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Jasper Vellacot, filantroop
doorWILLIAM J. locke.

EERSTE HOOFDSTUK.Het was ter gelegenheid der opening door een lid
van het Koninklijk Huis van het Groote Hospitaal,
dat de voorstad Noidh Ham aan zijn mildheid te
danken had, dat zij elkaar voor het eerst ontmoetten.

Jasper Vellacot's blik bemerkte haar tenger figuurtje en
het goede, reine gezicht zoodra zij met het Kamerlid van
het distrikt en diens vrouw aankwam en hij dacht er over na
wie zij wel kon zijn. Als gastheer stond hij boven aan de trap
met den conventioneelen rooden looper, om zijn gasten te
ontvangen. Over de andere hoofden heenkijkend, zag hij haar
naar boven komen en voelde hij dadelijk belangstelling in
haar komst. Hij gaf het Kamerlid en diens vrouw de hand
en werd aan haar voorgesteld. Hij hoorde haar naam niet
goed en voor hij iets kon zeggen, kwam de Burgemeester,
schitterend in ambtsgewaad en keten, de trap op en liep zij
door. Daarna arriveerden de Vorstelijke personen en moest
hij deze rondleiden; maar van tijd tot tijd dwaalden zijn
blikken over' de fraai uitgedoste menigte, bleven op de
vrouw rusten en dan kreeg hij een eigenaardig gevoel van
verademing. Enkele malen ontmoetten hun oogen elkaar en
hij verbeeldde zich, dat zij zijn blik beantwoordde, deels
ernstig, deels guitig. Hij werd ongeduldig onder den hem op-
gelegden dwang, hij was graag ontsnapt aan de genadige
complimenten der hooge personages en de vleiende woorden
die zij hem toevoegden, om kalm met haar te kunnen praten.
Het leek hem toe, dat hij bij haar rust zou kunnen vinden.
Tot op dit oogenblik had het hospitaal hem geheel in beslag

genomen. Het was het meest volmaakte, dat de moderne
wetenschap kon bedenken. Hij had een bijna kinderlijk ge-

1-+ Lil het bestudeeren der plannen: de vernoegen J electriciteitsinstallatie, de trechters
nuftige T" 4 di''schitterend ingerichte operatie-zaal. Hij
voor vuil gotd, ^ stichting toen hij daar ontvangen
was doktoren en den staf van zusters
werd door de hoiismste^^^^^^^^^ j,„ezelaars. Daardoor was
met haai sneeuw ^ „p^nbaarheid en het offi-
hij zelfs ^„„p'igsceren^ Maar nu voelde hij weer
cieele gedoe dcj "P Het was hem alsof hij, zelf
het j tusschen schimmen bewoog. De vriendelijke

vÏEr Uil ïl™ gvoo.on archUc-U., die alles uitlegde,
n mktc'hem zenuwachtig. Onbewust van wat h.j deed, zoch-
0^71» oogen de vrouw en toen hij haar gevonden had gaf
hem een onbegrijpelijk gevoel van bevrediging^ Hij dacht
ïrnver haar leeftijd. Voor in de dertig, dacht hij. \\ le waszij?
Sr Samud Dykes, het Kamerlid, .stond toevallig naasT hem.
Hij vroeg het hem en hij vernam, dat z.j Lady Alicia Harden
was, de dochter van den (maaf \-an lllmgham.
De Dlechtigheid was bijna afgeloopen. hm werden een paar

redevocn-ingen afgestoken. De eigeiidoms-papieren werden
Burgemee.ster en Wethouders plechtig ter hand ptdd. Het
hospitaal werd geopend verklaard en de \ orstehjke personen
dronken genadiglijk een kopje thee en reden weg met groote
boeketten bloemen; buiten werden zij toegejuicht door rijen
toeschouwers. . , . , ,
Nu verdrongen gasten en ollicieele personen zich om den

schenker om hem geluk te wenschen. Hij sprak weinig; trok
zich terug, alsof hij niet geweml was aan groote, officieele
bijeenkomsten. Hij scheen zich niets aan te trekken van den
indruk, dien hij op de menschep maakte. Zijn lichtblauwe
oogen, onder zwmre w^enkbrauwen, keken lederen bezoeker
aan alsof hij er niet zeker van was of de uitgestoken hand
hem zou begroeten of slaan. Hij was nog niet oud, nog geen
veertig, maar hij zag er ouder uit. Sommige menschep vonden
Jasper Vellacot een slapjien indruk maken. Doch de fijne,
opeengeklemde lippen sjiraken van een sterk karakter en de
scherjie groeven in voorhoofd en wangen duidden op zorgen
en strijd. Hij was lang en mager en liep eenigszins gebogen.
Niemand zou gedacht hebben, dat deze man groote rijk
dommen bezat en tal van weldadige instellingen had ge
sticht.

Hij liep, omringd door een groepje mannen, naar de Direk-
tie-kamer, waar tliee geschonken werd. Daar, bij den ingang,
stond Lady Alicia Harden. In haar oogen zag hij denzelfdeii,
belangstellenden blik, deels ernstig, deels vroolijk. Hij voelde
zich instinktmatig tot haar aangetrokken. Zijn aangeboren
schuwheid overwinnend, wendde hij zich van zijn troepje af
en sprak haar aan.
„Ik hooji, dat men u een kopje thee heeft gegeven", zei hij

op vragenden toon.
„O ja, dank u, uw mooie wit-en-blauw porceleinen zusters

hebben mij uitstekend verzorgd," zei de dame glimlachend.
Er volgde een stilte. Toen, daar hij voor haar bleef staan,
verspreidde de glimlach zich over haar gelaat en lag in haar
oogen toen zij vervolgde;
^ „Ik heb al lang gewenscht kennis met u te maken, Mr.
Vellacot. Ik weet zeker, dat u mijn naam niet goed verstaan
hebt toen Sir Samuel mij voorstelde. Ik ben Lady Alicia
Harden".
„Ik verstond het toen niet" zei hij, ,,maar ik vroeg er later

naar en toen vernam ik hem".
„Ik weet niet of u al eens van mij gehoord hebt", zei de
ame ""i^ar ik verlang wel al een jaar lang om u te leeren
vennen Ik heb nooit eerder de gelegenheid gehad u te ont
moeten . 0 1-, b

1' vond, dat zij de zachtste bruine oogen had en dewereld. Haar licht bruin haar golfde over

nnwnhliL-'^v°° F jeugdig voorkomen. Een
stffmde ^ ^ geroezemoes om hem heen ver-
nezicht Jnn B lieve, glimlachende
moest ze t-ili Moorden vormden zich in zijn brein en hij
ter werelfl v herhalen: ,.Zii is de eenige vrouw

iTben e 'r' ri^.' verhelderden.
"M'aarom'vTf mensch dan ik zelf wel wast", zei hij.

komen bent?" u mij een jaar lang ont-

„IkÏïo'ly dS uw bXnïsldhÏn''^^T^'
ontmoet hebt" gstelhng niet verdwenen is, nu gij mij
"Er ""'°vten heel wat nienschen zijn, die

met iemand in uw
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positie kennis willen maken — menschen die hulp komen
vragen. Hoe weet u, dat ik niet zoo iemand ben, Mr. Vel-
lacot?"

Hij glimlachte en Lady Alicia was getroffen door de ver
andering in zijn gezicht. Het was als een zonnestraal over een
rotsachtig landschap.
„Ik kan dat al van verre op hun gezichten lezen", zei hij.

„Iedere diersoort bezit een instinkt dat ze waarschuwt bij de
nadering van een vijand. In uw geval heb ik den heelen
middag gewenscht naar een gelegenheid om met u te praten.
Ik verzeker u, dat het zoo is", voegde hij er aan toe, op zijn
openhartige, ernstige manier.

„Terwijl gij u koesterde in den glimlach van vorstelijke
personen?"
„Ik ben aan zoo iets niet gewend", antwoordde hij „en

ik heb een gevoel alsof ik die glimlachen onder valsche voor
wendsels aanvaard. Ik had veel liever zelf het hospitaal
stilletjes geopend — was alleen hier gekomen om de eerste
patiënten te ontvangen".
„U kunt u niet onttrekken aan de openbaarheid die onzen
tijd kenmerkt", zei Lady Alicia. „U hebt er een hekel aan,
evenals ik; maar wij moeten het verduren. De heele wereld
verlangt er naar en wij kunnen ons toch niet tegen de heele
wereld verzetten, wel? Ik zie, dat Lady Dykes mij wenkt,
dat ze weg gaan. Het spijt mij. Zou ik u mogen verzoeken
mij eens te komen opzoeken? Mijn verlangen kennis met u
te maken is mijn excuus".
„Het zou mij een groot genoegen zijn", antwoordde hij.
„Dan zal ik u een uitnoodiging zenden. Waar moet ik ze

heen sturen?"

