes kamerjuffers, zes
kamerdienaars, drie behangers, een arts, een apotheker en een

gaarne dit door den keizer uitgelokte besluit en de paus nam het
geld als ,,deposito" aan, maar stemde niet toe in de voorwaar

den,door den keizer gesteld en behield dientengevolge volledige

vrijheid van handelen. Daar Alfonso echter feitelijk meester
over zijn bezittingen bleef, heerschte er te Ferrara uitbundige
vreugde en het hof leefde weer op. Banketten, maskerades,
komedies, moresccn, tournooien en concerten waren aan de

orde van den dag, en de letterkundigen en geleerden kwamen

heele staf voor den stal, de keuken en het tafeldienen. Het

s winters haast lederen avond in Ercole's vertrekken samen,

onderhoud van dit leger kostte jaarlijks 50909 lire.SlDe hoofd

zoodat men Ferrara de salon van Italië ging noemen. SI

figuur in deze Fran.sche kolonie was mevrouw de Soubise,
Renata's trouwe gezellin. Deze kwam uit Bretagne: op haar
sterfbed had Anna van Bretagne haar verzocht om de zorg
voor haar nauwelijks driejarig dochtertje, Renata, op zich
te nemen. Van dat oogenblik was zij de onafscheidelijke op
voedster en vriendin van de jonge vorstin gebleven, op v'ie
zij veel invloed had. Deze invloed was echter voor Ferrara
funest, want zij belette de vorstin, zich aan de belangen van
haar nieuw land en volk te wijden. Madame de Soubise wilde
namelijk haar vaderland dienen, door Renata voortdurend er

De verhouding tot mevrouw de Soubi.se werd er intusschen

aan te herinneren, dat het ook haar taak was om vóór alles

paus vertoefde destijds in Marseille en verkondigde zijn ge

den Fran.schen invloed in Italië te bevorderen. Zij wist zelfs

negenheid voor „zijn geliefde dochter, Anna de Parthenay,

Renata ervan terug te houden om zich volgens de destijds

vol deugden en geEerdheid'

in Italië in zwang zijnde Portngeesche mode te kleeden en haar
te overreden de „meer betamelijke en meer getailleerde"

niet beter op, integendeel, ze werd zeer gespannen. Zij had
een zoon en tw ee dochters, van welke laatste de oudste, Anna

deParthenay, verloofd was met Antoine de Pons, graaf de
Marennes, die in dienst stond van het Fransche hof Anna
vertoefde bij haar moeder te Ferrara,en de Pons was in Frank

rijk gebleven, met het huwelijk werd gedraald, omdat volgens
zeggen van mevrouw de Soubise, Ercole niet wilde toestaan

dat de Pons te Ferrara kwam. De kwestie liep zoo hoog!
dat de koning en de paus zich ermede gingen bemoeien. De
voor

{Wordt vervolgd)