„Ik woon in Gower Street", zei hij .
„Gower Street?" riep Lady Alicia onwillekeurig uit; toen

beet zij zich op de lippen en bloosde om die kleine onge
manierdheid. Maar het was een vreemd adres voor den be

zitter van vele millioenen.

Hij glimlachte. „Ik woon daar niet op kamers", zei hij.
„Ik bewoon het heele huis, feitelijk twee huizen, doorge
broken en tot één vereenigd. Het is een rustige buurt. Boven
dien dicht bij de métro en de bussen en dus gemakkelijk.
Misschien moest ik niet in Gower Street wonen, maar ik vind
't prettig".
„Neem me mijn onbeleefdheid niet kwalijk", zei ze, hem

de hand toestekend „en komt u mij opzoeken als bewijs, dat
u ze mij vergeeft".

Zij volgden Sir Samuel en zijn vrouw naar de vestibule.
Jasper voelde zich trotscher nu hij zoo naast haar liep, dan
op eenig ander uur van den dag. Zij was vorstelijker dan een
der vorstelijke personages. Zij hield het hoofd zoo mooi
omhoog. Haar ooren waren klein en teer. En zij keek de
wereld eerlijk in het gelaat.

Zij keek rond en door een open deur naar een der zalen
met de lange rijen witte bedden.
„Mooi werk zooals dit, moet u zeer gelukkig maken", zei ze.
Hij keek haar veelbeteekenend aan.
„Het is altijd goed voor een mensch te doen, wat hij als

zijn plicht beschouwt", antwoordde hij. „Maar geluk—".
Hij zweeg, omdat hij de juiste woorden niet kon vinden,

nauwelijks wist wat hij zeggen wou. Hij kon haar niet zeggen
hoe heerlijk hij die paar laatste oogenblikken had gevonden.
Noch haar uitleggen welk een last zijn rijkdom op hem legde.
„Ik acht mij gelukkig, omdat gij mijn hospitaal roemt",

zei hij ten slotte.
Ik vind het prachtig", zei ze met overtuiging. „En nu

wii' ik u er aan herinneren, dat u mij heelemaal niet gevraagd
hebt, waarom ik zoo graag kennis met u wou maken".

Ik heb er niet over nagedacht".
"En ook niet waarom ik u tien minuten na die kennis

making geïnviteerd heb om mij te komen bezoeken".
„Dat is zoo". . . n M • T j
Het was om mij als nicht aan u voor te stellen , zei Lady

A1iC13-
„Mijn nicht!" herhaalde hij en bleef staan. Het meisje

''"^Miin moeder heette Vellacot — geen veel voorkomende
naam — en haar broer, mijn oom, heette Jasper, wat ook geen
alledaagsche naam is. Hij is jong naar Australië gegaan, heeft
daar een wild leven geleid en wij hebben nooit meer iets van
hem aehoord. U bent te jong om mijn oom te zijn, maar het
is ondenkbaar, dat een Jasper Vellacot uit Australië met
7ijn zoon zou zijn. Dus denk ik dat u mijn neef bent .

Hij staarde haar eenigen tijd aan en werd doodsbleek.
„Ik heb nooit geweten, wie mijn vader en moeder waren",

zei hij. „Ik ben een vondeling. De eenvoudige menschen, die
mij grootbrachten, vertelden mij, dat ik Jasper Vellacot
heette. Maar zij stierven, toen ik nog heel jong was en toen
kwam ik in andere handen. Ik heb altijd dien naam als den
mijne gebruikt — maar ik kan uw neef niet zijn — dat is
niet mogelijk".
„Maar u moet het wel zijn. Dat 11 een vondeling bent,

bewijst het. Bovendien is het romantische altijd waar. Ik
zie geen schijn of schaduw van twijfel", sprak het meisje,
terwijl zij met hem naar de deur liep.

Hij kuchte en bevochtigde zijn lippen met zijn tong. „Het
is onmogelijk", zei hij zacht.
„U moet het u niet zoo aantrekken", merkte zij op. „Ik

zou een heel aannemelijke nicht zijn".
„U bent de dochter van den Graaf van Illingham", zei hij.
„Vader is een heel fatsoenlijk mensch", lachte zij. „Als wij

eens bij elkaar zijn, praten wij er nog wel eens over".
Hij bracht haar naar den auto waar sir Samuel en Lady

Dykes haar wachtten. Hij mompelde cenige beleefdheidster
men. Toen hij de trap op liep, veegde hij zich het zweet van
zijn voorhoofd.

„Mijn God, dat is verschrikkelijk!" zei hij zachtjes.
Een kleine man, met kort geknipt haar, een gezicht als een

gehavende vogel en met een dunne, grijze snor schoot uit
een hoek van de vestibule op hem af en keek hem door een
gouden bril bezorgd aan.

„Jasper, wat is er aan de hand? Je ziet er uit alsof je een
.spook hebt gezien".
„De schaduw van het onvermijdelijke, Tom". Hij hief zijn

hand op toen er een uitdrukking van angst op het gezicht
van den vrager kwam. „Neen, dat niet. ik heb alleen maar
mijn bloedverwanten gevonden!" En hij lachte vreugdeloos.
„Ik wist nooit dat je familie hadt".
„Er zijn nog meer Wllacots in de wereld, behalve ik. Een

er van heeft zich als familie doen kennen".

„Welnu? Wat zou dat dan nog?" De kleine man keek naar
hem op met schuin opgeheven hoofd, als een vogeltje. „Wees
flink, mijn beste Jasj^er", vervolgde hij. „Herinner je wat
Lady Macbeth tegen haar man zegt: „Dingen, die niet ver
holpen kunnen worden, moet men uit zijn gedachten bannen".
En jij bent geen Macbeth, Jasper".

„Toch kunnen mijn spoken terugkeeren en den een of ande
ren dag aan mijn tafel plaats nemen, Tom", zei de millionair.
„Dan eet ik ze op met olie en azijn. Ze beteekenen niet

meer dan een salade. Pieker daar nu maar niet meer over.

Ga schitteren tus.schen al die andere sterren, die jou ter eere
hier zijn gekomen".

Hij klopte den millionair goedig op den schouder en Jasper
ging lachend weg. Tom Cadby zag hem na en wendde zich
toen tot een verpleegster, die, tegen een der pilaren geleund,
het tooneel had gezien.
„Als iemand u ooit vraagt of u wel eens de reïncarnatie

van den Heiligen Franciscus van Assisi gezien hebt", begon
hij met het hoofd naar Vellacot wijzend, „kunt u ,,ja" zeggen.
Ziet u hem maar eens goed aan. Gij zult nooit weer zijn
gelijke zien".
„Ik ben zijn secretaris en ik heet Cadby. Ik heb zeker al

het genoegen gehad met u te correspondeeren. Ik zou mijn
ambt niet willen ruilen voor dat van Eersten Minister. Niet
slechts omdat ik den heelen boel in de war zou sturen — ik
vrees, dat ik Jasper Vellacot's zaken al genoeg bederf •— ik
ben heelemaal niet knap — maar — hebt u ooit een engel
gediend wiens vleugels onder een flanelletje verborgen zaten?"
De verpleegster lachte. Maar daar zij een jonge vrouw was,

die al heel wat desillusies had gekend, werd zij spoedig
ernstig.

,,Ik wou, dat ik uw enthousiasme kon bezitten", zei ze.
,,Als u ooit in moeilijkheden zit, kom er mee bij Mr. Vellacot

en u zult het krijgen", antwoordde Cadby. ,,Ik was een zwerver
in Australië toen Mr. \Tllacot mij vond. Hij nam me bij zich
in huis, verzorgde en voedde mij toen ik ziek was en kleedde
mij toen ik niets anders bezat dan een oude, goedkoope editie
van Shakespcare, die ik, den Hemel zij dank, op den hul
digen dag nog heb — en toen was hij bijna even arm als ik.
Want zijn farm was slechts zwart stof, waar niets op wou
groeien. En hij besproeide ze met zijn tranen en ik met mijn
zweet. En eens op een dag komt er een man aanrijden, die mijn
ingenieur is van zijn vak. [Wordl vercolgd)
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ZOO ALS HET ZAL ZIJN ALS HET ROKIN WORDT GEDEMPT TUSSCHEN DAM EN LANGE BRUG

HET ROKIN TE AMSTERDAM
Aan den Geineenieraad van Anisierdam.Met hartstocht wordt opnieuw de strijd gestreden,

die al in 1914 de gemoederen in Amsterdam in
beweging heeft gebracht. De illustraties bij dit
artikel gevoegd, getuigen ervan. Want ze werden

in 1914 reeds in Buiten opgenomen, om de mogelijke ge
volgen van een demping onder de oogen te zien. Corn. J.
Gimpel, helaas te vroeg overleden, schreef er bij met al de
liefde, die hij oud-Amsterdam toedroeg. §3 Oud-Amsterdam
heeft zich intusschen ontwikkeld tot een nieuw-Amsterdam,
waaraan vooral door het moderne verkeer eischen worden
gesteld, die de stad nog tot den aanvang der 20ste eeuw niet
kende. En met luider stem wordt den volke kond gedaan: ,,Het
Rokin moet gedempt, ter wille van de eischen, die het moderne
verkeer stelt!" SI Maar zijn die eischen inderdaad zoo drin
gend, dat, met voorbijzien van alle andere mogelijkheden
het water, dat eeuwen lang de hartader van het Amster-
damsche verkeer is geweest, moet worden gedempt. Als we
zien naar de resultaten van demping van andere stadsgrach
ten, dan behoeven we werkelijk uit een oogpunt van schoon
heid niet verlangend te zijn naar den ondergang van het
Rokin. Zie den Overtoom! Zie Spui en N.Z. Voorburgwal!
Er zal wel niemand gevonden worden, die de schoonheid
bevorderd vindt door het verdwijnen van de grachten, welke
Overtoom, N.Z. Voorburgwal en N.Z. Achterburgwal een
maal door pittoreske schoonheid Amsterdam luister deden
bijzetten, terwijl de later ontstane ,,boulevards" niet anders
dan wanhopig banale verkeerswegen kunnen worden geacht.
SI Maar het Rokin is niet schoon, hooren we de voorstanders
der elemping zeggen. Inderdaad, de modderpoel, die vooral
des zomers onze ergernis opwekt, is niet schoon. Maar weten
de 20ste eeuwsche Amsterdammers zich elan niet te herinneren
dat eenmaal het Rokin geen drijvenele vuilnisbelt is geweest?
Nog in het begin der twintigste eeuw zorgden groote riolen
voor de verbinding tusschen Rokin en Damrak, riolen die
moesten verdwijnen, toen de beurs van Berlage werd ge
bouwd. Die verdwijning was een noodzakelijkheid, waartegen
niets viel in te brengen?! Had men toen de riolen, elie het
Rokin voor vervuiling behoedekn, niet cm het gebouw kun
nen heenlcggen? En was 't noodzakelijk Bcrlagc's beurs te
zetten op de plaats, waar ze zich thans verheft? Als indertijd

het Gemeentebestuur den Raad gewaarschuwd had, dat door
het bouwen van ele beurs op eleze plaats ele ricolverbineling
met het Rokin moest vervallen en dientengevolge vervuiling
van het Rokinwater niet te ontgaan was, dan zou ele Raael
het Damrak, zooals het zich toen verte:)onde, hebben bchou-
den en teruggekomen zijn van zijn besluit om de Beurs in de
rooilijn van het Damrak te plaatsen. \'oeu" een millioen zou
men de huizen aan de W armoesstraat hebben kunnen koopen,
waareloor dit alles veimeelen had kunnen worden. Immers
de heeren wijlen von Glahn en de Fdines haelden eleze per-
ceelen voor een millioen in hanelen weten te krijgen en boelen
hun veikiegen recht zonder vergoeeling voe^r henzelf aan de
Gerneente aan. Maar nu dit eenmaal geschied is en we ons
hierin dienen te schikken, nu meenen wen elat ele moderne
techniek ver genoeg is gevorelcrd, om nok thans nog verbin-
dmgsriolen tusschen Rokin en Damrak aan te leggen, b.v.

de Beursstraat ̂). De aanlegzal kostbaar zijn, maarzeker
^  het Rokin niet mineier kosten. SI Hethjkt intusschen wel of sinds het elempen van het Damrak het

Amsterdam alles heeft gedaan om de
bewerken, dat deze de elemping als

waiirrnri noodzakelijkheid is gaan zien. S! Want
«h4k hft nl poging gedaan om het Rokin
waarem hrfft"m behoorlijk asphaltdek te voorzien,

j- • r,'"u . ^^'0 op het Rokin uitkcmen,
Rokin bemd n ^ Waarom is de verlichting van het
movhrckstad^V ' straten in de Ideinste

dat on de IfvrnUirr i) "^'nnt toch te worden erkend,
twee trams naast fïkair^lrdüs 'd"'^'' 'l'
broken file voimen er 'nrmt
kcmen. De stagnatie wr lke V
teehniek der verker i e overigens voortreffelijke
wordt veroörza'kt . enkele uren van elen dagDam, wordt volkemMi \ i^P'nlphm, l.ij het t^pui en bij den
naamd geringe ruimto f ''i? geweten aan ele zocge-
tienmal gr?otei dfe r ruimte'  peiioeheke stagnatie blijft toch nood-

1

ver

■jeenk in' iZ" P a'de.ïl'^ad cle.or dafren ir.
civuihngsvraagstuk bctcekcncn fc-n r erecnvondigde

de lïio 1 ciivplink
oplossii g ^■an het
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HET ROKIN'TUSSCHEN DAM EN LANGE BRUG ZOO ALS HET IS

PfSSS-"
-IvVk» V'
-  -.' iSrk'^vs'^t .'-u-SL

juno L. J. ,,.^riTRDAM GEZICHT BIJ DE MUNT EN DE DOELEN BRUG TIJDENS
het ROKIN te AMSlLiiLJ^ ■ MARIA DE MEDICIS 1638

(Naar de ets van Savry)

DE FEESTEN VOOR
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ZOOALS HET ZAL ZIJN. HET GEDEMPTE ROKIN TUSSCHEN LANGE BRUG EN MUNT!

zakelijk. SI Men zegt: Er is parkeerterrein voor auto's noodig.
Best. Maar is daarvoor geen ruimte op Spui en N.Z. Voorburg
wal? Zou er ook geen ruimte te vinden zijn op den Dam,
waar thans het rotstuintje een aanfluiting is van Amster
dams karakter? Nog eens, Amsterdams binnenstad ont
leent een groot deel van haar zeer bijzondere schoonheid
aan het water. Zonder volstrekt radicale veranderingen in
heel den opbouw van die binnenstad is 't onmogelijk haar te
veramerikanisceren. Laten we haar dan niet schenden, door
haar in haar meest karakteristieke schoonheid te verminken.

Zelfs al lijkt deze schoonheid op het eerste gezicht misschien
overdreven. Want al is het Rokin met water niet een van de

mooiste Amsterdamsche grachten, zonder water zal 't van
onovertroffen leelijkhcid zijn. Immers de schoonheid der
gevels — heel enkele uit vroeger eeuw uitgezonderd — kan
onmogelijk door iemand, zelfs door den meest volslagen ver-
keersmaniak worden bewonderd. Het Rokin blijve gehand
haafd, met behoorlijke rioleering, met een geruischlooze weg-
bedekking, met parkeerterreinen op Spui en Dam. Dan zal
het verkee • gebaat en de .schoonheid bevorderd worden. SI
Het vuur zal den Raad na aan de schenen gelegd worden. De
leden mogen echter wel bedenken, dat de mooiste boulevards
alle op elkaar gelijken en zelfs de Champs Elysees, mits er
ruimte en geld aan besteed kan worden, verrassend gelijkend
na te bootsen is. De Amsterdamsche grachten en die van
onze andere steden zijn, evenmin als de kanalen van Venetië
en dergelijke, niet na te bootsen, omdat zij alle een geheel
eigen karakter hebben. Wat daarvan weggenomen wordt is
dus onherroepelijk verloren. SI Als de Raadsleden zich laten
verleiden om tot de demping te beslissen, dan laden zij zich
het verwijt van een toch zeker eens te komen kunstlievend
nageslacht op zich, de hun toevertrouwde schoonheid ver
woest te hebben. Hetzelfde verwijt dat thans nog de pause
lijken despoten treft, die de prachtige gebouwen van het oude
Rome tot ruïnen hebben gemaakt, door van het materiaal
hun paleizen te bouwen. Want de opvatting, dat het steeds
barbaren zouden zijn, die vroeger kunstwerken hebben ver
nietigd, is onjuist. Michel Angelo drukte het ten opzichte van
de ruïne van het Kolosscum zoo juist uit met de woorden:
,,Dat hebben niet de Barbarini gedaan, maar de Berberini"
(een bekend Romeinsch geslacht dat Pausen met hunne
nepotcn heeft opgeleverd). Ook in vroegere tijden waren het
de zoogenaamde Iscschaafde inwoners, die om een of andere
ingebeelde noodzakelijkheid of uit gebrek aan waren schoon

heidszin de vroegere schoonheid vernietigden. S! Moge onze
tijd hiermee hebben afgedaan.

LINDERHOF
{Sloi)Maar het liefst bleef hem Linderhof. SI Tusschen

de met woud begroeide bei"gen rijst het lichte .slot
op; voor den trappenopgang een breed aangelegde
vijver waarin, hoog als het slot zelf een fontein

opspuit. SI Daarbinnen een wijde hal, met de teekenen van
den zonnegod aan den zolder. En daarachter, daaromheen
een reeks van kleine en groote zalen die allen uitdrukking
gaven aan deze eenc lust; door het nabootsen van den stijl
van den Franschen Lodewijk X\ , ook diens tijd te doen
herle\en. S! In de eetzaal, waar alles purper en goud is, het
buffet bedekt onder het vele verguldsel, staat een marmere
tafel. Onder de eetzaal is de keuken, en bij den aanvang van
de rriaaltijd rijst de tafel, met een keur van spijzen bedekt,
uit den giond op. SI Hier ontving Ludwig zijn tafelgasten;
geestverschijningen de twee Fransche koningen en hun dames,
die hij, met de hoofsche vormen van dien tijd vele zalen ver
tegemoet ging. SI Iri de werkkamer oji de beide schoorsteen-

Wiiv \ v van Eodewijk XD' en Lode-
' \y twee gulden .schermen in pauwen-

knninp' ont '"n dezen in zich zelf gekeerden
oo^nfet ^ "iet de valk;
heM ws beo. hem het koninklijkste dier. Schoon-nciQ w tis ncni ccn iclccicil' pn wnc TTi*i+ a t ^ ^ i.

meesterwerk der schepDiimV\p, "V «.^hoonste
de ppuuHpbmH- mf WP duizend oogen ziet liij in
hij is met ppu ppI- zinnebeeld van de onsterfelijkheid;
macht hii is mofd. het symbool der koninklijke

aan de wanden pastels ]Am bE 1 gebouwd;
rosa kabinet; zdjL en snud IV een
kostbaar polychroom 1 portretten reeksen vanlange slaa^Sme^^ropC WHonJ
wijk XV annppbr-.^i l f POtond een apotheos
de schoorsteeSnmmd twi' " zonnewiy
marmer. SI Blauw lirbt ^mnepaarden uit wit cararischde dood verscheen dp7 door de ramen naar binnen;
waden. Maar de slaap is blauw"?] hl"^'drood (if in witte ge-

1  1- oiduw, als (>en nar, m bonte kleeren

'ose van Lode-

agen. En op
wit ca
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komt de god van den slaap naar binnen gesprongen; maar
hem, den koning zal hij in blauw verschijnen. ̂  En zelfs
dezen vorst, die om der wille van zijn ideaal, alles wat om hem
was vergat, heeft het harde geld aan banden gelegd. Want
de blauwe verf in de troonzaal van Neuschwanstein moet

lapislazuli voorstellen, en de gobelins in Linderhof zijn ten
deele schilderwerk op ruw linnen! SI Want niet alleen de
lust is voldoende in 1870 een tweede Versailles uit de grond
te tooveren 1 G- H. Knap

TAKASEBUNE
Door Dr. nied. & litt. K. .Muri, geboren

1S60, gestorven 1922. Was officier van ge
zondheid in het Japanschc leger, tot luitenant-
generaal van den genceshundigcn dienst op-
geldomincn. Een der beste Japansche Uenners
van het Duitsch. Heeft veel oorspronkelijk
werk geschreven en bovendien naaiti gemaakt
met prachtige vertalingen uit het Uiiitsch
in het Japansch. Bekende schrijver en dichter
uit de Meiji-periode (1668—191c). Naver
teld door J. B. Snellen.TAKASEBUNE zijn kleine scheepjes op de Takase-

rivier bij Kyóto. SI In den Tokugawa-tijd (1600—1868)
had men in Japan naast andere meer of minder gru
welijke straffen die van verbanning 111 verschillende

graden In Kyöto was het gewoonte dat de familieleden van
fen tot verbanning veroordeelden misdadiger naar de gevan
genis mochten koiLn om afscheid te nemen. Daarna werd hij
fn èln ?akas.bune. onder geleide van een doshm er„
laaeste beambten in het stelsel der Tokugawas, naai Osaka
gebracht Gewoonlijk werd oogluikend toegestaan dat egn derSe familieleden in het fv^^XCige m£
SI De veroordeelden waren menschen die eene ernstige misSadhSen gepleegd, maar niet zelden was deze het gevolgaaaa naaaeri gcpi^vg , menschen, die anderen had.
geweest van 6*1 te stelen,
den gedood, of/ie brand na^^^ maar wel, om een alle-
zag men niet dilavijUm
daagsch vooibeeld te noeme
vroutv samen hadden nohlpven en meer derge-
dood, doch zelf in het ^.ggj-je opvattingen onwillens
hjke misdadigers die doo j)e takasebune ver
tot verkeerde daden waren S Iggj tusschen de
trok altijd op der rivier door, stak de Kamo-
huizenrijen op beide oe\eis

gawa dwars over, en was dan weldra uit het gezicht verdwenen.
SI De misdadiger en zijn familielid brachten meestal den nacht
door met gesprekken, die, zooals zich denken laat, zelden erg
opgewekt waren. De döshin hoorde die gesprekken aan en
kon daardoor dikwijls allerlei omstandigheden te weten komen
waar de rechter die de verklaringen van den misdadiger door
las of in de zaal van het stadsgerecht aanhoorde, niets van
wist en nooit achter kwam. Onder die döshin waren natuurlijk
mannen van allerlei slag. Sommigen vonden het alleen maar
vervelend, waren zóó koud, dat zij hunne ooren wel hadden
willen dichtstoppen om die vervelende verhalen niet te be
hoeven aan te hooren. Anderen daarentegen trokken zich het
leed van den misdadiger zóó aan, dat hun borst zeer deed van
medegevoel, maar omdat de dienst het eischte zaten zij dood
stil zonder iets te laten blijken. Toch was het een enkele maal
voorgekomen dat de döshin zijn tranen niet had kunnen be
dwingen omdat de gesprekken al te veel leed deden vermoeden.
Het wegbrengen met de takasebune was dan ook eene dienst
verrichting die gewoonlijk niet begeerd werd. SI Het gebeurde
in de periode Kwansel (1789—1800), toen de oude heer
Shirakawa Raku-0 in Yedo de teugels van het bewind voerde.
SI Op een avond, terwijl kersenbloesemblaadjes neerdwarrel
den door het dreunen eener tempelklok, werd een merkwaar
dige misdadiger naar de takasebune geleid. Hij heette Kisuke
en was pas dertig jaar. Geen enkel familielid was naar de ge
vangenis gekomen, dus hij ging alleen aan boord. De döshin
Haneda Shöbei die hem weg moest brengen wist alleen dat
hij Kisuke heette en tot verbanning naar een eiland veroor
deeld was omdat hij zijn jongeren broer vermoord had.
Terwijl hij hem van de gevangenis naar de kade bracht had
zijn optreden een diepen indruk op hem gemaakt. Deze magere
en bleeke man gedroeg zich zóó waardig, zóó rustig, ja zóó
bovenaardsch kalm, dat hij, Haneda Shöbei, de döshin, zich
onwillekeurig afvroeg wat hij zou doen als deze man zich
eens zou verzetten. Het zag er weliswaar in het geheel niet
naar uit alsof Kisuke zich wou verzetten. Integendeel, hij
was zóó onderdanig, zóó in alle opzichten beleefd en gedwee
dat Shöbei zich daar in 't geheel niet bezorgd over behoefde
te maken. En het was ook geen veinzen of vleierij bij Kisuke.
SI Shöbei begreep er niets van. Nadat ze aan boord waren
gegaan was hij op Kisuke blijven letten met meer dan ambt
lij ke belangstelling. Tegen den avond was de wind gaan lig
gen. De dunne wolken die den hemel overdekten, vervaagden
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den rand van de maan. Het was een nacht om zich te ver
beelden dat de op handen zijnde zomerwarmte als een nevel
opsteeg uit de oevers en het bed der rivier. Het was stil, men
hoorde slechts het zachte kabbelen van het boegwater. Mis
dadigers mochten gaan slapen in de takasebune. Kisuke ging
echter niet liggen, maar zat zwijgend te kijken naar den hemel
waar de sterren helderder of flauwer werden naarmate de
maan minder of meer licht verspreidde. Zijn gezicht stond
hoopvol, er scheen een zwakke glans over te liggen. Zonder
het te laten merken, hield Shöbei steeds de oogen op den ver
oordeelden man gevestigd. En de gedachte liet herh niet los
dat hij nog nooit zoo'n gevangene begeleid had. 83 Hij ver
beeldde zich dat Kisuke's gezicht zóó vroolijk stond alsof hij
zou willen zingen of fluiten maar dat hij zich alleen inhield
uit eerbied voor hem, den ambtenaar. De onbezorgde, opge
wekte uitdrukking in dat gezicht kon Shöbei zich maar niet
verklaren. 83 Shöbei verzonk in gepeins. Hij wist niet hoe
dikwijls hij die reis met de takasebune al gemaakt had, maar
altijd had hij een vaag gevoel van medelijden gehad met de
ongelukkigen die tot zulk een zware straf veroordeeld waren.
Maar wat was

dit voor een

man? Hij zag
er uit alsof hij
op een plezier-
vaart was. Hij
was veroor

deeld omdat

hij zijn jong-
sten broer ver

moord had;
misschien was

die broer een

slechte- kerel

geweest. Maar
hoe het ook

zij, dat was
toch niet om

zich heel ge
lukkig over te
voelen. Zou

deze kleine

bleeke man
een slechtaard

zijn zooals er
maar weinig
op aarde voor
komen, geheel
verstoken van

alle gevoel van
menschelijk-
heidPDaar zag
hij niet naar
uit, dat was
niet te geloo-
ven. Zou hij dan misschien krankzinnig zijn? Geen sprake van,
er was niets in zijn voorkomen en optreden dat daar op wees.
Wat zou die man in zijn verleden hebben,hóe zou hij totdiedaad
gekomen zijn? Hoe meer Shöbei er over nadacht, hoe minder
hij er van begreep. 83 Eindelijk hield hij het niet langer uit
en sprak den man aan: ,,Kisuke, waar denk je aan?" 83 ,,Hai",
(= Present!) zei Kisuke beleefd, keerde zich om en ging beter
zitten, alsof hij dacht dat hij in de oogen van den ambtenaar
iets verkeerds had gedaan en daar nu over zou worden onder
houden. Hij zat nu met het gelaat naar Shöbei gekeerd.
Shöbei voelde dat hij iets moest zeggen, dat hij duidelijk moest
maken waaróm hij zijn vraag gedaan had, en dat Kisuke
moest begrijpen dat het Shöbei de mensch, en niet Shöbei de
ambtenaar was die zich tot hem wendde. Daarom zei hij:
„Neen, ik heb je eigenlijk niets te vragen. Maar ik heb mij
zelf afgevraagd in welke gemoedsgesteldheid je naar je eiland
gaat. Ik heb al veel verschillende menschen in deze takase
bune weggebracht. Zij waren altijd neerslachtig en zaten ge
woonlijk den heelen nacht te huilen met de familie die ze
wegbracht. Maar van jou begrijp ik niets. Het lijkt wel of je
het prettig vindt om naar een eiland te gaan. Hoe voel je je
eigenlijk?" 83 Kisuke lachte begrijpend. „Dank U voor Uwe
belangstelling. Voor anderen zal het gaan naar een eiland
wel vreeselijk zijn. Dat kan ik mij indenken. Maar dat gaat
alleen op voor menschen die plezier m de wereld gehad heb-

Foto August Zerle
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ben. Kyöto is een heerlijke stad, maar ik weet wel dat ik
nergens zooveel verdriet heb gehad als juist daar. De over eid
is barmhartig geweest en stuurt mij naar een eiland. Al knjg
ik het daar ook nog zoo slecht, duivels zullen er ^el met wonen.
Overal waar ik tot dusver geweest ben heb ik het slecht ge
had. Nu word ik door de overheid naar een eiland ^zonden.
Waar ik ook heen gezonden word, zal ik het betei hebben dan
vroeger. Kn daar ben ik dankbaar voor. 83 Ik ben zwak,
maar toch ben ik nooit ziek. Wat mijn werk ook moge zijn
op het eiland, ik zal er wel tegen kunnen. Bovendien heb ik
tweehonderd mon i) kleingeld meegekregen". 83 Dit zeggende
klopte Kisuke op zijn borst. Menschen over wie de verre ver
banning was uitgesproken kregen in die dagen tweehonderd
mon kleingeld mee. Zoo luidden de bepalingen. 81 Kisuke
vervolgde zijn verhaal. ,,Ik zal U eens iets vertellen. Ik heb
nog nooit zooveel geld bij mij gehad. Als ik werk had, pakte
ik altijd flink aan. Maar mijn loon was altijd dadelijk weer op.
Zelfs als ik tegen contante betaling mijn eten kon koopen,
toch moest ik altijd oude .schulden afbetalen ook, zelfs in de
voorspoedigste perioden. En daarna kwamen er altijd weer

tijden waarin
ik moest lee-
nen. Sinds ik
in de gevan
genis gezet ben
heb ik altijd
eten gehad
zonder ervoor
te werken, en
daar voel ik
mij bezwaard
over. Dat geeft
mij een onaan
genaam ge
voel. En toen
ik uit de ge-
V a n g e n i s
kwam heb ik
bovendien nog
die tweehon
derd mon ge-
kregen.Die be
hoef iknuhee-
lemaal niet
aan te spre
ken omdat ik
altijd op kos
ten van de
overheid leef.
Ik heb voor
het eerst van
m ij n leven
geld van mij
zelf. Wat ik op

,  , ., . het eilanddoen moet weet ik niet, maar ik ben blij dat ik deze
tweehonderd mon heb als een spaarduitje" Na dit ge
zegd te hebben zweeg Kisuke stil. 83 ,,Hm"', zei Shöbei,
want hij was te ontroerd om iets beters te kunnen zeggen'En omdat hij niets beters wist, bleef h.j maar zwij|en'.
83 Shobei hep al naar de veertig. Hij had een vrouw en vier
kinderen. Zijn moeder leefde nog en woonde bii hem in Ze
waren dus met z'n zevenen. Zij leefden uiterst zuinig zóó'dat
men ze btjna gierig zou kunnen noemen. Hij had geen andere
kleeren dan de voor zijn ambt noodzakelijke, en zijn nacht-
geld. Wel had zij goede voornemens gehad om met haar
mans tractement rond te komen, maar de meer weelderigeleefwijze m het ouderlijke huis had haar ongeschikt gemaaktoni het zoo zuinig aan te leggen als Shöbei wel gewenscht zou
hebben. Op het eind van de maand kon de balans nfet kloopend gemaakt wordem En dan haalde zijn vrouw gdd uit
ha^ dorp, en maakte dat de balans wèl klipte W ant ShöSihad aan mets zoon hekel als aan leenen. Shöbei wa^ niet
En 5at fa? humdir boekhoud'mhuiselijke onaangenaamheden ten gevolge gehad.

i) Ec" "ion isongovofreeu hondi-rdstt-s:'!! VcT"<-liikiii.. i - i
natuurlijk nooit scheel ,rp omdat zij tot ver.ehilUmd . Ö, 'penoden bchooren, maar men men kan er uit b' riincn 'i
vreden was. ni^-iijpen dat Kis>d<e met weinig te-
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"^ond het ook vervelend dat de kinderen met de vijf
]aarli]ksche feesten kleeren ten geschenke kregen die afkom
stig waren uit het huis van zijn schoonouders. Hij was er heele-
maal met over te spreken dat op die manier de gaten gestopt
werden. En zoo kwam het dat in den huize Haneda, waar
ovengens weinig aanleiding was om met elkaar te twisten,
de vrede toch wel eens een enkele maal verbroken werd. 03
Shobei ging Kisuke met zichzelf vergelijken. Als Kisuke geld
verdiende dan moest hij het dadelijk weer uitgeven. Goed
beschouwd, ging het bij Shöbei net zoo. Hij gaf zijn tracte-
rnent aan zijn vrouw, en dan was het onmiddellijk op. Waar
Kisuke met eenheden werkte,deed Shöbei het met tientallen,dat
was het heele vei schil. Kisuke werkte met een andere rij kralen
van de soroban i) dan Shöbei. Maar Shöbei had geen spaarpen
ningen die zich lieten vergelijken met Kisuke's tweehonderd

maar wat te beginnen als hij eens ziek werd of plotseling ont
slagen? In het diepst van zijn hart vreesde hij altijd voor die
mogelijkheid, en vreemd, juist als zijn vrouw met geld uit
haar dorp de gaten weer gedicht had, kreeg die vrees de over
hand op zijn rustiger oordeel. S3 Waar zou het venschil
wel in zitten? Oppervlakkig be.schouwd was het eenige verschil
dat Shöbei een gezin had en Kisuke niet. Maar dat was niet
juist. — Zelfs al had Shöbei geen gezin gehad, dan zou hij
nooit in de gemoedsgesteldheid van Kisuke hebben kunnen
geraken. Het verschii zat dieper, dacht Shöbei. Lang zat hij te
peinzen, en eindelijk was het hem alsof hij eenig inzicht
kreeg in Kisuke's levensopvatting. Als iemanci ziek was, dan
hoopte hij op genezing. En als iemand niet alle dagen eten
kreeg, dan hoopte hij op eten. Als iemand geen spaarpot had,
dan hoopte hij op een spaarpot. En als iemand een spaarpot

I'oin A ZerJe
LINDERHOF. EETKAMER

mon. Als'men doordacht over die kralen van de soroban, dan
had Kisuke heusch reden om blij te zijn met zijn ^aarpotje,
al was het er dan ook een van tweehonderd mon. Tot zoover
was het begrijpelijk. Maar het vreemde van het geval was dat
Kisuke tevreden scheen te zijn met wat hij had. Hij was^a
tevreden als hij maar werk had. Had hij dat dan ̂ ^erkte j
zonder zichzelf te sparen, en was gelukkig as "'j § §
eten kreee Toen hij de gevangenis ingegaan vas en etenkreeg zonler ervoor^e wiken was hij niet a^en verb^^^^^^^^^
maa? hij had het onbehoorlijk gevonden. Shobei begreep
dat er behalve die verschillende rijen kralen ̂ an ̂ yelraam
nog een ander onderscheid tusschen hen was Shobei leven
opVe basis van een te gering tractement bmcht hem ̂
in moeilijkheden als «^/^."''efnTven Ln de hand
in overeenstemming waien. Het wa Mpt mnp-
in den tand. En daardoor was hij
tot dusver altijd maar voort, zonder groot geluk of o g

X) soroban = telraa.n, abacus, met rijen Uralen voor eenheden Jtientallen,
enz. Wordt heden ten dage nog druk gebruikt.

had, dan hoopte hij op meer. En wie zoo doordacht wist niet
van ophouden. En Shöbei dacht dat hij in den man dien hij
daar voor zich zag, iemand had gevonden die wel had kunnen
ophouden. Shöbei keek Kisuke aan alsof hij hem nu pas voor
het eerst zag. En het was hem of hij een stralenkrans zag
om het opgeheven gelaat van Kisuke. Hij kon zijn oogen niet
van hem afhouden en riep opnieuw. S3 ,,Kisuke-san". Nu
voegde hij er ,,san" bij, het beleefdheidswoord, dat echter hij,
de döshin, tegen een misdadiger niet behoorde te gebruiken,
maar het was er uit voordat hij het wist. Toen hij het gezegd
had besefte hij pas dat zijn manier van aanspreken ongewoon
was, maar het was al te laat. S3 Kisuke, die weer met ,,hai"
antwoordde, vond het ook vreemd en keek Shöbei verbaasd
aan. Shöbei voelde dat hij iets zeggen moest. ,,Ik heb je van
alles te vragen", zei hij. ,,Ik heb gehoord dat je naar een eiland
verbannen bent omdat je iemand iets kwaads hebt aange
daan. Wil je mij niet eens vertellen hoe dat gekomen is."
S3 Kisuke was verbaasd. Gehoorzaam zei hij echter: ,,kash'-
komarimash'ta" (met genoegen), en begon met zachte stem
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te spreken. 83 „Ik heb iets vreeselijks gedaan. Maar het ge
beurde zonder opzet. Ik kan niet anders zeggen. Achteraf
beschouwd is het begrijpelijk dat het gebeurd is. Eigenlijk
wist ik niet wat ik deed. Mijn ouders zijn gestorven toen ik
nog een kleine jongen was en'ik bleef achter met een jonger
broertje.
{Wordt vervolgd) K. Mori

Bij den Mallumschen molen
IIs min de beemden en 't geboomt',
waar 't klare water lieflijk stroomt.
Daar zit ik neer om wat te rusten
of ga al wandelend mij verlusten.Zoo zong de Eibergsche dominee Willem Sluyter in de

tweede helft der 17e eeuw, als hij de Berkel uit het
1000 meter breede dal van Rekken met zijn bloemige
weiden om een hooge esch bij Eibergen door een groene

engte zag stuwen waarvan de randen met dicht geboomte en
graanakkers waren bezet. Eigenlijk is daar nog niet veel aan
veranderd. Wel zijn de hutten met leemen wanden en ideten
daken en de

Vimmesthoopen in
het stadje ver
dwenen en

heeft een

nieuw ges! acht
een nieuwe

plaats opge
bouwd in een

ring van vil
la's en fabrie-

ken en een

,,Kapitale"
brug over de
rivier gelegd,
zoodat de Ei-

bergers nu
niet meer door

de voorde bij
het Joodsche
kerkhof be

hoeven te wa

den. Maar ge
bleven zijn het
wijde grazige
dal met den

klaren Berkel-

stroom, de
hooge dal-
oevers met de

donkere bos-

s c h e n en

graanesschen
en de Mallumsche

Foto B. ƒ. Hoeiinch'

BIJ DEN MALLUMSCHEN MOLEN

watermolen. Bij dien ouden molen bruist
het Berkelwater nog altijd door de sluizen en houdt onver
poosd het rad in draaiende beweging waarbij Sluyter voor
tweeëneenhalve eeuw peinzend nederzat. Kerst Zwart

VLIETBRUG TE LEIDENWIE een bezoek brengt aan de stad Leiden make
niet aUéén een wandeling door de oude binnenstad
met haar oude gevels, haar vele hofjes en typische
grachten, maar zette haar ook voort langs de

mooie singels, die als een kronkelende gordel van smaragd het
oude stadsgedeelte omgeven. Doet men zulks, dan komt men
ook langs den ,,Witte Singel" over een hooge brug, waaronder
de Vliet stroomt. 83 Stilstaande op deze brug ziet men aan de
overzijde van de Singelgracht een wel gerestaureerde, maar
toch echt-oude brug — de Vlietbrug — zooals een naambordje
daaraan bevestigd ook aangeeft. Achter deze brug loopt een
lief oud-Hollandsch grachtje — de Vliet — die op 't Rapen
burg, de deftige straat van Leiden uitloopt. 83 Die Vlietbrug
is een echt historische plek. Bij deze brug toch was het, dat
op den morgen van den 3en October 1574 de Watergeuzen
met hunne platboomde vaartuigen rijk voorzien van geschut,
maar ook van levensmiddelen, voornamelijk haring en witte
brood, de stad binnenkwamen. 83 Een blik op deze brug wekt
als vanzelf herinneringen uit het verleden op. Tijdens den

tachtigjarigen oorlog heeft de stad Leiden tweemaal een beleg
moeten doormaken. Het eerste beleg duurde van 31 October
1573 tot 21 Maart 1574- terwijl het tweede beleg een aanvang
nim op 26 Mei i574> toen Valdez met een leger van 8000
Walen en Duitschers weer voor Leidens poorten verscheen en
door middel van drie rijen verschansingen de stad nauwer en
nauwer insloot. 83 Jammer genoeg hadden de Leidenaars tus-
schen het eerste en tweede beleg zich den tijd met te nutte ge
maakt om de stad ruimschoots van levensmiddelen te voor
zien. Daaraan was 't dan ook te danken, dat al spoedig gebrek
aan voedsel kwam in de benarde veste, vooral toen de inslui
ting door de Spanjaarden zoo eng werd. dat bijna geen kat
meer erdoor kon zonder te worden opgemerkt. Honden en
katten werden gegeten en golden als lekkernij, reeds afgeklo
ven en op de mesthoopen geworpen beenderen werden weer
opgezocht en opnieuw afgekloven, het bloed van geslachtte
dieren werd uit de goten geschept en gedronken. Bij al die
ellende kwam ten slotte ook nog de pestziekte, die haai
slachtoffers bij honderdtallen velde. 83 Intusschen zaten de
Watergeuzen niet stil en evenmin de Prins van Oranje, die
te Delft vertoefde. Dank zij het dóórsteken der dijken van
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Eéne groote
moeielijkheid

was nog te overwinnen n.1. de ,.Schans Lamme" die zeer
versterkt was en bijna onneembaar scheen. Tot groote
vreugde evenwel van (leuzen en Leidenaars werd deze schans
door de Spanjaarden in den nacht van den 2en op den 3en
October verlaten, bang als ze waren voor 't steeds stijgende
water. Nu lag de weg open naar Leidens wallen en weldra
waren de Watergeuzen met hunne vaartuigen tot aan de
Vlietbrug genaderd. Dat deze stoere kerels door de overge
bleven en sterk uitgehongerde bevolking van de ontzette
stad met blijdschap weiden begroet, behoeft geen betoog.
Toen de Geuzenvloot de stad naderde, konden vele mannen,
vrouwen en kinderen zich niet meer beheerschen en sprongen
bij deze brug te water om toch maar de eersten te zijn dien
voedsel konden bemachtigen. Hier werd vol vreugde 'door de
uitgehongerde kelen, al was 't dan ook met zwakke en be
wogen stem, aangeheven: ,,Haring en wittebrood. Leiden
uit den nood!" SI Helaas hebben ook op deze plek meerderen
hun gulzigheid met den dood moeten bekoopen De ontzagge
lijke honger deed hen 't voedsel niet behoorlijk kauwen en
dooi t inslikken van te groote brokken zijn velen in het
voedsel gestikt. ̂  Nog steeds wordt ieder jaar op den 3en

heidenkmgen viering van Leidens ontzet
de behoeftige inwoners van de

uitgedeeld. De (mmeenteraad verleent daar-
subsidie van duizend gulden aan de 3

o.a. ook heeft voor deze uit-

,,Sleutelstad'
toe een jaarlijksch
Octobervereeniging, die de zorg



22 Februari 1930
BUITEN 05

Fnio J. G. van Es

LEIDEN, l

deeling. Gelukkig dat hieraan de hand wordt gehouden. Mede
daardoor wordt de herinnering levendig bewaard aan een
schoon gedeelte uit onze Vaderlandsche geschiedenis en roept
aan het nageslacht telkens opnieuw voor de aandacht de
c appere a en et vreeselijke lijden, het taaie uithoudings
vermogen der toenmalige Leidsche bevolking, niet 't minst
V ? Oranje. ÖQ Namen als van;Van der V'erff Doeza, Bronckhorst en Van Hout mogen nog
steeds met eerbied worden genoemd.
Zij waren mannen van „sta-vast",
die hebben pal gestaan voor de
vrijheid. Aan hunne standvastigheid
is het voor een groot deel te danken
geweest, dat Leiden in 1574 voor
den Prins werd behouden en Hol
land niet onder het Spaansche juk
werd gebracht. De leuze toen aange
heven, was volkomen waar: SI ,.Lei
den ontzet — Holland gered!" SI
Geen wonder dan ook, dat de dank
baarheid groot was, zoowel in Lei
den als in 't geheele land, niet
't minst bij den „Vader des Vader
lands". Sl Den morgen van dien 3en
October 1574 kwam men in grooten
getale bijeen onder t gehoor van Ds Pieter Cornelisz. in de
Pieterskerk te Leiden om God te danken voor de wondere
uitredding. Zingen kon men moeielijk; de stem stokte in de
keel. Zelfs de stoere geuzen stonden te huilen als kinderen.
Sl De dankbaarheid van den Prins uitte zich door 't schenken
van een Universiteit aan de stad Leiden. Deze hoogeschool
heeft zich een wereldbekendheid verworven en wordt nog
altijd als de oudste Universiteit van Nederland met eere
genoemd. Ze werd gevestigd in 't voormalige ,,Witte Nonnen
klooster" aan 't Rapenburg, dat nog altijd in gebruik is als
een deel van de Academie. J. G. van Es

WIN TE^RKONINKJE
INTERS als de sneeuw hoog ligt zien we het
winterkoninkje, die kleine parmantige zang
vogel af en toe een vrachtje dorre blaren of
mos weg brengen. Dikwijls vindt hij daarbij

nog gelegenheid zijn geducht harde fanfare vroolijk te slaan.
Hoe vreemd dit ook moge klinken het tuinkoninkje is bezig
met den nestbouw. Echter niet het nest waarin gebroed wordt,
maar één of meerdere z.g.n. slaap- of speelnesten, waarin
menig tuinkoninkje de felle nachtvorst des winters trot-
seeren kan. S! Die slaapnesten nu worden gebouwd onder
een gootrand, in een door vogelvrienden opgehangen sigaren
kistje of in een hollen boomwortel. Soms verbouwen ze ook
oude lijsternesten, vooral als deze in een beetje verwaarloosde
ruige heg zitten. Ze bekleeden die hulpwoningen met wat
kippeveeren of wol, maar maken ze overi
gens tamelijk nonchalant af. Op een kou
den Novemberavond vond ik eens vier win
terkoninkjes gezellig bij elkaar in een slaap-
nest dat tegen een houtmijt gebouwd lag.
SU De broednesten zijn heel wat zorgvul
diger samengesteld. Dikwijls zijn deze met
plukjes mos bedekt, dat in het vochtige
schaduwhoekje soms blijft leven, zoodat
het nest een frisch groen kussentje lijkt,
waarin men met een vinger tastend een
dikke laag zachte veertjes voelt. 83 Hienn
worden dan de ongelooflijk teere eitjes
gelegd. Soms zooveel bijeen dat je vinger
in 't nest over een waar vloertje van die
gladde eitjes gaat en je er wel zeven tot
negen kan schatten. Na het uitbroeden flad
deren de ouders af en aan met snavels va
vliegen, muggen, spinnen en honderden
insecteneieren. Deze vormen zoo het ide
ale voedsel voor de kleinere zangvogeltjes.
Het winterkoninkje is ongeveer 11 c.M.
lang, nog geenszins de kleinste inheemsche
zangvogel. Het goudhaantje, vuuigou -
haantje, bladkoninkje of grauwstuitbosch-
zanger zijn beduidend teerder dan het c. j.
,,Jantje". Wel geven het rechtop staande

Wï

staartje en de afgeronde vleugeltjes hem een eenignrmate
gedrongen gestalte. \'ooral de jonge winterkoninkjes zijn ware
donspropjes. Onder een bloeienden meidoorn trof ik eens een
troepje aan, dat in een schorsspleet van den stam uitgebroed
was en nu op lage takken gezeten de komst van de voed-
selzoekende ouders wachtte. Hoewel ze nog al wantrouwend
waren en reeds goed gebruik van de vleugels maakten lieten
twee nakomertjes zich verrassen door de camera, tot groo

ten .schrik van de inmiddels terugge-
keerde ouders. Jos. RmriNi;

Torquaio Tasso
Uit het Poolsch door

KAZIMIERZ CHLEDOWSKY

3) [Vervolg)OVEREEN KOMSTIG deze
leer koos Torquato Rinal-
do, den paladijn van Karei
den Groote, tot zijn held en

.schreef in tien maanden tijds een
gedicht, dat hij met den naam van
zijn lield betitelde en dat als een

LIETBRLG voortreffelijk geslaagde proeve van
dichterlijke bekwaamheid beschouwd moet worden. Dit gedicht,
een samenvatting van verhalen over verschillende ridderlijke
avonturen,waarvan destof gedeeltelijk uitvroegere heldendich
ten is overgenomen,boeit den lezerniet,maar isvermoeiend door
zijn eentonigheid. Niettemin treft ons toch het zuivere gevoel,
waarmede de natuurtafereelen erin zijn weergegeven, een, om
zoo te zeggen, idjdlisch talent, dat later in Torquato's herders
drama ,,Aminta" als een prachtige bloem zich zou ontplooien.
83Maar Torquato's vader was er niet over te spreken, dat zijn
zoon dichter ging worden; immers hij had alle reden om den
hofdienst te haten en wilde zijn zoon een bestaan verzekeren
onafliankelijk van de luimen der machthebbers. Hij zond hem
daarom, na een verblijf van anderhalf jaar te Venetië, in No
vember 1560 naar Padua om daar aan de universiteit in de
rechten te studeeren. Torquato echter stelde geen belang in
de droge colleges van Guido Panciroli, hij gaf de voorkeur aan
de studie der oude ridderromans, die hij in de bibliotheken
vond en was vaak te gast bij den ouden letterkundige Sperono
Speroni, ten wiens huize de voortreffelijkste mannen bijeen
kwamen en geleerde disputen gehouden werden. Hij werd er
bevriend met Giovanni Vincenzo Pinclli, een rijken patriciër
uit Genua, die, sinds eenige jaren te Padua vA'onend, zeldzame
boeken en antiquiteiten verzamelde, en in wiens gastvrije
woning hij ook met geleerden en dichters kennis maakte. 83
Bernardo stond er finantieel zoo slecht voor, dat hij niet in
het onderhoud van zijn zoon kon voorzien. Hij bezorgde hem
daarom de bescherming van den jongen Annibale di Capua,
een schatrijken Napolitaan, die ook te Padua studeerde. Jon-

WINTERKONINKJE
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geileden van rijken huize hielden al in hun studietijd een eigen
hofstaat er op na. Zij omringden zich met arme medestuden
ten, in wier onderhoud zij voorzagen en die later hun ,,cliën
ten" werden. De arme Torquato werd dus reeds op 18 jarigen
leeftijd in een hofstaat opgenomen en moest zich vroegtijdig
aan ondergeschiktheid gewennen en in de kunst van vleien
oefenen. Annibale di Capua was later bekend als aartsbisschop
van Napels en werd, zeer waarschijnlijk door zijn kennisma
king met vele Polen aan de universiteit te Padua, ook pause
lijk legaat in Polen. Zooals reeds gezegd is, had Torquato
lust noch aanleg voor de studie in de rechten en zijn vader,
dit inziende, vergunde hem, na een jaar in Padua doorge
bracht te hebben, zich aan philosophische studies te wijden
en de colleges van Francesco Piccolomini van Siena, Mare
Antonio Passera en van Sigonio te volgen; zelfs veroorloofde
hij hem eindelijk zijn ,,Rinaldo" uit te geven. SI Om door dit
gedicht een machtigen be
schermer te krijgen, raadde
zijn vader hem aan het op
te dragen aan kardinaal Lui-
gi d'Este, die toen reeds als
zeer vrijgevig bekend stond.
De kardinaal aanvaardde de

dedicatie en Torquato laschte
in zijn gedicht de Stanza's
in, waarin hij zijn toekom-
stigen beschermheer een drie
voudige kroon voorspelde, de
eer van het onderdrukken

der ketterij en van het organi-
seeren van een nieuwen kruis

tocht.

Ma quando, 11 erin di tre
corone cinto,

V'avrem 1'empia Fresia do-
mar gia visto,

F spinger pria, da santo amor
sospinto

Contra 1'Fgitto i Principi di
Cristo;

Onde il fiero Ottomano op-
presso e vinto

Vi ceda a forza 11 'suo mal

fatto acqulsto;
Canglar la lira In tromba e' In

magglor carme
Dlr tenterö Ie vostre Imprese

e 1'arme.

(Rlnaldo I, 5).

Wij vertelden reeds hoezeer
de gebeurtenissen afweken
van deze vleiende voorspel
ling. SI Maar ook aan Anni
bale di Capua, zijn studiege
noot aan de universiteit te

Capua en tevens zijn bescher
mer, betuigde Torquato zijn
dankbaarheid door hem in

zijn ,,Rlnaldo" een schoone
octave te wijden; ook aan
viel dit voorrecht ten deel:

Foto Brogi

TORQUATO TASSO DOOR

De doolhof der dwaasheid
25) DOOR RALPH SPRINGFR

17'
F

 ALEXANDRO ALLORl

Stanislau.s graaf Tarnowskl

De' duo quindi lontan, giovani in vista.
La sacra mitra ha 1'un, l'altro la spadq;
Un, Annibal di Capua, onde di trista
Convien che lieta Roma un tempo vada;
L'altro, che la fortezza al senno mista
Avendo al Ciel si fara larga strada,
F Stanislavo, di Tarnovlo Conté,
Che star potra co' piü famosi a fronte.

(Rinaldo VIII, 10).

In Tasso's tijd studeerden vele Polen aan de hoogeschool
te Padua; in Augustus 1561 bedroeg hun aantal veertien en
een jaar later reeds veertig; na de Dultschers vormden zij de
meerderheid onder de studenten van vreemde nationaliteit.
Dat hun aantal In dit enkele jaar, van 1561 tot 1562, zoo toe
nam, was hieraan toe te schrijven, dat Venetië na den oorlog
met de liga van Kamerijk de universiteit te Padua geheel
gereorganiseerd en er de beste leerkrachten beroepen had.

{Wordt vervolgd)

N vreeselijke straf wacht hen, in den Tower te Lon
den. Joris Jochem had in geschiedenisboeken over die
gevangenis 'gelezen en rilde. Hij die daar birnen ging,
kwam er niet meer levend uit. Maar dra richtte hij zich

gerustgesteld weer op.,, Waarde vriend, zei hij minzaam en liep
op den officier toe, „ongetwijfeld stuurt mijn collega Sydneyjef-
ferson je". ,,Inderdaad zendt mijn chef Sydney Jefferson mij
om den Nederlandschen detective Joris Jochem en zijn
Watson te verlossen". ,,Wel, dan kom je net intijds. Ik ben
Joris Jochem". Nu barsten de roovers in luide kreten van be
wondering los. ,,Dat is kranig! Fen pracht-idee! Wat een
kerel!" „Leve onze Ben Bighead! Hij weet altijd een uitweg!"

,,Goed zoo, Ben, bedonder ze
fijn!" De officier mikte op
het dikke hoofd van Joris
Jochem. ,,Geen stap verder,
vijftienvoudige moordenaar
en bedrijver van ontelbare
andere misdrijven. Beken,
waar heb je dien ongeluk-
kigen detectiv-e verborgen?"
,, I k ben Joris Jochem!'' her
haalde de detective. ,,Flink
zoo, Ben! Fen reuzezet van
je!" schreeuwden de roovers.
Zelfs de gedoode roover met
den driekleurigen baard richtte
zich even op, om Joris Jochem
bemoedigend en bewonderend
toe te lachen. ,,Voor de laat
ste maal!" donderde de offi

cier.,, Verfoeilijke zoon der hel,
waar heb je den dapperen Hol
lander verborgen?" ,,Geenbe-
kenteni.? Mannen, grijpt hém
en zijn langen Luitenant Ar-
chibald". Agenten traden snel
hun officier voorbij om zijn
bevel op te volgen. Nóg snel
ler echter sprongen de roovers
naar voren om het tweetal te

verdedigen. Fen vreeselijke
botsing scheen niet meer te
voorkomen. ,,Halt! Op de
plaats, rust!" Klaar om te
schieten! Legt aan, vuurrrrr!'
beval de officier snel achter
een. Tege'ijk met zijn laatste
woord brandde een tiental re
volvers los. De roovers uitten
rauwe kreten en vielen rechts
en links van Joris Jochem op
den vloer. Anderen sprongen
naar voren, doch opnieuw
werd een salvo gekomman-
deerd. Wéér vielen er doo-

den. Joris Jochem hield de handen aan zijn ooren, zoo hart
verscheurend klonken de laatste zuchten en klachten. Hij
begreep er niets van, dat de kogels hem en Oom Karei
spaarden, schoon zij beiden recht tegenover de revolvers
stonden. Fchter wilde hij het noodlot niet langer tarten
en trok zich terug, trachtend in de gang te ontkomen. Nog
één maal schoten de agenten hun revolvers af en drongen
toen onweerstaanbaar op den detective en Oom Karei toe.
Deze verdedigden zich dapper met bijl en revolver doch
de overmacht was té sterk. De twee of drie overlevende
roovers werden, evenals zij, gebonden, en geblinddoekt'
allen werd een prop in den mond gestoken. Toen werden
ZIJ naar buiten gesleurd en op een wagen gesmeten Mar
tel hem onderweg nog niet", hoorde Joris Jochem den offi
cier zeggen. ,,Hij moet in goede conditie en in bezit van
al zijn bloed zijn, als we hem aan de foltercentrale over
leveren. De moord op Joris Jochem en diens Watson doet
de maat oyerloopen. Het eind hunner schurkenstreken is
daar Het laatste uur van Ben Bighead en lange Archibald
heeft geslagen!

{Wordt vervolgd)


